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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Kad geriau galėtumėm su 
prasti šiuo laiku vykstančias 
politines manipuliacijas 
Prancūcizijoj, reikia prisi
minti 1938 metų įvykius Ber 
lyne, Varšuvoj ir Pragoj.
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Tada buvo sprendžiamas 
Čekoslovakijos likimas. Ber
lynui reikėjo sąjungininkų. 
Hitleris pažadėjo Lenkijai 
Čekoslovakijos dalį, jei Var
šuva padės priversti Praga 
nusilenkti Berlynui. Varšu
va sutiko, rraga nusilenkė 
ir Lenkija už patarnavimą 
gavo, kąsnelį Čekoslovaki
jos. Deja, tuo kąsneliu Len
kija tesidžiaugė tik viene
rius metus, nes Berlynas po 
metų savo pažadus pamiršo.

Šiandie bandoma išspręsti 
Britų imperijos likimas. Ber 
lynui ir vėl reikia sąjungi
ninkų. Italija pasirodė ne 
tik menka sąjungininke, bet 
bereikalingu ir net pavojin
gu karo balastu, šiuo bent 
metu atrodo, jog geriausiu 
sąjungininku būtų Prancūzi 
ja, kuri su savim net Ispa
niją galėtų įtraukti. Todėl 
Hitleris pasiūlė Prancūzijai 
tam tikras koncesijas Itali
jos sąskaitom šiuos siūly
mus maršalui Petain įteikė 
Lavalis ir, sakoma, jog se
nis maršalas juos priėmęs

Kuo Prancūzija gali padė
ti?

Pirmiausia prancūzai gali 
panaikinti Prancūzijos kolo- 
nialės kariuomenės Afriko-
je pavojų, jie gali atidaryti nįgteris George Petrovicescu 
Vokietijos laivynui ir oriai-1 atleistas.
viams strategines bazes ir, 
pagaliau, Vichy vyriausybė 
gali skolinti vokiečiams ka
ro reikmenis ir karo laivus. 
Beto, Prancūzija gali diplo
matiniai padėti vokiečiams 
Balkanuose, kur Hitlerio pla 
nai nevyksta kaip buvo tikė
tasi.

Jei Petainas tikrai Hitle
rio pasiūlymus priėrųė, gali
ma tikėtis, jog karas Ang
lijai dvigubai pasunkės, Ita
lija taps mažuoju ašies dali
ninku, Mussolini vietą ašies 
reikaluose greičiausia užims 
Lavalis, italai turės pamirš
ti apie svajotąsias Prancūzi
jos žemes ir pagaliau, Ispa
nija nenoromis turės prisi
jungti prie ašies sąjungos.

Tačiau šiems Hitlerio pla
nams gali aštriai pakenkti 
šiuo metu besilankąs Balka
nuose Col. Donovan, kuris 
yra tartum neoficialusis A- 
merikos keliaująs ambasado 
rius, aiškinąs Europos stra
teginėms sostinėms Jungti
nių Valstybių nusistatymą 
šiam kare.

Londonas gi pagaliau nu
sivylė Rusijos valdovų veda
mąja politika. Iki šiol ang

ANGLIJA
Romunijoj 
Kariuomenes 
Valdžia

BUKAREŠTAS, sausio 22 
d. — Neramumų nuvarginto 
ji Komunija šiandie kariuo
menės valdžioje ir premje
ras gen. Ion. Antonescu de
da didžiausias pastangas, 
kad atstatytų tvarką po pla
čiai pasklydusių riaušių.

Jis kreipėsi į Geležinę Sar 
gybą, kad ji “pamirštų savo 
neapykantas” ir padėtų iš
laikyti tautą vienybėje. Šį 
savo prašymą jis parėmė į- 
sakymu, jog per 24 valandas 
turi būti sudaryta tvarka.

Mirties bausmė

Gen. Aptonescu policiją 
pavedė kariuomenei, 87 svar 
besniąsias įmones pervedė 
valstybės globon, įsakė Bu
karešto ir kitų miestų gy
ventojams būti namie 10 
vai. vakare ir paskyrė mir
ties bausmę nusikaltusiems 
prieš vokiečių karinę mįsiją 
Romunijoj.

Visą riaušių kaltę Anto
nescu suvertė ant “suklai
dintų asmenų, maištingų c- 
lementų ir svetimų valsty
bių agentų”.

Kariuomenės valdžia

Bukarešto karo komendan \ A/ \A/!|,Ljo 
tas perėmė vidaus reikalų ’’ * W II KI© 
ministeriją, nes buvęs mi-

Pereitą naktį pranešta, 
jog Petrovicescu atleistas, 
“nes jis nepasistengęs pas
tatyti sargybos prie Vokieti
jos karinės misijos viešbu
čio, nesiėmęs reikalingų žy- 
gų po vokiečių karininko nu 
žudymo ir leidęs įvykti vi
daus riaušėms”.

Oficialus Romunijos pra
nešimas sako, jog viceprem
jeras Horia Simą, Geležinės 
Sargybos vadas išvyko Ber
lynan pasitarimams su Vo
kietijos vadais.

lų diplomatija ir vyriausybė 
visur pataikavo Maskvai ir 
jos agentams. Anglijoj ko
munistai plačiai ir laisvai 
veikė. Bet išseko anglų kan
trybė ir pradėta komunistų 
nešvari agitacija prieš “im
perialistinį karą” ir “valdan 
čiąją klasę” varžyti. Reikia 
laukti, jog griežta anglų po
litika Maskvą labiau pa
veiks, negu pataikavimas.

ORAS
Debesuota ir Šalčiau. Pie

tų vėjai.
Saulė teka 7:12 vai., saulė 

leidžias 4:52 vai.

Verkiantis Cezaris

Išvyko Anglijon
NEW YORKAS, sausio 22 

d. — šiandie iš New Yorko 
orlaiviu išvyko Anglijon 
Wendell L. Willkie. Willkie 
Londonan vyksta, jo paties 
žodžiais tariant, kaipo “pap 
rastas pilietis — asmuo, pa
siryžęs sužinoti kas ten vyk
sta”.

Nors jis su savimi vežasi 
Prezidento Roosevelto laišką 
ministeriui pirmininkui Chur 
chill, bet pralaimėjęs respub 
likonų kandidatas į preziden
tus pabrėžė vykstąs grynai 
asmeniais sumetimais ir nie 
ko neatstovaująs.

Prieš išvykdamas Willkie 
konferavo su Valstybės se
kretorium Cordetf Hull ir 
trumpai kalbėjosi su Prezi
dentu Rooseveltu. Todėl Eu
ropos padėtį jis gerai žino.

Grįžti Willkie tikisi apie 
vasario 12 dieną.

GENEVA, sausio 22 d. — 
John P. Thorn, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas Genevoje, šiandie išvyko 
Graikijon, kur jis prižiūrės 
iš Amerikos pasiųstų Rando 
nojo Kryžiaus reikmenų pa
skirstymą. Reikmenų atvyk
stant Graikijon laukiama ne 
trukus.

ROMA, sausio 22 d. — 
Šiandie pas Italijos užsienio 
reikalų ministerį Ciano lan
kėsi Jungtinių Valstybių am 
basadorius William Phillips, 
kuris, manoma, norėjęs suži 
noti apie* paskutiniąsias Mu
ssolini ir Hitlerio konferen
cijas.

BERLYNAS, sausio 22 d.
— Apie Col. Donovan vizitą 
Bulgarijoj autoritetingi vo
kiečių sluogsniai sarkastiš
kai pareiškė: “Mes dar nie
ko negirdėjom iš Amerikos, Rusija galėtų 
kad Bulgarija būtų Monroe 
doktrinos nedalomoji dalis”.

LONDONAS, sausio 22 d.
— Sir Archibald Sinclair, a- 
viacijos ministeris, pareiškė niausius užsakymus šio kraš 
House of Commons posėdyj, to apsaugai ir Anglijos eks 

portui. Nesimato jokio oriaijog yra “tvirto pagrindo |- 
rodyti, kad vokiečiai bent 12 
kartų apšaudė parašutais 
besige'bstinčius anglų lakū
nus

HONGKONGAS, sausio 
22 d. — Kinijos žinių agen
tūra praneša, jog kinų pajū
rio anuotos apšaudė Ir nus
kandino Japonijos karo lai
vą ir transportinį laivą Yan- 
gt.se upėje. Su karo laivu nu 
skendę daug kareivių.

Panaikino
Embargo
Rusijai

WASHINGTONAS, sausio 
22 d. — Jungtinėms Valsty
bėms nuėmus “moralį am- 
bargo”, kuris per 13 su vir
šum mėnesių sulaikė parda
vimą Rusijai Amerikos oriai 
vių, alumino ir kitų reikme
nų, šiandie tikimasi, jog ga
li pagerėti Amerikos ir Rusi
jos santykiai.

Tačiau imbargo nuėmimas 
yra daugiau diplomatinis 
gestas, nes natrodo kad sov.

greitu laiku 
gauti šių reikmenų Ameri
koje.

Amerikos dirbtuvės šiuo 
metu dirba dieną ir naktį, 
kad galėtų patenkinti būti-

vių pertekliaus, kurį būtų 
galima parduoti Rusijai ir 
labai abejotina, kad Rusija 
šiuo metu galėtų gauti alu
mino ir melybdenumo.

ATĖNAI, sausio 22 d. — 
Anglų lakūnai šiandie prane
ša apie smarkias ir žalingas 
orlaivių atakas ant italų ka
ro pastatų ir geležūakelių 
Elbasani mieste, centrinėj 
Albanijoj.

INVAZIJA
C

4,000,000 GINKLUOTŲ VYRŲ 
KOVAI SU PRIEŠU, CHURCHILL

Anglai Paėmė Tobruką 
Suimta 30,000 Italų

..LONDONAS, sausio 22 d.
— Šiąnakt oficialiai prane
šama, jog anglai paėmė To- 
bruką. Į miestą pirmieji įžen 
gė Australijos kareiviai. Ap
skaičiuojama, jog suimta a-

Turkija Įspėja 
Ašies Valstybes

ISTANBULIS, sausio 22 
d. — Oficialusis Turkijos ra 
dio įspėja ašies valstybes, 
kad jos nebandytų žygiuoti 
Turkijos linkui.

Pažymėdamas, jog “dide
lė dalis” Turkijos kariuome
nės jau sukoncentruota Eu
ropos Turkijoj ir paruošta 
bet kokiems galimiems vei

ksmams”, radio pareiškė:
“Tie, kurie atakuos mūsų 

plieno tvirtoves Thrace, iš 
anksto pasmerkti žūti. Pas
kutiniajam kare Turkija ko
voje aštuoniuose frontuose 
niekas negali abejoti jos pa 
jėgumu kovoti vienam fron
te. Tie, kurie nori daužyti 
galvas į akmenis — pra
šom”.
Invazijos galimumai

Kalbėdamas apie vokiečių 
invazijos galimumus kalbė
tojas paabejojo, kad vokie
čiai galėtų iki balandžio mė
nesio sutraukti į Romuniją 
daugiau negu 15 divizijų ka 
riuomenės ir pridėjo, jog vo
kiečiai “Balkanuose sutiktų 
platų frontą. Balkanai gali 
sudaryti virš 100 divizijų ir 
prie jų prisidėtų anglų kari
nės pajėgos”.

Laikraštis Tasviri pabi* 
žia, jog “Turkijos negalima 
išgąsdinti grasinimais” ir 
invazijos bandymai duotų 
turkams progą įrašyti “nau 
jus puslapius Turkijos gar
bės”.

Pergabeno 
54,000 Italų

LONDONAS, sausio 22 d. 
— Anglijos admiralitetas 
praneša, jog anglų Vidurže
mio jūros laivyno laivai, 
bendradarbiaudami su žemy
no kariuomene ir aviacija, 
perkėlė iš šiaurinės Afrikos 
54,000 italų karo belaisvių ir 
didelį kiekį karo reikmenių. 
Kur italai perkelti nepasako 
ma.

šis darbas, kaip ir aprūpi 
nimas anglų kariuomenės 
reikmenimis ir vandeniu Af
rikos karo metu, atlikta be 
nuostolių.

pie 30,000 italų. Kartu su an 
glais kovojo ir laisvųjų prap 
cūzų”” kariuomenė”.

LONDONAS, sausio 22 d. 
— Šiandie Anglijos minis
teris pirmininkas Winston 
Churchill pareiškė, jog dar
bo pajėgos surašinėjama 
tam, kad per sekamus šešis 
mėnesius darbas galėtų ap
ginkluoti tokią kariuomenę, 
kuri galėtų kovoti ne tik na
mie, bet ir svetur.

House of Commons posė
dyje ministeris pirmininkas 
pareiškė, jog kariuomenės 
skaičius buvo nustatytas 
prabėgus kelioms savaitėms 
po karo paskelbimo. Kariuo
menės dydis esąs toks pat, 
“koks buvo 1939 metų lap
kričio mėnesį”

Šiuo laiku Anglija jau e- 
santi pilnai įsisiūbavusi ka
rui ir dauguma karo dirbtu
vių, kurios buvo suplanuotas 
1939 m., kad patiektų ka
riuomenei “visus reikmenis 
nutęstiems veiksmams Euro 
pos kontinente prieš vokie
čius”, pradeda gamybą. 
Didelis pareikalavimas

Todėl per sekamus šešis 
mėnesius atsiras žymus dar 
bo pajėgos pareikalavimas, 
kurio pasėka ir yra darbo 
suregistravimas. Churchill 
pažadėjo, jog šis įstatymas 
būsiąs paleistas balsavimui.

Toliau ministeris pirminin 
kas pareiškė, jog “įskaitant 
namų sargybą mes turėsime 
4,000,000 ginkluotų ir uni
formuotų vyrų, kurie visi 
dalyvaus mūsų židinių ir na 
mų apsaugoj”. ,

Vienas komunistų atsto
vas norėjo pareikšti protes
tą, kam vyriausybė uždarė 
komunistų partijos organą 
“Daily Worker”, bet buvo 
nušvilptas.

Nukeltas į 6 pusi.)

Rusija Neutrali
MASKVA, sausio 22 d. — 

Šiandie Rusija nostalgiškai 
paminėjo septynioliktąsias 
nuo Lenino mirties sukaktis. 
Komunistų spauda pakarto
tinai ir primygtinai pabrėžė, 
jog Sov. Rusija laikosi neu
traliteto politikos ir kaskart 
labiau stiprinasi viduje.

Kaip paprastai spauda ne 
apsiėjo be perdėtų pagyrų 
Leninui ir Stalinui, kurie vi 
sados esą apaštalai “neklai
dingosios neutraliteto ir tai 
kos politikos” (“Pravda”).
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Komunistai-lšdavikai
Didžiosios Britanijos -vyriausyte galų gale 

išsidrąsino ,ir uždarė Londono komunistų 
laikraščiui “Daily Worker’’ ir “Week”.

dAgšioi komunistų sąjūdis ir jų laikraš
čiai Anglijoj' vyriausybės buvo toleruojami. 
Mat, norint Sovietų Rusiją įtraukti į karų 
prieš Vokietijų, anglai, trukdydami savųjų 
komunistų Veiklų, nenorėjo pykinti Maskvos 
‘ ‘saulę ” • ir “ genijų’ ’ Skoliną.

