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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Europoje Stalinui ir Hitle
riui susiradus bendrą kalbą, 
sunku buvo įtikėti, kad jų 
agentai Amerikoje — komu
nistai ir naciai — galėtų vei 
kti prieš vieni kitus.

Tuo klausimu įdomu pa
reiškimą padarė buvęs U. S. 
senatorius Ernest W. Gib- 
son, kuris pažymėjo, jog A- 
merikoje pilna nacių, kurių 
“dauguma dirba per komu
nistų partiją”.

Kodėl naciai veikia per ko 
munistų partiją labai aišku. 
Mat, šiuo metu Amerikoje 
būti provokiečių yra ne tik 
ne patogu, bet ir dalinai ne
galima, bet būti komunisti
niai nusiteikusiu kaž kodėl 
madinga, ypač kai kuriuose 
puošniuose salionuose, kur 
išsikvėpinusios ponios ir fra 
kuoti ponai iš nuobodumo 
neturi ko kito veikti kaip 
tik komunistinėmis doktrino 
mis žaisti.

Šiandie kai kuriuose Ame
rikos salionuose ir mokslo į- 
staigose taip pat madinga 
komunistinės idėjos, kaip se 
niau Prancūzijoj ir vėliau 
Rusijos diduomenės sluogs- 
niuose Russeau ir Voltaire.

Šiandie Washingtono ad
ministracijos malonus elge
sys Rusijos adresu nustebi
no ne tik Amerikos didžiąją 
visuomenės dalį, bet ir ang
lus, kurie jau suprato, jog 
Stalinas vieną kalba, o kitą 
galvoja.

Galima laukti, jog neilgai 
džiaugsis Rusija atviromis 
durimis prekybai su Ameri
ka. Nebent Kremlius staiga 
pakeistų savo politiką, ko ti 
kėtis labiau negu negalima.

Mūsieji komunistai visa 
dos bando Amerikos lietu 
vius įtikinti, jog dabartine 
Lietuvos padėtimi patenkin
ti visi Lietuvos žmonės, iš
skyrus keletą, daugiausia ke 
lioliką, “buržujų”’ir darbo 
žmonių priešų, šia padėtimi 
ypač esanti patenkinta Lie
tuvos inteligentija — jos ra
šytojai. se, Hitleriui pakišo koją ir 

Deja, šiuo metu paakiai-1 jog Vokietija bijosi, kad jie 
džius Lietuvos spauda tų Lie kitose sostinėse gali dar la- 
tuvos rašytojų nesimato, biau pakenkti.
Bet, užtat, lyg grybų po lie- _______
taus, pridygo rusiškoms ir šiandie Vokietija Amerika 
žydiškomis pavardėmis auto; labai susirūpinusi. Daugiau 
rių.’ Tiesa, Gira kartkartė- negu Goebbels kontroliuoja
mis kyšteli savo dvigrašį.

Pagaliau Vokietijos spau
da nebeiškentė dėl Donovano 
vizitų Europos sostinėse. Iš kos žaliavos ir darbo pajė-
karto vokiečiai tylėjo, vė
liau jie sarkastiškai passisa 
kė, j°g j° vizitai esą nerei
kšmingi, tačiau dabar Berly 
no spauda rašo, jog Donova
no vizitai yra akiplėšišku
mas, kokį tik Prezidentas

KARO KALTININKE ANGLIJA, HITLERIS
Anglai užėmė 
Derną

KAIRO, sausio 30 d. — 
Anglų kariuomenės Afrikoje 
vadovybė šiandie praneša, 
jog britų kariuomenė užėmė 
Derną, trečiąją italų bazę 
Libijoj. Šį tvirtovė, generali
nio štabo pranešimu, paim 
ta šį rytą.

Tuo tarpu anglų mechani
zuotosios kariuomenės dali
niai jau veikia anapus Der- 
nos ir todėl pramatoma, jog 
netrukus bus pradėtas žygis 
prieš Bengasi, 150 mylių į 
vakarus.

Laimėjimai kituose frontuo
se

t

Šios dienos komunikatas 
sako, jog Eritrėjos fronte, 
Agordat-Barentu fronte an
glų kariuomenė, nežiūrint 
nuostolių ir fizinių kliūčių 
sėkmingai veikia.

Italijos Somalijoj daromas 
progresas visose dalyse ir 
pirmieji kariuomenės dali
niai jau esą šios kolonijos 
gilumoj.

Taip pagyvinta karo veik
smai Etiopijoje, į ry*us nuo 
Metemmos.

Skuba baigti
Anglų sluogsniai paaiški

na, jog šie visi veiksmai 
skubinama, kad sunaikintų 
Italijos kolonijų imperiją vo
kiečiams nespėjus įsikišti.

Suimtieji Libijoj italų ka
reiviai pasakoja, jog Libijon 
jau esą atvykę apie 1,000 
vokiečių lakūnų ir technikų.

kariniai anglų sluogsniai 
duoda suprasti, jog britai 
trumpiausiu keliu mėginsią
pasiekti Bengasi.

Tuo tarpu patikimi šalti
niai praneša, jog anglai sku
biai atitaiso sugriautą Tob- 
ruką, kad jame būtų galima 
įrengti reikmenų sandėlius.

Rooseveltas tegalįs sugalvo
ti.

Reikia manyti, jog Dono- 
vano vizitai, ypač Balkanuo

ma spauda nuduoda. Nes kol 
kas vokiečiams neaišku ką 
Amerika gali Anglijai duoti, 
žadėti daug žadama. Ameri-

gos resursai begaliniai. Jei 
visa tai sujungtai bus paves
ta Anglijos, Graikijos ir ben 
drai Balkanų dispozicijai — 
Romai-Berlynui teks ne tik 
susirūpinti, bet ir rimtai nu 
gąstauti dėl rytojaus.

Kruvinas Romunijos Aliejus

Žinių SantraukaVokiečių 
atakos Doveryj

LONDONAS, sausio 30 d. 
— Šiandie Vokietijos kovos 
orlaiviai pravedė smarkias 
atakas ant Doverio balonų 
apsaugos, kai tuo pačiu lai
ku kiti orlaiviai bombarda
vo Londoną ir kitas Angli
jos vietas.

Londono apylinkėje esą 
kelioliką žuvusių.

Virš Doverio sunaikinta 
skaičius apsaugos balonų. 
Vokiečiai Doveryj atakas 
pravedė per pusvalandį, pa
sinaudodami tirštu rūku.

Šioms atakoms tebevyks
tant kiti vokiečių orlaiviai 
pasuko Londono linkui, vi- 
durinėn Anglijoj ir pietryčių 
Anglijon.

p
Londone paskleista trys or

laivių pavojaus signalai die
nos metu ir vidaus saugumo 
ministerija pranešė, jog esą 
apgriautų namų ir krautu
vių, bet gyvybės aukų labai 
maža.

Pradėta taikos 
pasitarimai

BANGKOKAS, Siamas, 
sausio 30 d. — Siamo karo 
vadovybė praneša, jog nes
kaitant menkesnių susirėmi
mų, Siamo-Indokinijos pa
sienyje kovos nutrauktos. 
Saigone prądėta taikos de
rybos.

WASHINGTONAS, sausio 
30 d..— Šiandie Prezidentas 
Rooselveltas pasirašė įsta
tymą, kuriuo autorizuoja
ma $300,000,000 išlaidos lai
vyno aviacijai. Tai pirmasis 
šioj Kongreso sesijoj priim
tasis įstatymas.

VICHY, sausio 30 d. — 
Vyriausybė praneša, jog su
daryta 51 asmens komisija, 
kuri turės perauklėti viešą
ją prancūzų nuomonę ir su
daryti Vieningą frontą.

BERLYNAS, sausio 30 d. 
— Autoritetingi užsienio mi
nisterijos sluogsniai nustebę 
ir susirūpinę, jog Prancūzi
jos vyriausybės galva marš. 
Petain ir jo buvęs viceprem
jeras Lavalis vis dar neįs
tengia artimiau bendradar
biauti, nors po jų paskuti-' 
niųjų konferencijų to buvo 
laukiama.

ROMA, sausio 30 d. — Čia 
Šiandie pranešta, jog nese
nai rezignavęs Italijos ka
riuomenės vadas maršalas 
Pietro Badoglio sunkiai ser
gąs.

ORAS
Giedra ir šiltoka. Vakarų 

vėjai.
Saulė teka 7:05 vai., saulėj 

leidžias 5:02 vai.

Anglai atakavo 
Wilhelmshaven

BERLYNAS, sausio 30 d. 
— Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog anglų orlaivių 
atakose pereitą naktį šiaur
vakarinės Vokietijos pajū
ryj esą didelis skaičius žu
vusių civilių gyventojų ir 
nemaža sužeistų.

Nuostolių esą padaryta 
maža ir daugiausia gyvena
mose apylinkėse. Kuriose 
vietose atakos pravestos ne
pažymėta.

(Iš Londono oficialiai pra
nešama, jog anglų lakūnai 
pereitą naktį atakavo Wil- 
helmshaveną, Vokietijos lai
vyno bazę ir jog visi orlai
viai grįžo).

Toliau Vokietijos karo 
vadovybė pažymi, jog stip
rūs kovos orlaivių skvadro- 
nai prevedė nakties atakas 
karinėse vietose aplink Lon
doną ir numetę sprogstamų
jų ir padegamųjų bombų so
stinėje.

Žinių agentūros praneši
mu, du vokiečių sargybi
niai laivai sunaikinę tris an
glų greituosius laivus.

CHUNGKINGAS, sausio 
30 d. — Generolas Chiang 
Kai-shekas pasikalbėjime 
pareiškė, jog jei Amerika 
teiktų Kinijai pusę paramos 
teikiamos Anglijai, Jungti
nėms Valstybėms enbūtų pa
vojaus įsivelti į karą Toli
muose Rytuose.

GRASINA 
TORPEDOMIS 
U. S. LAIVAMS

BERLYNAS, sausio 30 d.
- nacionalsocialistų reži- 

ao aštuoniu metų sukakties 
proga Hitleris pasakė kalbą, 
kurioje jis perbėgo Britų 
imperijos istoriją ir pabrė
žė, jog per 300 metų. Angli
ja sukūrė imperiją plėšikiš
kais metodais.

Hitlerio kalba buvo per
duota radio Italijoj, Japoni
joj, Slovakijoj, Vengrijoj, 
Bulgarijoj, Suomijoj ir Ju
goslavijoj.

Berlyno Sporto Rūmai, 
kuriuose Hitleris kalbėjo bu
vo pilni žmonių, apie 20,000 
žmonių.
Goebbels įvadas

Įžanginę kalbą pasakė 
propagandos ministeris Goe
bbels, kuris pažymėjo, jo 
vokiečių tauta ištęsėjus! sa
vo pasižadėjimą Hitleriui, 
kuris vedęs Vokietiją nuo 
vieno laimėjimo į kitą.

“Mes žinome, jog prieš 
mus dar daugiau sunkių mė
nesių ir metų, bet gali mu
mis pasitikėti.

“Vokietijos istorijoj tebu
vo tik viena lapkričio 8 die
na ir ji nepasikartos” (Tą 
dieną Vokietija pradėjo de
rybas dėl taikos pasauliniam 
kare).
/ Tuojau po Goebbels pra- 
dėjo savo kalbą Hitleris.
Ne vokiečių kaltė

Kalbos pradžioje Hitleris 
pabrėžė, jog prieš aštuoneris 
metus Vokietijoj buvo susi
dariusi tokia padėtis, jog 
daugelis net nebenorėję ti
kėti, kad “mūsų vyriausybė 
galėtų išsilaikyti”.

Šf padėtis buvusi paskuti
niojo pasaulinio karo pase
ka. Net ir Amerikos Prezi
dentas esąs pareiškęs, jog 
dėl “padėties Vokietijoj ne- 

galima kaltinti pačių 
. okiečių”.

Paliesdamas Angliją Hit
leris pareiškė, jog Didžioji 
Britanija nėra demokratija 
ir anglų kalbos apie “laisvę 
ir demokratiją” yra “tuščia 
frazeologija”.
Kilo iš disorganizacijos

Anglijos imperija išaugu
si tik ant kitų valstybių 
Anglų skelbiamasis jėgų iš- 
lyginimas, anot Hitlerio, ti
krovėje buvęs tik Europos 
kontinento disorganizavi- 
mas.

“Per 300 metų Anglija 
naikino valstybę po valsty
bės ir išplėšė iš tautų jų 
laisvę, kad tuo būdu galėtų 
sudaryti taip vadinamą Bri
tų imperiją”, pareiškė Hitlc-

Priėmė Anglijai 
remti Įstatymą

WASHINGTONAS, sausio 
30 d. — šiandie Kongreso 
užsienio reikalų komisija 
priėmė administracijos pa
ruoštąjį įstatymo projektą 
Anglijos paramai. Buvo de
damos pastangos, kad įsta
tyme būtų nustatyta finan
sinės ribos, bet sumanymas 
atmestas.

Kai, kurie sluogsniai neo
ficialiai praneša, jog šis įs
tatymo projektas priimta 17 
balsų prieš aštuonis.
Keturi pataisymai

Įstatymas priimtas su ke 
tūriais pataisymais. Susirin
kime atmesta šešios patai
sos.

Komisijos priimtajame įs
tatyme įdėta šie priedai: (1) 
įstatymas galioja iki 1943 
m. birželio 30 d., (2) pa
naudodamas bet kokią karo 
medžiagą, pagamintą Jung
tinių Valstybių apsaugai. 
Prezidentas turi pasitarti 
pirma sū kariuomenės ir 
laivyno vadais, (3) bent kas 
90 dienų Prezidentas turi 
pranešti Kongresui apie įs
tatymu nustatytas transak
cijas, išskyrus tuos atvejus, 
kai jo manymu, informacija 
būtų kenksminga ir (4) spe
cifiniai nustatoma, jog įsta
tymas neįgalina Prezidento 
pasiųsti laivyno laivus lydi
maisiais laivais.
Plačios teisės

Šiuo įstatymu Prezidentui 
suteikiamos plačiausios tei
sės įsakyti kariuomenei ar 
laivynui gaminti bet kokius 
karo reikmenis ir įrankius 
toms valstybėms, kurių sau
gumas, Prezidento manymu, 
yra būtinas Jungtinių Vals
tybių saugumui.

Karo reikmenimis ir ap
saugos įrankiais laikoma 
bet kokie ginklai, amunicija, 
orlaiviai, laivai, mašinerija ’• 
ir medžiaga.

