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TRUMPAI
A. T. Vienuolis

Iš šalies žiūrint atrodo, 
jog tas didis Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
darbas nevyksta tokiu tem
pu ir užsidegimu, kokiu jis 
buvo pradėtas. Kažkaip pra
dedame užsidaryti siaurame 
“savo žmonių” ratelyje ir 
kas kartas į tautos reikalus 
vis labiau skverbiasi parti
niai interesai.

Nereikia aiškinti gyvena-t
mojo momento svarbos. Tai 
jau net perdaug aišku. Ta
čiau reikia primygtinai pri
minti tai, kad jei šiandie ne 
pajėgsime surasti tarpusa- 
vyj bendros kalbos, kai 
prieš mūsų akis klausimas 
“būti ar ne”, juo labiau ne
susikalbėsime kitose gyveni
mo valandose.
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PATARIA ATŠAUKTI AMERIKOS LAIVUS

Taip vadinamieji ultrapat- 
riotai, kurie visados sakyda
vo tautos reikalus laiką ar
čiausia širdies, šiandie, šian
die, kai tautos reikalai pa-j 
reikalavo vieningo fronto ir 
našaus kūrybinio darbo, tie 
žmones kažkaip savotiškai 
ir' perdaug siaurai jį inter
pretuoja.

Neperseniausiai kažkas 
spaudoje buvo pastebėjęs, 
jog Lietuvoje tautininkams 
vieningumo klausimas tebu
vo tik salioninis dalykas. 
Panašiai ir mūsų “brookly- 
niškiams” bendrojo darbo 
reikalas yra vien geros nuo
taikos ir laisvos širdies pa-j 
sistūmėjimas.

Tobrukui įsakyta 
Gintis

ANGLŲ KARO STOVY
KLA, Libijoj, sausio 16 d. r- 
Matomai Tobrukui, kurį sau 
go 30 mylių apsaugos linija 
ir 30,000 italų kariuomenės, 
įsakyta laikytis kaip galima 
ilgiau.

Tuo tarpu, praėjus smėlio 
audroms, anglų kareiviai pa 
dvigubino pasiruošimus ga
lutinam puolimui.

Tobrukas apsuptas iš visų 
pusių. Iš vakarų anglų mo
torizuotoji kariuomenė iš 
pietų ir rytų anglų pėstinin
kai ir artilerija ir Anglijos 
laivynas saugo išėjimą Vi
duržemio jūron.
Negauna reikmenų

Šiuo tarpu į Tobruką nega 
Ii patekti nė mažiausi laive
liai su maistu ir kitais reik
menimis. Visi civiliai gyven
tojai iš miesto iškraustyta 
dar prieš anglų atvykimą. 
Sutvirtinimai nors ne tokie 
stiprūs kaip Bardijos, bet nu 
sitęsia daug toliau.

Italijos aviacijai Tobrukui 
teteikia labai menkos para
mos, nes italai buvo pri
versti palikti visus artimes
nius aerodromus. Laukiama, 
jog daugiausia pasipriešini
mo Tobruko gynime parodys 
artilerija.

Celuloido Pilys Ore Invazijos
Pavojus
Amerikai

Džiaugiamės turėdami sa
vo tarpe brangių, Lietuvą 
mylinčių svečių. Malonu 
taip pat, kad jų skaičius a- 
teityje dar padidėsiąs.

Svečiai šiek tiek apsipra
to su aplinka ir terminu 
“grinorius”. Geras dėdė sa
ko: “brolis mano, bet valgyk 
duoną savo”.

Na, ir tuojau įkinkome 
juos prie savojo vežimo ir 
užsukame... “brolau, pūsk, į 
dūdą pagal seną ‘tautos va
do’ ideologiją”...

Kraustys Vaikus 
onov TIš Londc

LONDONAS, sausio 16 d. 
— Sveikatos ministeris Mal- 
colm MacDonald šiandie įsa
kė iš Londono iškraustyti 
visus vaikus, kurie neturi ke 
turiolikos metų amžiaus, nes 
dėl nuolatinių atakų jie nu
kentėtų “kūnu ir dvasia”.

Šis įsakymas taip pat įga
lina priverstiną daktaro 
priežiūrą vaikams, kuriuose

Tai dinastijos žmonės, ar g(llima esą pa8tebėti nesvei- 
chyviniai dokumentai, kurie kumai Įsakymas veikia vi-

soje Londono apylinkėje ir 
priemiečiuose.

visuomet lietuviui skaudžius 
ir daug iškentėtus laikus pri 
mins.

Tai buvo prieš keleris me
tus.

Vėlinės.
Temo tylus gilaus rudens

Kinai Supą 
Shanghajų

SHANG&IAJUS, sausio 16
vakaras. Sėdėjau po kapiny d. — Kinų spauda šiandie 
no šakotomis liepomis. Nuo praneša, jog reguliarioji ki-
saulės nuauksintų lapų kri
to šalti lašai...

Prieš mane naujai supil
tas kapas ir šaltam akmeny 
je įrašyta: “Už tikėjimą 
S.S.S.R. bolševikų kalėjimuo 
se iškankintas kaip ir dau
gelis kitų mirė... kunigas”.,

Kas besuskaitys kiek šian 
die miršta tautos vaikų iš-

nų kariuomenė pastoviai ver 
žiasi į Chekiango ir Kiangsu 
provincijas. Iš čia jie paga
liau tikisi apsupti japonus 
Shanghajuj, Hangchow ir 
kituose svarbesniuosiuose 
miestuose. Šių karo veiksmų 
laukiama kada nors pavasa 
rį.

Šie pranešimai skelbia,

Meksikos 
Komnaciai , 
Prieš Ameriką

MEXICO CITY, sausio 16 
d. — Meksikos mieste vyks
ta gatvių susisiekimo strei
kai, kurie dalinai supraraly- 
žavo miesto judėjimą, šių 
streikų priešakyje slaptai 
stovi komunistų ir nacių a- 
gitatoriai, kurie nori sukelti 
vietos gyventojus prieš sve
timšalius, ypač amerikiečius.

Žinoma, jis pasirenka šau
nius šūkius. Pavyzdžiui, 
prieš “svetimšalius imperia
listus, išnaudojančius Mekai 
kos darbininką”.

Komunistų manifestas 
šaukia: “šalin, imperialisti
nį karą! šalin, jankių laivy 
no ir orlaivių bazes!”.i

Bendrai, Meksikos komu
nistai ir naciai sujungtomis 
pajėgomis stengiasi rausti 
besitvarkančios Meksikos pa 
grindus.

ATĖNAI, sausio 16 d. — 
Nežiūrint smarkių sniego 
pūgų graikų pėstininkai štai 
gia ataka užėmė naujas ir 
svarbias aukštumas centri
niam Albanijos fronte.

WASHINGTONAS, sausio 
16 d. — šiandie netikėtoms 
konferencijoms lankėsi pas 
Prezidentą Rooseveltą buvęs 
Amerikos ambasadorius An
glijai Joseph P. Kenncdy.

WASHINGTONAS, sausio 
16 d. — šiandie aukščiausįjį 
Amerikos teismą pasiekė 19- 
40 komunistų kandidato į 
Amerikos prezidentus Earl 
Browderio byla dėl paso kla 
stojimo.

kankintų ne Rusijoj, bet Lie jog kinai jau užėmę skaičių 
tuvoje. mažesniųjų miestų.

GLASGOWAS, Škotija, 
sausio 16 d. — Anglų aviaci 
jos ministeris Sir Archibald 
Sinclair pareiškė, jog Italiją 
baigia sunaikinti Mussolini 
perdideli užsimojimai, jog 
fašizmas baigia prieiti galą 
ir jog Italijai gresia pilnut! 
nė vokiečių dominacija.

ROMA, sausio 16 d. — 
Italijos karo vadovybė pra
neša, jog anglų bomba nėšiai, 
pereitą naktį pravedė atakas 
ant Catanijos, Sicilijoj, kur 
padaryta maža nuostolio ir 
esą keletas asmenų sužeistų 
Ir žuvusių.

ORAS
Debesuota. Karkartėmis 

lietus ir sniegas.
Saulė teka 7:15 vai., saulė 

leidžias 4:45 vai.

Laukiama
Galutino
Susitarimo

VICHY, sausio 16 d. - 
Manoma, jog netrukus pasi- 
baigs Prancūzijos ir Vokie-' 
tijos vyriausybių kai kurie 
nesutarimai, ypač, kai pra 
nešta, jog Vichy vyriausy
bės atstovas Paryžiuje 
Count Ferdinand de Brinon 
atvyksta pasitarimams į 
Vichy.

Oficialiai dar nieko neske) 
biama, bet manoma, jog jis 
patieksiąs Vichy vyriausy
bei Vokietijos galutinus nu
sistatymus ir troškimus.

Tuo tarpu Paryžiaus spau 
da tebepuola Vichy vyriausy 
bę. Vienas laikraštis tvirti
na, jog Vichy vyriausybė’’ 
pirmiems nesutikimams tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos iš
kilus, buvo pasirengus ieško 
ti prieglaudos anapus Vidur 
žemio jūros”.

AMERIKA 
EINANTI 
NE TUO KELIU

TOKIJO, sausio 16 d. — 
Užsienio ministerijos kon
troliuojamas laikraštis (Ja- 
pan Times) šiandie rašo, 
jog geriausias būdas ištęsė- 
ti Roosevelto” pasižadėjimą 
kad kariuomenė nebus siun
čiama į svetimas žemes” bū 
tų atšaukti Amerikos laivy
ną namo.

Japonams atrodą, jog Jun 
gtinės Valstybės pasirinku
sios ilgą aplinkinį kelią pa
siųsdamos ginkluotas pajė
gas į veiksmų vietas.
Ragina naujus žygius

Tokijo spauda ragina vy
riausybę pagreitinti Japoni-

j jos “pietinę programą” ir 
pasiruošti pašalinti Ameri
kos ir Anglijos įtaką Rytų 
Azijoj.

“Milžiniškos laivyno kon
centracijos užjūryj prilygs
ta tautinių sienų praplėti
mui”, rašo Times. “Ameri
kos atvėjuje tai duoda su
prasti diktatūrą” svetimose 
jūrose ir iššaukimą ir gra
sinimą kitiems.

Nekomentuoja Hull

Vyriausybės informacijų 
biuras atsisakė padaryti ko
mentarų dėl Sekretoriaus 
Hull kalbos, kurioje jis pa 
brėžė ašies agresyvumą ir 
pavojų Amerikai.

Japonijos žinių agentūra, 
tiesa, paskelbė kai kurių di
plomatinių sluogsnių įsitiki
nimą, jog Hull kalba nesanti 
svarbi, nes jft tik tepakarto 
jęs Jungtinių Valstybių ne 
nusimanymą apie ašies ren
giamą naująją santvarką.

Agentūra pareiškia, jog 
“Jungtinės Valstybės iešk( 
pavojų ten, kur jų nėra”.

TOKIJO, sausio 16 d. — 
Laikraštis Asahi praneša, 
jog kabinetui patiekta įsta
tymo projektas, kuriuo bus 
baudžiami pinigine bausme 
visi viengungiai. Tuo norima 
padidinti japonų gyventojų 

gausumą.

Vokiečių Bazė 
Ugnyje

LONDONAS, sausio 16 d 
— Aviacijos ministerija pra 
neša, jog britų ‘bombanešiai 
pereitos nakties atakose ant 
svarbiausiojo Vokietijos 
šiaurės jūros laivyno uosto, 
paliko Wilhelmshaveną lieps 
nų jūrose.

Uoste daugiausia paliesta 
kariniai taikiniai.

Kitos atakos pravesta Era 
dene, Bremerhiavene Flushin 
ge, šiaurvakarinėj Vokieti
joj ir Olandijoj, ir Bresto uo 
ste vokiečių okupuotojoj 
Prancūzijoj.

Tuo tarpu Londone ir An
glijos vakariniam pajūryje 
vokiečiai pravedę nemenkes
nes atakas.

WASHINGTONAS, sausio 
16 d. — Šiandie sekretorius 
Stimson pareiškė: “Aš ti
kiu, jog mums gresia didelis 
invazijos pavojus iš oro, jei 
Anglijos laivynas būtų su
naikintas ar pasiduotų”.

Šį pareiškimą karo depar
tamento viršininkas padarė 
Kongreso užsienio reikalų 
komisijai. Stimsonas jau an
kščiau parėmė Prezidento 
Roosevelto įstatymo projek
tą Anglijos paramai. 
Aviacijos pavojus

Toliau komisijos narių ap 
klausinėjamas Stimpsonas 
pabrėžk, jog didžiausias in
vazijos pavojus būtų iš oro, 
nes Anglijos laivynui suny
kus nebūtų kas sulaiko or
laivius, kurie galėtų susida
ryti sau bazes Newfoundlan- 
de ar šiaurinėj Kanadoj.

Sekretorius Stimson net 
pasisakė už perleidimą kai 
kurių Amerikos laivyno lAi- 
vų Anglijai, kuriuos Anglija 
galėtų geriau sunaudoti ne 
tik savęs apsigynimui, bet ir 
Amerikos apsaugai.

Tikimasi, jog antradienį 
ši komisija apklausinės bu
vusį Amerikos ambasadorių 
Anglijai Joseph P. Kennedy.

Nutraukė
Susisiekimą
Geležinkeliais

BUDAPEŠTAS, sausio 16 
d. — Oficialus pranešimas 
sako, jog visas judėjimas 
Vengrijos geležinkeliais, iš
skyrus tarptautinius trauki
nius, nuo šios nakties sulai
komas. Duodama suprasti, 
jog šis judėjimo sustabdy
mas nusitęs per tris dienas.

Pranešime sakoma, jog ju 
dėjimas sulaikytas dėl nepa 
lankaus oro, techninių kliū
čių ir stokos užsieninio su
sisiekimo.

