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TRUMPAI
P. T.

1940 m. gegužės 28 d. bei
gų karalius Leopoldas su sa 
vo kariuomene pasidavė ap- 
nykusiems Belgiją naciams. 
Jo pasidavimas sukėlė daug 
tarptautinių ginčų. Britai ir 
jų šalininkai smerkė kara
lių. Vadino jį santarvės val
stybių išdavikų. Daug kas 
jį teisino pačius britus va
dindami belgų' išdavikais. 
Britai užtikrino Belgiją gin
ti, visomis priemonėmis jai 
gelbėti. Bet jie to neištesėjo. 
Kai galingos nacių jėgos įsi 
veržė Belgijon, britai užsi-

3c a Copv

PASIUNTĖ VOKIETIJAI PROTESTĄ
Perorganizavo 
Prancūzijos 
Kabinetą

VICHY, sausio 3 d. — 
Šiandie pranešta apie plačią 
reorganizaciją visam Prancū 
zijos ministerių kabinete. 
Perorganizuotam kabinete 
plačios teisės suteikta admi 
rolui Jean Darlan, gen.

, . . , Charles Huntzinger ir Pie-suko nuo belgų ir ėmė rūpin- ,.r 1 rre Etienne Flandin.
Naujojo triumvirati prie

kyje bus adm. Darlan, laivy-

tis savo likimu. Smerkiamas 
už pasidavimą karalius nega 
vo progos viešai teisintis. 
Bet prieš pasiduosiant jis 
suspėjo parašyti laišką pre
zidentui Roose veltui. Prezi
dentas iki šioliai laiško turi 
nio nepaskelbė. Matyt, jis 
nenorėjo pakenkti britų pla
nams ir žygiams.

Dabar karaliaus to laiško 
turinį paskelbė belgų luk- 
semburgiečių prekybos rū
mai Šveicarijoje per savo 
leidžiamą žurnalą. Karalius 
laiške nesiskundžia britais, 
tik pareiškia, kad nepalygi
namai viršijančios priešo jė 
gos belgų 300,000 armiją at 
rėmė į pajūrį, kur nebuvo 
priemonių toliau gintis. Ne
buvo maisto ir tyro vandens, 
visur gausingiausi belgų ci

no ministeris, kuriam pa
vesta vadovauti vidaus rei
kalų departamentui. Karo 
ministeris gen. Huntzingeris 
rūpinsis krašto apsauga ir 
užsienio ministeriui Flandi- 
nui pavesta užsienio ir eko
nominiai reikalai. Taip pat 
sakoma, jog Flandino žinion 
perėjo informacijų ministe
rija.
Darlan priežiūroje

Admirolo Darlan vadovy
bei priklausys vidaus reika 
lų ministeris Marcei Peyrou 
ton ir teisingumo ministeris 
Raphael Alibert. Abu jie 
buvo svarbūs kabineto na 
riai ir manoma, jog vokie
čiai pareiškę dėl jų dau 
giausia protestų.

Plačiai kalbama, jog kabi
vilinių bėglių būriai. Grėsė neto Pakeitinn» pareikalavę 

sunaikinimas. Ir iš vokiečiai, bet ar šis pakeiti- 
mas jiems priimtinas, neži 
nia, nes jie norėję Alibertą 
ir Peyrouton iš kabineto Vi

visiems
to britams nebūtų buvę jo 
kios naudos. Karalius kele 
tą kartų buvo kviečiamas

sai pašalinti.
likti savo kariuomenę. Paga _ ..
liau neradus jokios išeities Kusiios
pasiduota, kad išvengus žmo a • ■
nių skerdynių. Ir už tai ka- <*T5TOVa5
ralius turi būti smerkiamas'!j Išvyko

" BUDAPEŠTAS, sausio 3 d.
Šešiuose J. A. Valstybių — Pagal pranešimus Buda- 

šteituose (valstybėse) sun- pešte, Rusijos ministeris Ro

bėgti. Bet jis atsisakė pa

kiai nusižengusiems kali
niams teismų nuosprendžiais

munijai, M. Lavrentievas iš 
vyko iš Bukarešto ir tuo bū

viešai vykdoma kūno baus- du oficialiai uždarė Rusijos 
mė iki 20 kirčių antkart į pasiuntinybę Romunijoj. 
pliką nugarą. Kalinio nuga- Tuo tarpu gaunama žinių 
ra lyg “steikas” sukapoja- apie kaskart gausėjančius 
ma. Protingi' žmonės jau se- Romunijos ir Rusijos pasie
niai darbuojasi panaikinti 
šią barbarišką liekaną. Bet 
nėra pavykimo, kadangi pa
tys valdininkai yra kūno 
bausmės šalininkai. Gal kai 
kurie jų turi smagumo ma
tyti kaip mušiami kaliniai 
nuo skausmo raitosi.

nio sargybų susirėmimus. 
Tuo pačiu laiku Rusijos

radio piktai puola Romuni- 
ją. 1
Plakimas turi būti atliktas 
viešai kaip kaliniams.

Karalius Apžiūri Orlaivių Bazę

(“Draugafj” Acme telephoto)
Graikijos karalius Jurgis II (su akiniais) lanko karinas oro bazes. Jis kalbasi '?u britais 

ir graikais karininkais.

Atakuoja
Degantį
Bremeną

C. V. Compton, Dalias,
Tex., filantropas, šešių val
stybių valdininkus pakvietė, 
kad jiems būtų išmėgintos 
nugaros iki 20 kirčių. Jis 
žada kiekvienam jų už tą 
“išbandymą išmokėti po 200 
dol. arba daugiau, žiūrint 
valdininko užimamos pozici
jos, ir priede dar po 1,000
dol. labdarybės tikslams.' bausmę.

Ir ką jūs manote? Comp
ton praneša, kad daug indi
vidų atsiliepė pasiduoti nu- 
plakimui tikslu pelnyti už 
tai atlyginimą.'“Tarp atsilie
pusiųjų yra dar ir vienas 
pryčeris, kurs norėtų pelny 
ti keletą šimtų dolerių savo 
maldnamio užbaigimui. Bet 
iš valdininkų nė vienas nepa 
sisiūlo pasiaukoti šventam 
žygiui — panaikinti kūno

LONDONAS,
— Oficialusis 
sako, jog pereitą naktį an
glų bombanešiai pravedė 
naujas atakas ant tebede
gančio Bremeno, vieno svai 
biųjų Vokietijos uostų.

Aviacijos ministerija sa
ko, jog ši paskutinioji ataka 
buvusi silpnesnė už pirme- 
nes.

Kiti Anglijos bombane 
šiai apmėtė bombomis alie
jaus sandėlius Amsterdame, 
Vokietijos okupuotojoj O- 
landijoj. (Oficialioji Vokieti 
jos žinių agentūra praneša, 
jog anglų orlaiviai apmėtė 
bombomis du Olandijos mic 
stus, kur sugriauta gyvena 
mųjų namų ir užmušta kek 
tas žmonių).

Taip pat atakuota Emde- 
nas, kur esą daugiausia pa 
skirstoma karo reikmenyi 
invazijai.
Georgės Mandel.

Perkėlė 14
Kalinių

VICHY, sausio 3 d. — K? 
turiolika buvusių Prancūzi
jos žymiųjų žmonių, kurie 
dabar kaltinami iššaukę ka 
rą, pekelti pietinėn Prancū- 
zijon. Pirmiau jie buvo kali
nami Pellevoisin viešbutyje, 
bet jis esąs “perdaug pato 
gus ir tik per 25 mylias nuo 
artimiausių Vokietijos ka
riuomenės stovyklų”.

Perkeltųjų neokupuotosios 
Prancūzijos gilumon tarpe 
yra buvęs Prancūzijos prem 
jeras Paul Reynaud ir vi 
daus reikalų ministeris

sausio 3 d. 
pranešimas

LONDONAS, sausio 3 d. 
— štąiukt i&lftečtų bamba- 
nešiai pasirodė virš Liver- 
poolio, šaurvakarinės ir piet 
vakarinės Anglijos ir pieti
nės Valijos miestų. Jiems 
pasirodžius pietinėj . Vali joj 
manoma, jog vokiečiai ban
dys pravesti naują ataką 
ant Cardiffo.

LONDONAS, sausio 3 d. 
— Privačiai pranešama, jog 
Varšuvoje vokiečiai suareš
tavo 50 žymių lenkų gydyto 
jų, kurie praktivę per 10 
su viršum metų. Jie suareš
tuoti, nes neturėję “užtenka 
mai medicinos žinių”.

Pralaužė
Apsaugos
Linijas

ATĖNAI, sausio 3 d. — 
Graikų šaltiniai praneša 
jog italų apsaugos linijos 
Chimaros fronte, Adriati- 
kos pajūryje ir Klisuro-Te- 
pelini fronte, Albanijos vi
duje esančios pralaužtos ke
liose vietose ir jog fašistų 
tankų atakos pajūryje
šiauriniam fronte sėkmingai 
atmuštos.

Abiejose tankų atakose 
sunaikinta skaičius geriau
sių Italijos tankų, sako pra
nešimai iš fronto.

Oro sąlygos esančios la
bai sunkios, bet smarkios 
kovos vystosi į plačias ata
kas, ypač pietiniam pajūryj

SAN DIEGO, California, ir Klisūros regione, 
sausio 3 d. — Kadaise bu- TaiP Pat Pranešama,
vęs Meksikos didvyris ir 
prezidentas, gen. Plutarco 
Elfas Calles, šiandie grįžta 
savo gimtinį kraštą, iš ku
rio jis 1936 metais buvo iš
tremtas.

VICHY, sausio 3 d.— 
Laivyno ministerija praneša, 
jog nežinomos valstybės ka 
ro laivas, gruodžio 19 dieną 
apšaudė torpedomis Prancū
zijos submariną Sfax ir a* 
iiejaus tankerį Rhone. Lai
vai plaukę iš Casablancos į 
Dakarą.

jog
graikų priešakiniai būriai 
užėję 200 sušalusių italų 
vienoje kalnų angoje, kur 
buvęs įruošta karo ligoninė. 
Kariai sušalę lovose.

Ruošias Pulti 
Tobruką

KAIRO, Egiptas, sausio 3 
d. — Anglų generalinis šta
bas šiandie praneša, jog Au 
stralijos kariuomenė, palai
koma tankų, pralaužė apsup 
tosios Bardijos apsaugos Ii 
nijas. •I»

Vakar dienos pranešimai

ORAS
šiandie ir sekmadienį 

giedra ir kiek šalčiau, šiaur 
vakariai vėjai.

Saulė teka 7:18 vai., sau
lė leidžias 4:31 vai.

GANDAI — 
VOKIETIJA 
OKUPUOS 
AIRIJĄ

DUBLINAS, Airija, sau
sio 3 d. — Šiandie su per
traukomis bombanešiai ap
mėtė bombomis Airijos sos
tinę ir neutraliosios Airijos 
vyriausybė įsakė savo char- 
ge d’affaires Berlyne parei
kšti Vokietijos vyriausybei 
“energingą protestą”.

Sąryšyj su šiais pakarto
tinais bombardavimais Airi
joje sklinda gandai, jog Vo
kietija gali pamėginti oku
puoti Airiją. Dubline pas
kleista gandai, jog bombar
davimams užsitęsus gali bū 
ti pareikalauta, kad iš Airi
jos išsikraustytų Vokietijos 
ministeris.
Pirmoji ataka dieną

Šį popietį, po kelių nak
ties atakų Dublino apylinkėj, 
pravesta pirmoji dienos ata
ka.

Orlaiviai virš sostinės pa
sirodė tuojau po vidurdie-

Prasidėjo 
U. S. Kongreso 
Posėdžiai

WASHINGTONAS, sausio 
3 d. — šiandie susirinko po 
sždžiams septyniasdešimt se
ptintasis Jungtinių Valsty
bių Kongresas, šiam Kon
gresui teks spręsti svarbiau 
sias tarptautinės situacijos 
problemas.

Naujieji ir senieji Kongre 
so nariai sutinka, jog svar
biausieji klausimai būsią — 
visuotina Amerikos apsau
ga, kuriai reikėsią milžiniš
kų sumų pinigų ir didesnė 
parama Anglijai.
Nuominių pasidalinimas

Pačių kongresmonų many 
mų abiejais klausimais Kon
grese būsiąs aiškus nuomo
nių pasidalinimas.

Apsaugos klausimu gali
ma lauktis nesutarimo tik 
dėl programos vykdymo, 
nes pats apsiginklavimo 
prieš užpuolikus principas 
visiems priimtinas. 4

Tačiau parama Anglijai ir
nio. f*rie& devynias valanda* administracijos užsienio
milžiniška bomba susprogdi
no du namus Dublino prie
miestyje, kur sužeista apie 
20 asmenų.

Popietinėj atakoj numes
ta padegamųjų bombų gar
siose Glesnevin kapinėse, 
kur palaidota žymieji Airi- 

ir jos nepriklausomybės kovo
tojai. Nuostolių padaryta 
maža.
Pyktis didėja

Visuomenės pyktis dėl į-, 
vykusių atakų kas kartas 
auga. Oficialusis praneši
mas sako, jog Airijos vy
riausybė įsakiusi savo atsto 
vui Berlyne pareikšti Vokie
tijos vyriausybei griežtą 
protestą, nes Vokietijos or
laiviai sulaužę Airijos terito 
rinės neliečiamybės teises 
ir jam taip pat “įsakyta pa 
reikalauti pilnų reparacijų 
ir primygtinai pareikalauti, 
kad būtų imtasi tinkamų žy 
gių, kad būtų išvengta pana 
šių įvykių ateityje”.

Tuo tarpu Londono šalti
niai praneša, jog Anglijos 
laivyno stebėtojai pareiškę, 
kad šios atakos esančios Vo 
kietijos įspėjimas Airijai ne 
kooperuoti “su Jungtinėmis 
Valstybėmis ar Anglija”.

Napoleono 
Giminaitisiš fronto sako, jog anglų me 

chanizuoti 'daliniai užėmė po Pf^ncŪ2||On
zicijas anapus Bardijos, apit 
75 mylias nuo Egipto pa
sienio. Manoma, jog anglai 
rimtai ruošiasi pravesti ata
kas ant Tobruko, kito svar-

NYON, Šveicarija, sausio 
3 d. — Patikimi šaltiniai 
praneša, jog bonapartistai 
tariasi su Prancūzijos Vi- 
chy vyriausybe apie graži-

baus italų uosto Libijoj, dar nimą Prancūzijos sostan Na 
prieš Bardijos paėmimą. poleono giminaitį.

litika gali sukelti karštų gin 
Č<1. , i
Prezidento kalba

Manoma, jog savo kalboje 
į naująjį Kongresą. Prezi
dentas Rooseveltas dar la
biau praplės savo kalbą, pa
sakytą gruodžio 29 d. per 
radio. Taip pat laukiama, 
kad jis patiektų planą, ku
riuo Anglijai būtų paskolin
ta apie $3,000,000,000 karo 
reikmenimis, už kuriuos An
glija atsilygintų po karo ki
tais reikmenimis.

Naująjį biudžetą Preziden 
tas, gal būt, patieks Kongre 
sui antradienį.

Asmenis
Prezidento
Atstovas
Anglijon

WASHINGTONAS, sausio 
3 d. — Šiandie Prezidentas 
Rooseveltas praneša, jog jis 
siunčia Anglijon Harry L. 
Hopkins, buvusį komercijos 
sekretorių. Hopkins Angli
joj bus asmeniu Prezidento 
atstovu, kol bus paskirtas 
Anglijai naujas ambasado
rius.

Spaudos atstovams Prezi
dentas pareiškė, jog ateinan 
čią savaitę jis pasiųs Sena
tui naujojo ambasadoriaus 
Anglijai nominaciją. Buvu
sio ambasadoriaus Anglijai 
Kennedy rezignacija forma
liai nebus priimta, kol bus 
paskirtas jo pasekėjas.
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negalina, 
iei nepraioma tai padaryti ir neprlslunčlama tam tiks 
lul pašte šenklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo re
tyn trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja uiašlašls), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar ssmsntikumų. Pasenusios korespondencijos 
’nlkraštln nededamos,

Entered as Second-Class Matter March 31, 1915 at 
Chicago, Illinois, Under the Act ot March 3, 1879.

