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TRUMPAI
J. Čikaginis

Lietuvos okupantų gynė
jai Amerikoje mėgsta tvir
tinti, kad Lietuvai atėjo 
laisvės dienos. Jie nori už
ginčyti tuos faktus, kuriuos 
apie lietuvių priespaudą mes 
žinome iš ateinančių iš Lie
tuvos laiškų bei iš tų pabė
gėlių, kurie patys savo aki
mis per keletą savaičių ste
bėjo naujųjų šeimininkų 
darbus. Bet gi jie užmiršta, 
kad teroras išplaukia iš pa
čios bolševizmo sistemos. 
Štai keletas faktų: Leninas 
vienu metu taip pareiškė:

BELGRADAS, sausio 31
d. — Kariniai sluogsniai
šiandie praneša, jog italų
kariuomenė pasitraukusi iš
Tepelini, kuris yra svarbiuo- 

Nesvarbu, jei pražūtų ju punktu graikų žygiams
nors ir trys ketvirtadaliai 
žmonių rasės, svarbiausia, 
kad tik likusis ketvirtadalis 
būtų komunistai”. (Plg. Ch. 
Hollis, “Lenin”, p. 190).

Prisimintina, kad laikraš
tis “Bolševik” 1930 m. spa
lių 31 d. paskelbė Lenino 
laišką, rašytą teisingumo 
komisarui Kurkiui. Štai to 
laiško turinys: “1921 m. ge
gužės 17 d. Drauge Kurski, 
ryšium su mūsų pasikalbėji
mu, siunčiu aš metmenis 
vienam papildomajam strai
psniui mūsų baudžiamųjų įs-
tatymų... Jo pagrindinė tairi- 
ti« aiški: aiškiai paskelbti' ]tal~į'"
pamatini dėsnį, kuris pa-'
grindžia ir pateisina terorą, 
iškeldamas jo reikalingumą
ir nustatydamas ribas...’” 
Pasisakymas labai aiškus 
Lenino sekėjai tą teroro, tai 
yra smurto ir prievartos, 
dėsnį vykdo sąžiningai, gal 
net užmiršdami, kad bolše
vizmo tėvas buvo užsiminęs 
apie šiokias tokias teroro ri
bas.

Kokius pamokymus bol
ševizmo kūrėjai paliko savo 
sekėjams, galime įsitikinti 
kad ir iš to įsakymo, kurį 
vienas pirmųjų bolševikų Vi
daus reikalų komisaras Pet- 
rovskis 1918 metų rūgs. 3 
dieną (po Urickio žuvimo) 
paskelbė:

“Reikia tuojau padaryti 
galą jautrumui, sentimen
tams. Vietiniai sovietai turi 
tuojau suareštuoti žinomus 
dešiniuosius socialdemokra
tus”..

Toliau tame įsakyme lie
piama paimti įkaitus ir pasi
reiškus “mažiausio bandymo 
pasipriešinti” be atodairos 
eiti prie “masinių šaudy
mų”... (Plg. Gurian, Der 
Bolschevizmus, p. 73).

Būtų galima dar priminti 
tą vieną pirmųjų žygių, ku
riuo partijoje pagarsėjo Sta
linas. 1907 metais birželio 10 
dieną pagal Stalino nurody
mus leitenantas Ter-Petro- 
sian metė bombą į didžiau
sią Tifliso gatvę-Puškino 
gatvę. Gatvė buvo išsprog

VOKIETIJA PASIRENGUS INVAZIJAI: KNOX
Graikai jau Tepelini, praneša KONGRESUI PASIŲSTA 

BRITŲ PARAMOS ĮSTATYMAS

Milžiniški Italų 
Nuostoliai

Valonos linkui.
(Londono karinai rateliai 

pareiškia neturį jokių šios 
žinios patvirtinimų, bet pri
dėjo, jog esą labai galima, 
kad italai būtų pasitraukę iš 
Tepelini).
Krūvos lavonų

ATĖNAI, sausio 31 d. — 
Pranešama, jog graikų ka
riuomenė, žygiuojanti pir
myn į šiaure nuo Klisuros, 
radusi krūvas italų kareivių 
lavonų, kuriuos italai paliko 
besitraukdami iš pozicijų.

Graikijos šaltiniai Atėnuo
se sako, jog per dvi dienas

tratakos ir suimta virš 200 
belaisvių.

Suimtųjų tarpe esą kelio
lika karininkų, kurie pri
klausą nesenai iš Italijos
prisiųstajai pagalbinei ka- Generalinis štabas praneša,
riuomenei. Kartu paimta ne
mažas kiekis karo medžia
gos.

(Pranešimai iš Jusgosla- 
vijos sako, jog Klisuros apy
linkėj italai mėginę pavarto
ti tankus, bet jie nuklimp- se britai sutiko aršų pasi
davo ir tik pasunkindavo pa
sitraukimą. )
Didžiuojasi oro atakomis

Tuo tarpu iš Romos Itali
jos karo vyriausioji vadovy
bė skelbia apie “sėkmingas” 
orlaivių atakas, kuriose pa
liesta "priešo tiltai, keliai ir 
baterijos”. Šios atakos bu
vusios pravestos Albanijos 
fronte.

Apie karo veiksmus žemy-
ne karo vadovybė tik tepa- ir toda vokiečių aviaci- 
sako, jog įvykęs artilerijos i08 Parama labai galima. 
apsiSaudymas. Sakoma, jog anglų ka-

riuomenė taip pat žygiuoja 
Sudano fronte, kur baigianti 

dinta, išgriuvo daugybė su- perkirsti Eritrėją ir Italijos 
žeistų ir užmuštų žmonių J Somali ją.

taėiau Staliną., kad ir per' |_ie+UViai Kunigai 
nekaltų žmonių kraują ir 
mirtį atsiekė ko norėjo: iš Ispanijon 
valstybinio banko buvo tame 
kilusiame sąmišyje pagrob
ta 250,000 rublių. Tuos pini
gus Stalinas išsiuntė į už
sienį šelpti pabėgusiems bol
ševikams.

Tai buvo vienos pirmųjų 
(Nukelta į 2 psl.)

t

Užsisvajojęs Karo Pramonininkas

Anglai Skuba 
Bengasi Linkui

KAIRO, sausio 31 d. —
SAIGONAS, sausio 31 d. 

— Šiandie, dalyvaujant Ja
ponijos karinantis tarpinin
kams ir laivyno atstovams, 
pasirašyta karo pertraukimo 
sutartis tarp Siamo ir Pran
cūzijos Indokinijos. . Taikos 
pasitarimai bus toliau tęsia
mi Japonijoj.

jog britų karo veiksmai vi
suose Afrikos karo frontuo
se vystosi gerai.

Anglų kariuomenė, užė
musi Derną, pasuko skubiai 
Bengasi linkui. Demos kovo-

priešinimą ir todėl manoma, 
jog tolimesnėse kovose Libi
joj galima susidurti su rim
tai paruoštomis ir stiprio
mis italų pajėgomis.

Kariniai sluogsniai įsitiki
nę, jog Bengasi tvirtovėj 
italai dės didžiausias pastan
gas išsilaikyti, nes kitaip jie 
būtų priversti trauktis per 
dykumas į Tripolitaniją. Be 
to, Bengasi yra tik apie 500 
mylių nuo Sicilijos aerodro-

Madrido ordinariatas su 
tiko priimti visus lietuvius 
kunigus kurie norės Ispani
joje dirbti parapijinį darbą 
Jau dviem lietuviam kuni
gam gyvenantiem Berlyne 
pasiuntė kvietimą. Ordina
riatas parūpins vizas ir ke 
lionės lėšas.

ISTANBULIS, sausio 31 
d. — Orlaiviu Istanbulio ae- 
rodroman atvyko Col. Wi- 
lliam J. Don o va n, kuris šiuo 
metu lankosi Balkanuose. 
Orlaivį valdė anglų aviaci 
jos atašė Atėnuose.

HONGKONGAS, sausio 31 
d. — George Doyal, Ameri
kos misionierius, šiandie 
Amerikos generaliam konsu
lui pranešė, jog Japonijos 
karo laivelis apšaudė jo« bū
rini laivelį, ant kurio stiebo 
plėvesavo Amerikos vėliava.

NEW YORKAS, sausio 31 
d. — Vienas anglų krovinių 
laivas radio pranešė, jog 
prie Newfoundlando, į rytus 
nuo St. John, kur rengiama 
Amerikos laivyno bazė, vei
kiąs ašies didžiulis siibmari- 
nas.

ORAS
Giedra ir šiltoka. Vakarų 

vėjai.
Saulė teka 7:04 vai., saulė 

leidžias 5:03 vai.

Hitleris Priėmė 
Japonų Misiją

BERLYNAS, sausio 31 d 
— Šiandie Hitleris priėmė 
Japonijos karinę misiją, ku
riai vadovauja Įeit. gen. To 
moyuki Yamoshita.

Ši delegacija netrukus ap
lankys karo laukus vakari
nėj Europoj ir apžiūrės Vo
kietijos kariuomenę ir avia
ciją. Ji atvyko Vokietijon 
pasitarimams sąryšyj su tri
lype Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos sąjunga.

Informuotieji sluogsniai 
pakartotinai pabrėžia, jog 
savo kalboje apie laivų tor- 
pedavima Hitleris turėjęs 
galvoje tik tuos laivus, ku 
rie pasirodys karo zonoje.

Bendrai Berlyne visi įsti- 
kinę, jog Vokietijos santy 
kiai su Graikija pasiliks ii 
toliau tokie, kokie buvę.

Roma Apie 
Kovas Afrikoj

ROMA, sausio 31 d. — 
Italijos karo vadovybė pra
neša, jog fašistų kariuomenė 
pasitraukusi iš Dernos, nes 
susidaręs apsupimo pavojus

Dienos karo pranešimas 
sako, jog Vokietijos orlai
viai pravedę sėkmingas ata
kas ant Suezo.

(Vakar pranešimas iš 
Kairo pažymėjo, jog ant 
Suezo pravesta ataka, bet 
pareiškė, jog nepadaryta 
nuostolių).

WASHINGTONAS, sausio 
31 d. — šiandie Kongresui 
pasiųsta administracijos pa
ruoštasis Anglijai remti įs
tatymo projektas, kurio 
■■■■■■■M—H

Augąs Santykių 
Įtempimas

VICHY, sausio 31 d. — 
Šiandie tarp Prancūzijos it 
Vokietijos prasidėjo naujas 
santykių įtempimas.

Vokiečių dominuojama Pa
ryžiaus spauda griežtai tvir
tina, jog esą negalima lauk
ti ir tikėtis tolimesnio Pran- 
cūzijos-Vokietijos bendra
darbiavimo tol, kol Petainas 
negražins kabinetan Lavalio. 
Mėginta Petainą gąsdinti

Čia manoma, jog vokiečiai 
buvo įsitikinę, jog per ištisą 
mėnesį vesta Paryžiaus 
spaudos propaganda prieš 
vyriausybę išgąsdins Petai
ną ir jis pakvies kabinetan 
Lavalį. Tačiau Petainas ne
rodo, jokių nuolaidumo žy
mių.

Prieš kiek laiko Petainas 
pasiuntė Hitleriui notą, ku 
rioje jis paaiškino kodėl La
valis pašalinta.
Laukia atsakymo

Tačiau Hitlerio atsakymo 
dar iki šiol Vichy nesulauk
ta. Maršalas Petain kantriai 
laukia. Pirma buvo manoma, 
jog Hitleris net aiškiai gali 
pareikalauti, kad kabinetan 
būtų grąžintas Lavalis.

Šiuo laiku visiems aiškų 
jog Petainas nemano pala 
daryti pirmųjų žygių. Jis pa
sirengęs derėtis su Vokieti
ja pagal taikos sutartis, bet 
jis taip pat duoda suprasti, 
jog bendradarbiavimo ga
lima prieiti tik abiem ša
lims vienodai to norint.

Lisabonoje Yra 
13 Lietuvių

Kaip tenka patirti iš tik 
ką gauto laiško, šių metų 
pradžioje Portugalijos sosti
nėje buvo 13 lietuvių pabė
gėlių — jų tarpe Yčų šeima, 
karininkas Kuizinas, kari
ninkas Labanauskas, kuni
gas pranciškietis Justinas 
Vaškys, J. Vaitkevičius, A. 
Daugirdas, taip pat ir gra
fas Tiškevičius iš Palangos. 
Čia esantieji lietuviai nori 
važiuoti į U.S.A. ir tikisi Li
sabonoje gauti reikalingas 
vizas. Prančiškietis Vaškys 
sausio 17 d. turėjo išplaukti 
į New Yorką, kur numatė 
apsigyventi prančiŠkonų vie
nuolyne.

svarstymas prasidės pirma
dienį, kai tuo tarpu sekr. 
Knox pareiškė santykiams 
su užsieniu komisijai, jog ‘ 
naciai laukią tik palankaus 
oro ir laiko, kad pravestų 
invaziją Anglijon.

Anot Knox, pranešimai iš 
Vokietijos duodą suprasti, 
jog vokiečių invazija Angli
jon galinti prasidėti “bet ku
riuo momentu”.
Prieš taiką

Savo pareiškime sekr. 
Knox griežtai pasisakė prieš 
lygtinąją taiką, apie kurią 
kalbėjęs Col. Lindberghas, 
nes tokia taika neatneštų 
Europai ramybės.

Jis pabrėžė, jog Jungtinės \ 
Valstybės turinčios kaip ga
lima daugiau paremti Angli
ja, kad tuo pačiu laiku Ame
rika galėtų apsiginkluoti. 
Kitaip, anot laivyno sekre
toriaus, Europos karas pasi
baigtų Amerikai nesuspėjus 
tinkamai pasirengti apsau
gai.

Jis pareiškė, jog šiuo me
tu vyksta tam tikri įvykiai, 
kurie duoda suprasti, jog į 
60 ar 90 dienų galima lauk
ti “labai rimto krizio”.
Du reiškiniai

Čia sekr. Knox pabrėžė du 
svarbius reiškinius. Pirmiau
sia, vokiečių aviacija pakei
tusi taktiką. Iš pradžių vo
kiečiai bombardavo Londo
ną, norėdami palaužti anglų 
moralę, bet dabar jie pradė
jo bombarduoti industrinius 
centrus.

Antra, iki šiol anglai dar 
neįstengę surasti būdu kaip 
sėkmingai kovoti prieš padi
dintą Vokietijos submarinų 
veikimą.

Sekr. Knox taip pat pa
reiškė, jog per paskutiniuo
sius du mėnesius Vokietijoj 
buvo sumažėjusi orlaivių ga
myba, nes vokiečiai ieškoję 
planų naujiems ir geres
niems orlaiviams.
Galimas pavojus

Paklaustas kaip greitai, 
jo manymu ašies Valstybės 
galėtų užpulti Ameriką, jei 
jos laimėtų karą Europoj, 
Knox atsakė:

“Aš netikiu, kad jie galė
tų atvykti ant rytojaus, bet 
pavojus yra labai galimas.
Jie turėtų pirma sudaryti 
bazes Pietų Amerikoj”.

šias bazes jos galėtų leng
vai įsigyti nugalėję Anglija, 
nes tada jos valdytų jūras.

“Aš tikiu, jog laimėjusi 
Vokietija pasuktų į šį pusru
tuli, kai tik ji pasijusti už 
tenkamai pajėgi”.
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Spaudos Mėnuo

kodėl Amerika turėtų eiti prieš Vokietiją, 
kuri nieko blogo jai nėra padariusi ir ją 
pulti nesikėsina. Kai Amerika dar labiau 
pradės siųsti anglams pagalbą, tada 

vokiečiai tikrai nesnaustą ir skandinsią 
kiekvieną Amerikos laivą.
Ar gi čia kas naujo.
Jungtinių A. Valstybių Vyriausybė nėra 

taip naivi, kad ji to nežinotų. Jei karas 
Vokietijai bus paskelbtas, tuomet, be abe
jonės, bus kariaujama, bet nežaidžiama. 
Bet jei Amerikos laivai bus skandinami 
karo nepaskelbus, iš" to bus aišku, kad 
Vokietijos naciai nori karo su Jungtinė
mis Valstybėmis.