(Vokietijos kariuomenės 
perkėlimas per Vengriją Ro- 
munijon, prasidėjęs per Ka
lėdas, manoma užsitęs iki 
sausio 31 dienos).

909 Milijonai 
Laivynui

VVASHINGTONAS, sausio 
16 d. — Kongreso laivyno 
komisija šiandie vienbalsiai 
priėmė laivyno prašymą pa
skirti $909,000.000 statymui 
400 naujų, palyginamai ma
žų laivų.
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Pavojų Akyvaizdoje

Jungtinių Amerikos Valstybių kongreso 
užsienių neikalų komisija sausio 15'dienų 
laikė susirinkimų, kurį reikia vadinti svar
biu, istorišku. .
.“♦it

Tarne -komisijos ’ susirinkime kalbėjo val
stybių sekretorius Condell Kuli ir finansų 
sjekretorius Henry Morgenthau, J r. Jiedu 
fturodč ,

tarptautinės padėties rimtį ir esamus pa
vojus Šio krašto saugumui.
Sąryšyje su tuo ir vedamųjų administra- 

' i jos. užsienių politika, šie du kabineto nu
rijai sųsilųukė daug užklausimų. Buvo dis
kusijų, ir ginčų, iš ko administracijos rausi- 
štatynias dar kibiau išryškėjo. Susidariusioj 
tarptautinėj padėtyje

jau nebegalimai* neutralumas, nsbeįmano- 
mas ir tarptautinių teisių dėsnių išlaifcy-

, męs,'.'fa ,už Ut savęs apsigynimo įstaty- 
v Oflt pAliukymas yra būtinas.

-t - . t \ *
Vyriausybės atstovai kongreso komisijai 

.gana smulkmeniškai raportavo ir įtikinėjo, 
i kųd teiki pia s neribotus karo reikmenų pa- 
' rsfihoš Anglijai. yra begalinės svarbos daly

kas, nes jei Angina pralaimėtų ir jei jos 
laivynas būtų sutriuškintas,

Vokietijos noriai lengvai galėtų pereiti
Atlantą, ypač pietinę jo dalį ir tuo būdu 

;» Jungtinės Valstybės būtų priverstos išeiti 
atvirom kovon ir ginti savo nepriklanso-

5: mybę.
Dėl to, kongreso užsienių reikalų komisi

ja energingai buvo raunama duoti plates
nių teisių Prezidentui remti Angliju ir tuoj 
pravesti taip vadinamų apsigynimo įstaty
mų. Reikią veikti gueit, kad nepavėluoti, 
nes padėtis yra be galo rimta ir pavojinga.

Gerai, kad vyriausybė smulkmeniškai ir 
aiškiai išdėsto didėjančius kraštui pavojus 
ir nurodo 'apsisaugojimo priemonę.

Daug Europos valstybių suklupo ir šian
dien yra diktatorių pavergtos, nes (pavėla
vo aiškiau pamatyti kylančius joms pavo- 

'•f jus ir nesigriebė vįsų Įgalimų priemonių sti
printi savo saugumų ir rengtis apsiginti. 
Keis galėjo manyti, kad Belgija, Olandija 
ir, pagaliau, tokia Prancūzija taįp; greit su
smuks.

Visi paskutiniųjų metų Europos įvykiai j, 
sakyte sako Jungtinėms Amerikos Valsty- i 
bėms ir visam Amerikos kontinentui, kad 
reikia ruoštis ir tai ruoštis greitai, nes pa
vojai yra dideli, pasaulio tvarkos ardyto
jai, demokratijos griovėjai yra galingesni, 
negu mes manome.

tūrinis sųjuditf, bet ir religinis veikimas kas 
kart labiau persekiojamas. Lenkai nebeturi 
savo spoudoe, savų mokyklų, organizacijų.
Uždaryta paskutinė kunigų seminarija Var
šuvoje, kur ligšiol vis dar galėjo šiek tiek 
veikti. Kai kur jau atiminėjamai iš lenkų ii 
žemė. Nemažai lenkų žemių apgyvendinti 
vokiečiais, kurie j.u sunku bus iš ten be 
iškrapštyti. Atsižvelgiant į tų skandžių pa 
dėtį, aiškiai galima suprasti, jog

Vokietijos nariai nori Lenkiją taip nua 
linti, jos žmones išsklaidyti Ir sndemoraii 
zuoti, kad Lenkija niekuomet nebegalėtų 
atsikelti kaipo atskira valstybė.

Lenkijos vyriausybė, kuri dabar veikia 
Anglijoj ir Amerikos lenkų visuomenė griež
tai protestuoja prieš tuos nacių užsimoji
mus, bet tuo tarpu į tuos protestus niekas 
nekreipia jokio dėmesio.

Tikrai gaila Lenkijos žmonių, ypač tų, 
kurie visai nėra kalti dėl tų visų klaidų, 
kurių dėlei ta valstybė turėjo susmukti.
Kalti jos politikai, sirgę nemažesne impe
rializmo liga, kokia serga naciai. Juk ir jie 
grobė svetimus kraštus ir okupuotųjų kraš
tų žmones per.-okiojo. Dabar, aišku, supran
ta, kų reiškia būti pavergtais ir nešti sve
timų jungų.

Ar tik neateis laikas, kuomet visi impe
rialistai ir (persekiotojai susilauks tokios 
bausmės?

Talentų Vertinimas
Šių metų pirmas “Studentų žodžio“ nu

meris atėjo gražus ir turiningas. Viršelis 
papuoštas Anna Kaskas-Katkauskaitės, lie
tuvaitės Metropolitan operos žvaigždė.*, at
vaizdu. Duodamas apie jų ir straipsnis, ku
riame, tarp kitko, pažymima;

“Mums lietuviams Ona Katkiaiuskaitė 
brangi ir maloni ne tik kaip pasaulinė 
garsenybė muzikos mene ir kaip lietuviš
kos išvaizdos gražuolė. Ji mums begalo 
brangi ir vertinga kaip nuoširdžios lietu
viškos sielos žmogus“.
Pažymima ir tai, kad artistė Katkaus^kaį- 

tė ne vien tik mėgsta lietuviškų dainų ir 
jų su ypatingu nuoširdumu ir talentingu 
pergyvenimu dainuoja, bet taip pat nuošir
džiai paremia savo tautos darbus. Praėjusių 
metų pabaigoj Federacijos apskrities sureng
tam koncerte Boston, Mass., jinai dainavo 
ir tasai koncertas davė pelno Lietuvai Gel
bėti Fondui $500.00. Worcester, MasK, jai 
surengto koncerto pelnas paskirtas svar
biausiam lietuviškumo židiniui Amerikoj — 
katalikiškajai Marianapolio kolegijai.

Ui tat gerb. artistė Ona Kaskas-Katkaus- 
fcaiitė užsipelno nuoširdžios 'savo tautiečių 
padėkos ir pagarbos.

Straipsnyje rašoma ir apie tai, kad to
kiuose pasaulinio masto talentuose, kaip O 
na Katfcaiuskaitė,

glūdi tikroji mūsų tautos garbė. Jais re- 
. .matosi mūsų visų teisėtas pasididžiavimų: 

ir lietuviškasis džiaugsmas. Per tuos te

(Lenkijos Būklė
Šiomis dieniomis Amerikos spauda pada- 

|vg gana daug žinių iš dabartinio pavergti 
t. sios Lenkijos gyvenimo. Jos gaunamos ne 

iš vieno, bet iš keleto^ šutinių, dėl to ga
lima tikėti, kad didelė žinių dauguma nėra 
perdėta.

Iš vokiečių okupuotos Lenkijos, kaip ra
šoma,

lenkai vagonais yra gabenami Vokietijos 
gilumon ir pristatomi prie sunkiausių dar 
bų.
Liūdnijiiusia, kad lenikai darbininkai esu 

laikomi kaip tikriausi vergai/ Kiekvienas iš 
jų turi turėti aiškų ženklų, kad jis yra len
kas. To tikslais —

laikyti lenkų tautybės rinenes ypatingoj 
paniekoj.
Pačioj Lerikijoj siaučiųs skurdas ir daug 

žmonių badauju. Koncentracijos utovyklos 
yra pilnai prigrūstos sųmoaing&uiais le&-

Šen. King kalba, liečianti Pabaltes valstybes, 
pasakyta Senato posėdyje

(Tęsinys) »tūrių tautų atžvilgiu šaukia
si visuo ii m> pasmerkimo* 

“Beabejo ateis diena, kada 
priespaudos netezini surakinę

‘ ‘ Neįmanomaa * da 1 yk as, k adI
Danija, Norvegija, Suomija, 
Estijai, Latvija, Lietuva, ku
rių gyventojai užima vado
vaujamų vietų minties, drą
sos, gubumo, moralės bei dvo- 
sinių vertybių pasaulyje, pa

šias valstybes bus nutraukti 
ir JU gyventojai vėl naudo
sis laisve. Suv. Amerikos Val
stijų Vyriausybė atsisakė pri-

Penktadienis, oaiv-’n •»“

.4,

liktų vergijoj po despotų Ind-! P““"'1
nimi, - nežiūrint ar tie <k8-.lr ž5,muslK Valstybe Sekreto- 
potai būtų svetimi ar savi. naus Pavaduotojas liepos m.
Turi ateiti diena, kai mažos pareiškė:

‘Pastarųjų keletos dienų 
bėgyje sukti procesai, kurių

tautos naudosis laisvėmis ir 
progomis progresui vystyti, 
kokio jos trokšta ir kada jų idska P°litinS nePrikl««omy- 
laimėjimai suteik* joins pir-(bs ir tentonalm mtegralu- 
nienybę pasaulio tautų tarpe. niaw 'J’i niažų Baltijos res-

“Despotai: Hitleris, Stali
nas ir Alustsolini — reikalau
ja didelės pagarbos gaiu ir sa
vo kariuomenėms už taip. 
skaitlingų mažųjų tautų užė
mimų ir pavergimų. Mes visi.^nę nepriklausomybę ir de

Po Svietų 
Pasidairius

Atsitiko, tavo rėčiai, 
į ir varnas varnui į akį kir
to, tai yra Bruklyno balša-

atsimename, kaip Mussolini . niokratinę valdyniosi forniį 
— Suvienytos Valstijos giliu 
ir palankiu interesu sekė jų 
stebėtinų nepriklausomo gy-

Štai, “Tarybų Lietuvoj” įdė
ti tokie pagarsinimai:

25. XI. Raudonosios armi
jos prospekte ties Utenos 

kad gatve pamestas vyriškas ka
liošas. Radusiam atlyginsiu. 
Grąžinti K. Petrausko g. 5,

r---- 7.7. * vikai sukritikavo Čikagos b 7
balšavikų išleistus kalendo
rius, kuriuose įdėta tokios , , , ,. ... ,. , • , j margą plunksnakoti (waku-minetmos dienos, kaip kad, x

publikų: Estijos, Latvijos ir priklodui( kada Jegela apsi. matic), i*™1™** Kazys 
Luetm'os, turėjo būti anulio- ženijo su Jedvyga> kada ku- RlPskls ~ Pašomas grąžin
ti vieno jų didesnio kaimyno, I nigaikštis Razimieęas apsi- U UZ gerą atlySinimiU Kau'
įgreitai eina į galų. karūnavo Lenkijos kara-

N uo tos dienos kai šių res- j Įjum įr kįtos Sako, kitais
publikų tautos laimėjo (poli- metais kalendoriai būtinai 

reikia taisyti.

Lapkričio 14 d. radęs

nas, Veiverių 51. b. 3. 
Pirksiu plunksnakotį

“Parker.” Rašyti iki parei
kalavimo Kauno centr. paš

legionai šventė Etiopijos ir 
Albanijos užkariavimų ir ko
kios jai kariškos pagarbos 
reikalauta. Stalinas, nugulė
jęs Suomijų ir Pabaltes *val-, 
stybes, šventė pergalę Krem
liuje, Maskvoje, su didele po
mpa, išgirdamas savo karius 
herojų vardu ir suteikdamas 
skaitlingus titulus ir privile
gijas kariniinkamts. Hitleris 
lįpr geriau padarė: po kiek
vienos pergalės jis ir jo pro
pagandos agentai vadino vo
kiečius viešpataujančiais žmo 
nėmis, viršžmogiais. *

tas Vilniaus autobus. mėn. 
Keletą pasiūlymų, kokias bilieto No 545 

kitais metais minėtinas _die-( žmogeUS( matyti> išieško. 
nas balšavikai turi sudėti į jo piunkanakofto visame Vii 

•veninio progresų. t sav° kalendorius> noriu ir as nįuj6j 0 dabar bando laimę
“‘Šios Vyriausybės politi-; Pad®ti ant »avo_ delno. Bū-1 Kaune. q gal dar kokg vie. 

ka universaliai žinoma, bu-jtinai reikia šios die- ] nag plunksnakotis visoje
vienytų, Valstijų žmonės prie
šingi groboniškai veiklai, ne
žiūrint ar ji būtų įgyvendi
nama jėgos galia ar jėgos grų 
sinimu. Jie lygiai priešingi 
visokiai intervencijos formai 
vienos valstybės, nors ir ga
lingiausios, į naminius kitos 
suvereninės valstybės reika

lus, nežiūrint jos silpnumo.
• “Po Didžiojo Karo, kai Pa-į “‘Šie principai sudaro pa
baltos tautos , ajtgavo laisvę I tj pagrindų, kuriuo remiasi 
ir nepriklausomybę, jos pusi- j 21-©s suvereninių Naujo Pa
darė žinomos ‘visame pašau- šaulio respublikų santykiavi- 
lyje, pramonėje, tarptautinė- [ nias.
jte prekyboje, olimųijaidose,j “‘Suvienytos Valstybės ir
muzikoje ir įifceratūroge. Da
bar, okupavus juos milijonui 
išalkusių Stalino kareivių, jos 
išrodo žuvusios. Jokios žine
lės, jokio ispaazdinto žodžio 
neateina iš tų šalių, išskyrus 
komunistinius lapelius giria
nčius Stalinų kaip “pusdie
vį”. Paboltės tautos visiškai 
paslėptos bolševikų priespau- 
dot? tamsoje. •

“Suminėtos keturios tai 
tos, atgavusios nepriklauso 
mybę po Didžiojo Karo užė
mė teisėtų vietų pasaulio tau
tų tarpe. Jos atliko savo tau-

toliau laikysis šių principų 
išeinant iš Amerikos žmonių 
įsitikinimo, kad tik tada, jei 
doktrina, kuria šie principai 
pagrįsti vėl tvarkps tautų 
įsantykius, tegali būti išsan 
gota proto, teisingumo ir tei
sės valdžia, kitais žodžiais

nos:
Diena Stalino pasibučiavi

mo su Hitleriu.
Diena raudonarmiečio Lie 

tuvoj pagrobimo.
Diena Pruseikos atsiverti

mo prie Stalino .
Diena X Mockaus mirties,
Diena Dr. Graičiūno apsi

švietimo..
Taip pat būtinai reikia 

suminėti dienas gimimo, že- 
natvės ir kitokias Paleckio, 
Giros, Nėries ir visų žydų, 
kurie Lietuvoj dabar rojų 
turi.