Tačiau, kad ir tai(p jau švelni Anglijos 
vyriausybės taktika (santykiaujant su komu
nistų- spauda, jokių rezultatų nedavė.

1 Sovietų RuUija nenustojįo laižiusi Hitle
rio batus ir teikusi jam pagalbą, kovoje 
prieš Angliją ir komunistiškoji spauda ne- 
,$ū3tojo variusi agitaciją prieš anglų san
tvarką ir pačią vyriausybę.
Yra sakoma, kiek tigrų neglostysi, jis vis- 

vien šiaušis, šiaušėsi ir anglų komunistai, 
nežiūrint to* kad Vyriausybė juos labai švel- 
niai glostė.

Beikia pasakyti, kad šiuo atžvilgiu Di
džiosios Britanijos vyriausybė- buvo tikrai 
kantri. Ji žinojo, kad komunistai knisiai jos 
pagrindus, tačiau “dėl šventos ramybės’’ į 
tai didelio dėmesio nekreipė, vis dar many
dami prisigerinti raudoriajai Maskvai. Bet 
kai '‘Daily Worker” ir’“Week” per dumg 
atvirai pradėjo rašyti apiėJtėi, būk — 

t dabartinis karas, — tai karas tarp dviejų
iatperia$za$ų, kuris yra vedamas tam, kad 

; pavergti darbininkų klasę, — 
vyriausybė išėjo iš kantrybės ir tuos laik-< 
raščius uždarė.

Didieji Londono dienraščiai tų vyriausy
bės žygį užgyrė, pažymėdami, kad komunis
tų spauda aiškiai varė

priešvalstybišką, iždavikišką-judošišką da
rbą, taip pavojingu momentų smeigdama 
peilį Anglijos nugarom
Esu, jei kas nors dabartinėj Vokietijoj pa

našiai pasielgtų, tai ne tik jų laikraščiai bū- 
tlį uždaryti, bet ir jų leidėjų galvos niuka- 
pdtoe. "" i

Visų kraštų 'komunistai yra vienodi. Jie 
visur dirba išdavikiškų darbų. Jei anglai 
manė, kad jų komunistai virs kitokie, dabar 

turėjo progos įsitikinti, kad ir jie yra 
parsidavę Sovietų Rusijai, kad ir jiems ne- 
rūpi Anglijos likimas, bet rūpi bolševikiš
kosios Rusijos interesai.
,perai, kad anglai laiku savo bernus ap

žiūrėjo, nuo 'savųjų komunistų valosi. Bet 
bus dar geriau ir sveikiau, jei jie ir su Sk> 
viiertų Rusija nutrauks visus ryšius, nes aiš- 
kihi matosi, kad ji talkininkauja Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui.

Kebli Padėtis- Statiški Rubliai Lietimje Uždavė 
Snųi Visiems GyventojamsJuo garsiau kalbama apie Jungtinių Val

stybių įstojimų į karą prieš Vokietijų, juo 
keblesnė darosi Amerikoj gyvenančių vokie-J

1M$Š Demagogija Darbininkų Atžvilgiu
Amerika eis į karų, nes jau rengiasi savo i Sovietiškų rublių įvedimas plikinimui dar nepasibaigė.
laikraščius su jų spaustuvėmis parduoti. okupuotoje Lietuvoje scivai-

Nemaloni buvo vokiečių padėtis ir Pašau- me nebuvo joks netikėtumas, 
linio Karo metu. Prieš juos buvo taip dir Nors finansų komisaras Vaiš 
delis nusistatymas, kad net iš grynai vokiš- noras, jauna® vaikinas, 
kų mokyklų Amerikoj buvo priversti išmes
ti vokiečiui kalbų.

Įsidėmėtina kad “Draugas” su metiniu 
koncertu, būsiančiu sausio 26 d,, pradeda 
švęsti savo sidabrinį jubiliejų. Balandžio 
mėnesį sueis lygiai 25 metai, kai “Draugais” 
eina dienraščiu.

• ų a
Prezidento Roosevelto inauguracinė kalba 

visur padarė gero įspūdžio. Net fašistiškoji 
Italijos spauda jų pakomentavo.

Prez. Roosevelto inauguracinėj kalboj pa
sakyti žodžiai; “Demokratija nemiršta... mes 
žinom, kad ji negali mirti...” sužadinto vi
suomenėj didesnį ryžtingumų dirbti, aukotis 
ir kovoti dėl demokratijos aęisaugojimo ir 
išlaikymo.

pir
mų kartų įstojęs į valstybi
nę tarnybų, dar neseniai da
rydavo -viešu® pareiškimus, 
Joad “litas lieka pastovus” ir 
kad “nemanomai lito panai
kinti,0 tačiau Lietuvos gy
ventojai nebetikėjo jokiems 
patikinimams. L Juk ir gen. 
Vitkauskas užtikrino, kad
“Lietuvos kariuomenė ir to- “* * f * I .
liau lieka,” o įff kelių dienų 
iš tos kariuomenės neliko nė 
kvapo. , t

Prisidėjo dar 2, nle mažesnės 
nelaimės; tai visų kainų pa
kilimas ir katorginių darbų 
įvedimas visose įmonėse ii 
fabrikuose.

“Draugai” Lietuvos komi- 
sariukai paleido į darbų visų 
savo iš bolševikų paskolintų 
frazeologijų ir demagogijų, 
kad kaip nors apraminus pieta 
tu atsistojusius Lietuvos gy
ventojus, Į komisarų tarybo* 
pirUiininkus . išsitarnavęs 

draugas” M. Gedvilą vie
nam mitinge išdrožė kalbų, 
kurioje turėjo įžūlumų tvir
tinti, kad “darbininkų uždai

Kas Valdo Lietuvą?
Šį klausimų kelia “Darbininkas”,, paste

bėdamas:

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Seniau, tavorščiai, Pales
tina buvo Azijoj, o dabar 
Lietuvoj. Žydai dabar Lie
tuvos miestų mayorai, fab
rikų, mokyklų direktoriai, 
inspektoriai, mokytojai, ra
šytojai, liaudies švietėjai — 
visa silkių smarvė iškilus > 
viršų. Priklodui, Marijampo
lės miesto majoras “drau

liras Barakuose (Urugva
juj — prof. K.) irgi yra pa
naši sekta, kuri aklai tiki 
į gruziną Džiugašvilį ir ma
no, kad Sovietų Rusijoj yra 
lojus. (U. ž.)
• — Girdėjau, kad temsta 
atspėjate sapnus. Gal jūs 
pasakytumėt ką reiškia, jei 
žmogus apsivedęs sapnuoja, 
jog jis yra dar jaunu kava
lierių?

— Tai reiškia didelį apsi
vylimą po atbudimo.

Jeigu nebeilgHB Lietuvos iblal P^ld,ntl *» “ Puse gas” Lurje, Marijampolės 
valiutos amžius visiems bu- 0 P^venimas tik du^^, (>briio
vo aiškus, tai, iš kitos pu
sės, niekas Kaune nežinojo, 
kada Maskva įsakys litus pa
naikinti. Ir štai lapkričio 25 
d. iš Kremliaus atėjo įsaky
mas, kad nuo tos dienos oku 
puotoje Lietuvoje) įvedami so 
vietiški pinigai.- červoncai, 
rubliai ir kapeikos. Litas dar 
kuriam laikui paliktas šalia 
rublių, bet jo dienios yra su

kartus pabrango,” tad(darbi-
ninku
50%.

padėtis ‘ ‘ pagerėjusi ’

Kad pragyvenimas pabrani

“draugas” Aizikovičius, Pa
nevėžio augusių pradžios pa 
pildomosios mdkyklos vedė
jas “draugas“ Spickevič,

go nė du, o tris-keturis ir mokytojai “draugai”: Me
dai- daugiau kartų, tą žino | lamed, Sttierek, Ortecki, 
iš savo skaudaus kasdieninio1 Mejer, Galper, Šoka, Blečli-

r

“ Komunistų spauda tvirtina savo pase
kėjams, kad Lietuva kaip buvo, taip ir 
tebėra nepriklausomai valstybe, o tik ji 
turi Sovietų Rusijos apsaugą. Komunis
tai sako, kad Lietuva turi savo vyriau- kaityto®. truks, kad
sybę, kurios galva esąs Paleckis, *r J*8 ^us paskelbtais išimtu

tr .... , . iš apyvartos. Iš Rygos, kurv įsa lietuvių spauda at kartotina i yra 
pareiškus, kad Lietuva yra pavergta ir 
yra tik Sovietų Rusijos dalis.

Štai šiomis dienomis įgavome iš Lietu
vos lietuvių kalboje sovietų organų “Ta
rybų Lietuva”, kur telpa Sovietų Tary
bos įsakas (ukaz) dėl “rinkimų” į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybų., Tų įsakų pasirašo 
ne Paleckis, ne kitas koks sovietų agen
tas, bet pasirašo M. Kalindn, kaipo aukšr 
čiausios tarybos pirmininkas, ir A. Gor- 
kin, kaipo sekretorius.

Lietuvojie, Latvijoje ar Estijoje, ar ki
tose Sovietų Rusijos pavergtose šalyse nė
ra iš vietinių gyventojų sudarytų valdžių 
yra tik agentėliai, kurie priklauso nuo 
Maskvos komisarų. •

Ar ilgai dar komunistai mulkins savo 
pasekėjus pasakomis aęie “nepriklauso
mų Lietuvą?” Laikas komunistų pasekė
jams atidaryti akis ir pasakyti savo mul
kintojams, komunistų spaudos melagiams 
trauktis iš lietuvių tarpo, pasakyti, kad 
jūs nieko bendra nebenorite turėti su ’5- 
gamomis ir jųjų spauda”.

Smaugikai
Socralistn dienraštis, polemizuodamas t'n 

lietuviškais bolševikais, pabrėžia, to d Šian
dien Lietuvoje viskas yra biuroferatiznoja- 
ma ir, tarp kitų dalykų, rašo:

Sektinas Pavyzdys
Išėjo iš spaudos Tarno Shamio knvgelė 

Lithuatiians, Turinys dalinai perspausdintas 
iš straipsnio, tilpū^io “Journal of Rače De- 
vftlopflneTrt” (dabar — Journal of Interna- į 
tional. Relations) 1918 m. spalių mėn.

Knygelė gražiai išleista, iliustruota. Ji 
bu® naudinga platinti ir pačių lietuvių, tar
pe ir siuntinėti kitataučiams.

Gerai, kad Tarnas Shamis ir vėl “afbun 
dš” ir taifp, kaip prieš dvidešimtį su virš 
metų i mari garsinti lietuvių tauto® vardų. (

Tikrai būtų 'gražu ir naudinga, jei jo pa
vyzdį .pasektų ir kiti, kurie yra gerai susi-: 
pažinę su lietuvių tautos gyvenimu, jos n?i- 
kalai® ir kurie gerai moka anglų kalbą. 
Šiandien visą lietuvių’ yra šventa tautinė 
pareiga savo dalimi prisidėti prie didžiųjų 
tautos darbų — atgauti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausom} bę.

5

taip pat įvesti rusų pinigai, 
jau viešai skelbiama, kad 
“kai laitai bus išimami iš apy 
vaitos, apie tai iš aukšto bus 
laiku pranešta.” Tokio pra
nešimo artimiausiu laiku ten sa| 
ka laukti it dėl Lietuvos 
lito.' •
Lietuvos gyventojų
nususinima®

Nepaprastai aukšto kurto 
nustatymais rusų rubliui (už 
1 litų 90 kapeikij) siūdavę 
skaudų smūgį visiems Lietu
vos gyventojams. Nors bolše
vikams artėjąs gyventojai pra 
dėjo iš bankų grobstyte grob 
styti savo santaupas bet tik 
nedaugelis suskubo pinigus 
išsiimti ir paversti kuria 
nors, kad ir nereikadir.iga, 
preke. Tuojau pat raudonoji 
valdžia išleido pinigų išėmi
mo (suvaržymų. Visi Lietuvos 
gyventojų sunkiai uždirbti i 
pinigai dabar nuėjo niekais, 
nes litus pavertu® rubliais, už 
juos nebegalima gauti nei 
dešimtosios dalies to, ko jie 
buvo emksčiane verti. Ypač 
skaudžiai šį aųnplošimų pa- 
jny kaip sykis neturtingieji 
gyventojų sluoksniai. Lietu, 

ben-

“ Taigi šiame klausime, kaip ir tūks
tančiuose kitų ūkiškų klausimų, Lietuvos
okupantų valdžia vadovaujasi ne ekono- vos darbini nikai buvo, 
miniais, 0 politiniais sumetimais, šitie jo® drai paėmus, taupūs ir ne- 
gumriimai išplaukia iš jūs siekimo kaip ma^a jų dalis turėjo taupo- 
galint kiei-fco pririagti žmorte had. jin mosiMe kasosc dide9nes ar 
negal«y spardyt.*, »«te^ i bolSev.kta- s.nta M,R Juk vi.
kos diktatūros reples. . .■ sų. Lietuvos miestų pakras- 

Vidwtlniškiemw ir smulkiettis Lietuva kur/pignesni Žemės skly
ūkininkams, taip pat smulkiems dirbtuvė- Į paj, buvo nusėti darbinin- 
lių ir krautuvių savininkams komisarų kams prikIausa4čių namukų, 
valdžiai neva paliko “temę gyvent. , bet ... ... . u . , . . _O kiek tūkstančių d/irbinin- 

kų dar liko, kurie dėjo litą
priveiki eiti į valdžios įmones dirbti ar- vis dairėsi, kur
ba stotų į sovehozus” (,*a Plačius namelį. Ik bar

• ♦ • ........ bolševikų valdžia šiuos “ka-
Tnfluenzos epidemija viė labinu pradeda prtaftsrtus” apiplėšė ir jų snn 

siausti. Sergančiųjų skaičiuj^ kaip ipnaaMša' tafppdu pavertė niekais, 
gydytojai, didėja Yra rtikalinga vietema fc.
atkreipti didesnį dėmesį į savo sveikatų.
lieikaling;. apsisaugojimas. Taip pat yra reį-, **>lševikų demagogija 
kalingas ir būtinas dažnesnis atsilankymais Tačiau okupantų rykštė 
pats savo šeimos 'gydytoją. ' tuo visuotiniu gyventojų nur

ji visokiomis priemonėmis jnos spaudžia 
ir smaugia,, kad jie nusigyventų ir būtų

patyrimo kiekvienas Lietuvon 
gyventojas, bet kad uždar
biai “pakelti” du su puse 
kartų, tą gyventojai pirmą 
kartų išgirdo tik per eną mi
tingų.

Nenorėdami Žvalgytis tuš
čiomis frazėmis, kaip tai da
ro Gedvilą, paimsime tiktai

man, Finkelatein, Jodei, Lon 
don ir kiti. Kaune buvo su
ruoštas “lietuvių lietaratū- 
ros vakaras,” kuriame da- neles 
fyvavo tokie Lietuvos “star-

— Žinai, vyreli. To esi 
labai nedėkingas ir Beatsi
lyginsi už tą, ką aš tau ge
ro padariusi.