ATĖNAI, sausio 30 d. — 
Smarki graikų ataka į šiau
rę nuo Klisuros bent laiki
nai sulaikiusi italų kontra
takas ir privertusi italus 
pereiti į gynimosi pozicijas

Graikai sakosi, jog jų ka
riuomenė ne tik atmušusi 
italus, bet užėmusi naujas 
aukštumas vidurinėj Albani
joj.

ris.
Toliau Hitleris paberžė, 

jog “Vokietija neturi ginčų 
Amerikos žmonėmis“, bet 
jis pridėjo jog jei “ne Euro
pos valstybės mėgino kištis, 
Europa pakils. Kiekvienas 
laivas, kurį galės mūsų tor
pedos pasiekti, bus torpe- 
duojamas”.
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Su Jais Nepakeliui
’ Visame krašte kyla protestų banga prieš 
vyriausybę, kuri pastaromis dienomis per
daug pradėjo glostyti Rusijos bolševikus. 
Daug kam pradeda būti neaišku, kodėl 
nuimtas “moralinis embargo” siuntimui 
lėktuvų ir jiems reikmenų į Sovietų Ru
siją, kuri, kaip vis labiau aiškėja, iš Ame
rikos gautą karo medžiagą parduoda Vo
kietijos naciams. Net Didžioji Britanija, 
kaip vakar rašėm, pakėlė protestą prieš 
tokį nusistatymą. Ligšiol ir ji

glostė piktąją bolševikiškosios Rusijos 
mešką. Bet kai toji aiškiau rodė savo 
kruvinas iltis, kai vis labiau pradėjo

- šiauštis ir dar arčiau glaustis prie Hit
lerio, jau keičia savo pirmykščią poli
tiką.
Netenka abejoti, kad neilgai trukus ir 

Vašingtone bus įsitikinta, kad pavojinga 
yra artimiau santykiauti su tarptautiniais 
banditais ir sukčiais, kad tiesiog saužu- 
dystė yra pasitikėti Stalinu, kurs akyse 
saldžialiežuviauja, bet iš pasalų peiliu nu- 
garon smogia.

Negalima nepripažinti tiesos Kongreso 
atstovui George H. Tinkham iš Massa- 
chusetts, kurio užvakar kalbėdamas kon
grese pažymėjo:

“Žmogžudiška, komunistiška sovietų
Rusija kariavo su Suomija, su savo ar
mija okupavo pusę Lenkijos, aneksavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai bruta-

„ liškiausia agresore”.

" Sis kongresmanas primerki • Prezidentui 
. Rooseveltui ir Valstybės Sekretoriui Cor-
• dell Hull, kad jiedu, tiesa, griežtai pa- 
; smerkė agresorius, tačiau iš kitos pusės 
, favorizuoja žmogžudiškai komunistiškai
* Sovietų Rusijos politikai.

Jisai taip pat daro spėliojimų, kad, gir
di, tokia agresorių favorizavimo politika 
veda prie užgyrimo Sovietų Rusijos smur
tiškų žygių, kuriais ji užgrobė Baltijos 
valstybes.

Mes, žinoma, taip pesimistiškai į šį 
klausimą nežiūrime. Mes pasitikime, kad 
Prezidentas Rooseveltas

yra griežtas ir nuoširdus demokratijos 
gynėjas, pavergtųjų tautų gynėjas ir 
kad jis išlaikys savo duotą žodį — bol
ševikų smurto neužgirs.

“ Kongresmonas Tinkham, tačiau, ne be 
pagrindo nurodo Maskvos vadovaujamų 
komunistų tikslus sugriauti Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir viso pasaulio socia
linę ir ekonominę struktūrą.

Išvada aiški — nutraukti visus ryšius 
su Sovietų Rusija ir jos agentams įsakyti 
grįžti arčiau savo “saulės” — Stalino, į 
Maskvą.

» •*. e u C
*

Metaxas

neapkenčiamas, nes su jais nesiskaitė, 
laužė jų valią. Dėl to Metaxas buvo va
dinamas “geležiniu diktatorium”. 
Metaxas buvo palinkęs prie Berlyno a- 

šies. Jisai, kaipo karys, buvo išėjęs vo
kiečių mokyklą. Ne be reikalo admiruoda- 
vo Hitlerį ir jo valdymo metodus imituo
davo. Jei jisai visu griežtumu išėjo į karą 
prieš Graikiją, kuri ją užpuolė ir didvy
riškai visą laiką kovojo, tai ne dėl to, 
kad jam nebūtų patikęs italų fašizmas, 
bet dėl to, kad Graikija ir Italija yra seni 
priešai ir kad pastaroji ją, Graikiją, no
rėjo pavergti.

Metaxos vadovaujamoji Graikija ir jos 
kariuomenė ne tik išvijo už save daug 
gausingesnę kariuomenę, bet ją stumia 
lauk ir iš Albanijos. Toks sugabus, ener
gingas ir sėkmingas tautos ir valstybės 
gynimas, ar šiaip ar taip kalbėsime, Me- 
taxą padarė graikų tautos didvyriu ir tik
rai istorišku žmogum. Tie jo da?bai nu
smelks ne vieną jo padarytą klaidą. Tau
ta greičiau pamirš ir tuos jo žygius, ku
riais jis nekartą sulaužė jos valią.

"lt ls Heli”
i t

Baltijai Uos Dabartinan Kairi

(Tęsinys)

Kazys Pakštas

6. Okupacijos priežastys 
Sovietų to;: rtiionient atvyko

į Baltijos respublikas ne tik 
su ginklais ir amunicija. Ji 
atsivežė taipgi spaustuves ir 
daug specialiai paruoštų pro
pagandistų ir šnipui Baltijos 
respublikos virtų didelėmis 
bandymų laboratorijomis. Jų 
piliečiai turėjo Sovietams at
likti socialinių eksperimentų 
triušių pareigas. J tų, triušių 
gyslas buvo gausiai Uejamas 
sovietiškai kraujas. Tačiau 
čia įvyko laboratorijoje ne
girdėtas dalyku: triušiai lai
bai neigiamai paveikė labo
ratorijos eksperimentatorius, 
Sovietų kariuomenės kraujas 
Baltijos kraštuose kas mėnuo 
vis darėsi baltesniti Juokin
gai 'pripiityviškos psichikos,, 
per 20 metų nein.jtę gero 
maisto ir negirdėję , laisvų 
kalbų rytiečiai perdaug stair

Penktad., sausio 31d., 1941

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS
MEŠKA IR ARKLYS 

(Pasakėčia).
Arklys dirbo, prakaitavo,

“Estija yra sulamdyta sovietų okupa
cija”. Tokia antrašte Tėvų Jėzuitų lei
džiamam žurnale “America” Johnnes 
Ernst Markus rašo straipsnį, kuriame, iš
keliamos visos Maskvos šunybės.

Straipsnyje primenama, kad Sovietų Ru
sija ne vieną, bet keletą kartų pripažino
Estijos nepriklausomybę. Bet paskutiniais1 gįai buvo nustebinti visai ki- 
metais sovietai aiškiai pradėję rodyti sa-| toniško pasaulio atradimu. Jų 
vo dviveidiškumą ir suktumą. 1939 me-į karįuomenė pradėjo sparčiai 
tais įsiveržė Estijon su savo armijos gar-| demoralizu(>tis: atsitikdavo
nizonais, o 1941 m. ją, drauge su kitomis 
Baltijos valstybėmis, visai okupavo.

Gaunamomis žiniomis, Sovietų Rusi
jos komisarai visomis galimomis prie
monėmis engia estų kraštą. Žmonės į-' kariuomenė nebepaken-
traukti į baisų sknrdą, paversti vergais, tė daugybės pačių juokingiau- 
Knltūrinio ir ekonominio gyvenimo stan-; šių iš tikrovės sukurtų, anek- 
dardas nupuldytas iki žemiausio laips- dotų apie Sovietų kareivių

kareiviui pabėgimų ir karinin
kų saužudysčių, už kų buvo 
apkaltittti krašto šeimininkai.

mo. ..
Taip, žinoma, yra ne tik Estijoj, bet

Lietuvoj ir Latvijoj.
Vienas estas, kuris turėjęs progos pas

taruoju laiku lankytis savo gimtajame 
krašte (Estijoj) ir pamatęs jo dabartinį 
gyvenimą, pasakęs tris angliškus žodžius 
— “It is heli” — pragaras.

Tais keliais žodžiais daug pasakyta ir 
teisybė pasakyta.

Naivūs Lūkesčiai
‘Darbininkas” rašo:

priinityvumų, apdriskimų ir 
bendrai apie prastų įspūdį, 
kurį jie padarė aukštesnės 
kultūros darbinųikanis ir kai- 
miiečiams. Bt“ to, 1940 m. bir
želio 15 d. Tallinne buvo su
sirinkęs didelis visų trijų 
valstybių kongresas, kurio 
metu buvo ruoštasi jau pap
rašyti seniai brandintų trijų 
Baltijos respublikų federaci
jos projektų.

Aukščiau patiektas rusų 
įsiveržimo priežastis patvir
tina ir britų oficialūs stebė
tojai, kurių memorandumo 
ištraukas čia irgi paduoda
me:

Extract from “Memoran- 
dum (No. 21) of Informa
tion on Foreign Affairs”, 
issued by Imperial Policy 
Group, August, 1940:

“The lights have gone out 
in the three galiant little 
countries which just over 

I twenty years ago won their

“Visuomenė trūkčioja pečiais. Kas 
tai: mizernas rusiškas biznelis, ar vai
kiškai naivus bandymas patraukti Sta
liną Anglijos-Amerikos pusėn? Dėl ko
mercinio su sovietais biznio Amerika 
turėjo pakankamai progų nusivilti. So
vietai tiek suubagėję, kad su jais pre
kyba neša kur kas daugiau minusų kaip 
pliusų. Amerikos kapitalas tik ranka į 
tai numojo. Tad prisilaižymas Stalinui 
daroma vien politiniais sumetimais. Nai
viai manoma, kad jis tuč-tuojau pultų 
Hitlerį, jei turėtų pakankamai amuni
cijos. Tad reikia jam duoti. Stalinas, ži
noma, ima ir neslepia pasitenkinimo 
šypsenos. Plačiai šypsosi ir sovietų am
basadorius Umanskis. Jis žino, kaip jo independence after a hard 
šefas kapitalistų karo medžiagą sunau- struggle. Russia has annex-

ty of clothes, shoes and 
means of transport. There 
was no secret police, no 
spylng by one membor of a 
family upon another. Every- 
thing aras different and dan- 
gerously attractive. Sooner 
or later meh from the gar
risons would have to be sent 
home on leave and the 
Kremlin feared the stories 
which might go with them, 
especially as Russia had
sent to the Baltic StatesI Art žera« ir akėi°' 
some of her most iii equip-IVe“ jav’> kūl?- mal{' 
ped and bedraggled soldieryįDirbo’ kiek tiktai Sal5J° 
- a fact which was very Laukai užsžti ™ buv°: 
much commented upon by Į “ “ Ungav°
observers and, not least, by 
the inhabitants themselves.

The methods used to bring 
about the annexation of 
these three countries were 
dcplorable, and pūrely ag- 
gresive. Space does not per- 
mit ue to gi ve the full sto
ry. The strength of the 
United States comment and 
proteste about these events 
has been remarked upon in 
some ųuarters. The reason i 
is that the American diplo- 
matic missions in the Baltic 
were particularly well in- 
formed as to what happen- 
ed and the methods used.
They had so much docu- 
mentary evidence to prove 
the aggresive character of 
Russian policy that they 
were abie to give the Statė 
Department the most de- 
tailed Information. They had 
been impressed with the 
remarkable progress made 
by these countries, the ris- 

1 ing Standard of living, the 
honorable progress made by 
the three governments, and 
the general success which 
they had won in commercial 
and diplomatic relations 
with the outside world. All 
these facts were, we believe, 
very much stressed in the 
dispatehes to Washington

Ir štai dabar ta meška, 
Išbudus audroj iš miego, 
Bandė alkį numarinti, 
Pusryčius pasigaminti. 
Griebia vieną, kitą žvėrį, 
Žiūri, — jau mažai tebėra. 
Tad parietus šnipę uodė 
Ir suuodė biauri juodė 
Arklį ganykloj už miško. 
Nusijuokė, nusicypė 
Ta nežmoniška baisybė:
Tik už miško, nepertoli,
Ji gaus ėsti kiek tik nori, 
Nes to arklio riebaus būta. 
Pasidairė, pasivaipė 
Ir mišku juodė nukraipė.,..

'4'

Šiomis dienomis mirusia diktatorius ge
nerolas Jonas Metaxas duoda progos spau
dai iškelti ir jo darbus ir Graikijos var
gus prisiminti.

Graikų valstybės gyvenime velionis svar
bų vaidmenį suvaidino. Jisai buvo monar- 
chlstas ir griežtos kariškos diktatūros ša
lininkas. Po Pasaulinio Karo Graikija bu
vo virtusi demokratine valstybe. Ekono
minės negerovės Ikaro liekana) nedavė 
demokratinei santvarkai įsistiprinti. Daž
nai kildavo riaušės, būdavo ir didesnių 
susirėmimų. Tame sūkuryje ir Metaxas 
aktyviai dalyvaudavo. Dėl to kelis kartus 
buvo ištremtas, areštuotas. Tik prieš pen
kis metus jam pavyko atsistoti graikų 
vyriausybės priešakyje.

Valdydamas kraštą jisai be jokio pa
sigailėjimo tramdė kiekvieną demokra
tinį judėjimą. Daug politikos veikėjų 
nukentėjo nuo jo griežtos diktatoriškos 
rankos. Daugumos žmonių jisai buvo

dos — prieš juos pačius? Kol kas dar 
ne metas tai daryti. Dabar reikia at
likti prirengiamasis žygis: klasta ir in- 
trygomis paruošti revoliucijai dirvą — 
Anglijoj, Amerikoj, Rumunijoj, Vengri
joj, Bulgarijoj — kur tik galima. O kaip 
gi sų Vokietija ir Italija? Kodėl ne? 
Tai maloniausia, drauge ir slaptingiau
sia Stalino svajonė. Bet su jos įvykdy
mu teks palaukti. Tai toks delikatiškas 
klausimas, kad jį tik pats Stalinas as
meniškai galėtų atlikti. Gi Stalinas nė
ra visuresantis. Jam reikia sėdėt Krem
liuje ir laikyt rankose sudėtingas sovie
tų režimo vadeles.