Kovokime Prieš Visas Diktatūras

Senatorius Rush D. llolt, kalbėdamas se
nate, išreiškė didelį nusistebėjimą, kad .pre
zidentas Rooiseveltas, kuris savo vėliausiai 
pasakytoj kalboj taip griežtai atakavo Hit
lerio diktatūrą, |

nė vienu žodžiu neužsiminė apie rusiškąją 
bolševikiškąją diktatūrą.
Šen. Holt tokį Prezidento elgesį smerkia, 

nes tai esąs etiškus veidmainiavimas ir dide
lis vienšališkumas. Jisai įstato klausimą, koks, 
girdi, yra skirtumas tarp Stalino skelbiamos 
pasaulio revoliucijos ir Hitlerio skelbiamą, 
idėjų ir jo daromų žygių? Koks >gi čia skir
tumas tarp suardymo krikščionybės Rusijoj 
ir krikščionybės persekiojimo Vokietijoj? 
Koks gi, pagaliau, skirtumas tarp Rusijos 
įsiveržimo į Lenkiją ir Suomiją ir tarp Vo
kietijos įliVeržimo į Lenkiją, Belgiją, Olan
diją, Norvegiją? Ir, be to,

koks skirtumas tarp Rusijos smurto, už
grobusio Latviją, Lietuvą ir Estiją itr1 Vo
kietijos smurto, prismaugusio AustrijtU, 
Čekoslovakijos ir Danijos nepriklausomy
bę?
Nors visiems yra gerai suprantama, kodėl 

Prezidentas vengia viešai smerkti bolševi
kiškąją diktatūrą, bet vfe dėlto šen. Holt 
statomieji klausiniai yra verti rimto dėmesio.

Kaip Didžioji Britanija, taip ir šio krašto 
vyriausybė vis dar tikisi, kad Sovietui Ru
sijai išeis į karą prieš Vokietiją. Dėl to daž
nai diplomatiškai nutyli apie Stalino kad ir 
labai biaurius žygius.

Tačiau daug kais mano, kad toks ųiatai- 
kavimus bolševikiškai Rusijai yra bevertis.

Sovietų Rusija kar"o laibai bijo. Dėl to ji, 
kiek galėdama, taikosi prie Hitlerio, laižo 
jo kruvinus čebatus, kad tik jos nekliudytų. 
Ji pildo visas Hitlerio užgaidas, pristato jam 
reikalingos žaliavos ir prie vieko taikosi, 
kad tik išsilaikyti esamoj pozicijoj. Už tokį 
pataikavimą Hitleris atsilygino Stalinui tuo, 
kad leido jam užgrobti keletą savo mažesnių 
kaimynų. i

Atsižvelgiant į tai ir į daugelį kitų daly
kų, bot koks šio krašto vyriausybės patai
kavimas bolševikams yra tiesiog nesupranta
mas ir visai nereikalingas.

Jei nusistatoma kovoti prieš diktatūras ir 
kovoti su jomis tol, kol jos visai bus sutrins 
kintots, daryti išimtis Stalino diktatūrji bū
tų labiau negu keista, nes

kas liečia santykius su kitomis valstybė
mis, vidaus politikos santvarką, net ėko^ 
naminius ir socialinius klausimu.^ tarp 
komunistų ir nacių didelio skirtumo nėra. 
Ir naciai ir komunistai serga ta pačia im

perializmo liga; abieji persekioja religiją, 
atima žmonėms visokią laisvę, gyventojų ne- 
beskaito esant žmonėmis, bet juos paverčia 
paprasčiausia medžiaga, kurią jie nfludojj
savo nežmoniškiems, tiesiog pragariškiems 
tikslams siekti.

Šen. Holt teisybę seko. kad jei kovojama 
už demokratijos išlaikymą ir norima nug> 
lėti aršųjį tos demokratijos priešininką — 
diktatūrą, reikia lygiai kovoti prieš visas 
diktatūrai-, ar tai bus naciška, ar fašistiška, 
tair bolševikiška diktatūra^

Patvirtina Baisenybes Pabalty
Donald Day, Tribūne korespondentas iš 

Helsingforso rašo, kad suomiai neklydo pa
darę didelį pasipriešinimą Sovietų Rusijos 
Užpuolimui. Tai esą labai aišku iš tų

skaudžių žinių, kurios yra gaunamos ii So

vietų Kurijos užgrobtų kraštų — Lietuvos,
Latvijos ir Estijos. ‘

D. Day pranešimas patvirtina pabėgusių^ 
jų iš šių Baltijos valstybių pasakosimus, kai, 
įgyvendinamas tuose kraštuose komunizmai

paverčia gyventojus vergais ir dideliait 
skurdžiais, ,

To paties korespondento pranešimu, bolše
vikai Baltijos kraštus labai greit nualino, vi
sas goryibta ištuštino ir dabar daug dalykų 
ir už pinigus nebėra galima gauti. Praneša
ma ir tai, kad'

klasių lyginimas buvo greit įgyvendintas.
Tūkįstančiai areštuota ir dingo be žinios.
Nekurie išžudyti tą pačią naktį, kai buvo 
areštuoti.

Be to, esama apskaičiuojama, kad ligšiol 
į Rusijos gilumą jau išvežta 12,(XX) estų, 10,- 
000 latvių, 8,000 lietuvių.

Spaudžiami darbininkai, spaudžiami ir ūki
ninkai. Viaį verčiami dirbti kaip kokie bau
džiauninkai.

Donald Day rašo, kad naujosios Baltijos 
•valstybių vyriausybės valdo baisaus teroro 
priemonėmis. Be kitų dalykų, jos

persekioja krikščioniškąsias bažnyfcMs, o- 
reštuoja krikščionių vadiun, kai kuriuo* ku
nigus ir klebonus.

Už tat, sakomai, suomiai nesigaili, kad jie 
iš visų savo pajėgų ir iki paskutinio kraujo 
lašo buvo pasiryžę gintis niuo kruvinojo bol
ševizmo.

Federacijos Darbai
Vakar paskelbtieji A. L R. K, Federacijos 

centro valdybos susirinkimo nutarimai yra 
verti rimto dėmesio. Jie visi ynai svarbūs, 
reikšmingi. , , .

Lietuvos pabėgėlių šelpimo reikalai, Lie
tuvai Gelbėti Fondo vajus, vasario 16 d. 
minėjimas — yra tokie klausimai, kurie 
visiems lietuviams turi rūpėti.

Šie reikalai, tuoj vykdintini. Kai kurie nu
tarimai dar neskelbiami, nes tebeplanuojami. 
Norime jie patiekti visuomenei geriau, rū
pestingiau paruošti.

Smagu yra konstatuoti faktą, kad, mūsų 
Federacijos centro valdyba tikrai rūpestin
gai darbuojasi tautos ir Amerikos lietuvių 
visuomenės gerovei. Kiek kas galėdami jai 
jiadėkime, kad jos dirbami darbai būtų dar 
didesni ir tsekmingesrii.

Bolševikiški “Rinkimai”
Apie daromas rinkimų komedijas Sovietų 

Rusijoj, “Garsas” pastebi:
Maskva paskelbė rinkimus į aukščiau

siąją Sovietų Rusijos tarybą, kurie įvyks 
1941 metų sausio 12-tą. Lietuvai turės iš
rinkti 25 atstovus. Visus kraštas padaly
tas į 10 rinkiminių apygardų. Rinkimų sis
tema taip sudaryta, kad kandidatus galės 
statyti tik komunistų partijos organizaci
jos. Tad iš anksto ynai nuspręsta, kad ne- 
komunistui patekti į tą tarybą nėra gali
mybės. Vienok komisarai, turėdami visą 
galią savo rankose, via dėlto nepasitiki sa
vo jėgomis. Artinantis rinkimams jie vėl 
užplovė Lietuvos kraštą mitingų mitingais. 
Neužtenka tavųjų agitatorių, tai /partraukė 
šimtus iš Maskolijos. Suprantama, kad Lie
tuvos žmonės, nors su didžiausia savo šir
dyse apmaudą turės klausytis bolševikiš
kojo brudo agitacinių kalbų, kuriose nieko 
daugiau nėra, o tik garbinimas Kaukazo 
bandito ir kraugerio Stalino. O atėjus rin
kimų dienai turės eiti į balsavimų vietas 
ir paduoti savo balsus už komisarų parink
tus kandidatus. Kitos išeities ten dcfear 
nėra. Nori gyvent, tai daryk, kaip “myli
miausio ir geniališkiausio” Stalino komi
sarai įsako.

Pranešama, kad katalikai mokytojai Vo
kietijoj, Austrijoj ir Lenkijoj ne tik yra at
statomi iš vietų, bet yra deportuojami ir jų 
turtas tesą- konfiskuodamas. Matyt, naciai 
mokosi iš bolševikų, kaip reikia persekioti 
ir naikinti krikščionybę. Bet tai tuščios pas
tangos: naciai Ir bolševikai padaro krikščio
nybei begalo daug skriaudos, tačiau jos su-
naikinti nepajėgs.

• e •
“Tikroji socialiu* filosofija negali egiis- 

tuoti be religinio pagrindo ir be krikščion'-š- 
kųjų tiesų”. Tokią mintį išreiškė Chieagos 
Arkivyskupas sooiolągų suvažiavime.

Rimties Valandėlei

Daugumą mūsų grynai ka-, 
tallkiškųjų švenčių, žmones, I 
pametę savo tikėjimą, bedie- j 
vilai, ir pagonys širdyje, pa-! 
keitė grynai vadybinėmis I 
šventėmis, jas taip apeupda 1 
mi komercijos bei pasipelny
mo idėjomis, kad pagrindinė 
švenčių mintis tapo panaikin
ta. Nereik net didelio proto, 
kad visa tai pastebėjus.

Prisiminkime labai ryškų 
pavyzdį virš minėtos tiesos. 
Pereitą trečiadienį buvo Nau
jų Metų šventė. Toji dienia, 
Bažnyčias įsakymu, turi sek 
madienio vertės. Kiek, tikra 
nybėje, radosi žmonių, galin
čių padoriai išklausyti mišių, 
turėdami pilną sąmonę? Mo
dernus paprotys reikalauja, 
kadi senieji metai būtą išly
dėti, Nauji Metai pasveikinti 
didžiausiu triukšmu. Svarbu 
tada nesigailėti gerokai gerk
lę paplauti stipresniu gėlimu, 
“įsigyti daugiau jėgos” Nau
jiems Metams.

Bažnyčia nedraudžia links 
mintis* tik pataria, kad tai 
būtų daroma su saiku, išnin-

tinigai; kad visuomet protai- 
įstengtų valdyti kūno veiks 
mus bei sielos troškimus. 
Daug kas nežino, kaip galėji 
pataikyt į savuis namus par 
važiuoti. Gatvėse kai kur ma 
tysi, kaip seni ir jauni, mo 
terys ir vyrai svyruodami ieš
kojo namų. Jiems visas pa
saulis prieš akis sukėsi, ro
dos, dangus ir žemė kilnoja
si, katip kokios bangos. Kiek
vienas praeivis jam brolis bei 
sesuo.

Sutikau tokį linksniai nusi
teikusį vyrukų. Išvykęs į sve
timą miestą, jis viską pratei 
do, dabar neturįs nei cento 
sugrįžt. Daugelis iš girtu ga 
lį pasijuokti; begalo gaila to 
kių, nes šventes piktam pa 
naudoja, pasigerdami. Savyjt 
kiekvienas turi Dievo paveik 
slą ir panašumą, kam bandyt 
visa užmiršti nors tavo bi
čiuliai, draugai ir fdžįstam 
taip daro. Iš tikrųjų, re'; k a 
linga, kad Trys Karaliai ap
lankytų mus ir paliktų dovi; 
nų geresniam gyvenimui ves 
ti. A.B.C. j.

Lėktuvu Per Vokietiją Ir 

Prancūziją
Kai anglų lėktuvai visą lietuvių susirinkimų nu

tremta į pogrindį. - 50 markių pabaudos už 
papiroso uždegimą. - Užmaskuotame vokie
čių aerodrome. - Vokiečių karininkai pran-
euzų zemeje.

K. J. Pnmpkis
Vokiečių policininkas mus 
varo atgal į rūsį

Skubiai ruošiausi į kelionę. 
IAx teko dalyvauti dviejuose 
lietuvių suėjimuose. Mat Ber
lyno lietuviai kas penktadie
nį renkasi į vieną kavinę į- 
spūdžiais pasidalinti jiasikal 
bėti su naujai atvykusiai:-. 
Mielai su lietuvišku nuoširdu
mu pasišnekėję jau rengėmės 
■apie devintą valandą vakaro 
eiti į namus, kaip visiškai ne
lauktai sukaukė aliarmo sire
nos, reiškia — slėpkitės, at
skrenda anglų lėktuvai. Įdo
mu mums buvo pažiūrėti, kaip 
praeita tas puolimas ir keletas 
lietuvių pravėrę duris susto
jome prieangyje. Daugybė pro 
žėktorių ėmė raižyti dangų 
skaidriomis šviesomis. Tie švie 
sų stulpai beieškodami priešo 
lėktuvų kryžiavosi virš mies
to namų sudarydami nuosta 
biai gražų venzdą. Pradėjo i

Berlyne buitą ir t. p. Su visais
rūsyje sėdėjo ir misi. š'rir 
pa.

maloniai demokratiškai nusi 
teikęs, šnckučiucdamps su ar 
čiau sėdinčiais.

Užsiminiau J. Vailokaičiui, 
ai’ nevertėtų mums jaunes
niems mestis į studijas.

— Studijos geras dalyku?. 
— kalbėjo jis. — Mokytų žino 
nių mums kuo daugiau rei
kia. Bet ar dabar galite jūs 
pasitraukti iš visuominės kad 
pagilintumėte studijas, kai 
tauta pavergta ir kai reikia 
visos jėgoo mobilizuoti dar
bui už tautos laisvę. Neatidė
liojant irkis Amerikon. Dar
bo ten yra ir bus naudinga, 
jei rasis danginu ten dirban
čių.

Tas pasikalbėjimas dar la
biau paskatino savąsias jėgas 
nukreipti Amerikos lietuvių, 
o tuo pačiu ir ap-krifai lietu-

tratėti ir priešlėktuvinės reikalų dispozicij >n,
trankos skardžiai bumbsėda- ' ‘"*P SJ '*■*”” ^itu bežne
mos. Pasigirdo ir atokrondno-! I"l«uo,l'"ni
8. anglų bombonešio ūžimas. me korJC ketvert» volondų.

Nelaimei, pastebėjo šeimini
nkas mūsų mažą “žiopsoto- 
jų” būrelį ir griežtai įsake 
kraustytis į pogrindį, nes bū
ti gatvėje, ip/rieangyje pavojin
ga ne tik dėl galinčios nnkri-jiki vidurnakčio sėdėti. Kni 
sti bombos bet ir nuo krin- šaudymas kiek aptilo kmnš-

Viršuje mūsų
vokiečių zenitinės patrankos 
grūmėsi su anglų bombone
šiais.

Nuiibodo p galinu mums t n

tančių atgal, žemyn pri slėk- 
tuvinės apsaugos į lėktuvus 
,paleis4ų šrapnelių.

Rūsys buvo apšildomss, kai

tolėjau savo draugui alkūne: 
— t) kad taip pamėginus

namo pareiti.

Pi
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tiekos
Po Svietą Pasidairius

Chicago balšavikų gazie- 
ta džiaugsmu plyšta dėl 
Stalino tėviškumo Lietuvai. 
Ir yra ko džiaugtis! Tik 
pamislykit — 1,674,472 hek
tarus žemės išdalino beže
miams ir mažažemiams. Že
mės gavo sekančiai: beže
miai 535,000 ha., o maža
žemiai — 417,500 ha. Viso 
952,500 ha. Jei nepadariau 
misteiko, tai Stalinas geros 
Lietuvos žemės pavogė net 
721,972 ha!

Nenusigąskit, tavorščiai! 
Tų hektarų Stalinas įienusi- 
nešė į Maskvą. Jie tebėra 
Lietuvoj, ale pavogti. Ko-

džiaugtis iš tokios vagys
tės! Ale, anot priklodo to
kie tokius pažįsta....

O va kita navyna, už ku
rią baisa vikai šaukia, urė! 
Stalinas Tarybų Lietuvai at
siuntė 300,000 porų šiušių 
ir 200,000 porų kaliošų.

Kadangi Stalino armija 
j Lietuvą atėjo vyžota, tai 
nors po penkių mėnesių, 
stachanovišku darbo našu
mu, Sov. Rusijoj pajėgta 
pagaminti ir atsiųsti jai į 
Lietuvą 300,000 porų šiušų 
ir 200,000 kaliošų. Ar tai 
neverta lietuviams balšavi- 
karna šaukti urė!, kad, pa
galios, kacapai Lietuvoj bus

t

kiu būdu? O va kokiu: ta apsiavę šiūšais ir kaliošais?
pati balšavikų gazieta rašo, 
kad per “penkis mėnesius 
Tarybų valdžios Lietuvoje 
skaičius studentų pakilo 17 
tūkstančių ir 500.”

