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TRUMPAI
P. T.

Lietuvoje leidžiamame ka 
capų-žydų laikrašty “Tary
bų Lietuva” randame prane 
Šimą, kad Paleckio “aukš
čiausioji” taryba nusprendu 
si tarp kita patvarkyti ir 
šunis. Matyt, norima juos 
sukomunistinti taip, kad jie 
galėtų raudoną spalvą ats
kirti nuo kitos kokios. Įsi
veržę į Lietuvą purvais ap
žėlę kacapai su savimi at
vilko ir bušelius įvairių ligų 
mikrobų. Tarp kitų jie Lie
tuvon įnešė ir nagų ir snu
kių ligą galvijams. Nors ma 
žai susovietintų galvijų ir 
belikę, bet ir tiems gresia 
minėta epidemija. Kaca- 
pams negaila galvijų, bet 
jiems reikalingas pienas ir 
pieniniai produktai, kurių 
ir patsai “genijaliausias” 
Stalinas yra pasiilgęs.

)

Plintant tarp galvijų mi
nėtai epidemijai, Paleckio 
“didžiai protingoji aukščiau 
šioji” taryba susekusi, kad 
šią epidemiją daugiausia pla 
tina kaimų šunes. Tad tos 
tarybos nuosprendžiu įsaky
ta visus kaimuose šunis ap
rūpinti antsnukiais ir dar 
pririšti, o palaiduosius žudy 
ti. šis darbas pavestas če
kistams. Kai nepavyks šunų 
patvarkyti — sukomunistin
ti, jie bus išžudyti. Juk ir 
šunes turi įsisąmoninti, kad 
Kaune yra galinga raudono 
ji ' Paleckio vadovaujama 
“aukščiausioji” taryba.

Dabar paaiški tos “aukš
čiausiosios” tarybos prieš 
šunis susimetimo tikroji 
priežastis. Ir tamsiausias ko 
munistas gali žinoti, kad už 
tos galvijų tarpe epidemijos 
plitimą negalima kaltinti šu 
nų. Šunes regimentuojami, 
kad jie kaimuose neužpuldi- 
nėtų žydų, kurie šiandie 
Lietuvoje vyrauja ir kaimuo 
se bosauja. Lietuvos kaimų 
šunius žydas visados buvo 
nepakenčiamiausias tvari
nys. Visais laikais šunes net 
už kaimų ribų triukšmingai 
pasitikdavo žydą, žlibuojan 
tį į kaimus su “kromeliu” 
pardavinėti adatas, pipirus 
ir kitas smulkmenas, dėl šu
nų žydai turėjo daug kentė
ti. šiandien jie greta kaca- 
pų pastatyti Lietuvos šeimi
ninkais. Tad ir sugalvota

Įteike Airijos 
Protestą

BERLYNAS, sausio 6 d. 
— Šiandie Airijos atstovas 
Berlyne lankėsi Vokietijos 
užsienio ministerijoj ir įtei
kė savo vyriausybės protes
tą, dėl tariamųjų Vokietijoj, 

jj bombanešių atakų Airijoj.
snukius. Amerikos lietuvis- bus sutriuškintas. O Hitle-j 
ki raudonkakliai gali tai ris atsako, kad Vokietija!

priemonė šunims uždaryti

ginčyti. Bet tai tuščios jų

I

pastangos.
Kolumnistas gen. Hugh S. 

Johnson rašo, kad gana sa
ve mulkinti sakant, kad A- 
merika nesiųs savo kariuo
menės į Europą britams pa
dėti nugalėti nacius. Chur- 
chilli tvirtina, kad Britani
ja karius iki nacizmas

AMERIKA PAVOJUJE-ROOSEVELTAS
Anglai
Žygiuoja
Tobrukan

KAIRO, sausio 6 d. — 
Anglijos kariuomenė, užė
musi Bardiją, skubiai žy
giuoja Libijos gilumon ir 
esanti jau netoli Tobruko, 
kitos svarbios Italijos lai
vyno bazės Libijoj.

Generalinis karo štabas 
praneša, jog iki šiol suskai
tyta 30,000 italų belaisvių, 
kuriuos belaisvėn paimta už 
ėmus Bardiją.

Italijos karo vadovybė sa
vo komunikate nesako apie 
Bardijos paėmimą, bet pra
neša, jog “daugiau įsitvirti 
nimų Bardijos fronte pate
ko į anglų rankas”. Vakar 
naktį Virginio Gayda radio 
kalboje pareiškė, jog Bardi
jos pasidavimas “būtų žy
mus anglų laimėjimas ir 
skaudi pamoka mums”. 
Nauji žygiai

Anglų sluogsniai įsitikinę, 
jog gen. Sir Archibald P. 
Wavell vadovaujama anglų 
kariuomenė, neduodama ita
lams atsikvėpti po Bardijos 
pasidavimo, gali pravesti 
staiga naujus žygius Libijoj.

Anglų bombanešiai perei
tą šeštadienį ir vakar apmė 
tė bombomis Tobruką, kur 
sukeltą milžiniški gaisrai. 
Vakar dienos orlaivių kovo
se pašauta vienuolika italų 
orlaivių.

Ant Tobruko karinių pas
tatų, aerodromų, laivyno ba 
raku ir apsaugos fortifika
cijų numesta tonos bombų, 
kurios padariusios didelių 
nuostolių.

Kovos prie Bardijos užsi
tęsė per dvidešimt dvi die
nas. Suimtųjų italu tarpe 
yra Bardijos įgulos vadas 
gen. Annibale Bergonzoli ir 
penki kiti generolai.

kariaus iki britų vyriausy
bės sistema bus sugriauta. 
Rimtai pažvelgus į tuos a- 
biejų pusių grąsinimus ran
dame, kad britai negaus 
progos be Amerikos kariuo
menės įsiveržti Vokietijon, 
kuri yra galingesnė įsigink- 
lavimu. Tad sakyti, kad bri 
tai laimės karą be Ameri
kos kariuomenės yra vien a- 
kių dūmimas. .
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Nesitiki Greitos 
Taikos

VATIKANO MIESTAS, 
sausio 6 d. — Kalbėdamas 
Romos aristokratijai Popie
žius Pijus XII pareiškė, jog 
naujieji metai neatrodo bū
sią laimingesni už praėju
sius ir labdaringumui būsią 
dar daugiau dirvos.

Savo kalboje Popiežius 
davė suprasti, jog jis jau 
nustojęs vilties susilaukti 
greitos karo pabaigos.

“Naujieji metai suteiks 
jums daug progų daryti ge
ra ne tik savo namų aplin 
,koj, bet ir už jos”, pareiškė 
Popiežius.

Kalbėdamas apie savosios 
audiencijos garbingą praei
tį, Popiežius ragino juos pri 
siminti dvasinės patrimoni- 
jos svarbą.

“Tas didingas ir slaptin
gas dalykas, vadinamas pa
veldėjimu, be abejojimo gali 
būti suklastotas materialis
tinių teorijų”, kalbėjo Pijus 
XII. “Bet dvasinė patrimoni 
ja yra daug svarbesnė”.

ORAS
Dalinai debesuota ir pro

tarpiais sniegas. Pietryčių 
vėjai.

Saulė teka 7:18 vai., saulė 
leidžias 4:32 vai.

BELGRADAS, sausio 6 d. 
— Vokiečių oficialieji sluog- 
sniai sk'eidžia pareiškimus, 
jog Rusija sutikusi, kad Vo
kietijos kariuomenė įžengtų 
Bulgarijon ir užimtų jos te
ritorija. šie pranešimai ki
tur nepatvirtinti.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 
6 d. — Aukštieji oficialieji 
sluogsniai šiandie užginčija, 
jog Bulgarijos premjeras ma 
tesi su von Ribbentropu. Ta 
čiau esą labai galima, kad 
Bulgarijos premjeras ir Vo
kietijos užsienio ministeris 
pasimatys netrukus.

QUITO, Ekvadoras, sausio 
6 d. — Ekvadoro užsienio 
ministerija praneša, jog per 
eitą šeštadienį įvyko Peruvi 
jos ir Ekvadoro pasienio sar 
gybų susirėmimas, kuris už
sitęsė per 30 minučių. Susi
rėmimai įvyko prie ginčija
mos pasienio zonos.

NEW YORKAS, sausio 6. 
— šiandie Yankee Clippe- 
riu Londonan išvyko Prezi
dento Roosevelto asmenis at 
stovas Anglijai Harry L. 
Hopkins, kuris išvykdamas 
atsisakė smulkiau paaiškinti 
apie savo naująsias parei
gas.

Dienos Atakos 
Londone

II
LONDONAS, sausio 6 d., 

— šiandie vokiečių bomba-1 
nėšiai pravedė Londone ata
kas dienos metu ir bombų 
numesta trijuose distriktuo 
se. Tai pirmoji dienos laiku 
ataka per keletą savaičių.

Pereitą naktį pravestos a 
takos ant Londono buvu
sios silpnos, nors “apgriau
ta nemaža namų ir yra ke
letas žuvusių asmenų”.

Vakar nakties atakoje vo 
kiečiai pirmą kartą panaudo 
jo ant sostinės sukoncen
truotas padegamąsias bom
bas.

Leahy Aplankė 
Flanainą

VICHY, sausio 6 d.— 
Šiandie naujasis Jungtinių 
Valstybių ambasadorius 
Prancūzijai pradėjo savo 
darbą.

Adm. William D. Leahy 
pirmiausia oficialiai apsilan 
kė pas Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerį Pierre-Eti- 
enne Flandiną, kuriam jis į- 
teikė savo skiriamuosius 
raštus.

Maršalas Petain naująjį 
Amerikos ambasadorių grer 
čiausia priims antradieni at' 
trečiadienį.

DIDESNĖ
PARAMA
DEMOKRA
TIJOMS

WASHINGTONAS, sausio 
6 d. — Šiandie Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė Kon
gresui, jog Jungtinėms Vals 
tybėms gresia “užsienio pa
vojus” ir pareikalavo “sku
bios ir pagyvintos ginklų 
gamybos”, kuriais galėtų pa 
sinaudoti, ne tik šis kraštas, 
bet ir užsienio “demokrati
jos”, kovojančios prieš dik
tatūras.

“Šio momento uždavinys 
yra”, pareiškė Prezidentas, 
“kad mūsų veiksmai ir poli
tika būtų nukreipta pirmiau 
šia — beveik išimtinai — 
prieš šį svetimųjų pavojų. 
Mūsų naminės problemos y- 
ra šio didžiojo įvykio dali- 
mi .
Parama kovojantiems

Toliau Prezidentas prašė 
Kongresą, kad paskirtų pa
pildomąsias sumas pinigų 
karo reikmenų gamybai, ku 
rie būtų teikiami kovojan
čioms prieš užpuolikus val
ty bėm s.

Savo kalboje jis šių vals
tybių neišskaičiavo, bet an
ksčiau jis yra pažymėjęs An 
gliją, Kiniją ir Graikiją.

“Šiokia parama nėra ka
ro veiksmas”, pabrėžė Roo
seveltas, “net ]ei diktato
riai vieningai pareikštų ją 
tuo esant.”

Pagaliau, anot Prezidento, 
jei diktatoriai bus pasiren
gę užpulti Ameriką, jie ne
lauks mūsų karo veiksmų.

“Jie nelaukė, kad Norve
gija, Belgija ar Olandija 
pradėtų karo veiksmus”.

U. S. Politika
Jungtinių Valstybių “tau

tinę politiką” Prezidentas 
pavaizdavo susidedančią iš: 
naminės apsaugos, rėmimo 
visų valstybių, kovojančių 
prieš užpuolikus ir pasiprie
šinimo bet kokiai agresorių 
padiktuotai taikai, kuri bū
tų pavojinga ir Amerikos 
saugumui.

"Mes žinome, jog pastovi 
taika negali būti * nuperka
ma kitų žmonių laisve”, pa
sakė Prezidentas.
Keturios laisvės

Diktatorių planuojamoj 
santvarkoj, pasak Preziden
to, trūksta keturių svarbių
jų žmonijos laisvių, kurios 
kaip tik yra šios ruošiamo
sios tiranijos priešingybės.

“Pirmoji yra žodžio lais
vė — visam pasaulyj.

“Atnroji yra kiekvieni 
žmogaus laisvė išpažinti D;f 
vą pagal savo supratimą -« 
visam pasaulyj”.

Vokietija
Okupuos
Bulgariją

NEW Yorkas, sausio 6 d. 
— Patikimi šaltiniai prane
ša, jog netrukus Vokietijos 
kariuomenė įžygiuosianti 
Bulgarijon. Tai būsią pasė
kos Vokietijos ultimatumo, 
kurį ji įteikusi Bulgarijai ir 
kurį Bulgarija priėmusi.

Šie šaltiniai sako, jog Vo
kietijos ultimatumas Bulga
rijai įteiktas pereitą šešta
dienį ir Bulgarija ji priėmu
si. šį ultimatumą Bulgarijai 
įteikęs Vokietijos užsienio 
ministeris von Ribbentropas 
Bulgarijos premjerui Philo- 
vui.
Pasiuntina į Maskvon

BUDAPEŠTAS, sausio
6 d. — Rusijos ministeriai 
Bulgarijai, Jugoslavijai, Ro- 
munijai ir Vengrijai skubiai 
išvyko Maskvon.

Manoma, jog diplomatų iš 
kvietimu namo Rusija pirmą 
kartą parodė rimtą susido
mėjimą situaciją Balkanuo
se.

Kai kurie rusų sluogsniai 
Balkanuose skelbia, jog Ma
skva jau įspėjusi Berlyną, 
kad tolimesni Vokietijos žy 
giai Balkanuose gali pasta
tyti pavojun” kerus santy
kius” tarp Rusijos ir Vokie
tijos.

Tuo tarpu Bulgarijos ko
munistai paskleidė Sofijoj 
atsišaukimus, kuriuos tvirti 
narna, jog “Rusija neleisian
ti Vokietijos kareiviams įkel 
ti kojos į Bulgarija”.

Ankstesni diplomatų pra
nešimai sako, jog Vokietijos 
kariuomenės Bulgarijoj gali 
ma esą tikėtis trečiadienį.

Vokiečių sluogsniai Bel
grade tvirtina, jog su Jugos 
1 a vi j a bus pasielgta kaip ir 
su Švedija.

ATĖNAI, sausio 6 d. — 
Pranešimuose iš pajūrio 
fronto kalbama apie žymius 
graikų laimėjimus, nežiūrint 
italų smarkių kontratakų.

Graikų sluogsniai praneša, 
jog vakar naktį pakeliui į 
Valoną suimta 150 italų ka
reivių ir keliolika karininkų

Trečioji esanti ekonominė 
laisvė, kuri įgalintų visas 
tautas užtikrinti savo gyven 
tojams sveiką ir taikingą gy 
venimą ir ketvirtoji — tau
tų saugumas. To būtų gali
ma pasiekti tik bendruoju 
nusiginklavimu iki tokio lai 
psnio, kad nė viena valstybė 
negalėtų užpulti kitos.

Be Kongreso, Prezidento 
kalbos klausėsi Aukščiausio 
jo teismo teisėjai, diplomati 
niai atstovai ir sausakimšos 
galerijos žmonių.
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pasiūlymus, —
laikytus Valstybėj Konstitucijos nuosta
tų. Bet koks pmeilenknnM su Komtitu 
cįjoe dėsniais yra kratau pavojingas. 
Kalbant apie paramų kitoms valstybėms,

pirmoj vietoj turi būti gerai aprūpinti sa
vojo kr.što reikalai. Norint ait steigti kituo
se kraštuose demokratiją, reikia akylai žiū
rėti, kad savajame krašte demokratijos dėt-? 
niai nebūtų pažeisti.