Rimties Valandėlei

Bažnyčion, mišioms, at-• džiamas netiesas iš Sv. Raš-
vyko jauna porelė. Jaunuo
lis, turbūt katalikas, aiški
no mergaitei apie vykstan
čias apeigas. Ji su įdomu
mu sekė, kas darėsi prie al
toriaus, patylomis klausinė

to”.
Vyras labai plačiai apsi

skaitęs. Pats pradėjo aiškin
ti apie mūsų tikėjimo tie
sas, reikšmę, pasėkas tų tie
sų. Negirdėjau kada nors

PO SVIETĄ

Jungtinių Amerikos Valstybių katalikai 
vasario mėnesį ypatingu rūpestingumu ir 
sistematingumu platina katalikiškąją spau 
dą: laikraščius, žurnalus, knygas.

Šaunią kalbą apie katalikiškos spaudos 
misiją aną dieną pasakė St. Louis arki
vyskupas John J. Glennon. Anot jo, ka
talikiškoji spauda turi:

'ginti tikėjimą; supažindinti su tikėjimo
'tiesomis tuos, kurie ieško tiesos, ngdy-;
-ti ištikimumą kraštui, vyriausybei, in
stitucijoms, bet ginti moralinius dėsnius 
;kad ir politikos dalykuose, jei tie dės
imai yrą puolami; labiau išgarsinti ka
talikiškąją literatūrą, katalikų meną ir 
kultūrą; daryti pastabas įvairiais die
nos įvykiais. ‘

.i I
panašaus turinio kalbą apie katalikiš

kos spaudos reikšmę ir vaidmenį pasakė 
Fargo, N. D., vyskupas Aloisius J. Muench, 
kuris pabrėžė:

Mums reikia katalikiškos spaudos, 
kad savo mintis palaikyti ant tiesos ke
lio ir būti gerai informuotais katalikų 
tikėjimo dalykuose, kad susidurdami su 
specialinėmis problemomis šiose nioder- 
tolzmo dienose žinotume kaip elgtis; pa
laikyti kontaktą su katalikiškumo dva
sia ir tradicijomis, saugoti šeimų židinį. 
Ir vienas ir antras ganytojas stipriai ir 

įtikinančiai pabrėžia — kaip katalikiškoji 
spauda mums yra reikalinga, taip mes rei
kalingi katalikiškai spaudai. Ji reikalau
ja mūsų moralinės ir medžiaginės para
mos.

Susilaikykime nuo nemalonios ir ne
apgalvotos kritikos, bet geriau pagerb
kime tuos spaudos darbininkus, kurie 

’ daro didelį asmeninį pasiaukojimą ir 
dažnai nepakenčiamose sąlygose dirba 
ir kovoja, kad išlaikyti katalikiškąją
spaudą katalikų tikėjimo tarnyboje. 
Tokias tai mintis reiškia vyskupas. Jos

teisingos ir įsidėmėtinos.
Jos, be abejojimo, duos akstino katali

kams pasidarbuoti, kad šiemet nepasilik- 
tų nė vienos šeimos, kurion neateitų bent 
vienas katalikiškas laikraštis.

Jei kam, tai mums, lietuviams katali
kams, šiandien yra reikalinga atkreipti 
didžiausio dėmesio į savosios spaudos pla
tinimą, rėmimą ir stiprinimą. Kodėl — ir 
aiškinti nereikia. Nuo lietuvių katalikų 
spaudas labai daug pareina mūsų tautos 
likithas. Jai turi rūpėti ir katalikiškųjų ir 
tautiškųjų brangenybių išlaikymas ir, be 
to, kova su Lietuvos okupantais ir sąjū
dis dėl jos, Lietuvos, išlaisvinimo.

Nė vienai minutei mums nevalia iš
leisti iš savo minties, kad Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščiai šiandien pa
sidarė vienintėliai tos rūšies laikraščiai

> pasaulyje.
Dėl to ir mes, lietuviai katalikai, vasa

rio mėnesyje daugiau ir nuoširdžiau pa
dirbėkime savosios spaudos praplatinimui 
ir sustiprinimui.

Taigi, jei Hitleris šia savo kalba norėjo 
ką nors pabauginti, tai tas jam šiuo kar
tu tikrai nepavyko. Toji jo kalba niekur 
nepadarė įspūdžio, nes joj nieko naujo 
nepasakyta.

"Sukilimas'' Partijoj

dama jaunuolį. Degančios kito paprasto kataliko, ku- 
žvakės, arnotai, maldos, net ris būtų galėjęs taip nuo- 
pačiam jaunikaičiui ne pil- dugniai kalbėti Kad ir apie f PASIDAIRIUS 
nai suprantamos; matėsi, savą tikėjimą. Vyras sau 

gyvenime tikslu pasiskyrė 
— supažindinti žmones su
Dievu. Graži pastanga. Kiek Arklys ganės ir vis žvalgės, 
rastum panašių katalikų I Ar nematys pono dalgės ? — 
tarpe? j Einančio pievos šienauti,

. .. . ... I Jam gi pašaro praplauti,Aną dieną laikraštyje til- ® r r r
.v. ... Kad rytoj su naujomispo įdomi žinute apie kali- _

kad į daugelį klausimų ne
mokėjo atsakyti.

Ar ne keista, kad katali-
kai, palyginus su kitatikiais, 
mažai težino apie savo ti
kėjimą, jos paslaptis ir a- 
peigas? Kaltė dažnai glūdi 
tame, kad per daug apsi
pratę su įvairiom apeigom, 
nenorima net ištirti apeigų 

kur kas

Respublikonų partijoj sukyia savotiška' 
revoliucija. Ir kaip gi ne! Įsivaizduokit 
sau: Wendel Willkie, jos buvęs kandida
tas į prezidentus praėjusiuose rinkimuo
se ir partijos vyriausias vadas, šimtą nuo-, reikšmę. Antra,
šimčių užgynė Prezidento Roosevelto už-svarbesnė priežastis: katali- 
sienių politiką, su juo tarėsi privatinėj kaį gėdisi savo tikėjimo, 
konferencijoj ir, blogiausia, nuvežė An- kai koki burt . wj03i 
glijon p. Roosevelto laišką premierui 
Churchillui.

Nustebimas ir pasipiktinimas p. Willkie

kad kas nepavadintų šven
tuoliu.

Važiuojant gatvėkariu
elgesiu virsta vidujiniu partijos sumišimu I skaičiau laikraštį, kuriame
ir užsimojimu pašalinti jį iš partijos va
dovybės. • ( < ; .’p0 kalba, pasakyta per ra-

Gal taip ir įvyks. Tačiau žala jau bus dio. Prie manęs neužilgo at- 
padaryta. Jo pašalinimas iš partijos va- gįgėdo pagyvenęs vyras. Lai- 
dovybės padėties nepagerins. .Pabloginti . kas nuo laiko pažvelgdavo 
tai gali. Reikia neužrairėti, kad ir Willkie , . akaį4iau. Galutinai
nėra be šalininkų. Jo pašalinimas .partijų iįsjtraukž iš kišenė8 ,ink.
dar labiau suskaldytų. . .... „»i i ... rasti ir man pasiūlė. Be jo- 

Be to, daug kas pasipiktintų dėl, pa-' kios baimės, ar gėdos, aiš- 
sikesinimo suvaržyti partijos vado as-^įno kad tą vakarą, pažy
mesnę laisvę reikšti savo nuomonę ir mėtoje aplinkraštyje salėje,

buvo aprašyta vieno vysku-

(Pabaiga)
(Pasakėčia).

Keltus’ tvirtoms jėgomis. 
Bet, štai, juodė jau arti: 
Ji ne žmona, ne marti,

nių įsitikinimus. Vienas 
žmogžudys, paklaustas, ku
rio esąs tikėjimo, greit at- 
sakė: “Esu katalikas". Po-!Ji ne arklio guost at5j0
licijantas, pats būdamas do
ras, tikintis žmogus, prašė 
paaiškinimo. Nuteistasis 
prisipažino, neatsimenąs ka
da buvęs bažnyčioje savo 
gyvenime. Bet kadangi jo

Ji gero jam nežadėjo.... 
Atsirangė, atbildėjo, 
Maisto ieškot, išbadėjus. 
Arklys blogo nepatyręs, 
Visada visus vis gyręs, 
Plačiom akim į ją žvelgė

motina buvusi katalikė, tai • ®et i širdį kažkas smelkė.

vienais ar kitais valstybės klausimais 
veikti taip, kaip jo nusistatymas ir są
žinė diktuoja. .

Galima, žinoma, jį dėl to. jiriUkuGĮki, ta
čiau nesveika būtų jį Išstumti, laiic\š va
dovybės.

kalbės garsus profesorius 
neseniai grįžęs iš Palesti
nos, apie "katalikų sklei-Į tą

ir jis katalikas.
Rytoj būt Grabnyčios, 

šventinamos žvakės. Prime
nama, kaip ta žvakė sklei
džia apie save šviesą, taip 
ir Kristus, pasaulio šviesa 
netikėjimo tamsybes praša
lina nuo žmonių sielų. Tikė
jime turime brangius žem
čiūgus, reik tik šviesos juos 
pastebėti. Tada geriau įver
tinsime brangų tikėjimo tur- 

A.B.C. J.
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Baltijos Aukos Dabartiniam Karui
Kazys Pakštas

(Tęsinys)

It is to be devoutly hoped 
that the British and United 
States policy respecting the 
Baltic States would be co- 
incident. We have reason to 
believe that any parting of 
the ways over this quite 
small affair would have the

Baltijos Tautų Likimas
Rusijos bolševikų politikos žinovai, kaip 

rašo “Newsweek”, tvirtina, kad po ,dar 
glaudesnio vokiečių-rusų susitarimo, ku
riuo, tarp kitko, bus išvežti iš Baltijos 
visi vokiečiai,

Lietuva, Latvija ir Estija pastatomos 
į labai skaudžią padėtį.
Mat, spėjama, kaip greit visi vokiečiai 

iš Baltijos bus grąžinti Vokietijon, bolše
vikai iš šaknų pradės naikinti lietuvių, 
latvių ir estų tautas, išsklaidant jas po 
plačią Rusiją. Jų vieton būsią apgyven
dinti rusai. Tokio likimo jau susilaukė 1 most unhappy conseųuences. 
lenkai rusų užimtoj Lenkijos daly. De- Russia would not be sorry 
šimtimis tūkstančių lenkų jau išsiųsta į for it> and conseųuently 
Sibirą. Daug daugiau jų bus išvežta ir there ig the utmoat pressure 

jų Vieton atgabenami ir apgyvendinami ug to take , course
rusai. To tikslas: užsitikrinti, kad tos 5 ... ,, v ..
. . . . t. x n x of which, as the Kremlintautos daugiau nebeatsikeltų, nežiūrint 
kaip užsibaigs šis karas.

šingtono, Buenos Aires, Rio 
de Janeiro, Montevideo ir 
Ottavvos užsienių ministeri
jas tūkstančiais protestų. 
Ypač šitų kraštų išeivija 
pasipiktino, kai Sovietai 
milžiniškos armijos pagalba 
pravedė totalitarinius rinki
mus ir pranešė pasauliui, 
kad daugiau 90 nuoš. tų 
kraštų gyventojų balsavo už 
prisijungimą prie Rusijos.

I 1
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse yra apie 700,000 lie
tuvių. Jie turi kelis tūks-

knows, U. S. opinion would tančius įvairių organizacijų,
disapprove”. i 92 bažnyčias, apie 60 mo-

• 1 ■

Kaip jau žinome, Sovietų

Tai gal draugė man atei- 
(na?!

Meška seilę driekė, šniauk
štė

Ir pradėjo niekus pliaukšti: 
“Na, drauge, ko dykinėji 
Ir kitus tu pykinėji,
Dažnai laisvės daug turė-

(dams,
Ir save riebiai penėdams? 
Užteks pievoj čia ganytis, 
Ir iš tinginio raivytis!
Eikim pasijodinėti,
Taip sau pasimankštinėti! 
Tavo senas protas kietas 
Užsnūdo, lyg kokis mietas,

Ir ilgai jisai miegos....
Nes jis apimtas ligos.
Na, gi, ar nenori, ką?!”
Ir arklys, kada smarkys, 
Sutikimą meškai davė.... 
Meška sėdo, na ir jojo.... 
Nors arklys jos kiek bijojos, 
Bet ji tolyn jį viliojos.... 
Meška juokės ir kvatojo 
Ir ant arklio durnavojo: 
Šoko kazoką ir darkęs, 

i Vijo arklį labai smarkiai.
' Ir sušilo nabagėlis:
Putos krito, prakaits pylė, 
Meškos “mankšta” nusivylė. 
Ir norėjo mešką trenkti, 
Garsiai, aiškiai nusižvengti, 
Kad subėgtų stiprūs žmonės 
Ir užmuštų tą šėtoną.... 
Tačiau meška gudri buvo. 
Ar ji krito, ar ji žuvo?! 
Nieks negali pasakyti 
Tik jau arklio nematyti. ...

* * *
Ar parbėgs arklys namon, 
Parpūkštuos su kamanom, 
Vienas Dievas tai težino.

K. Š.

— Tiesa, tiesa, — atsakė 
vyras. — Tą vakarą buvo 
taip tamsu.... Ir aš nie
kad nepamiršiu to vakaro. .

MOKYTOJA: — Pranuk, 
kas buvo pats pirmas pa- 
saulyjė'?

PRANUKAS: — Garnys.

JI

Jis Kalbėjo, Be+...
.Vokietijos diktatorius Hitleris ir vėl 

kalbėjo. Bet jis šiuo kartu mažiausia nau
jo1 pasakė.

Jisai ir dabar pakartojo savo mėgiamą 
pasaką apie anglų daromas vokiečių tau
tai šunybes ir įrodinėjo, kodėl jie turi 
būti nugalėti.

Kad palaikyti vokiečius kovingoje nuo
taikoje, Hitleris jiems pažadėjo

šio karo laimėjimą dar šiemet ir kad 
tasai laimėjimas vokiečiams sukursiąs 
žemišką rojų pilna ta žodžio prasme.
Be to, Jungtinių Amerikos Valstybių

įsikišimas į karą ir jų teikiama parama į 
Didžiajai Britanijai nieko nereikšianti. Tai 1 
esąs mažmožis. Pagaliau, jis nesuprantąs, i

Tos skaudžios žinios, dar stipriau mus 
įtikina, kad Rusijos bolševikai yra didžiau
si ir žiauriausi tautažudžiai.

Bet, nepaisant bolševikų užsimojimų 
mūsų tautą pražudyti, nepaisant visų skau
džių Lietuvai kirčių, lietuvių tauta išliks
gyva ir savo laisvę ir nepriklausomybę' tu Baltijos kraštai ruošėsi 
atgaus. , sudaryti federaciją, kuri
Kun. J. Prunskis 'Drauqe,i‘ruPuti padidint,» kraštų

jėgas. Jungtimi) Valstybių,
Malonu yra pranešti mūsų skaitytojams, I Argentinos, Brazilijos, D. 

kad nuo vasario pirmos dienos į dienraš-1 Britanijos ir kelių kitų vai.
čio “Draugo” redakcijos personalą įeina gt bi Južgieni ministerijos 
nauja pajėga gerb. kun. Juozas Prunskis, / ... - „ .

buvusia “XX Amžiaus“ redaktorius ir parei“ e ™P™’ lai,vea at&auti- KaiP 1914’
Lietuvos Katalikų Spaudos biuro direk- te8tus ir nuri®tatymą nepn- 1ftOA _ A------51
(orius. pažinti šito neteisėto silp-
Naujasis mūsų redakcijos narys yra ap- fne8nllJ valstybių užkariavi- gimstančiai valstybei

mo. Ypač stiprus buvo p. neB Imsiančiai vaisiyDei 
Sumner Welles pareiškimas

armija apie 500,000 karei
vių įžengė į Baltijos respub
likas 1940 m. birželio 15 d., 
pasiteisindama, kad tuo me-

važiavęs beveik visus Europos kraštus, 
yra susipažinęs su jų politiniu, socialiniu
ir kultūriniu gyvenimu, daug ir gabiai State Departmento vardu, 
apie jį yra rašęs Lietuvos laikraščiuose.

