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A. T. Vienuolis

Stebuklų pasaulyje nelaukim ir jų neieškokim. Jei ką
didingo ir nuostabaus gyve
nime pasieksime, tai vien tik
darbo dėka. Iš visų sielvar
tų, širdies ir dvasios kančių
išsivaduosime tik kruopščiu,
niekad nepailstamu darbu.
To gi darbo šiandie kiekvie
nam mūsų gyvenimas ski
ria su kaupu.
“Gera pradžia — pusė dar
bo”, sako mūsų patarlė, bet
gerai pradėti reikia jaustis
savyje turint gerą intenciją.
Mūsų gi tikslas — laisva ir
nepriklausoma Lietuva.
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Sukilimai
Romunijoj
Numalšinti

Tuo tarpu kiek ankstesni
šios dienos pranešimai iš So
fijos sako, jog sukilimai tebesiplečia ir sukilėlių jėgas
sudaro 30,000 kovojančių vy
rų, kurie pasiryžę žūti, bet
nepasiduoti. Sukilėliams esą
įsakyta laukti viiepremjero
Horia Simą įsakymų.
Vienas sukilėlių generolas
Dragalina maršuojąs su ka
riuomene sostinėn ir kvie
čiąs Simą perimti vadovybę.
Turkijoj sąryšyj su nera
mumais Romunijoj įvyko tri
jų valandų kabineto posėdis.
Ypač nuostabus yra vo
kiečių kariuomenės Romuni
joj elgesys, kuri visą laiką
laikėsi nuošaliai.
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NEGALI LAIMĖTI

ANIERIKA-

BUDAPEŠTAS, sausio 23
d. — Per savo pasiuntinybę
Budapešte Romunijos vy
riausybė šiandie praneša,
jog ji užgniaužusi “žymių
komunistų” ir jaunų Geleži
nės Sargybos kraštutiniųjų
narių sukilimą, kuriame yra
daug žuvusių žmonių.
Įvairiuose Romunijos mie
Dažnas mūsų pasidžiau stuose išvalyta
sukilėliai
gia graikų laimėjimais. Daž gen. Antonescu įsakymu.
nas net stebisi jų dvasiose
Atakavo premjero namus
karingumu ir atsparumu.
Vakar gen. Petrovicesco
Tiesiog stebina pasaulį savo
dvasine “mašina”.
Vienas suorganizuoti 600 legionie
pasisekimas lydi kitą. Taip rių kulkosvydžiais apšaudė
premjero patalpas.
vyksta Graikijoje.
Nemažiau graikams seka Oficialus pranešimas sa
si ir čia. Jau pirmomis Grai ko, jog sukilėliai užėmė Bu
kijos karo dienomis pradėta karešto ir Brasowo radio
darbas sukelti $10,000,000 stotis, Bukarešto pašto rū
mus ir keletą viešųjų insti
pagalbą savajam kraštui.
tucijų
Bukarešte, Ploesti ir
Užsimojimo vaisius gra
žus. Baigiamas jau antras Brailoj.
Toliau pasiuntinybės pra
milijonas.
Ir čia dažnas mūsų gali nešimas sako, jog Bukareš
išsitarti: “Kad kitiems ir to vyriausybė* pranešė, kad
sekas! Lyg aitvaras jiems “pietų metu Antonescu au
padėtų. O mums kaip nėra toritetas visoj Romunijoj at
statytas”.
taip nėra”.
Tokia jau mūsų dalis!
30,000 sukilėlių
Narsiai grūmėsi
kovos
fronte tėvynę mylįs sūnus
su priešu, norinčiu pavergti
ir išniekinti jo kraštą. Ap
linkui kautynių šoviniai zvi
mbė. Dundėjo žemė, it vidu
rvasario karštyje. —
Priešo taiklus šūvis — ir
tėvynės karys žnegtelėjo že
mėn. Jis merdi. Tik skubo
ta pagalba gali jį atgaivinti
ir pirmykštes jėgas sugrą
žinti.
štai dėl ko ir sakoma, jog
“tas dvigubai duoda, kas
tuojau duoda”.
Atlik savo pareigą. Savo
garbės pareigą.
Duok šiandie!
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SENSACINGI
LINDBERGHO
PAREIŠKIMAI

WASHINGTONAS, sausio
23 d. — Col. Charles A.
Lindbergh šiandie griežtai
or. brėžė, jog dabartiniu me
rą net ir Jungtinių Valsty
bių ir Anglijos sujungtos pa
jėgos negali laimėti Europos
karo ir ragino rengtis tai
kai.
Garsusis lakūnas pareiškė
Kongreso užsienio reikalų
komisijai, jog jis netikįs,!
kad be karo būtų galima
baigti šį konfliktą, nebent
viena kuri kariaujančių vai
štybių viduje sugriūtų.
Toliau jis paaiškino, jog
jis netiki, kad Vokietija ga
li įsiveržti Anglijon dabarti
nėj padėtyj, nei Anglija ga
lėtų, net ir Amerikos pade
dama, įsiveržti Vokietijos
dominuojamon Europon, ne
bent Vokietijos viduje įvy
ktų suirutė.
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Tik Trys Keliai,
Seker. Knox

Žinių Santrauka Bombardavo
Duesseldorfo
TOKIJO, sausio 23 d. —
Apylinkę

Vengtina karo

J

Jis esąs įsitikinęs, jog amerikiečių
nusistatymas
remti Angliją yra klaidinga
ir jis esąs prieš ruošiamąjį
įstatymą, kuriuo būtų re
miama Anglija, nes tai esąs
“žingsnis nuo demokrati
jos” ir “žingsnis į karą”.
Anot Lindbergh, vengtina
kiekvieno svetimo karo, nes
nežiūrint kas įvyktų svetur,
šis kraštas ir šis pusrutulis
yra užtenkamai galingas,
kad apsigintų.
Jis ragino sudaryti visą
eilę orlaivių bazių ir sukurti
galingą 10,000 pirmosios rū
šies orlaivių aviaciją, kuri
užtikrintų Amerikos saugu
mą.

WASHINGTONAS, sausio Laivu Kamakura Maru iš
23 d. — Laivyno sekr. Frank
Japonijos išvyko Amerikon
LONDONAS, sausio 23 d.
Knox pereitą naktį pareiškė,
jog šiuo metu Amerika yra naujasis Japonijos ambasa — Vyriausybės pranešimu,
kryžkelėje ir ^ragino visus dorius Jungtinėms Valsty anglų lakūnai praėjusią nak
amerikiečius ištesėti savo at bėms, adm. Kichisaburo No- tį apmėtė bombomis Vokieti
sakingumą išlaikyti “šven mura. Ji palydėjo U. S. am jos industrinį Ruhr slėnį,
tąją laisvės ugnį” teikiant basadorius Joseph C. Grevv. kur smarkiausios atakos su
koncentruota Duesseldorfo
visą paramą visoms prieš aapylinkėje.
šį nusistačiusioms ir kovo
Kiek anksčiau aviacijos
jančioms valstybėms.
RIO DE JANEIRO, sausio
Toliau jis pažymėjo, jog 23 d. — Brazilijos vyriausy- ministerija pranešė, jog va
kar anglų kovos orlaiviai pra
tik Anglijos laivynas tarp
be nutarė laikinai sustabdy- vedė atakas Vokietijos okuJungtinių Valstybių ir gali
Nukeltas į 6 pusi.)
mos Vokietijos, Italijos ir ti visą imigraciją ir aprube- puotojoj Prancūzijoj, kur
kulkosvydžiais
apšaudyta
Japonijos atakos ir įspėjo, žiuoti vizų skaičių Šiaurės
jog Anglijai turi būti duoda ir Pietų Amerikos “piliečiams motoriniai laivai, orlaiviai,) Donovan Pas
kariuomenė ir priešorlaivi-,
Mūsų tautos gyvenime bu
Mūsų maža, bet nepapras ma visa galima parama, kad ir portugalams.
niai pabūklai.
I Jugoslavijos
vo ir yra įvairių švenčių ir
to likimo tauta savo laisviuo šis kraštas turėtų užtenka
Šiandie rytinėj Anglijoj
iškilmių, tačiau Vasario 16
ju gyvenimu per 22 metus mai laiko pasirengti.
diena yra ypatingos reikš
BERLYNAS, sausio 23 d. pavieniai vokiečių orlaiviai Premjerą
Anot Knox yra tik trys
įrodė ne tik norinti, bet ir
pravedė kelias atakas, kurio
mės, nes tą dieną lietuvių
mokanti gyventi nepriklauso galimi keliai: (1) teikti vi — Laikraštis Lokal AnzeiBELGRADAS, sausio 23
se sugriauta keli namai, bet
tauta atvėrė langus ir du
sokią
paramą
visoms
kovo

ger,
kritikuodamas
AmeruTos
mu gyvenimu. Savo kultūrin
d. — šiandie neoficialusis
žuvusių žmonių nėra.
ris į pasaulį ir kvėptelėjo ty
jančioms
už
laisvę
šalims,
gurnu ne tik neatsilikdama,
Amerikos stebėtojas, pasiųs
spaudą dėl tariamos britų
Sostinėj nepravesta
nė
ru oru.
(2)
laukti
kol
mums
patiems
bet ir pralenkdama senesnią
tas slaptai misija, Col. Wipropagandos, pareiškė, jog viena ataka.
Ją amžinai minės lietuvis
reikės
visą
kovos
naštą
neš

sias valstybes.
lliam Donovan tarėsi su Ju
Jungtinių Valstybių spauda
ir ji jau čia pat.
ti
ir
(3)
apsiginkluoti
ir
ap
BERLYNAS,
sausio
23
d.
Todėl nė vienas tikras tau
goslavijos premjeru Cvetkoyra “plačiai žinoma esanti
Lietuvoj tautos duobka
— Vokietijos oficialioji ži vic. Laukiama, jog jis vė
tos sūnus nesilenks prieš sitverti siena ir gyventi šioj
siai ją pakeitė Trečiojo In
kvailiausia pasaulyje”.
nių agentūra praneša, jog liau lankysis ir pas kitus ka
brutalią, niekuo nepateisina užtvaroj, kai aplinkui siaus
ternacionalo
• švenčiamąją
totalitarinis
siaubas.
vokiečių vienas kovos oriai bineto ministerius. Bulgari
mą komunizmo jėgą, kuri
raudonosios revoliucijos su
vis numetė bombų ant svar joj paskiausia laiku Dono
nori iščiulpti tautos gyvybės
SANTIAGO, Chi!e, sausio
kaktimi. Tai buvo spalių mė
RYTŲ
KANADOS
UOSTAS,
1 biųjų karo taikinių Great van kalbėjosi su karalium
syvus.
23 d. — Chilės prezidentui
nesį.
sausio 23 d. — šiandie, su
Yarmouth uoste, rytiniam Borisu.
Tačiau laisvas lietuvis mi
gavus du pabėgusius iš lai pasiųsta pasirašyta ar atmes Anglijos pajūryje.
Sofijoj karaliaus įsakymu
nės Vasario 16 d., nes tai jo
ORAS
vo karo belaisvius, Kanados ti priimtąsiąs {statymas, ku
Tolimo skridimo vokiečių tebeieškoma Donovano pini
tautinės gyvybės šventė. Ji
Debesuota, sniegas ir šal karo stovyklon pasiųsta vle riuo komunistų partija Cbi- bombanešis vakar paskandi ginės, kurioje buvo jo diplo
ypač minėtina šįmet, kai Lie čiau. Rytų vėjai.
nas geriausių Vokietijos la lėje padaroma nelegalia. Pre nęs 3,500 tonų prekybinį lai matinis pasas,
Valstybės
tuvoje svetimoji
vergija
Saulė teka 7:11 vai., saulė kūnų ir šimtas kitų vokiečių zidento nusistatymas tikrai vą apie 125 mylias į vaka sekr. Hull ir Laivyno sekr.
siaučia.
leidžias 4:54 vai.
belaisvių.
nežinomas.
rus nuo Airijos.
Knox laiškai ir pinigų suma.

/

Baigiamieji
Žygiai
Tobruke
KAIRO, sausio 29 d. —
Anglų generalinis
štabas
šiandie oficialiai praneša,
jog kartu su Tobruko paėmi
mu suimta virš 14,000 karo
belaisvių.
(Anksčiau perdaug entu
ziastinga spauda ir radio bu
vo pranešę, jog suimta 30,
000).
Komunikatas sako, jog
suimtųjų tarpe yra keturi
generolai ir vienas admiro
las. šiose kovose žuvo , ma
žiau negu 500 anglų.

2,000 sužeistų italų

“Priešo žuvusių skaičius
dar nepilnai apskaičiuota”,
sako anglų
komunikatas,
“bet šiuo tarpu jau evakuo
jama 2,000 sužeistųjų”.
Tobrukas yra vienas ge
riausių uostų tarp Aleksan
drijos ir Tuniso.
Toliau komunikatas pažy
mi, jog šiuo metu tebevyksta
italų spaudimas į rytus nuo
Metemmos, Etiopijos fronte
ir Kenjoj.
Kiti anglų Afrikos kariuo
menės daliniai įžengę Itali
jos Eritrėjon, kur fašistai
sudarę naujas apsaugos lini
jas.
Manoma, jog po Tobruko
anglai pasirinks Derną, ku
rią smarkiai bombomis ap
mėtė anglų lakūnai pirma
dienį.

Vokiečių aviacija
Anglų sluogsniai Kaire
džiūgauja, jog iki pavasario
gen. Sir Archibald Wavell
kariuomenės rankose bus vi
sa Cirenaica (rytinė Libija),
įimant pajūrio bazes Derna
ir Bengasi.
Tie patys sluogsniai ta
čiau pažymi, jog didžiausiar
kliūtis šiems laimėjimamą
gali būti vokiečių aviacija,
kuri jau dabar pradeda vei
kti Viduržemio jūroj. Bet
tuo būdu anglai galį pada
linti vokiečių karo jėgas if
palengvinti kovas Europoj.

