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Jon. Vaiva

Karui vis labiau plečian
tis Viduržemio jūros pakraš
čiuose ir Mussolini imperi
jai stebėtinai greit smulkėjant šiandie aiškėja kodėl ašies valstybės tiek daug svar
bos pridavė taip vadinamai
“gyvybės linijai” Vidurže
mio jūroje. Pačioje karo
pradžioje Italija daug kalbė
jo ir šūkavo apie “Mare Nostrum” ir dėjo pastangas pa
siekti Suezą ir Gibraltarą.
Atrodė, jog norima atkirsti
Anglijos susisiekimas.
Tačiau Anglija savo pre
kybinį laivyną pasuko aplin
kui Afrika ir Suezas • buvo
lyg ir pačių anglų uždarytas.
Štai čia ir paaiškėjo, jog ypač Suezas buvo ir yra rei
kalingesnis Italijai negu An
glijai.
Suezo kanalas uždarė Ita
lijos susisiekimą su viduri
nės Afrikos kolonijomis. Ypač Etiopija pasijuto visiš
kai izoliuota. Todėl šiandie
Etiopijon jau persikėlė bu
vęs imperatorius Haile Selassie ir galima netrukus lau
kti organizuoto ir pavojingo
abisinų sukilimo, kuris dar
labiau paveiktų italų moralę.

AU
LITHUANIAN

DAILY

DRAUGAS

The lJthuanlan Daily Ifrlend
PIJBLISHED BY MAK1AN GUILD. InA,
8884 So. Oakley Are., Chlrago. Illinois
^_^rele£hone__Canal_8tnO_^_801_l___m
The most lnfluentlal Lithuanian Daily
ln America. Establiehed ln 1809.

FRIEND

Chicago, Illinois, šeštadienis, Sausio-January, 25 d., 1941 m.

Kaina 3c

VOL. XXV

ROMUNIJOS VYRIAUSYBE KALTINA H. SIMĄ
Grįžo Buvęs
Etiopijos
Imperatorius

Lindberghas Aiškina

ETIOPIJA, sausio 24 d. —
Buvęs Etiopijos imperato
rius Haile Selassie šiandie
grįžo pas savo žmones, kad
padėtų, su aanglu parama,
kovoti prieš okupantus ita
lus.
Karališkuoju atsišaukimu
jis ragino savo žmones gink
luotai sukilti prieš priešą,
kuris ‘'atvyko išnaikinti jus,
apiplėšti jūsų nuosavybes,
sunaikinti jūsų garbę ir su
teršti jūsų kraują”.
Kara'iaus patarėjai
Su imperatorium kartu iš
vyko anglų vienas karinin
kas, buvęs Etiopijos karo
("Dmugaa" Acme telephoto)
ministeris ir Etiopijos Baž
Žinomas lakūnas Ch. Lindbergh kongreso žemesniųjų rūmų užs. reikalų komiteto
nyčios aukštas dvasininkas. apklausinėjamas Washingtone karo reikale. Jis tvirtina, kad prie šiandieninių aplinky
Imperatoriaus
priėmimo bių Anglija negali laimėti karo, nepaisant U. S. teikiamos jai pagalbos. Jis sako, ver
« - 43
ceramonijoj dalyvavo dali ta pagalvoti apie taikos darymą.
nis naujai organizuojamos
etiopų kariuomenės, kurios Anglai
Londonas
prekyje anglų karininkai.
Ruošiasi
Anglų karininkas perskai Tebežygiuoja
tė maj. gen. William Platt,
VICHY, sausio 24 d. —
Invazijai
Ant italų Afrikos griūvė Sudano kariuomenės vado (•Vakarus
Šiandie Prancūzijos galva
siu kylant didesnei anglų sveikinimą, kuriame reiškia
maršalas Petain sudarė be
KAIRO, sausio 24 d. —
LONDONAS, sausio 24 d.
imperijai Prancūzijos šiau ma “geriausi linkėjimui dar
veik 200 asmenų tarybą, ku
Anglų
kariuomenės
Afrikoje
rinės Afrikos kolonialinės bams, kuriuos pardedate ir
ri padėtų jam valdyti kraš — Vokiečių bombanešiai jau
vadovybė
praneša,
jog
ang

kariuomenės vado gen. Wey- jūsų krašto ir žmonių ateitą ir kartu nešti atsakingu per keturias naktis nepasi
lų
kariuomenės
Afrikoje
va