— O ką gi tokio ypatin
go padarei ?

— Matai, kai ūkininkas 
nupeni paršą ar aviną, tai 
parodoj gauna prizą, o aš 
nupenėjusi tave nieko ne
gaunu, net nei geresnės suk-

4)

rašytojai:” A. Suckerev, J. 
Josadė, V. Mėerovię, J. Lac- 
man, L SmefkoviČ, G. Kun- 
ski ir kiti.

Atrodo, tavorščiai, kadpačios raudonosios valdžiom
paskelbtus davinius. Štai ko- Stalinas, tverdamas

Kartą Hitleriui suskaudo 
dantys ir tuojau buvo pa
šauktas dantistas, kuris iš
traukė jam 2 dantis.

Už poros dienų dantistas 
pardavė vienam žydui ko
lekcionieriui abu Hitlerio 
dantis, po 100 dolerų kiek
vieną.; • 4

Lietuvoj, turėjo ant mįslės:
Lietuva žydams, o žydai 
man. I

Amerikos lietuviški kaca-Į -
vėliau sužinojo Hit-

lyginimai. Paimkime, įstaigų P" *n‘e™“° - ji? lerto apfe »tų ir balniai per-
kurjerius, kuriems paskirta '™,'n S«uk>« *»•'

nunistij partijos organe “Tie 
Nr. 145 paskelbti finan

sų komisaro Vaišnoros nusta
tyti valstybės tarnautojų at-

algos tarp 135 ir 225 rublių 
(t. y. tarp 150 ir 250 litų). 
Tuo tarpu nepriklausomos 
Lietuvos valstybės įstaigose 
kurjeriai įgaudavo 160 lt., ne
skaitant 10% vad. trimečio 
priedo po ištarnauto laiko. 
Ar kuris sovietiškos įstaigos 
kurjeris gaus aukščiausią noi 
mą (250 lt.) mes tuo tarpu 
dar nežinome, bet jeigu ir vi
si kurjeriai gauti] šią normų 
(ko tikrai nebus), tai iš kur 
‘ ‘ draugas ’ ’ Ged vi 1 a paėmė 
uždarbio pudidėjinrrą du su 
puse kartų? O juk pats Ged
vilas pripažino, kad “pragy
venimas ęiabrango du kar
dus.”

valio Stalinui šaukia, kad. ..
Lietuva laisva - nuo Be- is4k8 "^tan-

tui tuojau tuos dantis iš-tuvių.
pirkti.

Kitą dieną adjutantas at
varė patį žydą pas Hitlerį ir 
atnešė 213 dantų.

Visus dantis Hitleris pa-

— Sakoma, kad Afrikoj 
yra triukšminga velnio gar
bintojų sekta, kuri tiki, jog' 
pekla tikras rojus, velnių J 
prineštas visokių gėrybių, silaikė, o žydą nubaudė ka-

čia nieko nuostabaus. Fasr Įėjimu. (“U. Ž.”>

ris pasirašinėja kaipo darbo 
atlyginimo skyriaus vyriau
sias inspektorius, žodis žc- 
din rašo: “Pavyzdžiui, linų

puse karto? “Tiesos Nr. 147 
įdėta® darbo komisaro pava
duotojo “draugo” Mieelma- 
cherio pareiškimas: “20% tu

pramonėja darbininkų darbo ri būti pakeltas atlyginimas 
atlyginimais pakeliamas 35.5 bendrai paėmus, visiems LT-
%, siuvimo pramonėje — 28.6 
ntuoš, poligrafijos (pramonėje 
— 23.8 nuoš., metado aipdirfci 
mo įmonėse ir elektrom sto-

S R darbininką nu-? kartu. Ta
čiau gali būti, kad viemos 
įmonče darbininkams, arba 
net tos pačios įmonės atski-

Imsime kitas dirbančiųjų nuoš.” Tiesa, no- riems darbininkams, bus at-
Srup.,1. Nepi lki,,,.somoje Lie-
tavoj, zenuaueia vMdm.nko urim(. isiminti, ka„ 
kategorija buvo v, pag»l ku
rią gaudavo 230 litų. Dabar 
raudonoje Lietuvoje tos port 
kategorijos valdininkams (re 
gist rotoriams) nustatyta 
tarp 200 ir 300 rublių (220- 
330 litų). Tikrai Gedvilo de
magogija gali išvesti, kad 
registratorius dabar uždirba 
du su puse karto daugiau..

Kiek uždirbs Lietuvos 
darbininkai?

Tačiau nepasitenkinkime 
vien valdinių įstaigų tarnau-

jo mėn. pabaigoje atlygini

lyginimas pakeltas 50%, o ki
tos įmonė® darbininkams tik 
2—3%.” Negana to. Iš to pu

mai d.ariūrtinkafrrs buvo pake! ties Micelmacherio sužinome, 
ti vidutiniškai 20—30%. Bet ' kad “p:'gal naują sistemą, 
vargšų Lietuvos darbininkų1 gali kai kuriems darbinią- 
nelaimėj, nrek ip negailime sn' kailis mokėti mažiau negu jie 
“drangų” Gedvilą išvesti pa iki šiol gaudavo/’ Bet jiema 
didėjimo du su puse kurtų., j esą “numatyta” duoti. ar
Atlyginimas padidėjo, inaž- 
daug, 40—65%, bet juk pats 
Gedvilą sako, kad pragyveni
mą® pabrango du kortus. Tu
rime tikslių žinių, k d, pav., 
prieš ,pat fnaskolišhų rublių 
įvedimų sviesto kilogramas
kainavo 13—15 litų, tuo tai> 
pu kai anksčiau jo kaina bu
vo 3.5—4 litai. Dhibar svies-

tojų ir valdininkų atlygini
mais, Paimkime darbininkus, 
kuriais bolševikai, pagal jų 
fraseologijfc taip “rtpbmi.”!tas <br lal,ia" Pahran«a 

fttai toje pat “Tiesoje

menb priedus, tad mažiau ne
gu anksčiau niekas neuždirb
siąs. Bet MicebiMcheris taip 
ir nepasakė, .kaip turės tokie, 
darbininkai .pragyventi, jeigfl 
pragyvenimas, bet paties (įėd 
vilo. pripažinimu, pabrango 
du karius? (Bus daugiau.)

“Draugo” koncerte,
96 d., 1941 m., dalyvaus gar- 

Kiek tie-os yra “draugo” ■ suris De Fted A Cappeila ehe- 
Nr. 146 toks kompeletingas ' Gedvilo žodžiuose apie už- ra» ir rinktinės lteltvlp teflOO 
asmuo, kaip C. Skickis, ku-į darbio “padidėjimą” du su jėgos.
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AJ. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Kelioms dienoms praėjus po daktaro Krasnovo 
“prisipažinimo,” buvo suimtas rašytojas Kuznecovas. Jį 
ilgai laikė uždarytą vienų vieną, kol galop pradėjo tar
dyti; tardė tas pats vaikinas, kuris buvo anksčiau tar
dęs daktarą Krasnovą.

GPU sargybinio palydėtas, rašytojas įžengė į kvo
tų skyrių tartum eidamas pas draugą į svečius. Net 
nelaukęs, kada paprašys jį sėsti, pats patogiai dribtelė
jo priešais į kėdę.

Tardytojas norėjo išsyk pasielgti labai griežtai ir 
jį pamokyti, bet paskiau apsigalvojo, vildamasis, kad 
toks tardomojo elgimasis tesantis tik kaukė, po kuria 
nori paslėpti savo baimę, todėl — manė — su šiuo 
žmogumi turės ypač nedaug darbo, nes toki tipeliai, 
kaip praktika parodė, prisipažįsta greičiausiai iš visų. 
Tarėsi, taip pat gerai žinojo, kaip reikia tokį ponaitį 
priversti, kad kuo veikiausiai savo kaukę atskleistų. 
Todėl dėjosi, kad turįs kažko svarbaus ieškoti po savo 
popierius, per tą laiką, bevartydamas įvairius bylų la
pus, į atvarytąjį nė karto nepažvelgdamas. Tokios tak
tikos paprastai daugumas suimtųjų neišlaiko ir, nesu
laukdami, kada pradės juos klausinėti, ima patys kal
bėti, garsiai šaukdami apie savo nekaltumą. Tačiau ra
šytojas Kuznecovas, vis dėlto, nesidavė šia meškere pa
gaunamas — ramiai laukė, kol p. tardytojas baigs var
tyti savo lapus, tartum pats būtų nepaprastai tuo ty
rinėjimu susidomėjęs. Pagaliau, pats tardytojas neteko 
pusiausvyros ir, piktai dėbtelėjęs į rašytoją akimis, aš
triai pastebėjo:

— Jūs esate kaltinami, kad ruošėte kontrrevoliuci- 
ją. Dalyvavote sąmoksle, kuriuo buvo norėta su ginklu 
rankoje nuversti Sovietų sąjungą. Savo likimą galite 
sušvelninti tik viską atvirai ir iš širdies prisipažinda- 
mi, šiaip jums gresia sušaudymas!

Tardytojas buvo tą sakinį kartojęs jau šimtus kar
tų, ir nė sykio jis neliko be lauktojo atgarsio, tačiau šį 
kartą nepaprastai nustebo, nes rašytojas dėl to grasi
nimo tik nusišypsojo ir kiek ironišku tonu atsakė:

— Ar jau viskas? Prašau kaltinimus berti toliau!
— Kaip? Vadinasi, manote, kad aš juokauju? Nori

te iš manęs pasišaipyti? O gal neprigirdite? Aš jums 
perskaičiau kaltinimą, už kurį gresia mirties bausmė! — 
suriko tardytojas, pašokdamas nuo kėdės.

— Prašau man leisti pastatyti vieną klausimą! — 
atsakė rašytojas, nė kiek nepraradęs savitvardos. — Jūs 
ne kaip tardytojas ir mano likimo sprendėjas, bet kaip 
žmogus, ar jūs esate įsitikinę, kad aš esu kaltas? Ma
tote, mane domina vienas grynai psichologinis dalykas: 
ką galvoja budelis pakardamas žmogų, nors puikiausiai 
žino, kad jis yra visiškai nekaltas.

— Jūs užmirštate, su kuo kalbate, drauge! — pik
tai atkirto tardytojas. — Aš esu tardomojo skyriaus tei
sėjas, bet ne budelis. Be to, jūs turite atsakinėti į mano 
klausimus, bet ne aš į jūsų!

— Tačiau prašau nesijaudinti! — sušvelnino vieną 
gaidą rašytojas, atsiliepdamas į tardytojo žodžius tokiu 
tonu, kuriuo suaugusis stengiasi sudrausti niekadarybę 
iškirtusį vaiką. — Ar jums, drauge, tikrai neatrodo 
kvaila kiekvieną dieną vaidinti panašias komedijas su 
tokiais “prisipažinimais?” Ar jums nesirodo, kad reik
tų kartais pasiknisti ir po tardomųjų psichologiją, pa
žiūrėti, kas ten yra, pavyzdžiui, kad ir taip, kaip aš 
dabar darau? Aš, rodos, kažin ką duočiau, kad tik tik-' 
rai žinočiau, kas šiuo momentu darosi jumyse, ką jūs 
dabar manote, galvojate, jaučiate? Jūs, tur būt, žinote, 
kad aš esu rašytojas, bet ne iš tos rūšies, kaip kad jū
sų šeršenevičius, kuris sako: “Man vistiek, iš kurio ga
lo skaityti knygą, — iš pradžių, ar iš pabaigos, — man 
iš abiejų galų ji vienodai įdomi, lygiai, kaip jūsų pačių 
didžiųjų Jakulovo arba Erdmanno — paveikslai, ku
riuos galima be didelio nuostolio pakabinti vieną vie
toje kito.”

Aš tuo tarpu parašiau knygą — jūs iš manęs ją 
konfiskavote, bet, duodu galvą, jos neskaitėte, — kurios 
negalima skaityti iš kito galo, nes aš esu tikras ra
šytojas, vienas iš tų, kokį duoda gal tik visas šimt
metis. Tačiau jūs mane ir taip pasistengsite be jokių 
ceremonijų nuvaryti į aną pasaulį, ir mano knyga nie
kados neišvys pasaulio. Todėl aš prašau nedidelio daly
ko: būkite toki geri ir teikėtės su manimi nors kaip su 
žmogumi šnekėti, kad tuo būdu aš, neturėdamas nė vie
no skaitytojo, galėčiau turėti bent vieną klausytoją!

(Bus daugiau.)

DRAUGAS

JAM NELEISTA DALYVAUTI INAUGURACIJOJE

(“Draugas" Acme telephoto)

Baltųjų Rūmų vienam nariui nekista dalyvauti inauguracijos iškilmėse. Tai prezidento 
šuniukas Failas,* kurs visur prezidentui draugauja. Bet per inauguracijos iškilmes jis palik
tas uždarytas prezidento automobiliuje.

4,741,000 Ateivių Užsiregistravo
(Prisiųsta iš Alien Di vision įmini gration and Naturalization Service, 

Department of Justice, Washington, D. C.)
Baigus pradinį ateivių su- 

skaitymų, Teisingumo Depa
rtamentas praneša, jog 4,741,- 
000 nepi liečiu užsiregistravo 
kontinentinėse Am. Jungtinė
se Valstybėse! sulig Ateivių 
Registravimo' Įstatymo iš 
1940 m. Sykiu, Departamen
tas prašo visų ateivių ir pa
bėgėlių vaikų, nesulaukusių 
14 m. amžiaus — tokių šioje ! 
šalyje yra apie 30,000 — kaip 
tik sulauks 14 m. nuvykti į 
registravimo vietų ir tenl už
siregistruoti.

Teisingumo Departamentas 
pakartoja visiems užsiregis
travusiems atnivianus, kurie 
yra pastovūs gyventojai, pra

fisai kitose šalyse, taip pat 
neįnima ateivius jūreivių, ku- 
riij užsiregistravimas kasmet 
atnaujinamas prieš jiems ap
leidžiant luiivų, neįnimai nei 
užsi regi stravimus A lasko j, 
Hawaii, Puerto Rico ir Vir
gin Islands.

“Nesunku paaiškinti tų 
perviršį”, sako p. Harrison.