Atakavo Italų
Bazes
ATĖNAI, sausio 23 d. —•
Anglų aviacija praneša, apie
dvigubas atakas ant Italijos
karo vietovių — Albanijoj
apmėtyta bombomis kariniai
pastatai ir transporto kon
centracijos ir Dodecanesų sa
lose aerodromas.
Albanijoj smarkiai sužalo
ta Berati kariniai pastatai
ir sunaikinta susisiekimas
Berati-Klisuros kelyje.
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Demokratijos

"Gelbėtojai"
Vienas AhiėTttbš lietuvių konĮuriustų; dien
raštis, “ susi rūpinęs ’ ’ tautos <■ reikalais, j rųįtev
..kad, girdi, pas "'Amerikos lietuvius perdaug Bolševikiška Demagogija’Darbininkų Atžvilgiu
buvo kalbama išrašoma apie Lietuvą. Mat,
Abpakeičia. Akordinis darbais
įliietuva po 1948įlni. birželio 15 d.,i|\ ypač
pmiliks akordiniu, . ai- jį va
ipo,liepos 21 d. flip “gerai susilvūrkfc’* kaft
dinsimevienaip ar kitaip.
’ap'ie tai nebėrą?, Kas kalbėti ir rąžytį v
Itet •, už tai reikią rimtai >ii>i r lipinti 'Ame
Kauno? ‘‘Metalo” \ fabriko
f.rikos^iikijiiu, nesL{
Jį':.. : j'/ į 'įdėta žiifify • apie naująjį at darbininkų mitinge prekyboi

PO SVIETĄ
PASIDAIRIUS

l vo šios šalies pilietis?, tai
palydėję jį stoty visi namiš
kiai ir giminės verkė. Taip
mos, kaip Liętuvoje.
Ten sos” Nr. 145): Kapitalistinė
Stalino rojuj — Lietuvoj dabar “linksminas,” reiškia
Kitais žodžiais kalbant, lietuviškiems A- “vietinės pramonės komisa se valstybėse praktikuojama
verkia komunistų rojuj.
merikos bolševikams štai kas rūpi:
riatas nustatė
atlyginimus akordinė atlyginimo siste dabar linksma. Labai link
— o—
Adresatė sako, kad tekę
Lietuvos valstybės nepriklausomybė jau metalo pramonėje nuo 6 iki ma. Bet tai tik priemonė iš sma. Tai liudija ateinančios
Entęred as Second-Class Matter March 31, 1916 at
Chicago, Illinois, Under the Act of March 3, 1879.
jai
kalbėti su. Roselando
liepasmaugta, žmonių laisvė atimta, dalykas 20 rublių darbo dienai, ply čiulpti darbininkų jėgas..” į Ameriką gromatos. Imkim
tt
baigtas ir dabar nebėra kuo Lietuva besi
tuviškų
balšavikų
caru,
ku

tų pramonėje nuo 5.50 iki Ir turėk tokią kietą kaktą, kad ir gromatą, kurią nuo
sieloti. Dabar visom jėgom reikia kibti į
ris esą nei girdėt nenori
16.80 rublių, kitų šakų pra kaip “draugas” Greigoraus- savo brolio iš Vilniaus kraš
Pakely j Rytus?
Ameriką, jos nepriklausomybę pasmaugti
apie tai, kad Lietuvoj dabar
monės darbininkams pagal kas. Kapitalistinėse valstybė to gavo viena mano tavoršir žmones pavergti.
būtų tokios “linksmybės.”
Rumunijos kūnas vis dar t e nedraskomas.
septynias ar 8 kategorijas se akordinis darbas iščiulpia kų Roselande-Chicago. GroGirdi, propaganda, propa
Taip galvoja bolševikiškųjų laikraščių ne- yvvruoja tarp 5 ir 20 rub- darbininkų jėgas, o bolševi matoj taip rašo:
Ją nuskriaudė Sovietų Rusija, atplėšdama
ganda! Rusiją valdo darbi
jos dalį. Tuo pačiu būdu skriaudė Vengrija. daktoriai, kurie taip plačiai pagarsėjo par-|,ių„ Jeigu
prįteisime, kiškoje Lietuvoje toks pat
“
Didelis
džiaugsmas
gy

ninkai.
.
Likusioj daly Vokietija įsteigė savo kariuo pidavimu Lietuvos okupantams ir neperitar w
įikrJa.lkštai įva. akordinis darbas yra teisin
venti
Sovietų
rojuj.
Labai
menės stovyklą ir, be to, plėšia jos turtą — tai dideliu veidmainiškumu, kuri xr šia proAr kas tikėjo kada, kad
lifikuotų darbininkų nuošim giausias atlyginimas.... šia linksma. Sesuo, kur ištekė
javus, žibailą ir veža Vokietijon, kati tuo ga skaitytojams norime priminti.
lietuvių tarpe kuomet nors
tis gaus lotlyginimą pagal proga prisimena vadinama jus Vidžiuose, labai link
Rumunijos turtu šerti kruvinąjį karo die
priaugs tokių aklų žmonių?
Įsivaizduokime fc»u, tas pats bolševikų
Afrikoje sma. Prastai gyvena ir ne
vaiti
,
Į
į •, laikraštis tania pačiame rašinyje, kuriame aukščiausiąją kategoriją, tai I hotentotų moralė.
Šiandien tai aiškiai matom
Bet ir to negana. Rumunijoj išnaujo už ragina Lietuvą jau užmiršti, o kibti į Ame kaip turės gyventi didžioji l gyvena tokia negrų tautelė, simato jai geresnių dienų.
darbininkų masė, gaudama: 5 vadinama hotentotai. Šie neg Stubą, kur turėjo mieste nu
siliepsnojo
riką, štai ką rašo:
• .
ONYTE, susitikus Mary
—6 rublius į dieną? Ar tiems rai mėgsta vogti žmonas iš sipirkus, — atėmė; atėmė
civilinio karo ugnis, kurio liepsnose tos
“Vyriausias šiandien klausimas: kaip vargšams darbininkams, pa gretimų tautelių, bet jeigu ir žemę, kurios turėjo kitoj tę, klausia:
valstybes, laisvė ir nepriklausomybė supleš
— Ar gavai kokių nors
išlaikyti Amerikoje demokratijos likučius, smerktiems gyventi pusba kiti pavagia jų žmonas, tai
kąs iki pačių pagrindų.
vietoj.
Paliko
tik
8*
na.
Dėl'
dovanų
Kal6doms nuo Ju0.
kaip ne priteisti įtraukti mūsų kraštą į ka džio gyvenimą, “draugas jie;labai pyksta-. Iš to ir ki
l?abar ten «ina kruvini susirėmimai tarp
rą. Kaip apsaugoti darbininkų teisę strei Gedvilais primokės iš savo lo hotentotų “moralė:” Jei- to labai linksma. Mes labai zeĮįo?
vadibuinosios Geležinės Gvardijos ir regulinksmai gyvenam. Aš turiu
MARYTE- - Gavau. Ka
kuoti, organizuotis, susirinkti ir leisti sa
liarinės kafruomcnėis. Sukilėlių jėgos prieš
gaunamų tūkstančių rublių? gu aš pavogiau tavo žmonų keturis vaikus ir dar mūsų
vo spaudą”.
,
aš jam prieš šventes
paskiausiai sulipdytos vyriausybės ,kombin>,
— tai gerai, o jeigu tu pa stubon atvarė dvi šeimynas. dangi
keljs kartus nusiskundžiau,
Kodėl kai kurioms prekėms
ei ją; kaip pranešama, esančios gana gauAr ne gražu? Bet, susimildami, nesusivogei mano žmoną, — tai blo Dabar gyvenam trys Šeimy-Į jog dabartiniai man0 auksi.
sStrgps ir stiprioj, Ji>ėl 'to, naminis karas ga klaidinkime! Kai veidmainiai kalba, visuo '' pakeltos kainos?
gai! Tokią hotentotų moralę nos, kur pirma vienai mūs
lės tęstis tol, "
niai ir deimantiniai papuo
met reikia suprasti priešingai.
Kai dėl kainų, tai jau mi skleidžia okupuotoje Lietuvo
šeimynai nebuvo perdaug šalai jau pasenę ir apjuodę,
p kol Sovietų Rusijos diktatoriaus Stalino
Kai bolševikai kalba apie Amerikos de nėtoji “Tarybų Lietuva” Nr. je
bolševikiškos
valdžios vietos. Labai linksmai gy ’• ir Vokietijos diktatoriaus Hitlerio jėgos
reikėtų naujų, bet neįsten
■ *■ - »
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pateikia
tokį
reikšmingą
mokratijos išlaikymą, reikia suprasti, kad
žmonės.
venam. Taip linksmai, kaip giu jų įsigyti, tad jis ir nu
tarp' savęs, kariaujančius rumunus visai
jie nori tą demokratiją taip pasmaugti, kaip atsitikimą iš Rygos, kur gy
sumindžioto.
Darbininkų suskirstymas į ' kad prieš metus Frenkis va- pirko man dovanų pilną stik
To diktatoriai ir siekia. Juk jų įtaka, jų jie pasmaugė ją Sovietų Rusijoj ir okupuo venimo sąlygos ynit panašios,
kategorijas ir minimalinės žiavo Amerikon. Kaip mes linę metai pališ, papuoša
penktosios kolonos veikjftjo dėka civilinis toje Lietuvoje, kur visos politinės partijos kaip ir Kaune:-Ten rašoma:
jį stoty atsisveikinę linksmi lams nuvalyti.
darbo normos
karas ir siaučia. Jis reikalingas Hitleriui. yra panaikintos, jų vadai areštuoti^ rinki ‘iAtitinkamosląriaūgos Rygo
>■ iii? :-.;.
...
nomės, taip linksminamės
S. K. Lukas
Visi fabrikų darbininkai
Reikalingas ir Stalinui. Suardžius Ruinuni- muose išstatomas tik vienas komunistą kan je patstebėjo, kad kai kuriose
ir dabar. Neturiu vilties ka
didatų
sąrašas
ir
tik
tiek
kandidatų,
kiek
krautuvėse ryšium įsu kainų suskirstyti į kategorijas. Pav.
jos viduje tvarką, išžudžius politikus, visuoda su jumis pasimatyti.”
jų
reikia
išrinkti.
— Labai gaila, kad netu
įpenės vadus, likvidavus kariuomenės vado-,
pertvarkymu kainos nž paJ- metalo pramonėje įvedamos
Adresatė sako, kad ir riu penktuko, — tarė mo
lengva bus tą visą kraštą pasiglemžti
Kai kalbama apie darbininkų teises strei- * tus buvo
pažymėtos iki 7, statybinių medžiagų (pra
ir galutinai atidalyti duris dar didesnei vi- kuoti, reikia suprasti, kad bolševikai siekia 1,500 latų. Atitinkami orga monėje — 10 kategorijų. Į žioplas gali suprasti, ką teris gatvėkaryje, duodama
sų Balkanų valstybių nelaimei, o gal ir vi- tas teises atimti. Juk taip jie padarė Šoviią- nai ištyrė, kad tą paltų tik jas darbininkai skirstomi pa reiškia “labai linksma,” bet konduktoriui popierinę desiškai pražūčiai.
tų Rusijoj ir jos okupuotoje Lietuvoje. Ten roji kaina gali būti tik 480 gal kvalifikacijas. Bet kiek- komunistų paskirti cenzo šimtdolierinę.
Tą kiškiai jaučia ir vengrų, ir turkų, ir nestik streikuoti nevalia, (streikuojančius latų.” Tas tik” 4l8O latų Ii- vienai kategorijai nustatyta riai, matyt, dar žioplesnį,
— Nesirūpink, moterėle,
bulgarų, ir graikų vadai, dėl to mobilizuoja sušaudo), bet meta į kalėjimuis dėl nusitais išeina net 672 litai. Arit- norma (minimumas), kiek kad tokį laišką praleido. Sp.- tuoj už kelių minutų turėsi
vieMs savo turimas karo jėgas, kad reikale skundimo apie sunkias gyvenimo sąlygas.
mietikos mėgėjai gali pasimik darbininkas turi per tam tik ko, kai čia kalbamas Fren net šimtą devyniasdešimt
gi^is nuo galingųjų užpuoliku
I
apie virinki,nų
rinti ir apskaičiuoti, per kiek rą laiką padirbti. Tos nor- kis prieš pat lenkų-vokiečių devynis penktukus.
Prieš keletą dienų tarėsi Hitleris su Muis- i , .
i• , .
.
...
i-,
laisvę, reikia suprasti, kad jie tą laisvę sie- mėnesių darbininkas gali nu mos yra aukštos. Jeigu dar karą važiavo į Ameriką (bu
S. K. Lukas
soliniu. Kaip po kiekvieno jų pasitaiimo Eu\
r • o • L t, •< • • •
'“'f
, • • v •
it
kia užsmaugti, nes ir Sovietų Rusijoj ir jos sipirkti paltą, jeigu jie per bininkas normos neatlieka,
roipą suspausdavo didesni ir baisesni skaus. , . ’
,, L
mai • tairn. matvti ir do ra-kutinioio iu su 1 Pttver^to-1 Lietuvoj yra uždarytos visos nie- darbo dieną uždirba 6—7 li tai jam atitinkama dalis at
WALLACE SENATE DEBIUTANTAS
maa, taitft matyti, ir po pajutimojo jų su fe
fti ligk
organizacijos. Nevalia šaukti
si tikimo kas norą turėjo įvykti.
°
.
tus.
skaitoma nuo uždarbio. Atlik
To naujo įvykti arba na.-jo diktatorių cJ01"6
“valia veikti.
Tokių faktų akivaizdoje tos normos bus kasdien griež
Žygio pradžia kaip tik ir bus jų pačiųKai bolševikų laikraščių, redaktoriai karLietuvos gyventojų neramina tai kontroliuojamos, nes į
sukur'stytas rumunų civilinis karas.
ba apie spaudos laisvę, reikia suprasti, kad
kiekvieną įmonę paskirtas
Tad, Europa stovi naujų, dar kruviiiesnių jie siekia nekomunistiškus laikraščius visai komisariukų frazės nei apie
grandiozinius .planus ateity,- ^pecialinis kontrolierius. Tad,
įvykių išvakarėse. Prasideda tolimet-nis mar- uždaryti. Berods, nereikia nė priminti, visi
je, mei apie turimas atsargas ! Stalino vergai gauna prižiu- !
šavimas į Rytus. Kasdien darosi labiau aiš tai gerai žino, kad bolševikai Sovietų Ru '
iš rėtoją, kuris dienią iš dienos
ku, kad nuo seniai vokiečių imperialistų šū joj ir Lietuvoj leidžia spausdinti išimtinai ir “milžinišką” paramą
kis — Drarig nach Osten — ne tuščiai bu tik komunistiškus laikraščius. Lietuvoj* už- sovietų Rusijos. Tiesiog p> stovės už darbininko nugaros
darė visus lietuvių dienraščius, visus savait sityčiojimu1 skamba komunis ir tikrins kaip jis dirba.
vo iškeltas.
raščius, visuw žurnalus. Net maldaknygių tų partijos centro komiteto
Bolševikų demagogija pla,
, Ar jis pavyks ar net-iiklups pakelyje tu
nebeleidžia spausdinti.
sekretoriaus
žydelio
Mesk
li čiai
naudojasi argumentu,
šai vokiškojo imperializmo arklys — tai pa
Tad,
suprantama,
kokios
demokratijos,
ko
po,
pasivadinusio
“
Adomo
”
kad darbininkas turįs galimu
sakys netolima ateitis.
kios darbiniinkains, organizacijoms ir Skau vardu, žodžiai, pa nkyti Kau mo uždirbti daugiau, dirbdadai laisvės telekia bolševikai.
I•
....
•.'*'■
... * ne komunistų partijos, komu-’ mas virš normos, Tuoinet
“Cactus Jack”
Kai jie kalba, apie demokratiją, suprask, nistinįo jaunimo ir hepartyvi- I įpropoįriUgai ir jo uždarbis
kad jie turi galvoj kruvinąją bolševikų nio jaunimo aktyvo pasitari- Į padidėja. Bet šis metodas nėTuo vardu vadinamas buvusis Jungtinių
diktatūrą, kai jie kalba apie laisves, jie me. Gituta paimta iš “Tary- ra niekais kitas, kaip pikčiau
Valstybių viceprezidentas John Nuno? G1 rturi galvoj belaisvę.
bų Lietuvos” Nr. 50. “Kari šia darbininkų eksploatacija.
Jier, kurio vietą praėjusį pirmadienį užėmė
kaš
klausia, kodėl kai ku Iš normalaus uždarbio n;gnAmerika yra demokratiškas ir laisvas kra
Henry Aigard Wallace.
Paskutiniame Senato posėdyje specialiniu štas. “Dabartine santvarka žmonės yra pa rioms prekėms pakeltos kai- lėdamas atsiginti nuo bado,
aktu išreikšta pagarba ir padėkai užbaigu tenkinti. Bet koka mėginimas jų pakeisti, nos? Klausantieji tegu nenu norėdamas padoriau • gyventi,
siam savo tarnybą viceprezidentui Gameriui. sukeltų didžiausio pasipriešinirno iš daugu liūsta. Ir iš to nauda bus tik darbininkas bus priverstas
visiems, mūsų, liau- dėti paskutines .jėga ir steng
Tasai aktas ne be reikalo buvo padarytas. mos žmonių pusės.
džiai.”
Reiki'ii t.i užmiršti, kad |pi. tlameris Ame
tis pagaminti daugiau, kad
Kad tą žmonių valią sulaužyti, kaip bu,
rikos politiniame gyvenime aktyviai dalyve-Bet
vo sulaužyta Lietuvoje, įeiktų milžiniškos
Akordinės uždarbio * nor tik daugina uždirbus.
Ubo per 44 metus. Vien tik Jungtinių Valsty-;
kaip tai ilgainiui atsilifiys į
ginkluotos jėgos.
mos ir hotentotų moralė
I
trių kongrese dirbo per 38 metus. Ar val
eksploatuojamų
darbininkų
Sovietų Rusija gulėjo sutriuškinti Balti, o- Ne mažesnė nelaimė darbi sveikatų, Maskvos dikt toriui
stybiniuose reikaluose, ar santykiuos? su
žmonėmis p. Garnerūr laikėsi griežto teisė valstybes, bet ji yra per menka kosintis cnt ninkus užgriuvo, įvedus, so
nerūpi. Ir arklys trumpą lai
grą* vietų Rusijos pavyzdžiu,
tumo ir teisingumo dėsnių. Dėl to jisai vi- Jungtinių Valstybių, kurios net
ką paveža per daug pakrau
nur prinė pagarbą įr pasitikėjimą. Šiuo at sinimą nebiję. Mūsų bolševikėllai turėtų ne akordines uždarbio normas.
tą vėžinių, bet paskum
pa
žvilgiu jisai g;Ii būti tikrai geru pavyzdžiu užmiršti, kad dabar Jungtinėse Valstybėse
trūksta.
Toks
likimas
laukia
("DrauKas" Acme telepnoio)
ir utiprinamas krašto saugumas, kad reikale Sovietų Lietuvoje tos normos
jauniesiem'^ politikams.
Iš politinio 'gyvenimo jisai visai pasitrau atremti visus pavojus demokratinei Ameri vadinamos “vienetiniu” atly Lietuvos darbininkus, iš ku- Naujai inauguruotas viceprezidentas H. A. VVallace pirmą
ginimu, bet tai dalyko esmės
kia, nes jau yia sulaukęs 72 metų amžiaus. kos santvarkai.
(Nukelta į 4 pusi.)
kartą senate ūžimai pirmininko vietą.
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aend..darbiams Ir korespondentams1 raštų negalina,
-i neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam Uks
ui pašto ženklų. RedakcVa pasilaiko sau teisę taisyti
> trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ralytl trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinšle),
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant polenikoe ar asmeniškumų.
Pasenusios korespondencijos
-Okraltln uededamoa