Kariaut su Hitleriu? Tik geltonsna
piai “diplomatai” gali taip manyti. Sta
linas nebūtų Stalinu, jei manytą šokti 
su Hitleriu muštis. Jis tik dreba, kad 
Hitleris jo nepultų ir dūsaudamas lau
kia momento, kada Hitleris nusilauš 
sau ragus ir liks visiškai bejėgis. Tada 
įsigytą nuo kapitalistų karo medžiagą 
bus galima panaudoti ten, kur Stalino 
dūšelė panorės.”

ed Estonia, Latvia and Lith- 
uania for two reasons. First, 
in order to improve her 
strategic poeition, and se- 
condly because she found 
her gsrrisons in these count 
ries dangerously infhienced 
by the local inhabitants, We 
have reason to believe this 
latter fgctor ptayed a very 
important part,

The Russian garrisons 
were astonished to find that 
three small countries on the 
borders of the Soviet were 
living in totally different, 
and f ar better, conditions 
than those prevtilkig in 
Russia. The Standard of liv
ing was higher, everybody 
had plenty of food, pleaaure 
and freedom. All sections 
of the community had plen-

Vasarėlę saulei šviečiant,
Gražu buvo pažiūrėti, pasi- 

(džiaugti:
Visur tvarka, noras dirbti,
Noras kurti, darbu džiaug- 

(tis..
Ir .arklys guvus, darbštus,
Pasivalgęs, atsigėręs,’ KAREIVIS: — Pas mus
Šventą dieną žalioj lankoj tiek daug yra priešų, kaip 
Gražiai sau vis taip ilsėjos, žirnių. Ką mes turėsime su 
Saulė leidos ir tekėjo, jais daryti?
Debesys juodi atėjo: KARININKAS: — šaudy-
Pradėj žaibai šviest padan- , ti juos! Nežinai ką su prie- 

(gę; šais daryti? Kaip tik pama- 
Arkliui nejauku net darės, Į tai priešą, tai ir šauk! Ne- 
Nes ne saugioj pievoj ganės J lauk, bet tuojau šauk!
“Na bet drąsos vyriškos, S. K. Lukas
Viskas greitai gal apstos,
Ne tokių audrų aš matęs!”
— Ir ramiau jautės pasakęs.
Štai, už kalnų rytuose,
Miškuos visai kituose 
Meška juoda sau gyveno.. .
Oi išeis jinai medžioti: —
Medžiai lūžta, žvėrys stau- 

(gfia,
Visas miškas im’ vaitoti.. .
Buvo pabaisa didi,
Žvėris gaudė išdidi 
Ir godžiai jų kaulus graužė.
Buvo stipri, plačiapetė,
Kas tik ją kada pamatė,
Tam pagaugais kūnas ėjo,
Jei nuo jos pasprukt su- 

(spėjo.
O jei ne?!
Į meškos nasrus pakliuvo..

(Bus daugiau)
K. A.

Pone profesoriau, — sykį 
paklausė'manęs vienas me
nininkas. — ištlumočyk man, 
dėl ko kai aš pikčerį nu
piešiu per dieną, o jam par
duoti reikia visų metų.

— Daryk atbulai. — pa
tariau jam. — Pikčerį piešk 
visus metus, tada parduosi 
per vieną dieną.

Baigęs mokslą išlaidus 
sūnus fotografuojsftsi su tė
vu. Fotografas pastebi ir 
sūnui:

— Geriau bus, jei savo 
dešinę ranką padėsi ant 
tėvo peties. Juk tėvas buvo 
tavo atrama.

1,1 ' .1 ‘ | — Ne, — pastebėjo tėvas,
a case for showing the un- _ Geriau tegul jis savo de- 

and convinced the adminis- • ųualified disapproval of the šinę ranką įkiša į man® ki- 
tration there that this was 1 United States. Bus daugiau ' šenių....

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
1 ■ »*-
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Galop liko bėgioti tik keli; daugumas jau taip buvo 
nusivarę nuo kojų, jog sukrito asloje kaip negyvi arba 
atsisėdę atsirėmę j sieną. Konvulsyvaus juoko krečiamas 
sudrebėdavo kūnas, akys įsmigdavo į tolį, tartum iš ten 
turėjo pasirodyti nežemiška vizija, o lūpos šnabždėjo:

Mano lūpos pradeda stingti —
Jas jau palietė šventoji Dvasia!

Tie, į kuriuos Šv. Dvasia dar buvo nenužengusi, de
javo, šaukė ne savo balsais, klykė, kiti, kurių kūnai tuo 
tarpu vėl atsigavo, pradėjo iš naujo bėgioti, šokti ir šo
kinėti. ' " Tf

iiiįfeS: gį;

VOKIEČIAI LAKCNAI PADĖTI ITALAMS
•f*:-.

Nepriklausomybės Švehte
Gaunamomis žiniomis iš( mus mūsų brolius tr 3csa- 

įvairių kolonijų, Lietuvos tęs, vargstančius ir badau- 
Nepriklausomybės šventė — jančius pabėgėlius.... Visi 
Vasario Šešioliktoji šiemet iki vienam turime dirbti ir

I

("Draugas" Acme telephoto)

Nuskridę bombonešiu į Italiją du vokiečių lakūnai (kairėje) saliutuoja italų ka
rininkams. Jie padės italams kariauti prieš britus Afrikoje. Iš Londono pranešta, kad 

Taip “Dievo žmonės” dirbo ir “meldėsi” ligi ank- , vokiečių lakūnų skaičius italų pusėje didė ja Afrikoje.
staus ryto, kol juos, visiškai nusivariusius nuo kojų, už
tiko aušra. Pamažu būrys iškriko į visas puses, visi pa
vargę ir tartum sudaužyti grįžo slapstydamiesi į mies
tą. Tačiau jų išblyškusiuose, nuovargio atžymėtuose vei
duose spindėjo didelis pasitenkinimas....

bus minima daugelyje ko
lonijų ir su rūpestingu pri
sirengimu. Klausiama pata
rimų, reikalaujama kalbėto
jų, prašoma prisiųsti Lietu
vai Gelbėti Fondo kvitų 
knygučių ir t. t. Ir gerai. 
Šiemet yra svarbiau, negu 
kitais metais minėti šią 
brangią mūsų tautos šven
tę. Kodėl — ir aiškinti ne
reikia. Jei kurios kolonijos 
veikėjai to paminėjimo ne
surengs, jie skaudžiai nuai
dės prieš savo tautą. Jie 
pelnys didžiausią papeiki
mą. Nesistebėsime, jei spau
da tokių veikėjų apsileidi
mą, neatlikimą savo tauti
nių pareigų papeiks. Ir ne

aukoti. Vasario 16-ta visi 
turime rinktis į sales, kad 
atnaujinti savo ryžtingumą 
dirbti ir kovoti dv! Lietu
vos išlaisvinimo.

| Minėdami Lietuvos Nepri- 
, klausomybės šventę, paau
kokime didiesiems tautos 
reikalams bent po dolerį ir 
siųskime savo aukas per 
Lietuvai Gelbėti Fondo cen
trą.

Šia proga primenu, kad, 
jei kam pritrūko Lietuvai 
Gelbėti Fondo kvitų kny
gučių, tuoj kreipkitės į Fe
deracijos sekretorijatą, pri
siusime tiek, kiek reikės. 
Vienoje knygutėje yra 25

be reikalo. Juk negalime, kvitos.

“Žmonių fabrike” įvyko vienas įvykis, kuris visus 
labai sujaudino, o ypačiai draugą Vladimirovą. . . .

Valgomajame, kuriame kelios vaikinų ir merginų 
grupės jau buvo išgėrusios rytinę arbatą, tarnaitė Paša 
netikėtai ant grindų rado ikoną. Pamačiusi paveikslą, ji 
sukliko visa gerkle ir pakėlė jį pačiais pirštų galais, 
tartum nuodingą gyvatę. Pažiūrėti, kas nutiko, subėgo 
visi bendroumenės gyventojai. Nors susirinkusieji buvo 
pradėti tučtuojau kvosti, tačiau, nepaisant tų pastangų, 
vis tiek nepasisekė sužinoti, kaip ji galėjo į tą vietą pa
kliūti. Visi žiūrėjo vienas į kitą nepasitikėdami, bet nie
kas neprisipažino ikonos savininku. Kilo beveik pani
ka, nes buvo aišku, kad už tai išlėks iš fabriko ir ne
gaus pajoko (maisto davinys) ne tik ikonos savininkas, 
bet ir artimiausi jo draugai, kuriuos, tokiam dalykui iš
kilus, visai nesunku įtarti lengvapėdiškumu: išsiginti — 
nebūtų kaip.

Draugas Vladimirovas įsakė, kad, jei kas žino ką 
apie įvykį, tegu ateina į jo biurą ir viską išpasakoja 
“tarp keturių akių” — gal vis kaip nors pasiseks su
rasti kaltąjį. Ateiti pareiškė norą visa eilė vyrų ir mer
ginų; jei draugas jau anksčiau buvo blogai nusiteikęs, 
tai dabar, po šio nelemto įvykio, visai pakabino nosį — 
matyti, turėjo būti nemalonių reikaliukų, kurių pėdsakus 
dabar pasisekė užeiti....

Draugas Vladimirovas įsakė, kad paveikslą atneštų 
jam į biurą. Tai buvo nedidelė, panaši į ovalą ikona, eker- 
sai ne ilgesnė kaip 3 cm., nutapyta aliejiniais dažais ir 
įstatyta į siaurus metalinius rėmelius. Jis pasiėmė ją į 
ranką ir gerai įsižiūrėjo į paveikslą.

Priešakyje buvo matyti šventasis; vieną ranką jis 
buvo uždėjęs ant krūtinės, o kitą ištiesęs; joje laikė 
popierinį ritinėlį. Galva buvo papuošta tradicine aureole, 
kojas buvo apsiavęs nuostabiai geltonomis kojinėmis ir 
įsimynęs į šiurkščius, neapdailintus pusbačius. Šventasis 
stovėjo ant kažkokios upės kranto, o už jo aiškiame žyd
ro dangaus fone stiebėsi į viršų vienuolyno kontūrai.

“Kas jis toks gali būti?” smilktelėjo draugui į galvą 
mintis, ir jis pradėjo atsidėjęs studijuoti šventojo veidą. 
Iš pirmo pažiūrėjimo, atrodė, turėjo būti nepaprastai su
nykęs ir apsiblausęs. Į jį iš rėmų žvelgė kupinos siaubo 
akys, tartum tą pačią sekundę būtų jame pažinusios di
džiausią nusikaltėlį. Bet juo ilgiau draugas Vladimiro
vas į paveikslą gilinosi, juo daugiau keitėsi įspūdis, kurį 
jam darė šventojo veidas, ir galop jam pasirodė, tartum 
jo truputį primerktos akys ir kiek sukrutėję lūpų ker
telės jam meiliai, nors ir kiek ironiškai, šypsosi....

Draugas Vladimirovas staiga tėškė paveikslą į ker
tę — jį apėmė baimė. Pats negalėjo suprasti, kaip mi
rusiojo paveikslas per tas kelias sekundes galėjo jame 
sukelti dvejopus, vienus kitiems griežtai priešingus, 
įspūdžius.

“Tai vis tie mano nervai!” pasiteisino pats sau. 
“Matyti, paprasčiausiai persidirbau. Reikės išsirūpinti 
atostogų. Bet, po velnių, koks tat iš tikro šventasis, ku
ris taip meiliai išvertęs dantis į mane spokso?”

LAIVU SKERSAI ATLANTO VANDENYNĄ
Lakūnai Pasakoja Apie Rusiją Ir Šį Karą. - Komunistai Prancūzijoje. 

- Kaip Ameriką Siitiko Rusas Prancūzas Ir Žydas.
Rašo K. J. Prunskis

Lisabonos uoste prie laivo 
grūdosi būriai keleivių. Atsi
sveikindami pažįstami verkš
leno, kita kitam mosikavo 
skepetaitėmis. Buvo kažkaip 
nyku apleisti Kumpos žemy
ną. Staiga prie manlęs priėjo 
nepažįstama, sienutė ir ištiesė 
ranką, kurioje buvo medali- 
kėlis su mėlynu kaspinėliu:

— Laimingos kelionėj.., — 
kalbėjo senutė segdama bal
tą medali kelį prie palto at
lapo. Kaip būtų buvę miela,
jei tie linkėjimo žodžiai prieš 
rizikingą kelionę būtų išgirs
ti iš savos motinos lūpų, da<- 
bar gi juos kalbėjo šen uit ė el-

motina. — Kiek dabar žmo- atsitiko, kada inžinieriai, ne- 
mių Europoje visai duonos n?- įvykdę nustatyto plano buvo
turi...

Sutsipažįstu su vienos pran
cūzų (gimnazijos direktoriu
mi. Jo mokykla dabar užda
ryta, jis irgi vyksta ieškoti 
darbo Amerikoje.

— Tikrai dabar įdomios 
nuotaikos Prancūzijoj?. Jau
čiamas savotiškas skilimas 
tarp senosiom ir jaunosios 
kartos. Senesnieji primena 
jauniems, IrAtT jie laimėję Se
dano kautynes, prikaišioja 
dėl dabartinio pralaimėjimo. 
Jaunesnieji rūgoja ant savo 
buvusių vadų kurių dauigclis
buvto taip p?.ft iš vyresnės 

getą. Pasidarė ,k.až kaip grau- kartotu,
du, bet ir gera ant širdies, j Kai dėl galimybių įtraukti 
Senutei j delną įspivudę- pi- Prancūziją į karą prieš ari- 
niigėlį įlipau į laivą. gbis, jaunesnieji tiesiai

sako: “Ką, mes nekariavome 
už Prancūziją, tai kam mrs 
kariausim už Vokietiją?!”. 
Nugalėtojų žmonės nemėgsta. 
Netoli mano mokyklos, pasn-

— Ar neužvažiuosi m anlt 
kokios atsipalaidavusios mi
nos?

— Ar kartais nakčia per
klaidą koks povandeninis lai- ,* , . . , kojo direktorius, buvo aero-vas nepaleis i mus torpedos?' , m - , - .

. . _ dromais. Tai to miestelio pran
cūzai vis laukia kada anglai

(Bus daugiau.)

— šitokius klausimus staitė 
sau ne vienas keleivis. Laivas . 
sunkiai atsidu riamas ėmė ju
dintis. Tolo skaidrūs Portu
galijos žiburiai. Priešais mus 
gi stūksojo bekraščiai okeano 
vandenys pridengti neįžiūri
mos naktie- tamsos.

— Ar teks atgn? begrįžti?..! 
Kada?...
Ką pasakoja vykstantieji 
iš Prancūzijos

Vėsus nakties oras suvaro 
į kajutes, į sales. Prasideda 
naujų pažinčių užmezgimas.

— Važiuojame su dukrele 
iš Prancūzijos, — pasakoju
si viena ponia. — Iš karto 
prancūzai džiaugėsi ipodarv- 
tomis paliaubomis, dabar pr?i 
deda nusivilti. Sunku su mai: 
tu. Prancūzai nuoširdžiai lau
kia anglų laimėjimo. Jei vo
kiečiai manytų Prancūziją į- 
traukti į karą prieš Angliją, 
taii tas atrodo tuščios viltys.- 

Sėdome vakarieniauti. Po
nios dukrelė radusi kiek su- 
suodintą duonos gabalą ati
dėjo į šalį.