“Pirmoj vietoj anie skaičiai 
buvo 1939 m. cenzo. O 19-10 
m. cenzas dar nebuvo gata
vais. Antroj vįeto', jokių*bū
du nebuvo galima sužinoti, 
kiek šioje šalyje yra nelega
liai atvykusių ateivių. Tre-
čioj vietoj, šis nepi liečiu su

nešti “Tmmigration and Na- skaitymas išvysto faktų, jog ravo su programa, 
turalization Service, Wash- tūkstančiai žmonių, kurie per “Nėra reikalo man nurody-
ington, D. C.” savo cdr?so iltfų laikų skaitė save įpiliie- j0^ jej laikraščiai nebūtų 
pakeilutinių bėgiu ijenkių die- ciais, rado, po alsaig^us per-Į dayę'mums 100 nuoš. kooipe- 

Už nepranešimų bus bau- žiūrėjimo, jog jie ir jų tėvai raotios, tūkstančiai ir tūks-nų.
džiauti pinigine bausme, ka
lėjimu, ar abiem bausmėm.

niekari neužbaigė reikalingų 
pilietybės formalumų. Buvo

Ateiviai, kurie laikinai apsi- Į tukistani/iai kitų apie kurių jOg, nežinojo, kais nuo
jų buvo reikalaujama. Ačiūstoję šioje šalyje, turi pra- , stovį buvo abejonių, ir ku 

nešti savo adresų keta trys j rie, sekdami musų patarimus, 
mėnesiai, air jį pakeičia, ar
nlepakeičiau Žinokite, jog tam 
tikslui įgalima gauti blankas

užsiregistravo, kad ateityje 
išvengus nesusipratimų ir, 
jiems bus lengviau prisilaikv-i P*'na* tikiu, jog tas sumaži, 
ti šios šalies įstatymų ' ' no skaiZ‘^ nesiregistravusiųkiekviename pašte. iki minimumo.”

teivių, kurie, prisilaikydami i skaičiai ”, sako Harrison,! Direktorius Harrison krei- 
įstatvmo, užsiregistravo, Earl .“turi būt, bus skaitomi kaipo pia dėmesį į faktų, jog paš- 
G. Harrison, Registravimo pradiniai skaičiai. Jie buvo j tai vitsa priima užsiregistravi-
Direktorius nurodo, jog pir- rankomis suskaityti”, kaipl mus. “Neturimi? manyti, jog
miau buvo skaitoma jog šio- tik greit milijonai išpildytų tai yra pratęsimas laiko už-
je šalyje buvo tik 3,600,0)0 blankų ir rankų pirštų įspaų-| siregistraivimui,” jis sake.
ateivių, bet registravimas pa- dų kortelių pasiekė Washing- “Mes tik leidžiame paštams 
rodė 1,141,971 daugiau. Tie tone ofisų. Tikri skaičiai bus imti registravimus su paaiš- 
skuičiai neįnima tų, kuriuos žinomi tik su mašinomis su- kiminais, kodėl užsiregMra- 
siunčia įvairūs konsuliniai o- skaičius kada nors pavasary. vimas buvo sutrukdytas. Dau-

Diskusuodamos skaičius a- “Visi mūsų dabartiniai

FACTS YOU NEVER KNEWIH By Bob Dart

A2

\Jr

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, M.I.O.

Įdegusi Žarna
Ūmaus pobūdžio didelės 

žarnos įdegimas tęsiasi ke
letą dienų. Gali betgi užsi 
tęsti gan ilgai, jeigu abelna 
ligonio sveikata ir pirmiau 
buvo nepergeriausia. Daug 
pareina irmuo to, kaip greit 
buvo parūpinta ligoniui me- 

Įdikalė pagalba. Ligai tęsian
tis keletą savaičių, ji gero- 
i kai įsisena ir įgauna kro- 
niško pobūdžio eigą.

Staigaus pobūdžio ligos 
eigoje simptomai reiškiasi 
greitai. Ligonis viduriuoja, 
skundžiasi vidurių gėlimu, 
kai kuriuos kamuoja šir-

ligonio pajėgos išsisemia į 
gan trumpą ligos eigą" tr 
žmogui ši ašarų pakalnė pa
sikeičia į amžinybę.

Kroniškoje eigoje ši liga 
sutinkama dažnai. Kas yra 
verčiamas dažnai atsirūgti, 
riaugėti, turėti išpūstus vi
durius, kurie beveik visados 
kieti išskyrus vienam kitam 
atsitikime viduriavimą, jaus 
ti silpnėjimą pajėgumo, tas 
greičiausiai priklauso šia: 
ligonių grupei.

Kadangi ši liga yra mi
krobinio pobūdžio, todėl la
bai dažnai prie šių ligonių 
prisikabina komplikacijos 
įvairių ligų formose, bū

dies pyktis ir vėmimas, iri tent, rheumatizmū, maža.
net gali pasirodyti klaujo- 
plūdis. Prie šių prisideda 
troškulys, nustojama apeti
to ir greitai puola svoris. 
Temperatūra gali kiek kilti 
arba būti normali. Kai kada

Direktorius Harrison nuro
do, jog kontinentinėse A. J. 
Valstybėse net dešimts val
stybių pristatė daugiau kaip 
82 nuoš. užsiregistravusių a- 
teivių. Tos valstijos yra:

New York — 1,212,622.
California — 526,937.
Pennsyl vaniai — 361,475.
Massachusetts — 356,028.
Illinois — 319,385.
Michigan — 290,730.
New Jersey — 270,973.
Texas — — 204,450.
Ohio------- 196,214.
California — 152,664.
Dinektorius taria širdin

giausių padėkų svetimų kal
bų laikraščiams, kurie koope-

gely atsitikimų, paaiškinimai 
į rodo, jog dėl geriausių prie
žasčių ateiviams nebuvo ga
lima anksčiau užsiregistruoti. 
Pav., nepaisant mūsų geriau- 
įsių pnstarJgų, duug žmonių, 
kurie pilnai tikėjo tapti pi
liečiais prieš gruodžio 26 d., 
sekė patarimus kitų žmonių, 
kurie jiems patarė, jog nerei
kia registruotis. Apgailestau
jame, jog tie ateiviai sekė 
tuos (patarimus, nes dabar jie 
pavojun stato savo pilietybę. 

Galų gale, pranešta, jog
Ateivių Registravimo Sky
riui* paštu išsiunčia net 75,000 
užsiregistravimo recytinių- 
kortelių kasdien. Iki sausio 
11 d., 2,297,234 buvo išsiųsta 
iš Wasliington. Tikime, jog 
iki vasario 15 d. ši progra
mos dalis bus baigta.

kraujyste, sąnarių įdegimu, 
nervų gėla, galvoskaudžiu, 
inkstų įdegimu ir t. t.

Ligonių gydymas reikalau 
ja tinkamos globos. Ji turi 
būt parūpinama ligai tik 
prasidedant. Staigiuose ats»- 
tikimuose — kad apsaugoti 
ligonį nuo rimto pavojaus ir 
tuom pat sykiu gražinti pil
ną sveikatą, gi kroni&kuose 
— kad įsisenėjusi liga ne
gautų dar daugiau pakasti 
sveikatos pamatus ir kad 
apsisaugoti komplikacijų.

Klausimai Ir Atsakymai. ’ . ■
T. ž. iš Gary, Ind. rašo: 

“Prieš 5 metus man nety
čia iškrito iš rankų peliu
kas. Jo aštrios geležy tės ga
las pataikė kojon arti di
džiojo piršto ir gerokai pra? 
kirto. Reikėjo gan storai 
drobule apvynioti koją, kad 
sustabdžius kraujoplūdį. Vė
liaus pastebėjau, kad kairė
pėda (kurią netikėtai ,bu?į

■
(Tęsinys '4 psl.)

acigos,
taneiai ateiviij būt pasilikę į- 
staitymų laužytojai vieni tik

laikraščiams už atkartotiną 
spauzdinitnų mūsų straipsnių.

KLAUSYKITE! — PATIKS!
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CIVILIZACIJOS KRIZĖ
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimus 

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys)
Kada Darvino knyga pasi 

rodė visuomenėje, tuo pačiu

traukli, neužilgo liko išver
sta j visas kalbas. Ką Dar
vinas biologijos srityje da-

, .» ___ , vė materializmui, tą Mark-laiku is spaudos išėjo Ka- ’ 7
y | sas davė sociologijai. Abu 

šie mokslai susijungė, ne
rolio Markso veikalas, 
šis žmogus esminiai savo 
veikalą iš kitų šaltinių iš
vedė: jame nėra jokio ori
ginalumo bei kūrybiškumo; 
jis yra prancūzų revoliuci
jos mintytojų prisiplakėlis, 
ypatingai pusiau prancūziš
ko ir pusiau škotiško as
mens, Louis Blanc, pasekė
jas, ir be to jis yra Prud- 
hon rašytojo įpėdinis; to, 
kuris parašė garsųjį veika
lą “La propriete’, c’est le

ta mintimi, kad jie bus prie
žastys, bet kad jie bus ženk- 
lai-simptonai, perstatą pa
prastąjį materializmą, kuris 
vėliau, 19 šimt., turėjo su
krėsti išlavintą Europos 
protą.

Šios socialinės revoliuci
jos atskirame atsitikime ma 
terialistinio pergalėjimo pa
sekmė užsibrėžė kaip tikslą

DRAUGAS

MEDIKAS PATIKRINA GENEROLŲ SVEIKATĄ gy atsirado ant mano gal- da ir nepavojingas tumoras 
vos keletas nedidelių guzų. pasikeičia į pavojingą.
Viršūnei šviesėjant, visi — ------------ --
trys aiškiai matosi. Kodėl Visur tam linksma, kieno 
jie ten auga, nežinau. Bet Į širdis linksma. O kieno šii:- 
norėčiau žinoti, ar kartais dis juoda, kaip juodom ežero 

vilnys, tai liūdna tam ir jau
nime, ir vergo palapinėje ir 
kunigaikščio dvare.

Vincas Krėvė

i ?•’

vai,” “Nuosavybė yra vagy
stė.” Markso šeimos vardas

("Draugas” Acme telephoto)
Kariuomenės gydytojui leitenantui Havlik generolai yra lyg paprasti kareiviui, kai jis 

išlyginti visas sunkenybes, imasi tikrinti jų sveikumo stovį. Jis egzaminuoja maj. gen. S. T. Lapton. Kiti trys tgene-

nėra pavojaus sveikatai?
Atsakymas U. N. Dauge 

ly atsitikimų viršugalvio 
odoje (gali būt ir kitur) at
siranda užaugos sebaceous 
cysts vadinamos. Jos gali 
kai kam kenkti grožiui, 
skaudėti, o net ir pūliuoti. 
Šiaip kokio ypatingo pavo
jaus sveikatai šios rūšies 
užaugos nesudaro.

Joms gydyti yra operaci 
jos priemonė.

Reikia bet gi nepamiršti, 
kad tumorai auga dviejų 
rūšių: pavojingi ir ne. Bet 
ir vienam ir kitam atsitiki
me gydymo priemone patar
tina pasinaudoti, nes kai ka-

SOOTHE EYES!OVER- 
WORKED 

MAKE TMI* SIMPLK TCST TODAY

IYES OVERWORKEDT Do they smart 
and bum? Murinę brings ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.
h

T

Murinę is aikaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

E Ves '
SOOTHES.CLCANSES . REFRESMES
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kurios kokiu nors būdu ken
kė komunizmo pažangai. Ko 

buvo Mordecai. Vardas 1 munizmas buvo šios sulai- 
“Marx,” buvo vienas nuduo- kančios įvairiopos medžia- 
tų pavardžių, kurias žydai gos logiškas pilnas išsivys- 
taip dažnai iš persekiojimų - tymas, kuri3 tuomet buvo
baimės arba iš dramatinės žinomas socializmo vardu, 
nuotaikos save pasivadinda-j Tai, kas sulaikė užslėgtą 
vo. Markso atvėjuje jo tėvai proletariatą (arba geriau 
tuo vardu save pasivadino.' jų neproletariškus vadus) 
Jis nutarė įrodyti ištisą pa-‘ nuo pavirtimo “visiška kiau 
vyzdžių eilę, panašiai kaip le,” buvo užsilikusi krikš- 
ir Darvinas, tiktai atskiroje eionybės tvirtybė ir krikš- 
srityje, kad visuomeninis čioniškoji etika-dora. Pa- 
persimainymas įvyko aklų ; prastais žodžiais kalbant, 
mechaniškų priežasčių ke- tai buvo įsakymas: “Ne- 
liu, o ne žmogaus valios bū-į vok;” užsilikusioji tvirtybė 
du; jis apsiėmė įrodyti, kad viso to, kas Vakarų Euro- 
blogos sėkmės kilo iš me-;pos žmogui įgimta, t. y., pa 
džiaginės aplinkos, o ne iš

rolai laukia savo eilės.

žūtingame būde; įgyvendin
ti tai, kas pirmiau buvo už
slėpta; palengvinti ir atleis
ti *tai, kas iki šiol buvo tik
tai būtini ir daugejanZi 
įtempimai. Sukrėtimas to-

SVEIKATOS 
KELIU

(Tęsinys iš 3 putd.)
vau sužeidęs) yra kiek silp
nesnė. Tas silpnumas tebė- 

kiame plačiame laipsnyje,' „ ir po šiaį dlenat Didysis
kaip Didysis Karas, tą už
duotį ūmai ir kiaurai atli
ko; proletariatas ne tiktai 
buvo sugyvintas ir atgavo 
savo sąmonę, kad kenčiąs ir 
laukiąs išvadavimo progos, 
bet jo pasipriešinimo dva
sia šimteriopai padidėjo iš

pirštas neturi lankstumo ir 
išrodo kiek pakumpęs. Kai 
mėginu rankomis atitiesti 
jį į pirmykštę vietą, sąna
ryje nepaprastai skauda. Jei 
yra galima, prašau duoti 
rodą.”

priežasties pratęstos kovos.1 Atsakymas T. Ž. Iki ku- 
1 riam laipsniui peilio gele-

keitimas gali rubežiuoti cą 
nario miklumą.

Būtų patartina padaryti 
tos vietos X-spindulių nuo 
trauką. Ji parodytų ar sana 
rys yra nukentėjęs ar ne, ir 
ant kiek.

Ar kaltė yra pažeistoje 
sausgyslėje, į tai būtų ga
lima atsakyti tik padarius 
ekzaminaciją. O gal čia vei
kia abidvi priežastys sykiu?

Patariu su viltimi atsi
kreipti prie sąžiningo gydy
tojo, kad, galutinai nusta-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
i£ekzatnin uoti jus moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali 9uteikti.
32 MIMAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pabalina 
visų. akių įtempimų.