Galima būtų rasti ir dau
giau balšavikams minėtinų 
dienų, ale ką čia visas su
dėsi ant delno.

Lietuvoje susiras? Pabandy
ti verta!

Lietuvos sovietų rojuj net 
kaliošai ir plunksnakočiai 
pasidarė tokia prabanga, rei 

pats modeminės civlizacijosį kia per gazietas ieškoti.! “rojus!” 
pagrindas’.

i Ar girdėjote, tavorščiai, 
kad kur nors už pakelį pi
pirų ar arbatos žmogus bū
tų nubaustas sunkiųjų dar
bų kalėjimu? Juoksitės, 
kvailu išmislu tokį pasaky
mą paskaitysite. Bet, štai 
jums ant delno faktas. Kau
no apygardos teismui per
duotas Romualdas Makau- 
ska< kuris, versdamasis be- 
kerio amatu, * balšavikams 
užėjus, pas Juozą Batulevi- 
čių, Einorių kaime, Alovės 
valse., suseivino (atsargų 
susidarė) 6 kilogramus ar
batos, 3 kilogramus karčių 
pipirų, 15 kilogr. lašinių 
ir ’87 kilogramus vinių. Už 
tai jam gręsia katorga iki 
10 metų.

Štai, jums balšavikiškas

Baigiant, teleista bus man
parūkyti, kad ateis diem^ ,ka- vėl užims teisėtų vietų tarp 
da tironai ir despotai pute pasaulio tautų“.

Tuomet šios keturios tautos Save nuskriauslte nedaly
vaudami “Draugo“ koncerte,

leatĮnpioriits savo tmtieūnn, per ję m- ,įBW, ir tarpt»nMn« oblųęa-
gebėjimus ir darbas mes tampame žmo
nijos kultūros bendrininkaiB, mes pratur
tiname tų žmonijos kultūros lobynų.

Tai, kas čia yra pasakyta, prašyte prašo
si išvados: lietuviams reikia dėti didžiausių 
pastangų išugdyti daugiau talentų, kurie, 
iškilę į meno pasaulio viršūnes, neužmirštų 
esu lietuviai* keltų savo tautos vardų ir rei
kale jai padėtų.

Nepasakysime naujanybės, kad daug nei? 
ugdytų lietuvių talentų sunyksta, n*s me
džiaginiai nedatekliai jų iškilimu užkerta 
kelių.

Netoli vasario šešioliktoji — Lietuvos Ne
priklausomybės diena. Visos lietuvių kolo
nijos, ar joe didelės ar mažos, šiemet būti
nai turi surengti tow svarbios dienos tinke- 
mų paminėjimų ir ta proga suteikti pagal
bų kenčiantiems Lietuvos pabėgėliams ir pe 
remti didįjį sų.judį dėl atgavimo Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

• • •

Metų pradžioje kiekvienas sąmoningas lie
tuvi* katalikas užsiprenumeruoja tautinės ir 
tikybinės minties dienraštį.

cijas, įgijo pasitikėjimų ir 
gerų valių viwų demokratinių 
ir laisvę’ pamilusių žmonių 
tarpe. Bet, bolševikų režimas; 
valdomos Stalino ir jo ko
munistinė filozofija kariavo; 
prieš kiekvienų šių tautų. 
Suomija heioiškai gynėsi 
ųirieš klastingų neišprovokuo
tų agresijų. Lietuva daugiau 
negu 22 metus naudo josi ne-! 
priklausomybe, bet šiefb:t 
birželio mėn., bolševikų vy
riausybė užėmusi jų suila; gy
dama iškilmingae sutartis ir 
panaikinusi Uetuvos Vyriau
sybę, atidavė Lietuvą ir su- 
viršum 3,000,000 jos gyven
tojų žiauriam ir despotiškam 
bolševikų vyriausybės valdy
mui. Estija ir Latvija panar 
šiai nustojo nepri k ta asoray. 
•bės ir bolševikų vyriausybė 
dabar primeta joms savo ge
ležinę valdžių. Bolševikų vy- 
riaoaybto pasielgime* šių ke-

sausio 26 d., 1941 m.

PER AUDRAS VOS A TPLAUKĖ Į UOSTĄ

("Drauraa" Acme telephoto!

Prekinis laivas Breaker storai ledais npk ustytas vos grįžo į žuvininkų krantinę Bosto
ne po ilgos kojos su audromis ir zero šalčiu šiauriniam Atlantike.
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(Tęsinys)
Skausmas, užgulęs Tamaros galvą, vis didėjo ir 

darėsi aštresnis... .
Kieme pradėjo be paliovos staugti šuo. Balsas klai

kiai sklido per nakties tamsą.
— Ir ko tas šuo taip baisiai staugia? — klausė par 

t i save Tamara. — Žmonės mano, kad šuns staugimas 
kažką reiškia: kad degs namai arba kas mirs. Bet dėl 
ko turės degti arba mirti, to niekas negali išaiškinti!

Tačiau Tamarai dabar pasirodė, kad ji, vis dėlto, 
supranta, ko tas šuo staugia: jis savo staugimu nori iš
lieti tą skundą, kuris susikrovė jo sieloje, jo šuniškoje 
sieloje, — tą begalinę, neiškenčiamą baimę ir bodėjimą
si gyvenimu, kuriame niekas neturi prasmės.. kur visa 
taip nesuprantama ir neaišku, kaip niekad neatmenama 
mjslė....

Į naktį skrido vis smarkesni ir baisesni šuns stūgavi
mai, ir Tamarai pradėjo rodytis, kad ir ją, kaip šunį, klai
kiai sutveria iš visų pusių devyngalvis siaubas ir įsmeigia i 
savo baisų žvilgsnį žiauri, viskam abejinga, bet visa ma-| 
tanti gyvenimo akis... i

Tamara dar daugiau įsivyniojo į seną apklotą, bet ne
rado nė čia išsigelbėjimo. Ir per suplyšusį apklotą į ją 
žvelgė didelės, šaltos, stiklinės gyvenimo akys, žvelgė pats 
gyvenimas, kuris neturi nei galo, nei pradžios, nežino, kas 
yra teisė, o kas kaltė, nepažįsta melo ir tiesos, nieko ne
susivokia apie gyvus daiktus, kuriuos mechaniškai gimdo 
ir paskiau vėl nužudo...

Tamara žinojo, kad nuo tų gyvenimo akių vis tiek’ 
neišbėgs — nei ji ir nei šuo. Ir suprato, kad iš viso nėra 
ir negali būti kito išsigelbėjimo, kaip tik karštai, gyvai ti
kėti į Kristų, kurio ji taip ilgėjosi, tik niekaip negalėjo su
rasti į jį kelio... '

♦ y *
Draugas Vladimirovas sveiko labai pamažu. Nors kū

nas dar buvo silpnas, užtat protas dirbo su nepaprastu 
intensyvumu. Tania, baigusi darbą biure, kiekvieną dieną 
užeidavo jo atlankyti ir išsėdėdavo prie jo lovos ištisas 
valandas; laikas, kurį turėdavo išbūti vienas, jam taip 
prailgdavo, jog, atrodydavo, niekados nesibaigs.

Tokiais atvejais jis imdavo sklaidyti savo sąsiuvinius, 
kuriuos buvo išsaugojęs iš pat jaunystės, tik visa bėda, 
kad dar negalėjo gerai skaityti, todėl galvoti turėdavo la
bai pamažu. Draugas labai veikiai pavargdavo, bet vidu-
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("Draugas" Acme telephoto)

Kongreso žeir.i?sniųjų rūmų užsienių reikalų komitetas apklausinė,ja valstybės sekretorių 
Cordell liuli (kairėj: ). Jis buvo klausiamas nuomonės dėl gelbėjimo Anglijai. Sekretorius 
karštai tvirtino, kad Anglijai (pagalba yra gyvas reikalas. Nes Anglijai .pralaimėjus karų, 
anot jo, Hitleris gautų progom atakuoti J. A. Valstybes.
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siekį, nuodai yra daug stip 
iresni, daug lųiifiesni. Jų plu- 
tinumas žodis, tiesa, yra lie
tuviška'.'1, bet jų, sakomas 
rašomas lietuviškas žodis 
ša mirti lietuvybei.

ir
ne-

Kas iš to, kati laikraščiai 
spausdinami lietuvių kalba, 
kas iš to, kad veiki t net Li
tuanistikos Institutas, kurio 
uždavinys yra moksliškai ti
rti lietuvių kalbų! Prof. Kur
šaitis irgi kalbėjo ir rašė lie
tuviška i; parašė puikių 
lietuvių kalbos gramatikų, jo 
sustatytas žodynas dar šian
dien mokslininkų didžiai ve
rtinamas. Bet istorija savo 
bešališkų sprendimų yra jau 
tarusi: prof. Kuršaitis pakir
to Mažosios Lletuva-a lietuvy
bės šaknis, jis prisidėjo prie 
mūsų tenykščių tautiečių lie-

tuviškou sielos išrovimo.

Mūsų lietuviški komisarai 
ir kiti Kremliaus despoto ga
rbintojai atlieka grynai ju- 
došiškų darbų. Vieno tų daro 
dėl neišmanymo ir apstulbi
mo, kiti kasa. duobe lietuvių 
tautai, nes už tai gauna net 
ir ne sidabrinius, o papras
tus beverčius rusiškus rub
lius.

Tačiau lietuvių tauta nėra 
tokia kvaiša, kaip lietuviškie
ji komisariukai ir už jų pe
čių stovintieji maskolių nr 
žydų tikrieji komisarai. Bai
dus kruvinas teroras užgulė 
.pavergtųjų Lietuvų, piktais 
nuodais nuodijama lietuvių 
tautos siela. Bet .bolševizmo 
viešpatavimas, galime būti 
tikri, ilgai Lietuvoje netruks.

"5

LIETUVIŠKI KREMLIAUS GARBINTOJAI ATLIEKA GRYNAI 
JUDOŠIŠKĄ DARBĄ

Dabartiniai Lietuvos Laikraščiai Yra Nuodai Lietuvių Sielai
Klaipėdoje išeidavo toks Kodėl taip atsitiko? Dėlto, j Taip, jie yra lietuviški. Tr 

dienraštis, kuris vadinasi kad prof. Kuršaičio redaguo- ,tuo p?t metu jie nėra kas ki- 
‘Lietuviszka Ceitunga’. Kaip. tas “Keleivio” tarnavo svertas, kaip “Lietuviezka Ceitu-

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui

STANDARD 
rLDERAL, SAVINGS

and:

ir kiti Mažosios Lietuvos lai
kraščiai, jis buvo spausdina
mas gotiškomis raidėmis. Lai
kraštis kaip laikraštis, rašy
tas, tiesai, vietine, klaipėdiš
kių tarme, bet vis dėlto lie
tuviškas). Tačiau lietuviško 
jame tik tiek tebuvo, kad jis 
buvo spausdinamas lietuvių 
kalba. Visas jo turinys buvo 
grynai vokiškas. Per jį L-iste- 
matingai buvo varomai vokie
tinimo politika:. Tautiškai si
lpnini susipratę klaipėdiškiai 

'lietuviai “Lietuviszkų Oi tu-1
je kažkas versdavo į viską atsiliepti refleksu. Šiandien už-1 ngų”, deja, skaitydavo, tuo 
tiko pastabas, kurias buvo susirašęs per vieną filosofijos 
paskaitą; tai buvo J. St. Millso žodžiai, tris kartus pa
braukti raudonu rašalu: žmogus, kuris turi įdėją, yra tvir 
tesnis už devyniasdešimt devynis, kurie turi interesą.

Draugas ilgai žiūrėjo į tas eilutes, o mintys viena po 
kitos skrido per galvą:

Taip, mes, komunistai, turime idėją, turime idealą, 
dėl to esame stipresni už kitus. Mes nieko nepabūgsime ir 
niekam nenusilenksime; mums nėra jokios atskiros asme
nybės, jokio atskiro žmogaus. Kas eina prieš mus, tą mes 
nušluosime nuo žemės paviršiaus. Mes, komunistai, tesu
darome vis tik 2 procentus visų gyventojų, bet, vis dėlto 
viskas taip vyksta, kaip mes norime...