Valgyk, — riktelėjo

sėdėti sudėję rankas, kuo
met matome savo senąją ir 
brangiąją Tėvynę Lietuvą 
esant prismaugta, kankina-

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekr.,

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

esą vienintelė nesusikom- galiau ir vokiečiai dabar 
promitavusi per karą parti- Į budriai seka jų planus, 
ja — mat karo pradžioj ko-!

apšaukti sabotažninkais ir 
sušaudyti net nepravedant 
reikiamo tyrinėjimo, ar čia 
buvo jų kaltė.

— O kokie tamstų įspūdžiai 
iš karo su vokiečiais? Ar te
ko lėktuvu šturmuot žygiuo
jančias vokiečių kolonas?

— Apie karą galėčiau štaii 
ką paisakyti: pirmieji karo
mėnesiai, kada frontuose ne 
buvo jokių kautynių, labai 
demoralizavo prancūzų armi
ją. Dauguma menė, kad vo
kiečiai savaime žlugs iš ba
do. Staigus gi vokiečių pra 
siveržimas pritrenkė žmones. 
Mūsų aviacija buvo, palygin
ti, įgan silpna. Pavyzdžiui 
mes patys sėdėdavome se- 

11 nose mašinose ir bi jodavo
me, kad tik nepasirodytų 
vokiečių naikintuvai. Vokie
čių maisto gurguolės teko 
bombarduoti, bet oro kau- J 
tynių išvengėme. Pervargę 
žmonės po paliaubų kai kurį 
laiką džiaugėsi, bet dabar 
auga kaskart didesnė nea
pykanta prieš nugalėtojus.
Gana plačiai vyksta sabo
tažo veiksmai. Taip sakant 
kiša šakalį į ratus kas tik 
kur gali. Vokiečiai veržia 
lanką kaskart kiečiau. Jie 
veikia labai gudriai — skau
džiąsias operacijas stengia
si įvykdyti ne savo, o pačių 
prancūzų rankomis. Petenas 
nors turi daug prielankumo 
dėl praeities nuopelnų, ta
čiau negalima sakyti, kad 
jo vyriausybė būtų popu
liari. Esant pasunkėjusiai

atlėks bombarduoti to dabar 
vokiečių užimto aerodromo.
“Tegu, sako, žūsime mes, bet 
žus ir vokiečiai”.
Su prancūzų aviatoriais 

Tuo pačiu laivu plaukė ir 
du prancūzų lakūnai. Jie abu 
rusų emigrantai, kuriems, 
kaip jie džiaugėsi, dar lyrei- 
sekė laiku pasprukti iš Ru
sijos.

— Rusija, — pasakojo jie,
— negyvena tuo kad kieno 
idealizuojamu komunistiniu 
gyvenimu. Ypač jaunojoj kar
toj jaučiamas noras asmeniš
kų patogumų ir t.t. Su žmo-' padėčiai bando naudotis ko- 
gaus gyvybe ten. labai nesi- munistai. Jie varo propa- 
skaitoma, 'sakysim nekartą gandą, nori įtikinti, kad jie

Paulina Rnssian & Turkish Baths
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

J?

(Bus daugiau)
munistų partija buvo užda
ryta, taigi viešai neveikda
ma neužsiangažavo. Tačiau 
prancūzai perdaug individu
alūs, perdaug mėgsta nuo
savybę, kad galėtų jų kraš
te laimėti komunistai; pa-

Kai tėvynė pavojuje, nie
kas tada neturi teisių — vi
si turi tik pareigai-“.

Videnburchas

Geras dvaro administrato
rius neturi blogų darbininkų. 

Vokiečių prof. Erebos

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG- 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. ,

Urmo (vbolesale) kainomis pristato j alines ir kita9 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greita ir teisinga patarnšvimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRČIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu 
įrodyti Faktai!

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę 

pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų 

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3H nuošimčių.

Pinigai ku
rtuos galite 
Mitnnpyt lig! 
05 m. aini 31) | 32 Į

•

50

J CSV

34 |

DABARTINIS AMŽIUS

36 38 | 40 | 45
* 5.01)1) | H.OMl* 6.7311 7.47|* 8.37 '$ 9.3OĮ* 10.45 *14 41 * 27.14

10,1)00 12.19| 13.47 14.941 76.63 18 60| 20.90 28.82 42.28
1 5,000 18.281 20.211 22.41 Į 24.95 27.901 31 36 43.23 63.42
20,000 24.3K| 26.95| 29.89| 33.27 37.20| 41.81 61.65 84.57
26,000 3O.47J 33.69| 37.36 41 59 1 46.51! 52.27 72.06 105.71
311,000 36.57| 4O.42| 44.83| 49.91 65.81| 62.72 86.47 126.86
4 0,000 48.761 63.90 59.781 66.651 74.411 83 63 115.30 | 169.14
50,000 60.951 67.88| 74.72| 83 19 | 93.021 104.64 144.13 211.42

ptgyklte nunuavn* liauni* pngnl mūsų llgnmeelo iš*lmok?Jlmn planų.

Keistota Savings & Loan Assaciation
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius 

Kiekvieno taupytojo Indeliai Ilgi *5,000 apdrausti FederalIn^J ptalgoj.
J
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Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZĖ
• Premijuotas kun. J. Karaliau* vertimas 

— Vertė —

Antanas P. Sandys, M. I. C.

yra tarp savasties netekusių 
ir savasties turinčių asme
nų, arba kaip dažnai pasi- 
biaurėtiname viktoriškame

(Tęsinys)
Dorinė pamoka visiems 

tiems, kurie trokšta išsau
goti ir atgaivinti smulkiąją 
savistį yra gana a-ėki: už- žarSone išsitariama, “gin-
dėk diferencialini mokestj ia3 tarp turin4i« lr ‘•'eturin' 
ant skelbimų, ant jų veiki- ČIų" <“')uarrel between the 
mo dirvos ir skaičiaus ir have and the have-not)- 
atmink kad, visai be panau- žmon5s 3ukil° dSlto' kad
dojimo panašio mokesčio, vi
suomeniškame atstatyme— 
rekonstrukcijoje begėdiškas 
moderniškojo skelbimosi per 
dėjimas yra įplaukų šalti
nis, reikalaująs mokesčių 
apsunkinimo. Kai kuriose 
bendruomenėse tokia mokes
tis yra uždėta, bet ji visa
dos juokingai galiūno nau
dai ir silpnojo žmogaus ne
naudai. Viena iš nepapras
tai kvailiausių šiandieninių 
ironijų, kuri krinta akysna 
yra kvitinė antspauda—re- 
ceipt stamp — kurią gali 
matyti bet kurioje Pary
žiaus pramonės iškaboj. Jei 
pažiūrėsi į kokio nors sie
ninį skelbimą arba iškabą, 
rasi mažą prilypytą popie
rėlį, kuris tau pasakys, kad 
skelbėjas sumokėjo, sakyki
me, $10.00 arba $20.00 Val-

išdarbės priemonės ir val
džia perdėm yra pramoninė
je visuomenėje, kurios ran
kose nedirba darbo. Jie su 
kilo dėlto, kad buvo atskir 
ti nuo savo amato įrankių; 
dėlto, kad yra išnaudojami 
kitų naudai. Tokiai būklei 
yra tiktai du išėjimai: ar
ba turime pasekti tą linkmę, 
kurioje randasi mažiausiai 
atsispyrimo ir paversti mū 
sų nežmonišką pramoninį 
kapitalizmą į tą pavidalą, į 
kurį jis dabar yra beveik 
panašus, į nežmonišką ko
munizmą, arba turime per
duoti savastį ir išdarbės 
priemones į tų rankas, ku
rie gamina. Ir tai nereiškia 
perduoti jiems valdžią me-

DRAUGAS

FOR THE GLORY THAT IS GREECE

fOrauPas’’ Acme telepnotoj

Si nuotrauka padaryta WCFL broadeasting studijoj, kai graikų karo šelpimo ko
miteto pastangomis sausio 26 dieną vakare buvo transliuojamas vaidinimas vardu 
“For the Glory that is Greece”. Priešakyje iš kairės pusės: Benny Baker, žinomas 
komikas; Martin Jacobson, pastovus programų pranešėjas; Jim Londos, broadeast
ing direktorius; Niek John Matsoukas, vaidinimo prodv.ccris. Tai buvo transliuota 
pirmoji to vaidinimo laida. Antroji laida bus transliuojama šį sekmadienį vakare, 
vasario 2 d., nuo 6:30 iki 7:v0. Be to, dar kalbės ir Chicagos univ. prof. Douglas

[ NIAGARA FALLS, NEW YORK
Grabnyčios

lietuviškas giesmes gražiai 
i giedodavo.

-f

agara Falls lietuvių visa ko
lonija ir visos draugijos dė- 

Sį sekmadienį bažnyčioje josi prje šios šventės Pe.
taforižkai navadindami na- b“S "3papra3t03 ape«°3 ir,reitų sekmadienį buvo Sv. 
taionsKai, pavadindami pa 'pamaldos: šventinamos zva- i Tllwirtataruosiiis “Valatvhe.” betf,_ ________ - - ...... Jur&10 draugijos SUSinnkl-

— Sį sekmadienį po su
mos bus Skapliernos drau
gijos susirinkimas.

staruosius “Valstybe,” bet 
tai reiškia, kad kiekvienas, 
gavęs tą savastį ir išdarbės

kės, grabnyčiomis vadina-, mas Kilus sumanymut 3U.

stybes Iždan, nors skelbimo, , . ,
j j -■ x priemones, tikrovėje busnuoma gali būti dvidešimts į 

kartų didesnė už minėtą Iž
dui sumokėjimą, ir pats 
skelbimas gali skelbėjui at
nešti tūkstantį kartų dau
giau jo sumokėtos sumos.

Visi šie man siūlomieji 
punktai, žinoma, yra bandy- 
tini. Jie yra tikrai patari
mai. Aš išdėsčiau bendrais 
ruožais, kokia galėtų būti 
politiškoji programa šiame 
dalyke. Viso šio klausimo 
planą galima surasti vieno
je mano mažoje knygoje, 
“Sąvasties Atgaivinimas,” 
(Sheed and Ward, N. Y.). 
Štai, kas reikalinga: kiek
vienas protingas reformato
rius iš savo pusės turi trok
šti ištirti kiekvieną proble
mą tiek, kiek pastarieji ga
lės pagelbėti jiems atgai
vinti smulkųjį savininką, 
ekonomiškai laisvąjį žmogų. 
Iki šiol mes, iš tikrųjų, vei
kėme visai priešingomis 
priemonėmis. Mūsų moder
niškosios bendruomenės iki 
šiol leido ekonomiškoms ga
lioms laisvai svaistytis, lei
do konkurencijai pataikauti 
stambiajam galiūnui. Pava
rykime mūsų prote esančias 
mašinas į priešingą pušį iri

savininkas; jie bus tikri ma
šinų savininkai, šėrų—akci
jų savininkai, žemių ir sta
tybų savininkai. Jei kada 
šis dalykas bus įvykdytas, 
visuomenė vėl paliks sveika 
ir pastovi.

Tuo tarpu reikalinga pa
brėžti, kad užsimojimas vien 
tiktai išjudinti dalykus link
ti į šį tikslą, arba net ban
dyti atsiekti tokį tikslą, su
lauks visai mažai naudos, 
jei mes neapsaugosime per
galę stabilizuodami teisingą 
savasties padalinimą. Joks 
sveikai protaujantis žmo
gus nereikalaus savasties 
lygybės. Joks smulkių nuo
savybių, bet turįs ganėtiną 
savininkystę, asmuo nesivai- 
dija dėl to, kad kitas turi 
kiek platesnes nuosavybes. 
Toliau, visuomenėje iki tam 
tikro laipsnio visados atsi
ras nedarbščių arba neganė
tinai savistovių žmonių, ku
rie nesirūpina savo paveldy

mos, jos išdalinamos, būna 
procesija su uždegtomis žva
kėmis, giedant atatinkamas 
giesmes. Po tam seka suma, 
mišios.

Grabnyčios šventinamos 
vieną kartą metuose. Kuni-

tarta prisidėti, kaip ir pir
miau buvo daroma. Sį sek- j 
madienį bus Skapliernos dr- 
gijos susirinkimas. Tikima
si, jog ir moterys pilnai pri
sidės prie šventės. Visos pa
šaipūnės draugijos ir kitos

gas bažnyčios vardu prašo vietoje veikiančios organi- 
keturiose maldose, užtariant į zacijos kitais metais dėjo- 
Dievo Motinai Marijai ir vi-! si aukomis prie Lietuvos 
siems šventiems, kad V. Die- Dienos iškilmių. Tą patį, 
vas teiktų kūnui ir sielai manoma, jos padarys ir šie- 
sveikatą tiems, kurie tas met.
žvakes pagarboje laiko, kad 
visų širdyse įžiebtų saldžiau
sios Dievo meilės ugnį, kad
mūsų mintį ir širdį apšvies
tų Sv. Dvasios šviesa, ap

ninku susirinkimas.

— Sį sekmadienį, 7 vai.

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

Deginamoji auka 

Prie paskelbtųjų aukų
šviesai palaikyti prie Svc. 
Sakramento sekantieji pu

valytų kalčių tamsumus irlsidėjo savo aukomis: M.
Dievo malonės šviesa visuo
met pasiliktų.

Uždegta žvakė reiškia pa
tį Kristų; “kurį prirengei 
visų tautų akivaizdoje, švie
są pagonims apšviesti ir 
tavo tautos Izraelio garbę” 
kalbėjo šv. Simeonas. Be to, 
uždegta žvakė reiškia mū
sų gyvą tikėjimą ir mūsų 
deginamąją, nykstančią au
ką. Grabnyčios yra sakra
mentalija ir turime pilną 

naudotis
ste, nežiūrint kaip gerai ir 
kaip saugiai ta paveldystė’ teisę atatinkamai 
būtų apsaugota. Savastis,' jomis.
kaip gyduolė, yra patenki
nančiai sveika, jei ji bus 
pritaikoma nuskirta—deter-

, , ,. ,, minuojančiam valstybėjepakeiskime savo idėjas ii _ . , . .seimų skaičiui, kur ta satai, ko trokštama, pasižiū
rėkime į smulkios savasties 
sunaikinimą, kaip į kokią 
įvykstančią nelaimę, ir į 
stambiosios savasties padi- į Bet, aš pakartoju, mums 
dėjimą, kaip į visuomenišką reikalinga turėti laiko pra- 
ligą, ir tuomet praktiškas liginimas ir vietos praplėti- 
gyduolės savaime atsiras. į mas. Sulaukią 'visuomenės 

Mes galime postuliuoti, kurioje žemė, mašinos ir
daleiati šią tiesą: prieš ko
munizmą, pirmoji alternaty
vinė reforma, kurią norin 
tieji civilizaciją išgelbėti tu
ri apsvarstyti, yra atitinka 
mas savasties padalinimas 
Didysis šiandieninis ginčas

vastis laikoma, kaip papro- 
tis, priduodąa visai bendruo
mene ss vo toną.

prekių sankrova reikalinga 
išdarbei, kuri yra plačiai ke 
lėtą savininkų rankose, mes 
turime tą dalykų stovį pa- 
versdinti pastoviu. Kitaip 
nieko nebūsime nuveikę. 