Lietuvių tauta, tavorščiai, 
nėra kralikų tauta ir per 
penkis mėnesius negalėjo 
priaugti 17,500 studentų! 
Taigi, tokį skaičių kanapų: 
pradedant komisarais, čekis 
tais ir baigiant • paprastais 
bizunščikais, Stalinas at
siuntė į Lietuvą ir apgyven
tilio ant 7? 1.972 ha pavog
tos iš dvarų$ o daugiausiai 
iš ūkininkų, žemės!

Taigi, ar nėra ko Ameri
kos lietuviškiems balšavi- 
kams džiaugtis? Juodžiau
sią sąžinę žmogui, dargi

Mano delnas, tavorščiai, 
čia daro dar kitokius fige- 
rius ir balšavikus, kurie 
urė! šaukia Stalinui už jo 
tokią “dovaną” Lietuvai, 
laiko “nobarihom”! Štai dėl 
ko. Lietuvos visa pramonė 
nacionalizuota. Visokie fab
rikų gaminiai eina į sandė
lius, kurie yra vieno tik Sta
lino žinioje. Na, didelis daik 
tas buvo Statiniui įsakyti 
Paleckiui, kad, jo birdės 
proga, išleistų manifestą, 
jog jis, balšavikų tėvas, 
saulėR iš Lietuvos sandėlių, 
Lietuvos žmonių pagamintų 
prekių, duoda Lietuvai tiek 
ir tiek šiušų, tiek ir tiek 
kaliošų, tiek ir tiek maisto.

Carai seniau ir gi leisda-
lietuviui, reikia turėti, kad vo visokius manifestus.

tuis ir atsiduriame guitvū/e. 
Visur tylu ir tamsu. Mat, nar 
kčia Vokietijos miestuose turi 
būti visi lbngai uždangstyti.

Laikraščiuos rašė, kad vienas 
vyras vien) urž tai, jog lėktu
vų puolimo metu užsidegė pa- 
pirosą, buvo nubaustus 50 ma
rkių už šviesos įžiebimą.

Pradėjome pamažu žings
niuoti namų linkui.

— Kur jūs einate! — stai
ga riktelėjo vokiečių polici
ninkas.

— Norėtume namo...
— Ką, ar nežinot, kad dair 

nebuvo “Kntwarnung” (— 
ženklo, kad išsibaigė lėktuvų 
pavojus). Greičium atgal, į ar- 
timiausį rūsį!

Komandai turėjome pasi
duoti. Grįžome atgal prie sa
vųjų, kol i.ž pusvalandžio gar 
Įėjome visi išsiskirstyti.
Ministeris sutiktų eiti 
į ūkio darbus...

Kad žinotumėte kaip dau
gelis iš Lietuvos išsigelbėju
sių žmonių norėtų važiuoti į 
Ameriką! Paskatinį vaki rą 
atsisveikinant daugeli;.* spaus
dami man ranką tą pareiškė.

Be. kitų čia buvo ir pora bu-, 
Bet dar neduota ženklo vusių karininkų iš mūsų, taip į 

sakant, karo laivo. Neg leda-1
mi atvykti į Jungtines Val
stybes, jie vaikšto ,po pasiun

ti, dūsauti, kaip sunku gauti viršų, sugraibome duris, var-! tinybes ieškodami įvažiavimo

ko dnr alaus dėl šilimos pa, kad galime iš rūsių išlysti.
ėmė. Vieni iš kažkur išsitrau
kė kortas, kiti ėmė šnekučiuo

Vis dėl to nutariame mė
ginti. Išslenkame vieni du į

vizos bent į Braziliją, Argen
tiną.

Daugelis įdavė laiškus, pra
šė pamatyt jų gimines. Kiek 
demg vilčių sudedama į Ame
rikos lietuvius!

Didžiausį įspūdį man pada
rė vienas mūsų buvęs minis
teris. Kukliai apsirengęs, iš 
jo veido spindėjo gausūs rū
pesčiai :

— Žinai, — kalbėjo jis, — 
kad ten kaip nors dasikasus 
iki Amerikos. Aš daug neno
riu. Kad ir prie kokių ūkio 
darbų. Vis erti lietuvių, arti 
savųjų...

Lėktuvu virš Vokietijos»
Vėsus buvo rytas, brėško, 

kai sėdau į autobusą, kurs 
nuvežė į Berlyno aerodromą, 
iš kur turėjau skristi į Ispa
niją, o iš čia per Portugali
ją. vykti Amerikon. Trauki 
niais beveik neįmanoma vyk
ti į Ispaniją. Viena, kad su 
sidaro šioks toks pavojus va 
žiuojant, per pietų-vaknrų Vo 
kietiją, kur dažniau lankosi 
anglų lakūnai; antra — sunku 
gauti leidimą pravažiuoti per 
Prancūziją. Berlyne nė neisų 
prancūzų konsulato. Lekiant 
gi lėktuvu, prancūzų viza ne
reikalinga, dėl to beveik visi 
iš Vokietijos vykstauifieji į 
Vokietiją išskrenda lėktuvu į 
Ispaniją, į Portugaliją,. Baga-

(Tęsinys 3 psl.)
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Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas

Vertė J. PAULIKONIS
4*

(Tęsinys)
Draugė Mironovą buvo ilga, liesa, plokščia krūtine 

moteris, su tamsiais, trumpais plaukais, kuriuos šukuo
davo vyriškai ant ausies, vilkdavosi vyriška palaidine 
ir pasenusiu mėlynu, kareiviško diržo prilaikomu švar
ku. Jos veidas buvo negražus, šiurkštus, žandikauliai at
sikišę, smakras išlindęs į priekį; tačiau jos gražios išmin
tingos pilkos akys vis dėlto darė ją nebjaurią. Ji ne
mėgo kalbėti, daug dirbdavo ir galvą kvaršindavo tik 
rimtais dalykais.

Jos visas pasirodymas buvo susijęs su tam tikru 
atspalviu niaurios fantastikos. Ji buvo uždaryta į kalė
jimą už nužudymą savo mylimojo, kuris ją pametė su 
kūdikiu. “Naujųjų žmonių fabrike” ji beregint iškilo 
dėl savo energingumo ir neapsakomo atsidėjimo komunis-

Lėktuvu per Vokietiją! 
ir Prancūziją

(Tęsinys iš 2 pnsl.)

žą vokiečiai mažai težiūrėjo. 
Kiek pirisihijojau, kad neat
imtų įduotų laiškų, bet į juos 
nė dėmesio neatkreipė.

Susėdome į didelį, keturių 
galingų motorų ‘Lufthanzos’ 
lėktuvą. Vietos čia g įlėjo bū
ti daugiau kai,p dėl 20 žmo
nių, bet keleivių buvo žymiai 
mažiau. Patogios kėdės, prie
šakį staliukas. Bagažo galima 
pasiimti iki GO svarų.

Apsakėme ratą virš Berly
no ir lėktuvais pasisuko Pran
cūzijos linkui. Po mūsų kojo
mis, žemai matėsi suarti lau
kai, žaliuojančių rugių plotai, 

mūrinės raudonais stogais so-
dybos. Daug kur iš didžiulių 
fabrikų dūmtraukių, kaminų 
rūko dūmai. Vietomis siūbavo 
dailūs pušynai; kaip ištiestas 
ir surangytas audeklas tiesė
si keliai ir upės. Kai kur vin
giavo tarp kalvų traukiniai. 
Iš aukšto jie atrodė kaip vai
kų žaisleliai su nutysusim dū
mų juosta.

Keleiviai ramiai sau šneku
čiavo, skaitė laikraščius ar 
čiulpė specialiai kelionei įsi
dėtą čekoladą. Iš karto lėk
tuvas mažai tesupė ir ant prie

tinei idėjai. Niekados nesėdėdavo nuleidusi rankas, vi- į 
suomet norėdavo su kuo nors kovoti, veikti, ką nors 
organizuoti. Su visais ginčydavosi, bardavosi ir visus 
stengdavosi įtikinti, kad galų galiausiai gyventų ir dirb
tų tik kolektyvui, kad jokio “asmeninio” gyvenimo kaip 
tokio iš viso nėra. Ypačiai aštri būdavo mergaitėms ir 
be gailesčio imdavo į nagą kiekvieną, kuri norėdavo pa
sipuošti kad ir pačiu nekalčiausiu būdu, pavyzdžiui, žie
deliu arba kaspinėliu. Ji buvo ugninga, entuzi j antiška 
komunizmo pranašė, jam atsidavusi su visa savo pada
rytojo nusikaltimo sužalota siela, šventai įsitikinusi ko
munistinių idėjų tikrumu. Jos draugės ne tik nemėgo, 
bet net bijojo, nes ji buvo joms per aštri. Todėl su visa 
širdimi apgailestavo, kad vos pasirodžius ją išrinko mo
terų skyriaus vyriausiąja prižiūrėtoja. “Jūs visai nepa
žįstate tvarkos,” sakydavo kas antras žodis Mironovą,
ir jau iš pat ryto prasidėdavo plūdimas, jei tik mer-1 šais 'stovinčio staliuko pasidė 
gaitės — bent taip jai rodydavosi — per ilgai rąžydavo- I jęs galėjau parašyti berlvnie 
si lovose ar per tingiai išsirisdavo iš patalo. Vieną iš i čiams laišką, 
draugių, kuri jai pasirodė nepataisoma, net visai išvijo 
iš “žmonių fabriko” ir nusiuntė atgal į kalėjimą.

— Uostinėtis ir blizgintis tai mokate, — imdavo 
šaukti; — nieko daugiau nežinote, tik kaip kvaršinti 
galvas bobiškais reikalais. Kam čia tie veidrodžiai? Lyg 
tikra komunistė turi kada sukinėtis prieš juos? Ir dar 
šitie kvaili paveikslai! Tiesiog iš galvos einate. Pasista
tė buržujų su buržuje, kurie težino tik laižytis. Į kros
nį visokią kontrrevoliucišką medžiagą!

— .Iš kur gavai pinigų? — kitą kartą užėmė vieną 
mergaitę, kuri buvo įsitaisius kiek kitaip sukirptą, ne
gu čia buvo įprasta, palaidinukę. — Taip? Sakaisi, iš 
algos susitaupei? Nežinai, kur reikia dėti pinigus, tik 
kišti idijotiškoms palaidinukėms? Nematai, kiek gat
vėmis slankioja bedarbių? Kodėl nepagalvoji, kaip Eu
ropoje proletarijatas turi vilkti buržuazijos jungą? Tu
ri gyventi kaip komunistė ir viską, ką turi, — paaukoti 
valstybės kūrybai ir pažangai!

Kitokių kalbų, be “petilietkos” arba pasaulinės re
voliucijos, ji nepripažindavo ir tvirtindavo, kad nieks 
nesudaro komunizmui didesnio pavojaus, kaip tat, jog 
patys komunistai guli atmetę uodegas, nieku nesirūpi
na ir užmiršta bendrą gerovę.

Vieną kartą dėl to per didelio griežtumo prieš ją 
atvirai stojo nemažas mergaičių skaičius.r

— Iš kur žinai, — tarė jai viena, — ką turi daryti 
tikra komunistė? Tu nori mus laikyti uždarytas kaip

SS?

CIO STREIKU SULAIKYTI SAUGUMO DARBAI

1

I

("Draueas” Acme telephoto)

Piketininkai sulaiko automobilį ties vartais International Harvester Co., Fort Wavne, 
Ind., kur vykdomi šalies saugumui darbai. 2,200 CIO darbininkų sustreikavo.

susikalbėti. Nors platūs spar
nai ir kliudė žiūrėti, tačiau 
matėsi margi Prancūzijos lau
kai, kurie atrodė menkiau į- 
dirbti negu Vokietijos — ar 
gi šioj teritorijoj karas siau
tėjo.

Buvo jau po pusiaudienio, 
kai nutūpėme Lijono aerodro
me. Tai, berods, laisvos, ge
riau sakant, neokupuotos Pra
ncūzijos aerodromas, o tačiau 
ir po jį gausiai vaikščioja vo
kiečių karininkai. Jie jautėsi 
čia kaip šeimininkai ir gana

NAUJŲ METŲ ANGOJE
Pirmadienyje minėtame Tri

jų Karalių, arba Išminčių iš 
Rytų Šalies, šventę. Kai k«r 
dar katalikų, šeimynų tarpe 
virš durų kreida matome rai
dės K Al B. Padavimas sako: 
vardai Trijų Karalių buvę — 
Kasparas, Melkioras ir Balta
zaras.

Italijoje, senoviniu papro
čiu, dovanos dalinamos ne 
Kalėdų dieną, kaip Ameriko
je, bet per Tris Karalius. Vai-

saulinis karas neaplenkė Lie
tuvos, bet visu žiaurumu ant 
jos užsigulė. Mūsų svajonėmis 
papuošta Lietuva, kaip Čeko
slovakija, Lenkija, Norvegija, 
Danija, Belgijai, Olandija, Lat

vija ir Estija, net Francija, 
atsidūrė laikinai Berlvno-Mu- 
'skvos-Romos vergystėje.

Raudonasai imperializmas 
tikisi Lietuvą pasigavęs san 
■Milžinai, — taip save ir kitus 
apgaudinėja kiekvienas despo-I , . 1tas. Bet Lietuva nėra juk ga- 

I bitinai parblokšta: jos žmonės 
l tebekovoja dėl jos ntvadavi- 
j mo, — o kol tauta kovoju, — 
ji tebėra gyva ir tebeturi pro- 

j gą vergystės jungų numesti 
ir atsistoti vėl laisva ir nei- 
prik kuisomu.

Padėkime tat Lietuvai nu
sikratyti raudonojo slibino pa- 

i nčius. Remkime jos išvadavi
mo žygius: pasižadėkime pa
aukoti vienos dienos uždarbį, 
— kada tai pirkome šimtais 
Lietuvos Lai-vės Bonus, kad 
Lietuva laisva būtų, dabar gi 
aukokime, kad ir tuos pačius 
bonus, kad. Lietuva atgintų 
klasta išplėštų laisvę.

Tegu 1941 metai būna ga

lingos talkos metai!
L. P.

19-fl m. sausio mėn. 1 d.

aštriai barė prancūzus darbi- zduojama fėja1, panaši į ange- 
ninkus, kurie į mūsų lėktuvą Jų> italų praminta. “Befana 

kuri paslaptingai vaikučiam.- 
ir suaugusiems išnešioja pri
taikintas dovanas, taip kaip 
Trys Išminčiai paaukojo tin
kamiausias dovanas Kūdikė
liui Jėzui.

belipdami benziną šiek tiek 
paliejo.

Paskutinis tos dienos kelio
nės etapas buvo gal pats įdo
miausias -r- matėsi kalnų ir 
kalvų garbanos, kairėje niėlv-

Skristi lėktuvu nepavojinga.
Anglų lėktuvai neužpuola — 
mat

dieną jie nedrįsta skrihti gi
liau į Vokietiją.

Pabandę jie greičiausia nebe- navo jūra ir mes nepamatė- 
sngrįžtų — vokiškieji naikin- me, kaip aplenkę Marselės au
tuvai pasirengę juos sumedžio- rodromą nutūpėme didžiausia1 

— Bar-
Nematėme nė sugriautų, su

bombarduotų vietų; nežinau, 
ar dėl to nematėme, kad. skri
dome daugiau kaip jpusėfe ki
lometro (apie pusė mylios) 
ankštyje, ar todėl, kad vokie
čiai subombarduotus svarbius 
pastatus labai greit atstato, 
pasiųsdami tam reikalui tūks
tančius darbininkų, belaisvių.! 
Pagaliau gal būt ne be reika- ; 
lo skrendant per pietųvakn- 
rų Vokietijos pakraštį, kur 
daugiau sukoncentruota vo 
kiečių pramonė, mūsų lėktu
vas pakilo į debesis.

Ak tie debesys, mažam bū
nant jie mum vis buvo neiš-

me Ispanijos mieste 
cel onoje.

Naujuosius 1941 metus pra
dėkime su viltimi, kad jie bus 
geresni negu 1940 metai. Juk 
nelaimingesnių metų kaip per 

j gyventieji, vargu ir įsivaiz
duoti begalino: antrasis pa-

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
* Juozas AVarputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
* Kastas Sabonis ir Flcratė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sauk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antartu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN IIOUR”

PRANEŠIMAS

. , _ m. sprendžiama mįsle, o štai da-vienuolyne! žmogus negali ne laisvai atsikvėpti! Tu ne-' _ . v. , , ..... ... . ... . x .. , < . ... . . bar nereme per pačius debe-1supranti, kaip reikia tvarkyti viešąjį darbą, todėl turi
savo vietą užleisti kitai.