šiko metu Amerikoje “dalykai eina tokia
lyginimą Ijatvijoje, kur vei komisarais Gregorauskas išsi
kryptimi, kad. nei valandėlei neturime jų
kia panašios uždarbių nor tarė (citata paimta iš “Tie
pamiršti \
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viais gyventojais, ir, kaip to
kie, turi čia, atvažiuoti su imi
granto viza. Jie skaitomi imi
grantais. Bet, galų gale, į lei
pti visus pabėgėlius nėra ga
linas daiktas.

Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)
Tardytojas nusišypsojo. Nors tonas, kuriuo suimta
sis j jį prabilo, buvo griežtai neleistinas ir ligi šiol ne
girdėtas, tiesiog akiplėšos, vis dėlto nusprendė leisti
jam tą geradarybę — tegu plepa sau toliau, gal ką gerą
išplepės. Jis buvo gana apsukrus ir smalsus vyrukas ir,
nepaisydamas dvasinio miegūstumo, kuris užplūsdavo
visą po naktinių tardymų, gyvai susidomėjo rašytojo
žodžiais.
— Na, gerai, gerai! Prašau pasakoti toliau! — at
sakė giedriai nusišypsodamas; tuo momentu jo veidas
pasidarė beveik simpatiškas. — Tik dar vienas klausi
mas: ar jūs žinote, kad mes jus vis tiek sušaudysime
arba, geriausiu atveju, išsiųsime ilgam laikui į Solovkus,
kur jūs gausite galą neatkalėję nė ketvirtosios savo
bausmės dalies?
— Žinoma, kad žinau! — atsakė į šypseną šypsena
rašytojas. — Tačiau jeigu man leistų pasirinkti, kas
geriau, — būti sušaudytam, ar iškeliauti į Solovkus, —
atvirai prisipažinsiu, kad mieliau pasirinkčiau pirmąjį
atsitikimą. Juk lyg ne vis tiek: jums tai bus galas, o
man pradžia.
— Kaip tai “pradžia?” — paklausė smalsiai tardy
tojas. — Vadinasi, išeitų, kad jūs esate tikintis žmo
gus?
— Jeigu jūs taip norite vadinti, kodėl ne! Tačiau
prisipažinsiu, kad aš pats susigalvojau sau savo pasau
lėžiūrą ir savo tikėjimą. Aš, būtent, priklausau prie tų
žmonių, kurių siela sudaro dalelę visos pasaulio sielos,
su pradžia visokios gyvatos. Jūs taip galvojate: sušau
dysime rašytoją Kuznecovą, ir su juo bus baigta. Ta
čiau man tas reikalas kiek kitaip atrodo: aš esu įsitiki
nęs, kad su sušaudymu viskas dar nesibaigia. Jūs už
mirštate, kad svarbiausioji mano “aš” dalis dar lieka
nesunaikinta. Aš esu įsitikinęs, kad aš dar prieš savo
atėjimą į šį pasaulį esu šimtus metų gyvenęs ir gyven
siu šimtus metų po savo mirties, kai tuo tarrpu jūsų —
jei taip galima pasakyti — neliks nė dulkės.
— Tiesa, iš manęs nieko nebeliks, — įspraudė tar
dytojas žodį, — nes aš netikiu jokią sielą: aš esu materijalistas ir komunistas.
— Taip, taip, tai tiesa, jūs nieką netikite, tačiau,
matyti, netikite dėl to, jog taip įsitaisėte ir taip įpra
tote gyventi, kad tik kitus varinėtumėte į kitą pasau
lį, bet ne patys į jį keliautumėte. Tačiau kartą ateis ir
jūsų eilė, todėl ir jums praverstų nors kartą rimtai
pagalvoti, kaip iš tikro su ta mirtimi yra. Visi žmonės
turi mirti — nuo mirties neišbėgs nė komunistai, netgi
tardomojo skyriaus teisėjai!
Tardamas tuos žodžius, rašytojas, kaip išdykęs vai
kas, atsidėjęs pažvelgė tardytojui į veidą; šį pagaugais
nudiegė šiurpas.
— Bet jūs plepate vienus niekus! — piktai atkirto
tardytojas. — Jei turite ką gera pasakyti, paskubėkite,
o paskum parašykite savo prisipažinimą!
— Ne, iš to nieko nebus. “Prisipažinimo” jūs iš ma
nęs neišspausite, — atsakė rašytojas, — nes aš visai ne
noriu į tą aferą įvelti kitų, nekaltų, žmonių. Bet apie
pasaulio sielą dar galiu šį tą pasakyti.
— Jūs netekote proto! — pastebėjo tardytojas ir,
tai konstatavęs, tarėsi tartum nusikratęs kažkokia naš
ta: jautėsi išsprendęs problemą, kurią jam buvo pasta
tęs rašytojas.
— Aš esu pamišęs, kad tikiu pasaulio sielą, — at
sakė šis, — o jūs esate normalus, kad iš nekaltų žmo
nių kankinimais išspaudžiate kažin kokius “prisipaži
nimus,” o paskum juos sušaudote, — ir aštriai pažvelgė
tardytojui į akis. Bet šis nieko neatsakė, todėl rašyto
jas ramiai posteringavo toliau:
— Dalykas yra toks:

Visur ir visuomet žmonės yra susiskirstę į dvi kla
ses: vieni yra aukos, o kiti — budeliai. Budeliai vis turi
kokį nors idealą. Žinoma, idealą gali turėti ir kariamie
ji, tik visa bėda, kad jie to savo idealo tokiomis budeliš
komis priemonėmis nedrįsta vykdyti, dėl to jų idealas
negali pretenduoti į idealo vardą. Budelių idealas pats
savaime gali būti gražus ir kilnus, bet tą idealą jie vi
suomet žiauriai vykdo, nors patys būtų ir geri. Jūs vi
są savo gyvenimo prasmę tariate tesant tą, kaip tą idea
lą įvykdyti, o tam idealui įvykdyti reikia nukapoti tūk
stančiams žmonių galvas. Tik gerai įsigilinkite į pasau
lio istoriją! Kas tai — ar ne amžinas “idėjų realizavi
mas?” Tik tos idėjos nuolatos keičiasi; tie, kuriuos šian
dien smaugia, rytoj iškyla į viršų ir pradeda smaugti
savo vakarykščius budelius. Lazda atsisuka kitu galu, ir

IMMIGRACIJOS PADĖTIS
mones. Ir jiė visi norėjo at
vykti į Am. Jung. Valstybes.
Aišku, nebuvo galimai juos
Sekantis pranešimas, Val
visus priimti, šios šalies įsta
stybės Departamento
išduo
tymai nustato, kiek imigran
tas laikraščiams, gruodžio 18
tų gali atvažiuoti. Kaip ži
d., liečia dabartinį nusistaty nome, jau prieš šiuos įvykius,
mą kaldink vizų išdavimo.
kai kuriose šalyse nebuvo ga
“Politiniai pabėgėliai;'’
lima gauti vizijų Bet tas liėPabėgėlių problema r i šasi snlaikė prašymų ir tik prisi
dėjo prie betvarkės.
su vizų klausimu.
Vizų išdavimas
politiniams pabėgėliamb

bą, kad nežūtų tik šitos pui
kios spėkos.

Palengvinimui ir pagreiti
nimui viso darbo, tarpdepartamentiškas komitetas veikia
priežiūroj Valstybės ir Tei
singumo Departamentų. Šis
komitetas gali prieiti prie vi
sų slaptų informacijų, kurias
visi valdžios departamentai
turi, ir jis susideda iš Vai
stytas, Teisingumo, Armijos
ir Laivyno Departamentų at
stovų. Tam komitetui eiunčiaj mi vardai politiškų jaibėgĄlių. Tie vardai patikrinti su
departamentų surašais. Kaip
tik komitetas priima vardins,
Valstybės Departamentas te
legrafuoja konsulams užsie
nyje. Ir konsulas svarsto jų
aplikacijas dėl vizų. .Jeigu
mus. Tie užtikrinimai buvo
konsulais atsako vizą kam
tinkami su kiekvienu prašy
nors, tai tą faktą jis privalo
mu ir vardas ir reikalingos
pranešti Valstybės Departa
informacijos buvo telegrafuo
mentui pasakydamas, kodėl
tos konsulams užsienyje.
jis atsakė. Komitetas vėl ap
Įvairūs komitetai rekomen svarsto visą reikalą.
FLIS
davo 2,000 vardų. Kiekvienas
vardas pilnai peržiūrėtais, iš
egzaminuotas ir iš tų vardų
tik dvylika buvo nepageidau
jami.