Draugas Vladimirovas prisiminė kitą citatą, ištrauką 
iš Dostojevskio “Nusikaltimo ir bausmės”.

tintiems dievams. Jis skiepi- nga” ar ‘‘Keleivis”. Kaip a 
jo lietuvių tautoj? prisirisi- nį? Mažosios Lietuvos laik
inų prie Prūsų karaliaus, jis raščiai migdė lietuvių tauti- 
iš lietuvių skaitytojų raiką-nę sąmonę, taip susovietinta- 

lavo, kad jie mylėtų ir gerb- Lietuvos laikraščiai dienų iš 
tų vokiečių valdžių. Daugiau dienos pila nuodus į lietuvių 
kaip 39 metų eidamas, “Ke- sielą. Tš Mažosios Lietuvos 
leivis” visiškai užmigdė Ma-j lietuvių buvo reikalaujama 
žo&ios Lietuvos lietuvių tau- meilės Prūsų karaliams, bu
tinį susipratimų, jis padarė
juos prieinamais vokietybei.
Jeigu lietuvi^ kalba ir lietu
vybė Mažojoje Lietuvoje su
nyko, tai daug čia pasidar-Į 
bavo prof. Kurš.ičio leistas 
“Keleivis”.
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pačiu nutoldami nuo lietuvy
bės. Iš pirmo žvilgsnio atro
do absurdiškai, bet taip bu
vo: lietuviškų laikraštį be
skaitydami, lietuviai pames
davo savo tautybę ir pavirs
davo vokiečiais.

vo įsakoma klv.i-niai, tarnauti 
Prūsų karališkajai valdžiai.
Tš pavergtosios Lietuvos gy,- 

i'ventojų reikalaujamai dar dau 
giau. Tiesiog šlykštu žiūrėti, 
kaip laižomi raudonojo caro
Stalino padai. Visas aziatiš- 
ko nusižeminimo despotui le-

“Rusas yra žmogus, kuris turi labai plačią sielą, to
kią plačią, kaip ir pati bekraštė, jo žemė; be to, rusas ne
paprastai linkęs į visokius fantastiškus dalykus, į tai, kas 
nepripažįsta jokių taisyklių ir dėsningumo. Tačiau turėti 
tokią plačią sielą, bet neturėti genijalumo yra nepataiso
ma blogybė...”

Mes, komunistai, esame plačiadvasiai, mes nebijome 
jokių aukų, jei tik jos veda arčiau prie tikslo, o mūsų tik
slas yra geras. Valdžią gali tik tas išsikovoti, kuris drįs
ta jos siekti. Mes ją pasiėmėme jėga į savo rankas ir da
bar drauge su ja valdome milijonus žmonių. O kas daug 
drįsta, to pusėje yra ir teisė! Taip, mes buvome drąsūs, 
nepaprastai drąsūs! Bet, kažin, ar jau iš tikro taip tą tei
sė yra mūsų pusėje? Taip, taip, viskas tvarkoj: mes esa
me stipresnieji, turime savo rankose valdžią, taigi, dau
giausia turime ir tiesos. Nors vis dėlto...

Draugo Vladimirovo išblyškęs veidas nuo didelio su
sijaudinimo kiek paraudo, o jis pats atsisėdo lovoje.

Bet kodėl taip yra: juk tiek komunistai, tiek kom- 
somolcai, tiek ir tie, kurie visai nepriklauso prie parti
jos, visi lygiai vagia! Tai draugo Tromskio žodžiai, pasa
kyti amatų ir pramonės darbininkų kongrese. Bet kaip tat 
gali būti? Jaugi tai tiesa? Juk mes panaikinome nuosavy
bę, mes kuriame kolektyvų žmogų, ir vis dėlto, nepaisy
dami to, visi, kas tik ką nugriebdami, neša sau ir gana... 

(Bus daugiau.)(Bus daugiau.)

Jeigu pažvelgsime į kiek 
tolesnę Mažosios Lietuvos lie
tuvių praeitį, tai (pa.n» įtvsi- 

i me dar keistesnį reiškinį, 
j 1849 m. Karaliaučiuje pradė
ta leisti lietuviškų laikraštį 
“Keleivį”, kuris be pertrau
kos ė'o net iki 1880 metų. 
Jo redaktorius buvo p>rof. 
Kuršaitis, pasižymėjęs lieitu,-

Tai keista, tai net tragiš
ka, bet taip yra: pats didžiai l ksikonias diena iš dienos iš- 
nusipslnęs lietuvių kalbos ,semiamais “Tarvbų Lietuvos” 
mokslui, tų kalbų nepapras-1ir “Tiesos” skiltyse. “Myli- 
tai mylėjęs, prof. Kuršaitis miiusias ir genialiausias, bra 
pasitarnavo vokietybei ir lie
tuvio tautinę sielų padarė ne- 
beatsparią.

ir (geriausias lietu
vių tautos globėjas ir tėvas, 
šviesiausia saulė ir išmintin
giausias vadas”, visa tai nė- 

ira nei dešimtoji dalis tų žo- 
Stalino

vardas. Prieš sovietų Lietu
vos lietuviškųjų komii-oriu- 
kų stiliaus perlus prof. Kur-

Kai skaitai dabartinės so
vietų Lietuvos lietuvių spau-
A), kai Hohi okupuotosios tė- dži,»- k"rfc,is '•v,li,"ns 
vų žemės gyvenimo reiški
nius, nenoromis kyla prieš a- 
kis Klaipėdos “Lietuvisaka 
Ceitungai” ir prof. Kuršaičio i 
redaguotasis “Keleivis”. Kas

šaičio reikalavimas “vierr.iai 
slūžyti mylimam ęiesoriui”

Ha, Dainos Juokai Kalbos Vaišes
NORTH SIDĖS

ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE 
Kuris Jvyks

Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
VVicker Park Svet., 2040 West North Avė.

Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO ŠTABU:
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra

miejų, Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
jais Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute He- 
len Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor 
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus 
Chicagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą. 
Programo pradžia 7 v. v. Šokiai prasideda 8:30 v. v. 

Įžanga — 40c su drabužių padėjimu

galėtų pasakyti, kad sovietu
vių kalbos žinovas, prirašęs1 T. . , ... .* . . Lietuvos laikraščiai
daug mokslinės literatūros a-' 
pie savo gimtųjų kalbų. Ta
čiau niekas taip nėra prisi
dėjęs prie Mažosios Lietuva-3 
lietuvių tautinės sąmonės nu
marinimo, kalip tįas didėlis 
lietuvių kalbos mylėtojas 
prof. Kuršaitis.

nespaus
dinami lietuvių kalba? Tie-

,visiškai nublanksta.

Justai Paleckiai, Liudai 
Giros, Antanui Venclovos,

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Ntctar
BEERS

sai, Maskva privertė lietuvis- j Salomėjos Nerys, Petrai Cvi- 
kus bolševikėlius leisti rusis-:rka=i ir kiti Stalino padų ku
ku dienraštį ir jį net p da
ryti savo 'oficiozu. Brt. tiek 
to. Čią turime galvoje lietu
vių kalba spausdinimus laik
raščius.

tento jai yra toli pralenkę ii ii 
“Lietuviszkos Ceitungos” ir 
prof. Kuršaičio “Keleiviof’ 
stilių. Lietuviškų komisari i- 
kų pilami į lietuvių tautos

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą pntamavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

SOCKO THE SEADOG
THA'S ALROIGHT, YEZ MOIGHT
BE THE GARBAGE MAN*S 
□AUGUTE R BŪT YEZ AINI 

BE SMIFFEDAT / .

/it was niceof you
TO BRING ME THI5 I

\CANDy, SNOOGy

By Teddy

II
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CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas 

— Vertė —
Antanas P. Samdys, M. I. C.

% =^s

rias reikmes, kurias komu

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

(Tęsinys)
Tokios paprastos pamai 

nos, iš kapitalizmo į komu- P^na* 
nizmą, konsolidacija, susi- Jei mes tikrai norime da 
vienijimas įvyksta pagrindi- lyką įvertinti, turime viso 
niu
ir visiems suprantamu bū- mą trumpai atkartoti, taj 
du. Panaikink paveldystės yra kapitalizmo įsteigimą ir

nizmo praktika tikrovėj

EAST 8IDE I tienė, H. Dapkienė, M. Siur- 
i kieuė, A. Virbkkienė, U. Au-

GrazUS Buvo j kštakalnienė. Visos yra ue-
Vakaras i pasidarbavę draugijai,

Lietuvos Dukterų Draugija j yp^lkigai B. Dapkiene, kuri 
buvo surengus gražų vakarų, Į P4** daugelį metų nenuilstaiJ- 
Lietuvių salėje, sausio 12 die-|čiai veikia prided-tna ne tik 
nų. Vaidinta komedija “Lie- tįavo sveikatos, energijos, bet
t u viską uošvė”, Lošime da.- ir ęentų.

iu įstatymo būdu, trumpu šio dalyko istorinį išsivysty-! 1.vvavo pasižymėję artistai- Draugija gerai gyvuoja. 
• visiems snnrantam,, hū. mn tn.mnai atkartoti. tai regėjai: B. Petkienė, C. Bta- j Tun dau? ir gerai sto

nkaitė, V. Barkauskaitė, J , v» finansiniai. Kaip valdyboj
teisę, ir komunizmas įsigy- koresponduojančio komuniz- 1 uiua*> J- 'Vaitkuk Buvo n- taip jj komisijose, iitkyius 

dainų (solo, duetų). Į pirmininkę (kuri jau 25 me-vens mūsų tarpe ant visa- mo išaugimą, kuris yra siū-
dos. lomas kaip vaistai kapita-

. ... lizmo ydoms taisyti.Tokia yra anstrakti arba'
aritmetiška pozicija, pa- Skaitytojas jau susipaži- Į (,.įrtu ta pjrm p paiJ. labai gerai atliekat
prastas pavyzdys, modelis, no su pirmuoju šių procesų. viw A '
ant kurio komunistinė nau- Visos sios knygos paskuti- į jr()t o
jos valstybės idėja remiasi, moji dalis jai yra pašvęsta. sevi(-i(|W> fina _ M žvir.

Tie, kurie priima šią idė- Vakarų krikščionybės vieny, ižJ 0 KKnlWicn5>
ją kaip idealą, matomai, siu bė buvo sprogimo, kuri mes ^arejimo komisija:
lo ne ką kitą, kaip tiktai pavadinome reformaciją, iz-j jį c. St,nkaitė, M.
gėrį; vienu pabraukimu jie ,ardyta Palengvel, kada spro»Kasevi.. i4do j

pareigas, kai juodu patvirtins 
vietom vyskupas.

Rarapijoa komitetų šiems 
1941 m. sudaro: Stanislovas j 
Blaževičius, Antanus Gutaus
kas, Mot. ApaiiaviAius, Jonas 
Jankauskas, Zigmas Maleckis 
ir Povylas Žulys.

Artimieji darbui: bažnyčios 
stogo pataisymas ir bažnyčios 
dažymas patarta komitetui 
pradėti tuoj pavasaryje. Ka
dangi tiems ekstra darbumai 
reikės nepaprastų ųiajamų iš
laidoms padengti, sutarta re
ngti vasario 16 d. didelį pa
rapijos balių. Bilietai kaštuos, 
$1.00.

Po dviejų ve landų mulo

Sportininkų diena
Šv. Jurgio Lietuvių Soeia- 

lio Sporto Klubo ruošiamoji 
“Sporto Diena” Ims sausio 
25 d. šeštadienyje. Iš Du Bois, 
Pa. atvyksta sjiortininkai pa
mėginti laimės su mūsų rink
tine. Prie tos progos, pasi
baigus žaidimams, Ink* šokiai 
ir kitos pramogos. Paremki

me mūsų jaunimo gražias pa
stangas. K.K.M.

Keliavę
ItchFait 
or Kerny btk

^Scrafchin*
Farųuick reliei f-.nn itehing ofcczrma. pimples. 
athlcte’s foo\ seabies, rashes and other ex- 
tcmally caus<*d skin troubles, ūse world-famotis, 
couling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greas* lesa, Btninlcss. Soothcs irritation and 
quickly stops intrrne itehing. 35c Iriai bot t te 
proves it. or your mum y baek. A,t»k your 
druggist today for D. D. D. PresCRIPTION.

J)

pašalina visas skriaudas, 
kartumus ir apmaudas, ku
rios sijasi su kapitalizmu; 
jie palengvina žmogišką są
žinę nuo šių ydų; gra
žina ramybę.

G nusi.io mėnesį Uetuvos į tai kcip draugijoj), darbuo-
Dukterų Draugijos susirinki- j*8* lietuvaitės ir kie- „ .....* ®J i,- . • -i1 mos sueigos, žmones skirstėme 1941 niekins valdyba už- kvlena savo P«wga» visados . , .. . . .3 si patenikinti, jog turėjo kiek

vienas progos kų nors gera 
patarti bendrajam labui. 
Komiteto posėdis

šį sekmadienį, sausio 19 d. 
3:30 v. jai pietų klebonas šau
kia visų keturių patikėtinių,

Pasigendam

P. B.

Detroito lietuviai labai pa
sigenda dviejų, lietuvaičių, 
žymių veikėjų kurios bėgyje 
pastarųjų kelių metų žuvo

gimo dulkeles sugulė, mes .. , ..... , ....., . ... .... Kataram®, J. Memmene.galėjome griuvėsius ištirti , . v. . . , . ,? a.. .-x. Kadi.ngi šie metai Lietuvosir pradėjome pastebėti pa

gyvenimo verpete. Vienai ra- -^40 m. tiustisų ir 1941 
šytoja — beletristė, kita jw- m- tnastisą, o taip pat abiejų

sekmes, kurios plaukė iš 
tų griuvėsių. Kadangi nebu
vo vieno bendro autoriteto 
ir vienos bendros moralinės
tradicijos, k’uri galėtų ga-poje vienas žymus komuniz-. ... ..... > ,. .r J . .v _ netinai tvirtai suvaržyti at-

iTn/lnr, r«iniw i o c? i r O • •

Neseniai vakarinėje Euro-

mo vadas šiaip išsitarė:
“Šiandien mūsų tarpe kiek
vienas krautuvininkas
kito krautuvininko pr , r ., . , . mas. Ne tai, kad proletana-kiekvienas samdinys pasam-!