Nepasitenkinimas buvo labai didelis, bet draugas 
Vladimirovas suprato, kad joje vis dėlto glūdi tikra 
komunistė, kuri dirba bendrai gerovei, pati savęs nepai
sydama, todėl ją paliko vietoje, o sukilusias merginas 
gerai išbarė.

Draugė Mironovą pasijuto skaudžiai įžeista. Ta
čiau to stengėsi viešai neparodyti ir ėmėsi kitokios tak
tikos. Galvojo, kad be organizacijos, be plano nieko 
neišeis. Todėl išsėdėdavo pas draugą Vladimirovą išti
sas valandas, kol išdėstė jam visus savo planus. Ji no
rėjo fabrike sudaryti aiškias taisykles, numatytas ligi 
pačių smulkmenų, kaip reikia gyventi, ką kurią dieną 
dirbti, kad tosios darbo komunos gyventojai pamažu, 
bet tikrai būtų išauklėti įsitikinusiais komunistais.

(Daugiau bus.)

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

si» ir jie ne kitaip atrodė, 
kaip tirštas rūkas.

Vis dėl to lėktuvas ėmė la
biau supti, šokinėti dėl pasi
taikančių oro duobių, ne vie
nas keleivis griebė sandara 
popierinį maišelį, padėtų prie 
kiekvieno, ir nešė jį prie bur
nos. Už tat labai džiaugėmės, 
kai lėktuvas nutūpė 8tutgar- 
do aerodrome. Tuoj matyti, 
kad karo metas, aerodromo 
paistalai apdengti nuo viršaus 
iki žemės tokiais lyg kilimais 
(dyvonais) išaustais iš nen
drių. Šitaip užmaskuoti tro
besiai beveik nė kiek nesisky
rė nuo apylinkės dirvų.
Virš Prancūzijos laukų

Mūsų vokiškas milžinas lė
ktuvas vėl toliau tnaiukė į pie
tus. Sėdėjome uždengtoje ka
jutėje, lyg kambaryje ir pro
pelerių tratėjimas nekliudė

William A. Lewis
— leidžia —

NAUJĄ RADIO PROGRAMA. VARDU —

“AR NORITE?”
Kiekviena Sekmadieni Iš Radio Stoties WGES, 

2400 W. Madison St. kampas Western Avė. 
Didelės “Cash” Dovanos Už Klausymų Atsakymą. 
Kiekvienas klausymas, kurį jūs atsakot, moka dvi
gubai tiek kiek pirmas mokėjo.
Atvykite į Radio Stotį prieš 10:45 valandą, Sekma
dienio rytą. Visi turėsite progą pinigus laimėti, 
dienio rytų. Visi turėsite progą pinigus |> irnėti. Nepa
mirškite pasiklausyti svarbaus pran Šimo, kuris yra 
Jums vertas piningų tsumą.

WILLIAM A. LEWIS
4716 So. Ashland Avė., Chicago, III.
Chicagos žymiausi vyrų ir moterų rūbų pardavėjai

— ant Credit.

!§

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Urmo (wliolesale) kainomis pristato i alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisinga patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

DUODAME

PASKOLAS ANT NAMŲ
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 

NUO 1 IKI 15 METŲ.

Reikale kreipkitės prie:

ST. ANTHONY’S
BUILDING & LOAN ASSOCIATION

1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO

TELEPHONE CICERO 412 JOS. P. ORIBAUSKAS, Sec’y.
Padėti pinigai kM mMneei Iki 11d. nei nuošimti nuo 1 dienon

DABAR MOKAME3* % UŽ PADĖTUS PINIGUS

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >5.000. 
per Fed.TBl Ravino and Lom bMonace Po-P., WMtilmrtoo. D. O

SABONIS IR BUICKI ■
Du garsūs ir visų mėgiami vardai po visą Ameriką. 

Sabonis už malonų, nuoširdų, ir teisingą patarnavi
mą. O BuickT, jame važiuodami, sakysite su pasigė
rėjimu: “Ak koks malonus pasaulis!”

Sabonis parduoda naujus 1941 Buickns, priima į 
mainus viiaų išdirbysčių automobilius, be skirtumo, 
kaip jis būtų senos ar jaunas, ir turi drdžiausį pasi
rinkimą vartotų garantuotų automobilių.

Kreipkitės į SABONĮ:
1735 S. Union Avenue,

Rez. Tel. CAN&l 6858,
Arba į gražią įstaigą:

MAHONEY & SIROVATKA CO.
5312-20 West Cermak Rd.,

Tel. LAWndale 1707

t I •
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DRAUGAS

KĄ SKAITYT?
nuodėmės dorovingumo prijia- 
žinimų. Pripažinę nuodėmės 
nekaltumą, Dievo įstatymui 
tampa panaikinti ir žmogui 
nėra reikalo prisilaikyti mo
ralinių taisyklių. Bet visas si's

Žiemos mėnesiai yra tinka
miausias laikotuirpis knygų 

'skaitymui. Šaltis kando mus 
šeštadieniais, kai sėdėjome 
kokiame dideliame stadimne 
ir Stebėjom, kaip dvidešimts 
du jaunuoliui trynėsi dėl vie
no maišo rutulėlio ir gražios 
Kinuos pinigų. Malonu dabar 
kai, ledas ir sniegas yra tik
renybė, o ne tik vaizduotės 
vaikai, ir atsilošus minkštoje 
kėdėje prieš ūžiančių liepsnų 
pasidžiaugti įdomia knyga.
Vienok, klausimas yrat„ kų 
skaityti ?

Atsiverčiame žurnalų. Jis 
greičiausia popularus, viens
kiemenis, paveiksluotas: ‘Pic’,
“Look” arba “Life”. Nebū
tų moderniška šeima, jei pas 
jų nebūtų minėtų žurnalų. Juk 
šeši milijonai skaitytojų nega
li klysti? Juose randame reut- 
listiniai nupieštus vaizdus įsu 
kibliais žodžiais paaiškinimo.
Paveikslai ilgiau pasilieka 
mintyje. Taip moko žurnalo 
redaktorius. Įsidėmėtinai* ver
čiame puslupus. Stebimės, 
kiek lakumo paveikslai atne
ša vaizduotei. Staiga prisime- 
lam, kad kai kur tai skaitė
me, ar girdėjome, jog šio žur
nalai leidžiami tiems Ameri
kos skaitytojams, kurie dar 
tikrai meišaugę iš mažyčių, 
darželio skyriaus metų. Supy
kę ir įžeisti trenkiant žurnalų 
į šonų.

G riebiau lės storos knygos, 
nupirktos knygyne ir parda
vėjo rekomenduotos kaipo 
‘ ‘ best-seller ’ ’. Skaitomo kny
gos redaktoriaus apžvalgų.

“Ši knyga vaizduoja fiiuto- 
' rių jio» pilnume. Ši novelė (stip

ri ir baisi; drųsos, baimės, ak
los ištikimybės ir išdavimo 
novelė; meilės, neapykantos, 
graiuiuo ir tikros mirties per-' taiau>nf.iu; pa5įskait^u" 
spėjimo novelė. Pilnu SlykS- kiekvienos knygos randa_
tumų, vienok jl nėra šlykšti i jos kailllJ) autolilJ h.
knyga”.

Katalikų
Pasauly

KERKUK, Ii akas. — šioa; vyriausios buveinės paskelb
senovės chaldejų vyskupi
jos arkivyskupas Stephen 
Djibri yra vienas seniausių 
pasauly vyskupų vyskupą-

MARYKNGLL, N. Y. — i vimo žvilgiu. O Jo Eksęe 
Nepaisant siaučiamo karo lencija dar nėra nė 70 m. 
Kinijoje, Maryknoll misio- amž. Mat, vyskupu konse- 
nieriams ten sekasi Dievo kruotas jam esant 30 m

alvojinuis yra tuščias. Mes, pjatįnti tarpe pagelių, amž. Jau 48 metai kaip vy
nito i»at pradžios, tuojau su
gebami, nors neišėję ir ankstų 
mokslų, suprasti klaidingumų.

Grįžtam prie redaktoriaus.
Kaip tai šis žmogus, daleis- i riai plačiau ima darbuotis 
kini, normalaus proto, galėjo kai kuriose šelpimo stovyk- 
drįsti galvoti mus esančius to- lose.

1940 metais šie misionie- skupauja 
riai pakrikštijo apie 17,000 —
kiniečių, arba 3,000 daugiau 
kaip 1939 metais. Misionie-

kius neišmanėlius, kad nenu- 
stebėtumėm tokio iškraipyto 
galvojimo t Prisimenam, kad 
visi šios eros “best-s?llers” 
taip gema. Redaktorius, arba

ta, kad Popiežius paskelbė 
tokią misijų intenciją per 
sausio mėnesį: “Kad misijų 
aktyvumas žydėtų visoje 
žemėje.”

NEW YORK. — Iš Vati
kano per radiją praneša:
Šiandien kaip Vokietijoj, j drausta, 
taip Austrijoj ir nacių oku- —
puotoj Lenkijoj nėra jokių 
katalikiškų mokyklų. Kadan 
gi katalikai mokytojai ir

MEXIC0 CITY. — Mek
sikos prezidento Camacho 
nuosprendžiu fietos dienraš 
čiui Boletin de Action Na- 
cional iš naujo leista nau
dotis paštu, kas iki šioliai 
administratiniai buvo už-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
Ifiekzamlnuoll jas moderniškiausia 
metodą, kuriu regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
82 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie luisalina 
vis* akių Įtempimu.

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

OI’TO.METRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0528 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m, 

Treč. ir keSt: 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. CANai 5969

DR. WALTER PHILLIPS
uiimujAs ik chirurgas 
2155 VVest Cermak Koad

OFISU VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — S:30 vakaro

tr pagal sutarti.

LONDONAS. — Lenkų ar
mijos ištrėmime vyskupą J j ^„^“"„^“ūko'mokyk- 
Gawliną Šventasis Tėvas lose dgstyti nacių reU 
Pijus XII paskyrė dar u

autoriaus geras draugas, sten- graikų-rusinų ir armėnų ri
sąvoką, tai jiems atsakytas 
mokytojavimas, jie išvyti iš

Gyvenimas — tai privilegi
ja jėgoms išbandyti, o kai ta 
privilegija drąsiai imama, pa
togių progų pasitaiko daug 
dažniau, negu spėsi jas išnau
doti. 0. S. Marden

LIETUVIAI DAKTARAI

gias padengti knygos nešva-j tų vyskupu. Sakoma, tai pir namų įr jų nuosavybės kon- 
nulius gražiais, pritaikintais mas toks įvykis, kad ^as fiskuotos
apžvalgos žodžiais. Toji ap
žvalga dar daugiau neša reik
šmės, jeigu redaktorius ran
dasi pripažintųjų autorių tar
pe. Keatlizmais, kuris šiandien 
randasi knygose, yra synoni,- 

miniis su biaurumu, skausmu

pat vyskupas vyskupautų' 
trims ritams — lotynų ir 
minėtų dviejų kitų. LONDONAS. — Westmin 

ster katedroje ir kitose čia
_  katalikų bažnyčiose mišių
pj celebravimas įvedamas pu 

sįaudieniais, kadangi rytais 
iki 8:30 dėl karo negalima

LAS VEGAS, N. M 
Santa Fe arkivyskupas 
A. Gerken kunigais įšventi- 

ir šlykštumu. Visos šios rea- no aštuonis meksikiečius
lizino ypatybės yra Riešingos auklėtinius Montezuma se- naudotis jokiomis švieso- 
mūsų asmenybei. Paėmę kny- minarijoje. mis. Šiaurinėj Anglijos da
gų nueinam ir pakišam jų len
tynoje toli už kitų.

Bet kų gi skaityti? Jei ne

________ ly nacių bombomis sugriau-
DUBUQUE, la. — Arki- tos dvieJ4 vyskupų reziden-

vyskupas F. Beckman C1JOS-
populiarės novelės ir žurna
lai, tai kas lieka? Šiuo laiku

Šv. Patriko bažnyčioje su-j 
teikė Sutvirtinimo sakra-,1 ST. LOUIS, Mo. — Šio 

! sausio 15 ir 16 dd. čia įvyks 
i vyskupijų ir parapijų soda-

statom jam klausima, nes ži- ypač reikėtų branginti vitsa, llciTų unijos nacionalinis 
kas lietuviška. Mūsų broliai, i direktornJ suvažiavimas.

laimingai atvyksta Henrikas, Į mentą 241 konvertitui.
mūsų geras pažįstamas. Pa

nom, kad, jisai yra prityręs 
skaitytojas ir Katalikų Uni
versiteto graduantas.

MThe America Press”, jis 
padeda, “neseniai yra išlei
dęs knygų surašą katalikams. 
Jame gulime rasti ne tik ge- 
riajusius šių dienų rašytojų

pavergti rusų, neturi progos 
atvirai gyventi ir plėtotis”. NEW YORK. — Iš Tikė-

1,- nei nestebi,,, kai drau- į iimo Plat'nim0 . draugijos 
ga« išeina. Mūsų vaizduotėje ————————————
sukte sukasi visa eilė knygų,
mažų ir didelių, storų ir plo
nų,, spalvotų ir ne kurios taps

DR. KARI. NURKAT
(N ur kaitis)

veikalus, btt tinkamiausius Į mūsų gyveninio draugės žie- 
katalikams pamokinančius ir mos metu.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN
KANTER
MUTUAL
L1QUOR

CO.

VVholesale
4707 So.

i Halsted Si
Tel. Blvd 
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• AKIŲ GYDYTOJAS

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:
VIRginia 1886 PROspect 3531

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185? West 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treėiad. ir Sekmad. tik susitari us.

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

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

Sekmadieniais suiia sutarties

ŪR. F. G. VvlNSKUNAS
FHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2108 VV. Cermak Rd. 
Tel CANai 2345 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
Res.: 7004 So. Fairfield _ 

_______ Tel HSNUock 3150_______

Tek YAKda 3146
VALANDOS: Nuo U iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
UV Iii TUJAS IR CHIRURGAS 

luipgi akinius pritaikau.
3343 S. rlalsUu Street

DR. V. Ė. SIEULINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais IX
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avt. 
Tel YAKda 0994.

Pirmadiemuis, Trečiadieniais U 
besta durniais.

Pradedame galvoti: kaip tai 
galima, kad knyga pilna šlyk
štumu ir nebutiniai šlykšti ? 
Mūsų miklus protas nesugeba 
'suprasti šio' paradokso.

Redaktorius toliau didelė
mis, aiškiomis raidėmis pra
neša:, kad visa tai atlikta pa
gal meno taisykles. Malonu 
žinot! Novelė nors pilna šlyk
štumų, bet nėra šlykšti. Pa
lieka tik viena išvada: ji yra 
dora, tos ydos antitezė. Jeigu 
ši išvada tinka šiame .pa
vyzdyje, tinka ir sekančiame. 
Nuodėmė nors yra šlykšti ir 
biauri, visvien netenka bjau
rumo ir šlykštumo kai veikė
jas prisilaiko meno taisyklių. 
Tai visa ,puiku ir gera. Jeigu 
šį sprendinių pripažįstam, lie
ka tik vienas žingsnis — į

mpų jos apžvalgų. Tarp bi
bliografijom, biografijos, pasa
kų, literatūros, filosofijos, so
ciologijos, jaunesniųjų daly 
pastebim rašytojus: iSheed, 
Cliesterton, Cathurs, Day, 
Dudley, Wliite, Kilmer, Sheen, 
Maritain, Repplier ir k.”

“Vienok”, sako Henrikas, 
“neprošalį būtų perskaityt 
bent vienų, kitų tomų lietu
viškų novelių. Yra daug įdo
mių romanų ir beletristinių 
knygų, parašytų lietuvių kal
boje. Jos lengvai įgijamo.,. 
Parašai į “Draugo” knygyną 
ir už kelių dienų gausį kniy- 
gų. Be to, skaitj uanias savo 
kUlboje ne tik išmoksi taisvk- 
lingiau kalbų vartoti, bet taip 
gi arčiau susipažinsi su Lie-1 
tuvos tradicijomis ir papro
čiais. Dabartiniu laiku mums

Pranas Pranskus » prieinama kai-
na pritaiko akinius.

Kiekvienų dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

— Modcrnišklausi įrengimai —

— Patyrusios Grožiu Specialistės —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

M art y Sncilla, savinink*

ĮPACTS YOU NEVER KNEWi/!

(heres proof!) 
'blonpe fannv",a notorious 
ROUMANIAN CONFIOENCE GI«L,| 
ONCE SCKP TO THE MAVOB OF 
adamclis(a TOWN IN ROUMANM 
THE FAIAOU& STATUE OF OVI5.THE ] 
LATIN P0ET...THI9 STATUE HAD 
BEENSTANDINO FOR VE ARS 
OPPOSITE THE T0WN H ALL AT , 
CONSf ANŽA.ROUAAANIA...
WHEN THE MAVOB ANDCOM-* 
MlTTSf ARRlVEOATCO8STA8 
TO F E ttH THE STATUE, THE 
POLIZt INT(RVEM(OANOCX- 
PIAINEP T HAT THEV HAD SEENj 
THE VKTIMS OF AM IN6ENIOUS 
FRAUD*

i*”".