(Bus daugiau.)

vakare klebonas šaukia pa-i daug ir labai naudingų dva- 
rapijos patikėtinių ir para- sinio turinio žinių ir straips- 
pijos komiteto posėdį į kle- nelių. K.K.M.
boniją.

— Tautinio busivienijimo 
vietinio skyriaus sukaktu
vės minimos vas. 8 d.

— Klebonas priminė žmo
nėms, jog “Laive” telpa

Verčiau avinų armija liūto 
vadovaujamai, negu liūtų ar
mija avino vadovaujama.

Romėnų patarlė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

t«i OANal 6123

UR. BIEŽIS
GYDYTOJAS JLfcfc CHLRURGAS
22U1 W. Cermak Road

I

1

1

Bendroji šventė
9

Lietuvos Diena, vasario 
16, yra visos kolonijos ben
droji šventė. Kas metai Ni-

Adamski 50c; A. įr M. Bia- 
leckiai 50c; Ei. Ceikienė $1; 
O. Jušinskienė $1; O. Jan
kauskienė 50c; P. Laučiene 
$1; P. Leimontas 25c; A. 
H. Urbanas $1; M. Urbona
vičienė $1; St. Vyšniauskas 
$1; M. Vyšniauskas 25c; ir 
Kar. Zaleskienė $1. Klebo
nas visiems aukojusiems 
gražiai dėkoja.

— Keletą metų tarnavęs 
lietuviams vargonininkas 
jonas Kudela pareiškė per
sikėlęs dirbti į didesnę pa
rapiją. Pasižadėjo, jog sku
biam kokiam' nors reikale 
pagelbės. Nors jis nebuvo 
mūsų tautos žmogus, bet

SICK, NERVOUSPDAMIfY“EVERr 9U II A H VII MONTH’ ■
Then Read WHY 
Lydia E. Plnkham’s 
Vegetable Compound la 
Real “Woman’» Friend”L
flram wom«n (iiff.r ....r. montbty 
pain (cratnpc. barkaehe. hradaeh.) dua 
Ui (amale functlonal dimrdars whila 
othar'a aarrca tand Ui baenma upaat and 
thay get croaa, raatlaas and moody.

So why not taka T.vdia E. Pinkham'a 
Vegetable Coatpnund made aapecioZ/y 
to help tired. run-doam. nervoua wom- 
en to go amlllng thm ‘'dlIBeult daya.” 
Pinkham'a Compound neateina na e»i- 
ates or hablt-forming Ingredlenta. tt

la made from nature'a oran heneflclal 
rnots and herbą — each wlth Ita own 
apeeioZ purpoae to HELP WOMEN.

Pamaus foroverflOyeara— Pinkham'a 
Comnound ia the beat knoarn and ona 
of the mna( effsettve "voman'e" toniea 
obtainaMe. Try (t t

— Muderiiiškiausi {renginiai —

— Patyrusioj Grožio Specialistės —

• *
— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga — f

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WEST£RN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Alarty SuciUa, savininkė

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Rei 6958 So. Talman Avė.
Ru TeL GROvehiU 0617 
Office tet HEMlock 4848

UR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
ketvirtad. ir Nedėliomia susitariu

Vaiaudoai i—3 popiet ir 7—8 V. Z. 
ttEZIDENCU A i

2423 W. Marųuette Road 6631 b. California Avė.
ajareaue ims

OR. STRIKOL’IS
rRYSlGlAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutarti 
uifice teL YARda 4787
Narni) tel. PROupect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezistencijos tai.: HE Varly 8244

UK. 1. UUNUULIS
U YD Y TUJAS LR CHLS.URGAB 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: T—o ir 6—8:30 P. M 

Nedėliomis pagal suiartp

Tel CANaI 0257
Res. tel.; FKospect ttoov

DR. P. L ZALAIURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 bo. Halsted btreet 

Realdancija: 6600 So. Artestan A V, 
vAi.aNltOS: U v. ryto ik» 8 Botraf 

a ibi e

CeL YARda 6921.
Ras.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3
756 YVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.: Rezid. TeL:

VIRginia 1886 FROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 YVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
1 Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Į Treėiad. ir Sekmad. tik susitari os.
j

J m. YARda 3146
valandos: Nuo u iki 12,

( 2 iki 4 ir 7 iki 9
; Kiruiadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS JLR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halsu., btreet

leL CAiicū ūdū®

OR. WALTER PHILLIPS
GYDYTUJAO r-tt, CHfRURGAil

2150 YVest Cermak Road
OFISO VAJUANvvc

L — * ir 0:30 — »:3U vakare 
rr pūkai autam.

Į

i Telefoną*: Hemlock 5849

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern A ve.

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

Sekmadieniais suIxm sutarties

TaL YARda 2246

OR. Ii. REZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto ikr 8 vaL vaL 
Keredoj pagal sutartį.

Telefonas CANaI 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2202 YVest Cermak Road

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

Šeluuadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEiliey 0434.

OR. P. J. BEINAR
(Beinarauskaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 bo. Halsted btreet

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612.

Rea. — YARda 395A
OFISO VALANDOS:

M iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

TaL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15 tos Gat. ir 49th Ct

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 bo. 56th Avenue 

TaL Cicero 1484

OR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 Souin Arcner Avenue 
Telelonas LATayette 3650 

Antradieniam, ketvirtadieniais u.
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniam, Treėiadiemam ir 
beštadiamais.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd btreet

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROupect 6737 
Namq telefonas VIRginia 2421

*

OR. liHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4729 bo. Ashland Avė.

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

T

- /

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jau, leisdami 
lAekhanilnuotl jus moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali sutelkti:
32 METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklų (lempinių.

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

orTOM ETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

JKampaa 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Ghkago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.20 p. tn. 

Treė. Ir fleitt: 9:00 a m. Iki 
7:30 p. m.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso; 2158 W. Cermak Rd.

Tol. OANal 2345 
VaL: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tai HEMlock 3150

Phone Cicero 4270

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct, Cicero, Ilk

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir šeštadieniam 

Valandos: 3 — 8 popiet.

OFlbO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 lyto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:įl0 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 ui L2 vaL ryta.

UK. MAURIGt KAHN
GYDYTOJAS LR OHutuKGAS 
4031 So. Ashland Avenue 

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAaa 3200

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

Tel. YARda 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVesl 47th Street

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

ir pagal autartp
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LIETUVIŠKOJI KONCERTO 
PROGRAMO DALIS
Ei, šalin vylingos mintys 
Skambink, .sese, .dar link

smiau 
— Binkis

ATLANKĖ PREZIDENTĄ

Ann Skeepovich, la metų

Prieš daug daug amžių 
Kūrėjas įliejo lietuvio sie
lon dainos atgarsius ir iki 

i šiai dienai ji nepaliaujamai 
\ skamba liūdesio ir džiaug

smo akordais. Lietuvis vi
sados dainuoja, jam daina 
visados miela, artima ir, 
brangi. Lietuvio daina ne- 
nustojo skambėjus didžiam 
džiaugsme, nė virgijoj sun
kiojoj, nė svečiam krašte 
išklydus.

• Lietuvio dainos atgarsius 
gali išgirsti visuose penkiuo 
se kontinentuose.

Pereitą sekmadienį sureng 
ta dainos šventė — koncer
tas Chicagos lietuviams. Ir amž., į§ Gary, W. Va., ap 
šiandien mums miela ir leidžia Baltuosius Rūmus, 
džiugu pažymėti, jog šis pasimačiusi su prezidentu

* Draugo koncertas įstengė Rooseveltu. Kažkaip klai-
sutraukti jaunąsias dainos dingai ji laišku buvo pa-
pajėgas. . | kviesta atlankyti preziden-

Šiuo tarpu mums ypač tą.
atrodo pravartu plačiau pa- __________________________
liesti lietuviškoji koncerto1 reiškimas šiam koncerte 
programos dalis, be kurios, buvo p- ės G. Saurytes su- 
mūsų manymu, ir šis kon- organizuotoji šokėjų grupė,
certas būtų nustojęs lietu
viškojo veido ir kuri arčiau
sia palietė dalyvių jausmus.
Subtilus nujautimas.

kuri tikrai gyvai ir jautriai 
pavaizdavo lietuviškąjį šo
kio meną ir klasinio ir mo
derniojo šokio sintezę. Vi-

Čia kaip ir visur ir visa-j suose šokiuose buvo pasta- 
dos svarbiausi vaidmenį su- bu vedėjos lyrinis jautru-

IŠ MUSŲ 
TARPO

Žmogaus gyvenimas, kaip 
matome, yra vien tik ruo
šimasis ir prisirengimas 
šiam ar tam. Po tų mėnesių, 
savaičių ir dienų laukimo 
ateina įvykio diena!!! Ji 
yra kartais labai pasekmin 
ga, kartais ir ne — ir apie 
tą pasekmingumą mąstome 
ir kalbame, kol vėl prade
dame rengtis kam nors nau
jam.

Lietuvos Vyčių choras tai 
tik taip ir mąsto ir kalba 
apie “Draugo” koncertą, 
įvykusį pereitą sekmadienį 
Sokol svetainėje. Uoliai vi
si rengėmės prie programos 
išpildymo per mėnesius 
štai ir diena — 26-ta sau
sio, rytas!! B^t žiūrėkite 
lauke, sniegas ir vėjas, gat
vės pripustytos kad nei 
pėsčiomis nei automobiliu 
nesinori tolintis nuo namų 
šilumos ir patogumų

Vistiek, choristai eina, va
žiuoja į Sokol svetainę, 
nes ten vakarą įvyks “Drau
go” koncertas. Beveik bijo
dami atidarome saiės duris 
ir štai — matome ne tuščias 
kėdes, ne, bet tikrai pripil
dyta salė rėmėjų, kurie lau
kia programos pradžios.

Natūralūs dalykas, kad

Jaunimas Veikia
Cisca Metinis Forumas

Vasario 21 d., 8:15 vai. pa
karę, Loyola Conununity i 
Tlieatre (1320 Loyolm avė.) 
prasidės antrasis metinis Cis- 
cai aimanų foriųnas.

Pagrindiniu kalbėtoju bus 1 
J. E. vysk. Bernard J. Slidi. j 
Vysk. Slieil kalbos tema — [ 
“Katalikiškosios Akcijos at.- Į 
eitis.” Vakaro vedėju bus 
Dr. Louis W. Tordella. /

Forumo teno parinkta pa- i 
gal Peguy raštus — “Anieri- i 
kos jaunimas ir modernioji i 
revoliucija.”

Kiti vakaro kalbėtojai: Mr. 
John Langdonl, Katalikų Jau 
nimo Senato prmininkas, 
kalbės apie “Katalikų Akci
jom išsivystymų Chicagoje.” 
Aliss Rita Kulin —“Asmuo 
ir modernioji revoliucijai” 
Mr. Thomas Buckley — j 

“Jungtinė Akcija modernio
joj revoliucijoj.”

į šį forumų yra kviečiami 
visi. Įėjimas dykai.

me vidurmiestyje sekmadie
nį, vasario 16-tą dieną. Lie
tuvos Vyčių choras irgi nc-

Jau-
graži

^/asi-

w. 23rd Pi., į “A Dance Af- Jaunute Užmigo 
ter Dark,” kurį rengia Pa-j 
rapijos choras. ' DIMGllION PK.

Orkestras, kuris gros po- nil,,<) <la.iželyje augo 
pulariškas dainas ir šokius la-.iau mirtis
yra Huntz and his Rhyth- r‘n^° *s h*° darželio Bronis- 
miers. Komisija, Auri susi- i^1'^ Ne» edomskaitę 1941 m. 
daro iš Anthony Baltakis, d.
Anastasia Varanis, Gene- Ji buvo j.iuniausia Jono 
vieve Kraujalis, Joseph ir Pranciškos Nevedomskių 
Ūsas ir Adele Kaminskas,| šeimoje. Gimė, pakrikštyta 
dirba vieningai kad paten- ir
kintų kiekvieną atsilankusį. 
Tikietai kainuoja tik 35c.

enb.

Pasilinksminkime Su 
36 Kuopos Vyčiais!

• 36 L. V. kuopos pirminin
kas Antanai Žilius nuošir
džiai kviečia jaunimų atvyk
ti Į jo vedamos kuopos ren 
giamų šokių vakarų, kuris 
įvyks sausio 31 d., Dariaus- 
Girėno salėje (4416 South 
VVestern avė.)

Šokiams gros Art Boroivi- 
orkestrą. Įėjimas 35c.

Žmonėms jėgų netrūksta, 
jiem'si trūksta tik valios.

Shirley Dale iš Flint, Mi
chigan, kuri rasta vienam 
karo laive, Los Angeles, Ca
lifornia, uoste, pasislėpusi
tikslu “pigiai” nukeliauti į ' ‘
Ha.wa.ii salas. Bet ji suąek- Chesterfielcl's Pasiūlymas Sukelia

Prancūzų įvšvt. Huto

REMKITE, PLATINKlTb 
KATALLK1ŠKĄ S» AGDų,

augo šioje kolonijoje, 
N.P.P.Šv. parapijoje. Lanikė 
ir baigė parapijos mokyklų.

Į Pradėjo aukštesnį mokslų, 
bet ligos kirminas pakando 
šių gėlę tik aukštesniųjų mo
kyklų baigiant.

Ji tikėjosi pagyti ir jos 
pasveikimo laukė visi aru 
mieji. Ji manė priklausysi, 
ti vyčių organizacijai, nu, 
yra brolis Petras, kur senu
tės Stanislova ir Onutė, kur 
sesutė Elena su vyru Zig
mantu.

Ji manė sekti tėvų pavyz
džiu, kurie yra geri Draugo 
rėmėjai ir nuoširdūs parapi
jos ir Lietuvos reikalų dar

bininkai.

Bet.... ji amžinai užmigo 
aprūpinta visais sakramen
tais.

Vytis.

paramą Lietuvos gerovei. 
Trumpai pailsėję} Lietu- 

publika ploja dainininkams, l vos Vyčių choras ir vėl im-

pasiliks. Dalyvausime daino- Įa jr iškeldinta į sausumą, 
mis suteikti savo moralinę

8-ti Metiniai Šokiai

Visos Šalies Susidomėjimą
NEMOKAMA KNYGA “TOBACCOLAND, U. S. A.” 

TAI TEKSTAS PAŽINIMUI TABAKO PRAMONES.

vaidino visos programos ve
dėjas, muz. J. Sauris, kuris 
choro parengimui turėjo 
įdėti daug darbo ir pasi
šventimo. Kai kuriose daino
se, pavyzdžiui, “Augo Trys 
Seselės,’’ “Aš Bijau Pasa
kyt,” “Gėlytės” ir kt. bu
vo galima justi subtilus lie
tuviškumas ir meninis su
pratimas.