gando pozicija darosi vis pai įjes gerOvei”.
rodė sostinėj. Todėl šiandie
mą.
nesnė ir neaiškesnė. Tiesa, Toliau sveikinime reiškia- dovybė praneša, jog anglų
Londone plačiai spekuliuoja
jo artimieji įsitikinę, jog! ma vįities, kad Anglijos ir kariuomenė užėmusi Tobru
SHANGHAJUS, sausio 24 ma, jog Vokietijos aviacija
senis generolas nusistatęs Etiopijos subendrinti veiks ką ir suėmusi virš 20,000 ita
ruošiasi plačioms ir lemia
sekti Petainą, o Petainas no mai prieš bendrą priešą bus lų, skubiai žygiuoja į vaka d. — čia šiandie gauta ži moms orlaivių atakoms ant
nia, jog anglų valdžios žmo
ri taikos, bet ateiną praneši sėkmingi ir apgailestaujama, rus.
nės Hongkonge suėmė visą Anglijos.
mai, nepatvirtinti, jog Wey- jog dėl būtinų pareigų kitur
Apie Libijos karą komuni
Informuotieji
sluogsniai
gandas pažadėjęs Col. Dono- gen. Platt negalįs asmenį ai katas sako: “mūsų kariuo pirmosios klasės paštą, siun
čiamą iš Amerikos į Shang- tvirtina, jog Amerikos padi
vanui prisijungti prie anglų, pasveikinti.
menė tebežygiuoja į vaka
hajų. Paštą vežė Amerikos dinta karo produkcija ir Ita
jei Amerika pristatytų už Bendrai, pranešimai iš E- rus”.
laivas Prezidentas Taft.
lijos karo nepasisekimai Vo
tenkamai ginklų.
tiopijos pabrėžia, jog italų
Jau dabar pranešama, jog
kieti ją verčia bandyti pri
kariuomenės padėtis esanti anglų pirmieji kariuomenės
ATĖNAI, sausio 24 d. — trenkti Anglija, kad būtų ga
Iš naminių riaušių kanki labai apgailėtina.
daliniai pradeda supti Der
Oro sąlygoms pagerėjus grai Įima pavasarį pravesti inva
namos Romunijos ateina
na (Libijoj), kuri yra apie
prieštaraujančių žinių. Vie taip drąsiai kalba, ir Bulga 95 mylias nuo Tobruko. Ta ku kariuomenė pradėjo nau ziją. *
jas smarkesnes atakas prieš Anglai rengiasi
ną dieną oficialiai praneša rija su Jugoslavija neskuba
čiau kai kurie stebėtojai įsi
italus Albanijoj. Atakos yma, jog riaušės numalšintos, ašies s^jungon.
tikinę, jog gen. Wavell pra
Anglijos
ginkluotosioms
pač sustiprintos prieš italus
o kita dieną sukilėliai išanulenks Derną ir pasuks tie
pajėgoms įsakyta pilnai pa
pozicijas į šiaurę nuų Klisujo maršuoja sostinėn. Tikrų Rytoj
įvyksta metinis siog Bengasi linkui.
siruošti laukiamai pavasario
ros.
žinių laukti ir tikėtis negali "Draugo” koncertas. Mes ži
invazijai, nes jei toji invazi
ma, nes cenzūra tepraleid- nome, jog mūsų skaitytoja įvyktų, tai būtų didžiau
žia tik tam tikrus praneši tojams nė nebereikia primin
BERLYNAS, sausio 24 d. sia ataka, kada nors bandyta
WASHINGTONAS, sausio
mus. Tačiau viena aišku, jog ti, kad jame dalyvautų. Jie 24 d. — Pranešama, jog — Oficia’ioji Vokietijos ži
karo istorijoje.
Romunijoj vyksta svarbesni jau įprato įvertinti “Drau Lauchlin Currie, administra nių agentūra praneša, jog
sluogsniai
įvykiai negu paprastos riau go” rengiamus koncertus, cinis patarėjas Prezidentui vakar vokiečių aviacija ap Informuotieji
šės.
kurie visados pasižymėjo sa Rooseveltui, vyks j Chung- mėtė bombomis ir gal būt nu pabrėžia, jog Vokietijos legivo programa ir neminėmis pa kingą, Chiang Kai-sheko šta skandino Atlante Anglijon jonai ras aanglus pasiren
gusius.
Staiga ir nelauktai Balka- jėgomis. Tačiau nuoširdžiai bą, kad sužinotų tikrąją Ki- vykstančius laivus, kurių to
nažas siekia 25,000 tonų.
auose gali susidaryti sti» kviečiam raginti savuosius nijos ekonominę padėtį.
rus antivokiškas blokas, juo pažįstamus ir draugus pasi
MADRIDAS, sausio 24 d
džiaugti
puikia
programa
ir
labiau kad Italijos pavojus
L. R. K. Sus-mo Pildomojo Komiteto nariui — Vedamajam straipsnyj
sumažėjo iki nieko. Tenka kartu lietuviškai vakarą pra ir buvusiam “Amerikos” redaktriui, KAZI- laikraštis Madrid rašo, jog
labai abejoti, kad Vokietija leisti,
Vichy vyriausybė, noėrėdaMIERIUI
VILNIŠKIUI
ir
ELENAI
POdrįstų pradėti naują frontą
ma bendradarbiauti su Vo
DELYTEI kuriant šeimos židinį, nuoširdžiai kietiją, turėtų atsisakyti vi
ORAS
rytuose, kai vakaruose dar
ne viskas baigta. Todėl, gal Dalinai debesuota ir kart- sveikiname ir linkime ilgiausių metų.
so ar dalies likusio Prancū
zijos laivyno. Pavyzdžiu lai
būt, ir Romunijos naminiuo kartėmis. šalčiau. Šiaurys
“
DRAUGO
”
REDAKCIJA
IR
kraštis nurodė Ameriką, ku
se sukilimuose nesikiša vo-Į vėjas.
kiečių kariuomenė, esanti Ro' Saulė teka 7:10 vai., saulė
ri pardavusi Anglijai 50 nai
ADMINISTRACIJA
kintuvų.
munijon ir todėl Turkijai leidžias 4:55 vai.

V. PREMJERAS
DALYVAVĘS
SUKILIMUOSE
BUKAREŠTAS, sausio 24
d. — Karo cenzūros praleis
toji žinia sako, jog Romuni
jos ministerių taryba speci
aliuoju komunikatu skelbia,
kad Horia Simą, vicepremje
rui ir Geležinės Sargybos va
dui ir kitiems tariamiesiems
kruvino sukilimo prieš Anto
nescu vyriausybę vadams bū
sianti pritaikinta aštri baus
mė.
Šiuo pareiškimu pirmą
kartą pažymima, jog sukili
me figūravo Simą. Bukareš
to radio praneša, jog jo ir
kitų dabar ieško kariuome
nė.

Prezidentas
Pasitiks
Ambasadorių
ANNAPOLIS, Md., sausic
24 d. — Naujasis Anglijos
ambasadorius, lordas Halifaxas šiandie atvyko Chestpeake įlankon Anglijos ko
vos laivu King George V, ku
ris yra vienas galingiausių
pasaulyj karo laivų.
WASHINGTONAS, sausio
24 d. — Šiandie automobiliu
išvyko iš Baltųjų Rūmų Pre
zidentas Rooseveltas, kuris,
spėjama, vyksta į An n a polį,
Md. pasitikti lordą Halifaxą, naująjį Anglijos ambasa
dorių.
Tai pirmą kartą, kad Jun
gtinių Valstybių Prezidentas
vyktų pasitikti naują amba
sadorių.