Nuoširdžiai sveikiname savo naują ko-! ^eveik milijonas lietuvių, 
legą, nė kiek neabejodami, kad ir mūsų RP*e latvių ir 50,000
dienraščio skaitytojai jį maloniai pasitiks e«tų, išbarstytų abiejose A- 
ir taip pat nuoširdžiai pasveikins. merikose tuojau apipylė Va-

Pradžia tam darbui jau 
padaryta atgaivinant seniau 
buvusius pagalbos fondus ir 
sudarant Lietuvai Gelbėti 
Tarybą, kuri susideda iš vi
sų trijų lietuviškų ideologi
nių srovių: katalikų, socia
listų ir liberalų. Spalių 15 
d. ši Taryba buvo labai malo 
niai priimta Prezidento Roo
sevelto, kurs į Tarybos me
morandumą atsakė, kad Lie
tuvos nepriklausomybė ne
žuvo, o tik laikinai yra sus
penduota; po karo vėl sto
sis nepriklausoma ir laisva 
Lietuva. Šitie kilnaus pre
zidento žodžiai tuojau pas
klydo viso pasaulio lietuvių 
tarpe ir šiandien jis, net la
biau kaip seniau Wilsonas,

Visa Baltija — plotas kv. 
km. 180,300; gyventojų 6,- 
350,000: miestelėnų 26 nuoš. 
analfabetų 12 nuoš.; tauti
nių mažumų 20 nuoš.

Didieji miestai:
Lietuvos: sostinė Vilnius 

220,000 gyv., Kaunas 150,- 
000 gyv., Šiauliai 25,000. 
Latvijos: sostinė Ryga 400,- 
000, Liepoja 60,000, Daug
pilis 50,000, Jelgava 35,000. 
Estijos: sostinė Tallinas
160,000, Tartu 60,000, Nar
va 25,000 gyv.

(Daugiau bus)

TRUMPAI
kyklų, 10 vidurinių mokyk- lietuvių sielose užėmė patį 
lų ir vieną kolegiją, 36 laik- šilčiausią kampelį, 
raščius (kurių tik du ko

(Atkelta iš 1 pu.sl.)

nekalto kraujo aukos. Kas 
suskaitys vėlybesniąsias?!

ir daug profesionalų ir biz- *...........r ." i Neveltui ir Leninas savo tes-
nierių. Visa šita išeivija, Šiuo metu Baltijos res-j tamente rašė: “Draugas Sta- 
jau seniai prisirašusi prie publikų plotas ir gyvento- linas yra perdaug grubus, 
saldžiųjų Amerikos laisvių, Į jai siekė šių skaičių: Aš siūlau draugams rasti

būdų jį pašalinti iš tos vie
tos (generalinio par(:jos se
kretoriaus) ir pastatyti ki- 

f a be tų 15 nuoš; tautinių i kurs visais atžvilgiais 
mažumų 23 nuoš. skirtųsi nuo Stalino...” (Žiūr.

Ch. Hollis “Lenin“, p. 97 ir 
273). Galime suprasti, ko
kios laimės susilaukė Lietu

munistiniai ir pro-rusiški) 7. Trumpos žinios apie 
Baltijos respublikas

vis dėlto nepamiršta tų pa- Lietuva — plotas kv. km. 
čių amerikietiškų dovanų i 67,000; gyventojų 3,200,000;
linkėti ir savo tėvų bei se
nelių žemei. Ir ne tik linkė
ti, bet ir padėti senąsias

miestelėnų 20 nuoš.; anal-

Latvija — plotas kv. km. 
65,800; gyventojų 2,000,000: 
miestelėnų 36 nuoš.; anal-

— o--------------------- ---------j___ . . . va, kai ėmė ten šviesti tokia
patarnauti, taip ir dabar A-i a ų nu tautinių Stalino “saulė”. Sunkiau tik 
merikoj susisuks sau lizdą mazum^ nuo • suprasti, kaip Lenino dabar-
laisvųjų lietuvių likučiai ir Estija — plotas kv. km. I tiniai garbintojai nėra išti-
niekuomet nenustos klaben
ti pasaulio sąžinės nukan-

47,500; gyventojų 1,150,000: 
miestelėnų 31 nuoš.; anal-

kintų trijų Baltijos seserų fabetų 4 nuoš.; tautinių ma- 
vardan. [ žumų 11 nuoš.

kimi jo testamentui ir drįs
ta garbinti tą, ką net pats 
Leninas, ir net mirties pa
tale pasmerkė.
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

LAIVU SKERSAI ATLANTO VANDENYNĄ
Lakūnai Pasakoja Apie Rusiję Ir šį Karę. - Komunistai Prancūzijoje.

- Kaip Ameriką Sutiko Rusas Prancūzas Ir Žydas.
Ražo K. J. Prunskis

\<T

DZIUAGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

MONEYBACK
GUAą>NTfe OF 
SATISFACTION

(Užbaiga)
Nuotaikos garlaivyje

Keletas šimtų to laivo ke
leivių greit susigyveno. Iš 
pradžių daugelį sujungė jū
rų ligos kančios. Kai kurie 
buvo itin sunkiai kamuoja
mi. Vėliau keleiviai grupa
vosi saulutės atokaitoje, iš- 
sitiesdami ant gulimųjų kė
džių, klausydami koncertų 
salėse, kaudamiesi prie 
šachmatų lentos. Tarpais 
pradėdavo smarkiau siūbuo
ti galingos beribio okeano 
bangos. Mes klausydavomės 
dūkstančio vėjo ir jausda
vome, kaip žmogus menkas 
ir mažas prieš didžiąsias 
gamtos stichijas... Savotiš
kos paguodos mums tada 
teikė ir mūsų laivo sena 

ne
erzacų, senos prieškarinės 
geležies — atlaikys.

ge su jumis dalyvauti pa-; Žydas gi gerai išmiegojo,

(Tęsinys)
Draugas vėl pasiėmė ikoną į ranką. Tačiau iš prie

šakio daugiau nieko negalėjo ištraukti, todėl atsivertė 
paveikslo užpakalinę pusę. Ir bematant visas išbalo, iko
na iškrito iš rankų. Kitoje pusėje iššifravo neįgudusią se
na ranka padėtą įrašą:

“Verchoturijo šventojo stebukladario paveikslas.”
“Semeonas Teisingasis! Mano šventasis!” tarė: “Ko

kiu būdu šis paveikslas pateko į mūsų komuną? Ir ko
dėl, būtent, jis, bet ne kuris kitas? Kokią tatai turi są
sają su burtininkės spėjimu? Ir ką tat iš viso reiškia?”

Draugas Vladimirovas, kuris ligi tol visuomet di
džiuodavosi savo sugebėjimu susigaudyti padėtyse ir 
proto žvitrumu, dabar pasijuto visai išmuštas iš vėžių.
Juk jis buvo taip tvirtai įsitikinęs, kad savo fabrike — 
ir savo širdyje — padarė galą Dievui, visokiems šventie
siems ir visai tai velniavai, kaip pats mėgdavo juos va
dinti, o dabar pasirodė, kad ta velniava, vis dėlto, nesi
davė taip pigiai nugalima; todėl baisiausiai įsiuto, pa
stebėjęs, kaip jo grynoje, tvirtai įsitikinusioje proleta- 
riškoje sieloje pradeda želti piktžolės, kurios gali sukliu- Pr^eškarinė struktūra 
dyti vykdyti visą jo proletarinę paskirtį.

Draugas Vladimirovas pasiėmė ikoną, susivyniojo ją 
rūpestingai į popierių ir paskambino. Nusprendė griebtis 
visų priemonių ir prieš tas tamsias pajėgas pradėti ener
gingą kovą. Į biurą įėjo tvarkytojas.

— Tegu visi susirenka į Karolio Markso salę! — įsa
kė sausai. — Pranešiu apie įvairius svarbius ir neatidė
liotinus dienos reikalus.

maldose, — kalbėjo vienas 
sergantis keleivis. — Aš 
protestantas, bet malda man 
tiek daug paguodos teikia.

Dešimtį dienų plūduravo- 
me vandenyje. Bijodami, 
kad ties Azorų salomis ne
būtų povandeninių laivų, pa
darę lanką jas palikome ša
ly. Šiaip jokių karo pavojų 
neteko pakelti tik ties Ame
rikos krantais keleiviai kiek 
susirūpino pastebėję karo 
laivą. Greit nurimo patyrę, 
kad tai patruliuoja anglai. 
Kaip kas sutiko Ameriką?

4
Nusibodo tas nuolatinis 

laivo siūbavimas, baisiai į- 
griso vienodas maistas. Pa- 
gyvėjome, kai laivas pama
žu ėmė artintis prie Nau- 
jorko. Karo metu ir dar va

ryto šaltyje nėjo į palubę, 
bet pradėjo špaceruoti po 
kajutę linksmai niūniuoda
mas (to jis pirma niekad 
nedarydavo). Pagaliau pus
balsiu sau pratarė: — Alles 
kommt, ką sieki—pasieki... 
Bet, ot, pinigų, tai nėr...

Laivas prisišlijo prie prie
plaukos. Keleiviai ėmė bė
gioti kaip bitės avilyje. Dau
gybė baltų nosinėlių plas- 
deno atėjusiems sutikti. Ta
me visuotiniame džiugesyje 
pastebėjau vieną vyresnio 
amžiaus žmogų bestovintį 
nugara atsišliejusį į laivo 
sieną. Tai buvo anksčiau 
mano pažintas emigrantas, 
žmogus be tėvynės. Stovėjo 
jis dabar su šaltu, bejaus
miu veidu, įbedęs akis į to-

(iamiuume Piritas
(luntiatų receptų.

tiktai iš

KO Dienų Išmėgblimas. Jei
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sugrųžiname kiekvienų įmokė
tų centų.

G. P. JOHSON, Taisome ir perdirbame senas 
Pres plHtas. — Mėnesiniai mokės-

VALANDOS: 
Vidutin. Ofisas — 
Kasdien iki 6 v. v. 
Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais iki 
7 valandos

Tolimesni Ofisai: 
iki S vai. vak.

čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories
(INCOItPORATED)

1555 Milwnukee Avenue — Tel. ARM, 5550 
202 South State Street — Tel. »YKB. 4830 
4H31 Irving Park lioulcvard — Tet. PAL. 4227 
So. Skle—404 E. 47th St. — Tel. ATI,. 8SH0

žiuojant skolintais pinigais 14- Supurčiau jį už peties
tenka atsisakyti nuo pato

Tame portugalų laive gumų, taigi važiavome het
“Nyassa” buvo visi įrengi
mai mišioms laikyti. Mes 
trys važiavusieji lietuviai 
suorganizavome pamaldas. 
Mielai mums pagelbėjo por
tugalų karininkai. Malonus 
bendrakeleivis — pulkinin
kas — patarnavo mišioms. 
Į tas pamaldas ateidavo net 
belgų, lenkų ir net drauge 
laive keliavęs Chili pasiun
tinys Stokholme.

— Kaip aš norėčiau drau-

Tvarkdarys dingo. Draugas Vladimirovas nusiėmė 
nuo sieninės lentynos visą tomą K. Markso veikalų ir 
pradėjo atsidėjęs po jį knistis. Norėjo pasisemti stip
rybės iš veikalo žmogaus, tarusio šiuos reikšmingus žo
džius, kurie buvo tapę jo evangelija: religija yra žmo
nijai opijus.__

Iš klausytojų veidų šį kartą buvo matyti, kad visi)
kažko su dideliu susidomėjimu laukė. Visi nekantriai lū-,^ 
kuriavo, bet taip pat buvo — bent taip draugui Vladi- 
mirovui rodėsi — kiek skeptiškai nusiteikę dėl jo žo
džių, kuriuos turėjo pasakyti. Draugas skubiai užėjo į 
pakilesnę vietą ir, dar nepriėjęs tribūnos, pradėjo:

— Draugai! Mūsų fabrike įvyko labai nemalonus da
lykas. Kažkas atsinešė vieno kvailo šventojo paveikslą. 
Šventųjų paveikslai, tai senojo režimo vaikų žaisliukai.
Ir vieną tokią ikoną, religijos emblemą, kuri, kaip mū
sų mokytojas Karolis Marksas sako, yra tautai opijus, 
pasakysiu jums atvirai, rado čia, pas mus, komunistiš- 
kiausioj ir proletariškiausioj vietoj, kokia tik iš viso 
mūsų mieste gali būti! Kas ją atnešė? Mes nežinome; 
taip pat nežinome, ko tokių ikonų skleidėjai nori. Tik 
faktas lieka faktu, kad toki siekimai yra labai žalingi, 
ir su jais tenka labai griežtai kovoti. Antras faktas, kad 
vienas iš mūsų “žmonių fabriko” narių yra tapęs reli
ginės hydros auka, trečias, — kad mes šią mums vi
siems tokią brangią įstaigą turime išgelbėti ir griež
čiausiai apvalyti nuo visokių niekšiškų piktadarių! Mes 
turime piktadarį rasti! Aš jus dar kartą kviečiu: kiek
vienas iš jūsų turi pats savo noru tapti čekistu ir man 
padėti visomis savo jėgomis susekti piktadarį, — kad jį 
paskiau galėtume be jokio pasigailėjimo iš savo tarpo 
pašalinti, nes tik tokiu būdu tegalima kitus nuo šito 
amaro išgelbėti!

O dabar dar pora žodžių apie religiją. Draugai! 
Klystume, jeigu mes savo priešus įsivaizduotume per
daug silpnus arba perdaug kvailus. Jau viena ta aplin
kybė, kad bažnyčia dabar — žinoma, žiūrint į visą rei
kalą grynai teisiškai — yra persekiojama, sakau, jau tik 
viena si aplinkybė kvailų ir nesusipratusių žmonių aky
se sukelia jai simpatijų. Tačiau mes, komunistai, netu
rime niekados ir nieko gailėtis, mes nepripažįstame gai
lesčio, mes turime jį visai išrauti iš savo širdies. Mūsų 
širdys turi būti atviros tik proletarijato rėikalams, pro- 
letarijatui, kuriam mes gyvename ir dėl kurio turime 
būti pasiryžę, prireikus, net savo galvas paguldyti. Pa
tys žinote, kad mūsų kelias nėra lengvas. Mūsų mokyto
jas Karolis Marksas gyveno visai kitais laikais ir kito
kioj aplinkoj. Mūsų uždavinys yra persiėmus jo idėjo
mis jas įgyvendinti mūsų Sovietų Rusijoj. Mes turime 
tai, ką Karolis Marksas pradėjo, baigti; mes turime su
sikurti savo pačių mokslą, pačių filosofiją, pačių mo
ralę ir ją pastatyti vietoj senosios, savo amžių jau at
gyvenusios, religijos; mes turime sukurti naują religi
ją, proletarijato religiją!

(Bua daugiau.)

keletas žmonių vienoje ka 
jutėje. Įdomu, kaip kas su
tiko Ameriką. Taigi —- po
ra rusų nuvyko į laivo kar- 
čiamėlę, su siamečiaiS ke
leiviais gurkšnojo sau vyne
lį ar ką stipresnio, apie vi
durnaktį nuėjo pažiūrėt 
Naujorko žiburių ir atgulė 
kajutėje. Prancūzas iš va
karo atsigulęs skaitė roma
ną, ankstų gi rytą nuėjo pa
sigrožėt romantiško reginio.

tardamas:
— Jau gi atvažiavome...
— Be reikalo, be reikalo...
— Kaip tai be reikalo, 

juk ten neturėjote, kur pa
sidėti ?!

— Tas ir yra, kad ten 
neturėjau kur pasidėti, o 
čia nereikalingas...