Dėl to, visada ir visur reikiai laikyti* 
Konstitucijos, kurioj ne tik ga matuojam s 
žmonėms žodžio, spaudos, susirinkimų lais
vė, bet ir nurodoma keliai ir vidaus ir už
sienių politikai vesti.

Dr. K. Pakštas

Ant Slenksčio J1941 Metus
1940 metų pradžia B*u ^arviku buvo vokiečiams

ireifcaJinga kaipo geresnis pii- 
1940 metanus prasidedant (ėjimas (žiemos metu) prie di-

Ar Eis Toliau J Rytus? Vis Dar Išbėga

Išrodo, kad šiomis dienomis turės išryš
kėti keletas labai svarbių klausimų Euro
pos konflikte:

galutinas pasukimas visų Vokietijos nacių 1 
jėgų kelionei į Rytus ir kiek stiprūs yru, i 
Sovietų Rusijos ryšiai su Vokietija. 
Balkanų valstybes jau seniai yra terori

zuojamos didžiųjų kaimynų. Jų susirūpini
mų padidino, kai Sovietų Rusija užgrobė 
Rumunijos dalį, o Vokietija visą Rumuniją 
paėmė hjvo kontrolėn, padarydama iš jos 
savo kariuomenės stovyklą. Prie Balkanų 
nelaimės prisidėjo ir italų žygis prieš Grai
kiją. j

Paskutinėmis dienomis vokiečių armijos 1 
judėjimas Balkanuose virto tikrai dideliu 
alarmu. Pirmoje vietoje susirūpino Bulgari
ją. Ne be rūpesčio yra, Turkija ir Jugosla
vija.

Sovietų Rusijos agentai bulgarams da
lina lapelius, kuriuose Sako, kad Maskva 
neleis nė vienam vokiečių kareiviui pa
dėti kojų ant Bulgarijos žemės.
Diifilomę^iniRis keliais Maskva taip pat 

padariusi žygių. Ji pasiuntusi notą Berly
nui, kurioj pabrėžiama, kad vokiečių įsiver
žimas Bulgarijon paaštrinsiąs bolštvikų-na- 
cių santykius.

Penktosiom kolonos ir diplomatų veikla 
savo keliu, bet visą padėties rimtį sudaro ( 
armijų judėjimas. Sovietų Rusijos pasieniais 
sutraukiamos milžiniškos nacių armijos. Bol
ševikų armijom taip pat esančios išsirikia
vusios.

Tad, išrodytų, kad susirėmimas yra neiš
vengiamas.

Bet, žinant, kaip bolševikai bijo baro, ky
la abejonių, ar jie gins Bulgariją ir kai ku
rias kitas Balkanų valstybes, nors ir yra 
žadėję tai daryti. Juk savo teiku bolševi
kai žadėjo ginti Čekoslovakiją, Lietuvą, bet... 
žinom, kaip jie. pasielgė. Gali taip būti ir

• su Bulgarija.
Bolševikai tik tada eis į karų prieš Hit

lerį, jei vokiečių kariuomenė peržengs jų 
sienų ir maršuos į Rusijos gilumų.

; / Ar vokiečiai, sutriuškinę Balkanų valsty
bes, eis toliau į Rytus — į Rusiją? Eis, nem 
tųi yra vienas iš pačių svarbiausių tikslų 
Hitlerio programoj. Žinoma, būtų kitaip, jei 
santarvininkams pavyktų vokiečių “Drung 
nacli Osten” — veržimosi į Rytus Nulaikyti 
Balkanuose.

Gaunamomis žiniomis, Liet)uivos pabėgė
lių skaičius Vokietijoje didėja ir, žinoma, 
tuo pačiu kartu didėja ir jų šelpimo prob
lema.

Pabėgimus iš Lietuvos dabar yra labai 
sunkus. Jis yra (surištas su pasakiškomis 
kliūtimis. Niekas pabėgėlių nelaukia ir Vo
kietijoj. Čia irgi reikia sunkiai vargti, ba
dauti ir šalti. ’ < k •» >,i

Bet bolševikai okupantai Lietuvos žmo
nėms sudarė takias sąlygas, kad jie ir sa
vo gyvybę rizikuoja ir vargų svetur nebijo, 
kad tik kaip nore pasprukti iš bolševikiš
kojo “rojaus”.

Žinodami, kad pabėgėlių skaičius augu1, at
kreipkime didesnį dėmesį į jų sušelįpimo 
reikalus, gausingiau aukojant Lietuvai Gel
bėti Fondan.

Huropoje jaiu virė antrasai 
Pasaulinis Karas. Europos 
politinis žemėlapis jau buvo 
žymiai pakeistas. Per tris sa
vaitei buvo sunaikinta stam
bi 85 mil. gyv. valstybė — 
Lenkija. Jos gyventojų 21 
mil. pašėko po Vokietijos le
tena, o gi beveik 14 mil. Vo
kietija užleido Rusijai, kaipo 
atlyginimą už jos prielanku
mą Hitleriui ir jo {pianams. 
Rusijos stambios įgulos, irgi 
pagal susitarimą su Hitleriu, 
jau buvo stipriai apsėdę tris 
Baltijos respublikas, o Suo
mija — gaedinimų nepabūgu
si — paplūdo kraujais, kai 
ją užpuolė stiprėjantis Rusi
jos imperializmas. Bet Vaka
rų fronte didelių atmainų dar 
nebuvo.

dėlių Švedijos puikios gele
žies kasyklų ir kaipo vieta, 
iš kurios lengviau yra apsup
ti britų tsalas ir kontroliuoti 
Šiaurinių jūrų trofiką. Nor
vegai, britų padėdami, gynėsi 
herojiškai, bet jie niekuomet 
karui nesirengė ir manė, kad 
jie 'Vokietijai nereikalin„i ir 
todėl bus palikti taikoje. J ie ! gįaį ragQ. 
tikėjo savo izoliacija; ir skau
džiai apsigavo.

♦
, Aritradi'finis, 7 1

Po Svietą Pasidairius kamą Hetuv> 8ykį įkanda
balšavikiškas bimbalas —

Iš Berisso miesto, Brazi- 
lij°j» gavau gromatą, kurioj

Airijos Padėtis
Vokietijos naciai jau keliais atvejais lėk

tuvais bombardavo Airiją, net pačią jog sets- 
tinę Dubliną.

Tai, žinoma, airius išgązdino.
Ligšiol Airija stengėsi išlaikyti neutrali- 

tetą. Į Anglijos pasiūlymus įsteigti Airijoj 
karo bazes ir tuo sustiprinti jos Saugumą, 
airiai neigiamai atsakydavo.

Vokiečiai, matydami, kad Airija nėra pa
kankamai apsaugota, (pradėjo ją bombarduor 
ti. Tai yra ženklas, kad vokiečiai gali mė
ginti ją okupuoti, kad iš ten gailėtų pulti 
anglus. , a

Airių psdėtis yra keleli. Jie nenorėtų, pa
dėti savo vakarykščiai prispaudėjai — An
glijai, bet, žinoma, nenorėtų ir to, kad jų 
kraštas būtų vokiečių okupuotas ir, dar 
blogiau, virstų baisaus karo lauku.

Suomių-rusų karas baigėsi
kovo mėnesį ir baigėsi kom
promisine taikia. Rusijai ne 
pavyko užimti,, visos Suomi
jos, nes ir rusaims daug krau 
jo nutekėjo, tolia u karia j t i 
rusams darėsi labai jau ne
patogu dėl labai augančios 
viso pasaulio simpatijos Šuo 
mijai ir antipatijos milžiniš
kai Rusijbi, be priežasties 
užpuolusiai mažą,, taikią
aukštos kultūros tautą. Pri
pildytos sužeistųjų visos Ru
sijos ligoninės labai drumstė 
pačios Savietijos suvargusius 
gyventojus ir daug ilgiau už
trukęs karas gal būt « sukėlęs 
plačių rusų drąsą rizikuoti ir 
nusikratyti baisiai įkirėjusio

Drang nach Wotsten
visu smarkumu Hitleris pra
dėjo gegužės mėnesį. Trumpu 
laiku buvo užimti patys kuo 
turingiausieji pasaulio kraš
tai: Olandija, Belgija i’ ma
žutis Liuksemburgas. Visose 
trijose valstybėse gyvena a- 
pie 17 .milijonų žmonių, susi- 

1 grūdusių neregėtu Europoje 
tankumu: tarp 2^0 ir 300 vie 
name kv. kil. Birželio vidu
ry subraškėjo ir Prancū^ij. s 
šonkauliai. Ir ji pasidavė: 
paprašė paliaubų ir taikos są
lygų, Paliaubas ji gavo, bet 
ne taikos' sąlygas. Hitleris 
pakankamai; gudras nepiktin
ti ir nestebinti pasaulio tai
kos sąlygų žiaununu kol ka
ras dar nebaigtas. Jei jis tą 

11 ‘karą laimėtų, tai Prancūzijos 
likimas būtų labai liūdnas, 
jei būtų pasirašyta kompio-

“Berisso lietuviai, Stalino 
“dangaus” kupčiai buvo nu
sitarę lapkričio 16 d. pada
ryti žydiškai komunistinę 
šventę ir padėkavoti Stali
nui, kad tas užgrobė mūsų 
šalį. Kad jų žydiškasis ka- 
galas geriau pasisektų, iš 
Buenos Aires buvo pasikvie 
tę “Momento” ir “Liau
dies Teatro” gažinierius, ku
rie manė pastatyti girtuok
lio ir komunistinio vištva- 
gio Kanaverskio “veikalą 
“Dangaus Kupčiai” ir vė
liau komunistinį mitingą.

“Tik paklausykit kaip ko
munistam įgimtu chuliganiz 
mu jie norėjo .savo kagalą 
Berisso lietuviams sureng
ti. Jie salioną išnuomavo

gudbai! Visą užpoizino! Ta
da jau reikia net policroo- 
no, kad jį sutvarkytų. Pa
čiam bloga: nežino, kaip iš 
triubelio išsisukti ir vi
siems lietuviams sarmata. 
Sarmata dar pusė bėdos, 
baikės, ale, kas blogiau, 
kad tie triubelmekeriai vi
sus lietuvius, valdžios aky
se, padeda, kaip sakoma, 
ant “black apot.”

Matot, tavorščiai, balša- 
vikiškų bimbalų reikia sau
gotis, kai didžiausios pa
vietrės.

PRAŠAU NESIJUOKTU

-Jonas. Bambalas važiuoja 
stry.tk.ariu ir bamba.-

— Kas do čėsai, kas do čė
sai.... Visam sviete nėra
mandagumo, o ypač strytkai- 

Berisso Lietuvių Tautininkų riuose — neužleisti moterims
(sėdimosios vietos.Draugijos “Vargdienis” var

du, propogandą darė komu
nistinio “Momento” vardu, 
o savo vaikus apvogęs Sa- 
balys, Plepiukas Durniukas 

«ja dar gautų, progos sujr Pijokals skleriukaa tik 
vaikščiojo po butus ir am-

misine taika — tai Prane ū-

sovdetiško režimo. Tad1 iri, ru- įolillį

to likimo dierė;is ir kai ką 
išsiderėti. Prancūzijos pribai
gti, kai pasidarė jam neberi- 
zikinga, pastekbKro ir Mus-

— Na, ir ko čia bambi! — 
pastebėjo jam vienas keleivių. 
— Juk ir pats sėdi.

— Taip, aš sėdžiu, ale ma
no žmona stovi....

'A
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Kun. VI. Mironas
Šiais laikais labai yra sunku gauti žinių 

iš Lietuvos gyvenimo. Ypač sunku yra gau
ti bet kokių nors žinių ripie katalikų vei
kėjus, kurių nemažai yra areštuotų, ir iš
tremtų į Rusijos gilumą. Nelengviau yra ką 
nors sužinoti ir apie tautininkų veikėjus bei 
buvusius vyriausybės narius ministrus.

Yra gautas iš Lietuvos laiškas Chicagojc, 
kuriame dideliu atsoTgumu, savotišku slapy- 
raščiu (nežinia kodėl) pranešama, kad yra 

miręs kun. Vladas Mironas, buvęs Lietu
ves ministras pirmininką^, vyriausias ka
riuomenės kapelionas ir žymus tautininkų
šulas.
Šios žinios patikrinti mepavvko. Tiek, kad 

savo laiku matėme žinelę “Tarybų Lietu
voj’’, kad bolševikų komisarai, besilankyda
mi kun. V. Mirono ūkyje, rado jį sergantį.

• Svarbi Kongreso Sesija
Visi pripažįsta, kiid ši (77-ji) Jungtinių 

Amerikos Valstybių kongreso resija yra la
bai svarbi. Į ją yra atkreiptos viso pasaulio 
žmonių akys.

Linkėtina, kad kongresas, svarstydamas 
•r tai vidujinius ar tarptautinius klausi
mus, svarstydamas biudžeto ar Prezidento

“Motinėles” Sukaktis
v ’

Lietuviams studentams šelpti draugijai 
“Motinėlei” šį mėntesį sueina 40 metų,

Šios garbingosios draugijos steigėjais yra 
kunigai, kurių vardai užima labai svarbią 
vietą lietuvių išeivijos Amerikon istorijoj. 
Jie yra: J. Žilius, J. Kaulakis, M. šedvydis, 
A. Kaupas, J. Kuras, J. Kudirkai, St, Pau- 
tienius, B. žindžius, V. Matulaitis ir A. Mi
lukas.

Pažymėtina, kad iš čia išvardytųjų kuni
gų tik vienas kun. A. Milukas, mūsų spau
dos veteranas, bėra gyvas.

“Motinėlės” draugijos nuopelnai yra di
deli.

Per keturiasdešimtį metų savo veikimo ji 
yra sušelpusi ir padėjusi išeiti aukštuosius 
mokslus visai eilei asmenų, kurių tarpe yra 
mokslininkų, politikų, menininkų, laikrašti
ninkų, literatų ir visuomenininkų.

Dabar šiai draugijai vadovauja plačiai ži
nomi kunigai: dr. J. Končius, N. Pakalnis 
Pr. Juras, J. Balkonas, P. Lekėšis, lg. Va- 
lančiūnas, A. Petraitis, J. Simonaitis ir kiti.