Dukterų Dr-jai yra jubilieji
niai (25 m. (gyvavimo), nu
tarta paskelbti vajų prirašy- 

j mui naujų narių. Vajus tęsis 
iki pavasario. Naujos narės 
bus priimamos dykai.

Jubiliejaus bankiętui sų-

etė. Kaip viena, taip ir kita 
turėjo aukštus talentus ir ga
nia prasilavinusios. Gaila, kad 
žiauriam gyvenimo sūkuryje 
žūsta tie gražūs tahntai.

dytojo priešas; komunizme 
ne joks asmuo nėra kito! 
priešas.”

Dalyką tokiu būdu pasta

vykstančius blogumus, jie
sparčiai augo ir pirmasis iš as yra . , . . . , , - • i Paurazienė, M. iStankienė, P.. „ jų buvo proletariato sukuri- ’ . . ’inesas; ,,ozl J Medonienė, A. Savickienė, J.

Medi nik nė, M. šalaševičienė.

rengti išrinkta komisija: E.

to nebuvo senoje gadynėje, 
arba geresniuose laikuose 
(mes tai gana ryškiai įro
dėme), nes tokia klasė, t. y., 
žmonės tapatingo politinio

Nutarta: kurios narės iš
buvo draugijoj 25 metus ir 
neėmė pašalpas paliuosaoti 
nuo lankymo ligonių. Tokio-

čius, komunizmas atrodo tik —"į mis »«mis yra: M. Pranai-
rai įveikiantis. Bet mes vis 
vien žinome kaip istorinį 
faktą, kad komunistinės idė-

tingi tuomi, kad jie nesi "

jos pažanga lėtai vystėsi ir 
sulaukė smarkiausio pasi
priešinimo iš sąžinės,

džiaugė savastimi ir neturė
jo to pragyvenimui saugu
mo, jau gyvavo viduramžio 
pabaigoje kai kuriuose pra-

Visi Esate širdingai Užkviečiami Atsilankyti Į 
MARCELLA KAVALAUSKIENĖS
VARDUVIŲ PARTY

Šeštadienio vakare, sausio 18 d., 1941 m.
W A L T E R’ S TAVERN

4358 SO. MAPLEW00D AVĖ. CHICAGO, ILL.
Muzika — šokiai — Linksmybės — Užkandžiai

Užkviečia — WALTFR KAVALIAUSKAS.
J

Šv. Jurgio Parapijos Rė
mėjų Moterų klubas rengia 
“bunco” ir “pinoclile” va
karų, sausio 19 d., bažnyčios 
svetainėj. Pradžia 7 vai. va
kare.

Klūbafei nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti ir paremti 
parapijų. Narės suaukojo 
daug gražių dovanų.

NIAGARA FALLS, NEW YORK
kadaise buvo krikščionybė. 
Mes žinome, kad jis yra ryž
tingiausiai atmetamas, kad 
be kraštutiniausio varžto jo 
negalima žmonių tarpan 
įvesti; iš patyrimo žinome, į 
kad kelias, vedąs į komu
nizmą, yra masinių skerdy
nių kelias.

Kaipgi tad mes galėsim 
suderinti šiuos prieštaravi
mus?

Suderinsime tiktai tuo-

monės centruose. Prieš re
formaciją, proletariatas bu
vo taip skaičiumi, taip vie
tos atžvilgiu apribotas. Jei 
jis būtų išsiplatinęs kada 
senosios sąlygos buvojo, nau 
josios gildijos būtų jį dera
mai sutvarkusios ir įsteigu
sios saugiai pagal krikščio
niškos visuomenės taisykles. 

(Bus daugiau i

Su kuo sutapsi, tokiu pat. 
met, kuomet suprasime, kad Upsi Sutapk Su geriauBii 
žodis “komunizmas” būtina. draugu — dienraščiu
reiškia daugiau — beribiau 
daugiau — negu vien pana- 
šumą-modelį, negu kokį ab
straktų sutvarkymą; tuo 
žodžiu mes išreiškiame tai, 
kas žmonijos akims, kas 
krikščioniškam padavimui, 
kas šiandieniniam tą žodį 
girdinčiam sveikam žmogui, 
yra nežmoniška. Faktų švie
soj, komunizmas šioj kon
krečioj prasmėj negali būti 
įsteigtas, niekados nebuvo, 
išimus tuos atvejus, kuomet 
jis varžtu ir žmogžudiško
mis priemonėmis buvo įves
tas gryno despotizmo būdu. 
Pastangos įsteigti komuniz
mą tarp žmonių, kurie dar 
turi mūsų kultūros tradici
jas, t. y., krikščionybės pa- 
veldystę, visados sulauks 
mirtingo • pasipriešinimo. 
Kad geriau suprastumėm, 
kodėl dalykas yra taip, ap- 
svarstykime netiktai žodį 
komunizmas, bet pagvilden
kime ir aktualų dalyką, įvai

“Draugu’

S T U D I O
Vau Itiircn Ir .M'.rliigan Avė.

DAKAR KODO 
Iki <lal>ar 'uždraii.sbi . ei kalą —

‘After Mein Kampf?’
(••po UITI,KKIO — KAS?”)

NELAUKITE KOL 
PRITRUKSITE ! 
UŽSISAKYKITE 

ŠIANDIEN

RoscM Coal Ct.
343 W. 107th “Place 

TEL. PULLMAN 6776 
. A. Tumonis, Sav.

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien!

Parapijos Darbai
Sausio 12 (L buvo visuoti

nas parapijos susirinkimas. 
Dalyvavo abudu patikėtiniai- 
trustisai: J. Genys ir M. A- 
panavičius;* pusė pimpi jos 
komiteto ir kelios dešimlysi 
rimčiausių parapijonų. Kun. 
K. A. Matulaitis pradėjo su
eigą, sukaibėtlamas maldų. 
Priimta jo pasiūlytoji dieno
tvarkė. Šiam susirinkimui iš
rinkta vadovybė: pirmininkas 
— Antanas Gutauskas ir se
kretorius — Stanislovas Vyš
niauskas. Pirmiausiai klebo
nas davė savo apyskaitų, nu
šviesdamas dvasinę, medžia
ginę ir visuomeninę parapi
jos būklę. Nurodė į ateities 
darbus. Patikėtinis Juoz. Ge

nyti patiekė parapijai smul
kių apyskaitų iš pajamų ir 
išlaidų mėnesiais; .bendrųjų 
sumų ir perskaitė kiek kuris 
parapijonas pereitais metais 
yra suteikęs aukų parapijai.

Visas apyskaitai® priėmus, 
sekė patikėtinių ir parapijos 
komiteto rinkimai. Į patikė
tinius kandidatus sueiga pa
rinko: Stanislovų Vyšniaus
kų ir Dominikų Biekšų. Jie
du oficialiai pradės eiti savo

metų parapijos komitetų po
sėdį. Pasitarsime, kaip suor
ganizuoti imtinį parapijos 
balių; kas imsis kurių darbų 
ir 1.1. Į šį pobodį kviečiama 
taip pat Škapliemos draugi
jos ‘valdyba.
Aukų apyskaita

Kadangi šiemet privalome 
šiek tiek daugiau susisjuiusti 
ir sumažinti parapijos išlai
das, sutarta perskaitytų pa
rapijos sueigoje parapijonų 
aukų apyskaitų nespausdinti 
atskirai, bet bendrųjį surašą 
paskelbti — iškabinti viešai 
bažnyčioje prie skelbimų len
tos ilgesniam laikui. Kas nėr 
ra pilnai atsilyginęs parapi
jai už 1940 m. turės nuogos 
tai padaryti. Jų aukos bus 
atatinkamai apyskaitoje atžy
mėtoji.

DR. KARL NURKAT
(Rnrkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvienų dienų randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I V-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

TIK viena pora akių visam gy- 
venlir.ui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jus moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Clilcago 

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

Treč. ir šešt: 9:00 a, m. iki 
7:30 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel.: Rezitl. Tel.:
VIRginia 1886 PROspcct 3534

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IE CHIRUEGAS 

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PIGIMĄ:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai, 

Trečiad. ir Sckiuad. tik susitari us

LIETUVIAI DAKTARAI 

FeL CANai 5969

OR. WALTER PHILUPS
UYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2155 VVest Cerinak Road

UJ'iSO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

tr paual a u tarti.

OR. F. G. VVINSKUNAS«
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2156 W. Cermak Rd.

Tel. CANai 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 0

Kės.: 7004 So. Fairfield 
Tel HHMlock 3150

i

>1

I

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS IE CHIEUKOAS 
0757 So. Western Avė.

OLso Valandos:

Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 
Sekmadieniais suLm sutarties

Tet VARds 3146
Nuo Ii iki 12,

2 iki 4 tr / du tf
pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki M 

Hestadieuiais: ii du 12

OK. V. A. ŠIMKUS
GknriOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 5. rtaisi Street

OK. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 Soutn Arcncr Avenue 
Telelonas LAPayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais Ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL TARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais IX 
Sežtad imliais.

Kišeninis
Lietuviškai—Anglišku 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
lĮat.ue 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
S

"D B A U 0 A S*’ 
2334 South Oakley Ava«

Chicago, llliaoia

Se. Tafanaa Ava
TeL GSOtSUU 0617 

Offiee teL HT.Mlndr 484S

OR. J. J. SIMONAITIS
mYTOJAS Ot OBZBUBSAS

VaL: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtai. ir Nedėliomia auaitanie 

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND 8UKGBOV

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir ano 0 iki 8 vaL vak 

Nedėliomia pagal sutartį.
Offiee laL YARda 4787 
Namų teL PKOsjieet,103O

K OANal 6128

OR. BIEŽIS
OYPYYOJAS n emtnOAS 

2201 W. Cermak Road
Yalaadeat lr-1 popiet ir 7—8 o. v. 

BUIDKNCUAi 
6631 Su'California Ava.

•BB-

TaL YARda 6921.
Boa: KSNvood 8107.

OR. A. j. BERTASH
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

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

Ofiso tsL VIRginia 0036 
Eeaidencijos taL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-^3 ir 6—8:30 P. N
______ Nedėliomia pagal aotartj-

TaL OANal 0267
Rea. tai.: PROipect M6i

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IE 0HIEUEGAS 
1821 So. Halsted Street 

BeaUandja: 8600 So. ArteGan Av, 
▼ 4I.4ND0S; U ryto iki t ■»«<* 

e nn « ml -aks*.

Dienraščio "Draugo” Metini* 

Koncertas
— įvyks —

Sekmad., Sausio 26 d., 1941 
SOKOL HALL

Rezervuokit tų dieną — 
“DRAUGUI”.

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTlRTAft

1446 S. 49th Ct, Cicero, I1L

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, 1'reciadieuiuis 
ir bestadieuiais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

felefonas CANai 7329

OH.PEIEH J. BARTKUS
UMDVIUJAS IR CHlRURUAb 

2202 VVest Cerinak Road

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-8 
tr pagal amūrų.

Sekmadiesiais tni|>gi pagal sutartĮ, 
Kės. veielonas ahKiey 0444.

TaL Cicero 1484

OR. S. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

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

Nuo 2 du 4 popiet ir 7 du 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1025 So. 50th Avenue 
TaL Oicero 1484 

OR. A. JENKINS
(Lieta via)

GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namq telefonas VIRguua 2421

DR. MARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4/2V So. Ashland Avė.

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

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

Sekmad. nuo TO nu 12 vai. ryte.

(JR. MAURIGfc KAHN
GkDTTOJAS IR biru. U KG AB
4h31 So. Ashland Avenue 

TeL TAKda 0994 
Rez. teL PLAza 8200

VALANDOS:

Nuo lu-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis uuo TU iki 12 vaL dieną 

TaL YARda 5557

DR. FRANK C. KWINN^
(KviecinakM)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
lbol VVest 47th Street 

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

ir pagal a u tart g

OR. P. J. BEINAR
(Eeinarauzkaz)

UYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
0900 Su. tiaisteu Street

TELEFONAI:
Ofiso — W£Ntworth 1612.

__ YARda S96A
OfISO VALANDOS: 

i iki 4 popiet. 7 iki 0 vakaru.
Trečiadieniais ir Sekmadieniam 

pagal sutarti.

Tai. YARda 2246

DK. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Streat

vai.: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutarti-

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

1



Penktadienis, sausio 17, DRAUGAS

Kaip Su Senimo Testamentu?
Bėga dienos kaip upelio metų. Lyg ir jauti, kad ta- 

vanduo. Slenka savaitės, mė vo darbai lyg ir baigti, ta- 
nesiai, metai, šimtmečiai., vo pareigų našta tarytum

Tu, kurs dabar esi praži- turėtų sumažėti. Ir būtent, 
lęs, gal atsimeni, kad prieš tu jauti, kad jau laikas pra- 
trisdešimt ar daugiau metų mintus tau brangius takus 
džiaugeis pilnamečio titulu, užleisti kitiems — jaunes- Į 
kad buvai dvidešimt viene-1 niems. Pažiūri į savo drau- 
rių metų jaunuolis?.. Tada gus — pastebi, kad ir tie 
tu buvai kupinas entuziaz- tuojau turės trauktis iš kun- 
mo, įvairiausių svajonių, tu kukuojančios gyvenimo are- 
užsibrėžei siekti didžiausius nos. Ir galvoja senimas, kad 
tikslus. Gi kaip visa tai vy- būtų naudinga ir reikalin- 
ko ir ką tu pasiekei? ga, jei jaunimas prisidėtų

Tu gaudavai laiškų iš prie veikimo, jei pamažu vis 
Amerikon išvykusių draugų, ką perimtų. Bet paklausk, 
tu sužinojai ir kitokiais ke- senime, pats savęs, ar už- 
liais apie galimybes Ameri- leidi jaunimui tokį ar kito-

4

koje praturtėti ir patogiau 
pagyventi. Pamažu tu apsi- 
sprendi, kad verta pačiam 
tokias galimybes išbandyti 
ir tariamąja laime pasi
džiaugti.