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

OPTOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAIj 0323 — Clticago 

OFISO VAIiANDOS 
Kasdien »;U0 a. m. iki 8.30 p. m. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL CAN ai 5968

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutarti.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.
Teh CAN ai 2345 

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

Tel HENUock 3150
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čius diagnozą. Tuomet bus
Anksčiau panašus sukreti-' įįį,’gkriidim^'” sužalojo «alima žinoti' kokių priem0’ 

.rba nuosavybei, kuri yra mas, tiktai mažesniame laip1 vi_toip PSftnAiliq aildmp nių reikia, kad pagelbėti ”
eo nroto nusiteikimo štai v“’ TaX “.............. ........................
go proto nusiteikimo, štai, kilnumą ir laisvę. Bet ka-' muną, atnešdamas su d , manvti io-
nė k?vuaU ^Da^K-laitai”' “t 1 V‘8US galėjo pažeisti tcnyŪu krau

aut _ J° Pamat°' I darbUS ir ‘° žiauraus S“ki‘ jo indą, nervų šakelę, o la-
zydislta knyga, parašyta vo-, tinimai-aankcijos nepanise- Į limo suvaržymą, kunigų žu- 3biausiai galžj„ nukentsti di.

dynes, nes jie atstovavo se-j dįji pirStą ^tiesiamoji saus- 
nąją dorą, paminklų išgiio- gy8Įge Skriodimas galėjo 
vimą ir t. t. Dabar, po Di
džiojo Karo, tas pats daly
kas pasikartojo, tiktai pla
tesnėj plotmėj, rusiškoje re
voliucijoje. šiai revoliucijai 
vadovavo maža tarptautine 
klika-partija, didžiumoj žy
diška, ir ji buvo beveik vi
sumoj žydiškų jėgų palaiko- 

Yra tai būdinga kiekvie-į ma. Žydiškose revoJiucijose 
no sukrėtimo ypatybė, kad buvo ne tiktai karštas kerš

to užsibrėžimas, taikomas į 
senąjį režimą-valdžią, bet 
juose dar reiškėsi tas ko«- 
mopolitaniškas patyrimas, 
slapto veikimo įrankiai, tam 
prumo ir tvirtumo šudėtin-

neteisingo mokslo arba blo-

kiečių kalboje. Joje. buvo pa kė; jr kartą nuosavybė pra- 
švęsta daug darbo, tvirtumo rado dorišką sankciją, ji 
ir atvirumo, ypatybė, kuri negalėjo atlaikyti savo. Tra- 
buvo būdinga Markso krau- dicija ją vis dar palaikė abe 
jui; ji buvo parašyta dau- jotinai gyvą, nors ji buvo 
gumoj anglų muziejuje, nes blogai neteisingų teorijų, ku 
Marksas buvo Vokietijos rįos buvo materialistinis 
tremtinys, gyvenąs Angli-1 fcaįp įr patys šių teorijų 
J°Je- priešai, apginama. Tada ūžė

Jo knygos užduotis buvo j° Didžiojo Karo sukrėti- 
perilga jo trumpam gyveni- mas.
mui, tad jo draugas ir gar
bintojas ją užbaigė. Ir ka
dangi ji buvo kosmopolitą- I jis linksta suvienyti visa 
niška-visaapimanti ir pa- tai, ka3 buvo išsileidę, pra-

" ■ ■ ■ ■ ....................................................... _

THINGS THAT NEVER HAPPEN

ir
kiek naudos sveikatos at
žvilgiu bus galima tamstai 
užtikrinti.

U. N. iš Detroit, Mich. 
skundžiasi šiaip: “Pereitų 

j keturių ar penkių metų bė

(jeigu jis įvyko ties sąna
riu) pažeisti sanarį. Pasė
koje galėjo iš priežasties su
žalojimo žymiai pasikeisti 
sąnario audmenys. šis pasi

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

gumas, aiaškumas ir įgimti 
visuomeniškam gyvenime Atsakančiai ir prieinama kai

na pritaiko akinius, 
potraukiai, kurie žydus pa- di randasi; .
darė tokiu grąsinanciu gai
valu kiekvienoj Vakarų Pa
saulio krizėj.

(Bus daugiau.)

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089
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Re*. 6068 So. Talman Ava.
Re*. TeL GROvehilI 0617 
Office tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 3—4 ir 7—6 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis su-sitarue.

2423 VV. Marųuette Road

TeL YARds 6981. 
Res.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 0:30-8
756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROapect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest 35th Street

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

Telefonas: Hemlock 5849

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

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

Sekmadicuiais s u Lik sutarties

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUTIS

OPTOM EI MIE ALL Y A Ai V 
SPECIALIAS

Su v Iri 20 melų praktikavimo 
Mano Garantavhnaa

Palengvinto aklų Jternplmą kan es
ti priežustiml galvos skaudijlmo, 
avaigtnio, aklų įtempimo, nervuotu- 
rno, akaudamų akių kurft(|. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminaviinaa daromas su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
das. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vatkug Kreivo* aky* atl- 
taiaomoe.

Valandos: nuo 10 iki I vai. vak. 
Nedėllomla pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atilalsomoa 
be akinių. Kainos pigios, kaip 

pirmiau.

4712 So. Ashland Avc.
Telefonas YARDS 1«M
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0R.STRIK0L1S
rarfilOUM AND SURGEON

4845 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
Office teL YARda 4717 
Namą teL PROspeet 1680

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rsaidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal autartį.

T< OANal 6188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUROA8 

2201 W. Cermak Road 
▼alaadeer 1—8 popiet ir 7—8 ▼. t. 

REZCDENCUAi
6631 S. CaUfonda Ava. 

TĄ RSPaUle TMi

TaL OANal 0867
Rea. teL: PROapect 666t

DR. P. 1. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Bmldendja: 6600 So. Arteaian Avt 
VALANDOS i U v. ryte iki 1 bov* 

8 iki 0 vėl. eaHn.

Dienraščio °Draugo” Metinio 
Koncertas

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

SOKOL HALL
Rezervuokit tą dieną — 

“DUAUGŲI”.

Tei. YARda 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Šeštadieniais: II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iaąigi asinius pritaikau.
3343 b. riais L u Street

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Seėtadiamaia.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nuo it) hu 12 vaL ryto.

t

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, 1 rcciadietuaia 
ir tttičtediemais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
U YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

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

SekmadiesiaiH tiiųtgi {tagul sutartį.
Res. telefonas tiERiey 0434.

Tel Cicero 1484

DR. Š. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Noo 2 iki 4 jMipiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal autartį.

Res. 1625 bo. 50th Avenue
_______ TaL Oictro 1484________

DR. A. JENKINS
(Lietuvi*)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6787 
Namą telefonu VIRgici* 2431

DR. MAURICt KAHN
GYDYTOJAS IR CH1KURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL YARds 0994 
Rei. teL PLAsa 3800

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

TaL YARds 6667

DR. FRANK C. KWINN
I (Kviecinaku) a

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

_________ir patfal autartp

DR. P. J. BEINĄS
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — VENtvvorth 1612.

Rea. — YA&ds 3966.
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet. 7 iki 0 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tai. YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Serodoj pagal sutartį.
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ MOS
North Side

Sausio 20 d. Dangun Žen
gimo klebonijoj įvyko bend
ras visų srovių veikėjų pasi
tarimas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo reikalu.
Dalyvavo nuo kitų srovių:
Povilas Dargis, Petras Piva- 
runas, K. Pikelis ir S. Baka- 
nas. Nuo Federacijom: Tam- 
kevičius, Paleckis, Grėbliu- 
nias, Mažeika ir K. Bazys. Iš 
dvasiškių dalyvavo: Vaišno
ras, Jurgutis, Kazėnas, Vasi
liauskas, Karužiškis vietinis 
kun. Mitrius. Nutarta bendrai 
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės 23 sukaktį Vasario 16 
d., 3:30 popiet, Piliečių sve
tainėje, South Side. Kalbėto
jais kviečiami kun. Prunskis 
ir konsulas P. Dftužvardis. Iš 
kitataučių nutarta pakviesti 
miesto majorų ir teilsėjų E- 
gan. Vakaro vedėju bus Po- mP1J°Je 
vilas Dangis, kuris prašomus 
apsiėmė iškilmes garsinti i>er 
savo radio. Nutarta pagamin
ti tautinių spalvų ženklelius, 
kurie bus prisegti kiekvienam 
aukavusiam Lietuvos gelbėji
mui ir pabėgėlių šelpimui. 
Vargonininkui Baziui pavesr 
ta rūpintis muzikale progra
mų dalimi. Jis žadėjo ir su 
savo orkestrą tame vakare 
patarnauti. Dalyvių ūpas bu
vo labai geras, pakilus. Nuo
širdumo netrūko. Partijiniai 
kabliai-kabliukai visai nesi- 
maišė ir negadino prisiruo
šimo darbui. Tik vieningai 
nuoširdžiai dirbdami galime

mi nuošimčiai tai kaip 
lų metami pinigai.

ftv. Vardo draugijos nariai 
rfipet-4ingai darbuojasi, kad 
metinė kodavimo pramoga 
gerai pavyktų. Vakaras įvyks 
sausio 26 d., 3:30 po piet, 
mokyklos svetainėje. Tikimės 
daug svietelio iš apylinkės. 
Dovanų bus deiug. (Rengėjai 
nuoširdžiai kviečia visus at
vykti ir linksmai keletu va
landėlių praleisti. Vietinis

Lietuvos Vyčių
62 Kuopos Veikla

Liet. Vyčių kuopOs mėne
sinis susirinkimais buvo mo
kyklos svetainėj. Tarp kitų 
svarbių nutarimų svarstyta ir 
Lietuvos Vyčių seimas,, ku- 

įvyks šių metų rugpiūčio 
6, 7 dd., Šv. Vincento pa-

Iš Pietų Amerikos Lietnviii Gyvenimo

ris

Lietuvai laisvę atgauti/ Visi, 
kaip vienais, kalbėkime į j»a- 
saulį, nenustokime ūpo ir vil
ties. Ne vienos Lietuvos lais
vė sumindžiota, toks pat liki
mas patiko daug kitų tautų. 
Jos atgaus laisvę ir nepri
klausomybę, atgaus kartu ir 
Lietuvų. Reikia žinoma dar
bo, aukų ir paiišvenltimo. Jau 
laikas “Laisvės”
melus suprasti 
laukan.

Į valdybų išrinkti šnekantie
ji asmenys: įpirni. Kazimieras 
Ruzgūs, vice pirm. Norbertas 
Onaitis, rašt. Melvina Dude- 
nytė, fin. rašt. Felicija Ber
notiene, iždin. Petras Serzi- 
kas, maršalka Povilas Jwa,l- 
tas.

Naujai valdybai linkime di
džiausio pasisekimo šių metų 
darbuotėj.

Kiekvieno narto pareiga tę
sti tų kilnų darbų toliau, ne 
vien tik jieniia priklausant, 
bet pritraukti — prirašant ir 
savo draugus, drauges, prie 
to kilnaus darbo.

Tad, į darbų jaunime! Sto
kime visi kaip vienas ir dirb
kime — Dievui ir Tėvynei.

M. 8.

West End

ir ‘Vilnies’ 
ir mesti juos

Sausio 16 d. 8v. Vincento 
Moterų klūbas laikė susirin
kimėlį ir turėjo draugiškų, 
vakarėlį, kurį su kugelio už
kandžiu suruošė Siikravičie- 

ir Dragūnienė. Tie vaka- jne
rėliai klūbietėiiKs labai patin 
ka, n)es skaitlingai juos 
ko.

an

Sausio 18 d. sodalietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos 

laikė mėnesinį susirinkimų.ir

Sausio 18 d. Vyčių kuopa 
t u įėjo draugiškų pasilinksmi
nimų. Rengėjos vylės Onai- 
tienė ir Mažeikienė parūpino 
skanų užkandį “ebop suey”. 
Daug svietelio atsilankė ir 
linksminosi. Vietinė Vyčių 
kuopa gyva ir šauniai <lnr- 
buojasi savo ir parapijos nau
dai.

Sausio 18 d. buvo parapi 
jos susirinkimėlio. Matyti, pa 
rapijomet interesuojasi para 
I) į jos reikalais ir rimtai nu
sistatė sumažinti parapijos 
skolų. G&Tai daro, ųes moka-

"Copyright, 1941, G. C. Calvert; from Acme”
Melliert Swan?on su žmona, Michigaa City, Ind., tėvai gi

musių keturiukų — trijų, mergaičių ir berniuko. Nepaisant 
visų galimų priemonių naujagimius palaikyti jgyvus, jie ne
išgyveno nė 12 valandų.

Montevideo Lietuviai 
Ne Visi Trupiniais 
Ar Aulo,u Nuperkami

Mūsų tautos duobkasiai, 
niekur savoje kolonijoje me- 
pritaj>ę išėję svetimiesiems 
tarnauti, kati galėtų jų tru
pinius iš pastalės rinkti, tie 
mūsų “kovotojai” už darbo 

.žmogaus’ “laisvę”. Maskvos 
i tarnai nužemintieji, — komu
nistai (pseudo pažangiečiai) 
ploja katutes, jog nebegrįš 
Lietuvai nepriklausomybė, 
mebepakils Liwva ir lietuviš
kai dainuojanti Lietuva.

joje, ypatingai laksvaj-m U- 
rugvajaus krašte, — mūsų 
pasitikėjimo savimi ir savo
sios tautos skaisčia ateitimi 
ir apmokamieji Maskvos age
ntai.

Šiandien, mus kovoje dar 
labiau paakstino JAV. Pre
zidento pareiškimai. Teprisi- . , ,1 . • prasideda:
mena Maskvos agentai, mū
sieji komunistai “Darbkeiai” 
ir Kompanijai su “pseudo-pa- 
žengiečiais”, jog Montevideo 
ne visi lietuviai trupiniais ar 
auksu nuperkami.

jau liūdi Gedimino (pily, tai 
jie galingai aidi kiekvieno 
suisipratusio lietuvio širdy, 
kad nevertas laisvės, kas ne
gina jos. Lietuva kelsis ir 
vėl bute Lisva!

Diplomuotas Reporteris

Bėga Iš “Rojaus”
l. • • •

Baisios skerdynės įvyko 
taupi maskoliais okupuotos 
Bukovinos 8,000 valstiečių ir 
bolševikų parubežinių.

Ties Černovicais, šie 8,000 
maskoliais smaugiamų ūkini
nkų susiorganizavo ir jėga ė- 
mė veržtis į Rumunijų. Bol
ševikų sienos sargyba atiden
gė į juos Ugnį, ūkininkai at
sakė medžiokliniais šautuvais, 
durtuvais, šakėmis ir dalgė
mis. Formalus mūšis tęsėi 45 j 
minutes kol ūkininkai įsiver
žė į Rumunijos teritorijų, iš 
abiejų pusių buvo daug už
muštų ir sužeistų.

Prasimušę pro rusų frontų 
į Rumunijų valstiečiai pasa
koja, jogeį vib-ij Bukovina ii 
Besarabija, yra pasirengę bė
gti nuo bado ir to baisaus 
despotizmo, kuriuos atnešė

lemto tautinių išgamų eleme
nto ir euristinės Rusijos lai
kais, kurie džiaugėsi Rusijos 

kruvinojo gruzino Stalino pus įsigalėjimu, kurie bruko He

lirugvajaus lietuviai sako, 
kad Lietuva nebus ilgai ver- 

Buvo panašaus gaivalo, ne- gijoj. Varžančius pančiui lie.

laukinės

Dievus yra vienintelė idė
ja, vienintėlis aukštesnės do
ros pagrindas, kurį gali in
stinktyviai atjausti kelerių 
metų vaikas. V. Putvys

tuviams rusų kolbų ir grūdo 
į kalėjimus Lietuvon vaikus 
tikruosius, bet neįstengė pa
laužti lietuvio dvasios, kuri 
atsparesnė už plienu.

b
Nepalauš lietuvio dvasios 

nė Lietuvoje Rusijos čcKa, 
neįstengs palaužti nei įšeivi-

paričiu/ 
tuvis neilgai nešiotai Jie bus 
sutraukyti rinktinių Lietuvos 
sūnų. Išsilaisvinimo valanda 
y r ji daug arčiau, negu mano
me. Smurto politika gaus sa
vo atpildų. Plataus pasaulio 
lietuviai vieningu frontu žy
giuoja kovon už Lietuvos lai
svę, tų kelių parsidavėlių iš
gamų ir mūsų, tautos nelai
mingų' atmatų nepaisydami. 
Jei laisvės varpai šiandien)

Kas Parašė Dainę 
Apie Birutę

Kiekvienas mūsų ei-aam gir
dėję dainų apie Birutę, kuri 

“Ant marių kraš
to Palangos miestelis”. Bet 
ar jūs žinote, kas jų pjrašėf 
Jeigu ne, tai pasakysiu. Dai
nos autorium yra Silvestras 
Valūnas, gimęa 1790 metais 
Raseiniuose. Jis buvo bau
džiauninko sūnus, bet šiaip 
taip prasikvino ir pradėjo 

| rašyti eiles. 1812 metais jis 
' buvo įstojęs į Napoleono ar
mijų, bet neilgai ten! išbuvo.