Vyriausybė paskelbė sku
bius karo teismus sukilė |
liams, kuriems bausmė bus
vykdoma į dešimtį valandų
po teismo sprendimo.
Atsisveikins
Vokiečių sargyba
Nėra pranešimu, kad vo Su Kunigu
kiečių kariuomenė būtų daly
avusi sukilimų malšinime, Keane
bet Bukarešto gatvėse patroliuoja vokiečių mechani BANKIETE DALYVAUS
VYSKUPAS SHEIL,
zuotos grupės. Bukareštan
šiandie atvyko naujasis Vo PROTESTONŲ IR ŽYDŲ
VADAI
kietijos ministeris Romunijai, baronas von Killinger.
Virš tūkstantis žmonių,
Sakoma, jog padėtis pro
kurių tarpe bus Bažnyčios ir
vincijoje dar vis tebėra abe
miesto vadai, susirinks ry
jotina, ypač Brasov, Giurgiu,
toj popiet Stevens viešbytyj
Constanta, Ploesti, Cantina pagerbti žymųjį kun. James
ir Craiova apylinkėse. Ta
R. Keane, O.S.M., kuris su
čiau kariuomenės štabas pa organizavo noveną prie So
reiškia, jog tvarka pamažu pulingosios Motinos. Tai bus
grąžinama.
atsisveikinimo bankietas su
Šie sukilimai tęsėsi per
kun. Keane, kuris šiomis die
tris dienas ir aukščiausio nomis rezignavo iš šios nove
laipsnio pasiekė antradienį, nos direktoriaus vietos. Šią
po pietų ir vakare, šiandie noveną kas penktadienis at
atrodo, jog padėties viešpa
lanko virš 700,000 žmonių.
čiu yra gen. Antonescu.
Jo Ekscelencija Vyskupas
Per šiuos sukilimus skau Bernardas J. Sheil D. D., Ka
džiausiai paliesta žydai. Tre
talikų Jaunimo Organizaci*
čiadienį vien tik viename Bu
jos (CYO), direktorius bus
karešto bloke nužudyta 89 vienas žymiųjų kalbėtojų.
žydai.
Kiti kalbėtojai bus Dr. Louis
30,000 tebemaršuoja
Binstock Temple Sholom raTuo tarpu Londono Daily
(Nukelta į 7 pusi.)
Mail praneša, jog 30,000 Ge
ležinės Sargybos narių, prie Uždari
kurių kaskart daugiau civi
lių prisideda, tebežygiuoja Kongreso
Bukareštan, kur turėsią bū
ti išspręsta Antonescu pase Posėdžiai
kėjų ir sukiiėiių pajėgumas.
WASHINGTONAS, sausio
Pranešimai iš Sofijos sa 24 d. — Respublikonams pro
ko, jog nežiūrint vyriausy testuojant, Kongreso užsicbės pareiškimų, kad skubiai sienio reikaalų komisijos de
atstatoma tvarka, situacija mokratų dauguma šiandie įkasdien labiau krypsta į ci sakė žymiesiems kariuome
vilį karą Romunijoj.
nės, laivyno ir aviacijos ka
Kaimiečių sukilėlį tarpe rininkams pareikšti savo n<
daugiausia Transilvanijos ro sistatymus uždaruose, o m
munai, kurie nepatenkinti viešuose komisijos posėdžiui
Transilvanijos
perleidimu se sąryšyj su svarstomuoji
Vengrijai.
paramos Anglijai įstatymu.
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Į Talką Rytoj
Gal būt šioj ‘vietoj ir nebėra reikalo rašy
ti apie ryt dienos įvykį — mūsų dienraščio
metinį koncertų. Mūsų skaitytojai jau gerai
apie jį žino. Gal būt ir taip jau perdaug
jį garsinome?
Bet, laikantis priežodžio, kad “sviestu ko
šės nepagadinsi” — žodį, kitų ir šioj vietoj
parašysime lapie tai, kas šiandien visiems
geriems, sąmoningiems lietuviams labiausia
turėtų rūpėti.
Koncertų rengiama gana daug. Tačiau
mūsų dienraštis rengia tik vienų į metus.
Dėl to ir norime, kad į tuos koncertus susi
rinktų visi dienraščio bendradarbiai, bičiu
liai, rėmėjai.

Ypač ryt dienos koncertan norėtume susi
laukti gausingos publikos. Gal būt ne tiek,
kad turėsime gępj, programų, kiek dėl to,
kad
— -« U

.

norime pajusti lietuvių visuomenes talką
sunkiame, bet labai šiandien reikalinga
me mūsų tautiniam sąjūdžiui spaudos dar
be.

Ne vienam geram lietuviui šiandieni, be
rods, nėra reikalo kalbėti apie tai, kaip svar
bų vaidmenį spauda yra suvaidinusi lietu
vių tautos gyvybės išlaikyme praeityje, ko
vose dėl Lietuvon nepriklausomybės ir toje
tautos pažangoje, kuri buvo padarytai per
pastaruosius kelis dešimtmečius. Ne vienas
iš'didžiųjų lietuvių tautos vadų. yra pasa
kęs, kad
jei ne lietuviškoji spauda, jei ne laikraš
čiai ir knygos, Lietuva ne tik kad nebūt
buvus nepriklausoma, bet ir jos vardais
pasauliui jau būt nebežinomas.