Kiek daug tragizmo jo 
veide ir jo tuose paprastuo
se žodžiuose. Tačiau ilgai 
svajoti nebuvo kada — greit 
pasinėrėme judriose gatvėse 
tarp dangoraižių...

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosja & Neetar
BEERS

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

Urmo (wliolesale) kainomis pristato į alines ir kitai) 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausitf' 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0801

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Sheboygan .
Sekmadienį, sausio 19 d.,

dentu būdamas buvo žino
mas kaipo gabus kalbėtojas 
ir veikėjas įvairiose «rria-

įvyko metinis parapijos su- lėse grupėse. Sausio 12 d., 
Šv. Vardo draugijos susi
rinkime mūsų parapijoj Juo
zas pasakė labai įdomią kal
bą apie bedieviškąjį kbmu- 
nizmą. Nėra abejonės, kad 
jis susilauks iš mūsų para
pijos šimtą nuošimčių pa
ramą.

sirinkimas. Iš pateiktų fi
nansinių parapijos atskaitų 
pasirodo, kad praeiti metai 
buvo sėkmingi. Atmokėta 
keli šimtai skolos ant no
tos, visos išlaidos ir dai ka
soj liko apie $600.00. šiems 
metams padaryta nemažas 
užsibrėžimas. Nutarta di
dinti parapijos svetainę. Da
bar svetainėj telpa 200 žmo
nių, kaip bus padidinta, bus 
lengvai galima sutalpini 400 
asmenų. Kad neapsunkinus 
parapijos iždą nutarta, kad 
kiekvienas parapijos narys 
aukotų tam tikslui po $5 00.
Prigelbėti klebonui ir para
pijos valdybai tame darbe 
buvo išrinkti Juozas Juk- 
nialis ir adv. Juozas Wi!kus.

Sausio 12 d. klebonas pa
darė didelį surpryzą žmo
nėms bažnyčioj, kuomet pa
skelbė, kad neužilgo turėsi
me naujus vargonus. Atsira
do geradarys, kuris vienas

Parapijos trustisais šie
met yra šie: Petras Pili- 
tauskas, Pranas Gabrėnas, 
Antanas Vitkauskas, Simo
nas Venckus, Antanas Vit- 
kus ir Juozas Vyšnauskas. 
Pereitą kartą buvo apleis
tas Jurgis Pocius. Jisai yra 
darbavęsis prie parapijos il
gus metus, šiemet vėl iš
rinktas į parapijos komite
tą.

Rytoj 2 vai. popiet jaunos 
moterys rengia “bingo par
ty.” Dovanos bus duoda
mos pinigais. Atsilankykite, 
laimėkite pinigų. Pelnas ski
riamas parapijai ir užbaigi-

paaukoja parapijai vargo- muį mokgti skolos už rakan- 
nus. Aukotojo vardą kiety)- du8 kurie buvo nupirkti se 
nas sakė paskelbsiąs vėliau.
Naujų vargonų mums labai 
reikėjo. T. P.

serų namui.

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 3*^ nuošimčių.

Pinigai ku-| 
ridos gulite | 
sutanpyt ligi I
65 m. amž. 30 32

jcs(

34

J DAR

36

ART1NIS AMJ

38 | 40

uus
4 5 | 50

$ 5,000 
10.000 
15,000 
20.000 
25,000 
30.000 
40,000 
50.000

1 6.09
12.19
18.28
24.38
30.47
36.57
48.76
60.95

$ 6.73 
13.47 
20.21 
26.95 
33.69 
40.42 
53.90 
67.38

1$ 7 47
14.94
22.41
29.89
37.36
44.83
59.78
74.72

1$ s.st1
76.63 
24.95 
33.27 
41 59 
49.91 
66.55 
83 19

1* 9.30|» 10.45
18 60| 20.90
27.90| 31 36
37.20| 41.81
46.51| 52.27
55.81| 62.72
74.411 83 63
93.021 104.54

$ 14.41
28.32
43.22
51.65
72.06
86.47

115.30
144.13

$ 27.44
42.28 
63.42 
84.67 

106.21 
126.85 ’ 
169.14 
211.42

Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio Ifelmokėjimo planų.

Keistuto Savings & Loai Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai Ilgi *5,000 apdrausti Federallnėj jstalgoj.
J

Taip, pagalios, ir mūsų 
kolonija susilaukė pirmo 
profesionalo, kuris čia gi
mė, augo ir apsigyveno. Tai 
jaunas gabus advokatas 
Juozas Wilku8, baigęs Wis- 
consino universitetą. Dar 
tik keli mėnesiai, kaip gavo 
valstybės leidimą praktikuo
ti, bet jau spėjo patraukti 
žmonių dėmesį. Pnhntas į 
Gruhle ir Fessler advokatų 
bendrovę. Be to, minėti ad
vokatai finansuoja Juozo 
kandidatūrą į miesto advo
kato poziciją. Jaunas advo
katas turi geros progos lai 
mėti rinkimus, nes dai stu-

Kenosha Žinios
Susirinkimai.

Ryt po pirmųjų raišių so
dalietės turės susirinkimą; 
po sumos SL«KA\kuopa, o 
po pamaldų, poyief, Gyvo
jo Rožančiaus dr-ja. Pirma
dienio vakare, 7 vai., para
pijos choras turės savo su
sirinkimą.

įvairumai.
šeštadienio vakare staiga 

mirė Marcelė Ašmienė. Po 
gedulingų pamaldų šv. Pet
ro bažnyčioj, palaidota an
tradienio rytą šv. Jurgio 
kapinėse.

Trečiadienio rytą Alek
sandras Kraujelis ir Alek
sandras Ramanauskas išvy
ko į kariuomenę vieniems 
metams. Abu buvo šv. Var
do nariai ir priklausė prie 
choro.

Šv. Vardo Bowling Lyga.
Doc Klema rinktinė ^da

rė 742-863-784 taškus prieš 
Vic’a Barbers 717-782 744.

Lith. Bus. Men rinktinė 
padarė 801-817-804 taškus 
prieš Ben’s Tavem 776-702- 
695.

Sparco Bubole Up rinkti 
nė padarė 851-814-758 taš 
kus prieš Blatz Lefties 66T 
800-736.

Gaelles Tavem rinktinė 
(Tęsinys 4 psl.)

KLAUSYKITE! — PATIKSI

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

WHIP — 10.00 vaL ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westera Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

Skaitykite Katalikišką Spaudą



DRAUGAS Šeštadienis, vakario 1 )941

Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliau* vertimas 

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys)
Dabar, kokiais patvarky

mo būdais visa tai bus at
siekta? Kai kuriame laip

kurią jis turėjo dvare, kada 
šis palaipsniai vystėsi iš 
vergo į baudžiauninką ir iš 
baudžiauninko į liuosininką 
kaimietį, buvo apsaugojamasnyje tas tikslas yra atsiek

, v. iš nesulaužomo įgyvendintotas diferencialinio mokesčio,
keliu, kur smulkiąjam žmo
gui siūlosi proga pirktis iš 
stambiojo galiūno daug pi
gesne kaina, .ir atvirkščiai, 
kuomet galiūnas iš smulkio
jo perka, turi sumokėti auk
štą kainą. Tokiu būdu smul- 
kiąjai savasčiai išeina vis
kas naudon, gi stambiajai 
nenaudon.

Be to, dar daug daugiau 
reikalinga. Reikalinga turė
ti nuolatines įstaigas, kurios 
daiktą nuolatos tvirtintų, 
nes tas daiktas nėra natū-

papročio. Sūnus paveldėjo 
nuosavybę iš tėvo ir, nežiū
rint, ar ji buvo maža ar di 
dėlė, mokėjo tam tikrus, 
griežtai nustatytus mokes
čius, teikdamas juos uarbo 
pavidale, gaminiais arba pi
nigais. Laisvi nuomininkai, 
ypač Viduramžio pabaigoje, 
paprastai, galėjo savo nuo
savybes parduoti, bet beveik 
kiekviename atvėjuje prie 
šių nuosavybių sijosi kokia 
nors vietinė pareiga arba 
koks vietinis pamasinimas, 
kuris kliudė pardavimus ve

VVILLKIE LANKO SLĖPTUVĖS LONDONE Šaunus Parengimas
Beloit. — Vasario 15 d., 

visiems šios kolonijos žino
moj Harmony Hali, priešais 

'N. VVestern Depot, prie W. 
Grand Av., LRKSA 76 kuo
pa rengia šaunų vakarą ir 
užtikrina, kad visa publika 
bus patenkinta. Be gardaus

("Braukus’’ Acme telephoto)

W. Willkie (dešinėje), pasiskolinęs skardinį šalmą kalbasi su civiliniais vienoj Lon
dono slėptuvėje, kad patyrus jų nuomonę apie karą.

nėjimą ruošti lietuvių para
pijos svetainėj popiet ir va
kare.

rali ekonomija.” Įsteigti vi- sti ir tokiu būdu jie buvo 
suomenę, kurios nariai ir ' sunkiai įmanomi, 
šeimos, kurios sudaro tą vi-
suoimenę ekonomiškai laisvą, 
veiktų prieš nesuvaržytus 
pasaulio polinkius. Tai bū
tų dirbtinas dalykas, pana
šus į duobių iškasimą ir iš
pilų supilimą, kad tokiu bū
du būtų galima nusausinti 
tai, kas, jei bus palikta sa
vyje, bus pelkė. Turi nuola- 
tai išpilas taisyti ir vandens 
nuovadas, kurios pelkes sau
sina, kasti. Ir jei to nepa
darysi, natūralios sąlygos 
sugrįšta ir nusausinta že
mė vėl palieka pelke.

Panašiai ir su ekonomi
nės laisvės išlaikymu, t. y., 
su atitinkamai paskirstyta 
savastimi bet kokioje visuo
menėje. Natūrali ekonomija, 
t. y., žmonės perėjūnų gyve
nimą gyveną, nesuorganizuo 
ti savęs apsisaugojimo daly
kuose, negali ekonominę 
laisvę išsergėti. Jei nebus 
ypatingų patvarkymų, stam
bus galiūnas silpnąjį žmogų 
pradės ryti ir visos ydos, 
kurias teko pašalinti, vėl 
iš naujo sugrįš.

Kokie tad turi būti apsau- 
gojanti patvarkymai?

Viduramžio čiukuryj, ka
da visuomenė buvo pastovi 
ir patenkinta, kada ji gyve
no tokioje madoje, kuri ati
tiko jos teisingai filosofijai 
ir žmoniškiems visuomeniš
kiems patraukimams, visas
dalykas buvo tvarkomas pa- Kur tvirta valia, ten ir gai- 
veldystės įstatymu. Liuosi-Uia. — Kun. Išora, sukilėlis, 
ninko kaimiečio nuosavybė, ' sušaudytas Vilniuje 1863 m.

Amatų srityje amatininko 
namų ir dirbtuvės savastis, 
jo įrankiai, buvo įgyvendin
tų papročių garantuojami. 
Teisminėms pabaudoms ir 
konfiskacijoms visados yra, 
nustatytose regulose, tam 
tikras paragrafas. Jis ap
saugoja ūkininką, jo galvi
jus ir arklius, vežimus ir

Kenoshos Kronika
(Atkelta iš 3 psl.)

padarė 684-808-742 taškus
prieš Simo Paint Shop 677- ta SvT cecUijoa’choro mo 
718-837.

Jakutis Food Shop rink
tinė padarė 762-832-860 taš
kus prieš Vic’s Tavern 772- 
814-812.

Ruošiamos Išvien 
Minėti Vasario 16 d.

Racine. — Vietinių drau
gijų, patriotinio nusistaty
mo, sausio 26 d., Sv. Kazi-

visa kita, ir tas pats para- mįero parapijos svetainėj
grafas apsaugoja ir amati
ninko įrankius. Tau nebuvo 
valia užgrėbti asmens įran
kių, kurie buvo būtinai rei
kalingi jo ekoniminiam sa
vistovumui. Šį dėsnį reiktų 
atgaivinti, tiktai su tuo 
skirtumu, kad daugiau pri
taikinti prie moderniškųjų 
medžiaginių sąlygų, Bet, 
kaip mes vėliau pamatysi-

išrinkti delegatai turėjo ben 
drą posėdį. Pirmininkavo 
kun. S. Draugelis, sekreto
riavo M. Kasparaitis.

1. Užsiregistravo delega
tai : Sv. Kazimiero parapi
jos: kun. S. Draugelis, O. 
Dokšienė, J. Simanavičius, 
M. Balsevičius.

Apaštalystės draugijos:
me, svarbiausias įrankis, ku- T; Petkienė ir P. Navickie-
ris gali šiandie išsaugoti sa
vastį amate, turi būti gildi
ja. Jei mes pramonės sri
tyje norime savastį ir išdar- 
bės priemones paversti pa
stoviomis, turime atgaivinti 
gildiją, ją inkorporuoti ii 
suteikti jai galių, kurios 
bus įstatymų laiduojamos.

Paraleliškose linijose, bet 
kokiame naujame visuome
niškų ryšių klausime, priva
lome smulkosios savasties 
savininką paremti.

(Bus daugiau.)

DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

•__ |
Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

ne.
LRKSA 67 kuopos: J.

Darkintis ir A. Vasiliaus
kas. i

Sv. Kazimiero dr-jos: A. 
Vasiliauskas ir M. Balsevi
čius.

Tėvynės Mylėtojų draugi
jos 121 kuopos: J. Kapo
čius.

SLA 100 kuopos: V. Liu- 
levičius ir M. Kasparaitis.

ALT Sandaros 35 kuopos: 
M. Kasparaitis.

Sv. Cecilijos choro: J. Kai 
bukaitis ir S. Šepikas.

Ražančiaus draugijos: O. 
Sokelienė ir M. Celešienė.

Pakelta klausimas, ar iš
vien ruošti tautos šventės 
Vasario 16 paminėjimą? Ne
sant priešingų, vienbalsiai 
nutarta išvien minėti.

Vienbalsiai nutarta pami-

$
Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

Išrinkta vaic^aa: pirm. 
kun. S. Draugelis, vice pirm. 
J. Kapočius, raštininku M. 
Kasparaitis ir iždininku J. 
Simanavičius.

Sekantis susirinkimas bus

• Programą sudaryti paves- 
a Sv. Cecilijos choro 

kytojui J. Kailiukaičiui ir
kun. S. Draugeliui. Kalbėto-j vasario 9 d., 12:30 dienos 
jais pageidauta kviesti: f laiku, parapijos svetainėj. 
“Sandaros” red. M. Vaidy Lietuvių Dienos Komiteto 

rašt. M. Kasparaitis, 
1827 Linden Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MOTERYS, MERGINOS!

lą. Kalbėtoją pakvies kun.
S. Draugelis. Šokiams mu
zikantus pavesta M. Kaspa
ravičiui pasamdyti.

Paskirti šie darbininkai: 
prie baro J. Darkintis, M.
Balsevičius, O. Sokelienė, J.
Simanavičius ir J. Kapočius.
Skelbimams rinkti iš biznie- I Jūsų Grožis — 
rių T. Petkienė ir O. Šoke- ** 
lienė. Prie valgių darbinin
kės M. Celesienė, O. Dok
šienė ir P. Navickienė.

Vienbalsiai nutarta pla
tinti laimėjimo tikietus.
Kaina tikieto 10c. Dovanai 
skiriama trys sidabro dole
riai (trims laimėjimams). Į- 
žanga į svetainę dykai.

Mūsų Specialybė

— Modernlškiausl Įrenginiai —

miimiiiimiimiiiiiiiiirr.uiiiiiiimmiiiii' 
AKIŲ GYDYTOJAS

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOME1RICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Su virš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

PaleBgvinis akių {tempimą kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuoiu- 
mo, skaudamų, akių karšt). Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- ' 
daa. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkug. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutart).
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigios, kaip
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1578

iiiiiimiimimimiiiiii KuiiiiiiiiKiiiuiiiiii

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėluT I

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsnkoinin- 
goms kompanijoms, per mūsų A,pdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištakus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE IVRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KINDS.

♦ Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Plate Glaaa *
y?

užkandžio ir gėrimų, bus 
didelė orkestrą šokiams. 
Tokios orkestros Belo- 
jaus lietuviai dar neturėjo.