(U. Ž.)

Mokslininkai tikrina, jog 
širdis negali skaudėti, nes ji 
neturi nervų, kurie tokį skau
smų išreikštų. Todėl apsivilę 
meilėje negali sakyti, kad jų 
“širdis plyšta” arbj: “nerim
sta ši rilis”, nes tas neatsako 
tikrenybei. (U. Ž.)

DRAUGO” KONCERTE
Sekmadienį, Sausio-January 26,1941

SOKOL SVETAINĖJE 2345 South Kedzie Avenue, Chicago- - • :.J f Kdhi. . -U l»l

, —Dainuoja —
DE PAUL UNIVERSITETO GARSUS A CAPPELLA CHORAS

| Turta$Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virs

$425.000.00
j Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!

Under U. $ G«v, luper»isio

RED] :*«d:
MNGS

H

UUM ASSOaxnONefOiic<»
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Arėher Avenue
VIRginia 1/4/

2" 0/ 0 N SAVINOS 
/0£ INVESTrtEHTS

Cur onf Rote Shore AccounfiMHMIIKI'

’KID5‘* THf. 5kX

M-a, on 
Nori

Į ČTOP'“f

VrtmCHfl FHfilD 

Of Tflinr ndfiM6 
Put o pepp^

an' it a/h't 
KURT 

You

Pradžia — Lygiai 5:30 VaL Popiet!!

Po Koncerto šokiams Gros Stan Metrik’s Orkestrą

SENSACIJA ŠIO KONCERTO BUS DAINAVIMAS 
GARSAUS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA 
CHORO, VADOVAUJANT DR-UI ARTHUR C. 
BECKER

TIKIETŲ KAINOS: $1:00 — 75c - ir 50c. VIEN TIK ŠOKIAMS — 35c. DR ARTHUR Cf. BECKER 
Choro Vedėjas
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Išgirskime Žinių 
Iš Lietuvos!

Penktadienio vakare 8 va
landą, uausio 24 d., Dievo Ap 
vaizdo s parapijos salėje įvyks 
kunigo Jono l’runskio, ve-' 
liausiai atvykusio iš užgob
tos mūsai brangios Lietuvos, 
prakalbos. Kunigas J. I’run- 
skis buvo katalikų dienraš- j 
čio Kaune “XX Amžiui’’ n?-■ 
daktorius ir Katalikų Akci
jos direktorius, todėl Lietu
vos gyvenimą gerai pažįsta.

Visų aplinkinių kolonijų 
lietuviams labai patogu nuvy
kti į Dievo Apvaizdos para
piją. Todėl kurie dar neturė
jote progos pasimatyti su 
kun. J. Prunskiv ir išgirsti 
vėliausiais iš tėvynės žinias, 
dabar galite ta proga pasi
naudoti. 1

Seniausia Moterų 
Draugija

Bridgsport. — Jau 28 me
tai, kaip čia gyvuoja Šv. O- 
nos moterų ir merginų drau
gija. Narių turi 113, ižde virš 
$3,000.00, nežiūrint to, kad 
dr-ja niekuomet neatsisako 
nuo parėmimo kilnių darbų.

Metinis draugijos susirin
kimas įvyko sausio 12 d. Sus
inę vienbalsiai užgirta praė-1 
jusiu metų valdyba: pirm. A. 
Auksutienė, viee pirm. K. Li
leikis, nut. rast. J. Pūkelis, 
fin. rast. M. Kareiva, kontro
lės rast. AL Žukauskas, iždo 
glob. A. Venckus, iždininkė 
K. Stanevicz, maršalkai E. Ju
cius. ■- i

Knygų revizijos komisijos 
narė Mary Scbultz išdavė ra
portą, kad viskas tvarkoj, o 
P. Jančauskaitė patvirtino.

Perskaičius kvietimą į Tė
vui Marijonų Bendradarbių 
seimą, išrinktai atstovės: P. 
Jančauskaitė, M. Janutienė ir 
P. Gryba'uskienė. Aukų pa
skirta $4.00.

Turime garbės, kad mūsų 
'dr-ja iki šiol yra prisirišus 
pria (parapijos ir galės daly
vauti parapijos auksinio ju
biliejams minė inie, kaipo se

niausia moterų dr-ja. Nutar
ta nusifotografuoti ir atvaiz
dą įdėti į niošiauna “Auksi- 
ny knygą ’.

Draugija didžiuojasi savo [ 
pirmininke, kuri yn..i nenuil
stanti veikėja. Pirmininkau
ja ir nuoširdžiai įlarbuojasi 
taip pat ir Šv. Pranciškaus 
SeM?rų Rėmėjų Dr-jos sky
riui.

Balandžio 20 *1., Lietuvių 
Auditorijoj draugija rengia 
vakarų-b. nkietą, p?r kurį bus 
pagerbtos narės per 10 ir 20 
metų neėmusios pašalpos. Jos 
gaus jh) dovaną. Taipgi bus 
priinuųnos nlaujos narės: nuo 
16 iki 25 m. dykai, o nuo 25 
iki 45 m. nupigintu įstojimu. 
Visos moterys ir merginos 
kvi.via.mos įsirašyti į šią du
ją.. Mokesčių narė moka $7.00 
į metus. Ligoje gailinai $5.00 
pašalpos, o narei mirus jos 
šeimai ar paliktam įgalioti
niui išmokama $200.00 ]>o- 
niirt i nės.

Susirinkimai esti kas ant
rą sekmadienį kiekvieno mė
nesio. Narė

Flym Lietuvių 
Demokratų 
Nedraugas

Lietuviai demokratai su ne
pasitenkinimu savo susirinki
muose diskusavo faktą, kas 
daryti su darbo prižiūrėtoju 
Flvnn, kuris jo žinioje esan
tiems lietuviams uždraudė 
priklausyti prie lietuvių de
mokratų klūbų. Nutarta pas 
jį nesiųsti jokių komisijų nei 
laiško, bet viešai per sipa.udą 
pareikalauti, kad. jis tokiu 
pat būdu atšauktų savo nu
tarimą, kokiu būdu jis pas
kelbė. Jei to nepadarys, visos 
Chicagos lietuviai žinos jo 
niv-istatynią ir nematys rei
kalo jį paminti kituosi* rinki
muose.

’ Chicagos universiteto pre
zidentas R. M. Hutchins šian 
dien vakarą per radją kal
bės apie karą. Pranešta, jo 
tema būsianti “Amerika ir 
karas.”

“THAT LITTLE GAME"-

| C ant LEMEs
400 AfTY CHlPS, 
Nff omuV Got 
Foon. Ano 
UiHEH TViE'L'Re 

šone Vul.
BE BR.ov<e.

1 M BROKE 
įfilGHT MOUJ- 
UlrtAT AM 1 
G0iHr to T5O?

„ *30 AM I .
Arte* ThATGoY 
ujlfK A«-u “THE 
C«|PS IM tHE 
HOUSE l N FRONT, 
OF H(M UUONt 
GĖLU ANV

Pavyko išvaduoti 
visus vaikus

Apartamentinių namų, 
4001 Ogden avė., antrąjam 
aukšte kilo gaisras. James 
Smithy su žmona daug sun
kiai dirbo ir išvadavo visus 
savo 9 vaikus iš buto. Vai
kai yra nuo pusketvirtų iki 
15 metų amžiaus.

Abudu tėvai keletą kartų 
turėjo įsiveržti į dūmų pil
ną savo butą. Bet jie lai
mėjo.

Paleidžiami demokra
tai tarnautojai

Iš Illinois valstybės pre
kybos komisijos departamen 
to paleista 60 demokratų 
tarnautojų.

Iki vakar nauja valstybės 
respublikonų administracija 
paleido 471 demokratą tar 
nautoją. Bus paleista dai 
daugiau.

Ieškoma vagių gauja
Šiaurvakarinėj miesto da

ly keleto valandų laikotar
piu trys namai apvogti. Pa- į 
imta daug įvairių brangeny i 
bių ir drabužių. Policija spė 
ja, kad čia veikia kokia 
nors nauja susitvėrusi va
gių gauja. Imtasi visų ga
limų priemonių ją susekti.

Cuneo Press įstaigoje 
streikas

Cuneo Press, Ine., 22 ir 
Canal gt., apie 2,000 darbi
ninkų neteko darbo sustrei
kavus neseniai susiorganiza
vusiai knygų rišimo darbi
ninkų unijai. Įstaiga vakar 
buvo piketuojama.

Lietuvaičių Gražuolių 
Kontestas Ir 
“Angelas”

William A. Lewis, gerų rū
bų krautuvės įsnvininkus, nu
tarė išrinkti lietuvy “Grožio 
Karalaity’’, kuri sykiu j.asi- 
Vodylų su “Angelu” — Mau
rice Tillet, ir dalyvautų Lie
tuvių Sporto vakare, kuris į- 
vyks pre-aidento* Roosuvelto 
gimtadienio baliuje, sausio 29

‘ Maurice “Angel” Tillet

d., Ashland Boulevard. Audi
torijoje.

Visoj Chicagoj ieškoma lie
tuvės “Grožio Karalaitės”, 
kuri pasirodytų tai pasauli
niu ristiku ir įžymybe “An
gelu” — Maurice Tillet, sau
sio mėnesio 29 d., Ashland 
Blvd. Auditorijoje, preziden
to Roosevelto gimtadienio 
(puotojei) baliuje.

Išrinktoji “Grožio Karalai
tė” gaus dovanai visą eilutę

puikiausių rūbų. William A. 
Lewis krautuvė aprėdys ‘Gro
žio Karalaitę’ nno galvos iki 
kojų visai dykai.

Ilgai nelaukite! Tuoj įsi
registruokite į šį “Grožio Ka- 

, ralaitės” kontestą! Įstojimas 
į šį “Grožio Karalaitės” ko
ntestą visai paprastas. Lietu
vaitės, tik atsineškite savo 
fotografiją į William A. Le- 
wis krautuvę, 4716 So. Ash
land Avė., ir būsite šio kon- 
testo dalyvės. William A. Le- 
wis .kviečia visas lietuvaites 
tuoj atsilankyti į jo krautu
vę ,4716 So. Ashland Avė., 
ir dalyvauti šiaure “Grožio 
Karalaitės ’ ’ konteste.

Šis lietuvaičių “Grožio Ka
ralaitės” konteidas oficialiai 
prasideda su šiuo pranešimu,

William A. Lewis praneša, 
kad sekantį šeštadienį, sau
sio 25 d., aštuntą valandą va
kare (8:00 P. M.) ristikas 
“Angelas” Maurice Tillet 
asmeniškai atsilankys Willi- 
am A. Lewis krautuvėje, 4716 
So. Ashland Avė., vyrų, rūbų 
skyriuje. Visi kviečiami atsi
lankyti ir susipažinti su gar
siuoju ristiku “Angelu” se
kantį šeštailienį, sausio 25 d., 
8 valandą vakare, William A. 
Lewis krautuvėje, 4Ž16 So. 
Ashland Avė., Chicagoje.

(Apg.).,

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

MARIJONA
JANČIAUSKIENĖ

Jau sukako dvieji metui, kui 
negailestinga įnirtis atskyrė Iš 
mūsų turpo mylimą moterį ir 
motiną Marijoną Jančiauskie
nę.

Netekom kuvo mylimos sau
sio 2 f, d.. 1939 m.

Nors laikus tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Dai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielą šeštadienį, 
sausio 25 d.. 1941, šv. Juoza
po parap. bažnyčioje, prie 38- 
tos tr S. Califor.nla Avė., 8:00 
valandą ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už a. a. 
Marijonos sielą.

Nuliūdę:— vyras Kazimieras, 
sūnus Kazimieras, marti Mag
dalena. Anūkai ir Giminės

^ItčhingSir n tuer
, This

_____  _ _________ ’-ar Monry Back
For qu>ck relief from itehing of eczema, pimples. 
athlete’s foot. seabies. rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse worid-famous, 
cooling. antiseptie, liqvid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly slops intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. FmesCRIPTION,

r ALL MAKKS - NIW ««. KIBUILT

TYPEVVRITERS
A D D I ii G MACHINES

1
Ištikimybė atsveria auksą; 

ir laisvę.

f

Churchill Kalba •»
(Atkelta iš 1 pusi.)

Churchill taip pat pabrė, 
žė, jog šiuo laiku pastatyta 
įvairiausių dirbtuvių, kurios 
turės aprūpinti kariuomenę 
tolimesniems veiksmams 
prieš vokiečius. Dauguma 
šių dirbtuvių dar tik prade
da produkciją. Ir dabar, po 
16 mėnesių karo reikią pra
dėti produkciją pilnų tempu. 
Laukiama Tobruko paėmimo

Tuo tarpu Londono lai
kraščiai paduoda Australi
jos pranešimus, jog Tobru
kas paimtas ir londoniečiai 
žinias džiaugsmingai priė
mė, nors jų dar nepatvirtino 
anglų generalinis štabas Af
rikoje. Apie Tobruko paėmi
mą pranešė Reuters žinių a- 
gentūra iš Australijos.

Tačiau ir Churchill savo 
kalboje pažymėjo, jog labai 
gali būti kad “man bekal 
bant Tobrukas jau yra mūsų 
rąnkose”.

T

Z

Sudaužė krautuvės
langę — alkanas

Suimtas William Scott, 23 
m. amž., iš Hampton, Iowa. 
Jis sudaužė jubilierinės krau 
tuvės langą, 34 W. Wash- 
ington gt.

Suimtasis sakosi, kad jis 
neturi darbo ir išalkęs.

Downers Grove antradie- J 
nio vakarą Burlington gele
žinkelio traukinys Denver 
Zephyr suvažinėjo skersai 
bėgių ėjusią Mary Ann Lar- 
son, 9 m. amž.

— S MALI MONTHIY PAYMENTS —

AU MARIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— I—ii I tUtM) AUOVAMI-
•M HMMIS {UII MO-TUR WW-IU,mW HU.OTU

xCTAD TVPEWRITER 
COMPANY

ROBtrr e. SOIMLATT, Mm|«
1I« W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN 8444
istimatis-fReE-dimonstration Ii

-Tough Luck

l TiONT MiMO 
SEuuiNG CHlPS 

IF i GEt REAL 
MOnEY FO(2. 