Dr-jos sekr. kun. P. Lekėšįs, aprašęs “Mo
tinėlės” veikimą praeity, apibrėžęs jo« dar
bus ateity, sako:

“Lietuvą užgrobę bolševikai nori išnai
kinti lietuvių visuomenę, kad tauta liktų 
be galvos, be vadovybės. Mūsų vhrų F* 
reign stipriau pasijudinti, kad lietuvių 
tnota kasmet susilauktų klbtiof
šviesuomenės. Kiekvienas paramos reika
lingas jaunuolis moksleivis, gavęs gera 
širdžių pagalbą per Motinėlę” tikiu, pa
liks visada dėkingais lietuvių katalikų vi
suomenei. Taigi, visi išgirskime “Moti
nėlės” balsą ir stokime jos narių garbin- 
gosna eįlėsna”.
Šie žodžiai verti plačiosios visuome

nės dėmesio. Aišku, kad “Motinėlės” vaid
muo dabartinianuai lietuvių tautos sukrėti- 
ane pasidaro dar didesnis. Dėl to, minėdami 
jos sukaktį,- labiau praplėskime “Mdcif 
veiklą.

sems komunistams taika pa
sirodė labai pravuit? -Tad 
jie susitaikė gaudami nedide
lius suomių žemės sklypeliu-, 
kuriuose gyveno arti 500.00C 
suomių. Beveik visi šie n" 
ventojai pabėgo į Suomijos 
vidurį, kad išvengus jau ži
nomų “rojaus” maloninių.
Rusai užėmė grynai suomiš
kas žiemes, kur gyveno net 99 
nuoš. suomių, o rusų nebuvo 
ir 1 nuoš. Tad Suomijai pa
daryta labai didelė skriauda, 
kuriai atitaisyti reikės lauk
ti naujų patogių progų. Suo
mija praradę apie penktada
lį savo geresniųjų žemių. Tai 
jiems skriauda didelė. Et t 
milžiniška Rusija tuo laimė-c^ena> 
jimu savo žemių nepadidino 
nei penktadaliu vieno procen
to. Rusijai karas su Suomi.,p 
atnešė tik tiek naudos, kad 
aiškiai demonstravo 
karinį stipomąą.. Q savo silp 
nybes žinoti kiekvienai ^il
si y bei labai pravartu. Ir Ru
sija savo karinį biudžetą pa
vasarį pakėlė, iki baisios su
mos: 55 milijardų rubliu (o- 
licialiu kursu vienuolika n.i- 
liurdų dolerių).

jo 'arinija giliai
Prancūzijon nežmgė, nors ir 
būtų galėjusi. Ji neužėmė nei 
Korsikos, nei Niccos, nei Sa 
v o jos, nei Tunizijos. Matyt 
italai nenori išanksto įsipyk- 
tV gyventojams savo menka- 
vdmihistracija, kad taikos1 de-I
rybose sau nepakenkti, neiž- 
sirekonuetiduoti prastais val
dininkais. Kai Hitlerio pasi

brijo, kad visi eitų ir neštų 
pinigus. Bet šitas “rojaus" 
pranašų machinacijas paty
rė saugumo organai? Tuojau 
leidimą “draugams” atėmė 
ir pradėjo tardymą, kas bu
vo inicijatoriai šito Mask
vos agentų ruošto vakaro. 
Mūsų komunistai dabar gi
nasi ir visą bėdą verčia 
“draugui” Baltušnikui ir sa
ko: “Tas kiaulė papašku- 
dijo.”

Pasirodo, tavorščiai, kad

Maskvos centralinėj gat
vėj susitiko du komisarai ir 
šnekai. Pro šalį praeįųa 
jauna ir graži blondinė. Kai 
ją vienas iš komisarų pa
sveikina, tai kitas klausia 
pirmąjį:

— Ar tu ją pažįsti, kas
ji?

— Čia praėjo penktoji 
žmona trečiojo vyro buvu
sios mano pirmosios žmo
nos, drauge.

(

sekimai Vakaruose kaip kai-’lietuviški balšavikai, kur 
nas augo, Lietuvoje rusai pra
dėjo kurti dingusių savo ka
reivių ųiauakas. Tos pasako.- 
turėjo palengvinti visišką J .it 
tuvos okupuėiją ir prijungi
mą prie Rusijos.
Birželio 10 labai

negyventų, visur yra di
džiausi triubelmekeriai ir 
sarmatdariai visiems lie
tuviams.

Balšavikiški bimbalai, iš
tikrųjų, didelis poizinas. Ra 
mų, veiklų, nuoširdų, sušne-

JONAS. — Pasakyk man, 
Baltrau, kodėl tu alų geri 
per šiaudą?

BALTRUS. — Matai, pri
žadėjau savo žmonai daugiau 
nei lūpų prie stiklo nepridė
ti, tai ir pildau šventai savo 
pažadėjimą.

nes tuomet Sovietų atstovas 
Aleksandro v ir okiečių at
stovas Reinliold von Sarken

n‘, ir kiti nemčg.-tn sovietiš
kų rusų. Taigi ir čia Rusijos 
politika rėmėsi pliku iir.pe- 

pasirašė .Maskvoje sutartj, !lializniu: užkariauti kuo dau 
Rusijos pūliuojančią politines rii’a'5! gjau svetimų tautų, nois tos 

'tarp Vokieti,jos ir Rusijos. jr nenorį sovietišku pavergė-
Po šitos sutarties p.sirušv-

žygis į Graikiją
mo, jau birželio 15 d. Rusi
jos beveik milijoninė arr"ji. 
įžengė į Baltijos respublikih, rudenį Mmisolir pasivo-

tik sėdėjo kariško^ aviacijos 
profesorius ir jis nwn pareiš
kė nuomonę, kad Graikija bū
sianti per savait * sutriuškin
ta. Pasakiau. kxl šitas triuš
kinamas ilgiau truks negu 
karas Suomijoj, o tai dėlto,- 
kad žemėy pavėsius Graiki
joj ir Albanijoj menkiau tin
ka mechanizuotai armijai ir 
dar labiau dėlto, kad patys 
italai kuo toliau, tuo mažiau 
turės cpctįto kariauti. Impe- 

i rijos idėja jieims mažiau pri
gyja, kaip vokiečiams ir ru
sams. Vokiečių jie nemėgsta 
beveik visuomet, ogi anglų ir 
prancūzų tiktai kai kuomet 
Ir bendrai, jie daug nesitiki 
iš šio karo... Kareivis be ka
riško ūpo tai labui menkas 

1 kareivis. Tolei graikams, kup
rio gina (*avo žemę, savo ide
alus, yra lengviau kariauti ir 
laisviau kentėti vargus. Jie 
žino ui ką jie kariauja.

(Bus daugiau.)

ogi birželio 28 įžengė i es«s dlu,S ®'8“
ir į Besarabiją. Birh'io 11^° ž^is ‘ ««»'*• fI,tltrh> ” 
,1. rusib.ri.nu Hitleris n.ulvtl htal,'w , sužavi-
visiškai sutiko leisti Stalinui,tus’ M“™'™ »»-
užimti Baltiios tanias iv Be-.s,rasti k",,,e ““ koki» 
aarabiję. Stalino imperija pe, ,aut«' k** •” "karianti, 
•dvi savaites na.ti.Wjo dar III Ctsikij“ ** {ia f1’ l»,"u
milijonu’žnto|tr.t. Trys Balti ;,r * Mt kal '“s

pas-

Danų ir norvegų liktinaa
Balandžio pradžioje drąsiu 

“ Blitzkrięgu ” Vokietija už- 
ėnflė Daniją ir Norvegiją- 
nai pasidavė nesigiriešindan.i, jos respublikos turėjo tuonW, nažw*n* nž
nes ir armijos beveik netu 
rėjo. Danija Hitlerio armijai 
buvo reikalinga kaipo pito- 
giausiae tiltas į Norvegiją ir 
kaipo vieta, iš kurios pato 
ginusia kentroliuotį vartus į 
Baltijos jūrą. Ogi Norvegija 
sa savę garsiuoju geležies uo-

. i n,pie G mil. gyv., ogi Besam-, rodė kad tokiu kąsniu
Ujami šiaurine Bukovina „r P,inkti "''tf-'i"'-- ■’ k»i ka
ti 4 nul. g>-v. Pabrėžti.,.,, kad ?iP
Besarabijoj rusų beveik nėra
Gyventojų dauguiTia ten su
daro rumunai, o gi stambioji 
mažuma (apie vieną milijo- 
nąj yra ukrainiečiai. Ir vic-

not čia Amerikoje. Karui 
Graikijoj vos iitasu’edant te
ko pietauti su ąrupo Kalifor
nijos Technologyjo-i Imlituto 
profetiorių. Greta manęs kaip
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Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 

Vertė J. PAULIKONIS

(Tęsinys)
Draugė Mironovą trijumfuojančiu žvilgsniu perme

tė klausytojas.
— E, kas tai? — paklausė viena iš darbininkių nu

sivylusi. — Mano motina buvo taip pat du kartu ište
kėjusi; jos vyras taip pat norėjo prie manęs prisitai
syti, ir aš būčiau galėjusi su juo neblogai sutarti, bet 
tąsyk maniau, kad būtų didžiausia gėda sudaužyti savo 
tikrosios motinos laimę. O dabar išeina, kad aš jį visai 
be reikalo nuvijau! Vadinasi, komunistiškai galvojant, 
čia nieko tokio?

Su baime ji peržvelgė vieną po kitos savo drauges.
— Klausykite toliau! — įsakė Mironovą, paneigda

ma mergaitės klausimą. Ir ji ėmė skaityti pokalbį bei 
svarstymus jaunos komunistės, kuri savo motinai pa
reiškė, kad būtlj daug mažiau dėl jos meilės reikaliukų 
išsigandusi, jei ji būtų ne jos duktė, bet sūnus. “Taigi, 
ko tu taip persigandai dėl mano begėdiškumo?” kalbė
jo Kolontojos herojė, “dedu galvą, kad būčiau toks pat 
žmogus, jei būčiau ne mergaitė, bet savęs pačios brolis. 
Ir aš puikiai žinau savo priedermes. Žinau, kokia esu at
sakingai partijai. Tačiau koks yra sąryšis tarp partijos, 
revoliucijos, baltagvardininkų fronto, žlugimo, žodžiu, 
visko, ką tu man pripasakojai, ir to, kad aš su Andrie
jum arba su kuriuo nors kitu pasibučiuoju?”

Ir Mironovą pakeltu balsu perskaitė žodžius, kuriais 
Genė atsikirto dėl priekaišto, esą, ji užmiršusi, jog es
anti jos duktė ir turinti klausyti motinos.

— Lyg kas dėl to pasikeičia? Juk tu pati norėjai, 
kad mes pasidarytume artimesni; pati džiaugeisi, kai 
mes ėmėme draugauti.... O kur baigiasi ištikimybė ir 
kur prasideda bičiuliškumas, kas tiksliai nustatys jų 
ribą? Dėl ko mes turime bendrauti dvasiškai, drauge 
būti, kalbėti, juoktis, mąstyti, tik negalime pasibučiuo
ti ?.... Tai negražus egoistiškas palinkimas: tai yra 
mano ir tik mano! Tai norėjimas turėti nuosavybę! Ta
vo lūpomis kalba dar senelės laikų visu šimtmečiu at
silikusios pažiūros, o antra — tai netiesa!

Draugė Mironovą paskutinį sakinį perskaitė kelis 
kartus. To reikėjo ir jai pačiai, kad galėtų nuraminti 
savy kylančius jausmus, nes beskaitydama pati negalė
jo paslėpti, kad jos širdyje taip pat pradeda kilti įtar
tinos pasenusios pažiūros, užsistojančios už motiną,
kuri niekaip negali suprasti savo dukters tokio elgesio rinko ir centrui pridavė $71.

60. Gary, Ind., lietuviai per 
prakalbas sudėjo $11.20; at
skiri asmenys iš to mietsto au
kojo Mr. & Mik Ohas. Dar 
rell — $1.00. F. Narbutas iŠ 
Chicagop pridavė savo auką 
— $1.00, o Andrius ir Elz-

ir jaučiasi įžeista visa savo esme. Tada motina paklau
sė apsakymo didvyrę:

— Ką tai reiškia? Kas tai yra: nepažabotas gašlu
mas, kurio nesaisto jokios moralės normos, ar pažiū
ros, sukeltos naujo gyvenimo ir išeinančios iš kūrybinį 
darbą dirbančios klasės uždavinių? Gal tai naujoji mo
ralė? »

Na, jei anksčiau vieną akimirką ir buvo susvyravu- bieta Radzevičiai $2.00. Pet- 
si, tai dabar, skaitydama šiuos žodžius, žinojo visai aiš- ras Gaidžius iš Melrose Park, 
kiai: taip, tai buvo naujoji moralė, naujas gyvenimas,
kuriam visi turi be jokių sąlygų pasiduoti! Todėl su ko- iš St. Louis, Mo., aukojo $3.
kiu išdidumu perskaitė Genės žodžius:

— Įsimylėti ir įsimylėjus burbuliuoti nėra kada!
Ir Mironovai pasidarė kaip ant delno aišku, kad už 

nieką pasaulyje negalima gaišinti brangaus laiko, juo 
labiau svečiams skirtą laiką iš dešimties minučių prail
ginti ligi penkiolikos. Skaitydama šiuos žodžius, perme
tė lyg pranašė akimis klausytojas,

— Jūs, matyti, baisiausiai stebitės, kaip aš galiu 
atsiduoti kiekvienam pasitaikusiam vyrui, jei tik jis 
man patinka, visai nelaukdama, kad jį įsimylėčiau? Ma
tote, įsimylėti reikia laiko; aš perskaičiau daug roma
nų ir gerai žinau, kiek įsimylėjimas atima laiko ir jėgų.
O aš neturiu laiko! Mes soviete tiek-turime darbo, rei-'-kvotoje jau turi $327.27. Dar 
kia išaiškinti tiek daug svarbių klausimų; kada mes*>mt’nę sukels ir kvota bus
turėjome laiko šiais lėkte pralėkusiais revoliucijos me
tais? Amžinai trankykis ir skubėk, galvoje tūkstančiai 
neatidėtinų uždavinių....

Mironovą, baigusi skaityti Kolontajos apsakymą, 
atsistojo ir tarė:

— Statysime balsuoti klausimą: kiek palikti lan
komojo laiko — dešimtį, ar penkiolika minučių?

Ir trijumfuodama pažvelgė į mergaites, kurios tik 
tylėjo ir, nuleidusios akis, nervingai pešiojo savo švar
kelius.

— Būtų gėda savo asmeniniams reikalams skirti 
penkiolika minučių tokio brangaus laiko. Kas už penkio
lika? — paklausė perkūno balsu. Bet visos tylėjo, nė 
viena nedrįso pakelti rankos.

— O kas už dešimtį? — paklausė Mironovą toliau.
Pamažu, pamažu, nedrąsiai, bet viena po kitos iš

dygo i viršų miškas rankų....
Taip “naujųjų žmonių fabrike” naujasis gyvenimas 

nugalėjo reakciją ir komunistiški įsitikinimai užėmė vie
tą buržujiško meilės pasiilgimo. (Bus daugiau.)

•*T*T

ATIDUOK SAVO TAUTAI 
DUOKLĘ

Lietuvai Gelbėti Fondui vajaus metu sukelta 
#1,800.00. Bostono rajonas stovi pirmoje 
vietoje. Pažengė į priekį Chicagos ir Pittsburgo 
rajonai. Iš kelių rajonų dar nieko negirdime. 
Sukruskime - tauta mus šaukia!

Kalėdų Šventės nėra pnto- pradėti n n* ?.s fondo vajų 
gus laikas vatinis ir rinklia-! me mieste.

ta

voms. Tačiau Lietuvai Gelbė
ti Fondo vajus žymiai pasi-

Iš tolimo Los Angeles, Cal. 
miesto gerb. prel. J. Macie-

varė j priekį. Per šventes' į jauskas prisiuntė Petro Mik-
Fondo centrą prisiųsta virš 
penkių šimtu dolerių. Tai Lie
tuvai Gelbėti Fondą paaugi
no iki $1,800.00.

Ligšiol Bostono rajono (į 
kurį įeina Mass., R. I., N. H., 
valstybės) dar nieks nepra
lenkė. šis rajonas jau turi 
surinkęs Fondui $755.75. Jį 
šiomis dienoniiis žymiai pa
augino Aušros Vartų parapi
jom žmonės, Worcester, Mass., 
kurie per savo kleboną kun. 
K. Vašį prisiuntė centrui 
$186.00, pabrėždami savo laiš
ke, kad lengvai sukels iki 
dviejų šimtų dolerių. Prisidė
jo ir Cambridge, Mass., lietu
vių parapija, kurios klebonas 
kun. P. Juškaitis prisiuntė 
Fondui $16.00, pažadant, kad 
netrukus ir visa kvotai bus iš
pildyta;

Chicagos rajonas jau turi 
Lietuvai . Gelbėti Fondui 
$409.29. Kvotą žymiai pava
rė pirmyn Federacijos 19 sky
rius Brjgįhton Parke, kuris 
per prakalbas šio vajaus me
tu surinko $109.00. Praėjusį 
rudenį tas pats skyrius taip 
pat per prakalbas Fondui su

uos vieno dolerio auką. Anuo 
kart iš ten prisiųsta Fondan 
$20.00. Gerb. prelatas rašo, 
kad bus ir daugiau iš ten 
aukų.