inas dienraščiu per 25 metus, “Draugas” sa Antanas V. Mažukna, M.I.C.
vo leidėjams jokių medžiaginių turtų ri'sukrovė. Už tat tiek daug davė lietuvių kata
likų* visuomeniniam sąjūdžiui. kad sunku
bfitų trump.'nie rašinyje suminėti visus nuo
Šilusio 27 d., minėsime Ar- koka, Arkivyskupas, nepui
pelnus. Tekalba už “Draugų” parapijos, lie
tuvių vienuolijos, mokyklos, ligoninės, dau- ki vyskupo Jurgio Matulevi- sant nieko, nei vasaros kars
čiaus 14-os metų mirties su-čių, ryžosi, kiek laikas leis,
gybė organizacijų.
kaktį. Šiemet tos sukaktuvės' aplankyti lietuvių kolonijas,
Tad, atsižvelgdami į didžiuosius tautos
turi lyg kų tai artimesnio jų įsteigtąsias parapijas, šla
reikalus, kreipdami didžiausio dėmesio j Amerikos lietuvių visuomenę, mes ir drįsta unims, čia Jungtinėse Valsly- nie Arkivyskupo pasiryžime
me prašyti visų sąmoningųjų lietuvių tal bose gyvenantiems lietuviams, I aiškiai matosi jo dvasios kil
nesi šių vasarų sueina penkio numas, noras lietuviams vi
kos —
padidinti dienraščio skaitytojų skaičių, pa lika metų, kai šis mūsų tau saip {padėti, juos sustiprinti
tos Dvasios Milžinas pas mus katalikybėje ir lietuvybėje.
daryti jį stipriu visais atžvilgiais.
Kyt būsimas koncertas yra tik viena prie-j lankėsi.
Pasiryžimo vykdymas
j
monė, kurių galėsime panaudoti lietuvių ka Chicagos Eucharistinis
Per šimtų maž daug dienų
talikų spaudos sustiprinimui.
Kongresas
Arkivyskupas aplankė virš
Tad, vfeius ir užkviečiame į talkų!
Daugeliui Jungtinių Vals devyniasdešimts lietuvių pa
tybių katalikams, ypač gi či- rapijų. Atlikti tokį maršru
Maskvos Užsimojimai
kagiečiams, lengva prisimin tų vasaros karščiuose buvo
aiškus įrodymas Arkivysku
Aiškiai yra jaučiama, kad Sovietų Rusija ti 1926 Inetai- įvykusį Pasau po meilės ir didelio palanku
daro didžiausio spaudimo į Jungtinių Atiie- linį Eucharistinį Kongresų mo Amerikoje gyvenantiems
rikos Valstybių vyriausybę, kad ji užmegz Chicagoje. Būta tai didži.il
sios pagarbos ir meilės iš lietuviams.
tų su Maskvai dar artimesnius sanykius.
Kur tik garbingas Svečią*
Taip pat aiškiai pastebime, kad Vašing raiška mūsų Eucharistiniam
tone jau padaryta Maskvai nuolaidų: Mask Kristui! To Kongreso įspū- Į vyko, visur buvo kuo iškilva jau gailės importuoti iš Amerikos karo džiais dalyvavusieji dar gi iki1 mingiausiai sutiktas ir pu
! gerbtas. Iš savo gi pusės Ar
reikmenis, nes rusų-suomių karo metu už šiai dienai gyvena.
dėtasis embargo jau yra nuimtas.
Šio tai Kongreso proga J j ,
;
1
...
....
Tačiau Maskva, kaip sužinoma, tuo dar
mokslus,
prakalbas,
atliko
j
Ekscelencija Jurgis Matule
nėra patenkintą. Per Savo agentus Ameri
vičius atvyko Amerikon at vairia.Mas bažnytines vysku
koj ji siekia daugiau. Ji yra užsimojusi
piškas apeigas. Įvairiose pa
• išreikalauti iš Jungtinių Valstybių vyriau stovaudamas Lietuvą. Čia rei rapijose rasime tokių, kurie
sybės, kad ji pripažintų Stalino didįjį ir kia pažymėti, kad tai nebuvo
Jo apsilankymas. priėmė iš šio brangaus Arki
biaurųjį smurtą, kuriuo buvo prismaug pirmasis
vyskupo rankų Sutvirtinimo
ta Baltijos valstybių laisvė ir nepriklau 1913 m., būdamas dar kuniSakramentų.
Net gražioji, Ci
somybe.
gas, bet jaiu naujai atgaivin
Kol nebūsiąs duotas šiam smurtui užgyri- tos Tėvų Marijonų Vienuoli cero, Iii., lietuvių bažnyčia
mas, tarp Vašingtono ir Maskvos santykiai jos generolas, jis čion atvyko buvo Arkivyskupo Jurgio pa
negalį būti artimi, nuoširdūs.
Su kitais Tėvais įsteigti savo šventinta.
Kaip mums gerai žinoma, Prezidentas vienuolijos namų.
Lankėsi Jo Ekscelencija ir
Rooseveltas pats ir per savo atstovui.? yra
įvairiose
lietuvių įstaigose.
Arkivyskupas Matulevičius
aiškiai pasakęs, kad nepripažįsta ir nepri
pažins bolševikų smurto. Berodt?, ir didžiau ; garbingai atstovavo Lietuvą Viešėjo ir lietuvių tuomet esa
sios bolševikų pastangos to Vašingtono nu Eucharistinio Kongreso me nčioje Lietuvių Bernaičių kor
sistatymo nepakeis.
tu. Spauda gražiai ir plačiai legijoje, Hinsdale, III. Malo
Prez. Rooseveltui ir visai vyriausybei, be rašė apie šį naujai besiku- nus ypač vienas nuotikis, kai
abejonės, yra gerai žinoma, kad,' nežiūrint • riančios, Lietuvos atstovų. Arkivyskupas^ Jurgis teikėsi
kaip bus taikomųsi prie Maskvos' pageida
Daugelis svetimtaučių vysku ateiti į kolegijos 'sporto ' aikš
vimų, santykiai tarp Amerikos ir Sovietų
tę. Ten palaiminęs visus spor
Rusijos niekuomet nebus nuoširdūs. iRoose- pų, Kongreso dalyvių, pirmų tininkus, pasiliko su kolegi.
veltas ir kiti šio krašto aukštieji politikai kartų išgirdo apie Lietuvą,
apie Lietu-vos bažnytinį ato- jo8 P*™*“1** pasiausti #žino, kiad
vį. Bet galime būti tikri, kad, merikiefi, “tasetall ’ žaidiStalinas ir visi jo adjutantai yra didžiau
perstatė mu.
si veidmainiai ir tarptautiniai sukčiai pa kiaim Arkivyskupas

Arklu. J. MaMčin Ir Amerikiečiai

saulyje. Jų duotas žodis, jų pasirašytos Lietuvą ii' jos žmones, tas li
Šiandien kiekvienoj para
sutartys neturi nė mažiausios vertės.
ko tikras mūsų prietelius, pijoj, kuomet tenka prisimi

Kad ir visus Maskvos reikalavimus Va
Tai yra šventa teisybė, kurios niekše ne šingtono vyriausybė išpildys, Stalino nepa
ginčija ir neįgali užginčyti.
tenkins, jo agentų nenumalšins:
Nereikia, berods, mūsų skaitytojams kal
jie visvien knis demokratijos pagrindus
bėti ir apie šiandieninę Lietuvos padėtį, ku
ir slaptai vers kruvinu bolševikišku pei
rion ji pateko ne iš savo kaltės. Ją pavergė
liu Dėdes Šamo nugarom
Sovietų Rusija. Bet mes giliai esero? įsiti
Atsižvelgiant į tų visa, milžiniškos Ame
kinę, kad toji vergijos našta yra tik laiki rikos žtnonių daugumos yra griežtas nusi
na. Ir dėl to dedamos pastangos*, kad Lietu statymas, kad su Maskva jokių ryšių nepa
vą kuo greičiausia būtų galima išlaisvinti. laikyti, kad jos ambasadoriui ir kitiems Sta
Kam nežinorųui, jog
» lino agentams pasakyti kuo greičiausia grįž
spauda ir šiame mūsų tautos išlaisvinimo ti r.* įuo. i Ma'-kvų. Į tų daugumos nusista
darbe patį svarbiausią vaidmenį turės su
tymo Vašingtonas turėtų atkreipti savo dė
vaidinti ir dėl to visų gerų lietuvių ji mėsi.
turi būti stipriai remiama.

Lietuvos okupantai, žinodami spaudos ga
lybę, pirmoje vietoje ir pasirfipno likviduo
ti visus lietuviškus laikraščius. Kai žmonės
negaus lietuviškos dvasios laikraščių, ir kny
gų, Ma: kvai lengv iau bus rusinti visų kraš
tų ir jį ne vien tik fiziniai, bet ir dvasiniai
jungti prie Rusijos.
T;čiau tuo atžvilgiu mūsų tautos padėtis
nėra beviltiška. Lietuvos išeivija yra gyva.
Ji leidžia laikraščius ir knygas. Tad begalo
vrn svarbu, kajl dėl medžiaginių nedateklių
tasai darbas nebūtų nutrauktas. Priešingai
— jis turi stiprėti. Nekartų esame minėję,
kad, atsižvelgiant į dabartinę padėtį Lietu
vojR, “Draugas”
yra vienintėlis tautinės ir religinės min
ties lietuvių dienraštis pasaulyje ir, kaipo
toksai, jis yra pasiryžęs tarnauti tautai
jos didžioje kovoje dėl laisvės ir nepri
klausomybės.