Pagaliau tu išvykai į Ame 
riką. Buvo labai nemalonu: 
turėjai palikti brangius te

kį darbą tuose tau bran
giuose takuose, ar tu turi 
kiek pilnesnį dabarties jau
nimo pažinimą, ar tu nuošir
dus esi sudaryme sąlygų 
jaunimui savarankiškai ir 
pagal gyvenamojo laikotar
pio reikalavimus pasireik
šti?.... Su mažomis išimti-

vėlius, gimines, pažįstamus, mis atsakymas į tokius kiau 
Laikui bėgant apsipratai simus yra neigiamas: seni- 

naujoje aplinkoje, džiaugei- mas jaunimu nepasitiki, jo 
si lietuviško veikimo laisve, nesupranta ir jaunimui sa-
Tu turėjai progų ir galėjai vo brangų testamentą bei 
nevaržomas išlieti savo jau- brangius veiklos takus per- 
nystės energiją lietuvybės duoti nesugeba.
veikloje. j Gal prisimeni tu, garbin-

Prabėgo nuo tų šviesių gas žilagalvi, savo veiklos 
dienelių jau kelios dešimtys pradžią jaunystėje?.. Juk

FIGHTS FLU TO DZF3ND TITLE

("UiuuKas” Acme telephoto)

\Yillie H opi e, stricken on eve of worLd’s tliree cushion 
billi';rd meet in Chicago. and Nui’se Iione Smith follow 
i:tews of tourney. lie bop“s to cnt . r late and d.fend bis title.

tu dirbai organizacijose be 
ypatingos už save vyresnių Į 
globos. Ir tu padarei labai 
daug: tavo testamentas yra 
didelis. Tu gal sakysi, kad 
buvai geriau išauklėtas, ar
ba, kad dabartinis jaunimas 
organizaciniam veikimui vi
sai netikęs. Reikia manyti,*
kad Amerikoje gimusysis 
lietuvių jaunimas yra daug 
kam tikęs ir vertingas, tik 
reikia jam nedrausti nešti į

įvairias gyvenimo sritis šių 
laikų reikalavimų, reikia ne 
drausti pritaikyti veikimą 
prie pasikeitusio charakte
rio. Visai natūralu, jei šių- 
dienėje bei ateities Ameri 
kos lietuvių veikloje atsi
ras pakitimų, jei šalia kai 
kurių išnykstančių senų pa
sireiškimų atsiras kas nors 
nauja, ko lig šiol nebuvo.

Dabartinis _seriimas savo 
jaunystėje ląbai daug veikė

ir jam veikti Amerikoje be
veik niekas netrukdė. Lietu
viškam veikimui tada pilnai 
užteko vienintelės lietuvių 
kaibos mokėjimo. Ameriko
je gimusiam jaunimui tik
slus anglų kalbos mokėjimas 
ir vartojimas yra neišven-, 
giamas dalykas. Bet tas jau
nimas parodo gražios inicia
tyvos ir lietuvių kalbos mo
kėjime bei jos vertės supra
time. Tad Amerikoje girnų-' 
šiai jaunajai, kartai kelias į 
senosios kartos veiklos ta
kus būtų atviras, jei seni
mas pasistengtų kiek dau
giau jaunimą suprasti, jei 
pritartų kai kuriems neiš
vengiamiems pakeitimams 
veikloje. Gi, iš kitos pusės, 
jaunimas turi nuoširdžiai
priimti dvasios vadų ir kitų 
vyresniųjų patarimus.

Tad laukiama, kad kuo 
daugiausia senosios kartos 
lietuvių suprastų čia gimu
sį jaunimą ir susirūpintų 
tikslingai įvesti į savo pla- 
rTbsios veiklos sritis!

Va'erija Jakštaitė 
(St. Ž.)

Ispanai Mūsų 
Parengime

North Side. — šv. Vardo 
draugijos parengime, kuris 
įvyksta- sausio 25 <L, VVicker 
Park svetainėje, dalyvauja ir

(“Draugas" Acme telephoto)
Anton Christcforidis (left) of Greeee, sboots a left to Mė

lio Bettina’is cliin during hout in Cleveland. in which Chris- 
toforidis won the N. B. A. liglit h avyweight crovvn by etose

j 15 round ckieision.
-----------------------------------------------------------------------------------------------~--------------

du ispanui. Jie programoj pa>- rbo, laiko ir energijos įdeda 
šoks ispaniškų šokių. Prog- rengiant šį vakarų. Jis via 
ramų išpildys “Margutis” su ir draugijos valdyboj, širdin- 
savo štabu dalyvaujant juok- gai atsiprašau už klaidų. Tas 
dariams, mažyčių ir didžiųjų atsitiko ne iš blogos valios, 
chorams, daili. J. Urbonui, Patartina vi.-ienis įsigyti 
šokėjai Bertuliukai. O šo- tikietus iš anksto. Jų galima 
kiams grieš George Victor or- gauti pas komisijos ir visus 
kestra. 1 draugijos narius. Kas norite

Šiai proga noriu pataisyti daugiau sužinoti apie šį pa
klaidų, kurį įsibrovė pirmin i rengimų, skaitykite “Drau- 
rašant apie šį parengimų. Bū- ge” telpantį skelbimų,' kuris 
tent, minint rengimo komisi- dedamaisi kiekvienų dienų, 
jos narius (praleista dviejų Taip pat patartina pasiklau,- 
veiklių narių vardai: Antano syti ir Margučio radio. Ir 
Lukošaičio ir Juozapo Rė- ten daug kų išgirsite, 
kaus. A. Lukošaitis daug di- Lietuvytis

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS

Dienraščio “Draugo” šiaunia<ne kogcerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gic- 
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Becker, iš De Paul Universiteto ir 
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

! Amerikos Lietuviai skubėkite į dienraščio “Draugo” koncertą, nes 
)ks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai 
Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.

75c, 50c. Vien tik šokiams — 35c.

CHICAGO' KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER "DRAUGO" KONCERTĄ
SOKOL SVETAINĖJE 

2345 South Kedzie Avenue
Sekmadienį, Sausio (January) 26-tą Dieną,- 1941 Metais

lygiai 5-tą vaL popiet šokiai oo koncerto 8-tą vai. vakare
IK.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero Žinios
TIK
kelios dienos beliko iki me
tinio, šaunaus “Draugo” 
koncerto. Ypatingai brangi
na tas kelias dienas vajinin
kai, kurie yra įstoję į kon- 
testą pardavinėti tikietus. 
Visiems vajininkams norė
tųs laimėti pirmą dovaną ir 
po koncerto didžiuotis, kad 
jo kolonijos lietuviai šau
niai parėmė “Draugą” iš- 
anksto pirkdami koncerto 
tikietus.

Cicero “Draugo” išnešio
tojas netikėtai sužinojo, kad 
kitose kolonijose labai daug 
tikietų parduodama, žino
ma, jis perdaug nenusimi
nė. Pasitaręs su savo talki
ninkais, sakė, paskutinę sa
vaitę prieš “Draugo” kon
certą reikės labai, labai sun
kiai padirbėti ir aplankyti 
lu tikietais visus Cicero lie
tuvius, net ir bulvariškius, 
kad laimėti pirmą dovaną ir 
palaikyti pirmenybę Ciceros 
koloniją.

ir papyksta ant “Draugo,” 
bet neilgam. E, sako, mūsų 
“Draugas,” reikia remti. Na. 
ir perka tikietus pačius
brangiausius.

VAISTININKAS
J. Keser, 4847 W. 14 st., 
taipgi užsisakė tikietus į 
“Draugo” koncertą, bet, sa
kė, dar turi sužinoti, kiek 
jo kolegų norės važiuoti. No
ri, kad ir jie pirktų iš Ci
cero agento. J. Keser labai 
džiaugiasi, kad tą sekma
dienį, tai yra sausio 26 d., 
bus liuosas nuo pareigų, tu
rės progos dalyvauti “Drau 
go” koncerte ir linksmai 
laiką praleisti.

KETURIOLIKOS SVARU KŪDIKIS

("Draagas" Acme telephoto) 
Los Angeles, Cnl. liigoninėje Mrs. Evelyn Hensen gimė 14

svarų 4 uncijų svorio kūdikis mergaitė.

EL. PETROŠIENE,
1434 S. 51 Ct., išvažiavo į 
Chicagą (4345 S. St. Louis) 
pas savo sūnų ir marčią B. 
ir S. Petrošius. Mat, sūnus 
savo mamytei pranešė, kad 
virš jo rezidencijos pradė
jo garnys skraidyti. Kad 
tinkamai sutikti svečią, pa 
sikvietė ir savo mamytę.

JUOZAS MOTERAITIS,
žymus veikėjas Cicero j ne
labai gerai jaučiasi. Buvo 
pasidavęs net ir į Lorettos 
ligoninę kelioms dienoms. 
Bet dabar yra savo namuo
se, 1310 So. 49 Ct., ir atro
do neblogai. Sakė, kad tikie
tų į “Draugo” koncertą, gaj, 
daug negalės parduoti, bet 
sau tikrai nusipirks.

AD. BERNADIŠIUS,
žymus Ciceros biznierius, 
kuris parduoda geriausios 
rūšies anglis ir alyvą na
mams šildyti, jau nusipir
ko tikietus į “Draugo” me
tinį koncertą. Jis kai kada

“DRAUGO”
geras bičiulis, žymus biznie
rius J. Paterabas, 1538 So. 
50 avė., jau seniai apsirū
pino tikietais į “Draugo” 
metinį koncertą. Paterabas 
yra linksmo būdo biznierius, 
mėgsta kai kada ir pajuo- 1 
kauti, bet nuo parėmimo ka 
talikiškos spaudos niekad 
nemoka atsisakyti. Geram 
žmogui gerai ir biznis ei
na. Rap.

Vargšo Padėka Ir 
Vakaras Jo Naudai

Širdingiausiai dėkoju už 
Kalėdų sveikinimui; kiške
lius, aukeles ir visas dova
nėles, kurias gavau nuo Rau
donos Rožės klubo, Lietuvių 
Kareivių draugijos, Labdarių 
3 kuopos, dr. P. Atkočiūno, 
A. Šlakio, A. Petkaus, Št. 
Anthony Savinigs ir Loan 
A’ss’n sekr. Jos. J. Gribaus- 
ko, Cicero State Bank veldė
jo B. K. Drake, Šv. Antano 
parapijos vikaro kun. Abro
mavičiaus, parapijos komite
to ir kitų. Per K. Gedvilienę

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

aukojo: A. Bernadišius, P. 
Putrimas, j. Rutski, Al. Ta- 
maliūnas, S. J. Shamet, P. 
Kazlauskas, J. Kazlauskas,
E. Grineski, P. Fabbro, Mi
liauskienė, A. Naruševičienė,
F. Černiauskas, J. Budrik, E. 
Kulp, A. Domikis, J. Geitis, 
E. Vesel ir pati K. Gedvilie
nė. Daug kartu vra mano 
naudai pasidarbavęs ir P. Ta 
rulis ir iš Chicagos Adolfi
na Rimidaitė. Ir nuo savęs 
aukojo.

Negalėdamos kitaip atsidė
koti visiems geradėjams, kol 
gyvas būsiu, melsiu sveika
tos ir gausių Dievo malonių.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
lietuvius j Dainų Mylėtojų 
choro rengiamų mano naudai 
vakarų, vasario 8 d., Demo- 
croitic Hali, 4808 W. 16 St., 
Cicero. Po programos bus ge
ra orkestrą šokiams. Ti kietas

A f *
ONA ŽOSTAUTIENĖ

Mirė sausio 16, 1941, 7:30 v. 
ryto, suluukus pusės aųiž.

Gimė Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Smilgių parap., Pa- 
venškių kaime. Amerikoje iš

gyveno 35 metus.
Paliko dldeliume nuliūdime 

vyrų. Klemensų; tris sūnus: 
Kazimierų Jonų ir Alfonsų ir 
marčių Bernlce; du broliu 
Juozapų ir Jonų I^iiškonius 
ir jų šeimas, pusseserj Kvie- 
tklenę ir jos vyrų Juozapų: 
dėdę Feliksų Karvelį ir jo 
šeinių ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų ir kitas 
gimines Lietuvoje.

Velionė priklausė prie se
kančių dr-Jų: Tretininkų, Gy
vojo Rožančiaus, Apaštalys
tės Maldos, Aušros Vartų 
Moterų Ir Merginų, Altorių 
Puošimo, Akademijos Rėmėjų, 
Keistučio Kliubo Ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos,

Kūnas pašarvotas I^icha- 
wlcz koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės jvyks pirmadle- 
nj, sausio 20 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Aušros Vartų parap. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielių 
Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs 
tanius dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Nūnai. Mar
ti. Broliai; Pusseserė, Dėdė *r 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnal, Tel. Canal 
2515.

A. A.
PETRAS RAKAUSKAS
Mirė sausio 14, 1941, 9:45
vai. vak., sulaukęs 54 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kružių ap
skr., Pljoniškės parap.

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pultko dideliame nuliūdime

brolį Jonų. brolienę Stanis
lovų ir brolio vaikus Itay- 
inond ir jo žmonų Bernlce ir 
Irene ir jos vyrų Andriejų* o 
Lietuvoje seserį Apolonijų 
Pumputis ir jos šeimų ir 
daug kitų giminių.

Velonls priklausė prie Chi- 
rugos Letuviu Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 n. 
Western Avė.

laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
įausto 18 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
3ielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv, Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Brolienė, 
[trolio Vaikai ir Giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. GROve- 
hill 0142.