Be viso to, vienas laimin
gųjų gaus gerą dovaną, ku
ri leidžiama su įžangos ti- 
kietais.

Peter Matas
O

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Rm 6968 So. Talman Ava.

Tol GROvehilI 0617
Office tel. HEMIock 4848

ŪR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marąuette Road

ŪR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 bo. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Maniu tel PROapect 1930

TeL YARda 6921.
Res.: KENwood 6107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31
756 VVest 35th Street

Tel OANal 6122

OR. BIEŽIS
*XDX Tujas ir thhiUiiuao 
2201 W. Vciiiiaa ttuau 

Valandos. I—3 popiet ir 7—8 v. X. 

REZIDENCIJAI 
6631 S. California Avė.

-«u nuz»»».
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos tel.: BEVerly 8244

ŪR. I. UUNUULIS
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

______ Nedeliomia pagal sutartp

Tel. CAN ai 0267
Rei. tel.; P&uspect tthhb

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

i Reaidencija; 6600 So. Artenan Av» 
VALANDOS: II v. ryto ik> » onoue

• iki I »*L vakar.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.: Rezid. TeL:

VIRginia 1886 PRCLpect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo ' 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari ui.

— Patyrusios Grožio Specialistes —

' — Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVĖ. 
Tel.: REPubbc 9202

Marty Sucilla, savininkė

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
išekzaminuoii Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslo, 

gali sutelkti,
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie luvAalina 
vis* aklų liemplmg.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

.Kampan 18-to.
Telefonai. CANAL 0523 — Ctilcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9.00 a. m. iki 8.30 p. m. 

TreC. ir šešti 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

Telefonas: Hemlock 5849

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

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

Sekmadieniais suLm sutarties

Telefonas CANaJ 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Maiste Street

Tel CANaJ ūa69

UR. WALILR PHILLIPS
UXDXTUJA& CIUKURUAO

2155 Hest Cenraut Road
OFISU VALANDOS 

X — * ir 0:30 — o:30 vakare
' ir puuai vutarii-

Tei, YARda 2246

UR. U. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
beredoj pagal sutartį.

r

/

Tel Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal nutartį.
Kės. 1625 bo. 50th Avenue 

TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2506 VVest 63rd btreet

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakar. 

Taipgi pagal h u tartį.
Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

OR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2156 W. Cermak Rd.

Tel. CANal 2346 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMIock 3160

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 S. 49th Ct, Cicero, iii.

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniu is

Valandos: 10-12 ryto. 2-fi, 7-9 P. 11.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet.

ŪR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted btreet

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612.

Res. — YARda 396h.
OFISO VALANDOS:2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Teleionaa LAPayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais U
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Bestu dieni aia.

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIKUruaS 
4729 Su. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, 1IL

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

Sekmad. nuo 10 uu 12 vai. ryto.

DR. MAURICt KAHN
GYDYTOJAS IR CHlaUuGAfl 
4631 bu. Ashland Avenue 

Tel I Atida 0994 
Res. tel PLAsa 3200

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

Tel YARda 6667

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

IX pagal sutarti. ____



Šeštadienis, vasario 1. 1C

KAS GIRDĖT RAUKEGANE
Lietuvių Piliečių 
Klubas
susiorganizavęs metai atgal, 
veikia visų lietuvių labui, 
ypatingai namų savininkų; 
padeda įsigyti pilietybės po- 
pieras, rūpinasi tinkamus 
žmones statyti kandidatais 
į miesto bei kitus valdžios 
darbus. Lietuviai šiuo klu
bu turėtų džiagtis, nes rei
kia atsiminti, jog reikalui 
priėjus, visuomet tenka 
kreiptis į žmogų, kuris turi 
šiek-tiek įtakos valdžioje: 
miestelio, ar valstybės, ku
ris visuomet pasirengęs lie
tuviui pagelbėti. Neturint į- 
tekmės valdžioje, sunku per 
svetimtaučius kur prieiti.

Artinantis šio miestelio 
rinkimams (primary) vasa
rio 25 d., klubas stengsis 
padėti kandidatams. Tuo rei
kalu šaukiamas vasario 23 
d., Lietuvių Auditorijoj, be- 
partyvis susirinkimas (mass 
meeting). Jame dalyvaus vi
si kandidatai, kurių tarpe 
yra nemažai lietuvių. Namų 
savininkai ir visi lietuviai, 
turėtų rašytis prie klūbo,

su juo arčiau susipažinti ir 
palaikyti.
Gražus ir linksmas
buvo Sv. Baltramiejaus cho
ro vakaras, sausio 25 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Jauni
mo matėsi nemažai iš Chi
cago, Kenosha, Racine ir 
kitur. Po šio triumfalio ba
liaus choras rengiasi prie 
operetės. Tai bus po Vely
kų.

Sv. Vardo draugija 
metiniam sasirinkime, sau
sio 26 d., parapijos mokyk
los kambary, valdybon 1941 
metams išrinko: pirm. J. 
Petrušką, vice pirm. Joną 
Veraką, raštininku Juozą 
Gilbertą, ižd. kun. A. Kiš- 
kūną, maršalka Pr. Adams- 
kį.
Mergaičių
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Sv. draugijos valdyba 
šiems metams sudaro: pirm. 
Emilija Kučinskaitė, vice 
pirm. G. Burbaitė, raštinin
kė N. Bakšiūtė, iždin. Stasė 
Lulis, pagelb. F. Pipčifitė, 
maršalkos J. Aleksoniūtė ir 
E. Jonaičiūtė. Enrikas

DRAUGAS

TRAUKINIO NELAIME GAL SABOTAŽAS

("Draugas” Acme telenhoto)

Ant Soutsern geležinkelio, netoli Sandersville, Miss., 
nuo bėgių nušoko traukinys, kuriuo į Shelby stovyklą vy
ko Indiana sargybos dalinys 235 vyrų, iš kurių 21 su
žeistas. Žuvo kūrentojas. Federaliniai autoritetai tiria, 
gal ši nelaimė įvyko sabotažo keliu. Čia vaizduojamas 
traukinio nelaimės reginys.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
^1

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Naujas mūsų klebonas, 
kun. Ant. C. Martinkus, ku
rį mes taip greitai pamylė
jome, sako, jaučiasi visiš
kai namiškis ir entuziastiš
kai imasi parapijos darbo. 
Klebono pareigos kun. Mar- 
tinkui nebuvo svetimos, tik 
nauja vieta ir nauji žmo
nės. Jis sėkmingai klebona
vo mažutėj lietuvių parapi
joj per devynis ir pusę me
tus. Mūsų gi parapijoj iš- 
klebonavęs mėnesį ir pusę 
jau turėjo keturis sus-mus 
su parapijos komitetais pa
sitarimui įvairiais parapi
jos reikalais. Prirengė me
tinį raportą parapijonams 
ir į vyskupijos raštinę. Įvy
kino labai skaitlingą para
pijos metinį susirinkimą ir 
rengiasi prie didelio parap. 
vakaro, kuris bus vasario 
23 dieną, parap. salėj. Kun. 
A. C. Martinkus yra pilnai 
patenkintas arkivyskupo S. 
A. Stritch paskyrimu klebo
nu Dievo Apvaizdos parapi
jom Džiaugiasi parapija, nes 
čia yra daug gerų, duosnių 
žmonių: susipratusių kata
likų ir gerų parapijos dar
bininkų.

Vasario 2 d. TT. Marijo
nų Bendradarbių vietos sky
rius rengia šaunią vakarie
nę kolegijos naudai. Vaka
rienė bus parapijos gražio
je svetainėje. Seimininkės, 
vadovaujant Pr. Ivanauskie
nei, skyriaus pirm., jau pri
sirengusios. Tikslas, gražus, 
vakarienė gi bus gera. Tad, 
visi dalyvausime. Rap.

A. A. P. Stankienės 
Atminimas

Bridgeport. — Vasario 3 
d. sueina 3 metai, kaip iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė a. a. 
Pranciška Stankienė. Jos 
pavyzdinga dukrelė Julija 
Pukelienė užprašė mišias, 
kurios bus laikomos: vasa
rio 3 d. Sv. Jurgio bažny
čioj 8:30 vai. ryto ( a. a. 
Pranciška buvo narė Sv. 
Pranciškaus Tretininkų, A- 
paštalystės Maldos, Amžino 
ir Gyvojo Ražančiaus). Gi
mimo Panelės Sv. bažnyčioj, 
Marųuette Park, 6:30 ir Sv. 
Pranciškaus vienuolyne, 
Pittsburgh, Pa. Visos drau
gės ir pažįstamos prašomos 
skaitlingai atsilankyti ir 
pasimelsti už a. a. P. Stan
kienės sielą. Rap.

Lietuvių Džiaugsmas 
Ir Pasididžiavimas

Tai mūsų bažnyčios, mo
kyklos, ligoninės ir aukš
tesnės mokyklos. Ypač Sv. 
Kazimiero mergaičių akade
mija. Ir turim kuomi džiau
gtis. Akademikių pasižymė
jimas įvairiose meno, mu
zikos ir mokslo srityse at
kreipė dėmesį į mūsų tautą.
Šiandie ir svetimtaučiai 
skaito sau privilegija leisti 
savo dukteris mokintis Sv. 
Kazimiero akademijon. Tai 
didelis plusas mūsų tautai 
— svetimtaučių pripažini
mas ir gerbimas tos mokslo 
įstaigos. Garbė seserims 
kazimierietėms, kad jos taip 
aukštai tą mokyklą pastatė.

Mūsų, lietuvių, kurių duk

terų šimtai auklėjasi ir la
vinasi toj akademijoj, yra 
pareiga ją palaikyti ir se
serų darbus remti. Daug ne
prašome : remkite nuošir
džiai ARD parengimus. Ar
timiausias parengimas va
kario 16 dieną — vakarienė 
su programa. Rėmėjos pla
tina bilietus po visas kolo-

t

nijas. Įsigykite jų iš anksto. 
Pradžia vakarienės 6:30 v. 
vak. punkt. Įžanga tik $1 
asmeniui. R.

Nauja Moterų 
Draugijos Valdyba

Sausio 26 d. buvo metinis, 
susirinkimas Sv. P. M. Ra
žančiaus moterų draugijos. 
Senoji pirmininkė patiekė 
raportą apie sergančias na
res. Paskui buvo Emilijos 
Supran raportas iš knygų 
revizijos. Raportai vienbal
siai priimti.

Valdybon išrinkta: Bar
bora Yuraitienė didžiumos 
balsų išrinkta protokolu raš
tininke tretiems metams. La
bai esu dėkinga narėms, ku
rios atjaučia mano pasišven
timą. Nauja pirm. išrinkta 
Marijona Baužienė, vice pir- 
min. Agota Juškevičienė, fi
nansų rast. Zosė Kamins
kienė, rašt. pagelbininkė 
Marijona Lipskienė, iždin. 
Kastancija Pažerienė, iždo 

globėjos Petronėlė Yaras, 
Vincenta Mockaitienė, Mari
jona Agurkienė, ligonių glo
bėja Marcelė Banzinienė,

I korespondentė Barbora Yu- 
! raitienė.

Dieve duok naujai valdy
bai pasisekimo darbuotis. 
Taip pat linkim narėms: Ci
nai Petkienei, Elzbietai Va- 
lenienei ir Onai Paulauskie
nei sveikatos ir laimės.
. Valdyba

Lietuva moka nugalėti, 1x4 
ne keršyti.

Kęstutis, Did. Kunigaikštis

Aukščiausioji žmonijos bra 
ngenybė — Kristaus mokslas, 
yra kilęs mažutėliams Galilė
jos kraštely. J. Aleksa,

buv. Žemės ūkio min.

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

5 34
LOAN ASSOCIATION o f Chicafo 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11 ii

210/ ON SAVINOS
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C<A*r»»nf Pole Shore Aecountf

Minėtas prezidento 
gimtadienis

Ketvirtadienio vakarą Chi 
cagoj minėta prezidento 
Roosevelto gimtadienis. Pre
zidentui sukako 59 m. am
žiaus.

Gausingiausias balius įvy
ko Sherman viešbuty, kur 
du ruimingi salionai (ball- 
rooms) buvo kupini rinkti- 
niausių svečių.

Sausio 24 d., po novenos 
pamaldų, didžiojoj parap. 
svet. įvyko prakalbos Lie
tuvos reikalais. Kalbėjo 
kun. J. Prunskis, kuris vaiz
džiai nušvietė dabartinę ap
verktiną mūsų tėvynės pa
dėtį. Lietuvos atvadavimo 
reikalams aukų sudėta $30. 
Prakalbos buvo surengtos 
Feder. 15 skyr. iniciatyva 
pasitarus su kleb. kun. Mar- 
tinkum.

SOCKO THE SĘADOG
you ARE RIGHT, LADS. , 

ITŠ A 8EAUTIFUL MORNlNG! 
AH YES, J HAVE MADE v 

SEVEN HEARTS HAPPV 
THIS MORNING/

f Iš Lietuvai Gelbėti 
I Fondo Susirinkimo

,{ Bridgeport. — Lietuvai 
i Gelbėti Fondo sus-mas įvy- 
1 ko sausio 28 d., Bubnių na
muose, 3247 So. Union av.1 ...Pirmiausiai aptarta va
karienė, kuri įvyks vasario 
23 d., Chicago Lietuvių Au
ditorijoj. Tartasi dėl gavi
mo naujų narių į L. G. F.

Išklausyta platus prane
šimas iš Federacijos Chica
go apskr., kurį patiekė E. 
Samienė. Taipgi kalbėta a- 
pie vasario 16 minėjimą.I

Stočkienė-Bubniūtė pada
rė pranešimą iš knygų revi

zijos. Paaiškėjo, kad Bri
dgeporto L. G. F. skyrius 
nuo 1938 m. iki 1941 m. y- 
ra surinkęs ir į Lietuvą pa
siuntęs per konsulą Dauž- 
vardį $313.55, o į Federaci
jos centrą $80.00. Viso — 
$393.55.

i Pranešta, kad serga sky
riaus raštininkė O. Aleliū- 
nienė.

Skyriuje darbuojas seni 
visuomenės veikėjai, kaip 
O. Aleliūnienė, Al. Budrys, 
M. Mazeliauskienė, St. Pet
rauskaitė, Stočkienė, E. Sa
mienė, Bubniai ir Bubnienė, 
J. Dimša ir kiti.

Kai kurie narių mano, 
kad šis LGF skyrius, susi
jungęs su vietos Federaci
jos skyr., kuriame taip pat 
veikia nemažai senų visuo
menės veikėjų, veikimas bū
tų daug našesnis. Kur vie
nybė, ten galybė. Vincukas

WASHINGTONAS, sausio 
29 d. — šiandie Kongresan 
įneštas įstatymo projektas, 
kuriuo būtų draudžiama viso 
kie streikai laivyno dirbtu- 

I vėse.

INTERNATIONAL LIŪUOR CO.
Savininkas: FRANK VIZGARD

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
‘‘Sunny Boy” 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni it Puiki Degtinė.

— o —

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko.

— o —
Pnrduodarne vien tik Taver
noms.

— o —

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai išvežiodami 
sekančią dieną.

— o —
6246-48 S. Califomia Av

Cbicago, Illinois
Tel. REPublic 1538-9

PAS
BUDRIK

Naujos 1941 Radijos
Naujos Radio-Kombina- 

dijos.
Naujos Elektrikinės 

Ledaunės
Nauji Rakandai dėl namų
Perkant Vasario Mėnesio 

išpardavime daug 
sutaupoma.

Naujai įdainuoti Lietuviš
ki Rekordai garsios Me
tropolitan Operos žvaigž
dės, Anna Kaskas, dabar 
tik padaryta, po

Elektrikiniai “record pla- 
yers”, groja rekordus per 
jūsų radiją, tik $6.

By Tedd’

Lietuviški Rekordai
16322 Kur Bakūžė Samanota — 

Mano Rožė, {<1. Anna Kaskas.
16323 Dukružėlė — Mergų Bė

dos. {dain. Anna Kaskas.
16193 Marytės ir Jonuko Daina 

Žemaičių Polka. Mahanojaus 
Orkestrą.