Juo daugiau jis turės skaitytojų, jig> dau•giau bus remiamas, juo didesnės ir nuošir
desnės talkos susilauks iš visuomenės pu
sės, juo daugiau ir sėkmingiau galės tar
nauti didžiajam mūsų tautos tikslai.
Apie vaidmenį, kokį mūsų dienraštis vai
dina Amerikos lietuvių visuomenės gyveni
me, čia nematome reikalo kalbėti. Jiis* per
daug aiškus. Patys darbai už jį kalba. Eida-

1941

Stalino Bučkiai
“V-hės” ‘bendradarbis P. Gulbis sako;
“Stalinas dar kartų pasibučiavo su Hit
leriu. Pirniaą jo pasibučiavimas jam davė
pusę Lenki:o«, vėlesnieji bučkiai davė Be
sar.bijų, Bukoviną, dalį Suomijos, ir pa
galiau Lietuvą, Latviją ir Estiją. Šiuos
paskutiniu bučkiu Stalinas dar gauna ke
lias dešimtis tūkstančių lietuvių iš Klai
pėdos ir Suvalkų Krašto, kurie jėga bu“
išsiųsti į Stalino “rojų”. Vadinau, Stali
nas Klaipėdą ir Suvalkų kraštų amžinai
užrašė Hitleriui, lietuvių dėl to r.ė neatsiklausdamas. O lietuviškieji Stalino pypkės
krapštukai laiko jį Lietuvos išlaisvinto
ju...”
.
• . *
•
Nenuoseklumas: Sovietų Rusijai leista už
sakyti Amerikoj karo lėktuvų kuriuos Sta
linas parduos Hitleriui. Tuo būdu viena ran
ka bus paremtos abi kariaujančios pusės.

kurą gerai suprato mūsų tau nti Arkivyskupų Matulevičių,
tos sunkenybes ir mūsų kil tuoj pasipila nesuskaitomų įnius pasiryžimus bei gilų ti spūdžių atpasakojimas. -Ne
kėjimų.
vienas su ašaromis prisimena
Amerikos gi lietuviai neat šio Asmens garbingų veidų, iš
siliko tinkamai nepagerbę šį kurio tryško nuoširdi meilė
garbingų Svetį. Chicagoje, visiems. Vienas tokių asmenų
Kongreso metui, lietnviii po Arkivyskupo atminčiai įtaisė
sėdžiuose, pati žymiausioji fi penkių šimtų dolerių vertes
gūra buvo Arttivyskupas Ma sunkias, bronzines žvakydes
tulevičius. Tai pažymi net Marijonų Seminarijos koply
Kongresui paminėti išleistoji čioje.
anglų kalba knyga:’ “ReuniApaštalas ir Veikėjas
ons aroused considcrable en
Arkivyskupas atliko dvily
thusiasm and the great annopę užduotį, būtent apaštalo
ry wos filled on all occasions į *
ir lietuvybės veikėjo, kaip
by men, women and children ‘
i mini vyskupas Būčys kuris
who came to greet leadicrs of
, buvo Arkivyskupui tuomet
their raice. One in pritičular
•bendrakeleivis. Visur ir vi
who was the recipient of af~
suose kaldino ir gaivino tikė
fectional tribilte was Archjimo dvasių, ragindamas vi
hishop Matulevičius,
who
sus visuomet neatsižvelgiant
found people thronged about
į niekų, pasilikti ištikitnais
him on every publci appeakatalikais. Kaip lietuvis, vi
rfthce”. (The XXVIII Euchasur žadino tėvynės meilę, ta
ristic Congress — p. 415).
čiau neužmiršdavo priminti
Kongresui pasibaigus
piliečių pareigas Amerikos
Arki Vysku pas Mot ulev iri lis valdžiai.

vykdamas atstovautų Lietuvą
Kongreso iškilmėse, opiųjų
reikalų verčiamas žadėjo tuoj
grįžti Lietuvon. B. t; dar Ko
ngresui nepasibaigus, pasipy
•
if,
•
lė telegramos ir laiškai, kvie
Anglijai 'gintis nuo užpuolikų kainuoja a sdami Arkivyskupų aplanky
pie 53 milijonai dolerių į dieną.
ti įvairias lietuvių parapijas,
•
M
•
Lietuvi, ar jau atidavei savo duoklę savo kolonijas. Nors buvo kitų
tautai — ar jau aukojai Lietuvai Gelbsti garbesnių reikalų spaudžia
mas, nors sveikata buvo manFondanT

Arkivyskupas

Jurgis

Pasidairius

kaip jie puikiai susikalba
karo metu. Nfereikia nei žo
dyno visiems amerikonizmams isšrifuoti.

po SVIETĄ

Latvijoj,
Patkulės vals
čiuje dėjosi tokie dalykai:
Nesenai buvau nuvykęs į
gaspadorius Kviesonas,
po
gero išsigėrimo su tavorS- j vien’.
Užtrukau,
čiais, buvo prikalbėtas iško-l Reikėjo, pernakvoti. Susirapinėti vieną, kitą kaimyno dau viešbutį. Ant rytojaus,
gaspadoriaus bičių avilį. Du mokėdamas už nakvynę, saavilius jam pavyko iškopi- kau viešbučio savininkui:
— Dėl ko tamsta iš va
nėti, bet trečio avilio įerzin
tos bitės Kviesczą puolė. karo nesakei, kad šiame
viešbuty yra tiek daug bla
Gindamasis nuo bičių
jis kių?
greit pagriebė kelis korius
— Nenorėjau tamstos truk
ir danu bėgti. Bet nuo bičių
dyti, — atsakė man savi
pulko jam nepavyko pabėg
ninkas, — nes žinojau, kad
ti. Vienoj vietoj jis pargriu
ir pats tą greit sužinosi.
vo ir buvo rastas ftegyvas.
Visa Kviesono galva
buvo
Sykį susėjo du pažįstami,
meduje,
o kelnėse pilna
kurie per dešimtį metų ne
bičių.
buvo viens kito matę. Vie
Kai pradedi dūmoti apie nas buvo riebus, o kitas lie
fašistų dučį Mussolinį, atro sas. Riebukšlis sako:
do, kad jam panašiai deda
— Na, kaip laikaisi?
si kaip Kviesonui: galva
Romos cezarių vainike,
“kelnėse” pilna graikų
anglų su prancūzais.

— Blogai. Man įsakyta
o
ir pieniška dieta. Kažin, at iš
tikrųjų tai sveika?