Laukiame žinių ir iš visų 
kitų rajonų. Subraukime lie
tuviai, nes didieji tautos rei
kalai laukia mūsų panamos! 

Leonardas Šimutis, 
ALRKF ir L.G.F. sekr., 
2334 So. Oakley Avė., 
Cbįcago, Illinois

Religija Apima Visų 
Žmogaus Gyvenimų

Religijos problema vra am
žina'. Su religija yra surijęs 
ir atskiro žmogaus ir tautų 
gyvenimas. Be religijos ne
suprantama istorija, nes re
ligija yra esminė žmogaus 
apraiška, vis kokioje lytyje 
jinai bepasireiškia.

Religija — ne mokslas, ne 
filosofija ir net ne vien ideo
logija; taip pat religija nėra 
tik jausmas; religija1 apima 
visų, žmogų ir visų jo gyve
nimų.

Religija yra nenutraukia
mas saitas tarp dievybės ir 
žmogaus. Be religijos žmogus 
yra savo prasme nenormalus. 
Tiksliau pasakius, negali bū
ti žmogus areliginis; ir be
dievystėje vra religija. Gal 
tai skamba ir paradoksališ- 
kai, bet, įsigilinus į žmogaus 
sielų, į jo psichinį pajautimų,

UI., prisiuntė $5.00. R. Sobut

tuoj apčiuopiamai religinis' 
pradas, kuris gali net būti; biausiui turime kovoti su dį- 
vtešai pareiškiamai? pozity- džiausią blogybe — girtavi 

neigiamumu. niu.
A. Laučienė, Milwaukee, Wis. 
atsiuntė $2.00.

Pittsburgh, Pa., rajono kvo 
tų .pastūmėjo pirmyn Sv. Vi
ncento parapija, kurios kle
bonas kun. J. Vaišnoras Lie
tuvai Gelbėti Fondui atsiun
tė duosnių lietuvių sudėtų su
mų — $121.12.

Philadelphia, Pa, rajono 
veikėjai nesnaudžia.- Savo

'• ’■* >’ * •vios religijos 
Kiekvienos idėjos fanatiškas 
įsitikinimas, jos prcipaigavi- 
mas jau turi religijos prad
menį. O tikinčiam žmogui re
ligija yra tvarka, kuri tvar
ko visų jo gyvenimų; ji lydi 
žmogų nuo gimimo ligi mir
ties; lydi jį į pomirtinį gy
venimų. — Tad. kova su reli- 
gi;a yra bergždžias durbas. 

Dr. Pranas ftacilcMskas

baigta. Kun. I. Zimblys, Šv. 
Jurgio parap. klebonas, ipiri- 
siunitė toj parapijoj dar dau
giau surinktų aukų, būtent 
$17.75.

New Yorko rajone darbai 
eina visu frontui. Rengiamia1- 
si padaryti didelį surprvzų. 
Ligšiol iš to rajono tėra pri
siųsta į centrų $60.00. Bet 
kai prisius, tai visi nustebsi
me. Niagara Falls, N. Y., ma
žytė kolonijai, anuo kartu 
priisiuntė $13.00, ir dabar per 
kun. dr. K. Matulaitį dar pri
dėjo $2.00, tuo būdu to mies
to lietuviai sudėjo $15.00 ir 
dar daugiau žada.

J. Karalius iš Baltimore, 

Md., savanoriai prisiuntė $1,

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
8Į RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

• Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
• Kastas Sabonis ir Flcratė (Lakštutė) Balsiutė
• Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
• Albina Kaspariūtė ir Al James

• Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
• AStuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
• Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
• Bartkų šeimyna ir Liūlio jančios Lietuvaitės
• Oktetas su Antenų Kaminskų, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Westera Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

n

ŽUVO 11 VYRŲ N UKRITUS LĖKTUVUI

("Draugas" Acme telephoto)

Nukritusio ir sudegusio laivyno transportinio lėktuvo liekanos arti S n Diego, Cal. kal
nuoto. Žuvo visi skridę 11 vyrų. Lėktuvas skrido iš Big Springs, Tex., ir pakelinį paė
mė su parašiutais išsivadavusius iš kito nukri tusio laivyno lėktuvo.

KAIP LIETUVIŲ IŠEIVIJA TURI ŠIUO nar DmiaUii SUNKIU METU ELGTIS U3r Uau9,au

Visi lietuviai išeivijoje ir 
įvairių organizacijų nariai 
kviečiami rūpintis, kad čia 
trumpai sužymėti ši dienų 
gyvenimo reikalavimai, pata
rtina, stropiai vykinti.

Šiandien kiekvienas iš mū-.riai nepriklausomos ir išlais- 
sų jau ne tik už save atsako, vintos Lietuvos ateičiai kur- 
bet už visų tavo tautų. Iš ti.
kiekvieno atskiro mūsų elge
sio yra sprendžiama apie mū
sų tautos pajėgumų, vertę ir 
garbę. Kiek mes patys save 
gerbsime, tiek mus ir kiti 
gerbs. Negali iš kitų pagar
bos reikalauti ta&, kas pats 
savęs negerbia. Savo teises, 
savo garbę, savo jėgų tauta 
parodo elgesiu ir veiksmais.
Šiuo metu visų organizacijų 
nariai ir visi tautiečiai yp.ii- 
tingai turime rūpintis:

1. — Atsiminti, kad

WASHINGTONAS, sau
sio 2 d. — šiandie kariuome 
nė pasiruošus prašyti naują 
jį kongresą, kad būtų pra- 

, vesta $3,000,000,000 papil
domoji suma apsinginklavi- 
mo programai.

Ši suma būtų paskirstyta 
sekamai: $1,600,000,000 šau
tuvams, tankams, orlai-
viams, ir kitiems karo reik- 

Dr. Pranas Šacikanskas i menims, ir $400,000,000 pa-
------------------------------- Į pildomiesiems orlaiviams, ir

| likusieji pinigai būtų paskir
ti dirbtuvėms.Schlitz Alus. Visokį Gėrimą

siuo
įtemptu metu svetima įtaka 
jau skverbiasi į mūsų išeivi
jos tarpų siekdama savaip 
žmones nluteikti, todėl mūsų 
pareigai dar labiau rūpintis, 
kad visi būtume stiprios dva
sios, pasitikį savimi ir kiek
vienu atveju pasiryžę ginti 
Lietuvos laisvę, nepriklauso
mybę ir gerovę.

2. — Gyvu žodžiu ir gerais 
pavyzdžiais šalinti neblaivu- 
mo reiškinius. Šiandien la-

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.

— Sovietų Lietuvoje dar 
! nepaskelbta, kad namų bus 
nticionalizuota. Bet iš davinių 
apie namų nacionalizaciją 

į Rygoje matyti, koks namų 
1 nuošimtis iš savininkų atinia- 
■ mas. Rygoje, kur veikia toks^ 
j pat nacionalizacijos įstaty
mas, kaip ir Lietuvoje, iš 19,-

iOOO namu nusavinama 12,000 *•
i namų.

3. — Atsisakyti prabanga- • 
dalykų ir savo sut ūpus skir
ti Lietuvos Vadavimo Rei- j 
kalams.

4. — Stiprinti tautos vie
ningumą ir vengti įvairių sa
vitarpio nesusipratimų.

5. Visomii? .išgalėmis dirb
ti tėvynės Lietuvos stipri
nimo darbų, skirti visas sa
vo jėgas ir visų laiką patva-

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

Sabonis už malonų, nuoširdų, ir teisingų patarnavi
mų. O Buick?, jame važiuodami, sakysite su pasigė
rėjimu: “Ak koks malonus pasaulis!”

Sabonis parduoda naujus 1941 Buickus, priima į 
mainus visų ’išdirbysčių automobilius, be skirtumo, 
kaip jis būtų senas ar jaunas, ir turi didžiausį pasi
rinkimų vartotų garantuotų automobilių.

Kreipkitės į SABONĮ:
1735 S. Union Avenue,

Rez. Tel. CANal 6858,
Arba į gražių įstaigų:

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

Tel. LAWndale 1707

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambfosia & Nertai
BEERS

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
gTeitų ir teisingų patarnavimų.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 g
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Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

— Vertė —
Antanas P. Bandys, M. I. C.

mašiniškos vartosenos, kuri 
be perstojo nuolatai besaike 
augo. Ji iškėlė tas plačias 
plytų ir laistos, biaurias ar 
kitektūros akumuliacijas, 
nutiesė netvarkingas purvi
nas šalimiesčio gatves, ku
rios taip ryškiai nuženklina 
industriališką visuomenę. 
Dar šiam procesui nepri
brendus, industrialinis kapi
talizmas išaugo į tokį nau
ją poaukštį, kad žmonės ji 
nuolatai sutapdino su sočia ' 
linių blogybių grupe, kuri j 
dabar su savimi neša panai 
kinimą. Nes šioji nauja ma , 
šinų gadynė, kuri buvo dva
siniai Uzurijos ir Konku J 
rencijos blogai tvarkoma, ne 
priklausianti jokiems dės
niams išskyrus gobšumui, 
ar tai bus pirklybiniam ai 
bankininkystei, žmoniją pri
vedė prie įtempimo, kuris

(Tęsinys)

Žinoma, tai nereiškė, kad 
pavieni silpnieji asmenys po 
šia nauja sistema negalėjo 
tapti stambiais kapitalis
tais. Jie iš tikrųjų galėjo, 
jei jie tam turėjo talentų, 
pramatymo, sekretingumo, 
užtylėjimo, industrijos, ir, 
visų svarbiausiai, godumo.
Visas šias ypatybes, ypač 
galime rasti tokiame asme
nyje, kaip Arkwright, kuris 
savo turtų sankrovą gavo iš 
naujos verpiamos mašinos.
Bet faktas, kad pavienis 
žmogus galėtų pasinaudoti 
šiomis naujomis sąlygomis, 
išneturtinti savo luomo ly
gius asmenis ir tapti jų eko
nomiškuoju valdovu, kuo
met šie slinktų į alga-ver- 
guvę, nesudaro išimties re
gulai, kad plačioji mašine
rija patvirtino kapitalizmą. x _..I - -• x v zut-but, turėjo virsti nepa-Atpenc, sis faktas masine- , .. i» . . x. ... x . x . . kenčiamu ir grąr.inti visuo-njos stovi taip nutuseina,

ŽUVO NUKRITUS LĖKTUVUI

Lt. J. M. FLEMINGLT. COMDR. J. H. GOWAN,

kad joks kitas daiktas ge
riau negali panašiai pada
ryti. Kada protestas iške
liamas, kad naujoje sistemo 
je silpnasis žmogus taip pat 
gali pakilti ir tadgi jokia 
socialinė skriauda nebuvo 
jam padaryta, reikalinga at
siminti, kad viena visai ele
mentarinė tiesa yra apniau- 
kinta arba netiesioginiai pa
neigta — t. y., elementari-

menę katastrofa.

Blogai, tai blogai, bet gre 
timai su šia blogybe, šali
mai su naujos mašinerijos 
naudosena ir, iš tikrųjų, su 
darinti specialinį jos sky 
rių, kitas fakfbrius sustip
rinąs svarbųjį mechaniškos 
išdarbės faktorių atsirado. 
Tas faktorius buvo greitas 
susisiekimas tiek daiktuose, 
tiek idėjose. '

1 ! LT. COMDR. S. COOKE LT. V. S. GAULIN
("Draugas” Acme telephoto)

Keturi karo laivyno lėktuvo įgulos vyrai, išsivadavusieji 
su parusint'..is iš nukritusio jų vairuojamo orlaivio. Trans
portinis lėktuvas iš Big Springs, Tex., skrisdamas į San 
Divgo, Gal., pakeliuje nusileido ir paėmė tuos visus keturįjj 
iš.-'ivadavusius ir patsai netoli (San Diego kalnuose nukrito 
ir sudegė. Žuvo visi septyni transportinio lėktuvo įgulos vy
rai ir tie keturi išsivadavusieji. Šie pastarieji visi kitenantai.

bios laivyno veiklos ir įsa
kymų žinios šiuo būdu bu
vo transliuojamos iš svar
biųjų angliškų uostų Londo
no admiralitetui. Šie mok
sliški komercijai ir pramo
nei pritaikymai dar tam
priau sustiprino koncentruo- 

. to kapitalo ir jo centrali- 
nio organo kontrolę valdžio
je. Senoje gadynėje, sakyki
me, duoti vieną užsakymą 
imdavo visą savaitę, o su
laukti to užsakymo rezulta
tų — kitą savaitę. Bet ka
da pasirodė telegrafas, tran- 
zakcija per visą kontinentą 
greitu laiku buvo atlieka
ma.

Pasirodžius šiems nau
jiems įrankiams, silpnasis 
žmogus virto bejėgiu Jis 
negalėjo konkuruoti su 
stambiuoju savininku iki ne
sukrovė savo akumuliacijos 
ir neprasiveržė į tokią po
ziciją, kurioje galėjo pa
kreipti dėmesį tų, kurie di
dįjį kreditą dalino. Su vir
tualiai ūmia idėjų, užsaky
mų ir informacijos transpor 
tacija, nežiūrint tolumo, pa
skutinis akmuo buvo įmūry
tas prie pramoninio kapita
lizmo statybos ir tarptauti
nės finansų ir prekių mai
nos superstruktūros.

(Bus daugiau).

mumiiiiimMNiiiminti-.uiiiimiiiiniiHii 
.. AKIŲ GYDYTOJAS

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašulina <4— 
visą akių Įtempimų.

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

OPTOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

Treč. lr Sešt: 9:00 a. m. Iki 
7:30 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
185? VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekniad. tik susitariua.

Telefonas: Hemlock 5849

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

Ofiso Valuudos:
Po piet — 1 iki 3; Vakuraia 7 iki V 

Sekmadieniais gudu sutarties

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. CANal 6969

DR. WALTER PHILLIPS
UYDYTOJAb IR CHIRURGAS 

Z1D5 VVest Cermak Road 
J OFISO VALANDOS 

i — 4 tr 0:30 — 8:30 vakare 
ir pūgai sutarti.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2108 W. Cermak Rd. 
Tek CANal 2345 

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

_______ Tel HEMlock 3150

Tek YARda 3140
VALANDOS: N no II iki 12,

2 iki 4 tr 7 iki 0 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki li 

Šeštadieniais: U iki 12

DR. V. A.

nė tiesa, kad vieno žmogaus! Garinė jėga ir mechaniš- 
gerbutis, pakilusi virš kitų, | kieji inžinai, kurie rišosi su
ir tokiu būdu konkurencijos 
būdu naikinanti daugybę ki
tų savo kaimynų, yra aiš
kiai priešinga visų žmonių 
gerbūčiai.

Vis tik, aišku kad šių nau 
jų įrankių atradimas Kapi
talizmo išsivystymą sutvir
tino, padarė pastoviu, ir 
(nebent visuomenės filosofi
ja atsimainė) neišvengiamu 
dalyku.