16206 Stoviu Prieš Tave — Oi 
Mergele. Mahanojaus Orkestrą 
su daina.

16209 Liudvinavo Polka—Paukš
čių Polka. Mahanojaus Orkes.

16227 ūkininkų Polka — Jurgio 
Polka. Pensylvanijos Angleka- 
sei Orkestrą.

16242 Močiutė Valcas — Lietu
vaitė Polka. Armonikų Duetas.

16254 Aukšti Kalneliai .— Ak 
Norėčiau. Mainerių Orkestrą su 
daina.

16256 Čionai — Ar Aš Tau Sesė, 
Vanagaitis ir Štogis.

16259 Toks Vaikinas Polka — Pli
kių Polka. Mainerių Orkestrą 
su daina.

16280 Storo Jono Polka —. Ves- 
kie Mane šokti' Polka. She- 
nadorio Orkestrą.

16281 Tarpe Kutų Polka — Kuo
met šoksi Polka. Mahanojaus 
Orkestrą.

16284 Kam šėri Žirgeli — Kai Aš 
Turėjau. Vanagaitis ir Olšauskus.

16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą.

16300 Lakštutės Polka. Klaipėda 
Lithuaman Orkestrą.

16302 Gegužinė Polka. W. Gula 
Ir Orkestrą.

16303 Polka Dėl Numylėtos — 
Virbalio Polka. W. Guios Ork.

16304 Kanapių Polka — Ona 
i'oika. W. Guios Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.

16305 Beržų Polka — Daratytė 
Polka. W. Guios Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.

16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango 
— Ar Atsiminsi 2 Angių Vaicas. 
{dainavo A. sabaniausKas.

16307 Marš, Marš, Kareivėli — 
Geležinio V liko Maršas. Karo 
nivsykiuB Gnoras.

16308 Drūlia — Tu Lietuva, Tu 
mano. {uainavo Akiras Biržys, 
pupų Dede ir Dėdiene.

16309 Būk Vyras Polka — Kai 
Aš Turėjau ivaime Mergelę. {- 
dainavo A. Dvarionas.

16310 Septintame Rojuje, Angių 
V aidus — Jaunystes meilė, lan
go. {dainavo a. babamausaas.

16 311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Angių vaicas. 
{dainavo A. sabaniausKas.

16312 Lietuviškos Liaudies Daine
les — Daus 1 ir 2. A. Saoani- 
a viskas.

16313 Našlaitės Kapas — Griū
vėsiu Geieie. Akiras Biržys, Pu
pų Dėde ir Dėdienė.

I6oi4 Anūkų I'oika — Pupų Dė
des POika. {grojo Akiras uirsys

Ibno buk. Vytas polka. A. uvu- 
nonis

16316 Gieda Gaideliai — Gražus 
iviiško Budas, {dainavo Akiras 
Biržys.

16317 Sužadėtinių Valcas — Ro- 
sadūtes Polka—Pupų Dėdienė.

16318 Marijampolės Polka — 
Gardus Alutis, Valcas. {dainavo 
l’upų Dėdienė.

16319 Obelių potka — Sekminių 
Valcas. {grojo Akiras Biržys.

16320 Merkinės Polka — Kre
tingos Poįvi. Įgr. kiras Biržys.

16321 Pasakykite Mergelės, Tan 
go — Kai Smuiku Groji i u, 
Tango. {dain. A. Babamau&Kac

C Kakalį t rekordus 1 kitus mies 
tus, ai* viriui ar šešis rekontiLs, 
reikia nriiltsi 25c už prislunti- 
mo lėšas.

Jos. F.Budrik, Ine.
Fumiture House 

3409 80. HALSTED ST., 
Chicago, Illinois

Žymūs radijo programai Iš sto
ties WCFL, 970 kti.. nedėlios va
karais nuo 5:30 P. M.



o OBAC^AI

Iš Marquette Park Namų 
Savininkų Veikimo

Marųuette Park. — Mar- 
ąuette Home Owner’s Asso- 
ciation yra viena didžiausių 
tos rūšies organizacijų Chi
cagos mieste. Narių turi 
virš du šimtus. Ižde randas 
keli šimtai dolerių. Žodžiu, 
viskas yra geroj tvarkoj. 
Dėl to ir kaimyniškų kolo
nijų lietuviai pradėjo rašy
tis ir veikti išvien.
Tikslas

Organizacija atvirai nesi
kiša į politiką nei su ta, nei 
kita partija. Bet, kas reika
linga pagerinimui apylinkės 
ir taksų reikalais, drąsiai 
reikalauja nuo politikierių, 
Gi per rinkimus šimtu nuoš. 
paremia lietuvius kandida
tus ir tuos kitataučius, ku
rie numatomi bus palankūs 
namų savininkams. Pageri
nimui apylinkės, taksų klau
simu ir kitokiais klausimais, 
surištais su nuosavybėmis, 
mitinguose iškeliami klau
simai, kurie rišami pačių 
narių. Svarbesniuose reika
luose patarimų duoda jau
nas adv. Antanas Lapins
kas.

Organizacijos patvarkymas
Nariais gali būti tiktai 

savininkai nejudomojo tūr
io. Mokestis vienas dolerio 
metams. Mitingai laikomi 
kas ketvirtą penktadienį 
kiekvieno mėnesio, parapi
jos svetainėj, 7:30 vai. vak. 
Mitingai visados yra sma
gūs ir naudingi, dėl to ver
ta visiems lietuviams namų 
savininkams prisirašyti prie 
tos organizacijos ir veikti 
išvien. Kur vienybė, ten ga
lybė.

Sausio 23 d. mėnesiniam 
susirinkime stojo į darbą 
nauja valdyba 1941 metams. 
Pirmininku vienbalsiai nu
tarta, kad pasiliktų ir šiems 
metams John P. Domkus, 
vice pirm. išrinktas J. But
kus, protokolų raštininku 
Mrs. B. Ambrose, finansų 
raštininku P. Yasius, iždin. 
D. Bredelis, legaliu patarė
ju adv. Antanas Lapinskas, 
iždo globėjais C. Vainaus
kienė ir C. Stasiūnienė, mar
šalka S. Vainauskas ir ko
respondentu John P. Stan-

kowicz. Į Pildomąją Tary
bą išrinkti: A. N. Masulis, 
P. Rauskin, A. Grigai, A. 
Dulcius, Mrs. A. Junas, Mrs. 
M. Cesna ir L. Antonavi- 
čia. Parengimų komisijon B. 
Gelgota ir J. Butkus. At
stovais į South West Civic 
organizaciją John P. Dam- 
kus, P. Yasius ir John P. 
Stankovvicz. Knygų revizi
jos komisijon B. Gelgota ir 
A. Grigai.

Reikia patėmyti, kad ne 
vien vyrai, bet ir moterys 
įdomaujasi organizacijos gy
vavimu. Jos įeina ir į val
dybą kad veikti sykiu su 
vyrais.

John P. Stankmvicz,
korespondentas

33 asmenys įkaitinti
Federalinė “grand jury” 

įkaitino 33 asmenis ryšium 
su alkoholio mokesčių įsta
tymų neigimu. Tarp įkaitin
tųjų yra cukrum prekiauto
jai, sunkvežimių vairuoto
jai, cukraus paskirstymo 
agentai ir kiti, kurie vie
naip ar kitaip prisidėję prie 
neteisėtos alkonoiie gamy
bos. Vyriausybė, sakoma, 
dėl jų veikimo netekusi 
apie poros milijonų dolerių 
mokesčiais už alkoholį.

Prieš porą savaičiii Det
roite už butlegeriavimą įkal 
tinta 35 vyrai, kurių tarpe 
yra 21 chicagictis

Geram žmogui 
“atsilyginta”

Fred Shelton iš Beloit, 
Wis., automobiliu važiavo į 
Chicagą. Ties Durant, III., 
du nepažįstami vyrukai įsi
prašė juos pavėžinti ir jis 
juos įsileido į mašinos vidų.

Važiuojant nepažįstamie
ji iš Sheltono atėmė 56 do
lerius ir jį privertė važiuo
ti į Chicagos vidumiestį. Te
nai vienoje gatvėje Shelto- 
ną išmetė iš automobilio ir 
patys nežinia kur nuvažia
vo.

Policija gal ir ras kur pa
mestą Sheltono automobilį.

THiNGŠ THAT NEVER HAPPEN
Copyright,
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DARBAS KAIP 
PAPRASTAI

i'tnaugM" Acme telephoto)

Prez. Rooseveltas per sa
vo gimtadienį, kaip papras
tai, dirbo savo valstybinį 
darbą.

Daug sergančiu negali 
gauti pagalbos

Pranešta, kad 1940 me
tais į Cook County ligoninę 
213,000 asmenų kreipėsi gau 
ti pagalbos ligose, arba su
žeidime. Ir iš to skaičiaus 
tik apie 79,000 priimti. Ki
tiems atsakyta vieta ligo
ninėje. Jie pasiųsti namo 
patiems gydytis, arba mirti.

Toksai stovis yra Chica
goj. Nurodoma, kad ligoni
nėje per maža vietos priim
ti visus besikreipiančius pa
cientus, kurių daugumą su
daro skurdžiai.

J. Corrigan traukinio 
sužeistas

Traukinio sunkiai sužeis
tas Jack Corrigan, 27 m. 
amž., gaisrininkų maršalo , 
M. J. Corrigan sūnus. Ne
laimė įvyko rytmetį ties 
Avondale ir Hamlin avė. 
jam skubotai pereinant 
North Western geležinkelio 
bėgius, kad suspėti į trau
kinį, važiuojantį į vidumie
stį, kur jis turėjo darbą. 
Aišku, per skubotumą jis 
nepastebėjo į kitą pusę va
žiuojančio traukinio.

Kada teisė negali išspręsti 
— sprendžia jėga. Šileris

CONRAD
Fotografas

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

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGloivood 5888 

Res.: - ENGletvnrul 5840

Priešseiminiai Parengimai
Svarbu visiems tiems, ku

rie įdomauja Marijonų Ben
dradarbių Draugijos seimu, 
kuris įvyks vasario 9 d., 
Gimimo Panelės Sv. para
pijoj, Marųuette Parke, kad 
belikus vienai savaitei lai
ko iki seimui, Tėvų Marijo
nų Bendradarbiai dar tebe
tęsia savo darbuotę, — ry
toj, vasario 2 d. i vyksta 
gražūs parengimai dar šio
se kolonijose, į kuriuos, ti
kimasi, kad gerieji bičiuliai 
šių darbų, teiksis dalyvau
ti.

West Side kolonijoj Ma
rijonų Bendradarbiai bega
lo daug darbavosi, ypač pla- 

Į tindami dovanų bilietus. Bet 
mes vestsaidiečiai esame 
tuo laimingi, kad su mumis 
dirbo ir dvasios vadas kun. 
J. Dambrauskas, kuris, drą
siai galiu sakyti, užvis dau
giausia darbavosi, nes čia 
randasi patsai centras, ir už 
tai kun. J. Dambrauskas vi
sas savo pastangas ir dėjo, 
kad kuo daugiausiai išpla
tinti bilietų. Apart to, kun. 
Dambrauskas gavo daugy
bę dovanų “bingo” žeidimui 
ir atliko visus kitus rūpi
mus darbus. Dabar turiu 
garbės pranešti, kai viskas 
baigta. Pakviesti mūsų biz
nieriai — Ben. J. Kazanaus
kas, sekr. Mutual Federalės 
Bendrovės, 2202 W. Cermak 
Rd., su visais direktoriais, 
S. D. Lakavičius su sūnais, 
laidotuvių direktoriai, Juo
zas Dobrovalskis, Stasys Li- 
nauskas, Adomas Dulskis, 
Antanas Lenartąvičius; taip 
pat tvarkai prižiūrėti poli- 
cininkas-seržantas Antanas 
Urbonas ir daugelis kitų.

TYPEVVRITERS

AOOlitG MACHINES

-IMAU MONTHIV ^ATMINTI — 
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SOLO, RENTID 
AND RIPAIRED

ammn umt .m.tu. nv.ucim, HU1»™

iCTAD TYPIWRITIR "JIMR COMPANY
c. seiaMAn,

1SS «. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^MTIMATIS—Ijnil-DSMONSTSATIOlJ

Melrose Park kolonijos 
I Marijonų Bendradarbiai ir
gi savo visus pris^engimo 
darbus atliko. Pirm. K. Kan
tautas su savo p?gelbinin- 
kėmis sukvietė daug žymių 
biznierių ir šiaip geros va
lios žmonių, pririnko “bun
co party” žaidimui daugybę 
vertingų dovanų, o prie to 
gerosios šeimininkės pavai
šins visus ir apdovanos.

Dievo Apvaizdos koloni
jos Marijonų Bendradarbių 
26-to skyriaus rengimo ko
misija pranešė, kad esą pil
nai prisirengę prie vajaus 
vakarienės, kuri įvyks va
sario 2 d. 7 vai. vakare pa
rapijos salėj. Daug dirbo 
lankydamos parapijiečius ir 
platindamos tikietus, o da
bar viską palieka visuome
nei.

Apart skanios vakarienės 
turėsite progos pasiklausy
ti ir pamatyti tą surpryzą, 
kurį rengia Rožių, Lelijų 
Klubas ir choras. Aš tikrai 
žinau, kad bus kas pama
tyti, bet užvis svarbiausia 
ir įdomiausia pasiklausyti 
klūbiečių choro dainavimo; 
matyt, p-lė Vidugiraitė tu
rės paruošus gražių ir sko
ningų dainų. J. K.

Rytoj “The Gay 
Nineties Bali”

MARQUETTE PARK. — 
Rytoj parapijos choro šo
kių vakaras. Viskas priruoš
to palinksminti susirinku
sius.

Kviečiam© visus atsilan
kyti į choro vakarą.

•AKT. UTD. LAIDOTUVIŲ DZBBKTOSLU

KELNER - PRUZIN
CerlsiislM Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ūmiausia n diduadsia laidojimo ištakia

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

10:00

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA UB 8AVB”

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

laukite TeL — SEELEY 6103

Šeštadienis, vasario 1, 1941

ANTANAS BEINORAS
Mirė sausio 31, 1941, 5:10

vai. ryte, sulaukęs 41 m. amž.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

du sūnų Alfredų, ir Antanų; 
brolj Feliksų; brolienę Elea- 
norų; seserę Stanislavų Kožan- 
skienę; SvogerĮ Mykolų ir jų 
šeimas; seserę Elenų ir kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmadienj, 
vasario 3 d. Iš koplyčios K:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į šv. 
Kryžiuus parap. bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vinis 
gimines, draugus ir pažĮsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Brolis, Sese
rys, Brolienė, švogerls Ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. tel. Yards 1741.

A. “j“ A.
SOFIJA SGRO

(po pirmu vyru Dzlmldienč; 
po tėvais Itielskaitė; gyveno 

260M VVest 42nd Street)

•Mirė saua 30. 1941, 10:40
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
stulgių ir Kražių.

Paliko dideliame nuliūdime: 
6 sūnus Pranų, Mykolų, Edu
ardų, Juozų, Antanų ir Jonų; 
3 dukteris Charlotte, Helen 
Blakesly ir Frances; marčias 
Mary, Ann ir Stelių; žentų 
ftaymond; anūkus, pusbrolius, 
pusseseres ir kitas gimines, 
draugus ir pažjstamus.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkaus koplyčioje, 4704 So. 
Westem Avė. laidotuvės j- 
vyks antrad., vasario 4 d. Iš 
koplyčios S: 30 vai. ryto Ims 
itlydėta Į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios pa r. buž- 
nyčių, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiu! kviečiame visus 
yimines, draugus Ir pažĮstamus 
lalyvuuti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys.
Marčios, žentas. Anūkt.l, Pus- 
biirilai. Pusseserys ir Giminės.

laidotuvių direktorius Albert 
V. Petkus, tel. Lafayette 8024.