— Puikiausiai! Aš turė
Sykį ešil skaitęs, kad ame jau laikytis tokios dietos ir
rikiečiai su anglais negali žiūrėk (rodo į save) rezul
susišnekėti. Nors amerikie tatas ......
čiai šneka angliškai, visTik, , — Ar • jau Beniai? — pa
esą, ne visada amerikietis klausė liesasis.
y
su anglu gali susišnekėti.
— Nuo gimimo dienos iki
Daug žodžių anglų kalboje 18 metų> _ atsakė riebuk.
turi vieną reikšmę, o ameri- §jj8
kiečių, kitą. Dėl to Londone
turėjo išeiti (karas, tur būt,
Daktaras, rodydamas gir
sutrukdė) “Anglų-amerikie
spirite
čių” žodynas, kurio būt bu tuokliui pamerktus
vus užduotis'— iššrifuoti vi plaučius ir širdį, sako:
sus amerikonizmus. Ameri
— Štai, pažiūrėk, čia spikiečių kalba, girdi, anglams rite pamerkti žmogaus piaunesuprantama dėl to, kad čiai ir Širdis. Žiūrėk kaip
joj daug yra indijoniškų, suvytę.
prancūziškų ir ispaniškų žo
— O kam tamsta juos pa
džių.
merkei į spiritą?
Reikėjo
Taikos metu amerikiečiai pamerkti į vandehį, tai hesu anglais, gal, ir negalėda- būtų suvytę,
- atsakė girvo susikalbėti, bet žiūrėkit, tuoklis.
lia pagarba iprisin:<ra Arki
vyskupų Matulevičių.

Menkos sveikatos

•

Tiems asmeninis, kuriems
teko arčiau su Jo Ekscelen
cija būti, didžiausias nusiste
bėjimas buvo Jo ryžtingumas.
Nors visiems Arkivyskupas
atrodė sveikas, bet tikreny
bėje jo sveikata buvo niauka.
Jaunystėje kų tik įsišventus
teko perkentėti skaudžių ko
jos operacijų. Toji liga Jo
Ekscelenciją vargino per vi
sų gyvenimų. Bet to nebuvo
galima ant jo veido pastebė
ti.
Sausio 27 d., 1927 m.

Macu

gerokai nuvargęs, nei kiek nepasilsėjęs, tuoj ėmėsi sunkaus
Apaštališkojo
Vizitatoriaus
darbo. Tuomet svarbiausias
klausimas buvo atnaujinti su
traukytų Lietuvos konkorda
tų su Va’tikanu. Paskutinysis
prieš mirtį Arkivyskupo dar
bas, buvo konkordato projek
to paruošimas. Darbas buvo
baigt;® sausio 21 d.
Tų vakarų liga visiškai su
spaudė Arkivyskupų. Ūmai
buvo pad&rytft vidurių opera
cija. Rodėsi, kad garbingasis
šventojo Tėvo Vizitatorius
Lietuvai pasveiks, bet jiii sau
šio 26 d., ligonis ėjb sllphyn.
Arkivyskupas pritinate sAvo
žemiškočios kelionės gilių, tad
rimtai ruošėsi ir buvo aprū
pintas Sakramentais. Ir kaip
ėjo per visų savo gyvehhhų
su švpsetia, taip rUinidi su šypstna ir mirė.
.. ». .•

Atlikęs savo pareigas kai
levičius buvo pirmas lietuvis po Lietuvos atstovas Chica
vyskupas, kuris lankė
goje Eucharistiniame Kon
vių kolonijose, šis faktas ne-Į grese, Amerikos lietuvių nuo
abejotinai paliko visuose .ne širdų prašymų jų įkurtąsias
išdildomo įspūdžio. Dėl to ir ,parapijas aplankyti patenki
Jis buvo taip iškilmingai vi nęs, grįžo Jo Ekscelencija
sur sutinkamas, dėl to Jo pa Lietuvon. Ten Tėvynė, e, ra
mokslai ir prakalbos buvo do be pirmiau esančiųjų sun Arkivyskupas mus apleido,
taip atydžiai klausomas dėl[ kenybių, reikalų, dar kitokių bet jo kilni, šventa dvasia
to kiekvienas lietuvis su
painiavų. Po 'sunkios kelionės mūsų tarpe pasiliko 1
ui

a

lietu
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%
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Penktadieni ”, sausio 24, 194'

DRAUGAS
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Al. Rachmanova.
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Rimties Valandėlei

Naujų Žmonių Fabrikas

J

Romanas
II Tomas

Mažas vaikas, gavęs nuo
Neseniai spaudoje užgiedo
savo dėdės pinigėlį, nusipir ta panaši .pagyra apie kitų
ko šaltakošės. ftjo gatve čiulp knygų, kurių parašęs Sliolem
damas tų ’.-ikanesi. Pasipynė Asch, žydų rabinas, gyvenus
kas ipo kojomis, griuvo ir šal- Tjenkijoje. Norėta papasakoti
takošė nukrito pnrvan. Šune apie Kristų. Pats Kristus)
liui, kuris pradėjo laižyti nu taip subtiliai pajuokiamai*,
mestų dovanėlę, buvo nepa kad ne tuojau surasi pagiežų
prastas maistas. Garsiai verk prieš Kristų, Jo mokslą, Jo
damas vaikas liūgo namo.
stebuklus. Visgi knyga dabar
Dėdė pas i gan lėd amatsi vai plačiai skaitoma, nes gerai iš
ko, davė didesnį pinigų, kad garsinta. Ji nepaprastas gar
nutildžius vijikų. Vaikutis dumynai, be kurios paskai
nusipirko kitų porcijų šalta tymo, sakoma, žmogus bus
košės ir valgė kol pinigų už atsilikęs nuo pažangos literateko. Atšalo gerklė, pilvelis I taroje,
nepajėgė priimti tiek daug
Kai kurie mano, jog žmo
maisto. Vaikui teko sirgti.
gus pasimokinsiąs iš šlamšto,

Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)