\OfpA'<lNG , A** mSTOtt'L AL Ll
AHšX> , A ©O'NLOF MINU*

---- - r-,>

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

O1TOME1RICAI.LY AKIŲ 
specialistas

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palt-ngvinis akių įtempimą kas es
ti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų, akių karštį. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus- Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.

Nedtliomis pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 137S

lllllllllllllllllilllilliuililillillllllllllllllllll

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111.
Antradieniais, Letvirtudiemaia 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet,

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
į OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pugul sutartį. 

Res. telefonas sRHiey 0-134.

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

(2-tros lubos)
Tel MIDvvay 2860 Chicago, ilk 

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

Sekmad. uuo .10 nu 12 vai. ryto.

DR. MAURiCt W
GYDYTOJAS IR CHlr.ORGAS
4631 5o. Ashland Avenue

Tel. lAKds 0994 
Rez. tek PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedchomis uuo 10 iki 12 vai. dieuj

Tek YARds 5557

DR. EKANK G. KWINN
* (Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
16ol vvest 47th btreet

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

ir pagal sutarti._________

Pailcti Pinigai kas Atėnes) iki lt Hienos. NeS Nuošimtį nuo 1 Dienos

TURTAS VIRS------------- 05,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virš - - - $400,000.00
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolai ant namą 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS •»

Tek Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lotos Gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
________ Tek Cicero 1484_________

OR. A. JENKINS
(Cietuvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VYest 63rd Street

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

Taipgi pagal euturtį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Mamų telefonas VIRginia 2421

DR. P. j. bEiNAR
(Seinarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 bo. Halsted btreet

TELEFONAI:
Ofiso — WEN t worth 1612.

Res. — YARds 3955.
OFISO VALANDOS:

3 tfu 4 popiet. 7 iki 9 vakare.
f reėiaditunus ir Sekmadieniais 

įMigai sutarti.

Tai. YARds 2246

UK. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj' pagal sutartį.

i*

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO.
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

Chartered by U. S. Government.
SAVINGS FEOERALLY 

INSURED.
•

4192 ARCHER AVENUE
TEL. VIRGINIA 1141.

VAL.: 9 iki 4 p. p. Trcėlad.: • Iki 12:00 p. Seštad.: 9 iki 8:00 v, v.

By Bob Dart

Z
 N MONTEHEORO TilERE IS A TRAIN TMAT KONS FROM BAR 
TO VIR-PAZAR, A OtSTANCE OF ll MILĖS,IN l HOUR ARD 20 
M1NUTES.. A PAStlME OF THE PEASANfS IS TO PACE THIS 
DISTANCE WITH THE TRAIN WHKM,INVARIABLV LOSES.

KtTCHEM * SCIEHCit
HE ACCIOENTlT OOTRAN THE 

TRAIN WMLE CMASiNO IT AND N0W 
I H£ 'S IMAiTiNC FO6 IT TO SNOW UP *

|N AnYffort to ELIMINATE THE
VACUUM WHICH CAUSES FOOD DIS-
kCOLOOATION,THE NEVVAER FLO/ 

J’lIABlGlASS KNIFE MAS
įFFN u«Ll»

I ! y -y

\

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKI AKŲ DKAUGlJUS NARIAI

Ree. 6968 8o. Talman Avė.
See. Tel GROvehiU 0617 
Office tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vak: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtai! ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marąuette Road

Tel. YARds 6921.
Res.: K£Nwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vul.: nuo 1-3; uuo 6:30-8^9
756 VVest 35th Street

DR. STRIKOL’IS
FHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Office tek YARde 4787 
Namų tel PROspect 1930

Ofiso tek VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BiiVerly 8244

DR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį._____

Tel OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Tel. OANal 0267
Rea. tel.: PROspect 6669

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avi 
V Al.INDUS: lt v. ryto iki H Dnp'd

9 iki 8 vai. vakava •

Dienraščio “Draugo” Metinis
Koncertas

— įvyks —
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. v,1 Sekmad., Sausio 26 d., 1041

REZIDENCIJAI
6631 S. Callfornia Avė

Tai RCPahiia TMS

SOKOL HALL
Rezervuokit tų dieną — 

“DRAUGUI”.

»



Šriad’ėnis sausio 4 d, 1941 DRAUGAS

ŽINIOS 1$ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS
GRĮŽO BAIGTI SAVO TARNYBĄ

l I KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Toks Yra Komunistinis Maskoliai - Lietuvos |Ir Talkos Nenuemė 
“Rojus” Darbininkams Prokuratūros Visų Gerybių

Visą amžių tauposi senyva Pagelbininkai
Sovietu Lietuvos

k

tarnaitė pasiliko be nieko.
Komunistai ją apiplėšė
Štai visiškai autentiškas 

pavyzdys, į rodąs, prie kokių 
dangun šaukiančių neteisybių 
atvedė Lietuvos bolševikų fa
natiškai-? doktrinizmas. Dėl su
prantamų priežasčių, aišku, 
negalime minėti iinvardžių.

Dar nuo prieš pasaulinio k» 
ro laikų kažkaip Šveicarijon 
atsidūrė lktuvailė, kuri čia 
dirbo kaipo tarnaitė. Būdama 
taupi, ji per daugiau kaip 25 
metus sunkaus tarnaitės dar
bo susitaupė kelioliką tūks
tančių frankų. Senatvei užsi
manė nusipirkti savo tėvų ša
lyje ūkelį, kuriame manė bai
gti savo aimžių. Taip ir pada
rė. Bet būdama dar šiek tiek 
pajėgi, ji pavedė ūkelį valdy
ti 'savo giminaičiui, o pati pa
siliko Šveicarijoje, kur toliau 
dirbo, norėdama dar šiek tiek
užsidirbti ir susitaupjti pini- J būtų griežtai vykdomi komu- 
gų. . .. inkstų partijos ir tarybinių vy-

. • , . , i. riausybės organų nurodymai”.
Lietuva okupavus bolsevi-1

katms ir pradėjus vykdyti ‘‘že- į Kitais žodžiais tariant, šių 
mės nefųrmą”* jau nebe jau-; prokuratūros talkininkavimo 
na tarnaitė grįžo Lietuvon, , grupių narių darbas bus sekti 
nes prisibijojo, kad jos sun-

Nors Lietuvoje siaučia jau 
laikraš- aa'< *a*’ ^ai ’k’hnr t 'oįvcho- 

čiuose paskelbtas tdraipsnis, |zuose papilko daug nesurink- 
kurio autorius yra žmogus su?lĮ (:ukiinių įiu.kelių ir bul-
reikšininga pavarde V. Kasa. *‘s ^ar ol™anizuojainos

vadinamos talkos, į kūnas 
šis maskolius, kuris pasiraši- įpj-ievrirtos keliu siunčiami fa- 
nėj:a, kaipo ‘‘Lietuvos PSK brikų darbininkai, įstaigų ta- 
prokuroro pavaduotojas , ati niautojai ir net mokyklų mo- 
dengia daug paslapčių, kaip jnįai. Prienų apylinkėje dar 
okupuotoje Lietuvoje buisi or lapkričio viduryje buvo su-
ganizuojamas teisėtumas Jungta talka, kurioje dalvvn 
Pasak autoriaus, kiekvienoje vo apįe jop 'žmonių. Iš 350 
įstaigoje, įmonėje ir net koo- Į mokinių atėjo tik kelios d.i- 
peratyvuose būsią parenkami j šiuityS) nels „,okįniai n,?turi 
3-5 žmonės/, kurie ‘vadinsis j pj.į^jjjjjdų drabužių. Taip pat 
•prokuratūros talkininkavimo | valsty|>es įstaigų tarnSiutojai 
grupe. Šie žmonės bus tąovie- j heveįk visai neatvyko, nes ir 
tiskos prokuratūros bendrada- jįe neturi apsivilkimo. D.abai 
rbiai, kurie pranešinės apie “Tarybų Lietuva” daro jiems 
kiekvieną pastebėtą prasižen- dėl to prįekaištų. Įdomu pa-
girną. Bet jų uždavinys bm 
net tik davinėti prokuratūrai 
skundus apie įstatymų sulau-

8 stebėti, kad į talkas siunčia 
mi žmonės negauna jokio at
lyginimo, o jiems priklausan-

žymo ir turto aikvojimo bei , tięfji pinigai atiduodami ko- 
gadinimo faktus, bet ir žiūrė
ti, kad ‘‘įmonėje vilsų, pirma

kiai įsigyto ūkelio irgi neiš
dalintų. Jos baimė, deja, pa
sitvirtino. Giminaitis, valdęs 
jos ūkelį, atsisakė jai žemę 
atiduoti, o bolševikiška žemės 
ūkio komisij.it išaiškino, kad 
tarnaitė žemės pati nedirbusi, 
tad žemė iš jos turinti būti 
atimta.

Dabar senyva tarnaitė, vi
są savo amželį sunkiai dirbu
si ir dėjusi skatiką prie ska
tiko, pasiliko be nieko. Koks 
likimas ją klūkia sovietų Lie
tuvoje nesunku pasakyti. D 
tai tėra tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių, prie kokių absur
dų privedė bolševikų betvar
kė. 1 !

darbininkus ir tarnautojus ir 
juos įskundinėti GPU, net- 
kaip ir sovietų Rusijoje, taip 
ir okupuotoje Lietuvoj pro
kuratūra tėrai paklusnus įran
kis GPU rankose. Tad oficitv- 
liškai GPU visose įmonėse ir 
įstaigose turės įsavo agentus. 
Tame pat straipsnyje “drau-

V
»4si

(“Draugas" Acme telephoto)

Ilgai atostogavęs į Washingtoną liaigti savo tarnybos ter
miną pagaliau grįžo U. S. viceprezidentas J. N. Ga/rner. Se-, 
nato sekretorius Edwin Halsey (dešinėje) sveikinti vicepre
zidentą.

Jr

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
munistinei liaudies pagalbos 
sųjunga i.

Sovietų Lietuvos komisarų 
taryba ir reikalų valdyba per
sikraustė į buv. Valstybės Tau 
pomųjų Kasų rūmus, tik šį 
pavasarį 'baigtus. Šie nepri
klausomosios Lietuvos laikais 
pafcftaityti puikūs rūmai yra 
buv. Laisvės alėjoj prieš Vai 
stybės teatrą.

gae” Kasa įsakmiai nurodo, 
kad jo bendradarbiai turėsią 
sekti gyvenimą ne tik .mies
tuose, bet ir kaimuos#1.

“Foreign Notės” leidžia- tams Latvijos, Lietuvos ir E.s- 
mas Čikagos Tarybos užsienių (tijos užkariavimą. Britų at- 
santykiams svarstyti savo lap- sakymas 'svarstyti tokią gali- 
kričio mėn. 23 d. biuleter.'yj mybę, buvo svarbiausias fak-

Jau Pritrūko 
Statybinės Medžiagos

rašo: ...‘‘Britai, nežiūrint vi
sų nusivilimų praeityje tęsia 
flirtą su Rusija. Prieš Molo
tovo į Berlyną vykimą, Britai

torius, dėl kurio nutrūko Bri- 
tų-Soviietų derybos 1939 m. 
vasarą. Po šių derybų nepa
sisekimo Rusija pasirašė, su-

kneipėsi Sovietų paramos da- sitarimą su/Vokietija 1939 m. 
rydami Rusijai šito<kį pa-iū- rugpiūčio mėn. 24 d. 

Okupuotoje Lietuvoje jau lymą: už daugiau draugišką “Newsweek” lapkr. mėn. 
pritrūko statybines medži - nusistatymą Britų atžvilgiu, 25 d. tarp kita praneša, kad 
gos. Valstybinis (statybinių Britai sutiktų nusidėti patys poreįgn Office’as “paskelbė 
medžiagų pramonės trestas iš- ir neparemti jokios kombina-1detales savo žaidimo, kurį ba- 
leido pranešimą, kad noriu- cijos nukreiptos prieš Rusiją,'^- Maskvoje.

do facto pripažinti Rusijos 
Pakaitės Valstybių užkariuvi-

tieji pirkti plytų, čerpių, kok
lių, kalkių ir drenažo vamz
džių turi gauti sp-.(dalinius 'mą ir garantuoti Rusijai vietą 
pažymėjimus miestuose iš lmr eventuadėje taikos konferen- 
mistrų, o valsčiuose ir kai- ei joje ir balsą taikos derybo 
muio'.-e iš valsčiaus ‘virš i.'.ių. se.
Net namo remontui ar klos- šiokio pasiūlymo padary-1 kratijos pavirstų griuvėsiais 
niai reikalinga medžiaga ie- mas nebuvo savo laiku viešai: ir kad komunistų pasaulinė 
galima pirkti be tokio pazy- p.wke|btas. Britai jį paskelbė revoliucija galėtų lošti teisėjoj

“Washington Stuir” lapkr. 
mėn. 27 d. antrašte “Rūpes
čiai su Ašim
nįs, kuriame tarp kita rašo
ma: “Stalinas” lygiai nori, 
kad Ašies valstybės ir Denio-*

Iš ARD 22 skyr. 
Veikimo

GARY. — Gruodžio 2 d. 
buvo metinis ARD 22 sky
riaus susirinkimas. Išduo
tas raportas iš ‘‘bunco par- 
ty.” Pasirodė, padaryta gra
žaus pelno.

Valdybon 1941 m. išrink
ta: pirm. B. Yuraitienė, vice 
pirm. E. šerkšnienė, nut.

klebonui kun. Marčiui, ku
ris ir mums paliudymą da
vė ir prisidėjo auka.

Gruodžio 19 d. surengto) 
“bunco” buvo daug gražių 
dovanų. Be to, po lošimo, 
duota kugelio, pyrago ir 
arbatėlės. Pramogoj dalyva
vo klebonas kun. J. Martis, 
taip pat vietos seserys. Pa
reiškė dėkingumo prietė-

Kalėdos Ir Nauji 
Metai

t
pils mufei šiemet buvo ramūs, 
vienok neapseitn be įvairių 
parengimų. Pavyzdžiui, prieš 
Kalėdas, rūpesčiu vietinių ka
talikiškų draugijų,
Kalėdų eglaitė Lietuvių Au
ditorijoj ir įteikta dovaaų vi
siems lietuvių vaikučiam:.-', ku 
rių dalyvavo a,pie trejetai ši
mtų. Svetainė ipdlna buvo ir 
augusių, kurie gėrėjosi gra
žia programa, surengta Šv. 
Baltramiejaus mokyklos mo
kinių. Buvo rodomi ir juda- 

'aaieji paveikslai, pritaikinti 
vaikams. Kclėdų senelis (Lau- 
rensas Petrošius) neužmiršo 
ir klebono, vikaro ir seserų — 
mokytojų. Tai jau trečias iš 
eiles toks gražus paivngimas. 
Verta pagirti, ir padėkoti vei
klioms draugijoms už toki su 
mauingumą ir auką.

Naujų Metų lauktuvių va
karėlis ir gi buvo suruošta.- 
rūpesčiu Šv. Baltramiejaus ir 
Šv. Juozą įm draugijų savo na.- 
me — Lietuvių Auditorijoj.
Dalyvavo skaitlingas būrelis 
lietuvių, kurie, sulaukę T 941 
metų, dalinosi linkėjimais. Po 
to, šokta, žaista ir da'nuota.

r?

rašt. F. Libauskienė, iždin., liams. Suteikta joms aukų,
Ona Rukienė, tvarkdarė E. 
Supranavičienė.

Nutarta surengti “bunco 
pąrty” seserų naudai ir nu
pirkti pečių Kalėdų dovanų. 
Išrinkta komisija pasidar
buoti tam tikslui iš: Petrai- 
tienės, Adomaitienės, Moc- 
kaitienės, šerkšnienės, Tus-
kanienės.I

Dieve, padėk joms!

kurių liko pečių perkant. 
Pramogai aukojo valgių: E 
šerkšnienė, S. Tuskanienė, 
V. Mockaitis, Petrąitienė, B. 
Yuraitienė ir U. Mickevi 
čienė. Dovanų aukojo: S
Tuskanienė, E. šerkšnienė, 
B. Prakurotienė ir B. Yu
raitienė.

Aš manau, kad komisijos 
pasišvęs darbuotis ir 1941 
m. parapijos ir vienuolyno 
naudai.

Valio, komisijai. Tegul 
Dievas padeda jai laimingai 
darbuotis!