3

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

loolt
OLDER
dtaa your years!

Why b« yo«r age? took youngųr than your yean vrtth 
Clairoled hair ... with hair that b soft. colorful. youtb- 
Ikel Thoee gray streaks can be so thoroughly erased 
vtth Clairol. the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
hsutinsnt that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
Bee your hairdresste today and say:

„A/aJu/ta/ly...
RMSs eov Asr bee booUst and bes adrfce on your hab problom ts 

t Cfcdr. Prooldonl. Clairol. Ine.. 130 W. 46th St.. N.w York. N. T.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KABIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIID III A U p C patarnavimas 
HmDULHIlbL dieną ir naktį

ta V V A T koplyčios visose 
U I K ZA 1 MESTO DALYSE

Artasas M. Phillips 
Afftbmy B. Petkus 
P. 1. Ridikas 
betainą ir Simai
Mat Y. Petkus 
llZelĮ
S. P. Mažeika

3307 Lituanica Ava. 

Phone YARde 4908

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

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABda 1419

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

4704 S. Westen» Avenue 

Phone LAFayethe 8024

1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 

Phone YABda 1138-1139

v
/

LlilemaB 4343 Ba. OaBforais Avė.



Šeštadienis, vasario 1. 19*1

* Keistutis Žengia 
Pirmyn

Keistuto Saving and Loan 
Association tikrai yra ver
ta pagarbos ir dėmesio, nes 
ji savo darbu ir ryžtingumu

* nugali visas kliūtis. Nuo 
Naujų Metų bendrovėje yra 
pasireiškęs žymus naujų na
rių skaičius ir tuo būdu 
bendrovė nuolat auga ir 
stiprėja.

Visi indėlininkų pinigai 
yra jau išdalinti ant pirmų- t jų morgičių ir todėl bendro
vė uždirba visoje pilnumo
je ir tuo pelnu, be abejo
nės, pasinaudos visi Keis
tuto indėlininkai.

Bendrovės indėlininkų iš
rinkti direktoriai su pirmi- 

l ninku Januliu ir sekreto- 
rium Mozeriu uoliai posė
džiauja ir tvarko bendrovės 
reikalus su dideliu atsargu
mu ir sumanumu.

Paskutiniu laiku bendro
vė nutarė likviduoti jos ži
nioje esančiu^ mažiau pro- 

- duktingus, nejudomus tur
tus, kurie reikalingų pro-I centų pilnai neuždirbdavo. 
Tuo būdu iš 24 nuosavybių 
pasiliko tik 3 nelikviduotos 
ir bendrovės balansas tapo 
apvalytas nuo mažiau pro- 
duktingų nuosavybių, o in
dėlininkai galės dar aiškiau 
matyti visą bendrovės gerą 
finansinę padėlį.

Geras ir sąžiningas patar
navimas skatina ne tik mū
sų tautiečius pasinaudoti 
Keistuto patarnavimais, bet 
ir svetimtaučius.

Keistuto- kostumeriai—ge
rai žino, kad ne viskas auk
sas, kas auksu žiba ir to
dėl prie blizgučių nepuola, 
o žiūri saugumo ir gero pa
tarnavimo, nors tas patar
navimas ir būtų teikiamas 
kuklesnėje patalpoje. Kas 
jiems svarbu, tai gauti ge
rus nuošimčius ir indėlius 
ir gauti paskolas patogiau
siomis sąlygomis. Viską ki
tą jie skaito neesminiais 
priedais, be kurių jie gali 
apseiti.

Taigi, pasisekimo Keistu
to bendrovei, tai mūsų lie
tuviškai finansinei tvirto
vei! Neriukas

Posakiu: Pažadėsi - 
Patiešysi, Žmones 
Jau Nesitenkina

Kolonija lauks žinių iš
Parkų Administracijos
Marąuette Park. — Liet. 

Am. Piliečių klūbas laikė 
metinį susirinkimą sausio 
26 d., parapijos svetainėje.
Valdyba liko užgirta seno
ji, tik naujas pirmininkas 
— J. D. Simona. Nutarimų 
rašt. Ed. Birgelis, fin. rašt. 
Adam Oškeliūnas, iždinin
kas V. Birgelis. Išrinkta ko
misija, vadovystėj adv. J. 
J. Grish, į parkų adminis
traciją reikalaujant seniai 
žadamų pagerinimų ir dau
giau policijos apsaugai par
ke. Kalbėta susirinkime, 
kad šiemet {ikimos gauti 
gerokai aukštesnius taksus

'L

ŽYMIEJI ASMENYS BALTUOSE RŪMUOSE

("Draugas” Acme telephoto, 

Minint prezidento Roosevelto gimtadienį Baltuose Rūmuose baliuje tarp kitų daly-
ant nejudamojo turto (real vavo šie asmenys: (iš kairiojo šono sėdi) Edna Stilwell, Deanna Durbin, Mrs. C. C.
estate).*

Klūbas nepoilgo žada su
ruošti kokią pramogą.

Klūbas pradeda naujus 
metus su pasiryžimu dar
buotis pagerinimui mūsų a- 
pylirikės. Kaip per praeitus 
penkiolika metų, taip ir to
liau ši organizacija nepa
liaus darbuotis.

v A. J. M., korespondentas

Pettijohn, Maureen O’Hara, Kay Aldridge, Mrs. Roosevelt, Margaret Davis, Carol Ann 
Berry, Mrs. Lauritz Melchior, ir Mrs. Davė McCoach. (Stovi iš kairiojo šono) Preston 
Foster, Tom Harmon, J. C. Flippen, Andy Kelly, Glenn Ford, Lauritz Melchior, ’Mel- 
vin Hazen, ir Wallace Berry.

Kvietimas J. - , J

Brighton Park. — ARD 6 
skyrius rengia “bunco par
ty” sekmadienį, vasario 2 
d., 2 vai. popiet, Rimkų na
muose, 4348 S. Artesian A- 
venue. Rėmėjos nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti ir 
paremti Akademijos Staty
bos Fondą. Bus gražių do
vanų ir užkandžio.

Komisija

Pasitarimai dėl ; 
streiko atidėti

Dėl darbininkų streiko In
ternational Harveeter Co. 
traktorių fabrike kompani
jos pasitarimai su streikuo
jančiais darbininkais atidėti 
iki pirmadienio. -.
- Streikas vykdomas^ fab
rikas uždarytas, nedirba
apie 6,500 darbininkų. - t t 7

vo mėnesio, nes to mėnesio 
Yra baimės, kad streikas g j. jį pašaukta. į fede-

gali persimesti ir į- kitus ralinę tarhybą.
McCormicko fabrikus Chica

Nacionalinei sargybai 
reikia naujokų

Illinoiso nacionalinės sar
gybos. i /(milici jos).. 
ja turi būti paruošta savo 
reikiamam stiprumui iki ko-

goj, Pullmane ir kitur. Divizijai trūksta daugiau

K. ir A. Janušauskų 
Sidabrinis Vedybų 
Jubiliejus

Jubiliatas yra buvęs 
garsios kunigaikščio 
Oginskio orkestros narys. 
Ir dabar griežia lietuvių 
parengimuose :
Bridgeport. — Kastantas 

Janušauskas, laikąs’ “Barb- 
er Shop” prie 34 Place ir 
Lituanica Avė. sekmadienį, 
vasario 2 d. su savo žmona 
Agota švęs 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Didelis 
būrys giminių ir draugų ren
giasi ta progS' nuoširdžiai 
Janušauskus pašveikinti ir 
palinkėti sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Ne visiems, gal, žinoma, 
kad K. Janušauskas Lietu
voj buvo kunigaikščio Ogin-

kaip 3,000 kareivių. Tad jos' skio orkestros narys. Vadi-

stolių padaryta. Nustatyta, 
bad gaisras prasidėjo 
“beauty” salione, antrajam 
aukšte.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN 
KANTEB
MUTUAL 

LIQUOR 

CO.

’ Wholesale
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014
ii4» » iii

šeštasis namų 
projektas

Illinoiso senatorius Scott 
Lucas praneša, kad Chica
goj jau šeštasis namų pro
jektas bus vykdomas. Vie
ta dar nežinoma, bet United 
States Hdusing Aulkority 
jau paskyrusi 1,500,009 dol. 
Chicago Housing Authority.

vadas maj. gen. S. T. Law- 
ton paskelbė savanorių nau
jokų (rekrūtų) priėmimą di
vizijom

Karo departamentas įsa
kė, kad divizija turėtų 
13,26'8 kareivius ir 670 ka-' 
rininkų. šiandien ji turi tik 
10,082 kareivius ir 638 ka
rininkus.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

PLATINKITE "DRAUGĄ”

Kldnen husl 
Clean 0ui Acids

leidi sad MlauMos wastei M mr
are removed chlefly thru B mllllon tlny 

leate Kidney 
anie and 
ney

or (litera. And non- 
d nnn-ayitemle dlsorders of the

___ jeya M Bladder may caute Oettlng tft>
inghts. Nervousness, Lee Palns, C’.rclea Oil- 
il*r Eyes. Dlsilnest, Backache, Bvollen 
Ankles. or Burnlng Passages. In many suchsage

under
vystės mar easily make you fee. likę a 
terson ln Just a few daya. Try Cystes i
the guarantee of money back unless___
pietely satlsfled, Cystes costs only 3c a dosa 
at drattiR* kfld Che narairtee proteet* yno.

» - v ■ •

nas, turėjo būti gabus ir ge
ras muzikantas. Dar ir da
bar jis griežia žymiuose lie
tuvių parengimuose.

A. Janušauskienė yra vie
na organizatorių Moterų 
Sąjungos 49 kuopos ir jau 
antri metai eina vice pirmi
ninkės pareigas. Ji taip pat 
raštininkauja (fin. rašt.) 
Moterų Piliečių Lygoj ir tas 
pareigas jau kelinti metai 
sąžiningai atlieka.

Moterų Sąjungos 49 kuo
pa sveikina savo narę jubi
liatę ir jos vyrą, ir linki 
sveikatos ir ilgiausių metų.

R. Mazeliauskienė,
M. S. 49 kp. pirtn.

Gaisras Town of Lake
Gaisras ištiko dviejų auk

štų namus, 4714 So. Ashland 
avė. Apie 10,000 dol. nuo-

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AUKSO ALTOIUUKAS — Maldaknygė ............................................................ 5®r

Ta pati maMakny^e, sn gręžtai* cctatoido aodaralu ............. 91.98
VAINIKĖLIU, JBMUiotnenė. kny*»t* ............................................................ Sftc

Minkštais, grąžtais vlrMIala ...................... ....................... ..
KANTlCKOt, apdaryta giesmių knyga .............................. ................... 91.75
ŠVENTŲJŲ flttKMMAS, Skaitymai kiekvienai dienai .............97 50
MARIJOS GYVENIMAS ............................................................................................ «»<■
IftGANINGI APMASTYMAI APIE SOPULIUS ... ......................... 95c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KALNO ............................................ 15c
ftV. ISTORIJA. Senolo ir NanJOlo Tmtamemtn .............. ........................ 25c
MIKAI,DOS PRANAM AVIMAI ............................................................................ 25c
KANTRI ELENA, GenUa skaitynuu .................................................................25c
LENGVAS BCDAS IAMOKTI ANGLIAKAI ............................................ **c
SVEIKATA LIGONIAMS. MuraAaa 900 vatatuangaių ...................... 95c
TRAJANKOS — VMMMįtii *r>lėa. šaknys... gertauakMi rttšlee...

ui t Daka — 90c... 9 wtko« ................................... .............................. 9150

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
linksmas Patarnavimas Visiem.

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

Tel. Victory 9670

Nuoširdus Ačiū
Laimėjęs pirmą dovaną, 

skirtą “Draugo” adminis
tracijos už pardavinėjimą 
tikietų metinio koncerto, 
kuris įvyko sausio 26 d., 
Sokol svetainėj, negaliu ne
pareikšti padėkos visiems, 
kurie parėmė mano darbą 
ir pirko tikietus iš manęs 
iš anksto. Labai dėkoju vi
siems.

Taipgi dėkoju visiems tal
kininkams, kurie pagelbėjo 
pardavinėti tikietus, būtent: 
Ad. Saliukams, M. Česienei, 
J. Motekaičiui, O. Rašins- 
kienei, Anast. Valančiui, M. 
Mikšienei (iš West Side). 
Žinoma, vienas pats nebū
čiau įstengęs taip daug ti
kietų parduoti, kad laimėti 
pirmą dovaną. Bet, su pa
galba, gerų “Draugo” prie- 
telių, pasisekė atlaikyti pir
menybę. Dabar ciceriečiai 
gali didžiuotis, kad nepra
laimėjo pirmos vietos, o aš 
džiaugiuosi gavęs brangią 
dovaną “Bulovą Wrist 
Watch”.

Daug iš ciceriečių turėjo 
įsigiję tikietus iš anksto, 
bet, dėl įvairių aplinkybių, 
negalėjo dalyvauti koncer
te. Bet jie nesigailėjo to do
lerio, vien tik apgailestavo, 
kad negali dalyvauti “Drau
go” koncerte. Sykiu jautės 
ir gerai padarę, nes savo 
doleriu parėmė vienintelį 
katalikišką dienraštį “Drau
gą”, kuris, iš tikrųjų, ver
tas paramos.

Ona Rimkienė, 1637 So. 
49th Avė., labai norėjo da
lyvauti “Draugo” koncerte, 
bet ligos suimta turėjo lo
voj ilsėtis. Taip pat ir d r. 
P. Atkočiūno žmona sirgo 
ir negalėjo būt koncerte

Vladas Shemetulskis

Padėka
Dėkoju visiems vestpul- 

maniečiams, townoflakie- 
čiams, ypatingai KinČinams, 
Mališauskams, Kaspučiams, 
Bilenskams ir kitiems už di
delę paramą, per kurią aš 
laimėjau antrą dovaną dien. 
“Draugo” koncerto tikietų 
pardavimo vajuje. Dėkoju 
“Draugo” administracijai už 
įteiktą dovaną. Ir toliau 
stengsiuos darbuotis “Drau
gui” kiek tik pajėgsiu.

“Draugo” agent. K. Raila, 
West Pullman

CLASSIFIED
RANDON FURNISUOTAS 

KAMBARYS
Prie dviejų asmenų šeimos; pagei
daujamas blaivus ir nerūkantis. —
6835 South Roekwell Street., Tel. 
H F.MIock 7008. _______

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
Pietų-rytiniame kampe, lllth ir 
Ridgeland Avė. 2-jų aukštų namas 
— krautuvė ir 7 kambarių apart- 
mentas. Kaina $6,500. — $3,000
pinigais. Balansas ant susitarimo.

J. E. CA.RMODY 
Tel, Ccdarcrest 1556

PARDAVIMUI AI’ARTMENTAS 
Bargenas. 6 fletal po 4 kamb. Ran
da $100.00 i mėnesį. Kaina $8,500. 
Mūrinis. Pečiais šildomas. Randasi 
prie 4452 So. Wood St. Šaukite ar 
rašykite; Joseph Ragor. 61# Belden 
Avenue, tel. DIVersey 0725.
REIKALINGA MOTERIS VIRĖJA 
Reikalinnga moteris virėja dirbti ta- 
verno virtuvėj penktadieniais ir šeš
tadieniais. Kreipkitės Į: 2418 West 
Manfiiettc Road, Chicago.

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus '

Bargenal Marųuetle Pk. Ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžlus. Kaina $6,800. Mažas J- 
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
Įmokėti $500. Likusių skolų mokėti 
kaip randų.

6921 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Office Rep. 3713. Vak. Pro. 0179

J I EŠKĄ l? DRAUGO KELIONEI 
I KALIFORNIJA

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

CANAL 8010

Schlitz Alufl. Visoki Gėrius

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00

“D 8 A U O A S” 
2334 South Oakley Avey

Chicago, Illinois

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIO S — RE- 
FR1GERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali Natlonally Advertlsed Itema.