Tą savo lietuviškai meni
nį jautrumą p. Sauris meis
triškai įstengė perduoti dai
nininkams, kurių dainavime 
galima buvo suprasti vedėjo 
įdiegtas dainos meno kibirk
štėles. Ir reikia reikšti vil
ties, jog jos vis augs ir 
plėsis.
Įdomi interpretacija.

Antras įdomus Ir vertin
gas lietuviškojo meno pasi-

mas ir originali šokio in
terpretacija.

Šiuo laiku lietuviškasis 
šokio menas dažnai įvairių 
diletantų ir svetimųjų yra 
savaip ir nevykusiai inter-

šokėjams ir lošėjams, bet šį 
kartą Lietuvos Vyčių Cho
ras šaukia balsiai “Vaito” 
Lietuvos visuomenei už 
100% paramą, suteiktą pro
gramos dalyviams Tas Jū
sų dalyvavimas davė mūsų

pretuojamas. Todėl mums jaunimui noro dirbti dar to- 
ypač miela, jog p-lė Saury- 
tė pasiėmė nelengvą užda
vinį savaip patiekti lietuviš-

liau jūsų palinksminimui. 
Matome kad mūsų jėgos ne
nueina dykai, bet yra pilnai

kuosius šokius, nepakeisda- | įvertįntos tų, kuriems mes 
ma lietuviškojo fono. Ir 
mums dar džiugiau, jog ši
interpretacija išėjo daugiau, 
negu vykusi.

Linkėtina, kad ji su savo 
šokėjomis ir toliau tęstų šį 8iausiai

tas jėgas skiriame.

Stengiamės visuomet su
teikti savo dainavimu, šoki
mu ir veikalėliais kuo dau- 

pasllinksmmimo;
nedėkingą, bet vertingą dar-i stengsimės dar toliau tą 
bą, o jų pasisekimu mes I įvykinti sekančiuose paren- 
neabejojame. girnose.

Bendrai, lietuviškąją kon-! _______
certo dalį mes galime laiky
ti vykusia. Visa lietuvių visuomenė

sis didžių darbų — rengimo 
programą vakarui 27-tą ba
landžio, kurį rengia Lietu
vių Federacija. Tam darbui 
reikalausime daug jėgų, tai
gi prašome visus Vyčių cho
ro narius, taipgi tuos, ku
rie dėl vienos ar kitos prie
žasties pasišalino laikinai, 
dalyvauti visose repeticijo
se, kai laiką paskelbsime.

Laukiame bet kurią dieną 
atsakymo iš Clevelando Kul
tūrinio Darželio Sąjungos

CICERO. — Švento Anta-' , TT o *
. v •. nv/i '! Tobaccoland, U. S. A. — įssamus, vaizduotas aprasy- 

no ttoly i ame n C.Y. . drau mas apįe tabako auginimą ir cigaretų gaminimą — dabar 
gijos rengia savo aštuntų Liggett and Myers Tobacco bendrovės siūlomas publikai 
metini šokių vakarų, šis įdo- dykai naujoje Chesterfield Cigaretų kampanijoje, 
mus ,pasilinksminimo vaka- ši nauJa- 42 puslapių, 14 colių didumo knyga atvaizduo-

, .. . • n., i a ja visą tabako auginimo, džiovinimo ir gaminimo proce-
ras mis vasario — d., Sv. taįp pat jr vaįzcjuoja pietinių valstybių tabako laukus, 
Antano parapijos svetainėje, su virš 100 didelių fotografijų, piešinių ir raštų. Dauge-

Prie Del Rene ir jo Svv.et Hs kolegijų ir knygynų po visą Ameriką šį leidinį vartoja, 
Svvin-.- orkestros plėsite lai- jr dabar Chesterfield bendrovė nutarė pasiūlyti jį publikai.

Pavieni asmenys arba grupės gali šią knygą įsigyti ra
šydami į: Liggett and Myers Tobacco Co., 630 Fifth Avė., 
New York, N. Y.

Nauja Chesterfield garsinimo kampanija kuri dabar ei
na laikraščiuose po visą Ameriką, parodys tokias žvaigž
des kaip Ann Sheridan ir Eilėn Drew iš Hollywood ir Mary 
Jane Yeo ir Jo Ann Dean, garsios čiuožikės iš veikalo — 
“It Happens On Ice”.

Nauji, šviesūs, gražūs pardavėjų paveikslai pasirodys 
i A Dance After Dark’ užimti dabartinių pagarsinimų, ir tuo pačiu sykiu “bill- 

boards” pakelys rodys naujuosius paveikslus.

kų smagiai praleisti. Neuž
mirškite — šcštaxlienj, vasa
rio 22 d.

Kviečia visus
Komisija.

komisijos dėl kvietimo pil- W7 * C «- o. ooaras paąeiys roays naujuosius paveiKsius.. , , .. . west oldei, vas. o-ta Populiarus Chesterfield radio programai, Fred Wanng o
dyti koncertą gegules mene - ( “Pleasure Time” ir Glenn Miller’io “Moonlight Serenade”
sį, Cleveland, Ohio. Laukia- Į Ar myli linksmumą, ma-, ir toliau linksmins milijonus klausytojų po visą Ameriką.

lonumą, džiaugsmą, muziką,,— -■ ■
dainas ir šokius? Jei vie-

me pilni vilties, k vi tikrai 
gausime progos susipažinti 
su Clevelando lietusiais.

H ir P
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Jon. Vaiva rengiasi dalyvauti parengi- PLATINKITE “DRAUGĄ”

ną, arba visus mėgsti, tai 
šeštadienio vakare, vasario 
8-tą, 1941, atvyk į Aušros 
Vartų parapijos salę, 2323

SOCKO THE SEADOG By Teddy

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
i Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

fTJ) AVINGSJ
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pr«u

4192 Archer Avenue
VIRginia IM

Under U. S. Govf. Supemtion

n
Currenf kote

0/ ON SAVINOS 
/0£ INVESTMENTS

........
\nn> A - r

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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NAUJAS GRAIKŲ 
PREMJERAS

IŠ ŠV. PETRO 
PARAPIJOS

Retai kada ,‘Drauge” pa
sirodo žinutė iš mūs mažos 
kolonijos. O vis gi pasitai
ko visokių įvykių. Žmonės 
labai žingeidauja matyti ži
nučių iš savo kolonijos. Bū
tų labai gera, jei atsirastų 
korespondentų, kurie apra
šinėtų kolonijos įvykius. 
Girdisi taip pat pageidavi
mas, kad kas nors “Drau
gą”, ir kitus katalikiškus 
laikraščius, mūsų kolonijoj 
platintų. Ne visi gali užsi
sakyti, o prie bažnyčios už 
kelis centus lengvai gali 
vieną, kitą laikraštį nusi
pirkti. Ar gi jau visoj para
pijoj nebegalima rasti žmo
gaus katalikiškai spaudai 
platinti. Gero noro katali
kui būtų gražus užsiėmimas 
ir dar galėtų dolerį, kitą už
sidirbti.

liko vyrą, Daminijoną, sūnų 
Praną ir marčią, sūnų Joną 
ir marčią, sūnų Benediktą, 
dukterį Marijoną ir žentą 
K. Svvabon, dukterį Liudvi
ką ir žentą Juozą Lazev- 
nick, dukterį Oną ir žentą 
Pilypą Deltuvą, ir dešimts 
anūkėlių, taipgi sesutę Ago
tą Pečkienę ir jos šeimą, 
Clinton, Indiana, brolį Juo
zą Staugaitį ir kitą giminę 
Chicagoje.

Amžiną atilsį suteik jos 
sielai, Viešpatie. Šeimynai 
reiškiame giliausios užuo
jautos. Draugė

t

Tėvų pasidarbavimu, Va
lerijai Juškevičiūtei buvo 
surengta surpryzas. Parva
žiavus iš mokyklos rado 
daug svečių ir suruoštas vai
šes. Visi drauge linksmai 
laiką praleido. Valerijai su
aukota dovanėlių. V. Juške
vičiūtė mokinasi St. Mary’s 
ligoninėj. Jonas

Išsiskyrė Iš Mūšy 
Tarpo

Juzefina Staugaitė-Joku- 
baitienė, 53 m. amžiaus, po 
sunkios operacijos, mirė sau
sio 6 d. Alexander Blain li
goninėje.

Velionė gimė Naumiesčio 
parapijoje, Liet:voje. J A- 
meriką atvažiavo ir apsigy
veno į Seelyville, Indiana, 
1908 m., kur susituokė su 
Daminijonu Jokūbaičiu. Su
kūrė šeimyną (tris sūnus ir

Motery Sąjungos 
54 Kuopos Vaidyba 

1941 m.

Pirmininkė Elzbieta Pau- 
razienė, vice pirmininkė Ma
rija Kasė vičienė, finansų 
raštininkė Magdalena Stan- 
kienė, protokolų raštininkė 
Mary Vaičūnaitė, iždininkė 
Ona Petroškienė, iždo glo
bėjos: Rūta Valatkienė ir 
Stella Sabinienė, korespon
dentė Ona Kratavičienė, 
maršalka Ona Banionienė, 
jaunamečių vedėja Valas- 
kienė, globėjos: Francis
Stankiūtė ir M. Vaičūnaitė.

Narė

A. A. Zigmort 
Baibokas,

Fountain, Mich. — Sausio 
19 d., Mason County ligoni
nėj, Ludington, Mich., mirė 
gerbiamas ir mylimas Zig- 
montas Baibokas po sun
kios operacijos išsirgęs 5 j 
savaites. Paliko dideliam nu- Į 
liūdime žmoną Aleną, duk
terį Aleną ir du sūnus: Sta
nislovą ir Joną.

Velionis gimė Lietuvoje, 
Kaspariškių kaime, Zižma- 
rių parapijoj. Į Ameriką at- ’

tris dukteris), kuriuos gra-vyk° 1903 m. Vedė 1911 m 
žiai, katalikiškai išauklėjo.
Rugpiūčio 1920 metais ap
sigyveno Detroite.

f "Draugas” Aemei telephoto'
Aleksandras Korizis, 55 

m. amž. bankininkas, pas
kirtas nauju graikų premje- 4 
ru vietoj mirusio premjero 
gen. Metaxas.

PETRAS SERVIDAS

Mirė sausio 28. 1941. 811-
luukęti 52 melų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj**, Tauragė* 
r.pskr., Šilalės parap., Putnės 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 pusseseres Kazimierą Vaite- 
kūnlrnę ir jos Seimą ir Pauliną 
Meškauskienę Ir jos Seimą ir 
kitus draugus ir pažįstamus; o 
Lietuvoje paliko 3 seseris Ju
zefą, Antaniną ir Barborą Ir 
brolį Kazimierą ir ją visą Sei
mas i kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 331!) l.ituanieu A- 
venue. laidotuvės įvyks šešta
dienį, vasario 1 d. Iš koply- 
’los 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. i*o pamaldą bus nulydėtas 
Į šv. Kuzimtero kapines.

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

Nuliūdę; Piis**eserys. Sese
rys. Brolis ir Giminės.

laidotuvių direktorius S, 
Mažeika, tel. Yards 1138.

P.

A A A
MARIJONA GUSTIENĖ

Po tėvais Petrav iėailč 
(gyv.: E, Kenstiigton Avė.)

Mirė sausio 28. 1941, 9:20
vai. ryte, sulaukus pusės uniž.

Gimus Lietuvoje. Telšių ap
skrityje, Pnūdenio pa rup.. Kar
štų kaime. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą; sūnų Kazimie
rą; brolį Feliksą; švogerką Ju
zefą Komanausklenę ir jos vy
rą Antaną; 3 pusseseres Ole- 
sę Montrlmienę, Barborą Knl- 
zerienę ir Oną Gaižauskienę ir 
jų šeimas; pusbrolį Ant. Ber- 
neckį lr daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o IJetu- 
voj paliko seserį Petronėlę Šir- 
vlenę; pusbrolį Antaną Petra
vičių; ir pusseserę Marijoną 
Petravičaltę.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
214 E. 115th St. Laidotuvės 
'vyks šeštad., vasario 1 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų šventų parap. 
lažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pJžįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sūr.iLs, Bro
lis. švogerką. Pussescrys • Se
suo. Pusbrolis ir Giminės.

I-aidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkis. tel. YAKds 1741.

STANISLOVAS ŠILIUS
Mirė saus. 28, 1941. 8:30

vai. ryte, sulaukęs 56 iii. amž.
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap

skrityje, Zurėlių parapijoj, Kū
gių kaime.

Amerikoje išgyveno 38 met.
Paliko didelluine nuliūdime: 

brolį Kazimierą; brolienę An
taniną ir jų vaikus Bronluiuvą, 
Alekssandrą ir Joną ir 1 anū
ką: brolienę Domicėlę šilienę 
ir jos vaikus Petrą ir Stanis
lovą; o Lietuvoje paliko brolį 
Aleksandrą ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachatvlcz 
koplyčioje. 44 East 108th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., Va
sario 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžlui kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę,- Broliai Biullenės, 
Brolio Vaikai. Anūkas, Sesers 
Vaikai ir Giminės.

I-ald. direktorius Lachawicz 
ir Sūnai, tel. PULIman 1270 ar 
CANal 2515.

A. -f- A.
JI EV A GASPAKAITIENR

(,;>»: Oėvaii Anėiūlė)

Mirė sausio 29, 1941, 6:55
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimus Lietuvoje, šaulių ap
skrityje, Joniškio parap., Šim
kūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 34 met.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Joną Gasparaitį: seserį 
Antaniną Burnecklenę; sese- 
•į Akvillną Ančiūtę, brolį Fa- 
Oijoną Ančią ir daug kitų gi- 
iuių, draugų ir pažįstamų

Kūnas pašarvotas namuose: 
5021 So. Kildare Avė. Laido
tuvės įvyks šeštad., vasario l 
1., kada iš namų Ims nulydė
ta j unižinytiės poilsėo vietą.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
lalyvaiiti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, 
3roiis ir Giminės.

Sr. <erys.

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. Yards 4908.

Aleną Mončunskiūtę, su ku
ria iki šiol pavyzdingai gy
veno.