Daug vardų buvo visiems
žinomi literatūros, muzikos ir
dailės dirvose. Bet buvo daug
ir kitų, visai niekam nežino
mų žmonių, kurie ir tam pat
čiame laive plaukė. Jie irgi
žiūrėjo į Amerikos gyveninio
Kitiems vizos autorizuotos.
kelią. Tiemn ir ranka išties
Apie 1,000 vizų išduota už
ta, komitetai organizuoti šio
sienyje. Kitus sunku dabar
Amerikos konsulatai Pran je šalyje teikti pagalbą, kad
Norintieji atvykti į Amer.
l surasti. Kai kurie slaptai gy
Jung. Valstybes, sulig imi cūzijos pietuose — Bordeanx, netaptų užmirštais.
_ I
Prie šitų komitetų prisidė vena, air kitomis pavardėmis
gracijos įstatymo, privalo pi- Marseille ir Niee — negalėjo
•savo apsaugai, kitų konsula
rmiau gauti vizą nuo Amer. r apridirbti su vizų pfašyto- jo garsūs amerikiečiai ir jie
tai visai negali susekti, kiti
Jung. Valstybių konsulo užPasamdytai daugiau dar- Valstybės Departamentui re
persikėlė į kitas vietas.
sieniy e
| įninku konsiriatuoi«e, bet su komendavo vardus asmenų,
Konsulas, sulig įstatymo,
Asmenys, .pastoviam apLai. ; įganei u skaičių prašytojų jų kuriems būtinai buvo reika
pasišaukia aplikantus ir nu
gyvenimui, privalo, sulig šio Į^ykas tapo vis sunkesnis ka- lingos vizos.
sprendžia. apie jų tinkamumą
įstatymo, gauti imigranto vi-1 ^ien. Konsulatų skyriai bu Bet ne' tie žmonės, nei kas gauti vizą, ir jis turi apsvar
zą (Immigrant Visa); laiki- 1 ™ apdaryti net (pirie Ispani- kitas, tik įstatymai nustato,
styti, ar ypatingo asmens įnam apsistojimui privalo išs*eaos, bet neužilgo kuni kiek imigrantų gali atvykti leidimas į Am. Jung. Valsty
gauti svečio vizą (visitor’s * n'^a n^darė savo sieną; Por- čionai ir jog įstatymas drau bes yra gerinusiems šio kraš
visa). Kurie nori per šalį per;- Į
matydama, jog ne džia įleidimą dėl nekuriu par to interesams.
važiuoti į kitą šalį privalo j ^ur®s užtektinai maisto pabė- duotų priežasčių. Ir įstatymas
Valstybės
Departamentas
išgauti “transit visa”. Vizų Saliams, irgi uždarė savo sie- nustato stanklardus kaslink reikalauja (patikrinimų apie
išdavimo svečių ir pervažia
išdavimą tvarko Valstybės n^intencijas šių asmenų. Jis no
Departamentas.
j Keliavimas tapo disorgani- vimo vizų. ;
Svečių viza, išduota asme- ri žinloti, ar šie asmenys gali
may affect the Heart
W
Asmenys, su svečių- vizo- znotas ir sui^inešimai nutranapleisti
šią
šalį
dėl
kitos
nauĮ
<lae tr.pprd in the etomeeh or fullel may aet Ūke ai
halr-MMter on the heeet. At the ftnt ittn ot dliteaaa '
man end no*m depend uh Bell-ens Tablete to- .
mis, sulig įstatymo, leidžia- kti. Baimė, badas,' skurdas vi- nMM’ knris
. . gali
, atgal sugrįž- jos vietos, nes jeigu negali Į eaart
aet tu fra. No letattre būt mada of the teiteMi
.
.
4i
arba
aetlne aedlrlnrt knoaan for eetd tndlteatlon. lt th,
Jį šalj, įs kur p-.ėjo
BŠT DOSE doaatft proaa B-ll-ena better. rttūrti
mi pasilikti čion tik laikinai, sur viešpatavo.
DOVB
’
--raus
Ir
Money _
Back.
‘ 2Sc.
~
f kuris gali išvažiuoti į trečią taip daryti, jie taptų pastor | bottle to ua and‘ metre
Asmenys su pervažiavimo vi
Iš Ispanijos ir Prancūzijos šalį, jeigu jis taip ketina da
zomis, gali pasilikti tik 60
Viduržemio uostų daug varg ryti — kitaip būtų skaitomas
dienų. Jeigu laikais nepailgin
šų žmonių pasiekė Pietinę A- imigrantas, kuris ketina čio
tas, tai privalo išvažiuoti iš
friką ir ten apsunkino mūsų nai apsigyventi. Toks asmuo
šalies; kitaip bus išdeportuokonsulatui. Casablanka, Afri niekad negali reikalauti pa
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
tas. Pratęsimą privilegijų, su
koj ir Lisbonas, Portugalijoj, galbos būdamas šioje šalyje.
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
sekimą tokių asmenų ir jų ištapo pabėgėlių, centrai. TūksTodėl komitetai, ,prašyd,aPagelbesime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
deportavimą tvarko Teisingu
tabčiai Prancūzijos pabėgėlių mį vizų nekuriems asmenims,
mo Departamentas.
A. F. CZESNA, savininkas
pasiekė Ispanijos sieną. Kiti Į tarėjo duoti užtikrinimą ValPrancūzijos padėtis labai
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.
Šveicariją ir net Švediją.
1 stybėts Departamentui, jog jie
apsunkino pabėgėlių klausi
T.,rp Šių. pabėgėlių buvo la- '*’*■
sutvarkyti iSyamą. Prieš tols šalies puolimą
—
garsių vyrų ir movisokie žmonės iš šalių vyko hai
“reikalau.
į Prancūziją ieškodami ramy tarų. Jie daug nuveikė pa.au- bns rWsti> *r
jokios
pagalbos jiems Čionai
KLAUSYKITE! — PATIKS!
bės nuo persekiojimų totali- Jio gerbūviui. Jie buvo aukš
tariškose šalyse. Prie tų pri to mokslo ir puikiausiai iš būnant.
Pervažiavimo vizos leido
SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
sidėjo milionaii asmenų, kurie lavinti. Vienintelis jų prasi
pabūti Am. Jung. Valstybė
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETtLĮ
pabėgo iš Olandijos ir Belgi kaltimas buvo — įsi t ik mimas
se keliaujant į kitą šalį arba
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP _ 1480 Kiloc.
jos. Net daug pačių prancū ir neatidavimas tų įsitikini
belaukiant
sutvarkymo į ki
zų tapo pabėgėliai — nuo vo mų. Visas pasaulis kreipė tų
• Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
tą šalį. Ir komitetai, prašy
• Kastas Sabonis ir Flcmtė (Lakštutė) Balsiutė
kiškos armijos puolimų ir Ge intelektualių žmonių padėtį.
dami
tokių
vizų,
turėjo
iš
an

• Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
stapo persekiojimų. Daug iš Ir net čia Amerikoj organi
ksto
duoti
tokius
užtikrini• Albina Kaspariūtė ir Al James
jų buvo persekiojami tik už zuotos grupės žmonių ėmė
• Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
jų politines ir tikėjimo nuo- ant savęs mielaširdyMės dar• Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
RAUMENĮ SKAUDĖJIMAI
• Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
vakarykščiai smaugėjai šiandien patys tampa aukomis.
MOTAI PALENGVINAMI
• Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
• Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Bet žiaurumas visuomet lieka tas pats, tiek vieni, tiek NakmtfiUtt bertikalinrai raumenų
Vanda Zabella ir kiti
•kandi jimų.
T ū ketančiai
žmonių
kiti lieja upeliais kraują, ir vis to gražaus idealo vai

Paulina Rnssian & Turkish Bate

du. Na, ir šitie galvojimai, šitas šiurpūs, amžinai kealkaitaliojantis vaizdo mane galų gale įtikino, kad, vis
dėlto, taip amžinai negali būti, kad reikia ieškoti to, kas
yra amžina, pastovu, kas neišnyks net po mirties....
(Bus daugiau.)

patiek*
napapraatų
palengvinimų
reamadikų akauemų, etrinų raumenų
■kųudijimų, itofoarinitnų ir liaip rau
menų •kandijimų vien {Mitrindami au
Pato-Kapeli erių. Ha aenaacingaa linimentaa finui auteiUa laukiamų pa
lengvinimų. Viri 17 milijonų bonkuflu jau iiparduota. Todil neatidffiodaml nuaipirlritų Ir jfla bonkutę
Pain-Kapelitrio. Reikalaukite PainBapeHnto au inkaru ant dižutia.
MTmuaniam ibb

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė.

Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

—
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DRAUGAS
UO DRAFTO IŠSISUKINĖTOJAS MIRĖ

Sovietiški rubliai Lietu

voje uždavė smūgį
visiems gyventojams

(Tęsinys 15 t pusi.)

ALRK Federacijos

West si rife

rių paskutinius syvuti dar
, Kiek teko girdėti, dauge
stengiamasi išspausti jvai-v 4 Skyriaus Metinis
lisjn nusipirkę “Dtapug^”: pri*),
riais “socialistiniais” lenktv- Susirinkimas
bažnyčios rūgojfų k^d‘ peikei
i niffviniaio. Lietuvos darbinin
iš
' lias
liax ■ paistarasias
naisitarjksiHs savaitėm
shivAiteu
kas paverstas beteisiu darbo
Sausio 27 d., 7:30 Federa West Side nesimato žinučių.
mulu. Dirbsi normaliai, gy- cijos 4 sk. metinis susirinkiKaltininkų nebūtų galima ravensi pusbadžiu, o dirbsi už mus įvykis Lietuviu, žemutinė) I ..
,
.■*
.
■. r
,
*
......
.,
.
sti, ules korespondentų nrekas
du žmones, — uždirbsi dau- salei, \V. Vernor ir 25-tos.
nepasamdė; nėra ko nei kal
giau ir galėsi bent šiek tiek j Prašomi dalyvauti atstovai
tinti.
padoriau gyventi.
draugijų, kuopų, pavieniai
Kiek man žinOniui, po šven
Darbo normų nepasiekia <l«rbuolojai, kurie tik nori iį. čių kelis korespondentus ne
vynės labui pasidarbuoti. Prie
net per lenktyniavimą
labasis šaltis buvo paėmęs į
Federacijos skyriams yra į- savo globų. Visi sveiksta ir,
Kokios aukštos nustatomos steįigtas ir Lietuvai Gelbėti
minimalinės noriuos, kurias Fondas. Darbo viskius bus be abejonės, pasistengs penk
tadieniai'.- žinučių parašyti.
darbininkai turi išdirbti, nes pakankamai,
Tik pasistengkite, kad kiek
priešingu atveju jam atskai- ,
tomą iš uždarbio, galima Šiame susirinkime bus ren viena katalikų šeimai “Drau
spręsti iš “Tarybų Lietuve- , kama valdyba. Yra ir naujų gų” savo namuose turėtų, yme” paskelbtų davinių irjpie reikalų, kaip sekminigiau ve- pač dabartinių laiku. Dien
tekstilės fabriku “Kauno Au sti d“rln,ote sušelpimui pa- raštis “Draugas” pilnas nau
^ij^lių iš Lietuvos, lr daug jausių, įdomiausių iš viso pa
saulio žinių. Kas galite, užsi
įtars minimalinės normos kitokių darbų.
prenumeruokite, kad kai-idien
dar ne visur galutinai nusta-J Valdyba kviečia naujus da
į namus “Draugas” eitų. Bū
lytos (tam paskirtas vieno rbuotojus prisidėti prie Fesite pasitenkinę.
mėnesio laikais), bet turime deracijoe veikimo. Detroite
Alfonsas ir Sofija Puodžiai
kai kurių davinių, iš kurių yra daug tokių, kurie galėtų
užsisakė “Draugų”. Esu, prie
galino spręsti apie jų auk- padėti veikti katalikų gero
štumų.
Tekstilės
fabriko vei. Bet kol kata elar Federa bažnyčios nevisada galima
“Kauno Audiniai” paskelb cijoj nesimato. Todėl kviečia gauti, o be “Draugo” esu
sekmadienį nei piietūls neska
tos vad. “socialistinės” lenk nie visus darbuotojus, dar
tynęs (kaip arkliams!) Jonis buotojas prisidėti. Pamatysi nūs. Puodžiai yra pavyzdin
buvo nustatytas minimumas, me, kad dar garsiau Federa ga katalikų šeima, geri rėmė
kurį šių katorginių lenktynių cijos darbuotė skambės ir jai kilnių reikalų ir labai re
dalyviai produkcijoje ture,p nauda bus Katalikų Akcijai. mianti katalikų darbuotę.
Sveikiname spaudos . rėmėpasiekti. Darbininkai buvo su
skirstyti grupėmis (brigado
mis). Iš paskelbtų davinių
matyti, kad nei viena įgrupė
nuistatyto minimumo nepasie
kė. Geriausia grupė (Budzinskienės vadovaujama) atliko
95.7nustatytos minimiali.nės normos, po to seka Dramontienės “brigada” su 94.1
%, o kitos visiškai atsiliko.
Šis pavyzdys įtikinamai įro
do, kokios ankštos yra minitntiitiies
uvaųmalinės iiuiiiMjp,
normos, niutų
kitrių neat...
. ,. . , . . .
likus darbininkai turi mokėti net pabaudą.

Taigi, Raudonojo
Kry
žiaus daug darbuotasi ir tu
rėta nemažos išlaidos.
Kiekvienas turėtų prisidėu prjc Raudonojo Kryžiau3

kad ir nedidelėmis aukomis.

Iš minėtos sumos 26,313
dol. išleista šelpti nukentė
jusius Illinois valstybėje.
Taip pat dėl poros gaisrų
pačiam Chicago mieste, No.
Chicago ir Shields mieste
lyje.

Lietuviai išeiviai, skiepki
me lietuviškų dvasių visuose
kraštuose, kur tik gyvena li'O
tuviai, nes li.tuviška dvasia
yra lietuvių tautos laisvės ir
nepriklausomybės uola, nuo
kurios atšimpa pikto iltys,
1940 metais bai. 23 d. di prašų kidžiameu į mūsų vi
džiausia nelaimė įvyko Na- suomenės kūnų.
tehez, Miss., kur gaisre žu
vo 212 asmenų. Kita nelai
mė tais pačiais metais sau
sio 3 d. įvyko Minneapoly,
kur apartamentinių
namų
gaisre 19 asmenų žuvo.
1939-40 fiskaliniais me
tais trijuose kasyklų spro
gimuose 191 asmuo žuvo.

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

> l

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami
išekbaminuoti jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie itašullna
vis* akių įtempimą.

LIETUVIAI DAKTARAI
reL CANai 6969

OR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 YV est Cermak Road
OklSO VALANDOb
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pairai autarti.

Dr. John J. Smetana
CTDrauira-**”

Acme

telcouoto)

(Viršutinė nuotraukai) Pašerifis It. Jonės ligoninėje. Su
U. S. maršalu jis bandė areštuoti fanui rio sūnų Ernest Eisele, 22 m. amž., kuiu neįsiregistravo kariniam draitui. Eisele
su savo tėvu farmeriu užpuolė pašerifį. ir |į eilinis supiaustė.
Pašerifis juodu pašovė. (Apatinė nuotrauka) Pašautas Erniest Eisele yra ligoninėje. Vėliausiomis žiniomis, jis mirė.

, . . - - < r—-A -• • . »;• \
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AGARA FALILS, NEW YOU«]
Valdyba jus!

įėmus 45 viesulus, 28 gais
rus, 11 potvynių, toliau se
ka kasyklose įvykę sprogi
mai, epidemijos, žemės drebėjimai, nelaimes ant geležinkelių, šalčiai Floridoje ir
kiti.

Kareap.