A. T A

JONAS SPRAINIS
Mirė sausio 15, 1941. 4:30

vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kuupių kaime.

Amerikoje išgyvenu 32 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimų moterį Antaninų (po 
tėvais šuruuskailę): dukterį
lxiretlų ir sūnų Jonų, Jr.; 
uošvius Elenų ir Vincentų Ba
rauskus ir jų šeimų; krikšta- 
tėvus — pp. Peter Grybus ir 
Walter Cechas; Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamu; 
o Lietuvoje paliko motinėlę 
Marijonų, brolį Mykolų ir se- 
serę Marijonų ir jų šeimas.

Kūlius pašarvotus naminis : 
4536 S. Honore St. Laidotu
vės Jvyks šeštad., sausio 18 <l. 
Iš namų 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
tas ) šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: .Moteris Duktė,
Sūnus, lošviai, Krikštatėviai, 
Motina, Brolis, Sesuo ii- Gi
minės.

iaildotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

i.

— Vaje, kaip labai iperpiau 
tas tavo žandas. Na, ir koks 
asilus tavo barzdų skute?

— Aš pats....

25c.
J. Lapinskas

1414 So. 50 Ct.; 
Cioero III.

Paulina Russian & Turkish Baths
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

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

- - ---- ----------

— Modcrniškiausi įrengimai —

— l’atynislo* Grožio Specialistes —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Mart> Saicilla. savininke

[‘‘THAT LITTLE GAME"

COčAE- ON, NOVeL(- 
lOOK AT ’Yourz. 
HAND 1 

c'naon c.'mom ! 
uc Action -

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Daya Ahead for Yoa
Thlnk of lt—how this old irorld 

does m&ke progresą—now comes a 
preacription which is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
bours after you start to take this 
bffift ketina formula pain, agony and 
Inflammatlon caused by ezcess urlo 
ocid has started to depart.
♦Allenru does Just what this nuties 
says lt wlll do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if lt doesn't bring the joy- 
sus results you ezpect—your mnnf 
vholo hsartedlv raturoed.

CONRAD
Fotografai?

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Res.: - ENGIevvood 5840

Sulaikę Anglų 
Puolimą

ROMA, sausio 15 d. — I- 
talijos vyriausioji karo va
dovybė šiandie pranešė, jog 
anglų šarvuotų automobilių 
ataka ant italų įsitvirtini
mų Sudano pasienyje atmuš
ta.

Dienos komunikatas sako, 
jog Libijos fronte prie To
bruko ir Giarabub oazės įvy 
kę artilerijos susišaudymas 
ir sargybų susirėmimai.

Karo vadovybė pareiškia, 
jog italų orlaiviai “sėkmin
gai išvaikė” anglų šarvuo
tuosius automobilius ir ap
mėtė bombomis anglų artile 
riją Libijoj.

Anglų orlaivių atakos pa
dariusios nuostolių pasta
tams kai kuriose vietose Li
bijoj.

Meksika Už 
Sąjungą

MEXIC0 CITY, 15 d. — 
Pereitą naktį spaudos kon
ferencijoj Meksikos užsienio 
ministeris Ezeąuiel Padilla 
pareiškė, jog “ataką prieš 
bet kurią Pan-Amerikos val
stybę Meksiką laikytų ataka 
prieš Meksiką”.

Vokietijos • laikraščių ko
respondento paklaustas ką 
Meksika darytų, jei Jungti
nės Valstybės paskelbtų ka
rą Vokietijai, ministeris at
sisakė plačiau paaiškinti.

MELBOURNE, Australi
ja, sausio 15 d. — Oficialiai 
pranešama, jog šiam kare, į- 
imant ir kovas prie Bardijos, 
žuvo 296 Australijos kariai 
— 31 karininkas ir 265 ka
reiviai.

}

OART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Seriaulaa Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

• AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI
Klausykite mūsą i 

rytate 10:06

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

gramo Antradieni* tr 
te WHif stotie* (14M k.)

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ

Prieinamos KainosI
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A kl P C patarnavimas 
HmDULHIluC dieną ir naktį

D V* V A T koplyčios visose 
IRAI MIESTO DALYSE

Antanas M.PWIįs 
l. Petkus

P. J. Ridikas

3307 Latuanica Art. 
Phone YARds 4908

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

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

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

1

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 

Phone LAFayetbe 8024

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

Venetian Monument Co. I 1 S. P. Mažeika
527 No. Westem Avė. Chicago, III.

ftaukite Tel. — SEELEY 6103
I. IjnIemčuB

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

<348 Se. California Ąve. 

Phone LAFayette 3573

I



Dar Apie Parapijos 
Jubiliejaus Iškilmes

So. Chicago. — Sausio 12 
d. Šv. Juozapo parap. 40 me
tų sukaktuvių proga bažny
čioje iškilmingas mišias lai
kė pats kleb. kun. M. Švar-
lis, asistuojant kun. P. Cini- parapijos naudai. Nors So. 
kui, MIC., ir kun. Marion, Chieagos parapija nefa iš di- 
Hv. Ritos aukštesnėm mokyk- džiųjų, tačiau tikėjimo ir tau- 
los prof. Pamokslų pasakei tos žvilgsniais neatsilieka nuo 
svečias, tmisijonierius kun. J. didesnių parapijų.
Kydikas. p0 |Q ge^ pavienių para-

Vakare parap. salėj įvyko pijonų ir dr-jų sveikinimai su 
bankietas. Žmonių prisirinko laukomis. Morkienė įteikė sa- 
tiek, kad. ir vietų trūko. S vie- v o aukų $50.00. J. Jakštas 
čių ir buvusių (parapijonų iš $10.00, B. Vasiliauskienė $10,
kitų kolonijų atvyko irgi ga
na daug. Ypatimgui malonu 
buvo matyti “old timerm”.
kurie organizuojant parapijų aukomis:
daug veikė.

Karališkai vakarienę paruo 
šė šeimininkės, vadovaujant 
B. Vasiliauskienei. Prie stalų
patarnavo Šv. Teresės Soda- Apaštalystės Maldos, A. Sna-
licijos narės, prie bufeto Šv. 
Vardo dr-jos nariai.

Pavakarieniavus, parapijos 
trustisas, Juoaam Stanaitis,
pradėjo pranešinėti programos 
numerius. Mokyklos vaikai, 
vadovaujant seserims-moky- 
tojoms, išpildė sekančius da- puhhk» suža™j° liawlies <Ui’

nonns.
Kleb, dar kartų tarus nuo- 

1. Pasveikinimas, 2 Muzi- širdų ačiū visiems, kas tik 
kantas, 3 Svajonės, 4 Veika- kokiu būdu prisidėjo prie ja
las, 5 Mažyčių troškimas, šo- biliejaus* paminėjimo, bankie- 
kiai, 6 Sukčius, 7 Kalvelis. tas baigėsi. <

1 ykus:

Po tos programos pats kle
bonas kum. M. Svarlis, pa
sveikinęs parapijonute, pakvie 
tė pakalbėti kun. A. Deksnį, 
paskui kun. P. Cinikų, MIC., 
“Draugo” adm. ir So. Chi
eagos, iparap. auklėtinį, kvie
tė visus ir toliau darbuotis,

Petronis $5.00, jo drangas 
(gaila vardo nemužinojan) $5.

Dr-jų vardu sveikino su

J. Sucilla — Saldžiausios 
Jėzaus Širdies, M. Vištartiė- 
nė — Šv. Juoaapo mokyklos 
Rėmėjų, B. Vasiliauslyėnė

rskienė — Šv. Teresės Soda- 
lieijos, A. Yeski — šv. Var
do, K. Gaubis — parapijos 

1 choro, A. Kasparavičius — 
Šv. Izidoriaus dr-jos.

Po kalbig parap. choras, 
vadovystėj muz. K. Gaubio,

ItSIUNCIAMA PIRMOJI U. & KARIUOMENĖ

(“Draugas" Acme telephoto)

Laivu S. S. Edmund B. Akexander pirmasis J. A. Valstybių kariuomenės dalinys išsiun
čiamas į bazes Newfoundland.e. Kareiviai šiltai tspsire-ngę, nes Newfoun<Uande yra dideli 
šalčiai.

Aukos Lietuvai 
Gelbėti Fondui

West Side. — Sausio 16 d. 
vestsaidieciai lietuviai susi
rinkę į parapijos ealę dideliu 
susikaupimu išklausė begalo 
įdomių kun. J. Prunskio kal
bų apie Lietuvos būklę Rusi
jos komunistų okupacijoj, 
taip piat apie begalo vargin
gų gyveninių lietuvių šviesū- 
nijos, pabėgusios į Vokietijų 
Iš kalbėtojo lūpų, kaip per

ekranų, ėjo vienas po kito 
vaizdai kartais juokingi, kar
tais labai liūdni.

Po prakalbų Lietuvos pa
bėgėliams šelpti ir Lietuvos, 
nepriklausomybės reikalams 
suaukojo 31 dol.:

Kun. J. Mačiulionis, MIC., 
aukojo $3.00. Po $1.03: Yode- 
lis V., Bijortienė M., Maro- 
zienė A., • Seifert M., Saugai 
L., St. ir Ap. Balčiūnai, An<L 
ir I. Karobliai, Petraitis J.,

Bencšiūnas Igfy Jiankev|č|us 
I)., Gedvilas Z., Stalinais P.. 
Glebauskas A., Balčienė M.. 
Suržickas M., dr. P. Vileišis, 
Druktenienė E, .Jesevičienė 
V., Petrauskienė M., Zoiurienė 
K., Masalskienė M., Mikšie
nė M., Palionienė K., Paukš
tienė A., Kraujalienė, F. M., 
K. O., Kitos smulkiais.

Federacijos centro paskirta 
metinė kvota $85.00. Iki šiol 
jau ‘surinkta $47.(X), lieka su
rinkti $38.00. Koresp.

PRANEŠIMAS
Sausio 19 d. Teisybės My

lėtojų draugystė, Lietuvių 
Auditorijoje, rengia 44 tų me
tinį vakarę. Bus atvaidinta 
juokinga 3 aktų komedija 
“Svetima plnnksna”. Vaidinis 
L. K choras. Dainuos Stogis, 
ir Šurum-Burum sesutės. Pro
grama prasidės 5 vai. p. p. 
įžanga 50c. Po programos 
bus šokiai. Rengėjai

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI FALENGVINAMI
Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reuraatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iSsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kuciu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Eapellerio. Reikalaukite Pam- 
Eapelkrio sa inkaru ant dėžutės.

■-ITHUANIAN IBS

CLASSIFIED
PARDAVIMU KKAVTl'Ve 

Parsiduoda krautuvė — mokyklos 
reikmenų. žaislų, saldainių, lce 
cream, cigaretu ir tobakos, meške
riojimo ir sporto jrankių. lengvų 
gėrimų. Ir t. t. Dešimtį metų iš
dirbta. Gyvenami kambariai. Prie
žastis — pasitraukia iš biznio. ,

2519 ĮVEST 63RD STREET 
Pilone PROspect 6430

ĮMEST FĮĮĮĮ OĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

CLASSIFIED

CHARLES P. SEKOMS KIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
Ir Statom Visokius Namus

1 turgeliai Mavųuctte Pk. ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po ti kum b., 
garadžiua. Kaina **,800. Mažas j- 
mokėjimas.

2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
į vandeniu apšildomas. Kaina >3,500.
Įmokėti >500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.

<1921 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Offtcc Kep. 3713. Vak. Pro. 0176

REIKALINGAS DARBININKAS 
OFISE

Reikalingas jaunas lietuvis abelnam 
ouau aaroui. Turi mokėti gerai 
kalbėti Ir rašyti lietuviškai ir an
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę. 
Pastovus darbas. Gera alga. šau
kite: CANal SOtl.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankiemm Suteikiam Pa- 

larnavliuą.
Ijlnksmas Patarnavimas Visiems

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

THINGS THAT NEVER HAPPF.N THINGS THAT NEVER HAPPEN
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COMPLETE
ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OWEST POSSIBI t PR’CT’S 

PHONE LAFAYETTE 2813

ALL M AKIS - NIW ... RIBUILT

TYPEWRITERS
AND

A O D I ii G MACHINES

— JMAll MONTHIY PAYMiNTS—

AU MAKti '
SOL D, RENTED 
AND REPAIRED
—UMUI T..M M *UWUW-
•M ■■■•liti (UI, SM-TIM KIW.U»<«1«I HUMTN

O.CTAD TYPEWRITER 
COMPANY

lOaUT C. •OUKATT.
IM W. MAOISON ST.

Phone DEAP3ORN P 4 4 4
ISTIMATIS-PREE-DiMONSTRATION I

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Range Aliejus Fuel Aliejus

2335 SO.~VVESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEBKOOM SKTŠ 
— KIGS — KABIOS — BE- 
FRIGERATORS — VVASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Nationally Advertlsed Kana.

hik
5omeWHERE5 
Clse> DECrtose 
AS A VIOLINIST 
IM

• ■ ■ **> < •

' 1 yot>R op ir4

"Th£ PO PER, | VYANT 
, A VVONDERFOL. V'OMftlST 

P1APE OOT OF My

I

SchHts Ahu. Visokį Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEAHB AVENUE 
Wlllow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus Girėno Poeto 271 ii

Chieagos Lietuvių Dr-jos.

NATHAN
KANTEH

MUTUAL
LIQUOR

CO.

Wholesale 
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014

AUX ALESAIBKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Weštern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insuladji 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma Į

Apskaičiavimas Dykai l

Parapiaame r.HJk. raakoliaimua

RNJNIffV DOCK WOPL

3err«he»»30iMMBGMKFr

IUw 43ui m* Gmc Pt

Nurr BotimnoM

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Wankov»: 8401 So. Stony lakai Atk. ta.
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DRAUGAS Penktadi'nis, sanrJo 17, 1941

AR REIKALINGAS ŠEŠIŲ DIENŲ 
SAVAITES DARBASi

Lėktuvų dirbėjas Glenn L. yra tas draftas pramonei.