Baibokai buvo pavyzdin
gi katalikai ir geri tautie-

, , . , . čiai. Visuomet gausiai au-
klause prie Maldos Apašta- , • t, » *

r r kojo Bažnyčios ir tautos rei
lystės draugijos ir Tretinin- ĮtaĮamg
kų. Buvo narė Moterų Są-j ^5 met. atvyko j Poun-
jungos 54 kuopos. Visur ir , . . , . . ,J b * tam, Mich., kur nusipirko
visuomet dalyvavo ir auko- x -i ■ -ton i,, J gražų ūkį 180 akenų, prie

jo. Per ilgus metus seimi- x „ , T i n t-> •J , * ežero Round Lake. Z. Bai-
mnkavo Sv. Jurgio parapi- . , , .o r bokas buvo geras ukimn-
jos klebonijoje. Buvo gera , TT1 , x.J kas. Ūky buvo graži tvar-rėmėja Sv. Jurgio parapi- , ~\ r ka. Gyvuliai jo visuomet atjos, Sv. Antano parapijos,’ rodė gražus, nes netingėjodraugijų ir seserų. Visuo- ,x._ - . , . ,° , , , , , , prižiūrėt. Stengt ai, kiek ga-met reme kiekvieną labda- ... .. , . . . , .; * Įėjo, vaikus leist į katali-
ringą darbą. Gyvendama tu..kiska8 mok Sūnu8 gu
rejo daug gerų draugų, to- nialova8 ne
dėl mirus suaukota net 56 „ , .x,... School, bet katalikišką um-
mišios ir daug gelių-vaini- ver Du
kų. Žmones skaitlingai lan-
kės, , šermenis. Moterų Są- * kata|ikiškon mok klon
jungos 54 kuopa užprašė School. per 25
mišias, prisiuntė gėlių vai- _ . ,. . . ... ... metus turėjom gerą kaimy-niką, naktimis budėjo, in . , , .” ............... . ną ir draugą, kurio visi ap-
corpore" ka’bejo maldas ir ile8taujam
skaitlingai dalyvavo laido- Saugio 23 d buvo (ftu_ 
tuvėse kūno t ,vyko sausio mj a.dotuvža js gy
9 * r?"*ydiAi: ' ®v; Antano Marijos bažnyėios, Custer, 
bažnyčią, mišias laike ir pa- .... ... ... , x, . , Mich. Atlydėjo daug žmo-mokslą pasakė kleb. kun. I. » x « ». unių. Bažnyčia buvo pilna. 

Gedulingas mišias atlaikė 
kleb. kun. Wm. Vaišnorai-

Velionė buvo ramaus, ma
lonaus būdo ir dievota. Pri-

ir kun. 0’Hara. Kun. Vaiš- 
noraitis pasakė net du pa
mokslus — lietuviškai ir an
glų kalba. Laidotuvių direk
torius Morrison ant kapų 
pastatė “tent”, kur sutilpo 
apie 100 žmonių. Žodžiu, at
rodė, kad laidotuvės buvo 
kokioj koplyčioj. Žemė ir 
sniegas buvo užkloti žolės 
blankietu, visai šeimynai kė 
dės, elektros vargonai ge
dulingai grojo iš automobi
lio. Žodžiu, atrodė, kad tik
rai koplyčioj palikom amži
nai ilsėtis Zigmontą.

Suaukota daug gėlių ir 
mišių. Laikant po 2 į savai
tę bus laidomos per•

Giminės dalyvavo laido
tuvėse: iš Detroit, Mich., 
sūnus Stanislovas Baibokas 
su žmona, brolis Feliksas 
Baibokas ir sūnūs Gus ir 
Austin, dukterys Mary ir 
kita ištekėjus už S. Truš- 
kausko. Iš Hudson, Mich.,' 
brolis Dominic Baibokas ir 
sūnus George. Iš Chicago, 
III., J. Kūkalis su žmona, 
Mitkienė, P. Mončunskas, 
Sodones.

Iš Detroit, Mich., P. Pa- 
rimskienė, V. Gudžiūnienė, 
M. Lituvaitis, J. Steponai
tis su žmona.

Kazimieras Daunoras, 
korespondentas

ELZBIETA
BIELAUSKIENE

(po tėvais Krazaitė; gyv.: 3953

South Caiiiphcll Avemie)
Mirė sausio 30, 1941, 6:20

vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Kvėdarnos parapijoj.
Amerikoje išgyveno 4 5 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Stanislovą, gyv. Denver, 
Colorado; dukterį Rozaliją
Kerrlgan; dukterį Elzbietą
Koscelnak, jos vyrą Povilą ir 
1 anųką ir 1 anūkę ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; ’o Lietuvoje paliko duk
terį Barborą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė. Ijiidotuvės J- 
vyks šeštad., vasario 1 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kap.

Nuouirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugu* ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys. Žentas,
Anūkai ir Gimlii>s-

laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkis, tel. YAKds 1741.

Penkti) Metų Mirties 
Sukaktuvės

ANTANAS KILKUS

Jau sukako penki metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą sūnų 
ir brolį — Antaną.

Netekome savo mylimojo 
sausio 31 d., 1936 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti, 
lsji gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišaiinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jo sielą, šeštadienį. 
Vasario 1 d.. Gimimo PanelėB 
švenčiausios parap. bažnyčioje, 
714 5 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose Ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. An
tano sielą.

Nuliūdę: Motina. Tėvas, Se
suo Ir Brol'.j. .

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
eoriauiM Patarnavime* — Moterį* ?*tarnanj*

Phone 9000 620 W, 15th Avė.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

D«a’t loek

Wby b« your og«7 Look younger thcm your yean artth 
Clairoled hair ... with hair that is soft colorful. youth- 
Ikel Those gray streaks can be *o thoroughly erased 
*Uh Clairol. the famou* Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
toeatment that deanses as it recondition* a* it TINTO. 
See your hairdreeeee today and eay:

...
VfM* eev br Iree booJU*t and fr*« advic* on your hair problom te 

i Clalr. Precldenf. Clairol. Ine.. 130 W. 46th Si.. Noir York. N. Y

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

mokslą pasakė 
Boreišis. Palaidota Mt. Oli- 
vet kapinėse.

Dideliame nuliūdime pa- tis, asistuojant kun. Toohey

CONRAD
Fotografas

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

ENOleuood 5883 
KNQIewnnd 5840

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit I Žemo per 30 
meto gelbėjo įmonėms. Pa
latine eesema. ilbėrimni 
spnogna lr kitokius odoe 
negalavirans. Pirk Žemo 
šiandien! Vienose aptiekė 
se 35c, 80c, 11.00.žemo

FOP SKIN IRRI.TATlONS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IX DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCB
DIENĄ IR NAKTJ

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIID III AIIP C PATARNAVIMAS ttmDULHIiuCdieną ir naktį

D V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K. 1 MIESTO DALYSE

Altanas M. Mps 3307 Latrmniea An. 
Phone YARds 4906

DYKAI
Klausykit* nftMi i 

rytai* 10:00

koplyčios visose 
Chieagos dalyse

tgrama Antradieni* Ir 
li WHIT atotta* (1400 k.)

Anthiiy B. Petkos
6812 So. Westem Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Corut 
CICero 2109

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefoną* YARda 1419

Lackawicz ir Šutai
PAMINKLAI

TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

gaukite TeL — SEELEY 6103

■ 2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

Albert V. Petkos 4704 S. Westem Avenue 

Phone LAFayette 8024

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

lUtbens <348 Be. CaKf ©rato Ąre.
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NAUJI “INCOME TAX” ĮSTATYMAI
Milionai Dolerių Bus Surinkta Iš Žmonių, 

Kurie Iki Šiol Nemokėjo Tų Taksų
Praeitais metais Ameri-j dirba $2,000, jam nereikės 

kos Jungt. Valstybių kon- mokėti taksų. Jei uždirba 
gresas matė reikalo patai- Į $2,500, reikės mokėti $11.00. 
syti “Income Tax” įstaty- j Jei uždirba $4,000, reikės 
mą. 1940 metais, pasidarius mokėti $70.40.
valstybės ižde dideliam ne-J Vedę, ir turintieji vieną 
datekliui (deficiency) rei- vaiką, jei uždirba $2,400, 
kėjo rasti būdų, kuriais bū- jam nereikia mokėti taksų, 
tų galima iždas papildyti. , Jei uždirba $3,000, reikės

Iki šiol niekad Ameri- i mokėti $13.20. Jei uždirba 
kos istorijoj nebuvo palies- $4,000, reikės mokėti $52.-
ti “income tax” politiniai 
darbininkai, tai yra piliečių 
išrinkti, arba išrinktųjų pa- £įĮ£ Parengimų 
skirti. Pavyzdžiui, gubema-
torius gauna algos į metus Vasario 2 d. trijose lietu- 
$12,000, State Attorney kolonijose dar įvyks Tė- 
$12,000, majoras $18,000, a- Vl* Marijonų Bendradarbių

80. Adv.

DRAUGAS

Šį Vakarę,
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos (Vasario 16) komi
tetas šaukia narių susirin
kimą Darius-Girėno salėn, 
8 vai. vak. Visų narių da
lyvavimas yra bjitinas.

ižd. Žičkienė. Išrinkta atsto
vės į TT. Marijonų Bendra
darbių seimų ir paskirta $5 
aukų. Koresp.

CLASSIFIED
REIKALINGA MOTERIS VlRfiJA
Reikalinnga moteris virėja dirbti ta- 
verno virtuvėj penktadieniais ir Šeš
tadieniais. Kreipkitės j: 2418 West 
Marąuette Ituatl. Chicago.

pygardų (Circuit) ir aukš
čiausiojo (Superior) teismų 
teisėjai po $15,000, miestų 
(municipal) teismų teisėjai 
po $10,000 ir t.t. Bet nei 
vienas jų iki šiol nemokėjo 
“income tax”.

Visose Amerikos Jungti
nėse Valstybėse valdininkai 

4 sudaro milžinišką armiją, 
kurią, galima sakyti, suda
ro 2,000,000 žmonių, bet ku
ri iki šiol nemokėjo “income 
tax”. Sį prezidento Roose
velto sumanymą, kad ir val
dininkai mokėtų taksus, 
kongresas perleido ir dabar

R visi valdininkai, žmonių iš
rinkti, ar iš rinktųjų pas
kirti, lygiai su visais turės 
mokėti taksus. Pažymėtina,

Draugijos skyrių parengi
mai.

West Side Marijonų Ben
dradarbių 10-to skyfiaUs pa
rengimas — “bingo” ir $10 
dovanų išdalinimas įvyks 
parapijos salėj 2 vai. po 
pietų, į kurį pakviesti mūsų 
žymūs biznieriai jir dideli 
bičiuliai Tėvų Marijonų. Vi
si prisirengimo darbai veik 
jau baigti — gauta gražių 
ir vertingų dovanų “bingo” 
žaidėjams, išplatinta galy
bės bilietų dovanoms laimė
ti, kurių bus trys —, pirma 
$5.00, antra — $3.00, ir tre
čia — $2.00. Visi turi pro
gos jas gauti, įsigydami bi
lietėlį už 10 centų ir ateiti 
sekmadienį, vasario 2 d. 2

Bronė Pivarūnienė, viena 
plačiausiai žinomų liėtuvių 
tarpe veikėjų labdarybės dir
voje. Jos duosnumas labda
rybei neturi ribų. Ne tik au
koja, bet ir veikia; &ale visų 
darbų, dar įnešė ir vienkar
tinę aukų $100 Labdarių Są

jungai per pirmųjų kuopų, 
Town of Lake, kur Pivarū- 
na& turi didelę duonkepyklų. 
Sekmadienį, vasario 2 d., per 
kuopos rengiamų bankietų 
amžiniems nariams pagerbti, 
ir jai bus įteiktas garbės po
žymis.

CHARLES P. SEKOM SKIS & CO.P
Perkam • Parduodam - Mainom 

ir Statom Visokius Namus

Uargenai Marąuette Pk. Ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas,' po 6 kamb.. 
garadžius. Kaina >6,800. Mažas J- 
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina >3,500. 
įmokėti >500. Likusią, skolų, mokėti 
kaip randų.

6»21 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Office Kep. 3713. Vak. Pro. 0176

pažaisti, ir ta,pačia proga 
atliksite gražų ir garbingą 
darbą — paremsite Tėvų 
Marijonų vedamas įstaigas.

kad čia daug pasidarbavo ir va^- P° pietų i parapijos sa- 
kongresmonas A. J. Sabath.

Negana to, kiekvienas U 
SA gyventojas, nevedęs ir Į*

\ uždirbąs daugiau kaip $800 
į metus, turės išpildyti mo
kesčių blanką ir mokėti tak
sus, o vedęs, uždirbąs dau
giau kaip $2,000 į metus, 
turės mokėti taksus. Pir
miau nevedusiam buvo “ex- 
emption” $1,000, dabar bus 
$800, o vedusiam $2,500, o 

1 dabar bus $2,000.

lę ir bendrai pasilinksminti 
su visais. Lauksime!

Sulyg naujo įstatymo, “in
come tax” mokesčiai bus 
tokie. Pav., jei nevedęs už
dirba $800 į metus, jam tak
sų nereikės mokėti. Jei už
dirba $1,000, jam reikės mo
kėti $4.40. Jei uždirba 3,000, 
jam reikės mokėti $83.60.

Vedęs, be vaikų, jei už-

Melrose Park Marijonų 
Bendradarbių 1-mas sky
rius irgi jau pilnai prisiren
gęs prie kauliukais žaidimo 
(bunco party) pramogos va
sario 2 d., 2 vai. jx> pietų 
Vaičiulio salėj. Pirm. Kazi
mieras Kantautas su savo 
pagelbininkėmis surinko ga
lybes gražių dovanų, išpla
tino daug tikietų, o gerosios 
moterėlės, kiek teko sužino
ti, tik kepa pyragus viršmi
nėtai pramogai, kurioje bai- 
gus žaidimą, visus atsilan- 
kusius svečius pavaišins.

Taigi, brangūs melrose- 
parkiečiai, vasario 2 d. ne
palikite namie, bet - kuo 
skaitlingiausiai susirinkite

Dievo Apvaizdos parapijos 
Marijonų Bendradarbių 26 
skyriaus rengiama vajaus 
vakarienė irgi įvyks vasa
rio 2 d. parapijos salėj 7 
vai. vakare. Rengimo komi
sija daug dirbo lankydamos 
parapijiečius ir pardavinė- 
damos bilietus, o dabar ka
da veik viskas .baigta, pa
lieka maloniems aštuonioli- 
kiečiams ant kiek jie įver
tins tas gražias komisijos 
pastangas; jei gausingai at
silankys ir parems, tai pil
nai įrodys sunkaus ir nedė
kingo darbo įvertinimą. Bet 
dar šiame vakare pasirodys 
koks tai surpryzas, būtent 
Rožių ir Lelijų Klūbas ir 
choras rengia šį surpryzą. 
Aš tikiu, kad bus tikrai ką 
pamatyti, nes šis Rožių, Le
lijų Klūbas ir choras jau 
savo programomis gerai ži
nomas, ne vien tik vieti
niams, bet ir kitoms kolo
nijoms, ir neabejoju, kad 
atvyks svečių ir iš kitų ko
lonijų. Lauksime! J. K.

Žinutės Iš Dievo 
Apvaizdos Parapijos

ARD skyriaus metiniam su
sirinkime, atsisakius pirm? 
Kalas, jos vieton išrinkta ti
na Jusevičienė, viee. pirm. 1- 
vanauskienė, rašt. Žiniontai- 
tė, ižd. Stučinškienė. Išrink
ta ir atstovės į TT. Marijoną 
Bentdradarbių seimų ir pas
kirta aukų.