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OITOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Telefonas CANAIj 0523 — ClileaffO
OFISO VALANDOS
Kasdien J»;00 a. m. iki 8.30 p. m.
Tred. ir šešt: 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

siaučia lengva influtenaai ir RAUDONASIS
LIETUVIAI DAKTARAI
gripas. Laikraščiai rašo, jog
KRYŽIUS
IŠLEIDO
po keliasdešimtis tūkstančių
Ofiso TeL:
Rezicl. TeL:
vaikų pavieniuose miestuose, 637,928 DOL.
VIRginia 1886
PROspect 3534
pav. Bostone, nesilanko nioAmerikos Raudonasis Kry
Pirmas Posėdis
ša, Apanavičius ir kiti. Buf- kyklosna; kitur t Mt mokyk žius per dvylika mėnesių iki
lom uždarytos. Bet gripas, ar 1940 m. liepos 1 d. per įvy
falo lietuviams bilietus nuvesiu metų parapijos patikę- šti buvo prašomas St. Vyk kaip mes vadinama — “šal kusias nelaimes J. A. Val GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1852 YVest 35th Street
tini,j, komiteto pirmai* po- niauskas. visa i5ki|nl8 pn)fej. tis”, neapleidžia ir suaugu stybėse išleido 637,928 dole
sių. Pastaruoju laiku pasiro rius nukentėjusius šelpti, LIGONIUS PIiilMA:
sėdu .buvo sausio 19 d. Daly- d5s 6 v Tikim&
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
yavo: J. Genys, Domin. Kiekka|fcžtojų. ,be
draugi. dė Niagara Falls. Verta pa anot paskelbto metinio ra
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari ils.
sisaugoti, o susirgus: gauti porto. Tų nelaimių būta 219,
sa, Pov. Žulys, Ant. butams- JU
•„ pirmininkai, ai jų ajs
,
pava•vaistų ir pagulėti pora die
kas, Jon. Jankauskas; be to,j,
■
Telefonas: ELemlock 6849
, ’ . .
.
,
,.
duotojai, tuies progos s*varStakniūnienė ir ’Gutauskienė. bias savo mintis trumpai pa nų, — greičiau pasibaigt? liSvarbiausias posėdžio klaup tiekti susirinkusiem«. Tai ImkI^ .»»»«» P°‘«»
DR. KARL NURKAT
Protekcionizmas
mas, — kaip suruošti metinį visų draugijų, visų lietuvių,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Nurkaitis)
6757 So. Western Avė.
i
parapijos
balių
—
Lietuvių
Darbininkus ukirstant į ka
visos parapijos metinė šven Pereitų pirmadienį pas mus
Ofiso Valandos:
tegorijas, pasireiškia didžiau Dienų vasario1 16.
tė. Tikimės turėti nemažai High Schoolių mokiniams ti
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
bekinadieniais suUm sutarties
Ąsias šališkumas ir protekcio Subarta duoti gausių ir ge mūsų jaunimo. Vieningai dirkybos pamokos nebuvo, nes Atsakančiai ir prieinama kai
nizmas. į aukštesnę katego rų vakarienę; paimti gerus' bdami, greit padarysime di
Phone Cicero 4276
klebonas buvo susirgęs.
na pritaiko akinius.
rijų pakeliami komunistai ir muzikantus, sukviesti visus delių darbų.
K. K. M. Kiekvienų dienų randasi:
jų pataikūnai, garsiau
šau kolonijos ir apylinkės lietu- Amžilloji švlega
Y
kiu “urra,” kai paminimais vius.
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
DANTISTAS
Niagara Falls yra gražus
Kiemlio diktatoriaus vaidas.
1446 S. 49th Ct., Cicero, 111.
KRAUTUVĖJE
Kaip visuotinoji parapijos • paprotys, padaryti vienių karKiekvienas išeivis turi bū
3409 So. Halsted Street
Antradieniais, Ketvirtadieniau
Nornuas ir kategorijas nusta sueiga1 buvo nutarusi, taip ir tų metuose rinkliavų amžina- ti lietuviškos kultūros ir «vei
ir Peuktadieuiuis
Tel.
Yards
3089
to tam tikros “normavimo palikta: suaugusieji mokės'^į ienWlteį — žvakei apino- kų tautinių tradicijų kūrėjus.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago
komisijos,” bet svarbiausini po $1.00; vaikai iki 15 m. po
kuri dega dieną-naktį
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ
DRAUGIJOS
NARIAI
Pinhauieuiuia, ireuiainuuiaia
lemia fabriko1 direktoriai, nes 50c, o nuo 9 vai. kas aiteis'pj-jg gvč. Sakramento. Vienas
ir Šeštadieniais
jau miničto Micelmacherio žo vien į šokius
TaL YARda 6921.
Basi, 6968 8o. talrnan Avė.
Valandos:
3 — M popiet,
imuime po doleris apmoka vienų savaitę. Bm. T«L GBOvehiU 0617
Raa.: ILENwood 6107.
džiais “direktoriai, ir tik di
Telefonas CANai 7329
Pereitų sekmadienį įteikė au- Ottioa toL HEMlock 4848
rektoriai, via atsakingi
už
Baliaus šdtnininku aųisiė^ kas žvakėms (sekantieji: Ajauviskų.” Pasireiškus įprotekGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įnė būti Ant. Gutauskas. Pro- s^as M. $1; Apanavičius M.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo tt:30-8.3i
Gydytojas ir ohiburoas
cionizmui, UUCIUflULS
oficiozą? “-ITarybų
C1UIU//IUU1,
« I V IBI
v I
1 K o • rk 1 m I * J • i
UkDkTOJAS IR CHIRURGAS
75d YVest 35th Street
Lietuva” įsidėjo net •vedinu,/*™"'” vedėjas - Slahislo- * i fc B»J“ $l; T Dudnck
2202 YVest Cermak Road
VaL: 2-4 ir 7—0 vak.
« straipsnį, kuriame sako, rlvtts
Bilietus- at- į $t5 J. Genys $l ; Gutauskų Katvirtad. ir Nedėliomis suHitoraa.
Ofiao teL VIRginia 0036
jį
’“” Vyšniauskas.
’ jv..,«.v
OPlbO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
šeima $l; M. Įrankis $l; Em.
Racidencijoa tei.: BEVerly 824«
ir pagal sutarti.
i
ve
5
visiems
į
naiiHU-D
P.
Žulys
kad
net savo asmeniniam !.
‘
Je
2423 W. Marųuette Road
Sekmadieniais lai|>gi pagal sutartį.
Markelionis
$lf
Stakniūnai
iin , A. Gutauskas. Per šias. dvi
Ree. telefonai dEniay 0434.
pnesui, ’> jeigu jis gi-riu dir..
$1; J. Vyšniauskas $1; Dom.
r
.
i
•
•
savaites
norima
galutinai
ži

GYDYTOJAS IK OHIBUROAS
Tel. Cicero 1484
ba fabrike ar įmonėje* reiStašiauska« $1; Dom. Biek
4157 Archer Avenue
a
tl
v
noti
kiek
bus
žmonių
iškilmi

kių nustatyti teisingų
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—«:30 F. M
PHY8I01AN AND SURGEON
ngoje vakarienėje; norima vi ša 50c; O. MacUleviZ-ienė 50b;
______ Nedčlioinia pagal nutartį.
ginimų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sus bilietus parduoti pirma. P. Žulys 50c; O. Žulienė 50ki; 4645 So. Ashland Avenue TaL OANal 0267
r *7^
t r
Kamp. 15tos Gat. tr 49th Ct
J.
Zyka&
50c;
St.
Maculevi

Padėkos Stalinui
'Salėje bilietus kontroliuos J.
Bm taL: FBOspact 68b»
OFISO VALANDOS:
čius
25c;
Alf.
Bagdonas
25c.
OFISO VALANDOS:
N«o 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai- vak
Atvaizduodami veigiškų jdankau!.-»kaa it P. Žulys; prie
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Nedėlioiųis pasai aatartį.
Po
10c
davė:
Etta
ArdausLietuvosdarbininkų ir
tarBlaževičiui;
Gydytojas ir chirurgas
ir pagal eutartį.
«aL tARda <787
kas, Mrs. J. VValloga ir Fr. Otflca
bare
dirbs:
Gutauskas,
BietkKaną
taL
PBOipart
imo
Res.
1625
bo. 50th Avenue
1821
So.
Halsted
Street
nautojų jMidėtį, mes sumani n
' VVųlloga. Klebonas visiems
TeL Piotro 1484________
BaaldaacŲa*
M00
S*
Artaataa An
gai naudojamės autemtiškųVALANDOS) 11 V. ryto iki 9 (Mira
A ilri •’ **L .«lr.""
mis žiniomis, paimtomis ar #’nį dalbų ir gyventi bad- aukojusiems gražiai dėkoja ir
skirs
savaites,
kaita
jų
Inten

tai iš oficiozo “Tarybų Liegyvenimų!
cija detgis amžinoji šviesa prie
Dienraščio “Draugo” Metinis
(Lieta via)
tuvos,” ar tai iš komunistų , O į Maskvą plaukia agitagydytoja* n OHIKORGAS
eiDYTOJAS IR CHIRURGAS
Švč. Sakramento. Būtų gerti,
Koncertas
partijotsi organo “Tiesos.” Te torių vmstafytos telegramos
2500 YVest 63rd Street
2201 W. Cermak Road
kad.
ir
kiti
prie
šių
aukų
pri
—
įvyks
—
padėka “mylimiausiam
gu kiekvienas skaitytojas su
OFISO VALANDOS:
▼aiandoat 1—8 popiet ir 7-8 v. v.' Sekmad., Sausio 26 d., 1941
,
lietuvių
banitoo globėjui drau sidėtų.
Noo 1—4 ir nuo' 7—9 vakare
paita sprendžia, ar jis norėtų
SOKOL HALL
BBZIDENCUAi
Taipgi pagal sutartį.
būti vargšo Lietuvos darbi- gui Stalinui už išvadavimų iš Ligos
Hezervuokit
tų
dienų
—
Ofieo
telefonai PROspect 6737
6631 S. California Ava.
Skersai
išilgai
Ameriką
“
DRAUGUI
”
.
' ninko padėtyje: dirbti kator- kapitalistų jungo”....
Nami|
telefocai VlRfiiu* 2421
K BIHMb OP

DR. RAČIUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

BR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

DR. PETER J. BARTKUS

OR. 1. DUNDULIS

OR. STRIKOL’B

DR. S. R. PALUTSIS

DR. P. I. ZALATORIS

DR. BIEŽIS

DR. A. JENKINS

DR. F. G. WINSKDNAS
m Y SIČIAM — SURGEON
Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.

TeL CANai 2346
Vai.: 2 — -i u « —

it

Res.: 7004 So. bairheid
Tei HEMlock 3150
Tei. fARde 3146
VAxA.IsDOS: Muo 11 du 12,

2 du 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki o
Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
u k d f TUJAS IR CHIRURGAS
iaipgi aKituus pritaikau.

8343 5. naisu^ btreel

UR. V. E. SIEULINSKI
DANTISTAS

4143 Souui Arcner Avenue
Teieionaa fiAi'ayette 3660
Antradieniu n,, Reti irladiemaut 1C

renkladieuiaia.

4631 bo. Asntand Avė.
Tek YARda UUOA
Pirmadieniais, Irei'iadieuiaia u
Seštadiamai*.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK vHkUURGAS
4729 bo. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TeL MIDway 2660
Chicago, HL
uribD VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
vai. popiet ir nuo 7 iki 6:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 1U nu 12 vak ryto.

UH. MAUKIUtKAHlU
G k d f Tujas IR uoxuukuAS
4631 bo. Asiuand Avenue
'Tek kARda 0994
Rez. tek PLAaa 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedelioinis nuo 10 ilu 12 vai. dieuf
Tek YARda 666?

UR. LKANK C. KWINN
(H.viecinsaaa)
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

ibol vvest 47ui btreel
Ofisu VALANDOS;
2—4 lr 7—8:30 v. vakar#
ir pagal autartp_____ _

DR. P. J. BEINAR
(Reiuarauakaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6960 bo. haisied btreet
TELEFONAI:
Ofiao - W£Ntworth 1612.
Rea. — YARda &96A
OFISO VALANDOS;
N iki 4 popiet.
7 iki 9 vakare
TreėiaUiemaia ir Sekmadieniais
pagal suimt;.
TeL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Astiland Avė.
arti 47th Street
reL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Seiodoj pagal autartį.

I

Penktadienis, sausio *24.

DRAUGAS

191'

TĖVŲ PĖDOMIS

Vasario 23 d. 10:30 vai.
šv. Panelės N. Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje, Bri
ghton Parke, du jaunuoliai
suklaups prieš altorių, pra
šydami Aukščiausiojo palai
mos, pradedant naują gyve
nimo žingsnį. Tai bus Ceci
lijos Kvietkutės ir Kazimie
ro Stulgaičio sutuoktuvės.

Abu jaunuoliai yra Ameri
kos lietuvių katalikų jauni
mo organizacijų žymūs vei
kėjai. Čia noriu po keletą
žodžių tarti apie kiekvieną
atskirai.

Tai jos tėvelių, lietuviškų
mokyklų ir organizacijų nuo
pelnai. Reikia pažymėti, kad
Cecilijos tėvelis prieš
25
m. buvo vienas įsteigėjų 36
L. V. kuopos ir buvo pir
muoju jos pirmininku, o ma
mytė sekretore. Kaip gražu,
kad sūnūs ir dukterys eina
tėvelių pėdomis, kokie gra-J
žūs organizacinio veikimo
rezultatai. Tikrai ponams
Kvietkams neteks apsivilti
savo dukterimis ir sūnumi,
nes jie eina tėvų darbu, vei
kimu parodytu pavyzdžiu, o
ne kalbomis ir varymu.

peticijoms, o kur visi kiti da
lykai. Ir už tai nei vienas ne
gauna jokio atlyginimo.

“The Gay
Ninetees’ Bali”
Marąuette Park. — Para

pijos choras kviečia viste į
ruošiamą šokių vakarų, vasa
rio 2 d., parapijos salėje. Iš
pjtvadinimo, sprendžiu, kad
bute kas nors “senoviško”.
Atsilankę pamatysime.'

Bet choras, tai yra geros
valios žmonės. Jin? tik kvie
čia visus — jaunus ir augu
sius — atsilankyti į jų ruor
šiamus vakarus. Tai bus di
džiausias chorui atlyginimas.
C. Skelly

Parapijai choras yra labai
reikalingas. Jis atlieka svar
Ar pakankamai esi prisi
bią rolę. Ne tik bažnyčioj rišęs prie gyvenimo ? Tuomet
gieda, bet ir parapijos nau : neleisk tuščiomis laiko, nes
dai darbuojas. Choristai pa į tai yra medžiaga, iš kurios
švenčia savo laiko į metus yra išaustas gyvenimas.
apie 250 valandų vien tik re
B. Franklinas

Cecilija dar turi dvi jau
nesnes sesutes: Virginiją ir
Lorettą, gurios dar tebesi
moko pradžios mokykloje.
Aišku, ir jos bus susipratu
sios lietuvaitės, darbščios
vytės.