CHICAGAI MAŽI- I PIENO PRISTATY-RESPUBLIKONAI

Martin iškelia sumanymą vi 
sose karo reikmenų pramo
nėse įvesti privalomąjį še
šių dienų savaitės darbą. 
Anot jo, kaip darbininkai, 
taip ir pramonininkai turi 
būti suregimentuoti, kad ga
myboje nebūtų jokių truk
dymų.

Chicagos
kurie yra gavę šalies sau- būdu tik laikas būtų veltui
gurno stiprinimo kontrak
tus, penki prieš vieną bal
savo už 6 dienų savaitės 
darbą, bet pažymėjo, kad 
šiais ramiaisiais laikais ne
reikalingas jokis priversti- 
numas.

Martin tomis dienomis bu 
vo apklausinėtas kongreso 
komiteto Washingtone. Jis 
komitetui pareiškė, kad kon

of Lake, tapęs kunigu vika
ravo Marąuette Park ir Bri-

gresas turėtų vyriausybei našaus nė nereikalinga. dgeport lietuvių parapijose 
pripažinti galią pramonei ir Bet pramonininkų daugu-- Bankietas (prasidės 5:30 vai, 
darbui panaudoti draftą, jeimas ilgesnį savaitės darbą
būtų gyvas reikalas. Jis taip remia. Pramonės draftą gi 
pat sakė, kad šešių dienų neigia, 
savaitės darbas darbinin-

va-
yra
tą

kams jau šiandien reikalin
gas.

Chicagos darbininkų 
dai ir pramonininkai 
įvairių nuomonių apie
Martino sumanymą — padi
dinti savaitės darbo valan
das.

CIO direktoriaus pagelbi- 
ninkas Chicagos srityje,
John Doherty sako, kad še
šių dienų savaitės darbas ne 
reikalingas, kai šalis turi 
vis dar milijonus bedarbių.
Darbas kaip seniau bendra-X. -
darbiavo su vyriausybe, taip 
ir toliau jis tai darys. Pra
monė juk taip pat neatsisa- Federalinis oro biuras Chi 
ko nuo bendradarbiavimo. cagoj praneša, kad jei šian- 

George R. Folds, Cookj dien bus lietaus, tai jis virs 
Electric Co. prezidentas, pa-Į sniegu, kadangi popiet pra-
reiškia jis nesuprantąs, kas dės šalti — keisis oras.« «

S*“TT? ——

K ) >

Copyright INI, Likim t Miut I«wu« to,

Jo nuomone, pramonė kaip 
reikiant atlieka savo parei
gas. 6 dienų savaitės dar
bas, žinoma, pagreitintų ga
mybą.

Chicago Darbo federacijos 
prezidentas John Fitzpat- 
rick klausiamas atsako, kad 
atsakyti į Martino sumany-

pramonininkai,! mą jjs neturi noro, nes tuo

eikvojamas. Nes Martino su
manymas tiek negarbingas 
kiekvienai bendruomenei, 
tiek pažeidžiąs darbo sąjū
dį.

Ir eilė kitų darbininkų 
vadų yra priešingi ilgesnio 
savaitės darbo sumanymui. 
Sako, darbininkų sąjūdžiui 
tuo būdu būtų padaryta at- 
žanga. Taikos laiku ko pa
našaus nė nereikalinga.

Ristynės paralyžiaus 
fondo naudai

Sausio 29 d. vakare Ash
land Auditoriume, Ashland 
bulv. ir Van Buren gt., įvy
ks žymiųjų ristikų ristynės, 
kurias Tom Rolevvicz ren
gia. Vakaro pelnas skiria
mas prez. Roosevelto gimta
dienio fondui kovoti su “In
fantile Paralysis.”

'Šiam vakarui parūpina
ma įdomi programa. Risis 
penkios poros. Tikimasi gau 
saus lietuvių atsilankymo.

i.

Kun. P. Katauskas,-naujas 
Šv. Kazimiero parapijos, (’lii- 
cago Heights, III., klebonas, 
kuriami priimti ir p gerbti 
parapija rengia bankittą sek
madieni, sausio 1!) d., para- 
pijos salėj. Kun. P. Kataus-

Pranešta, kad per penke
rius metus kamavimąsis su 
Chicagos miešto airporto di- 

kas yra gerai žinomas 1 ' dįnįmu pagaliau bus užbaig
caigo lietiu i nv.-: augo lown įas apje birželio 1 dieną. Sa

ko iki tos dienos iš didina
mo airporto bus nukeldinti 
Chicago and Western In
diana geležinkelio bėgiai, ku 
rie šiandien airportą per
kerta.

Taip pat pranešta, kad 
gal dar prieš tai airporto 
paribėje bus statoma termi
nalinė stotis, kurios pasta
tymas atsieisiąs daugiau 
kaip pusantro milijono dole
rių.

Inžinieriai pareiškia, kad 
visi darbai pažangiuoja.

Kai bus įtaisytas padidin
tas airportas, kurs užims

Prancūzijos nupuoli
mo priežastis

Andre Maurois, buvęs 
prancūzų kariuomenės kapi
tonas ir autorius, Chicagoj 
kalbėdamas nurodė Prancū
zijos pralaimėjimo priežastį.

Jis sako, už tai yra kal
ta ne kariuomenė, bet pran
cūzų pramonė, kurią 1933- 
1940 metų laikotarpiu pakir 
to raudonieji daugiausia sė
dėjimo streikais. Tas gi pa
kirtimas prasidėjo socialis
to premjero Blumo laikais, 
kai jis glaudžiau susirišo su 
komunistais.

Du plėšikai užpuolė avaly
nių krautuvę, 1167 Madison 
gt. Pagrobė 15 dol. ir vie
ną porą avalynių.

NAMOS IŠLAIDOS
Chi.cagos tarybos finansi

nio komiteto biudžeto spe
cialistas Frank J. Flanagan 
pranešė, kad viso miesto iš
laidų sąmatai už 1941 me
tus nustatyta 163,534,845 
dolerių suma.

Tas reiškia, kad apie 19 
milijonų dolerių mažiau, ne-, 
gu 1940 metais, kuriais bū
ta 182,948.625 dol. išlaidų. 
1938 metais būja 149,981,718 
dol. išlaidų.

Apie birželį airportas 
bus padidintas

vania geležinkelio traukinio 
kvadratinės mylios plotą, di užmu§ti. 
džiausi lėktuvai galės be
kliūčių ir sunkumų nusileis
ti ir pakilti.

158 vyrai eina 
kareiviauti

Vienuolika Chicagos draf- 
to boardų warduose 23 iki 
30 ateinantį trečiadienį 158 
vyrus siunčia kareiviauti. Iš 
jų apie trys ketvirtdalys y- 
ra savanoriai.

TOJAI ŪKININKAI GRĮŽO IŠ 
GALI SUSTREI- IŠKILMIŲ 
KUOTI Laimėjusieji aukštas val-

Chicagos aldermenų tary- sty^ines pozicijas respubli
konai grįžo į Chicagą iš in
auguracinių gubernatoriaus 
Green iškilmių ir čia savo 

. ofisuose įsigilino į darbą ir

bos komitetas svarsto suma 
nymą, kad miestinės pieno 
inspekcijos lėšas — apie
400,000 dol. per metus, už 
krauti ant pieno pristatyto-, nauJas pareigas, 
jų (producerių) ūkininkų ir Chicagon grįžo George F.
pieno paskirstytojų (distri- 
butorių).

Prieš tai protestuoja ūki
ninkai, vartotojai ir federa- 
liniai autoritetai. Jei suma
nymas būtų pripažintas, tų 
išlaidų našta tektų ūkinin
kams ir vartotojams. Ūkinin 
kams būtų padidintos išlai
dos, o vartotojai būtų pri
versti daugiau mokėti už 
pieną.

Šiuo sumanymu ypač ne
patenkinti ūkininkai, kurie 
nusistatę sukelti streiką, jei 
protestai negelbėtų.

Ūkininkai ypač patariami 
kovoti prieš sumanymą. Pa
žymima, kad jei miesto ta- 
ryrbai pasisektų laimėti, tai 
paskiau būtų siekiama dar 
daugiau kaip nors spausti 
ūkininkus.

Du asmenys traukinio 
aukos

Arti Calumet City vakar 
rytą du asmenys Pennsyl-

Nelaimė įvyko jųdviejų au 
tomobiliui nuo kelio pasly
dus stačiai ant bėgių. Tuo 
momentu ūžtelėjo keleivinis 
traukinys.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis: 
Simon Rakauskas, Elaine

Hanna, 25—22.
Peter Milasus, Bernice

Wasilis, 24—24.

Barrett, naujas valstybės 
generalinis prokuroras. Jo 
ofisas yra 160 No. La Šalie 
gt. Jis savo programą taip 
suglaudžia:

Chicagoj bus sudaryta di
vizija kovoti prieš suktybes 
per piliečių balsavimus.

Bus išvystyta intensyvi 
kampanija prieš įvairių rū
šių piktadarybes valstybėje. 
, Jis sieks kooperacijos su 

visų apskričių prokurorais, 
šerifais ir kitais įstatymų 
vykdyrAo organais.

Grįžo dar ir kiti keli auk
štieji valdininkai respubli
konai, kuriuos gubernato
rius Green pakvietė į val
stybės pozicijas. Kai kurie 
jų Chicagoj turi ofisus.

Nori pirkti daugiau 
miškelių

Iškeltas sumanymas Coo- 
ko apskričiai įsigyti dau
giau miškelių (forest pre
serve). Siūloma nupirkti dar 
apie 4,000 akrų už tris mi
lijonus dolerių.

Apskaičiuota, kad naujai 
įsigytų miškelių tvarkymas 
ir išlaikymas per metus at
sieitų iki 80,000 dol.

Miškelių pirkimui fonde 
apskritis.turinti apie du mi
lijonus dolerių.

Tai ką reiškia vagyste
Claude L. Williams, 61 m. 

amž. negras laiškiininkas per 
27 metus, federaliniam teis
me prisipažino iš laiško pa
vogęs 35 centus.

» j ,
Teisėjas Barnes jį už tai 

nuteisė 4 mėnesius kalėti ir 
vienerius metus probacijai. 
Be to jis netenka tarnybos 
ir su ja surištų teisių gau
ti pensiją, kurią būtų gavęs 
už poros metų.

X Marijonų Bendradarbių 
35 skyriaus (Brighton Par
ke) “bunco ipnrtv” jvyks se
kmadienį, sausio 19 d., p-nų 
Navickų name, 4538 S. Wash 
tenlaw Ave., 2 vai. po pietų. 
Kaip vietiniai, taip ir iš kitų 
kolonijų svečiai kviečiami ir 
laukiami.
X Besiruošiant “Draugo’’

koncertui, Vyčiai rodo gražų 
pavyzdį. Pav., 36 kp., Brigh
ton Park, žada “in corpore” 
dalyvauti. Tuo ypač veikia 
naujas kp. pirm. A. Žilis.

X West Side per kun. J. 
Prunskio prakalbas, praėjusį 
trečiadienį, Lietuvai Gelbėti 
Fondui sudėjo 31 dol.

X Aušros Vartų ii ura,pi jos 
mdtinė vakarienė ruošiama 
sekmadienį, sausio 19 d., (i 
vai. vak. Per vakarienę bus 
išpildyta muzikalė programa.

X Šv. Dievo Motinos drau

gija, Ciceroj, parodė gražų 
pavyzdį kitoms draugijoms 
užsiprenumeruodama “ Drau
gų”. Tai kaip ir atsilygini
mas už dedamas koresponde
ncijas iš dr-jos veikimo.

X Ir West Pullman bus 
skai 11 i nga i atstovauja mas
“Draugo” koncerte. Dienraš
čio agentas K. Railai pranešė, 
kad pastaruoju laiku tikietus 
įsigijo: Alekas, Bronė ir An
tanas Zubiai, Piktužiai, pa
nelės Andriuką i tės.

X A. ir Z. Vasiliauskai, 

žinomi biznieriai (turi duon- 
kepyklų West Pullmane) su
silaukė dukrelės. Motina guli 
Roseland Community ligoni
nėj. Motina jaučiasi gerai, o 
dukrelė sveika.

X Leonos Davis (Deveikis)

žinomos pianistės piano reci- 
tal bus vasario 5 d., Little 
teatre, prie AVabash ir Jack- 
son) Blvd. Pianistei asistuos 
jos mokytoja Bertha Fitzek. 
Pianistė L. Pavis daug sykių 
yra dalyvavus lietuvių vaka
ruose kaipo piano solistė ir 
akompanistė.

X Šv. Jurgio parapijos
metinis susirinkimas įvyko 
praeitų sekmadienį. Sergantį 
pralota pavadavo kun. S. Jo
nelis, kuris pranešė, kad, pra
lotai pasveikus, bus sušauk
tas kitas paratp. susirinkimas 
ir apkalbėti svarbieji reika
lai — parapijos 50 m. jubi
liejus ir kit.

X Marijonų Bendradarbių 
5 skyriaus (Marąuette Par
ke) grąžiusi vakaras įvyks se
kmadienį, sausio 19 d. para
pijos salėj 6 vai. vakare. Gra
žų veikalų perstatys artistai 
iš Dievo Apvaizdos parapijos 
Rožių, Lelijų Klubas ir cho
ras susirinkusius palinksmins 
gražiomis dainomis. Laukia
mi kaip vietiniai taip ir ki
tų kolonijų svečiai.
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TAUPYK! Rūsį turtin
gesnis ir lc.l- 
ntingesnis. — 
Turėsi

I ZTIK KINTĄ RYTOJ V.

MUTUAL FEDERAL SAVING 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chlcago 
Canal 8887

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

T URS8 01,000,000.00

mARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles) O