B. Yuraitienė, pirm.

Aš, kaipo pirmininkė, no
riu išreikšti padėką komi
sijai už didelį darbą, kurį 
sąžiningai atliko. Iš tikrų
jų, man buvo didelis siur- 
pryzas, kai išgirdau bažny
čioje, kad seselės jau turi Serga Dvi Narės: 
dovaną. Man buvo didelis Ona Petkienė yra Muske 
džiaugsmas, kad bėgiu tri- gon, Mich.; turėjo didelę, 
jų dienų į- seserų namą at- operaciją. Elzbieta Valenie- 
važiavo Santa Claus su nau- nė pavojingai susižeidė ko
jų pečiu. Aš netikėjau, kad jas paslydus laiptais vienoj 
jos taip greit atliktų tokį Gary krautuvėj. Linkime 
darbą. kuogreičiausia pasveikti ir

Ačiū geriems pieteliams, grįžti į mūsų tarpą, 
kurie prisidėjo aukomis ir Rėmėja.

tilpo straips- velijo gero pasisekimo.
Už vis labiausiai dėkoju PLATINKITE “DRAUGĄ”

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

n įėjimo, 
mažesnis

Jeigu reikalaujama 
statybinės med/.i;.'-

jk> Molotovo iš Berlyno su
grįžimo, bet davė suprasti, 

gos kiekis, lai nurodomu, .i'>xika4 tas pa,jūlyma» j„„ koris 
galnns su minėtais pažymė-Į hU[1|g> kajp ,a,(arytas ir kad
jiniais kreiptis į pl>tipę ai „a galioje jei Rusija
koklinę, o jei reikalaujama ' n()rMl) - priimti.

rolę kitų bankroto. Stalinas 
nėra mūsų drangas ir negali 
būti”.

didesnio kitekio, tuomet reika
linga dar gauti valstybinio 
statybinių medžiagų t re to 
leidimą.

Kitais žo< iii •uis Britų diplo
matija pasakė: “Jeigu nega
vote ką norėjote Berlyne, ga
lite pabandyti mus. Mes ne
sijaučiame įsižeidę jūsų flir-

Yilniaus universitete atidi- tu su naciais”.
ryta katedra žydų kalbai ir Labiausiai dėmesį kreipia 
literatūrai. Katedrai vadovam ntis bruožas Britų pasiūlyme 
ja žydų kalbininkas prof. N. yra tai, kad Britai dabar siu- 
Priluckia. lo pripažinti de facto Sovie-

“Washington Star” lapkri- j 
čio mėn. 28 d. pateikia citatų 
iš XIII Komunistų Intemacio- ] 
nalo Plenumo vykdomojo ko 
miteto: “Fašistinė Vokietijos 
vyriuusybė, svarbiausia karo | 
kurstytoja Europoje provokuo Į 
ja neramumus Dancigp, Aus
trijoje, kSaaro Krašte ir Pa-1 
baltės valstybėse...” Ši citata 
buvo panaudota Dies “Raudo
nojoj knygoj”.

f

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

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greit* |r 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

Metinis susirinkimas
Šv. Baltramiejaus draugijos 
įvyks sausio 5 d. 1 valandą 
jx) pietų, Lietuvių Auditori
joj. Bus renkama valdyba, 
svarstomi įvairūs reikalai ir 
tartasi upie sumažiuiniŲ na- 

suruošta; rianis niokvisčių. Taigi, malo
nėsit visi nariai Pasirinkti.
Susirinkimas metinis. Sulj.’ 
konstitucijos, kurie nedaly
vaus, pateks po bausme.
Antanas J. Sutkus,

vietos veikėjas, pirmininkas 
Šv. Baltramiejaus draag’jos, 
Illinois valstybės aliejaus in
spektorius, paskelbė savo kan
didatūrą šio pavasario rinki
muose į Waukegano miesto 
iždininkus (city treasurer) 
demokratų sąrašu. Lietuviai, 
įsitėmykit! Atėjus rinkimams, 
palaikykit savo tautietį.

Kun. Jono B. Klorio,
kunigystės sidabrinio jubilie
jaus paminėjime, gruodžio 29 
jd., Cicero, Ilk, iš AVaukegano 
buvo du pilni basai, o dauge
lis važiavo ir savo automobi
liais. Manoma, kad Į Cicero 
buvo nuvykę virš gin tus žmo
nių, jų taupė ir Wavkegano 
miesto majoras Mance1! Tal- 
cott ir kolektorius Frank V\'o- 
rack su žmonomis. Enrikas

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakoinin- 
goins kompanijoms, per mūsų Ąpdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokią nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

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

* Automobile • Fire * Tornado • Furniture • Plate Glass *

WEST SIDE EXPRESS

Moving,

. Pečiams Alyva, 

Anglys

ir
• ' •

Malkos

2146 S. Hoyne Avė. Chicago

Tel. Canal 5233
S. T. FABI0NAS, Savininkas

Andreliums Jewelry Store
6324 South Westem Avenue

Visokiausių laikrodėlių, žiedų, deimantų ir šimtai 
kitokių dalykėlių.

Kiekvienas atsilankęs gaus gražią dovanėlę dykai!
Vak: 9:00 A. M.-9:00 P. M. Sekmadieniais iki 3 vai. pp. 
Rapolas ir Elz. Andreliūnai Tel. REPublic 49321

komisij.it
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
pramoga bus vienu sekmin-

1 ginusių, ules gerai pasitiki ci- 
, cerietėmis — O. Kimkien ir 

, V. Mozeriene, kurios pasiry- 
p.(t_ žę šimtiP bilietų paskleisti sa- 

j-' vųjų tarpe, ypač p nia Muze-

nii visur seka a.
Vaieūno pėdomis.

Po gražios ir turiningos ka
lbos, pirm. K. Sriubienė pa
dėkojo klebonui už taip nuo
širdžias pareikštas mintis, jmj 

*.-imeldė už sielų n. a. kun. Val
iūno ir gražiausioj?i pakilu 
šioje nuotaikoj? išsiskirstė.

Šiutnie susirinkime Ona Ne- 
niškis pusei metų užsirašė 
“Draugų”, įmokėdama $3.50;

%:
Iš Marijoną 
Bendradarbių 
Susirinkimo

Cicero. — Sausio 2 d. 
rapijos mokyklos kambary r, 
vyko Marijonų Bendradarbių rienė.
21-moi skyriaus labai gražus renginio komisijos rapor-
ir skaitlingas susirinkimas, tų aiškiai matosi, kad pramo- 
Sus-nią pradėjo pirm. K. Srin- kuri pyks antradienį, sau- 
bienė, sekretorius A. Valan- sjo 28 d., p-nų Kaulių name, ,'vų 
eius perskaitė praeito su-iriri- kuo sėkmingiausiai praeis, nes,, “Laivą’’

P. Deikantienė “Laivų” — 
$3.00; A. JolinsonierJė “L.ii- 

— $3.'C0; M. Kaziūnienė | 
$3.00; Narystės!

kimo nutarimus, kurie buvo reikia žinoti, kur ši pramoga mokesčius sumokėjo - B. Kau- 
priimti. įvyks, būtent Bulvaru »se; jei j liene $1.00, .J. Kaulius $1.00

Visų pirma sekė priėmimas kam nėra pažįstami ii žinomi o Lione dukstaite $1.00. 1 as- 
naujų narių. Įsirašė Bronė bu Kariškiai ir jų graži-vie-1 tairoji su savo mamyte ž.dė- 
Jakštaitė, jaunutė, daug ža- nybė, prašome ši i proga pa-^i- jo atvykti į apskrities susi- 
danti ateičiai. Jos motinėlė' naudoti, atvykti j rengiamą linkimų. Lauksime! 
šioje organizacijoje darbuojr..-1 ?’«mogą, pam:it\.;"c fai pa-j
si per daug metų. P-nia Jakš- v .cinga Ciceros ketuv.ų pro- 
tienė matydama ir suprasda
ma Marijonų Bendradarbių 
organizacijom gražų tikslą, į,-

J. K

Gruodžio 31 d.vi nei ja.

Iš Marijonų Bendradarbių iš Šv. .Antano parap. bažny-

rašė ir savo dukrele p-lę Plo
nytę, kuri, tikimasi pamylės 
šios draugijos darbuotę ir ne
mažai pūdės ir (progai pasi
taikius, įrašys ir širvo drau
ges. Sveikiname p-nią Jakš
tienę ir podraug jos dukrelę

. . čios Šv. Kazimiero kapinėseChicagos apskrities raportą1 , ., , .. , . * palaidotas a. a,. Kazimiera*patiekė pirm. K. Sriubienė,i,, ... , « .. .1 .... ' Martisauskas. ienoms pašte,pranešdama, kad susirinkimas, . , ,,f , i moju laiku buvo Oak Forestbuvo labai skaitlingas, daly-1 . , , ■ T ..v ,, ’ .* i prieglaudoj. Laidotuvėmis įu-vavo grįžęs is Kvtu dvasios . „ , , T i ,
' , , i pinosi žentam J. Jankauskas,vailam, kun. J. Dambrauskas,!

Gruodžio 28 d.susirinkusius puikiai pavaiši
no ir susirinkime paaiškėjo, girtas vairuodamas automobi- 

Bronųtę, ii tikimės, kad ir ki-ij^i visos Chicagos kolonijos j listas lobai sudaužė dr. A. 
tos motinėlės paseks sį gražų s(rOpjaj rengiasi prie meinio. i Gusseno stovintį automobilių 
pavyzdį. j Baigiant įsus i rinkinių, atvy-Į Pr*e G- Jaškflno garadžiaus.1

Sekė raportai: Labdarių Į ko gerb. klebonas kun Ig. Al- Taipgi užgavo ir daktaro sū- j
vietinio skyr. ir Federacijos1 bavičius, kuris buvo pakvii?s- DU, kuris tuo laiku buvo au-j 
112 skvr., kurį patiekė A. Va-! tas žodelį tarti, Ger.b. kun. tomobiliuje. Kaltininkas buvo 
lančius. Atstovais lankyli sky-Į Albavičius, būdams didelis pabėgęs, bet policija gi įeit Au
riaus susirinkimus išrinkti A. Tėvų Marijonų bičiulis, tik- čiupo.
Valančius ir V. Mozeriene. rai džiaugėsi, kad toks gražus 

(Raportų iš kun. J. Klorio, i būrys susirinkusiųjų taip gy-
25 metų kunigystės jubiliejaus J vai svarsto įvairius reikalus 
bankieto patiekė O. Rimkie- pagyrė ir linkėjo, kad patsai
nė, pranešdama, kad labai 
gražiai pavyko.

i Buvo skaityti du laiškai, ku
rie priimti. Vienas buvo iš 
Federacijos, o kitam iš Mari
jonų, Bendradarbių Dr-jos cen
tro, kvietimas į seimų vasa
rio 9 d. Išrinkti atstovai: B. 
Kaulitnė, V. Mozeriene, A. 
Valančius, P. Deikantienė ir 
pirm. K. Sriubienė.

Sekė raportas iš rengiamo 
vakaro — “bunco partv” p- 
nų Kaiulių namuose (Bulva
ruose), kurį patiekė komisija: 
B. Kaulienė, kuri lyg ir su'.i- 
rūipinus, bet S. Ališauskienė, 
jp-nios Kaulienės kaimynė, ū-

gelbės, kiek tik aplinkybės 
leis, pareikšdamas, kad, gir
di, kada Tėvai Marijonai rei
kalingi pagalbos, tai dabar, 
tik dabar, kada iš Lietuvos 
pabėgėliai apvylę juos teleg
ramomis ir laiškais iš Vokie- 
ti.Įas, šaukdamiesi pagalbos. 
Gerb. klebonas pareiškė, kad 
tiesiog baisu ir kalbėti.

Ištikrųjų iš šalies žiūrint, 
kyla mintis, kokie tie ciceriei- 
čiai laimingi, tiesiog pavydas 
kyla širdy, turėjo gerų kle
bonų, amžinos atminties kun. 
Vaičūną, bet jam mirus, Die
vas jų neapleido, gavo ir da
bartinį, asmenyje gerb. kun.

“Draugą”
užprenumeravo metanus S. ir 
jo, žmona Šileikiai, 1525 So. 
49tb Avė. S. Šileikis yra veik
lus narys ŠV. Antano parapi
jos komitete, taipgi daug da
rbuojasi įvairiose draugijose. 
Jo žmona taipgi gražiai vei
kliai parapijos labui, o ypač 
gražaus pelno padaro parapi
jos piknikuose prie saldainių.

lONRaD
Fotografas

Studija )renvia pu 
tnos rūšies ’U mo 
dernlškoniis užlaido 
mlo Ir Hoilvwooi 
šviesomis O. z b h 
Garantuotas

42(1 West 63rd Streei 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883

Res. — ENGlewood 5840

r
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DRĄUGAS I

Nuo sausio 6 d.
mūsų kunigai pradės lankyti 
Šv. Antano parapijos parapi
jomis. Lauksime.

Ruošiasi Prie
Parapijos Jubiliejaus

So. Chioago. — Sočikagie- 
čiai visu smarkumu ruošiesi 
prie paminėjimo šv. .Juozapo 
parapijos ir bažnyčios 40 me
tų jubiliejaus. Prie šių iškil
mių ruošiais ir visos draugi
jos.

Šis jubiliejus bus minimas 
sausio >12 dkmą. Sukaktuvių 
iškilmės prasidės bažnyčioje 
per sumų, ir .baigsis vakare 
dideliu bumkietu, parap. sve
tainėje. Į iškilmingam pamal
das ir balių kviečiame visus.

Bankietas pasižymc's ne tik 
vaišėmis, bet i,r gražia prog
rama. Vaišes gamina žymios 
vietinės šeimininkės, o prog

ramą išpildys parap. choras 
ir mokyklos vaikai. Kalbėto
jai nupieš parapijom praeitį ir 
nuveiktus darinis. Pokylis pra 
sidės 6 v. v. Įžanga $1.00. Ti- 
kiefcų jau galima gauti pas 
veiklesnius parapijos veikėjus 
arba klebonijoje.

Šv. Vardo dr-ja, viena jau
niausių dr-jų, jau turi virš 
trisdešimts narių, veiklių jau
nų vyrų. Dr-ja gražiai dar
buojasi. Dabar įsteigė “bowl 
ing” lygų net iš 6 rinktinių 
ir kas sekmadienį po piet ru
ngtyniauja) tarp savęs. Ne tik 
puikiai žaidžia, bet ir darbuo
jasi — laiko nuolatinius sus
inus su pamarginimais ir .pa
skyrė parapijai, jubiliejaus 
proga, $25.00. Be to, dar ren
gia (susipažinimo vakarų va
sario 9 d., parapijos svetai
nėje. Nemuno Sūnus

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Gerlauaia* PaUrnarimM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykit* mfisti radio programo Antradienio tr 
Mtadlenlo rytais 10:00 valanda, U WHtP stotie* (1400 k.) 

■o Povilą taltlmlero.

noNm DOCK WOPL 
CoBKBOAnB 
FlMOUS lsJULATlKO Boa»M 
CoNMKl noCMMOnm Boavm

3orrW»»-30iat m CuskFt.

MA»oWbo»45uoK»CuwcFt
Pum« Boa««o m Layyk*

AR DAUG KŪRO SULEG1NAT ŽIEMOS METU?]

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:] 
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai!
’i|

HtAvy C»nc«rrs.ETc Parūpiname F.H.A. Paskolinimu, 
ar ISmokėJIiniis.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
Warehonse: 9401 So. Stony Island Avė.. Uu. 80. CHICAGO 9245

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauger

' 1 1

A. "J" A.
VINCENTAS
PETREIKIS

(tel. Pullmun 0353)
Mirė sausio 2 d., 1941 m.,

10:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Teisių ap
skrityje. I^iugžeiuių parapijoj, 
Hudėnių kaime. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Barborą, (po tėvais 
Tarvldaitė), 2 dukteris Onų 
Ia'vendauskl. žentą Juozą, duk- 
terę Elzbietą Petravičius, žen
tą Kazimierą, anūkę Barborą, 
brolį Kazimierą ir brolio val
kus. Lietuvoje paliko brolį 
Vladislovą .ir jo Seimą Ir kitas 
gimines Ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 10727 Ko. 
Miehigan Avė. laidotuvės j- 
vyks pirmad., sausio 6, 1941.
Iš namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos ' pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moteris, Dukterys, 
Z<ntai, Anūkai, Brolis ir visos 
kitos Giminės.

Ixiid. direktoriai Lachavvicz 
ir Sūnai, tel. Pullman 1270, 
arba Canal 2515.

^•ndionis sau -o -t ,1

Draugo" koncertas, sausio 
26 d., 1941 m., bus vienas re- 
paprasčiausiu. Rezei vuokite 
tą dieną.