Them •
tHEH CASH'EM 
(N AMO UJF'UU 
Birt FROM f HE: 
•BANKE R..—

HE HAS A HEART.

•e . 
e .

O r

CONRAD
Fotografas

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

Den’t loelt
OLDER

T

Why b« yoor <ag«? Look youngar than your year* vrtth 
Clairoled hair . . . with hair that b aoft, colorfuL youth- 
Rkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
srilh ClairoL the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 

that eteemses as it reconditions as it TINTS.
today and say:

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

Res.: - £NGlewood 5840

... uk/A
Vrfte eov far frw bookJet and frw advic* on your hair problta te 
bos Clalr. h—ld»at. Clalrol. Ine.. 130 W 46tb Si.. N»w York. N Y.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•erlaoaiM PaUmariniM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Skaitykite Katalikiška Spauda

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

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

Tek LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III A II P C PATARNAVIMASHItIDULHIIul dieną ir naktį

D "V V A T koplyčios visose
I K /A 1 MIESTO DALYSE

Antanas M. Philips 3307 Litnanica. An. 
Phone YARds 4908

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Antfnny B. Petkus
6812 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Kteosyktts n«b 
rytate 10: stotis* (14M k.) P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

Laekamicz ir Simai
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

Albert V. Petkus
1.1. Zolp
S. P. Mateika
J. LnHevidas

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4704 S. Weeten» Avenue 

Phone LAFayette 8024

1646 Weet 46th Street 

Phone YARde 0781-0782

3319 Litnanica Avenue 

Phone YARde 1138-1139

4848 S< CaRf orala jLve. 

LAFayette 3871

r
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Ketvirtadienis, swu4o 23. 1941

SAU DIDELĮ SKRIAUDĄ 
PADARYSITE,

JEI NEPASKUBĖSITE 
ĮSIGYTI TIKIETĄ 

1941 METŲ
DRAUGO KONCERTUI, 

ŠĮ SEKMADIENĮ, 
SAUSIO 26 D, 

SOKOL SVETAINĖJE,
2345 S. KEDZIE AVĖ., 

CHICAGO!

Skambi!

Meniška!

Įvairi!

DRAUGAS

Vertinga!

Linksma!

Jaudinančios Iškilmės Notre Dame 
Bažnyčioje, Chicagoj

Seknuulienį, sausio 19 d. į- 
vyko tikrai gražios, jaudin
ančios iškilmės Notre Dame j kiai parapijai visame pasau.- 
bažnyčioje, kuri randasi vie jlyje! Ir ištikro, Notre Dame 
nas blokas j pietus nuo 1300 ynai viena tų bažnyčių, kurios

CLASSIFIED

t

mo. ir pamaldumo išreiški
mas! Tai pavyzdys bet ko- CHAHLKS P. 8VROM8KI8 A GO.

Perkam • Parduodam - Mainom 
Ir Statom Visokius Namus

Barbenai Marąuette Pk. Ir Apylinkė]
W. Harrison J$t. Šioje bažny- durys niektai nėra užrakin- 2 f,etų niOriniK nam*< po 6 kamt»..

. . garadiius. Kaina $6,800. Mažas j-
č.ioje, kuri yra Švenčiausio į tos, nes tenai nuolat randasi mokėjimas.

2»jų aukštų medinis namas. Karstu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3.500. 
įmokėti $500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.

0921 S. VVESTERN A V E.
Tel. Otttce ReD. 8713. Vak. Pro. 0170

Roselando Žinutės
A. a. Antanas Tumonis,

krėtė St. Louie Louie (Lud-
vikais J o g m i n a s su savo
“faroieriais,” kurie ne tik 

Roselando biznierius ir ilga- daug juokų sukėlė, bet ir

Holy Name Vyrų Dr-jos | Pramoga Ger-111 
“Bunco ir kortų” vakaras Tikslui

mėtis parapijietis (priklau
sęs prie Visų Šventų parap. 
per 33 metus), palaido
tas su iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis praei
tą ketvirtadienį, saus. 16 d. 

Giminės ir daugelis drau-

gražiai padainavo.

įvyks parap. svet., trečia
dienio vakare, vasario 12 d.

Mks.
Sausio 28 d. p-nų Kau-

Vietinė Labdarių kuopa ARD g Sk • 
visiems dėkoja: biznieriams: 7
ir kitiems, kurie taip gau- Į Veikia 
šiai aukojo, gaspadinėms ir
tarnautojoms, .. programos

...... , dalyviams, ir visai atsilan-gų gausiai lankėsi i namus u ../—»--**, i” ' . f kušiai publikai. " ' atiduoti paskutinį atsisvei- ' 
kinimą ir prisiuntė daugelis 
gėlių ir aukojo labai daug 
šv. Mišių. Laidotuvėse taip
gi dalyvavo daug žmonių.

Bažnyčioj buvo atlaikytos 
šešerios šv. Mišios, kurias

2 f B' "*■atlaikė kleb. kun. Paškaus-
kas, vikaras kun. B 
nius ir keturi svečiai kuni
gai.

Po pamaldų buvo nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines, 
kur palaidotas šeimynos 
lote.

Roselandas neteko uolaus 
veikėjo ir rėmėjo. Lai Die
vas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Pas Belinius,
Antaną ir Anelę, sekm., sau
sio 19 d., suplūdo suvirš gjmų tokios n ramogos,
200 svečių, kad pasveikinus
p. Belinius jųjų 25 metų ve- 
ybą sukaktuvių .proga., _

, Jubiliatai visus svečius 
Gri- _ v. . _ .v. i ,- ...gražiai priėmė pavaisino tarimų rašt. Petrauskiene, fi- 

ir palinksmino, o jie nuo
Į svečių susilaukė daug nuo-

lių name, 622 Independcnce 
Buol ©vard., Marijonų Bendra-

Sakramento kongregacijos tė
vų globoje, Dieviškasis Išga
nytojas yra garbinamais tiro
ną ir naktį didžiulėje ir ne
paprastoje monstrancijoje, 
kuri išstatyta (puošniame al
toriuje.

Iškilmės prasidėjo 6 kuni
gams kaJbaoDt psalmes, o po 
atkalbėjimo rožančiaus ir Švč. 
Marijos Panos litanijos sekė 
angliškas pamokslas apie Pa
laimintų, Petrų Julijonų, Ey- 
mard, kuris įsteigė Švenčiau
sio Sakramento tėvų kongre
gacijų. Ypatingai buvo nu
šviesta šio šventojo kunigo 
didelės pastangos, kad įvesti 
didesnį pamaldumų prie Jė
zaus Švlenčiausiame Sakra
mente, kad įsteigus Jam nuo
latinę Garbės Sargybų, kad 
Jam čia, žemėje, būtų atiduo-

darbių 21-mas skyrius, Cice-
; roję, turės kauliukų ir kortų 
• žaidimo pramogų. Prasidės 8 

Cicero. — Įvykusis ARI) 9'valandų vakare. Rengimo ko- 
skyr. metinis susirinkimas Į misija — V. Mozeriene, O 
sausio 7 d. buvo (skaitlingas, i Rimkienė, B. Kaulienė ir S, 
Po susirinkimo buvo suruoš- Ališauskienė, podraug vi- 
tas “sočiai”, kuriame daly- J sas *skyrius smarkiai .rengia-
'.'av° ir.. , ku"'.'-.A"”,v'-|Ą Ptoti/Mlnmi Įj>f™nogos M- JKi(,doji,||as
čius. Ačiū komisijai už suren lietus. Kiek teko nugirsti, re

ngimo komisijos nlarės gami
na gražiu Rankdarbių, kuriuos 
susirinkusieji, t lyč# progų lai-

Valdybų 1941 metams su
daro; dvatios vadas kun. Al-x a . . ...»
l»avinttŠ,"T#rwft L. Šeįnitienč, 
vice pirm. Brazauskienė, nu-

nansų rast. Z. Bartkai'tė. iž
dininkė E. Braundenė, iždo • - - ~ \ ’ ... ..
globėja O. MonkAenė, maršaJ- 

dovanų. Į k-a apsiėmė Milašienė; finan-
Tuo p*on. Beliniai ir yra S,1 knygas peržiūrėti O. Zau-

šeimininkė,. p-nia Kaulienė ir 
S. AlįštTOskienėj žada ir pa
vaišinti.

širdžių linkėjimų ir daug

užsitarnavę. Jie abu yra ge- 
raširdingi ir gailestingi 
žmonės, remia draugijų ir 
visus parapijos darbus.

Linkime ir mes jiems to
limesnės laimės ir sveikatos 
jųjų gyvenime.Labdarių Vakarienė,

kuri įvyko saus. 12 d., tik
rai šauniai pavyko. Daly va- Parapijos bazaras 
vo suvirš 300 svečių ir pel
no Senelių Prieglaudos Na
mui padaryta suvirš 200 
dol.

P»riki programa visiems 
patiko. Programą vedė kleb. 
kun. J. Paškauskas, o kal
bą pasakė Labdarių Centro 
vyriausias vadas kun. A. 
Linkus.

O muzikalų ir juokų dalį 
programo išpildė Šakar Ma 
kar choras, radio solistas 
Peredna, kuriai gražiai pa
dainavo, o daug juokų pri-

vyks per 4 dienas: vasario 
13, 16, 19 ir 23 dienomis. 
Kas vakarą bus leidžiama 
piniginė dovana; taip gi 
bus ir daug kitų gražių do
vanų išlaimėjimui.

rienė ir A. Valaflčienė, kores
pondentė A. Valančienė.

Linkime valdybai geriau
sio pasisekimo visuose) dar
buose.

Vakario mėn. susirinkimas 
įvyks pirmų antradienį. Kvie 
čiame visas r&mėjns atsilan
kyti, neg reikės prisirengti 
prie vajaus. A. V.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

W()IK STI! n I o194*; Aps> 1

OOMPUETE ’K
\ArvXN<ED PHOTOGRAPMY 

•'lOV’ĖHT POSSIHI.L PRK 

LAFAYETTE 2*13

SOCKO THE SEADOG
50 >OU THREE WERE DfSTORBlNG^ '< 
THE PEACE EH ? >OU, WITH THE 
SWEATER ANO CHECKERED SOFT/ 

WHAT'3 YEI? NAME ? y

e<|

%

NATHAN
KANTER
MUTUAL

LIQUOR

CO.

Wbole*sale
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd

0014

kas norta paskendęs maldom 
jnie viešai išstatyto* Šven
čiausio* Sakramento.

Ohrysalis

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS

OFISE
Reikalingas jaunas lietuvis abelnam 
ofiso darbui. Turi mokėti gerai 
kalbėti ir rašyti lietuviškai Ir an
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę. 
Pastovus darbas. Gera alga. šau
kite: CANaI (toli.

PARDAVĖM V< APARTMENTAS 
Bargencui- 6 fieiai po 4 kamb. Ran
dą $100.00 j mėnesy. Kaina $S,500. 
Mūrinis. Peėiaiš šildomas. Randasi 
prie 4453 So. Woed St. Šaukite ar 
rašykite: Josepli Itagor, 619 Belden 
Avė., tel. DlVersey 0725.

PARDAVIMUI ROAD MOPSE
Puikioj vietoj, ant kampo Cicero 
Avė, ir 7 9th St. Tavernas, Resto
ranas. Gas Station. License $275.00 
į metus. Nėra Cigarette ar Restau- 
rant License. Nėra uždarynbo va
landų. Biznis išdirbtas per 10 me
tui. Priežastis — nori pasitraukti iš 
biznio, šaukite po ti vai. vak.: 
Sl’MMIT 834.

ta aukščiausia pagarba 
meilė, kuri Jam kaipo 
čiausiam Karaliui priklauso. 
Po pamokslo* sekė iš eilės; 
priėmimas naujų Garbės Sar
gybos narių, iškilminga pro
cesija, ir galutinai — palai
minimas su Švenčiausiu Sa
kramentu. Gražų įspūdį darė 
v i is ų atsilankusiųjų bendras

Tonika pastebėti, katlį, be 
daugeli kitų (pamaldų, kurios 
čia įvyksta, kiekvienų sekma
dienį, 4 vai. popiet šios ypa-

- vietoj t^gai gražios mišparų

Kas pats turi- širdį, tas su
pranta iv kitų Ąirdį.

MOTERYS,MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

— Modcmišktantti įrenginiai —

— Patyrusio* Grožio Specialistes —

— Prieinamos Kainos —-

— Lietuviška įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublio 9202

Marty Sucllla. aavlninkt

REIKALINGOS DARBINI N KĖS
Prityrusios moterys sortuoti popie
rius. Pastovus darbas. Kreipkitės j: 

GENERAL FIBER COMPANY
3801 Sontli RScinc Avė., Chicago.

PLATINKITE ' ‘ DRAUGĄ ”

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmos Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

MST FUEL OĮĮ SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES, 

Savininkas

Range Aliejus
66

Fuel Aliejus

maldos sutraukia daug žmo
nių iš Chicagos ir apylinkių.

Beje, Šventųjam Tėvui Pi
jui XII atsišaukus į kutai i- 

| kiškųjį pasaulį, kad melstųsi 
! už taikų, ši parapija nepa
prastai gražiai atsiliepė. Per 

i pamokslų buvo pranešta, kad 
Garbės Sargybos nariai, mo
kyklos vaikučiai ir kiti iki 
šio laiko yra paaukoję suvirš 
100,000 Šventų Valandų ta 
intencija ir po kiek laiko iš 
jų bus sudarytas dvasinis bu
kietas ir pasiųstas šv. Tėvui. 
Koks tai gigantiškas tikėji-

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų) *

NARYS:
Dariam-Girėno Posto 271 ii

Chicagos Lietuvių Dr-jos.

By Teddy

2335 SO. VVESTERN AVĖ.
, i. ;j-. *' .

24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANaI 3764 — CANaI 3765

WKOLESALE
FURNITURE

- BROKER

s

DlNING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RUJOS — RADIOS — HE- 
FftlOERATORS — VVASHERH — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali NaUonally Advertised Itemg.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
• FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So, Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KOKU SUfrEOINAT ŽIEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

JpsJkatfūitdmas Dykail

FioMto DOCK WOpL 
Co«KW4A«»

CoMmtmGsMMimM Bmfm 

S8rrWbo8*3(X« na CmvkFt

«w Umw

Ht**r MarauiMMomrr. CaMcamta. pArfipiaame F. H. A. Paskolini r 
ar UmokAflmiM.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CftlCAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War9hown: 9401 So. Stony Iiluid Ava. tau

t



ANNA KASKAS, GARSIOJI LIETUVAITE 
ARTISTE PAKVIESTA Į “DRAUGO” 

KONCERTĄ
Praėjusį sekmadienį ji gražiai dainavo per radijo

Užvakar išsiųstas laiškus į 
Metropolitan Operą New Yo,- 
rke, kuriuo p-lė Anna Kas
kas Katkauskaitė, tos operos 
artistė-žvaigždė, pakviesta 
atvykti j mūsų dienraščio 
metinį koncertą ir būti jo 
garbės viešnia.