Šv. Onos dr-jos kauliukais 
žaidimo pramoga parapijoj 
naudai davė $ltX). Kleb. kun.. , *• # ši
A. Martinkus nuoširdžiai ren
gėjoms dėkoja.

Metinis parapijos! susirin
kimas įvyko sausio 19 d. Su 
sirinko daug parapijonų. Srf- 
sirinkimų vedė kleb. A. Mar
tiniais. Aptarta daug dalykų, 
liečidnčių parapijos gerovę.

Didelis parapijos vakaras 
įvyks vasario 23 d. Klebonai 
su vikaru ypatingai darbuo
jasi, kad viskas pasisektų. 
Vakarų para pi jonai remia ir 
tikimasi skaitlingo atsilanky
mo!.

THAT LITTLE GAME” ii»«»tMmrtc«rfat>pcų.,y.T^-By B. LinIc ^

Gražios vestuvės Dievo .Ap
vaizdos bažnyčioj buvo Ele
nos Usbonaitės su Sefciku. 
Usbonai yra žymūs pairapijo- 
nai. Eknutė buvo veikli ir 
pavyzdinga mergaitė, šliūbų 
davė pafs kleb. kun. A. Maf- 

tinkus.

Rožių ii- Lelijų klūbo me
tiniam susirinkime, t-iausio 26 
d., valdyba užgirta senoji: 
pirm. Barauskienė, viee pirm. 
Lukošienė, sekr. VidOgirytė,

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN
KANTEB

MUTUAL
LIQUOR

CO.

Whole«ale
<707 Bo.

Halsted Bt 
TeL Blvd. 

00U

JIEŠKAV DRAUGO KELIONEI 
J KALIFORNIJĄ

AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor- 
nijų ir reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario 9 d., 1941
m. Smulkesniam žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu: | 

CANAL 8010

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. TOkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eapelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellrrio su inkaru ant dėžutės.

)
UTHUANIAN ISS

Schlits Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois 

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:

Dari&us Girėno Posto 271 ii 
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliška* 

ir
Angliškai—Lietuviška*

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

tik $1.00

'TEAUGA S” 
2334 South Oakley Av*„

Chicago, Illinois

7

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
F1UGERATORS — MA SKERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NatiouaUy Advertlsed Items.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

ARDAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatų;
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerų apsaugų nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai!

noNRM DOCK WOpL

FlCTOUS iRSUtATlUC Boa.m 
Comvsc imCbMmnmi Boavm

5onUbe»-3OiM CuhcFt
Mato Wxx>45ub toCuvcFt

Bau—L*vn*

Hiato DtnwmeM«mtAL»- 
MAaovnrr.Concarrs.Cvc. Parūpiname F.H-A. Paskolinimo* 

ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
tVarohome: 9401 So. Stony Island Ava, Ui.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNCS

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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5,500 STREIKUOJA
TRAKTORIŲ FABRIKE

Sukeltas streikas Interna- Iš Washingtono atvyko 
tional Harvester Co. fabri- vyriausybės skirtas tarpi
ke, 2600 W. 31 gat. ninkas. Jam nepavyko abi

Streiką sukėlė Farm Eq Į puses patraukti toliau derė- 
uipment Workers Organiz- tis, nes kompanija pasirodė

Penktai, sausio 31 d„ 1941

AR JŪS RŪKOT CIGARETĄ, KURIS • • Jls yra rūkytojo cigaretas

ing committee (lokalinė uni
ja 101). Ši unija yra susi
jusi su CIO.

Apie 5,500 darbininkų nu
traukė keliolikos milijonų 
dolerių vertės kariuomenės 
užsakytų traktorių gamybą.

Prieš tai vykę unijos vir
šininkų su kompanijos at
stovais pasitarimai pasiro
dė bergždi. Kompanija at
sisakė pripažinti unijos sta
tomas sąlygas.

nesukalbama. Tačiau šis tar 
pininkas viliasi kaip nors 
abi puses patraukti krū
von ir sutaikinti.

Unija reikalauja: panai
kinti akordinį darbą; pripa
žinti mažiausią atlyginimo 
normą 75 centus valandai 
vyrams ir 65 centus mote
rims; nepanaikinti seniori- «
tumo teisių pašauktiems ka
reiviauti vyrams.

PRIĖMIMO Į UNI- Karinas konskripcijos 
JAS MOKESTIS boardu valandos

Illinois valstybės karinės 
vyrų konskripcijos direkto
rius P. G. Armstrong nuo
sprendžiu Cooko apskrities 
(ir Chicago) draftų boar
dams ofiso valandos taip 
nustatytos:

Antradieniais, trečiadie
niais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais nuo 9:00 ryto iki 
5:00 vakaro.

Pirmadieniais ir penkta
dieniais nuo 9:00 ryto iki 
5:00 vakaro ir nuo 6:00 va
karo iki 9:00 vakaro.

Chicago lokalinis boardas

Daug stambiųjų fabrikų 
gamina vyriausybės kari
nius kontraktuotus užsaky
mus. Fabrikams reikalingi 
įvairių rūšių darbininkai.
Jų daugumas negali gauti 
darbo, nes visur vyrauja 
unijos. Jos nori, kad neunis- 
tai darbininkai įstotų į uni
jas ir tik tada darbas bus 
jiems atviras. Dalis neunis- 
tų darbininkų nenori prisi
dėti prie unijų. Kita dalis 
norėtų, bet unijos daug rei
kalauja už įstojimą. Kai ku
rios unijos nepasitenkina 
vienu šimtu dolerių už įsto
jimą. Reikalauja daugiau.' ^°. Yra ^440 S. Western 
Kitos unjios tenkinasi ma- ave- 
žesnėmis sumomis.

Copvrigh: 1941, 
t.icccTT & Mveas Tobacco Co.

T

pagamintas rūkytojams
KAIP TAMSTA

Jūs gerėsite s Ghesterfield’s tikra 
kombinacija pasaulio geriausių tabakų.

jums suteikia ko nei vienas kitas ei- 
garėtas gali pasiūlyti.

Chesterfields yra LENGVI . . . 
kaip pageidaujate iš cigareto ... ne 
be skonies. ne stiprūs. Chester
fields rūko VEŠIAU, ir kiekvienas 
kvėptelėjimas suteikia jums tą GE* 

SKONĮ dėl kurio Chester- 
beld yra pagarsėję. Reikalaukite 
Chesterfields.

m

Iškeltas sumanymas, ar 
unijos neturėtų panaikinti 
mokesčių už įstojimą, kai 
šalies stiprinimo darbai vyk 
domi. Kai kas norėtų, kad 
patsai kongresas išspręstų 
šį klausimą.

Unijų vadai atsako, kad 
įstojimo mokestis į unijas, 
arba priėmimo mokestis, 
yra pripažinta unijų narių 
balsavimais, i Tad Jei reikė
tų įstojimo mokestį kad ir 
laikinai panaikinti, prisieitų 
atsiklausti unijų narių re
ferendumu.

Tačiau vargiai būtų lai
mėta, sako organizuotų dar
bininkų vadai. Jie sako, kad 
unijų sudarymas ir jų su
stiprinimas ėmė ilgiausių 
metų daug sunkiųjų pastan-

Bus nukeldinta apie 
600 šeimų

Chicago Housing Autho- 
rity jau paruošė planus nau 
jam namų statybos projek
tui pigiomis butų nuomo
mis. Tam tikslui jau įgyta

terys savanorės sutiko pa- J 18 akn! žemSa Plotao tarP 
gaminti 117,506 įvairių rū- Katvil! Larabee, Ilndson, 
šių drabužius nukentėju-, ChicaS° ir Oak' Tame Plote 
siems nuo karo svetimose' Vra se“ namai' Puriuose 
šalyse įgyvena apie 600 šeimų.

m ... . . . .! Joms visoms bus surastosTas- yra Chicagos skyriui 
kvota. Moterys pasiryžusios 
šį darbą atlikti iki gegužės! 
mėn. 31 d.

Nuo karo nukent ėju
siųjų šelpimas

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Chicagos skyriaus mo

Tiriamas teisėjo Retai kur tokia
aktyvumas gausinga šeima

Cooko apskrities vyresnio ūkininko Louis Brennecka 
jo teismo teisėjas J. F. Haas žmonai gimė dar vienas kū

dikis mergaitė. Jie turi ūkį 
bylų, pareiškia šio teis- į vakarus nuo Hebron, Mc- 
vyriausias teisėjas M. L Henry apskrity, Illinois.

nėra skirtas klausyti divor 
sų bylų, pareiškia šio teis
mo vyriausias teisėjas M. L 
McKinley, ir jis neturi tei
sės tai daryti.

APLINK MIS

vietos kitur ir dar bus pa
dėta / joms nusikelti, šis 
projektas yra 5-asis Chica- 

_________________________ i goj.
gų. Unistai darbininkai iš Į Naujas projektas kaš- 
savo unijų šiandien turi | tuos apie 3,375,000 dol. Nau 
daug naudos. Jiems darbas’ji namai bus pastatyti cilė- 
apsaugotas, gauna didesnius mis. Būsią 586 atskiri bu- 
atlyginimus, pašalpą ligo- , tai. Bus išnuomojami pigiai 
se. To visa neturi neorgani-’ ir tik parinktinoms šei- 
zuoti darbininkai. Tad įstoj moms, lygiai taip, kaip ir 
jimo mokestis ne tik patei- kituose projektuose Chica- 
sinama, bet ir būtina. goję.

Teisėjui Haas įsakyta nu
traukti divorsinių bylų nag
rinėjimą ir divorsų klausi
mais jo sprendimų rekor
dai bus patikrinti.

Teisėjas McKinley sako, 
Chicago neturi virsti ‘'di
vorsų malūnu.”

Teisėjas Haas trečiadienį 
klausė Louise Varconi* by
los. Bylos nagrinėjimo me
tu į jo kambarį nuėjo re
porteriai. Teisėjas liepė 
jiems kambarį apleisti ir po 
to nagrinėjimą nutraukė.

Paskiau patirta, kad ta 
Louise Varconi prieš savo 
vyrą divorsinę bylą. taurine

Dabar šeimą sudaro 20 
asmenų — tėvas, motina ir 
18 vaikų — 9 bernaičiai ii 
9 mergaitės. Devyniolikta
sis vaikas mirė kūdikystėje. 
Vyriausias vaikų yra sūnus, 
26 metų amžiaus.

Mrs. Brennecka ištekėju 
si 16 metų amžiaus, šian
dien ji yra 43 metų, o jos 
vyras — 53 m. amžiaus.

X LRKSA Chicago Aps
krities metinis ir šiaip svar
bus susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 2 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj, 
2 vai. popiet. Visų kuopų at
stovai prašomi dalyvauti.

X K. Sukurienei (buv.

atkeltas į balandžio 20 d. 
Garbė chorui ir jo vadui 
komp. A. Pociui.

X Town of Lake vakar 
buvo dvejos iškilmingos lai
dotuvės: S. Mastausko ir 
D. Zapolskienes. Ir vieną ir 
kitą išlydint į Sv. Kazimie
ro kapus bažnyčioj buvo at- 
laikyta trejos mišios. S. 
Mastausko karstą nešė USA 
kareiviai (velionis buvo ka-

J
/

Baltkaitė) vakar suruošta rpiv• > ' į , į .• • . . . reivis), o D. Zapolskienespuota jos gimtadienio pro- a~i tę — Amerikos Legiono nariai.
ga Moterų■ Są-got 21 lp , Lai^tu™g hllv„
kuriai Kazimiera ilgus me 
tus sekr., taip pat nuošir
džiai sveikina.

X Bridgeportiečiai džiau
giasi gavę žinių, kad kleb. 
prel. M. Krušas išvykęs po
ilsio, žymiai stiprėja svei
katoje.

X Sv. Jurgio parapijos

Norima ištraukti 
pilietybę

Federaliniam teismui Chi 
cagoj įteiktos peticijos, kad ch°r° metinis parengimas

5,500 DARBININKU ST RėlKUOJA CHICAGOJ

("Draugaa” Acme teleohoto)
International Harvester Company fabriko darbininkai sustreikavo, kompanijai atsi

sakius pripažinti unijos reikalavimus. Rodoma, kaip piketininkai renkasi į fabriko 
priešakį. Nutraukta traktorių gamyba.

būtų ištraukta (atšaukta) 
pilietybė dviem vokiečių 
amerikiečių bundo nariams, 
kurie grįžo į Vokietiją.

buvo iikėlusi- tik praeitą Jje yra; A,(re(J E|.n9, 
šeštadienį ir taip skubiai 
buvo nagrinėjama. Tas ne
paprastai nuostabu.

Seniau buvo susekta, kad 
Chicagoj divorsai pradeda 
plisti ir susimesta tą daly
ką tirti.

Žmogus be ryži mosi ir drą
sos asmenybė, o daiktas.

Napoleonas

TAUPYK!
Bi7.nI turtln- 
gennl.N Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVING 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

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

TURTAS
VIRS

#1,000,000.00

parapijos naudai, kuris tu
rėjo įvykti balandžio 27 d., 
dėl Federacijos Chicago ap
skrities rengiamo tą dieną 
DLK Gedimino 600 m. mir-

Willy Bennin ir Rudolf Kari ties sukakties paminėjimo, 
Roeper. Abu gyveno Chica
goj ir čia naturalizuoti.

Jei Insmcc Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII.EISIS, 
Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JAOKSON BLVD.

SI’ITE A-1820 
Home Office: Neivark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771 >

VVdlK STLDIO
1945 Wesl 35”' Street '

HN

COMI’I.EIE
AIIV v M'KP PHOTOGKAPm 

I.OWhST l'OSSIBI.K l’RK ES 

PIIONE I.AFAYETTB 281.1
%

Laidotuvės buvo įspūdingos.

X Townoflakietė ‘ Biliaus- 
kienė jau kelinta^ mėnuo kai 
serga Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Ji vra narė draugijų šv. Elz
bietos ir Šv. Pranciškos Ry
mietės. Motinos pasveikimu 
ypač rūpinas dukterys Elz
bieta ir Rožė.

X Z. Vitaitienė (Mastaus- 
kaitė), buv. “Tėvynės” re
daktoriaus žmona, iš New 
York atvyko į Chicago da
lyvauti brolio laidotuvėse. 
Prieš ištekėdama ji buvo 
žymi Chicagoj Liet. Vyčių 
or-jos veikėja.

X Labdarių Sąjungos 1 
kuopos rengiamas bankie
tas seniems ir amžiniems 
nariams pagerbti, Sv. Kry
žiaus parap. salėj, žada būt 
šaunus. Svečių tikimasi iš 

visų kolonijų.

lURGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO H! 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 vai.

W H F C — (1420 Kilocycles)

f/I