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

_____ $425,000.00
Į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Under

Cecilia Kvietkuto
Cecilija yra gimusi 1921
m. Chicagoje, Brighton Pk.
kolonijoje, kur ji iki šių die
nų gyveno. Organizacinį dar
bą Cecilija pradėjo lankyda
ma Šv. Kazimiero akademi
ją, kur priklausė Sodaliečių
Kazimieras Stulgaitis
organizacijai ir kitiems mo
Cecilijos
sužieduotiniu
kyklos rateliams. Į Lietuvos Vyčių organizaciją^ įsto- JC
,
vVisconsin &lietuLinksmai nusiteikę jaunuoliai lenktynėmis skubinasi į “Draugo” Koncertą, nes girjo 1936 m., priklausė 36
parapijos veikėjo Ka- dėj°. kad šįmet programas prasidės lygiai 5:30 valandą popiet. Mat, nori išgirsti gar! aiAm
T'lo Kvaili
’VizM’n Pirmo
kuopai, kurios buvo korės--i.*
įį^iero Stulgaičio ^sūnus.
sioJ° De
Paul CChoro
Pirmą Numerį.
pondentė. Vėliau buvo iš
rinkta L. V. Chicagos- Ap- Jaunasis Kazimieras su sa-: yra prekybininkag( turi dar. chorą ir Lietuvos Vyčių cho-, Clevelando komisijos ir Vyskričio sekretorė. Cecilija vo tėveliu yra aktingi Lie- žovių ir mėsos krautuvę rą, kuris išpildys lietuvišką čių choro menedžeriaus.
yra gera dainininkė ir ba- tuvos Vyčių nariai. Juodu (5536 34th Avė., Kenosha, programos dalį.
Gerai atsimename tą De-I
lėto šokikė, savo gabumus kasmet atvyksta į L. V. Chi Wisc.).
troit kelionę ir ten turėtus
si metą “Draugo kon- ( geru8 laikus> tikim5, tą pa.
šiose srityse parodė visuo-l caSos Apskričio šv. Kazimie
Jaunajai ir pavyzdingajai certe, apart harmoningo cho tį susilaukti ir (g CIeVelanse Liet. Vyčių Choro paren ro dienos iškilmes. Tai ištikimi ir pavyzdingi L. Vyčių hetuviška'ia porai, kurian ro dainavimo, duetų ir solo, do lietuvių
gimuose (ją matysime šo
čiai naują gyvenimo židinį pamatysite originalius
šoR ir P
kant ir dainuojant šį sek idealų “Dievui ir Tėvynei”
kuo
puikiausios
laimės.
kius, kuriuos pašoks Lietu_____________
madienį “Draugo” koncer sargybos stulpai
Iš šio pavyzdžio senesnio-!™8 Vyčil* choristės, išlavin- w
i p™-,:;™,
te.)
Kazimieras Stulgaitis yra
lietuviu karta dar svki iš tos rriūs^ Genovaitės Saury
PJ
ji lietuvių karta dar sykį iš
tėš, išgirsite apie tą stebūk- Choro Veikla
C. Kvictkutė gražiai skai- baigęs lietuvišką
Marian
šimtų panašių pavyzdžių ga
to, rašo ir kalba lietuviškai. Hills High School. Dabar jis ii įsitikinti, kokią duoda lihgą “pilselę,” kurią beabė„A Dance After Dark„
baudą lietūviij katalikų mo- 3°. P° Programos visi norė- yra planuojama šeštadienį,
ŠAUNI BA3EB0LININKUI ALGA
kyklos ir Lietuvos Vyčių 8^e ingyti ir kitų skonin- vasario (February) 8-tą. Ko
organizacija. Tad savo vai
juokų.
misija kviečia visus šokių
kus labiau paraginkime lanTaigi, neapleiskite šia pro' ir linksmumo mylėtojus tą
kyti lietuviškų organizacijų ga “Draugo” koncerto, bet,vakarą atsilankyti į Aušros
sdsirinkimus ir kitokius pa- atvažiuokite visi apie 4:30 Vartų parapijos salę, 2323
rengimus, kiek galite daly- valandą sekmadienį, sausio W. 23rd Place ir praleisti
vaukite kartu su jais, nes 26-tą, nes programa prasi- laiką draugingoj atmosferoj.
tuotriet įsitikins jūsų kalbų dės lygiai 5:30 valandą po Tikietai tik 35c.
tikrumu ir nuoširdumu.
pietų.
Per parapijos vakarienę
*
*
praeitą sekmadienį, choras
A. Skirius
Lietuvos Vyčių choras skaitlingai ir uoliai scenoj
stropiai rengdamasis prie pasirodė įvairiomis dainoIŠ MŪSŲ TARPO
to “Draugo” didžiojo kon- mis ir, kaip visados, palink
Na, jau beveik ir čia pat, certo, pereitą ketvirtadienį smino parapijiečius.
ta visų kalbama — visų lau per pamokas išgirdo labai
Choristė Onutė fJsaitė lai
kiama diena — “Draugo” malonų “surpryzą,” Vedėjas mėjo trečią dovaną “Snow
koncerto — sekmadienis, J. Sauris, paskaitė laišką, ku Queen” konteste Brighton
sausio 26-toji. Kiekvienais riame buvo uŽprašymas iš- Į Parke sausio 4-tą. Priimk
metais “Draugas” skiria vic pildyti koncertą gegužio mė choro sveikinimus!
ną dieną, kurioje mėgina nesį Clevelando Lietuvių
Kas penktadien) choras
suteikti lietuviams ką nors Kultūrinio Darželio Sąjun- susirenka praktikai. Daug
("Dtaugaa" Acrre telephoto)
įdomaus ir malonaus, šį mei gai, Cleveland, Ohio. Choris
Bob Feller, piteheris, atnaujina kontraktą Wu Cleveland tą “Draugas” ypač stengia- tai su džiaugsmu ir entulndians basebolinirikų komanda. Sakoma |>er metus jam bus
si suteikti lietuvių visuome- 1 ziazmu priėmė kvietimą ir
mokama daugiau k ip
dol. Su juo čia vaizduojama
komandos generalinis manadžeris (dešinėje) ir komandos nei malonumą užprašyda- dabar tiktai laukiame su
mas
Dc
Paul A Cappella viltimi sąlygų išrišimo tarp
ENB
prezidentas.
*

1
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'

*

.

turime,

muziką

šv.

ir

Mišias

kinamės.

kurie

dainas.

įsigijom

Sųpcrvision

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN

MACKIEWICH,

Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 7/4/

fl ON SAVINOS
C INVESTMENTS
Current Rate

Share Accounts

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos
šies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitasįstaigas. Visuomet kreipkitės cas NORKŲ, kur gausite
erreitą ir teisingą patarnavimą.
rū

2259 W. Cermak Rd.

Tel. Monroe 0808

LIFE IN THE ROAR KANE i

>

mėgsta

Naujas

ir

Go^l.

FEDERALand,WINGS|
~---------

#

narių

U. S

mo-

M/VV I CUT

draugas

i

formos skyrius Joe Shameto (
salėj turės šaunų parengimų, i
Girdėjau, kapitonas M. Mar-1
cinkus stropiai rengiasi prie
to vakaro. Žada vilos atsilan-1
dkevLeiud, vaidins juokingų kusius svečius tinkamai pri-,
komedijų “Aš važiuosiu į Aimti.
merikų ”. P«) programos bus
šokiai prie ig. ros 9 muzikan- Laidotuvės
įvyko ketvirtadienį, sausio 23
t ų orkest ro»s.
Trustiso žmonai (lenevė Pe 'd., a. a. Vincento Bajorino, o
rėdrj.i, -žadėjo suorganizuoti šeštadienį, sausio 25 <1., įvyks
grupę gabių kepėjų, kurios Uršur|ČN Tu k užmušk ii* uės iš
prikops įvairių gardumynų. Šv. Antano parriyi. bažnyčias.
Visus kviečiame atvvkti. Nulydėti į šv. Kazimiero ka
Rap. pus. Pastaroji labai sunkiai
Turėsite “good time
ir ilgai sirfo.
Rap.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano

Nauji
iienos

Dienraščio “Draugo” Jau
nus koncertas su šokiais įvyksta šį sekmadienį, sausio
26 d., Sokol salėje, 2345 So.
Kedzie Avė. Koncerte daly
vaus daug ir vestpulinaniečiu
nes agentas K. Raila po ko
loniją išplatino daug koncer
to tikietų.
Iš 'skelbimų, matyti,
kad Cicero Žiruos
dienr. “Draugo” koncerte
bus begalo graži programa. Mėtinės
Iš anksto galima spėti, kad į mišios už sielų a. a. Onos Simonaitienės bus sausio 25 d.,
bus daug svietelio.
šv. Antano parap. bažnyčio
Ch i o -igos
arki vysk upi j os je. Velionė buvo “Draugo’’
kurija šiems metams pasky skaitytoja. Prašom pasimelsti.

Ar Pažįstate
Bulvariškius? Jei Ne,

Važiuok Susipažinti
Cicero. — Cieariečiai Ma-

t

Penktadieni?*, sausio 24, 1941

A.

A.

UR&ULfi TAKAŽACSKIENft

t

(Atkelta iš 1‘pusl.)

Vokietijos dominaeija

EDVARDAS A.
LUKOŠIUS

(pa Ifvtt's Rutcllonlūtė)
Mirė sausio 21, 1941, S vai?
ryte, sulaukus pildės amt.
Gimus Lietuvoje, Vilkaviškio
mieste, ir nuran*’->!<•. Amerikoje
išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyra Juozapą; 3 dukteris Ur
šulę, Eleną Gulntoli ir Oną:
tentą Kuymond Ir 2 anūko
Konald ir Raylene; 4 seseris
Katariną LazJauakionę, jos vy
rą Antaną ir ju Seimą: Kons
tanciją Kadomskienę, jos vyrą
Jurgį ir jų šeimą: Mariioną
Stnnišauskienę. jos vyro Anta
ną ir jų Seimą; brolį Vincą
Rutelionį, (Pietų Amerikoje);
2 pusbroliu Ignacą ir Juozą
Janis ir jų Seimas; pusseserę
Oną Janushą ir jos Seimą ir
daug kitų giminių, draugo ir
pažįstamų; o Lietuvoje paliko
senelį tėvą Antaną, seserį Pe
tronėlę Vabalaitlenę, jos vyrą
Albiną ir jų Seimą ir gimines.
Velionė priklaus,'- prie Keis
tučio PaSalpos K Rūbo.
Kūnas bus pašarvotas po 2
vai. popiet, trečiad. namuose:
1336 4Sth Court. Cicero. III.
Laidotuvės įvyks SeStad., saus.
25 d. IS namų 8 vai. ryto bus
atlydėta j šv. Antano par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vsus
gimįnes. draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Vypf-«. Dukterys.
'Žentas. Anūkai Seserys, Bro
li*. Svoreliai. Pusbroliai, l'iis.seserė, Tėvas Ir Giminės.

2555 W. 4Srtl Street,
tel. Lafavelte 1210)

(K.VV.:

Mirė sausiu 23, 1941. 12:40
vai. ryto, sulaukęs 23 m. amž.
Gimęs i'hicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
mylimą motiną (Iną (po tė
vais tValčekonylė). tėvų An
taną, sesei-ę Sofiją, tetą Mari
jonu Pranskūnienę. jos vyrą
VValter ir jų šeimą, dėdes —
Juozapą ir Albertą Pranskūnus ir jų šeimas. VValter Lu
košių, įo moterį Oną ir jų
šeimą. Pranciškų Lukošių, Jo
ną VVaičekonį (Brooklyn. New
York), ir Aleksandrą VVaičekoni (Lietuvoje) ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūmui pušarvotas J. l.iulevičlaus koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė. Laidotuvės įvyks
pirmad., sausio 27 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Nekalto Prasidėjimo
par. bužnyčių. kurioj ivyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. • Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kailines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai. Ne>'no. Te
; rijonų Bendradarbiai rengdata. Pėdės, ir Giminės.
Laid. direktorius J. Lbilevtrniesi prie seimo, vienų prar
čius. tel. LAPayette 3572.
rė mūsų parapijai trustisu?: Jvrgis Laurinaitis.
! mogų turėjo Ciceroje. Bet tuo
Stanislovų Pi.ktužį ir donų 1428 So. 51 Ct., vis dar tebe.- nepasitenkina; jie rengia ki,
Su kuo sutapsi, tokiu pat.
Perėdnų. Abu yra tinkami serga, bet neatrodo taip blo tų artimoje savo provincijo
tapsi.
Sutapk su geriauBii
tas pareigas eiti.
gai. Yra vilties, kad vėl at je — Bulvaruose, kuri įvyks
Laidotuvių direktorius Antanas
žmonių
draugu
— dienraščiu
gaus sveikatų. Duok Dieve! antradienį, 'sausio 28 d., ijt-nų
B. PetkU3. tel. Cicero 2109.
‘Draugu”.
Sausio 19 <1,, ; vai. popiet, Buvęs cicerietis B. Petrošius, Kaulių namuose. 622 Indi;ip nparapijos salėje įvyko parus 4345 So. St. Ix)uis, Chicago, dence Boulcvard, arti GarInternational Harvester
pijos metinis susirinkimas, yra pilnai patenkintai garnio field Parko. Prasidės 8 vai. ! ganizuotiems darbininkams
kurį atidarė malda kleb. kun. dovana. Sarusio 19 d. sulaukė vakare. Rengimo komisija, su ir tarnautojams atlyginimas Co. darbininkai, priklausą
A. M. Linkus. Susirinko kuo sūnaus. B. ir S. Petrošiai da sidedanti iš ciceriečių ir bul- irgi vienaip, ar kitaip bus Farm Eąuipment Workers
Organizing
Committee
ne pilna salė. Klebonas pa bar turės dvi dukteris ir sfl- variškių, stropiai rengiasi sumažintas.
I
Komitetas
subalansuotą
(CIO) unijai, daugumu bal
sakė trumpų kalbų ir paaiš nų.
platindaanos bilietus, gamina
5 dovanas, kad biudžet* h0"*™ *teiks Pir sų pasisakė už streiką, jei
kino kai kuriuos punktus iš
ir renka
Ciceroj “Draugo”
parapijos metinės apyskaitos. Inietinio koncerto tikietai la visus susirinkusius galėtų ap- padienį,
kompanija nepripažins dar
Komitetas ir visi parapijo
dovanoti.
Be
abejonės,
kad
bininkų
statomų sąlygų.
bai sėkmingai parsiduoda. Kų
nai džiaugėsi parai; ijos gera
taip
ir
bus,
nes
kas
nenorės
, tik nepa,kalbini, nenori atsi
r ALL MAKIS - NIW REBUILT Vykdomi pasitarimai.
tvarka ir finansiniu istoviu.
sakyti nuo pirkimo tikieto. važiuoti pas svetingus hulva-1
TYPEWRITERS
iVĮiskals j^ųikiai sutvarkyta,
Dr. A. Gussen net dviem riškius pasižmonėti ir arčiau
visos bilos apmokėtos ir per
AUDI ii G M A C H I N £ 5
atveja ii pirko tikietų. Atro susipažinti; o kiek teik o nu
du metus dar atmokėtai sko
-EMALI
MONTHLV PAYMENTS —
CONRAD
do, kad (pirmuosius tikietus girsti, kad hulvariškės veikė
AU
MAKIt
los $10,000.00. Dabar parapi
Fotografas
savo kolegoms perleido, o sau jos žada ir pavaišinti. Aš tai SOLD, RENTED
Studija Įrengta pir
ja turi skolos tik $2,000.00.
tikrai
būsiu,
atvažiuok
ir
AND REPAIRED
mos rūšies su mo
vėl nusipirko.
—uauu tum« <uanMa—
derniškomis užlaido
Parapijonai sveikino klebo
Tamsta.
J. K.
•m tumu. tu., •m-iuu
»>u>ni
mis ir Hollywood
Bul'variškiai, tai yra dalis
šviesomis. Darbas
nų ir dėkojo jam už eromannj
±CTAD TYPEVVRITER
Garantuotas.
Šv. Antano parap., labai šau
COMPANY
jtorapijos reikalų tvarkymų
IOIUT C. OOLOUATT. M......
Apskrities
darbininkai
niai remia cieerietį “Drau
420 West 63rd Street
1W W. MABHOM ET.___________
ir gražios vier.ybės palaiky?
go” agentų. Geo. Žadeikis net nesipriešina
Phone DfARL.ORN P444
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
mų. Be to, svarstyta apie šių
ietimatie-FREI—pimohetkation Į
5
tikietus
nusipirko.
Res.: - ENGIewood 5840
metų parapijos darbuotę. Ta
Kadangi Cooko apskrities
K. Yodelis sakė, kad tik komisionierių boardas pąsirpe svarbesniųjų darbų yra
šių vasarų įdėti bažnyčiai rai pirki, bet dar nežino kiek. ryžo šiems metams balan
•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
naujus langus ir vidų pagra Nevisus galėjau suspėti ap suoti biudžetą sumažinus iš
KELNER - PRUZIN
žinti. Šių vasarų parapijos lankyti su tikietais. Kas dar laidas, kilo sumanymas ma
neturite,
galėsite
gauti
sek