Šio išsivystymo ir augi
mo pradžia radosi protes
tantiškoje Anglijoje ir indus 
trijalinėse Škotijos lygu
mose. Iš čia įtekmė išpli
to ir šie distriktai pridavė 
savo toną visam tam, kas 
vėliau turėjo būti vadinamu 
moderniškuoju kapitalizmu.

Toji sistema gamino daik
tus platesnėj ir naujesnėj
skalėj, taip kad ji išgalėjo kuris praeityje buvo jau pa 
aprūpinti daug platesnę naudotas sunkvežimius va- 
publiką. Ji sukoncentravo ryti. Garlaivių ir geležinke- 
išdarbės procesą ir tokiu lįų transportacijai pasirciš- 
būdu nelaimingieji žmogiš- kus, kapitalizmas sulaukė 
kieji agentai didžiuose mies dar tvirtesnio plačiai augan- 
tuose buvo pririšti prie i čio sutvirtinimo. Pramonės

šia pirmiausiai padarė pre
kių ir žmonių transportaci- 
ją vandenimi daug sauges
nį ir, bendrai imant, greites
nį. Tokia transportacija jau 
neprigulėjo nuo kokios gied-J 
ros, kapryzo arba priešingų 
vėjų. Žinoma, ji turėjo skai
tytis su išimtinomis ir ne- ! 
paprastomis audromis, bet, 
apskritai imant, greityje 
padidinimas ir tikrumas, ku 
ris buvo gaunamas iš gari
nės jėgos, padarė visai nau
ją dalyką vandens transpor- 
tacijoje, kuri daug skyrėsi 
nuo 19-tojo šimt. transpor- 
tacijos.

Prie to neužilgo realizavo
si greita transportacija že
me, kuri taipgi iškilo iš 
garinės jėgos pavartojimo, 
kuris buvo sujungtas su ge 
ležinkelio dėsnimi: dėsnis,

šalyje, dešimta arba dau
giau, gyventojų dalis, grei
tu laiku tapo tiesioginiai 
surišta su šių didžių trans
portų algos sistema. Vienas 
žmogus su savo pavaldiniais 
vedė biznį apimantį tokią ii 
tokią apylinkę per savo 
įvairias biznio šakas. Savo 
biznį galėjo vesti sėkmingai, 
nors ir nelengvai, nežiūrint, 
kad jo darbo dirva buvo to
kios arba kitokios plotmės, 
nežiūrint ar jiems reikalin
ga bus arkliais ar vežimais 
keliauti, arba laivu plaukti.
Londono agentas, atvykęs 
Manchester rytą, galėjo tą 
pačią dieną ir Lancanshire 
savo biznio reikalus atlikti, 
ir tą patį vakarą sugrįžti 
Londonan ir išduoti rapor
tą. Prieš garinės jėgos ga-

dynę ši kelionė imdavo tris 
savaites.

To dar neužteko: apsi
reiškė kitas susisiekimo 
greitis: elektros jėgos susi
siekimas. Visų pirma elek
tra telegrafo -formoj, o pa
skui, dar mūsų gyvoje at
mintyje, telefono formoje, 
šis komunikacijos būdas bu
vo vadinamas tuo vardu 
kad tokiu būdu būtų gali
ma atskirti jį nuo semafo- 
rinio telegrafo, kuris per
duodavo žinias signalų bū
du. Revoliucijonieriškų ir ne 
poleoniškų karų metu, svar-

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct, Cicero, III.
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Taipgi akinius pritaikau.

3343 S. Halstv^ Street

DR. y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAI'ayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tek YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais tr 
Šešta maniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4720 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel JYUDway 2880 Chicago, UI 

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

Sekmad. nuo i U nu 12 vai. ryto.

i
I
f

I

J

OR, VAITUSH, OPT.
■ LIETUVIS

OPTOMEIR1CALLV AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Alano Garantavimas

Palengvinis akių įtempimų kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudamą, akių kurStj. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregyslę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkug^ Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigios, kaippirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS J37S

iifiimimtiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiminmiiiii

UR. MAURIGt KAHN
GYDYTOJAS IR CHirvURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

Tel. YARda 0994 
Rez. tel PLAza 3200

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

Tek YARda 5557

DR. KARI. NURKAT
(Kurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Į**?1**11-Plnlgftl_ kas MPne-‘t ,kl 11 Dienos. Neš Nuošimti nuo 1 Dienos

TURTAS VIRS---------- - #5,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virš - - - #400,000.00
Dabar mokam 3’/2% už pa

lydėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO.
JUSTI N MACKIEWICH, Pres.

Cliartered by U. S. Government.
SAVINGS FEOERALLY 

INSURED.

4192 ARCHER AVENUE
TEL. VIRGINIA 1141.

VAL.: • Iki 4 p. p. Trečiad.: • iki 12:00 p. fiešted.: 0 Iki 8:00 v, v.----- "
By TedrtySOCKO THE SEAPOG

GENTLEMEN, THI5Ka5 SOON AS YOU BUyaA
:lixir will not only cure Bcrm_E from MY <£LIXIR 

VOOR AILS BŪT WILL GIVE
XXJ-IME GIFT OF LONGEVITY s / 
THE DREAM OF EVERY MAN *

TPLtSnMORTBYASSISTANT-

^YOO WILL KNOW THE
5ECRET THAT HA5 KEPT 
ME HALF. AND HEAR TY FOR 
THREE HUNDRED YEARS

DRINK
PROF.

GOOZLESUEAUfH
HOOCH

l^SAY, |S IT REALLY YRUE

ABOUT THE PERFES5OR 
BEI N' THREE HUNDRED 

i^YEARS OLD?

I CAN’T 5AY. I’VE ONLY
VtORKED FOR HIM ONE 

HC.4DRED YEARS.'

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

DR. fRANK G. KWINN
(Kviecinskaa) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OP1SO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartp 

Res. telefonas sERiay 0434.

1601 VVest 47tn Street
OFISU VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 v. vakare 
ir pagal sutartį.

Tel Cicero 1484

DR. S. R, PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lutos Gat. Ir 49th Ct*
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 tak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 so. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 *

DR. P. J. DElNAR
(Beinaraoskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6vuo bo. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — ,WENtworth 1612.

Rea. — YARdg 3966.
OFISO VALANDOS:

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

pagal satarti.DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vak vak. 
Scredoj pagal sutartį.

AMERIKOS LlEI UVfy DARI AKŲ DRAUGIJOS NARIAI

Asą. 6968 So. Talman Avė.
Rea Tek GROvehill 0617
Office tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marųuette Road

TeL YARda 6921.
Ree.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GiDYTOJKfi IK CMIKURGAS 

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

Ofiso tek VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: DEVerly 8244

DR. 1. UUNUULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vak: i—3 ir 6—8:30 P. M. 

Neuėfioinn. pagal au tartį.

OR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel PROspect 1930

l ak GAN ai 0267
Rea. tek; PRUspect 0660

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

Reeidencija: 6600 So. Arteeian Avt 
VALANDOS. 11 v. ryto iki s nnv'af

e Ilri B vai.Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 V v,
REZIDENCIJAI

6631 & Califomla Avė.

Dienraščio “Draugo’’ Metinis 
Koncertas

— įvyks —
Sekmad., Sausio 26 d., 1941 

SOKOL HALL
Rezervuokit tą dieną — 

“DRAUGUI”.t • r ** *

t



Ant radi uis, sausio 7, 1 z4J

1$ PAVERGTOS LIETUVOS
BOLŠEVIKŲ OKUPACIJA VISIŠKAI 
DESORGANIZAVO ŪKĮ
Laukai Nenuvalyti. Šakniavaisiai Žemėje 
Pūsta. Komisarai Bėdą Verčia Lietuvos 
Gamtai, Šalčiams.

Keliais atvejais jau rašė
me, kad bolševikams dezor
ganizavus Lietuvos žemės 
ūkį, naujieji tvarkdariai ne
sugeba net nuimti Nepri
klausomosios Lietuvos lai
kais įsėtų javų ir pasodintų 
šakniavaisių. Ypač didžiau
sia betvarkė viešpatauja 
naujai įsteigtuose sovcho- 
zuose. Per visą Lietuvą or
ganizuojamos vadinamos tai 
kos, į kurias priverstinu bū
du siunčiami darbininkai, 
tarnautojai, valdininkai ir 
net moksleiviai, žmonėms 
nebeduodama net sekmadie
nio poilsio, nes dėl bolševi
kiškos betvarkės pūva lau
kuose daržovės. Taip pat 
moksleiviams trukdomas 
mokslas, net ir jie siunčia
mi į šias talkas. Miestelė
nams sudaromi didžiausi 
nuostoliai, nes neturėdami 
specialinių drabužių bei apa 
vo, jie priversti laukų dar
bams naudoti savo nepritai
kintus drabužius ir avaly- 
ną. Po kiekvienos tokios pri 
vertinos talkos miestelėnai, 
sugrįžę namo, su gailesiu 
žiūri į savo galutinai supur
vintus ir suplyšusius drabu
žius ir batus, kurių naujame 
“sovietiškame rojuje” jau 
nebegausi.

Štai kokį atsišaukimą iš

kaimo sąlygose užaugote ir 
jums nebus per sunku kai
mui patalkininkauti šiuo kri 
tišku momentu.

Taip pat kreipiuos į tuos 
valstiečius, kurie savo lau
kuose rudens darbus jau 
baigia. Be abejo, darbų ga
lo niekad nesimato. Bet kai 
ką galima atidėti ir ateiti į 
talką tiems, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
atsiliko. Iš surinktų žinių 
matyti, kad labiausiai atsi
liko dvarai ir stambesni 
ūkiai. Stebėti tuo netenka. 
Dvarų ūkis šią vasarą per
gyveno žemės pertvarkymą. 
Tas, be abejo nemažai atsi
liepė į darbų eigą. Nors 
dvarui nei darbininkai, nei 
valstiečiai niekad simpatijos 
nereiškė, bet reikia įsisąmo
ninti, kad šiandien dvaras 
j: u nebe tas. Senojo pono 
nebėra. Dvaras priklauso 
valstybei, visai liaudžiai. To 
dėl visa liaudis turi būti už- 
interesuota, kad jos žinio
je esantis turtas būtų tvar
koje, kad darbas būtų tin
kamai atliktas, ypač kad 
visa tai, kas liaudies žemė
je užaugo, būtų nuvalyta.

Aš pilnai esu įsitikinęs, 
kad šis mano kvietimas pa
sieks visus, kurie tik gali 
nuo kasdienių savo darbų 
atsitraukti ir ateiti kaimui 
į talką.”

“Draugas” žemės ūkio 
komisaras verčia bėdą šal
čiams, nors Lietuvos klima
tui yra visai natūralu, kad 
šalčiai prasideda lapkričio 
mėn. Tikroji priežastis bet
gi yra ne šalčiai, o dezorga
nizacija, kurią bolševikai sa 
vo valdymu įvedė. Iš pa
skelbtų duomenų matyti,

leido žemės ūkio komisaras: 
“Šiais melais šaltis prasidė
jo žymiai anksčiau, negu 
normaliai mūsų krašte pra
sideda. Valstiečius bedirban 
čius lauke jis užklupo visai 
netikėtai. Ant lauko dar te
bebuvo ne maži plotai paša
rinių šakniavaisių, cukrinių 
burokų ir bulvių. Valstiečiai 
ir laukų darbininkai nebe 
juokais griebėsi darbo, kad 
laukus nuvalytų. Nežiūrint 
jėgų įtempimo, dar ir šian
dien viso krašto laukuose 
yra nenuvalyta apie 6% šak
niavaisių, apie 2.5% bulvių 
ir apie 800 ha. cukr. buro
kų. Atskirose vietose tas 
procentas žymiai didesnis.

Tuo tarpu visai arti spa
lio revoliucijos sukaktuvių 
šventės. Mums būtų didelė 
gėda, jeigu ligi šių švenčių 
dar neužbaigtume darbus 
laukuose.

Todėl aš kreipiuos į visą 
darbo inteligentiją, į mok
sleivius, į miesto darbinin
kus ir kviečiu išvykti į lau
kus padėti užbaigti rudens 
darbus.

Nors jūsų dauguma ir ne 
pratę žemės darbų dirbti, 
nors darbo sąlygos rudenį 
ypatingai nepatogios, bet 
gerai žinau, kad dauguma 
jūsų esate artojų vaikai.

DRAUGAS
======

kad ūkininkai, kaip papras
tai, savo darbą atliko be j 
jokių priverstinių talkų ir 
be jokių pamokymų iš 
“draugo" komisaro pusės

Laukai liko nenuvalyti kaip 
sykis sovehozuose, kuriuos 
okupantai pristeigė. Pav., 
Kėdainių apskrityje cukri
nių runkelių dar tebebuvo 
nenuvalyta per 80 ha. Bai
sogalos valsčiuje, Valatko- 
nių sovehoze dar nenukąstą 
7 ha.; Botnuvos valsč. Za- 
lisės sovehoze — 10 ha; 
Krakių valsč. Montviliškių 
ir Mondrinavos buvusiuose 
dvaruose — apie 10 ha; 
bulvių daugiausia liko ne- 
kastų Šėtos ir Nemakščių 
rajonuose. Sirutiškių buv. 
dvare (prie Kėdainių) ne- 
kastų bulvių yra apie 30 
ha. Pašarinių runkelių lau
kuose yra apie 2%. Ru
dens arimo liko apie 45%.

i
Čia darbus sutrukdė ir ap
skrities viršininko įsakymas 
taisyti kelius, kuriuos rau
donoji armija galutinai su
ardė. Vilkaviškio apskr. ne
rautų runkelių yra 100 ha. 
Didžiausi nekastų runkelių 
plotai yra Simanėliškių ir 
Rementiškių sovehozuose. 
Nekastų bulvių yra apie 
5% ir pašarinių runkelių 
apie 7%. Rudens arimo liko 
apie 20%. Biržų apskrityje 
nekastų bulvių yra 8% ir 
pašarinių runkelių 15%. Čia 
pastaromis dienomis der
liaus ėmimas buvo per- 

i trauktas, nes smarkiai ša
lo. Barometras rodė 8—10 I
laipsnių žemiau nubaus. 
Šiaulių apskrityje nenuimtų 
šakniavaisių plotas yra di
džiausias — 327 ha. Linku- 

i vos valsčiuje cukrinių run

kelių tebėra dirvoje apie 50 
ha., Joniškio v. apie 45%, 
Žeimelio v. — 80 ha., Šiau
lių v. — 50 ha. Nekastų 
bulvių yra 55% ir pašarinių 
runkelių apie 15%. Kauno

“Tarybų Lietuva” rašo 
apie rudens darbus Vil
niaus apskrityje: "Keliuose 

apskrityje nekastų cukrinių dvaruose d61 įvairių gam
runkelių yra 9%, pašarinių 
runkelių 9%. Rudens arimas 
čia nė neįpusėtas. Mariam- 
polės apskr. cukrinių runke
lių yra dirvoje 200 ha. Ne
kastų bulvių yra 2% ir pa
šarinių runkelių 6%. Dėl 
šalčių porą dienų darbai 
laukuose buvo pertraukti.

tos sąlygų liko nenukąstą 
daug bulvių. Pav., Jašūnų,
Turgelių ir Nemenčinės vals 
čių dvaruose liko nenukąstą
per 50 ha bulvių. Čia nenu- ————
, . . . , — Kauno konfekcionių sukasimo priežastis buvo pa- 1 b
tys darbininkai, nes jie ne- ’“ybinės “rtelfs vuld-v,,a Pa
nori užmokesčio už darbų h1"1 artelSs nari1 tar'
pinigais, bet rugiais, o ru- P3 d“"'» bedarb,,i- Teks- 

Apskaičiuojama, kad cuk-!^ neįmanoma mokėti, itdSs n«džwgas okupantai y.

nes pernai buvo daug ma
žiau jų pasėta kaip kitais 
metais.”

rinių runkelių laukuose dar 
yra 800 ha., t. y., 8% ben
dro ploto. Žemės ūkio ko
misaras kreipėsi į kitus ko
misarus prašydamas atleis
ti bent dalį tarnautojų iš 
įstaigų ir aukštesniųjų kla
sių moksleivius, kad jie ga
lėtų vykti į darbus.