•TO

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?1

Vartodami ROCK WOOL Namą Insulacij* 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

Apskaičiavimo* Dykai l

Parūpiname F.R.A. Paskolinimas 
ar išmok ė Jhn us.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051]
W*rthooM: 0401 Bo. Stony Iil&ad Ava, Ul



Šeštadienis, vasario 1, 1941

ĮSPĖJAMI DEL 
DIKTATŪROS 
PAVOJAUS

Carmen salėje, 328 South 
Ashland avė., įvykusiam 
gausingam darbininkų susi
rinkime brig. gen. Thomas 
S. Hammond, America First 
komiteto Chicago skyriaus 
pirmininkas, pareiškė, kad 
jei kongresas praves šalies 
administracijos iškeltą dik- 
tatorinį bilių, J. A. Valsty
bėse tikrai bus susilaukta 
diktatūros.

Kai kas raminasi, kad 
pravedus tą bilių nebus taip 
daug bloga, kad Amerikoje 
diktatūra neįmanoma, kad 
čia sąlygos nepalyginamai 
kitokios, negu Eurdpoje. Bet 
raminimąsis greitai išnyks, 
kai šalis bus pakeista kari
ne stovykla.

Pravedus bilių, pareiškė 
gen. Hammond, be ilgesnio 
delsimo Amerikai bus įsa
kyta žygiuoti keliu, kurio 
pašaliai bus nukloti ligoni
nėmis, kapais ir nepapras
tomis nacionalinėmis skolo
mis.

Aš ir visi kompetentiški 
kariniai stebėtojai ir žino
vai netiki, kad J. A. Valsty
bėms būtų nors mažiausias 
kokio priešo įsiveržimo pa
vojus, sakė gen. Hammond. 
Nes Europos diktatoriams 
įsiveržimas Amerikon ne tik: 
neįmanomas, bet ir nieku 
būdu negalimas.

Kitaip protauja šalies ad
ministracija, kuri veržiasi 
įgyti diktatūrą ne šalies ge
rovei, bet patenkinti savo 
ambiciją.

PASAKOJO apie nacius

("Draugas" Acme telephoto)

Dėmesio! Dėmesio!
Jei nori išgirsti Vatikane 

radio lietuvių kalba leidžia
mą programą, pasuk save 
radio ant trumpų bangų 
sekmadieniais: Chicagoje S 
vai. vakare, o New Yorke 
9 vai. vakare.

Bangų ilgis: 25 metr. 5? 
cent.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Oro teatras iš radio sto 
ties WCFL, 970 kil., nedė
lios vakare, nuo 5:30 vai. 
Simfonijos orkestras grieš 
lietuviškas liaudies melodi
jas. Duetai išpildys liaudie? 
dainas; bus drama “Ameri
kos lietuviai.’

Leidėjai — Jos. F. Bud- 
rik, Ine., rakandų ir radio

Buvęs ambasadorius Vo krautuvė, 3409-21 So. Hal- 
kietijai James W. Gerard j sted St. Pranešėjas
senato užsienių reikalų ko
mitetui pasakojo, kad Vo
kietija piktinasi Amerika 
kai kokiais nuodais”.

i jungietės prašomos būtinai 
atsilankyti, nes susirinki
mas labai svarbus.

Rašt. Sofija Ąičkus

Bridgeport. — Saldžiau
sios Širdies Viešpaties Jė
zaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 2 d., 1 vai. po 
pietų, Chicago Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai prašo
mi susirinkti, nes randasi 
daug svarstymui reikalų 
draugijos labui.

Frank Bakutis, nut. rašt.

APLINK MUS

SEKR. KNOX RAGI
NA PADĖTI 
ANGLIJAI

Karo laivyno departamen
to sekretorius Frank Knox 
kalbėjo State Street tarybos 
surengtose vaišėse, Palmer 
House.

Jis tarp kita ko sakė:
Britanija (Anglija) uži

ma pirmąją kovos lauke mū
šių liniją, kur vyrai ir mo 
terys, taip ir kareiviai yra 
nuolatiniam pavojuje. Mes 
gi, amerikiečiai, šiame kru
viname konteste dalyvauja-

Vokietija tuojau gautų pro
gos persimesti į Pietų Ame
riką, kur rastų sau daug 
įvairių rūšių žaliavos. Na, 
ir, žionma, iš tenai jai ne
būtų sunkumų pasiekti J. A. 
Valstybes.

Tad sek. Frank Knox nuo
mone, Britaniją reikia rem
ti ir jai visomis priemonė
mis padėti, nesigailint pi
nigų.

“Skurdžiaus” Kelly
atgarsiai

Sausio 2 d. Belmont ir
Ozark skersgatvy įvyko au
tomobilių susidaužymas 
Sunkiai sužeista moteris 
prieš mirsiant policijai pa
sisakė, kad jos pavardė yra 
Rice. Ir policija negalėjo

M. Sudeikienė, žymi 
Chicago lietuvių veikėja, y- 
patingai idėjinėse draugijo
se, kuriose ne vien veikia, 
bet ir vadovauja eidama 
vienokias ar kitokias valdy
bose pareigas. Ji daugiau
sia įdėjo darbo ir rengiant 
Labdarių Są-gos 1 kuopai, 
Town of Lake, bankietą se
niems ir amžiniems nariams 
pagerbti. Bankietas įvyks 
ryt, parapijos salėj.

Sasirinkinia!
Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmad., 
vasario 2 d., 1 vai. po piet 
parapijos salėj. Visos nares 
prašomos susirinkti. Reikės 
svarstyti apie naujų narių 
vajų. Valdyba

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 2 
d., Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St., 12 vai. 
dieną. Mokesčiai bus prii
mami nuo 10 vai. ryto.

Helen Chapas, rašt.

Simono Daukanto draugi
ja laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, vasario 2 
d., 12 vai. dieną Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Susirinkimas svarbus, 
todėl kiekvienas narys pri
valo būtinai dalyvauti. Pa
silikę su mokesčiais prašo
mi užsimokėti. P. K., sekr.

Marąuette Park. — ARD 
8 skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimą sekmadienį, va
sario 2 d., 2 vai. po pietų, 
parapijos svetainėj. Visos 
narės kviečiamos būtinai 
dalyvauti. Valdyba

me tik tiek, kad gaminame 
Kad apsidrausti to pavo- amunici« ir kar° reikme‘ j°3 identifikuoti. Tik dabar

jaus, kalbėtojas ragino klau- nia tikalu Pad6ti britama « atskleista uždanSa 
sovus, kad jie be delsimo kovoje au galingu priesu' 
siųstų protestus savo at- Pad8ti yra gyvybinis reika- 

las, nepaisant, kiek daug tas

Town of Lake. — ARD 1 
skyriaus sus-mas įvyks va
sario 2 d., 2 vai popiet, 
parapijos salėj. Visos narės 
prašomos būtinai dalyvauti. 
Bus svarstoma apie pasi
ruošimą centro vakarienei.

Valdyba

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

stovams kongrese, kad rei __ _
kalautų jų atkakliai^o^ft 
prieš to diktatorinio bi- 
liaus pravedimą, kad dau
giau rūpintųsi savo šalies 
įginklavimu ir nieku būdu 
nesikištų į karą Europoje 
ir net neieškotų progos įsi
velti karan. America First 
šūkis turi aidėti visoj šaly.

800 dolerių neteko 
kapuose

Mrs. Ada McCue, Auro
roj, pranešė policijai, kad 
ji aplankė savo vyro kapą 
kapinėse. Tenai neuždary
tam automobiliuje paliko 
piniginę su 800 dol. šimti
niais banknotais. Sugrįžusi 
piniginę rado, bet pinigai 
dingę.

,§ęfcretorius Knox pareiš
kia, kad J. A. Valstybių .vi
sa viltis išvengti įsikišitio 
į šį karą paremta amerikie
čių apsukrumu kuo veikiau 
stipriai įsiginkluoti sausže- 
myje, jūroje ir ore, kad 
priešas bijotų kėsintis prieš 
Ameriką. Kai tas bus atsiek 
ta, priešas bijos pakilti prieš 
Ameriką. Tačiau J. A. Val
stybės besiginkluodamos bū
tinai turi remti Britaniją, 
nes britų karo laivynas do
minuoja Atlantike ir jis šį 
kartą gina ne vien Britani
jos interesus, bet ir pačią 
Ameriką apdraudžia nuo 
pramatomo užpuolimo.

Žuvusioji buvo Mrs. Bella 
Butman, 45 m. amž., pagar
sėjusioji anais metais są-

Vasario 3 d. ARD sky
riaus susirinkimas įvyks 7 

moksle sų keliais lietuviai^ va^ vakare. Kurios narės 
užgrobti paliktus mirusio
“skurdžiaus” James T. Kel-I 
ly turtus — apie 140,000 
dol.

Visi sąmokslininkai teis
mo buvo nubausti. Pačiai 
Mrs. Butman prisiėjo apie 
pusantrų metų kalėti.

neužsimokėjo savo mokės 
čių, prašau užsimokėti šiam 
susirinfeHRė.- Pinigai tur bū
ti pasiųsti į centrą. Po sus
ino bus lošiama “bunco?’. 

Pirm. -Barbora Yuraitienė

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
•Atstovas

110 metų amž. 
moteris

Mrs. Sarah Jane Swanson, 
9855 Exchange avė., šian
dien mini 110 metų amžiaus 
sukaktuves. Gimusi 1831 me 
tais.

Ji išauginusi 11 vaikų, ku
rių 6 yra gyvi?

Sekretorius yra n u omo- žmonėms jėgų netrūksta,
nės, kad jei britų karo lai
vynas Atlantike sužlugtų,

— jiems trūksta tik valios. 
Prancūzų rašyt. Hugo
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PROMINENT BRITICM BOOKMAKER, 

HENRY STEEL,ONCE BET KINO 
E0WAW>H <5000TO A CAfiftOT

1AIN6T A MORSE...HIS MAJESTY 
icfcr AND PAID WITH A CORAL

ARROT MOUNTEO IN^_ 
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Bridgeport. — Draugijos 
Sv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 2 
d. 1 vai. popiet, parapijos 
svetainėj.'Ateidamos į susi
rinkimą narės prašomos at
nešti dovanų rengiamai 
“bunco”.

A. Laurlnaviche, rašt.

The Prudential Ins.
Co. of America

,175rW. JACKSON BLVD.
RUITE A-1820 

Home Offiee: Nevvark, N. J.
RESIDENCIJA:
4432 So. Califonna Avenue 

Tel. UAFayette 0771v------- ----------—————

TAUPYK!

'♦ABridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks vasario 4 
d., 7:30 vai. vakare Sv. Jur
gio parap. salėj. Visos są-

Bflsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3%% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS 000,000.00 
VIRS r

By Bob Dart

(mymah i 
pu»tic!!i 

REALIEM MUŠT 
scgoing!have 
TO AHNSRER 
SOtAE FAHN- . 
MAIL ,Y'KNOW‘1

ETNf, THE FAMOUS POFT

!TMŽ

[ARTAM JAMES MŽCIMKRSUPPLIES 
es irisu km sruoes with kep

SEA FLORA ANO FAUNA....NE NAS.IN MIS 
COllECTlON A TRAINE D OCIDPUS NAME D 
MEPMISTOPHEIES, WMO CARNS,WHEN IM-

PLOYEP, 250 POONDS A WEEK.

CotfHelt llnrola X Psatures. Ink.

X A. Smetona vyksta į 
Pietų Ameriką. Tokia esą 
gauta telegrama ir taip pa
skelbta per lietuvišką radio 
valandą Chicagoj. Esą, iš 
Portugalijos išplaukęs 29 d. 
Jei tai tiesa, tai griuvo vi
soks tautininkų planuotas 
ir jau garsintas, ryšium su 
A. Smetonos atvykimu, čia 
biznis.

X $120 su kaupu cicerie- 
čiai sudėjo praeitą penkta
dienį per kun. J. Prunskio 
ir kons. P. Daužvardžio pra
kalbas Lietuvos gelbėjimo 
reikalams. Taigi, ciceriečiai 
su savo kvota gerokai pa
žengė pirmyn. *

X “Draugo” B-vės šėri- 
ninkų susirinkime, sausio 30 
d., naujais direktoriais iš
rinkti: kun. dr. J. Navickas, 
MIC., kun. dr. K. Rėklaitis, 

į MIC., kun. J. Mačiulionis, 
: MIC., adv. J. Brenza, Me
tropolitan State Banko pre
zidentas, kun. Ig. Albayi- 
čius, kun. J. Paškauskas, 
kun. J. Dambrauskas, MIC. 
Pavaduotojais kun. P. Cini
kas, MIC., “Draugo” adm.

X Sv. Mykolo parapijos,
North Side, metinis susirin
kimas įvyksta rytoj, po 12 
vai. mišių.

X “Lietuviškos vestuvės” 
Ciceroj. Tai bus sekmad., 
vasario 2 d., parapijos sa
lėj. Vakarą rengia Dievo 
Motinos Sopulingos dr-ja. Į- 
ėjimas į salę 25c. Kviečia
mi lietuviai ne tik iš visos 
Cicero, bet Chicago ir Mel- 
rose Park.

I
X Irena Sriubaitė, žino

mų North Side veikėjų Pet
ro ir Agnietės Sriubų duk
tė, šiomis dienomis baigė 
Jonės Commercial High 
School aukščiausiu laipsniu. 
Per mokyklos baigimo iškil
mes, mokyklos viršininkė su 
diplomu jai sykiu įteikė ir 
pakvietimą tarnybon į di
delę korporaciją. Su ja tą 
pačią mokyklą baigė ir ki
ta lietuvaitė Julia Sargis.

X Agnietė Auksutienė ži
noma Bridgeporto veikėja, 
sausio 21 d. turėjo daug 
svečių-viešnių, kurie buvo 
susirinkę pasveikinti ją var
dadienio proga. Ne tik pa
sveikinta, bet ir apdovano
ta.

X Labdarių Sąjungos 1
ir L. Simutis, “Draugo” red. .kuopos (Town of Lake) 

bankieto programoj daly
vaus: S. Jurgaitė, J. ir O. 
Norkai, Metrikienė ir kit.

X Labdarių Sąjungos 1 
kp. (Town of Lake) bankie
tas seniems ir amžiniems 
nariams pagerbti jau pri
ruoštas. Laukiama daug sve 
čių. Bankietas įvyks parap. 
salėj, 6 vai. vakare.

X Anna Kaskas šiandie 
po pietų dainuoja Metropo
litan Operoj. Visi ją galėsi
me girdėti, nes operos “Ca- 
valeria Rusticana” ir “11
Pagliaci” 
per radio.

transliuojamos

X Ona Aleliūnienė, Bri
dgeporto darbuotoja ir DK 
K narė, kiek girdėt^-serga 
flu.

X B. Kilevičia, plačiai ži
nomas Bridgeporto gyven
tojas, jau kelinta savaitė ne- 
nusikrato prikibusio šalčio

Kitą dalį programos išpil
dys mokyklos vaikučiai, va
dovaujant mokytojoms - se
serims.

X Lietuvių Universiteto 
Klubas vasario 1 d., Holly- 
wood salėj, 2417 W. 43rd 
St., rengia šokių vakarą. Į- 
ė j imas 30c.

REMKITE, PLATINKITB 
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.

YVO L K STLIDIO
1945 West 35* Street

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

•|OW£ST POSHIBLE PRIVES
PHONE LAFAYETTE 2813

DUODAME

PASKOLAS ANT NAMU
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 

NUO 1 IKI 15 METŲ.

Reikale kreipkitės prie:

ST. ANTHONY’S
BUILDING & LOAN ASSOCIATION

1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO ,

TELEPHONE CICERO 412 JOS. F. GRIBAUSKAS, Sec’y. 
Padėti pinigai kas mėnesi iki 11 d. neš nuošimti nuo 1 dienos

DABAR MOKAME 32^UŽ PADĖTUS PINIGUS

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI *6,000. 
per FederaI Karinga and Lom Inanraaee Corp., Waahington. D. <X

IBARCLITI^
RADIO LAIKRAŠČIO Hl METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

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

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

W H F C - (1420 Kilocycles)

/