Chrlauaiaa
Patarnavimai — Moteris patarnauja
piknikai Vytauto parke bus:
žinti apskrities darbinin
madienį
prie
Šv.
Antano
baž

620 W. 15th Avė.
Phone 9000
gegužės 4 d, ir lieųos 27 d.
kams atlyginimą.
nyčios pas “Draugo” parda
Apskrities
organizuoti
vėjų.
Prašomi
visi
įsigyti
tiNepamirškime, kad šš. Pe
darbininkai sumažinimui ne-,
tro ir Povilo parapija rengia kietui iš anksto. Bus daug sipriešina ir boardo komite
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
šaunų prieš užgavėnes vakarų patogiau: nereikės laukti prie tui pasiūlė, kad jie, darbi
V
,
langelio.
su lal*ai gražia programa,
ninkai, šiemet nori po dvi
Vakaras įvykss vasario 23 d., šeštadienj,
savaites neapmokamų ato
parap. salėje, Koselandieči' .i sausio 25 d. vakare Ciceros stogų.
artistai, vadovaujant B. Liu- Lietuvių Kareivių dr-jos uni
Komitetas sutinka. Neort

Netiki invazija galima

Lindberghas

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA

AMBULANCE

Atsakydamas į klausimą
ar jis tiki, jog Vokietija lai
mės, Lindberghas tepareiškė, jig “ji jau kontroliuoja
Europos kontinentą”.
“Aš norėčiau, kad nė vie
na šalis nelaimėtų”, pareiškė
lakūnas. “Daug geriau būtų
lygtinoji taika. Bet kurios
šalies laimėjimas įvestų Eu
ropon tokią priespaudą, ko
kios dar nebuvo iki šiol”.
“Tai galimai blogiausias
likimas”.

i HEVER SAtU
-tKA-r HAPPEN

"BE P ORE
ENervfBoty/
V)ROKE BVEN.

'ioo "BnriciSi
Fine
OSOAuJ
GET
NOuo THEtJE'S
NV< NECK
A coopiE oF
NO KARO
Vtš A uutdOeE
BugkjS ootA
FEEuinGS,
E NIN G
VNASTEO,’ v VA/OHT FEBU
RtGHT OMlESS
Bos*HESS iŠ
ftcrcvEN Yoo GET 'EMr

CllRlS
"AUTOMATIC”
It

nuoi MAti

HERE

CMROHlC.
ui i h n e a
X

COHTlNOAi-

LOSiNG KAS MY
UAFE BEUlEViNG

Away with your curlers . . . away

with your curling gadgetsl Here’»
the lašt word in easy curling meth-

ods. lt’s tho new "Automatic” Rolocurl, with a regular comb at one end
and a magic disappearing comb at

the other. You simply curl as you

comb . . . v/ith one end you comb,
with the other you curl easily, ąuick-

ly and with bedury shop perfection.

On/y

for

all Typat of Curls, P.lnglett,

Game

COMt

(S TO

LAIDOTUVIŲ

AIID III A M P C patarnavimas
HmDULHIiUL dieną ir naktį
A I

S>T HANtsiNG
TOO

MY

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykit* aa&M| ndlu
rytais 10:00 valau

M

CSpAON. ”
uEt s Pla'I Foft
A HAuF HOUP.
C4orxer uje'LL
MARE Pf "uliuo;
CM. O H -

P. J. Ridikas
LaMcz ir Smai

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

e

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

ii.

3307 Latranica Are.
Phone YARds 4908

8354 So. Halsted St

Telefonas YARds 1419

yfACN.

TOO

B

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

6812 So. Western Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

4447 South Falrfleld Avenue

HOOAB 'BROKEVuu AHERT A
FAMlUY SQUA&&lE

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TeL LAFAYETTE 0727

DYKAI

«fe.

F0I SAU AT YOUO LOCAl F. W. W00lW0RTH C0. STOB

That The
of ihe

TAT NO. I.U4.JJ*

SIMPLY...Curl AsYou Comb

Antanas M. Phillips

4605-07 So. Hermitage Avė.

Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

1

Now irs EASY to makt
peaūtifyitip

DIENĄ nt NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Kalbėdamas apie orlaivių
invazija, apie kurią anks
čiau yra išsitaręs
sekr.
Stimpson, Linderberghas pa
žymėjo, jog
kariuomenės
transportaeija orlaiviais Eu
ropoje tepanaudota tik ten,
kur nuotolis buvęs tik keli
šimtai mylių. Orlaivių inva
zija iš anos pusės vandeny
no esanti neįmanoma.
Kalbėti apie galimas bazes
Greenlandijoj irgi esą nela
bai gudru, nes orlaivių ba
zėms klimatas esąs labai ne
patogus ir susisiekimas su
Greenlandija perdaug sun
kus.

Albert V. Petkus
I.I.ZelĮ
S. P. Mažeika
1. IMencins

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

4704 S. Western Avenue

Phone LAPayette 8024
1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139

4348 Sa. California Ąvn.

Phem LAFayerta 3578

^4

>

DRAUGAS
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! gros ir žemai ne vienas tau
relę kilnos.

J I . jo ’ vietą T yra paskirtas
,
kun.- Lawrenee Oadkins, O.S.
CLASSIFIED
Kun. James 1{. Keane, O.-M
Raporteris
ŠTAI SEKRETAS. APIE
B. M., organizatorius ir pir* 1• _____
VYČIUS!
»•
rtiawis direktorius novenos
Kiekvienais žmogus trokšta CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
De Paul A Cappella Cho , ;Town of Lake. — Artinan Sopulingosios Motinos, bus
surišti savo gyvenimą su am Perkam - i Parduodam - Mainom
ro paveiksle matote kaip tis Marijonų Bendradarbių
{sugerbtas bankietu Stevens žinais dalykais. A. W> Mellon
(r Statom Visokius Namus
puikiai tas garsus choras Dr-jos seimui, daugely Chiea
Hotel
sekmadienį,
sausio
26,
■“ "■ f* •' <! ■'
' ■
■
. •■
Bargenal Mariuette Pk. Ir Apylinkėj
išrodo savo choristų drabu- gos kolonijų įvyko įvairių pju
popiet. Bankietas , prasidės
2 flėtų rrtūrlnls namas, p6 6 kanib..
(SokoLSale Viena Iš Patogiausių
.žiąis. , O^djajiar. Vyčiai,t ypa rengimų,;;bet1 dar
kitostik -a.1.a:30 vai. po^fet. Po bankiegaradžius. Kaina $6,800.
Mažas J.. ■
’
’ '
CLASSIFIEb
mokėjlmas.
' Visojė; Chicagoje! *»•*•*• k *
». i
,:‘J' tingai Vytės, dar puikiau pa rengiasi. Panašiai iš eilės se- ,,0; nUQ 4:30 ikį g;30
ya_
DARBININKAS
2-jų aukštų medinis namas. Karštu
Dienraščio Draugo kon- LABAI PATOGI SALE.
sirodys, nes bus apsirengu ka Town of Ūke Marijonų; karo> jvįks atBisveikinimas REIKALINGAS
OFISE
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500.
Reikalingas jaunas lietuvis abelnam
certas su savo šauniais ar...
.
darbui.
Turi mokėti gerai Jmokėti $500. Likusią skolą mokėti
Visoje Chicagoje mažai ra sios puošniausiais rūbais, Bendradarbių 8 skyriaus pra su tūkstančiais žmonių, ku ofiso
kalbėti
ir
rašytilietuviškai ir an kaip randą.
tistais bus ilgai minimas ir
vartoti, rašomąją mašinėlę.
site tokių patogių salių, “formai.” Taigi, estradoje moga (bunco party) sausio 26 rie negalės dalyvauti bankie- gliškai,
«#21 S. MESTERN AVĖ.
Pastovus darbas. Gera alga. Sau
Draugo spaustuvė šiai pro
kite: CANai SOtl.
Tel. Office Re». 3713. Vak. Pro. 0176
kaip Sokol. sale, kurioje bus Chieagos lietuviai matys sa- d. 2 vaL po pieitų parapijos
gai prirengė menišką • pro
Draugo koncertas sekmadie- vo jaunimą puošniausiais rū salėj. Pirm. M. Sudeikienė,
Teisėjas Lambert K. llayes, PARDAVIMUI ROAD HOUSE
gramą. Programoj telpa De n|, sausio 26 d., 1941 m. So- bais apsirėdžiusi ir rodant nors ir nesveikuoju, bet via
komisijos pirmininkais, sako, Puikioj vietoj, ant kampo Cicero
Avė. Ir 79th St. Tavernas. Resto
Paul A Cappella Choro pa kol salė randasi šiuo adre-savo geriau3ius talentus jų igi dirba, kiek sveikata (eiREIKALINGOS DARBININKES
jog jau tūkstantis bilietų iš ranas. Gas Station. License $275.00 Prityrusios
moterys sortuoti popie
j
metus.
Nėra
Cigarette
ar
Restauveikslas, Chieagos Apskri
Chieagos džia, ypač rūpinasi gauti ga,lpaMnota> Norin,ieji daiyvaų. rant License. Nėra uždarymo va rius. Pastovus
darbas. Kreipkitės J:
su, 2345 So. Kedzie Avė. ir palinksminimui.
_
GENERAL FIBER COMPANY
landų.
Ulinis
išdirbtas
per
10
me

čio Lietuvos Vyčių choro
rbės
narių.
Kiek
teko
nugirs
nori pasitraukti iš !
South Kavine Avė.. CLkago.
yra prieinama beveik
vi lietuviai tėvai džiaugsis sa ................
ti dar gali gauti bilietų. Vie tų. Priežastis
biznio.
Šaukite
po
6
vai.
vak.:
klišė, koncerto dirigentų pa
soms lietuvių kolonijoms. vo vaikais ir jų menišku dai ti, jinai jau gavo .vieną gar nas komisijos narių yra Sta SUMM1T 834.
PLATINKITE ‘DRAUGĄ”
veikslai, Dr. Arthur C. Bec
bės narį, bet dian- nepasiten sys Pieža, Chicago Heraldnavimu ir šokimu.
ker ir muz. Juozo Saurio ir Yra daug didesnių ir net pa
Taigi, visi kas gyvas, at kina tuo, nes nenori užsileis American reporteris, kuris IEŠKO PARMOS RANDAVO.nMl'1
Vyras ir moteris, prityrę prie ūkio
panelės Genovaitės Saury- togesnių salių, bet tokio di- vykite j Sokol Salę, sekma ti savo konkurentei — S. šilu
UNIVERSAL
vedimo.
ieško
nedidelės
farmos
buvo
pirmutinis
viešai
išgarrandavojimui
Illinois ar Michigan
tės atvaizdas.
’džio salės su visais patogu- dienį, sausio 26 d., 1941 m., ki.nri, kuri taip pat pasirym
valstybėje. Atsišaukite į; 1506 48tli
RESTAURANT
Coiirt, Cicero, Illinois.
mais kitur nerasite. Visų pasididžiuoti Chieagos kata žuis rasti. Bet yra žinių, kad
O pats programos viršelis
kuomet
noveną
telankė
12,Vestuvėm, Krikštynom ir kito
mylimas “baras” yra
ge likišku jaunimu.
ir kitos darbščiosios veikėjos 000 žmonių. Diabar novenų
kiem Bankletaui Suteikiam Pa
bus tikrai visų mėgiamas,
tarnavimą.
rai atskirtas nuo didžiosios
Rdieve
— P. Turskienė, E. Gedvilie lanko Amerikoj ir kai kurio-,
nes Draugo redakcijos naLinksmas Patarnavimas Visiems
salės rūmo, taip kad nėr to
nė, Čepanienė, Landi enia, Var se bažnyčiose Europoj virš
rys, Jonas Pilipauskas nu-i
For quickreiiei Irom itehing of eezema, pimples,
triukšmo, kuris randasi ki- VEDYBOS
756 W. 31st Street
athlete’s foot, seabies, rashea and other exznienė, abi Martušienės, irgi 700,000 žmonių.
piešė vaizdą specialiai
tai,
. .
,
,, ,
temally caused skin troubles, ūse worW-faroous,
cooling,
antiseptic,
liquid
D.
D.
D.
Prescription.
~
-x
i I tose vietose. Ir barų plaA. A. NORKUS, sav.
Gantas leidimas tuoktis: smarkiai darbuojasi ne vien
programai. Per praeitus ke.
.
stainleas. Sootbes nritation and
Bankietas rengiamas proga Greaaelcss,
quickly
stops
intense
itehing.
35c
trial
bot
tie
, .
,
T
_...
tumas ir ilgumas patenkina
Justin Chesson, Virginia platinime pramogos bilietų, reaignacijos kun. Keane. Iš proves it, oryour .jnoney back. Ask your
Tel. Victory 9670
lenus metus Jonas Pilipausdruggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.
visus rengėjų troškimus.
Kūkalis, 30—21.
bet ir renka dovanų. Iš to
pareigų jis rezignuoja dėl
kas yra nupiešęs ne vieną
matosi,
kad
Town
of
Lake
(ligog
Bus iškeltee į portland,
puikų dalykėlį lietuvių žurPo Draugo koncerto salė- Didžiausias tautos turtas
nalams Amerikoje ir savo je, visi susirinkusieji gali — tai jos laisvė, nepriklau skyrius ateinantį sekmadienį Oregon.
darbu parodo nemenką ta- pradėti savotišką koncertą somybė. Ant to laisvės auku- susilauks galybes kaip vie
lentą paišyboje. Jei gerai pa prie “baro,” nes nevienam ro aukojama daug žmonių gy tinių, taip ir iš kitų kolonijų visose kitose, rengdamos įvai
tėmysite dabartinius laikraš neateis į galvą prašyti ty- vybių, pakeliama daug sun žaidėjų. Ištikrųjų vertos tovnk rius parengimus.
čius, matysite ne vieną jo los, kad kiti galėtų išgirsti kaus triūso, iškenčiaimi pa oflakietės moterys, nes jos
Garbė jums brangioldos, tę
kūrinių puošiant puslapius, orkestros grojimą. Visiems žeminimai, kalėjimai, ištrėmi
taip gražiai ir nuoširdžiai da- skite savo gražią darbuotę ir
O Draugo koncerto progra- puikiausi patogumai: šokė- mai, persekiojimai.
toliau, jūsų darbų .vaisiai bus
- , . .
.
..
•
.
•
„
rbuojąsi
ne
vien
ti
mos viršelių yra vienas iš«(JSF rTtrniskaT^škris per salę
kada nors įvertinti.
J. - K.
ių
Dr
joj,
bet
’
ir
,
.,
.
Bendradarbiu
Drvėliausių jo kūrinių.
kai Stanley Metrik orkestrą
,
buv. prezidentas

DRAUGO KONCERTE BUS DALINA
MOS PUIKIOS MENIŠKOS
PROGRAMOS

■

•

w •

Gražiai Darbuojasi,
Už Tai Susilauks
Ir Grąžios Paramos

Pagerbs Kun. Keane

* La

_ _ _ ŠS

THINGS THAT NEVER HAPPE?
Cwn»KInter-nat’l Cartoon Co., N. Y.