IR MUZIKA GRIEŠ
MASKVOS NURO
DYMAIS
Susovietintos Lietuvos 

švietimo komisariato meno 
reikalų valdybos viršininkas 
P. Juodelis pareiškė, kad 
konservatorijai ir muzikos 
mokykloms paruošti ir pat
virtinti pereinamieji mok
slo planai. Dabar esą ruo
šiami ateinantiems mokslo 
metams planai pagal kitų 
sąjunginių respublikų pa
vyzdį. Iš šio P. Juodelio pa
reiškimo aiškėja, kad “lais
vojoje" Lietuvoje net kon
servatorija ir muzikos mo
kyklos turi pritaikinti savo 
programas Maskvos nurody 
mams.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KOMUNISTŲ ATIM
TUOSE DVARUOSE 
NENUKĄSTĄ BULVES

Net oficiozas pripažįsta, 
kad darbininkai nenori im 
ti užmokesčio pinigais, o 
reikalauja grūdais. Tas 
prisipažinimas geriausiai 
įrodo, kad darbiinnkai ne
mato jokios prasmės imti 
pinigus, nes už juos vis vien 
nieko nenupirksi.

Dėkoja Už Lietuvių 
Rusinimą.
Pakruojuje surengti rusų

kalbos kursai. Juos prade- kiSki« aik8ta' i,ni;,Je 
darni, organizatoriai pasiun : 1 ^’bų aikšte .
tė telegramą “mūsų globė- -----------------------------
jui ir vadui draugui Stali
nui.” Kai cariškose mokyk
lose lietuviai buvo rusinami, 
tai vis dėlto nereikėjo už tai 
dar dėkoti Mikalojui!

— Žuvusio čekisto Fabijo
no Stanis’.ovav iriau- žmonai 
vidaus reikaių komisai iatus 
suteikė vienkartinę pašalpą 
1,000 litų. Komisariatas darąs 
žygių, kad šio lietuviško če
kisto šeimai būtų paskirta 
pensija.

MUTUAL
LIQUOR

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd 

0014

NATHAN
KANTER

— Iš paskelbtų oficialiniu 
davinių matyti, kad sovietų 
Lietuvos valdžia nusavino 1,- 
138 prekybos Įmone < Jo**, bu
vo rasta prekių už 1GG imlio
mis litų, grynais pinigais ir 
v- ttybės popieriais — 32 mil 
Etų ir įvairaus ki*o turto ar 
vertybių — 35 mii. litų. Vi
so komunistai paėmė turto už 
235 milionus litu.

ra išgraibstę, todėl Lietuvos 
siuvėjai neturi darbo.

— Kultūros fondo valdyba 
leido meno reikalų valdybai 
paskelbti konkursą dailės kū
riniams paruošti bolševistinė- 
mis temomis. Už geriausius 
darbus būsią paskirta 18 pre
mijų, kurtų dvi būsiančios 
po 5,000 litų.

— Žinomo lietinių rautos 
veikėjo Petro Vileišio vardo 
aikštė Kaune pavadinta ‘spa
lių revoliucijos aikšte', o Lu- 

“ta-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER
SOKOL SVETAINĖJE 

2345 South Kedzie Avenue 
Sekmadienį, Sausio (January) 26-tą Dieną,

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet

DRAUGO" KONCERTĄ

1941 Metais
Šokiai tx> koncerto 8-tą vai. vakare

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS

Dienraščio “Draugo” šiauniame koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gie
drios garsusis Dc Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktarai Arthur C. Decker, iš De Paul Universiteto ir 
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

Chicagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite j dienraščio “Draugo” koncertą, nes 
jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai 
pardavinėja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus. 
Tikietų kainos: $1.00, 15c, 50c. Vien tik šokiams — 35c.
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Vasario 16
Schuylkill
Apskrity

ville, J. Bacevičius iš Coul- 
dalc, S. (Virbickas iš St. 
Clair, E. MukrJavagc iš Selt
zer City, Mis. Kasputis iš 
Tower City, .J. Visoc.ki. iš 
Pulnierton, M. Ynnulavag 
Slienandoab.

Pirmas Lietuvių Romos Ka 
ta'likų Susivienijimo Apskri
tis Schuylkill apskrity, lap
kričio mėnesio (susirinkime,: Sprendi m A iš .pavardžių, 
Frackville, Pa., nutarė paini-j<ul.je bankieto komitetą su- 
nėti 1G d. \ asario bankietu d'rnro, tai uoliausi Susivieni- 
vasario 17 ri. Bankietas bus!ji,no £į(>s apylinkės veikėjai. 
Neclio Allen Uote!, Pottsville, j j|llant domėn komiteto siulė- 
Pa. Pelną, bankieto nutarė tjt kj|ni, tikslą ir kad apskri. 
paskirti Lil. tavos Gelbėjimo ties ribose randasi apie lo 
Fondui. '1 ikslas liunkieto yra Susivienijimo kuopų, reikia 
kilnus, garbingas ir patrioti-1 tikėtis, kad bankietas bus se
nis. Programą sudaryt-’: kai- kalingas. Tikimasi turėti tris

is

bos, muzika, dainos ir po va
karienės šokiai. Keikia tik 
pasveikinti Pirmąjį I.KKSA 
apskritį už tokį gražų sumat- 
nivnią.

Suvažiavime tam tikslui iš
rinko bankieto komitetą iš 
sekančių veikėjų:

Anthony Lenkauskas, pir- 
min., Vincent Abromaitis, v. 
pinu., A. Lapinskas, iždinin
kas, Dr. Edward T. Rv sen
vagę, sekr.

Nariais; .Joseph Skinkis iš

kalbj/oijus. įDedama pu*jT in
gos, kad vienas kalbėtojų bū
ti} nleseniai iš Lietuvos atvy
kęs, adv. (labai iauskas.

Prakalbos Apie 
Lietuvę

Great Neck, N. Y. — Lietu
vos reikalais svarbios pra
kalbos puikiai pavyko. Apie 
Lietuvos žmonių dabartinę 
p/.dėtį kalbėjo adv. St. Ga-

TAIKYKLIAI NARSTANTIEMS B0MBANE6IAMS

(••DrauKsts" Acme telephoto)

U. S. laivyno taikykliniai laivai prikabinti St. Tzmis, Mo. 
Iš Great Igtke apmokymo stoties jie siunčiami į New Or- 
leans, o iš ten į Mexieo įlanką. T-n jie bus jaivartoti nars
tančių bombonešių pn ktikai.

Įsteigtas Lietuvai 
Gelbėti Fondo 4
Skyrius

Jeibey City, N. J. — Gruo-
baliauskas, 1™™> kalba, vi-1 džio 17 d ()n<)s parap 

Coaildale, John Zemauskas iš , s,enls labai patiko. Keli rau-1 įvyko prakalbų vakar
Muhanoy City, John Banke-1 kimieji mėgino paneigti fak-j rftS jjetUVOs reikalais tikslu 
ta
pinskas
Sitcosiky iš Port Carbon, St.iKlul- DaiKU,1W(’ n ciim-u- gjjęfinas jr ne.-^eniai iš Lie-
Petraiscavaige iš Mt. Caimivi, Aos redaktorius. Lietm ai i tirvos atVykę adv. $ Gaba-

Gelbėti Fondo Great Necko I įr vjPtinis par y
Abraitis supažindino kiaušy-

‘lunanoy viry, -lonn nariKe-į....... -—c— r—— j ras meiuvos reikalais tiksiu
a iš Frackville, Casimir La-/llW’ kalbėtojas turiningai j įstejgti Lietuvai Gelbėti Fo- 
jinskas iš Minersville, Mrs.i a^akė. Trumpai pakMibėtjo n(j0 s].yrjlL Kalbėtojai kun. 

:x cj) , kun. J. Balkonas ir “Anteri- -r,.,n,t

Mrs. Kasputis iš Tower City,| 
Eva Yurkavage iš Shenando-į
ah, T. Nogrotskv iš New Phi- 
ladelųihia, T. Krizcnauskas iš 
Shenandoab, Mr. Macys iš 
Girardville.

'Garbės komitetas: Frank 
Frikauskas iš Shamokin, St. 
Krasnikas iš Seltzer City 
Mary Grigadiūnas iš Cumbo- 
la, J. Kump-Hitskas iš S. Be- 
thlehem, .J. Rutkauskas iš 
Shenandoab, .J. Gailius iš 
Easton, Rev. ,J. .1. Sbucavage 
iš Tanuupia, S. Skripata iš 
MiddPport, J. Pautienius iš 
Reading, F. Agrockis iš Ivaš
ka, S. Žakienė iš Kulpmont, 
A. Laiururscavagv iš Frtck-

JAUNAS ŽUDIKAS

“ Anieri- 
Lietuvai! 

Neck o I 
J. B lažo-J 
Al. Vaši-
suaukoto! ,5 5s

komitetan išrinkti 
uis, M. Rusaitė ir 
liauskas. Fondui 
$33 .00. Norima surinkti
Norinčiuosius prisidėti po 1 
dol. įprašome paskubint i, nes 
už savaitės pinigai bus siuni- 
čianii į Federacijos centrą.

Maspetho Vyčių 
* *Žinios

tojus su dabartiniu senosios 
gyvenimu ir reikalu

1 įsteigti Lietuvai Gelbėti Fon
do skyrių. Kalbos buvo iš
klausytos dideliu susidomėji
mu, o Lietuvai Gelbėti Fon
do skyriaus vadovybėn! išrin 
kti pirm. kun. M. Kemežis, 
sekr. Justas ir ižd. K. Mar- 
cinka.

Pietį) Amerika
Laimė Kaip 
Iš Dangaus

Radzevičiai, geri amatinin
kai 'siuvėjai, kurie iš penkių 
pirštų yra susikrovę gražaus 
turtelio. Turėjo vieną gerą 
namą gražioj Tijukos aveni- 
doj, kuriame ir patys gyve
na, o dabar nusipirko kitą 
maželesnį.

Bet dar nauja laimė jiems 
nusišypsojo. Prieš keletą me
tų turėjo pirkę “cedulas” 
Sul Americana., kurios pasku- 
tiniame lošime krito iRadzevi- 
čianis 10 kontų laimykto.

Laimingi žmonės.

Klierikas St-. Ausenka Dėkojame 
Diakonu - |Šv. Pranciškaus

Vienuolyno 
Rėmėjų 1 Skyriui

Klierikas Ausenka gruodžio 
15 d. įšvęstas diakonu. Džius 
gu išgirsti, kad kolonijos dar 
vienas susipratęs lietuvis bai
gia siekti aukštąjį mokslą šia
me svetingame Brazilijos k ra- | 

. šte. Tikimės kad klierikas A u- j 
senka visuomet su lietuviais 

į palaikys glaudžius santykius , 
bendradarbiaudamas lietuviš- 

. koje spaudoje ir visuomenėI
niaine gyvenime. To jam ir li
nkime.

Pirmas Lietuvis 
Kunigas1 Įšventintas 
Brazilijoje

Petropolyje priėmė kunigy
stės šventimus pirmas lietu
vis kunigas Brazilijoje, čia 
mokęsis ir baigęs teologijos 
ir filosofijos mokslus. Tai A- 
mtamas Valdomiro Šatas, lie
tuvis, kilmės kauniškis. Jis 
jau seniai yra įstojęs Pran
ciškonų ordinan ir mokėsi jų 
lėšomis ir jų mokyklose.

Pirmąsias šv. Mišias kun. 
Antanas Valdomiro (Šatas 
laikė 8 d. gruodžio, Merge
lės Marijos Nekalto Prasidė 
jimo šventėje. Primicijas bu
vo Šv. Antano bažnyčioj,e, 
Pary.

Mums, lietuviams, katali
kams,- garbė, kuri pirmas Bra
zilijoje aukštąjį} mokslų pa
siekęs lietuvis yra katalikų 
kunigas.

Jūsų kalėdinę dovaną — 
$308.00 ($208.00 vajaus }»el- 
nas; $100 - — amžinos narės 
mokestis) gavome. Dėkojame 
ir džiaugiamės, kad, Aukščiau- 
tsis suteikė mums Jūsų asme
nyse tokius nuoširdžius ir 
pasiaukojusias tėnlVlhs ku
rie stato Dievo ir Bažnyčios 
reikalus pirmoje vietoje. Nau 
jųjų Metų dienoje klausyda
mos šv. Mišių yipntingu būdu 
prisiminėm Jus ir maldavo
me Paisaulio Išganytojo, kad 
Jis padarytų Jūsų atieiinan, 
čius 19+1 metus kupinus di> 
ngiškų suraminimų.

Jums dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys 

19+0 m. gruodžio m. 28 d.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Teko patirti, kad kun. P. 
Ragažinskas rengiasi vykti 
Amerikon parinkti aukų Se
selių mokyklai ir kitiems lie
tuvių bažnyčios reikalams. 
Jei reikiami leidimai bus lai
ku gauti, išvykti mamo sau
sio mėn. pradžioje.

>

A.
ALBINAS

VAITEKŪNAS
MirB huuhIo U <]., 1911 m.,

3:16 vai. ryte, aula ūkęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
ausk r.. Kupiškiu par., Virbo- 
liftklų kulnie. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Ameliją (po tėvais Aer- 
petn nukaitė); du sūnų Felik
są, marėlą Kotryna, ir Jiio'/u- 
pų; dvi dukteris Amelija VII- 
ėiauskienę, žema Kazimiera ir 
du anūku, Ona Sakenienę, žen
tą Joną ir 4 anūkus; pusse
serę Marijona Musteikiene ir 
jos Šeima: du pusbroliu Kmnii 
ir Juosapa tlrikleiius ir <lmu, 
kitą giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje palika bro
lį Kunigą Juozapa ir seserę 
Grlselda Buli'iūnienę ir jos šei
myna-

K iinas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lltuanieu A- 
venue. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį. sausio 6 d., 1911.
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas i šv. Jurg'o parai), 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela. J*o pamaldų ims nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Kūnui,
■Dukterys, tlentai, Marti. Anū
kai, Pusbroliai, PusseseA’i. liro- 
liu. K<*sii<> ir (ainUktė-.

I-aidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138.

Den’t loob

OLDER
iLan your years!

Why b« your ago? Look younger than your yoara trith 
Clairoled hair... with hair that U »oft. colorful. youth- 
Bkel Those gray streaks can bo so thoroughly erasod 
with ClairoL the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
teoatment that cleanses as U reconditions as U TINTS. 
Sw your hcdrdroas« today and say:

...
Vdto bo* lor <tm book/et and /r«« advlce on your balr problem te 
|eas Clatr. Pr»«idenl. Clairol. Ine.. 130 W. 46tb St.. N»vr York, N. Y.

f

L. Vyčiai pastarame sub
rinkime išrinko naują valdy
bą: pirm. J. Wezwick, vice- 
įpirm. J. Kleiza, ižd. Ant. Ma
siulis, sekr. Pat. Keršmlytė, 
fin. sekr. N. Ragelvtė.