Tą kvietimą siųsti paragi
no gauta žinia, kad artistė 
Anna Kaskas važiuos per 
Chicagą sausio 25 ir 26 die
nomis į Kansats City, kur sau
sio 27 ar 28 dd„ dainuos su 
simfonijos orkestrą. Laiške 
(prašoma Chicagoje sustoti ir 
atvykti į “Draugo” koncer
tą. ,

Praėjusio sekmadienio po
piety girdėjome artistę Kas-

k tts-Kat k a u s k a i t ę d ai nnojan t 
per radio iš New Yorko. La
bai gražiai padainavo keletą 
]M>puliarių dainų.

Kaip atsimename, 1937 m. 
rudenį pelė Katkauskaitė dai
navo “Draugo” jubiliejinias 
me koncerte, surengtame Chi
cagos operos rūmuose. Kon
certas praėjo didžiausiu pa
sisekimui .los dainavimu ža
vėjosi apie penki tūkstančiai 
lietuvių,

Praėjusių metų pabaigoj 
Jai buvo nurengti koncertai 
Bostone ir VVorcester, Mass., 
kurių pelnas paskirtas Lietu
vai Gelbėti Fondui ir Maria
napolio Kolegijai.

5*jic<jxb Ketvirtadienis, satino 23, 1941

Suimti trys įtariamieji Tik lengvai sužeistas
i

Po važiuojančiu Blue Is- 
land ave. gatvėkar-iu ties 
Ashland ave. kažkaip pa-

Gazolino stotyje, 512 W. 
63 gt., policija suėmė tris 
vyrus, kurie, atvažiavo au
tomobiliu ir prašė > stoties 
tarnautoją padėti jiems nu
plėšti spyną, kurią ją buvo 
prirakintas priedinis ratui 
lankas. Sakėsi jie neturį 
rakto.

Spynos plėšimą pamatė 
policija ir visus tris arešta
vo. Pasirodė, kad jie į sto
tį atvažiavo pavogtu auto
mobiliu.

Areštuotieji T. Gracius, 
21 m., Alfred Gray, 36 m., ir 
James Scott, 20 m. amž.

Gracius bandė pabėgti, 
bet nepavyko.

Pas Gray rastas ginklas.

kliuvo Joseph Uniatowicz, 
62 m. amž., 2131 W. 31 gat.

Pranešta, kad jis lengvai 
sužeistas, kadangi gatvėka- 
rio prietaisa jį pagavo ir 
neleido jam' pakliūti 
ratais.

P®

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:

Bruno Kapočius, Eliza- 
beth Yakas, 23—21.

Joseph Stanton, Jennie 
Ganta, 27—22.

Alexander Ralus, Agnės 
Duras, 23—29.

Peter Gražulis, Angeline 
Haberna, 23—22.

APLINK MUS

PROF. KAMPININKAS “DRAUGO” 
KONCERTO PROGRAMOJ

Vyčių programa bus labai įvairi, 
linksma ir lietuviška

Prof. Kampininkas kasdien 
domina “Draugo” skaityto-* 
jus savo kampeliu ir delnu. 
Susirinkusieji į koncertą ‘sek
madienį galės asmeniai mai- 
tyti tą “vožną žmogų,” ir gy
vu žodžiu išgirsti jo dėstymus 
ant delno. Taip, sausio 26 d., 
Sokol salėj, visi pamatys 
‘ ‘(garbingąjį profesorių”.

“Draugo” koncerte prof. 
Kampininkas dalyvaus nmzi- 
kalėj programoj. Ką jis d.> 
rys — dainuos, Sutekėsi, ar 
juokus krės, — išgirsime at
silankę. Nepraleiskite progos.

Po lietuviškos programom, 
De Paul Universiteto A Cap
pella choras išpildys klasini 
programą anglų kalba.

Pažiūrėkite žemiau į deda- 
rhą Liet. Vyčių choro prog
ramą. Štai ji; -__
1 Prof. Kampininkas nusirin 
Irime — veikalėlis -į-V Vyčių 
choras.

Dainuos — Augo trys se
selės — Sauris; Aš bijau pa
sakyti — Vanaguitis-Sauris
— A. Valaitytė, Ona Ūsas, E. 
Baltakytė, ir J. Piktumaitė.

Imkie pilną — Farsas —
J. Lindžius ir P. Pečukaitė.

Lietuviški šokiai: polka ir 
lakštutė — Vyčių choro šokė
jos.

Godelės — Vanagaitis; Ma
no karžygis — Strauss — so
lo Harriet Lukošaitė.

Garsus magikas — kome
dija — Antanas Baltakis ir 
E. Sutkus.

Gėlytės — Sauris — due
tas H. Lukošaitė ir P. Pečiu- 
kaitė.

Šokiai — VVnltz in Spring- 
time — Vyčių šokėjos.
—Gegutė-.^ N.J^.4AVnoj pu
sėj ežero — Žilevičius; Gin
klinį šalį Lietuvos — Aleksis
— Vyčių chorap.

DRAFTO VYRŲ
PRIĖMIMAS
SULAIKYTAS

Chicagos ir apylinkių draf 
to boardų siunčiamų karei
viauti vyrų priėmimo stotys

NEŽINIA KAS BUS 
SU RESPUBLIKO
NŲ “DŽIABAIS”

Naujo Illinoiso gubernate 
riaus Green “džiabų” patro- 
nažo komiteto pirmininkas

nuo sausio 28 d. iki vasario'John T. Dempsey pranešė 
10 dienos uždaroma ir tuo Cooko apskrities respubliko-

1941 Refrigeratnriai Jau Iškrauti
Dabar Perkant, Sutaupysit nuo #50. iki #70.

laikotarpiu parinkti vyrai 
ten nebus siunčiami. Tokiu 
būdu apie 1,700 vyrų sau
sio mėnesį nepateks kariuo
menėn.

Vakar apie tai pranešta 
ir paaiškinta, kad vyrų pri
ėmimas laikinai nutrauktas, 
nes nesuspėta priimtiesiems 
pastatyti atitinkamų patal
pų įvairiuose šalies punk
tuose, kur jie bus apmoka
mi. Dabar pranešta, kad ne
suspėta tų punktų aprūpin
ti dar ir ligoninėmis, kas ka 
riuomenės daliniams būtinai 
reikalinga.

Sausio mėnesį Illinois val
stybės kvota buvo parinkti 
4,379 vyrai. Kadangi drafto 
boardai tokio skaičiaus vy
rų negali į mėnesį pašauk
ti, tai trūkstantis vyrų skąi 
čius — apie 1,700, bus pa
šaukta vasario mėnesį. /

Vasario mėnesį tad bus 
atidaryta dar viena priėmi
mo stotis — Camp Grant, 
Rockford, III. Iki šiOliai vei
kė tik dvi stotys: Fort She- 
ridan ir Fort Custer.

Drafto boardai iš Chica
go vakar pasiuntė karei
viauti 201 vyrą, kurių žy
mi dalis yra savanoriai.

Tarpe pasiųstųjų karei
viauti yra: Melvin Tanis,

nų partijos komitimenams, 
kad gubernatorius yra nusi
statęs “džiabų” skaičių, nqa- 
žinti, kiek tik bus galimy
bės. Kuriems btis teikiami 
politiniai “džiabai,” tie tu
rės įrodyti savo kvalifikaci
jas darbui ir iš jų bus rei
kalaujamas našumas, bet ne 
dykaduoniavimas.

Anot Dempsey, “džiabai” 
bus teikiami tik kvalifikuo
tiems darbinihSams, tik išti- 
kimiausierhs gubernatoriaus 
Green administracijos dar
buotojams ir tik tiems, ku
rie tikrai yra užsipelnę.

Sako, gubernatorius prieš 
rinkimus žadėjo būti nepa
laužiamai teisingas ir laiky
tis grumtosios ekonomijos. 
Defhpsey pareiškia, kad gu
bernatorius savo žodžio ne
keis. Ir jei taip, tai iš dau
gelio pašauktųjų, bus ma
žai išrinktųjų^ Vadinasi, po 
litinių “džiabų?’ negali tikė
tis visa armija darbuotojų 
precinktuose.

Dempseyo h* kitų spėji
mais, kad jei Cooko apskri
tis laimės iki ptisantro tūk
stančio politinių “džiabų,” 
tai apskrities respublikonai 
jausis, kad jie visgi neuž
miršti.

Vienas žuvo, kitas 
sužeistas

Thomas Flanagan, 49 m. 
amž., 2654 W. 62 gt., žuvo, 
kai jo valdomas automobilis 
paslydo ir smogė priešakiu 
į konkretinį stulpą geležin
kelio patiltėje, 40 gt. ir 
Union ave.

Su juo važiavęs Albert 
Vosicky, 34 m. amž., 3634 
W. 64 gt., sunkiai sužeistas. 
Jis paimtas į St. Paul ligo
ninę.

Su kuo sutapsi, tokiu pat. 

tapsi. Sutapk su geriaubii 

žmonių draugu — dienraščiu 

“Draugu”.

ik

Felix Katauskas, Aloysius bbardas
Evanauskas, George Misų- *
nas. mažina išlaidas

Cooko apskrities departa
mentų viršininkai reikalauja 
23,099,000 dol. išlaidų 1941 
melams. Apskrities komisio- 
nieriai baigia tą išlaidų są-

“Draugas” gynė, gina ir a- 

teityje gins Amerikos lietu

vių ir visos mūsų tautos rei

kalus, dėl to kiekvienas tik 

ras lietuvis turi remti “Drau

Po Draugo koncerto sma
giai pasišoksim prie šaunios 
Stan Metriko orkestros!

KRAFT FRENCH 
DRESSING

AMERICA S IARGEST 
SELIING BRAND

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAtSAVffle 
and LUAK ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

T c“™s £1,000,000.00 V11V9

Nauji refrigeratoriai, verti $150.00, dabar už —
$99-50.

Turime General Electric, Westinghouse, Crosley, 
Norge, Kelvinator. Dabar yra geras laikas įsigyti 
sau gerą Radiją, Parlor Setą ar Bedroom Setą laike 
BUDRIKO INVENTORIAUS IŠPARDAVIMO!

JOSEPH F. BUDRIA, Incorporated
FURNIURE and RADIOS

3409 So. Halsted St. Chicago, III.
Telefonas: YARDS 3088

W.C.F.L., #70 kilo. Radijo valanda trn ruduojama nedėlios vakare 
nuo 5:30 Iki <1:30 P. M. Pasiklausyki!!

Reikia pranešti apie
adresų pakeitimus

Karinės prievolės valsty
bės direktorius P. G. Arm- 
strong praneša visiems iraf!mat^ svarstyti. Pranešta,
tui įsiregistravusiems vy
rams, kad jei jie pakeičia 
savo gyvenimo vietas, turi 
apie tai pranešti savo draf- 
tų boardams.

šiems boardams, sako 
Armstrong, visų įsiregistra 
vusių vyrų adresai turi bū
ti žinomi. Taip nurodyta 
karinės prievolės įstatyme. 
Už nepadavimą boardams 
naujų adresų numatytos 
bausmės.

kad sąmata bus sumažinta 
apie dviem milijonais dole
rių. Daugeliui tarnautojų ir 
darbininkų algos bus suma
žintos.

Komisionierių pirminin- 
kaas Smith pareiškia, kad 
jau laikas biudžetą balan
suoti. Jis sako, kad metinių 
išlaidų apskričiai turi pa
kakti 21 milijono dolerių.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Muzika, Dailios Mokai Kalbos Vaišes
NORTH SIDF'S

ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE 
. Kuris Įvyks

Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
Wicker Park Svet., 2040 West North Ave.

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

IHARGUTIT
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)

X Brighton Parke lietuvio 
Kuzmos grosernėje vakar plė 
šikai .padare hoklapą. Pagro
bę pinigą pabėgo. Kuzmos 
krautuvė raudasi prie Cali
fornia Ave. priešais bažuy-
y •<-ią.

X Kun. P. Cinikas/“Drau
go” administratorius, kun. J. 
Dambrauskai^ kun. P. Barau
skas ir kun. Ar. Jodka, visi 
marijonai vakar minėjo dvie
jų mietų kunigystės sukaktį.

X Owen J. C. Noris šiuo 
metu rašąs knygą apie Lietu
vą. Nepriklausomoj Lietuvoj 
jis buvo USA ministeris. Va
sario 16-tai jis kviečiamas 
Chicagon kalbėti masiniam 
lietuvių susirinkimo 32 VVest 
Randolph Auditorium.

X Antanina Poškaitė, niar- 
ketparkietė, parapijos choro 
narė, susižiedavo su dr. R. J. 
Stoltensverk iš Milwaukee, 
Wis.

X Stanley Shambario, žy
maus Marąuette Parko biz
nieriaus sūnus, vakar išvyko 
kariuomenėn. Kn»p > geras 
lietuvi^ S. Shain baras tuoj 
priėmė tarnybon kitą lietuvį 
— Robertą Silkę, kuris da
bar pavaduos kariuomenėn 
išvykusį sūnų.

X Darius Girėnas, Ameri
kos Legiono, posto valdyba 
gavo pranešimą nuo Illinois 
ral. šen. W. Brooks, kad trys 
lietuviai galės būt priimti į 
AVvtst Point militarę akade
miją. Kandidatai tari būt bai
gę liigh school, 17-22 metų, 
fiziniai sveiki ir gero būdo. 
Rašyti į: Commander A. H. 
Casper, 4416 So. VVestern a v., 
Chicago, III.

X Vakar šioje kolumnoj
buvo pranešta, kad mietinės 
mišios sausio 28 d., Šv. Kry
žiaus bažnyčioj bus už sielą 
L. Lileikienės. Turėjo būti 
už sielą L. Letukienėt?.

X Moterų Sąjungos cenitro 
valdyba referendumu nubal
savo auditorių samdyti lietu
vį J. P. Varkalą. Iki šiol bu
vo svetimtautis Levy.

X Ateinantį sekmadienį,
sausio 26 d. Town of Laike 
Marijonų Bendradarbių 8 skv 
rilis parapijos salėj 2 vai. po 
pietų turės “bunco party”. 
Kviečia kaip vietinius, taip 
ir iš kitų kolonijų svečius at
vykti. Komisijai, vaidyba ir 
visas skyrius smarkiai plati
na bilietus ir renka dovanas,- 
kurių bus ganėtinai visiemb 
atsilankusiems.

X Town of Lake gyvuojan
čių Labdarių, Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno R-jų, TT. Mari
jonų Bendradarbių ir k. drau 
gijos džiaugiasi B. Cicėnie- 
nės grįžimu į veikimą^ iš ku
rio dėl ligos buvo pasitrau
kus keletai mėnesių.

I
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X Stanislava Šimkienė, žy
mi Town of Lake draugijų 
veikėja, su dukterimis Jad
vyga ir Magdalena užprašė 
metinį mirusio vyro ir tėvo 
Antano paminėjimą pamaldo
mis Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
sausio 25 d>, 7 vai. ryto. Vi
sas drauges ir pažįstamas 
prašo (skaitlingai atsilankyti.