— O kas tai yra? Kas po mirties lieka? — paklau
sė tardytojas įdėmiai.
Rašytojas skardžiai nusijuokė:
— Jūs norite, kad aš jums pasakyčiau. Kad išreikščiau jums mintį, kuri manyje užmušė mirties bai
mę? Jums, jums, kuris esate mano budelis? Kurio są
žinė slegia tiek daug nekaltų gyvybių? Pasakyčiau tam,
kad jūs mirties nebebijotumėte? Ne, ne, niekados! Iš tų
pelų nebus grūdų!
— O jeigu aš jus priversiu? — suriko netikėtai
įtūžęs tardytojas. — Jei aš jus liepsiu tol kankinti, kol
galų gale man viską pasakysite!
— Bet ką jūs sau išsigalvoiote! Žmogui, kuris nebi
Šis pavyzdys randa atgar kurį skaito, nes vėliau geriam
jo mirties, nieko nepadarysite! — atkirto energiškai
rašytojas; paskum, atgavęs senąjį pokalbio toną, pa
sį mūsų brikų literatūroje. įvertinsiąs padorių knygų.
klausė:
Žmonėms brukama į rankas j Paklauskime savęs — ar vaj— Skaitėte rusų istoriją?
knygos, kaip koks saldainy-Į kas, susirgęs nuo saldainiu
("Draugas” Acme telephoto)
— Žinoma, skaičiau!
Vyriausias skridiką? ir vienas keleivis žuvo ir dvylika kitų sužeista nukritus ir nas, skanėsis, kuris negal bū,- jų daugiau nenorės? Pasisau,TWA keleiviniam lėktuvui arti St. Louis miestinio airporto Lambert. Kal ti teikiamas, kaip naudingas igokim tų teikiamų mums gar
— Tai turite žinoti, kad jau tąsyk, kai valdė Pet susidaužus
bama,
kad
lėktuvas nukrito pakliudęs elektrinį laidą.
maistas1, tam tikrais atvejais, dumynų, nes gali pasidaryti
ras Didvsis, kuriam iūs, bolševikai, jaučiate didele sim
patiją, dėjosi toki dalykai, kaip ir dabar. Ir tąsyk ma
niet labai pavojingas. Geras, ąer kartūs arba sveikatai žaapaštališkas delegatas .T. A.
lė žmones kaip muses ir išspausdavo iš jų kankinimais
sveikas maistas teikia žmo lingi. Knyga tuomi verta, kad
visokius prisipažinimus, kokių tik norėdavo. Bet tie pri
Valstybėms, paskelbė, kad
gui
stiprybės: to ieškokime skatina prie gero, o ne tiktai
sipažinimai iš tikro yra ne kas kita, kaip paties budelio
Amarilio, Tex., vyskupą R.
prisipažinimas, kad yra silpnas. Aukų priešmirtiniai klyk
knygose, kurias iškaitome.
E. Lucey šventasis Tėvas
kad gražiais žodžiais parašy
smai tegali atsiliepti rezonansu tik į tą melodiją, ku
Gairsi Amerikoje knyga,
Pijus XII paskyrė San Anrią budeliai gieda. Tačiau apie tikrąją laiko melodiją,
A.B.C.J.
“Goue with the Wind” ne ta.
PHILADELPHIA, Pa. — ambasadorių ir 22 pasiunti
matyti, ir jūs nieko nesuprantate?
tonio, Tex., arkivyskupu vie
•kas kita, kaip šlykšti pasa
Čia įvykusioj “Outer Missio niai ir įgaliotieji ministrai.
Tardytojas pakratė galvą. Kad ir jautėsi pavargęs,
toje praeitais metais miru
ka apie nedorų ir nesuvaldo
vis dėlto leido rašytojui pasakoti viską iš širdies to nary Cenacle” konvencijoje,
Nori nepriklausomybės —
sio arkivyskupo A. J. Drosmą
aistringų
gyvenimą
vie

liau: šiaip ar taip, juk vis dėlto įdomu.
kurioje dalyvavo apie 700, NEW ORLEANS. — Kun. • saerts.
mokėk aukotis ir būk kant
nos moters ir vyro. Kadangi
kte)
— Matote, — bėrė rašytoias žodi po žodžio, -- bu delegatų, Jo Emin. kardino- j clemeng Schneider>
deliai visuomet yra isitikinę, kad tik ta melodija, ku las Dougherty, Philadelphin | pasaulinio kar0 ,aiku
viskas gražiais žodžiais atpia- rus. Be ištvermės vergu bū
tarnarią jie traukia, yra tikra, tuo tarpu kariamųjų melodi
si. — A. Smetona (1928 m.)
Kas gyvena savo tautai — tsakota, manoma, kad meno
ja vra netikra, todėl juos reikia atvesti i tiesos kelią. arkivyskupas, pranese, kad j vo vokiečių kariuomenėje,
Tačiau iš tikro yra tik viena melodiia, ir ją giedoti turi šiame mieste gyveną kinie paskirtas U. S. kariuome gyvena visai žmonijai. Todėl šedevras.
dovaną visai nedidelis žmonių skaičius — tik tie. ku čiai katalikai netrukus turie turi dvasios ausis, — jei taip galima pasakyti —, res nuosavą bažnyčią ir, nės kapelionu Shelby sto- gyventi tautai ne tik šven
vykioje su kapitono ranga. čiausia pareiga, bet ir did
kurie gali pakilti nuo dienos triukšmo ir akimirkos rei
KLAUSYKITE! — PATIKS!
kalų ir susilieti su didinga viso pasaulio siela. Jei jūs mokyklą.
žiausia laimė. Šios laimės vir
tai suprastumėte, tai dabar patys iš savęs pasijuoktumė
šūnė — užtikrinti nepriklau
ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
te, kad norėjote priversti PŲsipažnti žmogų, kadangi ji
PITTSBURGH. — Iškel
DUBLINAS. — Čia pra- ' tas sumanymas šios vysku somos Lietuvos likimas.
sai nepūtė į jūsų dūdą! Tada ir iums patiems pasiro
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
Prof. A. Voldemaras,
dys nepaprastai keista, tiesiog neįtikima, jog jūs žmo nešta, kad Šiaurinėj Airi
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
nes sunčiate į Solovkus, tik dėl to, kad jie negiedojo jū joj, kur vyrauja protestan pijos katalikiškų vidurinių
,buv. ministrų pinu.
mokyklų mokinius nuorga
sų giesmelės! — Prašome pasakvti, kiek jums iš tikro
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
tai, katalikai ir toliau per
metų? — netikėtai paklausė rašytojas tardytoją.
nizuoti federacijon.
* Kantas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė
sekiojami. Tenai protestan
— Dvidešimt keturi, — atsakė šis šypsodamasis.
* Steponas Norkus, ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Kiekvienas išeivis turi bū
tų policija dažnai naktimis
* Albina Kaspariūtė ir Al James
— Tik dvidešimt keturi! Dievuliau mano! — sušu
WASHINGTON. — J. E. ti lietuviškos kultūros ir &vei
užpuola
katalikų
namus
ir
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
ko nustebės rašytojas. — Negali būti! Kaip baisu! O
arkivyskupas
A.
Cicognani,
kų
tautinių
tradicijų
kūlėjas.
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
iūs jau tiek žmonių gyvybių perleidote per savo rankas! be mažiausios kaltės juos
žmonių, kuriu kiekvienas buvo už ius vertingesnis! Saky tampo. Airijos katalikų vy
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
sime, jūs gaunate isakymą išsiųsti į Solovkus, prie me
*
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
džio darbu, šimtą žmonių. Ką iūs tada darote? Jūs pa skupai pareiškia, kad Šiau
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
DUODAME
prasčiausiai pradedate areštuoti,
griebiate kiekvieną, rinėj Airijoj vykdoma naVanda Zabella ir kiti
... "
khs tik patenka po ranka, o žmonės ten turi savo gy cijinė tiranija.
vybę, savo geriausias gyvybines sultis paversti me
džiu, kuris paskum gabenamas i užsienį! Kai žmogus į
Šaltimieras Radio Advertisers
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
LONDONAS. — Nacių
viską įsigalvoji ir viską iš pašaknų apsvarstai, gali tie
NUO 1 IKI 15 METŲ.
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
siog pasiusti! Nors tiek gera, — tad ir yra vienintelė oriniais puolimais Anglijoj
Tel.
Prospect
4050
paguoda. — kad po šio gyvenimo, po visu šitų kentėji
*
Reikale kreipkitės prie:
“THE LITHUANIAN HOUR”
mų ir skausmu, ateina mirtis, kuri iš visko išvaduoja. ir Valijoj sunaikinta, arba
sugadinta
katalikų
271
pa