Vyčiai domisi planais pa
statyti Lietuvių Auditoriją 

• Maspethe. Kuopa pirko 2 šė-( 
Irus ir daug pagelbsti pili.čių 
klubui.

!
Kūčių vakarą vyčiai buvo 

| susirinkę į tsavo kamb rilis 
ir jaukiai praleido laiką. Kuo 
pos “Wild West Daince’’ bu
vo gruodžio ffi d.

Pat. Keršulytė

Prakalbų vakarui vadova
vo vietos veikėjas, vėliau iš
rinktais Lietuvai Gelbėti Fon
do skyriaus iždininku, K. Ma- 
rcinka.

* _ • 
PLAT1NKITE ‘‘ DRAUGĄ ’

fotografą*
Studija įrengta pu 
uoe rUšies ->u mi 
lemtškoniia užlaidi. 
mie Ir HoJvwo<« 
tvteaomlr I». • b) « r n n » n o ♦ • ■

t2(l West K3rd Street 
Tel.: Biznio — ENOlewood 5883 

Res. — ENGlevood 5840

AR DAUG KŪRO SULEGiNAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijg| 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs visliek insuliuosite savo namus, nes:
. Sutaupysite 40% kuro;

Apsaugo gyventojų sveikatą:
. Padidina namų vertę;
. Taupo namų šilumą;
. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
i. Greitai ir lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas Dykai!

Ji-

noNtvi D0CK WOpL 
Co«MGOAn*
Fteaous Irsaatim Boabm 

CoHFtcimCBMOoomoii Boavm

Sorr Mboo- 30im on Gigk Pt.

Ma»cW)0» ASiMonGmcFr

PLAma Ba*«« m Latru

NiAry BuiLGmolUmNAte- 
Maoor «v. Concterrc. Eve. Parūpiname F.H.A. I*aMkoltnhnu« 

ar Išmokėjimu*.

% 4'tuugt«te> Avino* leicpllolo)
Rob?rt Eberhart, 13 metų 

prisipažino šautuvu nu
šovęs savo darbdavį famierį
Ben Perrien, Clear Lake, Mi
eli i gan.

amž.

Vl»-s taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
W&rehonse: 9401 So. Stony Island Aro., tai. 80. OHIOAGO 9245

GARY, END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikio
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C PATARNAVIMAS fllYlDULHIlUL dieną ir naktį f

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KlaoBjrklM mOnu programa Antradienio tr
rytate 10:00 ralandg, II WHTP ctodea (1400 k.)

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

DYKAI
Altanas H. Phillijis 
Aithny B. Petkas
P. I. Rijikas
hckawici ir Simai 
Albert V. Petkas
1.1. Žalį
S. P. Mažeika 
I.

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3307 Idtuanica Are. 
Phone YARds 4908

6812 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

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

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024

J.646 West 46th Street 
Phone YAIids 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayette 3573

«

t

I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš ARD 9 Skyriaus 
Veikimo

Ypatingai svarbus metinis 
suisdrinkimas ARD 9 skyriaus 
įvyks sausio 7 d., 7 v. v., pa
rapijos mokyklos kambaryje. 
Į šį susirinkimų prašomos at, 
silankyti visos rėmėjos ir at- 
siveisti nia/ujų narių. Prašomos 
užsimokėti metinį mokestį $1 
ui 1941 m. Mokestis nedidelė, 
bet ja (paremsite gerų tikslų, 
ypač dabar, kuomet rengia
mos didinti akademijų. Bus 
1941 m. valdybos rinkimas, o 
po susirinkimo įvyks ‘sočiai 
kuriuo užbaigsime praeitų me
tų darbuotę ir pradėsime nau
jų. Brangios rėmėjos, nesaky
kite: “Aš negaliu, tegul ki
tos dirba”. Visos prisidėkime 
pagal išgalės ir tuo lengyaii 
daug galėsime nuveikti. Vie
nai valdybai, arba vieniai, ki
tai narei sunku yra veikti. 
Taigi, visos prisidėkime.

Pažvelgkime į praeities da- 
rbuotoyais, kaip visuomenė į- 
vertina. Štai, įvykusiam ARD 
centro priešinetiniam susirin
kime, kaip branginamos ilga
metės darbuotojos. Iš 9 skyr. 
Ona Reikauskienė, išbuvus 2(J 
metų centro valdyboje, buvo 
pagerbta, apdovianota seselių, 
Nausėdienės, ęentyo pirminin
kės ir kum. Urbos, vienuolyno 
ka/peliono, kuris sveikino ir 
linkėjo ištvermės toliau dar
buotis. Tikrai pavyzdys mūsų, 
jaunajai kartai.

Visa centro valdyba yra ver 
rta tikros pagarbos, ypatingai 
Nausėdienė*. A. V.

Paaiškėjo, kad jis 
nepilietis

Waukegane gyvena Don
ato S. Thompson, 71 m. am
žiaus. Per 45 metus jis skai-

Atsidaro Vakarine 
Pilietybės Mokykla

Kaip jau Bridgeport lietu
viams žinoma, praeitų metų 
11 Wando Lietuvių Deniokra>- 
tų organizacijos pastangomis, 
įsteigta pilietybės mokykla 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
loj. Per pilnius du vakarus 
užsirašė virš šimtas žmonių 
mokytis pilietybėm klausimų. 
Reikėjo užimti net du kam
barius, kad sutalpinus visus 
norinčius mokytis.

Pralotas M. L. Krušas, kle
bonas Šv. Jurgio parap., da
vė kambarius dykai.

Kadangi yra daug norin
čių ir po Naujų Metų tęsti 
mokslų, tad mokytojai prieš 
Kalėdas atsilankė pas pralo
tų M. L. Krušų, kuris mielai 
sutiko dykai duo|ti kamba
rius pamokoms iki pavasario.

Dabar pranešam visiems 
Bridgeporto lietuviams, kurie 
dar nėra Amerikos piliečiai, 
kad visi turi progos pasimo
kyti pilietybės. Pamokos bus 
kas trečiadienį, nuo 7:30 vai.

I iki 9 vai. vakaro. Painokos 
prasidės sausio 8 d., 7:30 vai.
vakare. ;<■

Daug dar yra. lietuvių, ku
rie per apsileidimų iki šiol 
netapo' Amerikos} piliečiais. 
Daug yra lietuvių sulaukusių 
virš 65 metų amžiaus, kurie 
dabar galėtų gauti iš valdžiom 
pensijų, bet, ant nelaimės, jos 
negauna dėl to, kad nėnai pi
liečiai. Reiškia, per savo ap
sileidimų, kada buvo jaunes
ni, nepasirūpino tapti pilie
čiais, dabar turi dėl to ken
tėti. Turi kęsti vargų dėl to, 
kad dirbti perseni, o pensijos 
negali gauti, nes nėra pilie
čiai. ■

Todėl, kurie dar galite mu

(“Draugas” Acme telephoto)
Nežiūrint bombų, Londone tebevyksta sporto lošimai. Sta

dijomis (prižiūri specialūs sargai, kurie seka lėktuvu pasi
rodymų.

Kalėdų Auka
Suvirš 1100 dol.

ROSELAND. — Šiemet 
roselaYidiečiai gražiai pralei
do Kalėdų šventes gausiai 
atsilankydami į bažnyčią ir 
sudedami suvirš 1100 dol. 
Kalėdų aukos savo bažny
čios palaikymui. Tai beveik 
200 dol. daugiau negu pre- 
eitą Kalėdų šventę. Tai gra
žus ženklas.

10806 S. Wabash avė., įvyk
sta Labdarių Sąjungos 2 
kp. metinė vakarienė.

Komisija smarkiai darbuo 
jasi, idant visus atsilanku- 
sius gražiai pavaišinus ska
niais valgiais ir smagia pro 
grama.

Primintina, kad mūsų kuo 
pa sėkmingai darbuojasi. 
Įvykusiame Labdarių seime 
nuvežė 250 dol. auką.

Tikimės, kad visi parems 
ir šį vakarą.

ŽADAMI
PAAUKŠTINIMAI

Chicago Selecting Office, 
2547 So. Archer avė., skel
bia, kad jaunųjų vyrų įsto
jimas į CCC yra atviras ir 
šį sausio mėnesį priimamos 
aplikacijos. Jauni vyrai pi- 
’iečiai kviečiami į minėtą 
buveinę atsišaukti ir gauti 
aplikacijas.

Kadangi nacionalinio sau
gumo programa visoj šaly 
kas kart vis daugiau pie-j 
čiama, tad iš CCC grupių 
karininkai ištraukiami ir 
grąžinami kariuomenės tar
nybon. Dėl to gabiesiems 
CCC vyrams yra puiki pro
ga užimti ištraukiamų ka
rininkų ir kitas vadovauja
mas vietas CCC (Civilian 
Conservation Corps). Tos 
yra atsakomingos pozicijos, 
bet podraug ir naudingos 
gabiesiems ir apsukrie
siems vyrams.

Be to, CCC stovyklose 
jauni vyrai turi puikios 
progos išmokti įvairių rū
šių amatų, kas kiekvienam 
bus naudinga privačiam gy
venime.

Susirinkimai
Federacijos Chicagos aps

kričio susirinkimas įvyks sau
sio 9 d. 8 v. v. Aušros Vartų 
parapijos patalpose. Dieno
tvarkė svarbi, bus kun. dr. 
J. Prunskio pranešimas iš Lie 
tuvos pastarojo laikotai-pio 
gyvenimo. Kviečiami visų 
liiet. kat. organizacijų atsto
vai dalyvauti šiame susiriro- 
kime. Valdyba

Wefet Side. — Marijonų 
Bendradarbių Dr-jos 19 sky-! 
riaus susirinkimas iparapijou 
mokyklos kambary įvyks šį 
vakarą 7.J3 valandą. Kadan
gi susirinkimas yra labai sva
rbus,, išsii u nit imėtos at v i r utės 
visiems Tėvų Marijonų pro
teliams, “Laivo” skaitytov

jains, ir jei kas iš malonių 
bendradanbių atvirutės ne
gautų, malonėkite atleisti, bet 
nuoširdžiai prašomas ir lau
kiamas atvykti į susirinkimą.

Kun. J. Dambrauskas, kai
po dvasios vadas, lauks vitų, 
ir žada padaryti kokį tai ne
tikėtą surpryzą; koks jisai 
bus, atėję patys pastebėsite.

Draugija darbp turi pakan
kamai visiems, valdyba ne
daro jokio skirtumo, visufc 
giliai įvertina, ii- už tai atsi
prašo ir laukia visų. Už tai, 
būkit® taip nuoširdūs, mūsų 
prašymą išklausyti ir atvyk
ti šį vakarą į parapijos mo
kyklos kambarį susirinkimam

Valdyba

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DOlfT BARK
^..doa't cough! Get pleasant relief from a 
cough due to a cold with Smith Brothers 

Cough Drops—Black or Menthol—ii.
Smith Bros. Gough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamia A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infectioos, when lack of resisc<- 

ance is due to Vitamin A deficiency.

CLASSIFIED

tėsi pilietis ir per rinkimus i tyti, pasirūpinkite pasimoky
ti ^pilietybės kiauksimų. Tap-balsavo, o per 14 metų bu

vo Waukegano miesto kler
ku ir miesto iždininku.

Dabar paaiškėjo, kad jis 
nėra Amerikos pilietis. 1887 
metais jis buvo atvykęs iš 
Kanados, o paskui niekas 
nė neprisiminė apie jo pilie
tybę, ar nepilietybę.

Jis kreipės teisman gauti 
pilietybės eertifikatą.

kite piliečiais! G senatvėj ti
krai nesigailėmit tai padarę. 
Pilietybės pamokų vedėjai:
Antanas Gudaitis, Pranas 
Naujokas, Vincas M. Stulpi
nas.

Palaidotas Vincentas
Petreikis
Pirm., sausio 6 d., po iš

kilmingų pamaldų Visų 
Šventųjų parap. bažnyčioje, 
Šv. Kazimiero kapinėse pa
laidotas a. a. Vincentas Pet
reikis, senas Roselando gy
ventojas ir daug metų už
laikęs biznį šioje apylinkėje.

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Barborą, dvi 
dukteris Oną ir Elzbietą, du 
žentus ir anūkę, kuriems 
reiškiame užuojautą šioje 
liūdnoje valandoje.

Holy Name Vyrų Dr-jos
Svarbi Savaitė
Trečiadienio vakare, sau

sio 8 d., šv/ Jėzaus Vardo 
(Holy Name) vyrų draugi
jos susirinkimas parap. sve
tainėje, o sekmadienį, sau
sio 12 d., per 9 vai. mišias, 
visi nariai eis in corpore 
prie šv. Komunijos.

Visi parapijos vyrai kvie
čiami prisirašyti prie šios 
draugijos. Metinė mokestis 
tiktai $1.00 per metus.

Rap.

RADIO
Primintina radio klausyto

jams, kad šiandi®, antradie
nį, bus programa leidžiama 
pastangom Peoples Fumiture 
Co. iš stoties WGES. 1360 ki
locycles. Šios dienos progra
ma bus ypatingai graži ir į- 
domi. Dalyvaus “gimnazis
tės”, bus genį žinių ir pata
rimų. Patartina pasiklausyti.

Rep. XXX

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

(Savininkai)
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrginia 9780

REIKALINGAS DARBI N LNj KAS OFISUI 
Reikalingas janiu-.s lietuvis abelnam ofiso darlMii. Turi mokėti gerai kalbė
ti ir rašyti lietuviškai ir angliškai, vartoti rašomąją mašinėlę.

šaukite; CANAL 8011

MEST FĮĮH. Oį SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

Range Aliejus Fuel Aliejus

2335"SO. VVESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANaI 3764 — CANaI 3765

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

Sekmadienį Labdarių 
Vakarienė
Ateinantį sekm., saus. 12 

d., 6 vąl. vak., parap. svet.,

WKSTBRN ALLSTARS WIN CHARITY GAME 20—14

(‘'Draugas" Acme telephoto)

Tom Harmon (98) of Miehigan earrying the bąli behind the interfierence of bis East all- 
star teauunajte Tom O’Boyle (77) of Tulane in white jerseys^ while Frod llartinan (53) of 
Riee and Stanley Johnson (77) of Washington State attempt to stop the Miehigan »tar. The 
.Weet teaaų beat the J>ut 20—14, įa the Aaaual Shrime Charity game at Sao Freaci&co.

Už neatsargų
važinėjimą

Robert Bland, 19 m. amž., 
Waukegane, už neatsargų 
automobiliu važiavimą teis
mo nuteistas 30 paroms ka
lėti. Kalėdų rytmetį jis sve
timą automobilį sudaužė į 
stulpą.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom * kito
kiem Bankletam Suteikiam Pn- 

UmaTlm*.
Linksimu Patarnavinuu Visiems

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DIN1NG ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FR1GERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NnUonaUy Advertlaed Iteou.

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 G A 8” 
2334 South Oakley AveM

Chicago, Illinois

• SPORTTSKI VIRSUTI-! 
NIAI VYRŲ MARŠKINIAI,! 
Balti ir Spalvoti. Vilnoniai; 
Šveterriai, Pančiakos, Piršti-; 
nės ir Kepurės. Vilnoniai 
Apatiniai Marškiniai Vyr
ams.

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago; 

TEL. VICTORY 3486 l\
F. Selemonavich, Sav.

Atdara kasdien ir vakarais 
ir Sekmadieniais.