KRAFT FRENCH 
DRESSING

AMERICA S LARGEST 
SEllING BRAND . . i

PADĖKON6

A. "f" A.
BALTRAMeJUS ŠEPUTIS

Kuris mirė gruodžio 17 d., 1940 m., ir tapo palaidotas gruod. 
21 d., 1940 m. ir dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidėkot tiems kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą, palydėjo į neišvengiama amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami ta jo liūdna prasišalinima 
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasios vadams: kleb. kun. Ig. 
Albavičiui, kun. J. Kloriui ir kun. Mozeriui. kurie atlaikė j- 
spūdingas pamaldas už jo siela, už paėmimą iš narni) ir už pa
sakyta pamokslą bažnyčioje ir kapinėse.

Dėkojame visiems šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėko
jame varg. Ad. Mondeikai už gražu giedojimą pamaldų lai
ke. Dėkojame giminėms ir visiems draugams, draugėms už at- 
silankvma namuose ir taipgi tariame padėkos žodi visiems 
kurie užjautė mus nuliūdimo valandoie. Dėkojam grabnešiams 
ir šv. Kazimiero seserims už maldas ir papuošimą altorių.

Dėkojame laidotuvių direktkoriui Ant. Petkui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ii į amži- 
asti, o mums palengvino perkesti nuliūdima ir rūpesčius, 
ir galutinai dėkojam visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau, mylimas vvre ir tėve, ilsėkis šaltoj žemelėj.

'Nuliūdę: Moteris. Sūnai, Dukterys, Žentai, Anūkai, Se- 
serė, švogegris, Pusbrolis ir Giminės.

t

LAIDOTUVIĮį DIREKTORIAI r
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU AMPCpatarnavimas HITIDULHIibC dieną ir naktį

D V v A T KOPLYČIOS visose I A 1 MIESTO DALYSE

f

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Arą. 
Phone YARds 4908

Aathnay B. Petkus
6812 So. Western Avė. 
GROvebill 0142 
1410 S. 49tb Court 
CICero 2109

P. J. Ridikas

1.1. Zulp
S. P. Mažeika
J. Liutevičius

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

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

Alhtit V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024

[1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

4348 So. California [Avė. 
Phone LAFayette 3573
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West Ptillmano 
Naujienos

Kalėdų šventę vestpulma- 
niečiai praleido iškilmingai ir 
labai gražiai. Kalėdų dūmoje 

i mūsų bažnyčioje buvo šešerios 1 
mišios ir per visas bažnyčia

Šiandien Susirinks 
Demokratų Klubo 
Direktoriai

Nauja 13 AVardo Lietuvių 
Demokratų klubo valdyba tu
rės posėdį šį vakarų, sausio 
4 d., savo raštinėj, 6825 So.
W®lern Avė. Bus aptartu Siu buv“ P,lntt žuloni,»- “ 5
metų veikimas ir iSrinkta tii | vaL “' 8 1‘arapijtr.
rektorių pirmininkas ir rasti-jchoros’ kurtam vatiovauja va-
ninkas.

Praeitam klubo smiriitkinit 
į naujų valdybų įėjo daugiau 
šiai biznieriai ir prol’osiona 
lai. Dr. Poška, kuris per daug 
metų vadovavo klubui. kaipo 
pirmininkas, atsisakė toliau

rgon. S. Raila, gražiui giedojo 
mišias ir kalėdines giesmeles; 

bot lo chorui smuikais pritari' 
smuikininkės iš Šv. Kaz. Ak. 
<M’kestrow. Kaip kas mot, taip

1

DRAUGAS

Dienraščio “Draugo”

KONCERTAS
Sekmadienį, Sausio-January 26 d., 1941 m. 

SOKOL SVETAINĖJE
Dalyvauja:—

VISŲ MĖGIAMAS CHIC. APSKR. VYČIŲ CHORAS
IR

DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
Koncerto Dirigentai:

Dr. Arthur C. Becker Muz. Juozas Sauris

Valdyba
ir šiemet parapijiečiai Kalėdų ^oini \isi tos sukos biznieriai me svarbių klausimų svarstv-
dienoje sudėjo gražią taiukų pa.- (dalyvauti, 

kandidatuoti. Jo vieton išrink-'rW ‘“laikymui, būtent - 
tas pirmininku Jonas Javini. 4^00.63.
Kiti valdybos nariai: vice pi-
rmin. Kazimieras Ražas ir Sta Nalėdų įjta ,paąap. komi t e- 
sys Cibulskis, raštininkas An. nai*a^ bendrai nuėjo pas 
tanas Skirius ir Jonu o L. Juo- Sler^* kleb. kun. A. M. Liukų 
zaitis, iždininkas Julius Du- Pasveikino įteikdami do\ą- 
biniskis, iždo globėjai -'ona. 1 ■n.rA

Jankauskas ir Juozas Žvirb
lis, legalis patarėja* adv. C. 
P. Kai, maršalka Juozas Dau
ginis.

Sekančiam klubo susirinki
me, kuris įvyks sekmadieni, 
‘sausio 19 d., parapi. c.- salėj, 
dar bus darinkta 6 direkto
riai. Tų pačių dienų įvyks ir 
klubo naujos valdybos ;'dė
mimas su programa ir vaišė
mis. J. L. J.

nėlę. Klebonas komitetus ma
loniai priėmė ir pavaišino.

30 parų uždarytas
AVaukegano kalėjime 30- 

iai parų uždarytas Peter 
Miller, kurs nuteistas kalė
ti už automobilio valdymą 
neturint leidimo

imu. Bus raportas iš knygų 
patikrinimo, taipgi reikės iš
rinkti darbininkus patarnauti 

'draugijos vakare, sausio 12 
d., Lietuvių Auditorijoj.

P. K., sekr.

Brighton Park. — D t* jos
Saldžiausios Širdies V. J. No. 

Jis buvo teismo nuteistas 1 metinis (susirinkimas bus
prieš Naujus Metus. Bet 
jam prašant teisėjas jį ke
lioms dienoms paleido, kad 
su namiškiais praleisti Nau
jus Metus. , , •

Dabar po Naujų Metų jis 
pasidavė policijai ir įkalin-

sausio 5 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambary. 
Malonėkite nariai skaitlingiau 
šiai atsilankyti. G. S., rast.

Kolumbo Vyčių Arch
bishop Quigley 

Namas
1035 VVest 31st St.

Chicago, III., 
kuriame randasi na
mų patogumai, didele 
salė susirinkimams, 
žaidimų vieta su įvai
riais žaidimais, kaip 
ping-pong, billiards ir
t. t. Vieta yra viena gražiausių Bridgeporto kolonijoje. 
Ketvirto Laipsnio, Quadrangle Club, turi savo vietą, ir 
yra vietos įvairioms kitoms šakoms Kolumbo Vyčių 
veikimo.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:
Mecislaus Matuzas, Ber- 

nice Laucius, 26—24.

Casimir Augustinus, Ve
ronika Butkus, 54—58

Wade Allen, Bernice Vait
kus, 28—28.

KOLUMBO VYČIŲ AKCH- kraują, kad išgelbėtų gyvy- 
BISHQP QUIGLEY 'bę.
KUOPA
yra 11-ta didumo

t Susirinkimai yra laikomi 
Illinois pirmą ir trečią antradienį

valstybėje, kur randasi 161 mėnesio, 8 valandą, nuosa- 
kuopos. Kuopoje yra virš varne name, 1035 W. 31 St. 
900 narių ir yra viena iš Įsirašykite su Monsignor

CLASSIFIED
PARSIDUODA MAKQCETTK l'ARK 

M AMAS
Pa-rsiduoda didelis 4 t'l. narnas, po 5 
kambariais. Steam heat ir naujais pe
čiais ir ret'.riKeratorials. Padengti 
porčiai. Arti mokyklos* ir bažny
čios. Savininkas pigiai paduoda, Šau
ki!,': Vlltginia 15SO.__________________

PAMETĖ ŽIEDĄ
Pamesta Platinos vedybų žiedas su 
dešimčia deimantų gruodžio 2 4 d.,
tarp 2400 ir 2700 W. «9th Street. 
Radusiam atlyginimas. Mrs. S. Fin- 
gert, 5514 So. Blackstone. Pilone 
Plaza 2223.

Iš Apaštalystes 
Maldos Draugijos 
Veikimo

Cicero. — Gruodžio 6 <1. dr- 
ja laikė mėnesinį susirinkimų 
parapijos svetainėj.

Apsvarsčius bėgamus reika
lus, nutarta surengti vakaira, 
kuriame bus atvaidinta “Sen
bernio vargai” ir “Dainiai be 
galo”. Veikalus vaidins Ro
žių ir Lelijų klubas. Be to, 
dalyvaus du chorai. Vakaras 
bus sekmadienį, sausio 5 d., 
parapijos svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. 1

Prašoma visų atsilankyti.
A. S

Gaisras viešbuty; 
vienas sužeistas

Parapijos komitetan .1941 
metams išrinkta sekantieji vy
rai: Kaz. Alvinskas, Kaz. ALi- 
šauskas, Jonas Andruška, Jr.,
P. Čepkėnas, Al. Jucevičius,
J r., Rr. Kapočius, Mat. Kiu-
priis, Jr., J. Meškauskas, P.'tas. 
Mikolaitis, Jos. Mockevičius,
J. Perėdna, Ant. Pučkorius,
S. Piktužis, E. Radaivičius, S. 
Rimkus, Al. Sabol, M. Sinke
vičius, Ad. Šiuža?, VValter Šiu
žąs, Kaz. Taranida, Rd. Va- 
lauskas ir Krank Yųknis.

Reikia tikėti, kad parapi- 
jai šiais metais bus lengva 
suruošti bile parengimų su to
kiu skaitlingu veiklių vyrų 
komitetu, '

Marųuette Park. — ARI) S
skyrius laikys metinį susirin
kimų sekmadienį, įsausio 5 d , 
2 valandų po pietų, parapijos

Sausio 6 d. iš Cooko ap- svetainėj. Visos narės kvie- 
skrities drafto boardai dar čįainos būtinai dalyvauti, nes 
150 vyrų pasiųs kareiviai!- turime labai svarbų reikalų 
ti. O sausio 7 ir 8 d. po 200 svarstymui. Valdyba
vyrų.

Bridgeport. — Draugi ja* Sa 
, hlžiausios Širdies Viešpatie.? 
Jėzaus laikys metinį susirin 
kinių sekmadienį, sausio 5 .1.

<u augios susi- valandų po pietų, Chicago 
rinkimas Įvyks pirmadienį,

SUSIRINKIMAI
\ * . *

JaunųŠv. I eresės 
ir Mergaičių

.Moterųt

Gruodžio 29 d. po. pietų kle
bonas kun. A. M. Linkus įU 
parapijos naujais ir scnąis 
komiteto nariais turėjo pasi
tarimų. Pasidžiaugta . paauięi- 
jos geru stoviu. Visos bilos 
atpmokėtos ir parapija turį tik 
$2,009.00 skolos. Po to, išrink
ta sekmadieniams ir šventėms 
bažnyčioje kolektoriai.

Vienbalsiai nutaria sureng
ti vakarų su programa ir šo
kiais vasario 23 d., parap, 
salėje ir parapijos naudai, 

kilo! Kas programoj dalyvaus, vė
liau apie tai parašysiu. Visus, 
iš anksto kviečiame vakare 
dalyvauti, nes bus paskutinis 
sekmadienis prieš užgavėnes.

, Ra,p.

saūsio 6 d., 7:30 vakare. Nai- 
rės kviečiamos atsilankyti ir 
šikti lygi n t i* ®ltiitnė'ji itlO’ ‘knygu
tes. Mėnesinė Komunija pri
puola sekmud., sausio 5 d., 
8:30 mišiose.

A. Snarskienė

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. susirinkimas 
įvyks sekmad., sausio 5 d., 
1 vai. popiet parapijos salėj. 
Visas narės prašomos atsilan
kyti. Valdyba

Lietuvių Auditorijoj. Malonė
kite visi nariai atsilankyti, 
nes randas aug svarbių da.- 
lykų svarstymui draugijo/^a'- 
bui. r

Nul. rašt. Frank Bakutis

RADIO
Budriko Oro 
Teatras

Oro bangomis iš galingos 
WCFL radio stoties nedėlios 
vakare, nuo 5:30 iki 6:30. Bu-,

----------- driko radio Simfonijos orkets-
Town of Lake. — AR D l tra, Makalų choras, solistai,

žymiausių kuopų visose dar 
buotės šakose.

Veikime įeina rėmimas 
Catholic Radio Hour, išpla
tinimas “Sunday Visitor” 
laikraščiuko visose miesto I 
įstaigose, Illinois Catholic. 
Home , Foundling organizaci- Į 
ja, kuri surado namus 2,411 
katalikų vaikams katalikų 
namuose, kiekvienais metais 
rengia Annual Christ.mas 
Party našlaičiams ir sene
liams; sukėlė virš $700.00 
Catholic Youth Organizaci
jai per metinę Kolumbo Vy
čių Barbecue birželio mėne
sį, suteikė įrankius ir pini
gų St. Mary’s Off-the-Street 
klubui.

Pačioje viršūnėje įvairio
se sporto šakose, kaip lai
mėdami $1000.00 Fred B. 
Snite Golf Trophy ir t. t. 
Per metus yra bovvling čam- 
pijonai, softball ir t. t.

Kraujo aukotojų grupė 
yra didžiausia, kuri yra vi
sad prisirengus reikalaujan
tiems neturtingiems suteikti

Krušas klase, sausio 21 d., 
1941 m. Archbishop Quigley 
kuopa kviečia jus.

HQLLYWOOD INN
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems
parengimams.
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal

(Savininkai)
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virglnia 9780

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą'

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.

ĮfflDWEST FĮĮĘL ĮĮĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

Range Aliejus Fuel Aliejus

lt (II K STUDIO
1945 VVest 3S01 Street

2335_SO7WESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

ADVANCED PMOTOGKAPHY 

lOYVfcST l’DSSlhl.E l’KICEh
PHONE I.AF r.TTh 2*13

Vakar anksti rytą 
gaisras New Michigan vieš
butyje, dešimtajam aukšte.
Apie 150 asmenų turėjo iš
sinešdinti gatvėn. Vienas vy 
ras, 64 m. amž., sunkiai su
žeistas ir paimtas į ligoni
nę. Kitus kelis asmenis ug
niagesiai išvadavo. .

Gaisras prasidėjo iš kam- Grosernitlkų 

bario, kuriam apsistojęs Dėmesiui 
Leon Nuhn, 47 m. amž. Prie
žastis dar neišaiškinta.

skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio 5 d., 2:30 
vai. popiet, parapijos salėj. 
Visots narės prašomos atsibin-
kyti. Valdyba

Mėsininkų ir

Makalų drama, parinktos dai
nos — 60 minutų gražaus pa
silinksminimo leidžiama lėšo
mis Juozo Budriko rakandų 
ir radio krautuvės, 3409 So. 
Halsted Street. Kiekvienų me
tų po švenčių, Budriko krau
tuvė turi išpardavimų, vadi
namą “Clearance Sale”, kad

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito. 
klem Bankietam Suteikiam Pa. 

tarnavlm*.
Linksmaa Patarnavimai Visiem*

756 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

WHŪLESALE
FURNITURE

BROKER
DININO ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDIIOOM SETS 
— KLOS — KAD1OS — KE- 
FRIGERATORS — WASHEBS — 

M ANŪKES — STOVĖS.
AJ1 Naiionally Advertlsed ltcma.

Bridgeport. — 1914 metais 
suorganizuota čia Lietuvių 

i Mėsininkų ir Groscrninkų Są
junga tikslu kad vieni kitiems 

l pagelbėtų biznyje, kaip antai

Brighton Park. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 

,6 skyr. svarbus metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį (padaryti viętos (pftvataarinėms
sausio 5 d., 3 vai. p. p., iro- prekėms. Daugybė “floor sam- 
ky.klos kambaryje. Prašome.- plės” bus išparduota irai pusę 
visos rėmėjos susirinkti. J.’P. kainos. Pranešėjas

Fabrike žuvo 
mašinistas

Walter Tychevvicz, 42 m. užperkamt didesnį kiekį pre- 
amž. mašinistas iš Harvey kių ir pigiau pardavinėti, kad 
užmuštas International Har vietos žmonėms nereiktų • į 
vester Co. fabrike, 3600 W. “čėnštorį”, taip pat kad ap- 
31 gat., kritus ant jo vie- sisnugoti nuo kitataučių or- 
nos mašineriios daliai. ganizacijų. Sąjungai gauta ii

čarteris.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Klūbo metinis susirinkinm į- 
vyks sair-io 5 d., llollyvood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St.