HNGS THAT NEVER HAPPENT

Remkite Lietuvišką
Žyduką

c«wri,b, Inter-nat’l Carloou Cc„ N. Y.'4

NATHAN
KANTEB

S

MUTUAL
L1QUOR

M.

CO.

Wholesale
4707 So.
Halsted St
Tel. Blvd
0014

Schlitz Alna.

Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga
83rd ir KEANE AVENUl
Willow Springs, Illinois .

(Priešais Tautiškų Kapinių
Vartų)
•
NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii
Chieagos Lietuvių Dr-jos.

A

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
D1NING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDHOOM SETS
— RŪGS — RADJOS —• RKFRIGERATORS — UASHERS —
MAKGELS — STOVĖS.
AU Nadonally Advertlsed Itemą.

UH ALESAUSKAS
FACTORY

& SONS

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybe

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS

METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
L Sutaupysite 40% kūro;
■ bOČKtMPL
Co«KAOAt»»
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
taeos hSAATl UO loAMt
3. Padidina namų vertę;
L Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;

— Modcmlšklausl įrengimai —

6.

Greitai ir lengvai įtaisomaj

— Patynasloa Grožio 8pec$ąltatSs —

Apskaičiavimas
Parūpiname
ar

— iMrtnimo. Kilnus —»

Marty’s Beauty
Shop

Umok ėj imi is.

ALlEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6321 S. WESTEBN AVĖ.
' Tel.: REPublie 9202
Kucilla.

F.H.A. I'aakoilnimiia

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sieni,
dengimo medžiagų.

— IJftiiviikl ĮsUlgl —

Marty

Dykail

6343 S. Westem Avė.

Republic 605 j

Warehoos«: 9401 So. Stony Isl&nd Avė., tai.

aavlalnkS

-I

5
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. TARPSROVINIS SUSIRINKIMAS
' VASARIO 16 MINĖTI
Svarbiausiuoju Kalbėtoju Nutarta Kviesti O.
Norem. Darbo Pradžiai Sudėta }t>42.50
Praeiti), trečiadienį DariusGirėno, Amerikos Legijono
posto rūmuose, įvyko skait
tarpsrovinis (katalikų,
socialistų ir tautininkų) suKirinkiinais (Vasario 16 minėji
mo reikalu.

Radio ir spaudos komisijon: B. Jakaitį, pirm.; Nor
mantienę, Poškų, V. Rėkų, A.
Skiriu, Kumskį, ŠaJtimierą,
Bndrikų, Vanagaitį, Piežų,
Bartush, Gedminų, t,r. P. Vi
leišį, dr. A. Bačkų, J. Jesinąkų.
Suistrinkimui pirmininkavo
Organizacijų
Lietuvos kons. P. Daužvardis,
sekretoriavo .T. Poška. Nubal
savus laikinųjų komisiją: Va P. Milerį, pirm.; Casper,'Va
lančių (k.), Milerį (s.), ir Ja lančių, Rakštį, Beveik}, Rė
kaitį (t.), pridėjus adv. J. kų, Miekeliūną, dr. S. Biežį,
Grish (k.) ir Čerienę (t.) įga J. Mackevičių ir Biežienę.
adv.
lioti sudaryti valdybą, kol
komisija darbų atliko, susiri Olį, muz. J. Saurį, komp. A.
nkimas apkalbėjo svarbiuo Pocių, ByaU'kų, Stephen, Sasius reikalus: 1 Užgyrė minė rpalių ir Čerienę.
jimui dienų — 16 vasario, 2)
užgyrė paimtų salę — 32
jų komisijom adv. J. Grish,
3) nu pirm.; Šimutį, Grigaitį, Vaitarė įžangos imti 25c, 4) vy dylų, Česnulį, Gugį ir Vasalle.
riausiu kalbėtoju kviesti U. j Jaunimo komisijom adv.
S. A. atstovų Lietuvai Owen Dobbs, E. Uzemack, Piežų,
J. C. Norem ir kitus reika Poškų, Stankų.
Susirinkimas nominuotus į
Grįžus komisijai padarė pra komisijas akmenis vienbalsiai
nešimų, kad į 16 Vasario mi užgyrė.
nėjimo valdybų rekomenduo
Komisijos įpareigotos tuo
ja šiuos asmenis:
jau imtis darbo, kad šių me
■ Garbės pirmininku konsulų
tų Vasario 16 minėjimas ne
P. Daužvardį.
tik išeitų kuo gražiausiai, bet
Pirmininku teisėjų J. Zūrį.
garsiai nuskambėtų per visų
Vice pirm.: Valančių, Mi
pasaulį, jog kas bus, nebus,
lerį, Jakaitį, Čerienę.
bet Lietuva nepražus! Darbo
Sekr. L. Labanauskų, (pag.
pradžiai susirinkusieji suau
p. Šulmistrienę.
kojo $42.50 (aukotojų vardus
Iždininku Antanų Valopį.
paskelbs sekretoriavęs J. Po
ška)./
L 1v
*
Sekantis pilnumos 'susirin
Šulmiistrą, J. Kazanauskų, K.
Sriubieųlę, J. Kaledinskų, dr. kimas nutarta šaukti sausio
J. Poškų, J. Mackevičių ir Ą. 31 d., Darius-Girėno rūmuor
se.
Zimontą,
lingas

ir

kvietimo

svečių

priėmimo

Programos

komisijom

i

komisijom

Memorandumo

it

rezoliuci

W.

Randolph

Auditorium,

lus. •

Finansų

lonį,

komisijom

pirm.;

D.

A.

Kuraitį,

Va-

J.

Rap.

NORI CHICAGĄ
APJUOSTI
AIRPORTAIS _

Šiandien Kun. Prunskis
Kalbės Dievo
Apvaizdos Parapiioi

Vadinamas Civil Aeronau
ties Boąrd su
nacionalinėmis grupėmis iš
kelia sumanymą, kad Chi
cago miestas būtų apjuos
tas eile didesnių ir mažes
nių airportų. Sako, būtų ge
riausia turėti mažiausia 30
airportų. Tad, girdi, jei pa
sitaikytų karas, jei Chica
go miestui iš oro būtų pa
vojaus, iš tų airportų pa
kilę armijos lėktuvai įsteng
tų apginti miestą. ,

Tvirtinama, kad iš tų air
portų būtų dvilypė nauda.
Taikos laikais su jais būtų
plečiama civilinė aviacija.'
Privačiams lėktuvams būtų
dideli parankumai. Keleivi
niams lėktuvams patogumai.
Karo laiku gi airportai per
eitų armijos žinybon ir tuo
būdu būtų turimas apsaugai
įsitvirtinimaš.
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Copyright 1941. Liccrrr & Mykss Tobacco C«.

Buv. aldermeinams
turi būt atlyginta

POLICIJA GELBĖS
DRAFTO
BOARDAMS

m. vedybinio gyvenimo sufcat- iki pilnos kvotos trūksta tik
ktį. Turėjo būti 15 metų.
12 dol. Kas nekišt?

APLINK MUS

X

Illinois apeliacinis teismas
Kun- Ą. Skri'pka, šv.
patvirtino apygardos teisėjo
Illinoiso karinės konskripKryžiaus
parap. klebonas, pa
Fisher nuosprendį, kad iš cijos direktorius P. G. ArmChicago miesto iždo
turi strong kreipės į Chicagos sveikęs niuo susįžeidimo ir pa
būti išmokėta 55,000 dol. šekad‘j, būtų paįal- silsėjęs užvakar staiga susir
go ir tuojau išvežtas į Šv.
šiolikai buvusių aldermenų boję drafto boardams.
Kryžiaus ligoninę.
ir septynioms buvusių alder
Tad
policijos
viršininkas
menų nuosavybėms. Tas yra)
jiems atlyginimas už jų ai- Allman nurodė visiems poli1932 CDOS kapitonams, kad poli kietų platinimais Bridgeporto
gų sumažinimą nuo
cija susisiektų su drafto kolonijoj eina dideliu smar
iki 1935 metų.
boarcĮais ir areštuotų įtaria kumu. Tikietų įvairių kainųTeisėjas Fisher savo nuo mus drafto amžiaus vyrus, galima gauti Gudų krautuvėj.
sprendį pagrindė, kad pilie kurje',ihįhdb išsisukti nųoj Įsigykite iš anksto, nereikės
čių išrinktiems miestiniams privalomojo kareiviavimo^ ; stovėti (prie langęljo.
valdininkams jų tarnybos
•
4 *
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X Vaitkaus' groserio krau
laiku negalima algų mažin 'Policija autorįzuota sulai
ti, arba didinti. Tas nusta kyti visus 21 iki 35 m. amž. tuvėj 310 W. 33rd St., užva
tyta valstybės konstitucijo vyrus, kurie neturi drafto kar buvo pasireiškęs lyg ir
registracijos certifikatų.
gaisras. Baimė tačiau pasiro
je. •
dė tuščiai Priežastis manyti
Anais metais norėta ir
. •
esamą gaisrą greit likviduo
^ . ..
Žuvo moteris
miestiniams teisėjams ma
ta.
Ąutomobiliui smogus į me
ginti algas. Bet Illinois vy
Vakar redakciją gavo
riausias teismas sugriovė dį Western avė., ties 43 gat
ve, ž&vosy-Mrs. Stella Kora- pluoštą žinių iš Lietuvon. Ži
šį pasiryžimą.
lewski, 55 m. amž., 2559 W. nios begalo įdomios. Skaity
38 gt.
‘
f*'
kite, siekite Lietuvos ir jos
Jis pardavė automobilį Automobilį valdžiusi Mrs. 'gyventojų kryžiaus kelius.
Teisėjas L. Edelman nu Edna Turgeon, 50 m. amž.,
teisė penkias paras kalėti 4325 Archer aVe., sunkiai kad West Pullman biznieriai
W. Olszewski, 21 m. amž., sužeista/ ' ' J. ir Z. Simonavičiai mini 25
kurs sausio 14 d. su savo
Chicagos sveikumo depar
automobiliu turėjo nelaimiu
tamentas praneša,. kad šie
gą įvykį.
met mieste gripu sergančių
Teisme išaiškinta, kad jų asmenų skaičius beveik
Olszewskio automobilis apie pasidvigubinęs palyginus tai
PAS
10 metų senas ir suiręs. Tei su praeitų metų tuo pat
VILEIŠĮ
sėjas patarė nubaustajam laiku.
EIK!
nusikratyti senu automobi
liu. Olszew8ki atsakė, kad
Būsi
turtin
nelaimės vietoje jis tą savo
gesnis Ir lai
BR. PETRAS
mingesnis. —
mašiną pardavė už 2 dol.
VILEIŠIS,
Turėsi
X

X

“Draugo”

koncerto

Monopolininkai
nubausti

Sako, Los Angeles mies
Federalinis teismas 31,003
tas jau aprūpintas airportų dol. pabauda nubaudė ketu
eilėmis. Ir tas naudinga. Tad riolika korporuotų kompa
ir Chicago gali tai padaryti. nijų ir pavienių asmenų, su
Sumanymą norima smulk- sijusių su stiklo pramone,
meningai apdirbti ir įteikti už stiklo kainų nustatymą
šalies vyriausybei. Ir jei Chicagoj ir apylinkėse.
kaip, Chicago sulauks dau
gybę airportų savo ribose ir Streikas nutrauktas
apylinkėse.
Vienas, arba
Cuneo Press, Ine., įmonė
daugiau airportų būtų ir je porą dienų vykęs strei
Michigan ežero pakrantėse. kas nutrauktas, streikinin
kams susitaikius su kompa
PLATINKITE "DRAUGĄ” nija.

X

Aplink

mus

buvo

rašyta,

lei Insurance Reik,

TAUPYK!
IZTIKRINTĄ

Paskyrė demokratę
Gubernatorius Green val
stybės finansų direktoriaus
asistentu paskyrė Alexander Wilson iš Cairo, demo
kratą, kurs aštuonerius me
tus tarnavo demokratų ad
ministracijoje.

Arkangelo

AtstOVBH

žymus
Marąuette (parko biznierius,
šiomis dienomis išvyksta ato
stogų į Floridą. Grįždamas
žada aplankyti žymiausius įvairitį baldų fabrikus ir su
daryti naujas sutartis; Alex
Alesiausko biznis, dėl priei
namų kainų ir prekių geru
mo, nuolat auga ir plečiasi
kas kart gaudamas didesnio
publikos pritarimo.
X

dr-ja, Gary, Ind., rengia šau
nų vakarą parapijos salėj,
sausio 26 d. Draugija yra
daug aukojus Lietuvos reika
lams ir kt. spaudai paremti.
Visi kviečiami atsilankyti.
X

Marąuette

Park

Lietu

Amerikos

vių

Piliečių

Klubas

Alex

Alesauskas,

savo naują valdybą įvesdins
sausio 26-d.,-2-VflI. .poįįąat susirinkime, parapijos salėj’ Vi,Marcelę Petrošaitę, dien.
si nairiai prašomi dalyvuiųti.
Bu’s kas nors niauja, įdomaus. “Draugo” skaitytoją, gyv.
<Tdwn of Lake, praeitą sek-*
madienį grįžtant iš vestuvių
čienė vakar įteikė savo nario iš Brighton Park sutiko ne
mokestį Lietuvai Gelbėti Fo laimė: sunkiai sužeista susi
ndui. 'Gražų parodė* pavyzdį. dūrime. Nuvežta Šv. Kryžiaus
West Side kolonijai duibar ligoninėn.
X

X

Vestsaidietė

I.

Markevi

Muzika, Dainos Juokai Kalbos Vaišes
NORTH

ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE

Kuris Įvyks

Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
Wicker 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

IBARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO įTĮ METAI

RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVING
and LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 3l/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS

VIRS

Mykolo

ti

X

Prakalbų pradžia 8 v. va
karo. Įėjimas neapmokamas.
Visi lietuviai kviečiami (pasi
klausyti kun. J. Prunskio įdomių prakalbų. Kiekvienas
dalyvis galės duoti paklausi
mų, apie kų jis daugiau norė
tų gauti žinių.

Šv.

£1,000,000.00

The Prudential Ins.
Co. of America
,175

W.

BLVD.

SIIITP. A-1820
Home Office: Newark, N. J.
RERIBENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

z

JAOKSON

I.AFayette

0771

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)