B BBlkay « » IlMUZMUU*

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

- Pastovumas-I 

Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas.
•i bendrovė, kaip mūsą yra įsteigta ant
namų, kari* yra savininką apgyventa. Ne. salta 
Mmgeanė. vietos taupyti aavo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet <118 Jos. M. Mozeris, Seo’y
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti Iki *5,000 Federalinė] JMalpoė.
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ARKIVYSKUPAS RAGINA DĖTIS Į 
ŠVENTO VARDO DRAUGIJĄ

Sekmadienio vakare Švč. rybę tesemia daugiausia 
Vardo katedroje susirinko 
Holy Name Society apie
2,500 narių minėti švenčiau-! tvarką, taiką ir visų laukia- 
siojo Jėzaus Vardo šventę, mą ramybę.

“Galite surašyti 10,000 
gudriausiųjų tezių apie so
cialines problemas,” pareiš
kė Arkivyskupas. “Bet jei 
jūs nepaminėsite, kad tik 
vienų vienas Jėzus yra žmo
nijos viltis, visas tas jūsų 
darbas bus tik laiko eikvo
jimas.”

Nacionalinis Holy Name 
dr-jos direktorius kun. H. 
C. Graham sakė ilgą pa
mokslą. Tarp kita jis pa
reiškė, kad diktatoriai iš 
tikrųjų galės įsiveržti Ame
rikon, jei šalis nesusimes 
grįžti prie Dievo ir tikrojo 
tikėjimo.

Kiekviena arkivyskupijos 
parapija buvo reprezentuo
jama.

Įvyko specialės pamaldos. 
J. E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, kalbėjo. 
Jo Ekscelencija inauguravo 
kampaniją, kad Holy Name 
draugiją papildyti nors 
200,000 naujų narių. Gany
tojas ragino, kad vyrai dė
tųsi šion draugijon, kad 
kiekvienoj parapijoj būtų 
gausingi jos skyriai. 
Šiais sąmyšio laikais vi
sam pasauly, sakė ga
nytojas, žmogus sau stip-

TRYS VALDŽIOS 
GRUPĖS NORI 
DIDESNIŲ 
IŠLAIDŲ

Chicagos aldermenų tary
bos finansinis komitetas yra 
griežtai nusistatęs mažinti 
miestiniams darbininkams 
atlyginimą, kad tuo keliu 
sumažinti miesto išlaidas 
šiais metais. Bet, štai Coo- 
ko apskrities trys valdžios 
grupės reikalauja, kad šie
met joms būtų padidintos 
išlaidos. Jei tas bus pada
ryta, turės padidėti mokes
čiai (taksos).

Minėtos trys grupės, ku
rios nori didesnių mokesčių 
yra: švietimo boardas, par- 

.kų distriktas ir sanitarinis 
distriktas. šios trys grupės 
ėmus kartu reikalauja 
5,250,000 dol. daugiau už 
normalines išlaidas. Jei tas 
būtų pripažinta, mokesčių 
mokėtojams būtų padaugin
ta 25 centų rata už kiekvie
ną 100 dolerių nekilnojamų 
nuosavybių įkainojimą.

Šiuo svarbiuoju klausimu 
įvyks viešieji apklausinėji
mai. Mokesčių didinimą ga
li sulaikyti tik organizuotas 
piliečių pasipriešinimas.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.

Du plėšikai užpuolė gazo 
lino stotį, 3938 So. Cicero 
avė. Pagrobė 67 dolerius.

maldoje. Nes tik vienas Jė
zus tegali pasauliui grąžinti

ŽUVĘ 103 MILIJO
NAI DOL. ŽMO
NIŲ INDĖLIŲ

Illinoiso valstybės audito
rius Barrett skelbia, kad 
prieš dešimtį metų uždary
tuose valstybiniuose bankuo 
se Illinoise indėlininkai pra
ras 103,594,000 dolerių.

Pradėjus 1929 metais Illi- 
noiso valstybėje uždaryta 
452 bankai. Juose buvo 
303,023,315 dol. indėlių. Tai 
daugiausia darbininkų, ku
rie bankuose taupė pinigus 
savo gyviesiems reikalams.

Bankus uždarius, jie pa
kliuvo į likviduotojų ran
kas. Likviduotojai yra poli
tikieriai. Ilgiau kaip per de
šimtį metų bankai buvo lik
viduojami. Reikia pripažin
ti, kad bankus likviduojant 
daugiau atsižiūrėta į likvi
duotojų pelną, nei į indėli
ninkų sutaupų likimą.

Kai kurių bankų indėli
ninkai turi džiaugtis, kad 
jiems nereikia apmokėti pa
čių likviduotojų.

Moteris žuvo
Sekmadienį arti Dės 

Plaines susidaužė du auto
mobiliai. žuvo Mrs. Johanna 
Walsh, 68 m. amž., iš Wau- 
conda, III. Be to, devyni ki
ti asmenys sunkiai sužeisti.

ŠIANDIE SIUN
ČIAMA 200 VYRŲ

Aštuoni drafto boardai 
šiandie 200 vyrų daugiau 
iš Chicago siunčia kareiviau 
ti. Iš jų 114 yra savanoriai.

Tarp siunčiamųjų yra šie 
lietuviai:

Peter Poskus.
Joseph Petrokas.
Chester Rekstis.
Stanley Navickas.
Stanley Straksis.
Chester Rančius.
Anthony Dambrauskas.
Joseph Gaižauskas.
John Jucius.
Edw. Kavalauskas.

Vakar pašaukta 
145 vyrai

Devyni drafto boardai va
kar 145 vyrus pasiuntė ka
reiviauti. Jų tarpe yra 66 
savanoriai.

Tarpe pasiųstųjų yra: 
Thomas Daugelio, Frank 
Rimkus, Bruno Lubas, Wal- 
ter Mirus, Anthony Daukus.

Šiandien bus pasiųsta ki
ta draftininkų grupė.

Du žuvo gaisre
Vakar anksti rytą Schill- 

er Parke sudegė gyvenami 
mediniai namai. Žuvo Har- 
vey Sutton, 32 m. amž., ii 
jo sūnus Charles, 8 metų 
amž.

Sunkiai sužeista Mrs. Sut
ton, 28 m. amž. (motina) su 
dviem berniukais. Be te 
lengviau sužeistas 12 m 
amž. berniukas ir 18 mene 
šių kūdikis, kurį motina iš
metė pro langą.

Harvey, tėvas, žuvo va
duodamas degančiuose 
muose likusį berniuką.

Tia-

Gelių parodos
pratęsiamos

Garfield ir Lincoln parkų
gėlynuose gėlių parodos pra 
tęsiamos iki sausio 19 d 
Bet nuo sausio 5 d. iki ga
lo lankymo valandos pakei
čiamos. Būtent, kasdien nuc 
8:00 ryto iki 5:00 vakaro. 
Pirmiau buvo iki 10:00 va 
karo.

LAIMĖJO PRIZĄ

Frank Baltbis, Chicagos 
parkų distrikto hortikulturis- 
tas. laimėjo iš McMilIan kom
panijos 1,000 dol. prizų, už 
parašymų knygom vardu 
“Plants in the Home”.

Mergaitės identifikavo 
užpuoliką

Policija suėmė keletą jau
nų piktadarių. Sekmadienį 
Austin policijos nuovadoje 
pakviestos septynios jaunos 
mergaitės identifikavo Nor- 
man E. Smith, 18 m. amž., 
1428 No. Tripp avė., kaa 
jis jas buvo užpuolęs ir iš
gėdinęs.

Smith policijai prisipaži
no užpuldinėjęs mergaites. 
Jis neseniai išleistas iš St. 
Charles bernaičių pataisos 
įstaigos, į kur buvo pasiųs
tas už vagiliavimus. Išleis
tasis kriminalistas dar smar 
kiau pradėjo šėlti.

Jo tėvas Ray Smith yra 
WPA darbininkas. Jis pasa
koja, kad jo sūnus buvo ga
vęs darbą su 22 dol. savai 
tės atlyginimu. Bet darbą 
apleidęs tvirtindamas, kad 
atlyginimas per mažas.

(Rengiasi prezidento 
dienai

Cooko apskrities 25,000 
skautų subruzdo pagalbon 
apskrities komitetui, kurs 
darbuojasi iškilmių rengi 
mu minėti Prezidento gim
tadienį. Skautai pasiryžę 
išplatinti tų rengiamų iškil 
mių korteles ir apie 5,000 
dėžučių aukų rinkimui.

Prezidento gimtadienis 
kas metai minimas tikslu 
sudaryti fondą “National 
Foundation for Infantile 
Paralysis.”

Suvažinėtas ir
užmuštas lietuvis

šeštadienį Austin avė ir 
55 gatvės sankryže automo
bilio suvažinėtas ir užmuš
tas Kazimieras Lukša, 60 
m. amž., 5720 Mayfield avė.

Automobiliu važiavo Geor 
ge Neumann iš Ann Har- 
bor, Mich.

Atidarytos visos 
mokyklos

Pasibaigus Kalėdų šven
tėms vakar Chicagoj atida
rytos mokyklos.

Mirė P. McGrath, 70 m. 
amž., 4234 West End avė. 
šeštadienį šluodamas snie
gą nuo šaligatvio paslydo if 
parkritęs sunkiai susižeidė.

WOLK STIIDIO
1945 We,» 35*S»rt«t 1
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X Kun. J. Prunskis kvie
čiamas kalbėti j Cicero, Šv- 
Antano pa ra p. salę, sausio 30 
<1. Pakviestas kalbėti ir Lie
tuvos konsulas P. Daužvar- 
dis.

X Kun. Mironas, buvęs Lie 
tuvos ministras pirmininkas, 
neoficialinėmis žiniomis, esųs 
miręs.

X Kun. Ig. Albavičiaus iš
leistuvės ir kun. A. Martin- 
kaus sutiktuvės praėjusį sek
madienį nutraukė daug žmo
nių į Dievo Apvaizdos panai- 
pijos salę.

X Keliuke lietuvių parapi
jose Chicagoj praeitų sekma
dienį įvyko metiniai parapi
jų susirinkimai, išklausyta 
pranešimai apie dvasinį ir 
medžiaginį stovį, padaryta 
naujų nutarimų, išrinkta ko
mitetai ir 1.1. Visur susirin
kimai buvo ramūs, gražūs.

X Šv. Antano draugija,
Cicero, praėjusiame susirin
kime pasielgė patrijotiškai, 
paskirdama iš savo iždo Lie
tuvai Gelbėti Fondui $5.00. 
Pinigus (pridavė centrui A. 
Valančius. Gražus pavyzdys 
kitoms draugijoms.

X Vladas Maceika, CYO, 
Šv. Jurgio parapijos skyriaus 
pirmininkas, Dėdės Šamo bu
vo pašauktas į kariuomenę. 
Tačiau įrodžius, kad Maceika 
turi užlaikyti savo motinų, 
tapo paliuosuotas nuo tos 
prievolės.

X E. Kazakauskienė ir jos 
pusseserė J. Pumputienė pra
eitų sekmadienį šventė gim
tadienius. Kazakauskųi namuo 
se buvo (surengta joms pa
sveikinti puota, kurioj daly
vavo daug giminių ir draugų,.

X Aušros Vartų parapijos
metinė vakarienė įvyks sau
sio 19 d. Parapijos choras, 
veriamas muz. J. Brazaičio, 
rengiasi išpildyti gražių pro-

AR NORI TURĖTI $50,000.00
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. KazanaHskas, Sec.

TURTAS VIRS.......... £1,000,000.00

IBARCLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9dĮ METAI

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

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

Sekmadieniais — 1-mų valandų po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tų vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocycles)

X Keistučio klubo choras
rengia “birthday party” sau
sio 11 it, Hollywood salėj, 
2417 W. 43rd St. Bus pami
nėta choro vienų metų veik
la. I

X Ketvirtadienį, sausio 9,
Šv. Jurgio parapijos salėj 
Federacijos skyrius įpngia 
prakalbas. Kalbės kun. K. J. 
Prunskis ir kit. Visi kviečia
mi pasiklausyti pranešimų iš 
Lietuvos.

X Praėjusį sekmadienį pra
nešta, kad metinis Šv. Jurgio 
parapijos susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį.

X Gyvojo RažančiauJs dr-
ja, šv. Jurgio parapijoj, iš
rinko tris atstoves į Marijo
nų Bendradarbių seimų ir pa
skyrė aukų. Atstovėmis iš
rinktos: Giržaitienė, Žemaitie
nė ir Jogelienė.
gramų.

X Lietuviai seneliai Oak
Forest prieglaudoj atsiuntė 
padėkų “Draugui” ir visiems 
geros valios lietuviams, ku
rie nepamiršo jų 1940 m. ir 
tikisi, jog nebus pamiršti ir 
šiais metais.

X Kun. Valuckas, šv. Kry
žiaus parup. vikaras kelioms 
savaitėms išvyksta atostogų 
į Floridųr

X Juozo Radomskio namie,
adresu 2259 W. 23rdi Place, 
žinomi jaunuoliai — Alfon
sas Vitkauskas ir Jurgis Fiu- 
ka, atidaro užeigų (tavernų). 
Tikimasi, kad jauni biznie
riai susilauks iš kaimynų ir 
tolimesnių savo draugų par 
ramos, kų ir raporteris linki.

X Pranas Martinkub, gyv. 
931 W. 33 St., veiklus jauni
mo tarpe, rengiasi išvykti į 
Meksiką, kur lĮprisidės prie 
archeologinės ekspedicijos į 
Pietij Ameriką. Archeologija
yra -mokslas, kuris tyrinėja ir • -
aiškinai senų-senovės pamink
lus ir iškasenas? Kelionei P. 
Martinkų sveikatos atžvilgiu 

priruošė dr. J. Poška.

J

X Misevičių, žinomų, Towrt 
of 1 jake biznierių (laikančių 
bnčernę prie 46 ir Annitngo 
Avė.) vienturtis sūnus sun
kiai serga. Guili Šv. Kryžiaus 
ligoninėj.

X Moterų Sąjungos 21 kp.,
Town of Lake, praeitų sek
madienį susirinkime sudarė 
komitetų kuopos 25 m. gyva
vimo sukakčiai paminėti. Pa
minėjimas bus balandžio mė
nesį.

X Al. Kumskis, žinomas 
politikierius ir veikėjais šio
mis dienomis įsigijo nuosavų 
namų Marąuette Park kolo
nijoj (prie 66 ii- So. Califor
nia).

X Visoms draugijoms pra
nešama, kad antras sekma
dienis po Velykų užimtas Fe
deracijos Chicago Apiskr. irt 
L. Vyčių Chicago apskr. cho
ro. Programoj bus — Bolše
vikų okupacijai Lietuvoj.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Het. Inventoriaus 
IŠPARDAVIMAS
Kiekvienų metų po švenčių 
Budriko Krautuvė išparduo
da likusias Rakandų, ir Ra
dijo prekes už pusę kainos, 
kad padaryti vietų pavalsa- 
riniams rakandams 500 Ra
dijų, 230 Elektrikiniij Le- 
daunių, ,175 Skalbiamų Ma
šinų, 194 Parlor Setui, 254 
Rairpetų, Lovų, *Matrasų, Pe
čių, Elektrikinių Dulkių Va
lytuvų ir Liaimpų.

Midget Radijos, vertos $12.,
p° 05-95

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 — 
po

$4950

Jos. F. Budrik ,lnc.
3417-21 S. Halsted St
Krautuvė su mėlynu frontu

Budrik Fumiture 
Annex

3417-21 So. Halsted St. 
TeL YARDS 3088

ŽvmGs Budriko Radiio pro
gramai ii WCFL. 970 kil., ne
dėlios vak. nuo 5:30 iki 6:30.