Helen Chapalj, rast

Mažiau bus 
netinkamųjų

Žinoma, neužtenka Indi or 
ganijuiotais bei turėti čarterį.

Draugijos Šv. Petronėlės 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 5 d.., .1 vai. po pietų 
parapijos 'svetainėj. Narės ma
lonėkite) atsilankyti. Išgirsite 
raportų.

A. Laurinaviche, rast.Pranešta, kad šį kartą ka- Reikia parodyti ir veiklumo, 
riuomenės gydytojai mažiau būtent dalyvauti susirinkimuo 
ras netinkamų kareiviauti se ir domėtis ios veikla. O Simano Daukanto draugija 
vyrų, kuriuos drafto boar- kaip tik to neparodo šios sų- laikys metinį susirinkimų sė
dai paskirs. Tai dėlto, kad jungos nariai. kmadienį sausio 5 d., 12 va!.,
drafto boardų gydytojai at- Sekantis svarbus sus inąs į- Chicagos Lietuvių Auditori

joj. Kiekvienas narys privalo 
būtinai atsilankyti, nes turi-■

aargiau patikrinės 
vyrų sveikatingumą.

I7

skirtų vyks sausio 8 d. vakare Liet. 
Auditorijos žemoje salėje. Pra

I

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 R A U O A S*’
2334 South Oakley Ave„ 

Chicago, Illinois

• SPORTIŠKI VIRŠUTI
NIAI VYRŲ MARŠKINIAI, 
Balti ir Spalvoti. Vilnoniai 
Šveteriai, Pančiakos, Piršti
nės ir Kepurės. Vilnoniai 
Apatiniai Marškiniai Vyr
ams.

BRIDGEPORT KNITTING 
MIRS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago 

TEL. VICTORY 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara kasdien ir vakaraus 
„ ir Sekmadieniais.

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

■ Pastovumas-
Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

Si bendrovė, kaip mūsų ta^ta, yra įsteigta anl 
namų, karia yra aavininkų apgyventa. Ns.asitt 
(augesnės vietos taupyti savo pinigus.

JSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENOVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILOŲ METŲ.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Tek Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y
Indėliai klekvtaoo taupytojo apdrausti Iki 14,000 Fadarallnėj tsUlg^j.

A
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Šeštadienis, sausio 4 d., 19-41

“IMKITE PILSĄ” IR MATYKITE 
‘DIDELĮ MAGIKĄ’ DRAUGO KONCERTE 
Kaip Lietuviai Ir Amerikonai Šoka Polkę?
Visi laukia Pauliečių Choro!,

Bus didelio lietuviško juo
ko dienraščio “Draugo” kon 
certe, sausio 26 d., Sokol 
salėje, nes Vyčiai prašys 
susirinkusių “Imti Pilsą” ir 
džiaugtis “Dideliu Magiku!” 
Taip, Chicagos Vyčiai per
statys du trumpus veikalė
lius, kurie bus kupini lietu
viškų dainų ir saldaus juo
ko. O kas daugiau bus trum 
pas, juokingas įžengimas į 
visą programą, kurį rengia 
vienas “Draugo” redakcijos 
narių, ir didelis vakaro sur- 
pryzas!

Minėtuose veikalėliuose 
pasirodys visa eilė solistų, 
kurie puikiai pasirodė per 
Vyčių operetę “Čigonų Dai
nius.” Svarbesnes roles tu
rės sekantieji dainininkės, 
dainininkai: Henrietta Lu
kas, Felicija Pečiukas, Juo
zas Lindžius, Leokadija 
Sutkus, Antanas Baltakis ir 
Ernis Sutkus.

Pauliečių A Cappella dai
navimas visus domina.
Chicagos lietuviai vargo

nininkai ypatingai susidomi 
no De Paul Universiteto dai 
navimo būdu, nes žodis 
“a cappella” reiškia Paulie
čių techniką. Reiškia, De 
Paul Universiteto choras 
dainuoja be akompanimen
to, be jokio muzikalinio in
strumento pagelbos, kad 
palaikius toną. Toks daina
vimas ar giedojimas yra 
sunkus ir begalo gražus. 
Mums, lietuviams Chicago- 
je, didelė garbė yra .susi
laukti tokių “ponų” savo 
tarpe ir “Draugui” eina 
komplimentas už pakvieti
mą jų koncertuoti.

Arthur C. Becker, - De 
Paul Universiteto dirigen
tas, yra nepaprastą?. muąU

kas ir šiomis dienomis nau
ją garbę sau pelnė kai su
rengė Kalėdinį programą 
Universitetui. Taip, didelė 
garbė mums!

Kaip Jūs šokate lietuviš
kas polkas?

Ar lietuviškai ar ameri
koniškai šokate polkas, ma
tysite abu būdus perstaty
tus ant estrados, kai Geno
vaitė Sauraitė su savo šo-

KURI JŲ ST VAKARĄ POPULERUMO KONTESTE LAIMĖS "SNIEGO KARALAITĖS” VARDĄ IR BRANGIĄ DOVANĄ

Chicago lietuvių parapijų chorų ir klubų atstovės, kurios dalyvaus šį vakarų populerumo konteste Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios para
pijos (Brighton Park) choro šokių vakare, sausio 4 d. Žiūrint iš kairės į dešinę: Julia Kisielius, (Mitss oung Lithuania), Hattie Iješčauskas (Miss 
Marųuette Park), Albina Pustelnik (Miss West Pulhnan), Gene Ambrose (Miss llolv Name), Helen Macikas (Miss Town of Lake), Adelė Novak 

... . ... . na’rlrfl (Miss (jiflfy Giri), Violet Žilinskas (Mitss Ripples Soc. Ath. Club), Eulala Couble (Miss Cicero), Ann Ūsas (Miss West Side) ir Helen Reck (Miss
ejU grupe z pas > Bridgeport). Atvaizde nėra Pauline Dailinkaitis (Miss Providence). Klišė Chicago Herald Americin), 

vienu ir antru stilių.

Bus ir dar vienas labai 
įdomus šokis, .būtent, “The 
Waltz in Swing Time.” Tas! 
paskutinis numeris tikrai 
patiks jaunesniesiems kon
certo lankytojams.

Atydos atkreipiantis šo
kis bus lietuviškas “Lakštu
tės Šokis,” kuris, gal, pirmą 
sykį bus šokamas lietuvių 
visuomenės palinksminimui. 
“Lakštutės šokis” yra tik
rai grynai lietuviškas šokis 
ir bus įdomu matyti, kokia 
rendicija bus duodama to
kiai naujenybei.

Koncerto tikietų kainos 
yra $1.00, 75 centai ir 50 
centų. Tikietų galima nu
sipirkti pas “Draugo” ag
entus, kuriems siūlomos do
vanos už daugiausia parduo-* 
tų tikietų. O šokiams, kurie 
įvyks tuojau po koncerto, 
grieš Stanley Metriko šau
ni orkestrą. Tikietai vie
niems šokiams kainuoja tik 
35 centai.

Tad, kas gyvas atvykite 
į “Draugo” koncertą, sau
sio 26 d., Sokol salėje, kuri 
randasi numeriu 2345 South 
Kedzie avė. Koncertas pra- 
jidęs^penktą valandą vaka
re, o šokiai aštuntą valan- 
Miėt ...

Šokių Vakaras, 
Suįdomavęs Visų 
Jaunimų

Brighton Park. — Kas bus 
gražiausia! Kas gaus “fur 
coat! Tokiais klausimais Chi
cagos jaunimas domisi N. P. 
P. Šv. parapijos choro šokių 
vakaru, kuris įvyks .parapijos 
salėje šeštadienį, sau/do 4 d. 
vakare.

Šiame vakare bus “style 
shofw” ir kuri mergaitė bus 
populeriausia ir gražiausiai 
dėvės, gaus furkautą.. Kontes
te dalyvauja mergaitės iš vi
sų Chicagos lietuvių parapi
jos chorų. Furkotų dovanojo 
William A. Lewis; jis pats 
vadovaus ir “style show”.

Šokiams grieš Harry Wick- 
so orkestrą. Šokių komisijon 
įeina: Ona Fedurienė, Juozas 
Gudas, Juozas Lindžius, Sta
sys Dobrovolskis, IViktorijia 
Pasiskevičiūtė, Antanias Ru- 
dakas i,r Malvina šimkiūtė. 
Varg. Justas Kudirka taipgi 
padeda komisijai. Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

f

si

Negrai negali ka 
laimėti

Chicagoj negrų vadai bu
vo iškėlę kampaniją, kad 
privalomon karo tarnybon 
šaukiami jauni negrai nebū
tų atskiriami nuo baltodžių 
kariuomenės tarnyboje. Kai 
tas nepavyko, šaukiami ka
reiviauti negrai buvo ragi
nami pasisakyti “conscien- 
tious objectors” ir draftų 

i boardams grąžinti aplikaci
jas tuščias.

Bet ir šis žygis nepavy
ko. Draftų boardai jų pasi
sakymo nepripažįsta ir jie 
turi pasiduoti konekripci- 
jai.

Prisipažino prie
žmogžudystės

Negras plėšikas George 
Anderson, 29 m. amž. po
licijai prisipažino, kad jis 
nužudė gatvękario motorma 
ną William Custer lapkričio 
10 dieną.

Šis plėšikas sužeidė ir 
vieną gatvękario keleivį. 
Bet tasai išgijo.

INTERNATIONAL LIŪUOR GO.
Savininkas: FRANK VIZGARD

APLINK MUS
X Kun. J. Prunskio prakal 

bose užvakar Brighton Park 
liet. parap. salėj Lietrivai Ge
lbėti Fondui (surinkta su virš 
$90.00. Pridėjus surinktas au
kas per St. Gabaliausko pra
kaltas, briightoniparkiečiai jau 
turi $109.00. Be to, praėjusį 
rudenį per dr. Al. Račkaus 

į prakalbas buvo surinkta šiam 
fondui $71.60. Tuo būdui šia- 
me L. G. F. vajuje Chicagos 
rajone Brighton) Park atsisto
jo į pirmą vietą.

X Edmund Budreckis, nau
jokas Marijonų seminarijoj, 
išvyko namo — į Elizabeth, 
N. J., kur jo brolis Antanas 
žuvo automobilio nelaimėj. 
Laidotuvės įvyksta šiandie.

X Visiemfe aplink mus pra

nešame, kad tuoj pradėsime 
spausdinti antrą tomą roma
no Naujas Žmonių Fabrikas. 
Kas pradėjo skaityti negali 
nutraukti. Pamatysite, koks 
bus jo galas.

X Kuh. I. Albavičiui išleis
ti ir naujam klebonui kun. A. 
Martinkui priimti Dievo Ap
vaizdos parapija ryt rengia 
bankietą parap. salėj. Ta pa
čia proga bus paminėta ir 
kun. A. Martinkauisi 20 m. ku
nigavimo sukaktis.

X Pas M. Sudeikienę, žino
mą veikėją, Naujų Metų die
ną buvo susirinkus Mot. Są- 
gos 21 kp. valdyba ir knygų 
revizijos komisija. Viešnias 
šeimininkė šauniai priėmė.

X Pas Jos. Shamet, 1330 
So. 4$) Avė., Cicero, iškilmin
gai atsisveikinta su senais 
metais ir triukšmingai sutikti 
naujieji.

^Itchine
Forquick relief from itching of eczvma, pimples. 
athkte’s foot, scabies, rashes and other e«- 
temally cauaed skin troubles, ūse world-famous. 
cooling. antiseptic. liąuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itching. 35c trial bottie 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

. toru tint
i lhisfostWi</

i -or ManiyBuli

Save nuskriausite nedaly
vaudami “Draugo” koncerte, 
sausio 26 d., 1941 m.

Met. Invertoriaus 
IŠPARDAVIMAS
Kiekvieną metą po švenčių 
Budriko Krautuvė išparduo
da likusias Rakandų ir Ra
dijo prekes už pusę kainos, 
kari padaryti vietą pavasa
riniams rakandams 500 Ra
dijų, 230 Elektri,kinių Le- 
daunių, ,175 Skalbiamų Ma
šinų, 194 Parlor Setų, 254 
Kairpetij, Lovų, Matrasų, Pe
čių, Elektrikinių Dulkių Va
lytuvų ir Liaimpų.

ALDERMENAI 
KOVOJA SU 
UNIJOMIS

Chicagos aldermenų tary
bos finansinis komitetas 
prieš Kalėdas svarstydamas 
miesto išlaidų sąmatą nu
sprendė organizuotięms mie 
stiniams darbininkams su
mažinti atlyginimą taip, kad 
tas prilygtų mokamam pri
vačiose kompanijose. Rasta 
kad daugeliui miestinių dar
bininkų yra mokama dau
giau, negu unijos nustaty
ta. Atlyginimo mažinimas 
sako aldermenai yra būti
nas, nes miesto išlaidos tu
ri būti apkarpomos.

Gruodžio 19 d. organizuo
ti darbininkai susirinkimuo
se nusprendė nepripažinti at 
lyginimo mažinimo ir pasi
ryžo, prireikus, savo protes 
tą paremti streiku.

Dabar šių organizuotų 
(miestinių darbininkų uni
jų) vadai finansiniam pa- 
komitetui įteikė griežtą pro
testą ir pareiškė, kad dar
bininkai pasirengę streikuo
ti.

Pranešta, kad aldermenai 
neigia protestą ir pareiškia, 
kad atlyginimo mažinimas

yra gyvas reikalas. Jie nu
rodo, kad darbininkai bus 
apmokami unijų nustatyta 
rata, tai yra, ne mažiau kaip 
privačiose kompanijose.

Minėto atlyginimo suma
žinimu aldermenai tikisi 
šiais metais 340,000 dol. su
mažinti išlaidas.

Chicago sulauks naujo 
didelio fabriko

Iš Washingtono gauta ži
nių, kad Studebaker korpo
racija Chicagoj statys dide
lį fabriką lėktuvų inžinams 
gaminti. Milijonai dolerių 
bus išleista fabriko pasta
tymui ir įrengimui. Bus 
darbo keliems tūkstančiams 
darbininkų.

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

— o —
Taipgi reikalaukite geriausio 
LietnviSko Krupniko.

— o —
Parduodame vien tik Taver
noms.

— o —
Mūsų Valandos: nuo 9 

iki 5 kasdien.
Užsakymai išvežiodami 
sekančią dieną.

6246-48 S. California Av.
Chicago, Illinois

Tel. REPublic 1538-9

1

Vienas berniukas 
užmuštas, kitas 
sužeistas

Doty gatvėje, arti 128 
gt., kol kas nesusektas au 
toistas vieną berniuką EI-I 
mer Bodi, 12 m. anž už-Į 

mušė ir kitą, Barry Hilts, 
10 m. amž., sužeidė Sužeis
tasis yra Ingalls Memorial 
ligoninėje, Harvey.

ATYDA! TAVERNŲ 
SAVININKAI

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtinės Ar 
Vyno, Pašaukit© —i-

LAFayette 3632-33

South Side Hesale Liqm>r Co.
JOHN F. SKORPIK, savininkas

1945 W. 47th St. Cbicago, III.
Louis Mingela — Antanas Krushinas — Beuny Batekl

AR NORI TURĖTI $50,000.0cf

kai sulauksi 65 metus? Ištikrųjų, taupydamas po 
$9.59 kas savaitę nuo 20 metų iki sulauksi 65 metus, 
su 31/2% dividendais, turėsi $50,000.00.

Su Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamą TAUPY
MO PLANĄ ir pradėk taupyti dabar ?• \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Road, Chicago

Ben. J. Kazanauskas, See.

TURTAS VIRŠ............^1,000,000.00

f
WAUKEGANO LIETUVIAI!

Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:—
Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malonų Patarnavimą —

šaukite:
DREW COAL <& ICE CO.

575 Market Street Waukcgan, III.
TELŠ. — ONTARIO 5704 - 8015

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaitytė)
....... ...... .. ■...... .........

ibarcutit”’
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į 1IAI

ĮSTEIGTAS CHICAG0JE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietnvijų. 

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

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

W H F C — (1420 Kilocydes)

Midget Radijos, vertos $12.,
po $5-95

Naujos Radijos, 8 tūbų, gra
žiuose kabinetuose, vertos 
- $69.50 — parsiduoda už

$34.50
RCA Victor Automatiškom 
Radijos ir Victrola Combi- 
nation, vertos $99.50, už —
{H)

$49.50

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St
Krautuvė su mėlynu frontu

Budrik Furniture 
Annex

3417-21 So. Halsted St. 
TeL YARDS 308H

Žvmūs Budriko Radilo pro
gramai iŠ WCFL. 970 kil., ne
dėlios vak. nuo 5:30 iki 6:30.
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