Mirtis! Kad iūs žinotumėte, kokia laimė glūdi šitame
žodvje, kokia laimė yra mirti, susijungti su visata, susi statas,
praneša Calholic
lieti su kitu, amžinuoju gyvenimu! Sutapti su sidabrinio Times, šie skaičiai liečia tik
mėnulio
spinduliavimu.
Rusilieti su gyvenimu aukso
Žvaigždžiu ir paskum iš aukšto žvelgti į jūsų šitą že- 10 diocezijų iš 18. Sunaikin-I
THINGS THAT NEVER HAPPEN
1500 SOUTH 49th COURT
mę su visais budeliais ir ju aukomis, kurių klvksmas tų pastatų tarpe yra 14 baž
CICERO
Inter-nat’l Cartoon Co.. N. Y.
jau nebepasieks tavo ausų ir nenuskaus vargšės šir- nyčįų įr du vienuolynai
TELEPHONE CICERO 418
JOS. F. GRIBAUSKAS. Sec’y.
dies, nes....
I*a<'.<sti pinigai kas mėnesi iki 11 <1. ned nuoSInii) nuo 1 dienos
I4KAR MOKAME3į^,JZ PADĖTUS PINIGUS
— Na, kodėl nepabaigiate? — paklausė tardytojas
VATIKANAS.
šventones, jau
Aš neturiu daugiau. ką ji Ritų kongregacija šiemet
......
. -pabaigiau.
.» .
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5.000.
sakyti. As negalvoiu nusižudyti, nes as m nrincino j sa- . ..
„ •«
m Pe«l'T«i ‘Aavlmr- n«wi l«wn
itOrtt
WMa*ihurt«w»
n
r
vižudybę žiūriu kaip į bailu™ : tačiau aš noriu mirti. tollau 3™ratys pal. PranasPrašau nusnręsti, kad mane sušaudvtų. Aš čia jums vie- kos Xavier Cabrini kanonišai pareiškiu ir prisipažįstu, kad šitą savo teoriją visur žavimą ir Kateri Tekakwiir visiems skelbiau ir kad visuomet pabrėždavau, jog ir tha beatifikavimo klausi.
komunistai nėra amžini, bet anksčiau ar vėliau, o vis I
tiek vieną kartą ir jie užries kolas. Be to. stengdavausi mus- Pirmasis bus svarsto- j
M. DZI MI DAS
atkreipti klausytojų akis i tai, kad to laiko, kada ko-į mas kovo 18 d., o antrasis1
Berghoff Alaus Išvežiotojas
munizmas sprogs kaip muilo burbulas, teks neilgai lauk- _ lapkričio 18 d
ti, jis turės ateiti netrukus, nes komunizmo negali pap
♦
kęsti moteris. Jos komunizmas išniekino giliausią esme.
Pristato geriausios rūšies
ir čia komunizmas gaus sau mirtinį smūgį, nuo ios jis
NEW YORK. — Foreign
sprogs. Na. jūs visų moterų jau tik neišsiusite j Solov Mission Society of America
Berghoff Alų j Alines, kitas įkus!.... Tiesa, jūs norite sužinoti kitus bendrininkus,, ...
.
...
kurie dalyvavo drauge su manimi sąmoksle prieš jūsų (Maryknoll) metiniam ras tai gas, piknikus ir t. t.
komunistinę valdžią ir ruošė ginkluotą sukilimą? Ge- ' porte praneša, kad jos mi
rai, jei taip norite, galiu ir juos išvardinti: tai rusės šie-; sionieriai septyniose didesla.... Bet kuriems galams viską čia jums pasakoju —
fe
juk jūs via tiek manęs nesuprasite!
nese miaiJų teritorijose RyT
a n,
XX—i i it x— i
tinėj Azijoj per paskutinius
Ir mostelėjęs ranka, rašytojas vėl atsilošė kedei.
. .
.
, .. Ma.
J penkerius metus pakriKšti— Aš jus supratau labai puikiai, — atsakė tardy jo 59,141 asmenį.
Reikale kreipkitės pas M.
tojas, lipšniai šypsodamasis. — Jūs prašėte, kad jus su
Dzimidą, - gausite greitą ir
šaudytų, kad tuo būdu jums nereiktų Solovkų salose
kirsti medžių, alkti ir šalti. Gerai, skelbiu jūsų sprendiVATIKANAS. — Gruosąžiningą patarnavimą.
mą: išsiųsti į Solovkus dvidešimt penkeriems metams! I džio mėnesį, 1940 m., Šven1 tasis Sostas turėjo 35 sve
4138 Archer Avc. Tel. LAFayette 0401
timų šalių akredituotus at
(Bus daugiau.)
stovus, kurių tarpe buvo 13
— ■ ■ ■ ■ ■ ■ I~—

Iš Katalikų Pasaulio

PASKOLAS ANT NAMĮI

ST. ANTHONY’S
BUILDING & LOAN ASSOCIATION
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t

Penktadieni'*, sausio 24, 1941

DRAUGAS
WIILKIE IŠVYKSTA Į ANGLIJĄ

Hillaire Belloc

ŽINIOS IS SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

DARBININKAMS
NEIŠMOKA
ATLYGINIMO

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

Kudirkos Nauniii.'sčio prctka.
Tas apsigynimo veik
džiots mokyklos vedėjas P.
Iš pirmo pažvelgimo ke smas buvo teisingai pava
Barauskas nusiskun Ižia;, kad
liauninkas, gal, butų pasa dintas “viena iš sprendžia
pereitų vasarų laivo vykdomi
kęs, kad Rusija yra blogiau mųjų pasaulio kovų.” Toks
mokyklos jmtalpų remonto
sias laukas bedieviškam ir išsireiškimas buvo anglų po
darbai, kurie baigti jau rug
materialistiniam komuniz litiko ir finanseriaus d’Abesėjo mėn., o daibininkuis
mo patyrimui eksperimen ron, kuris kovos metu gy
1 dar liigšiol nesumokėta atlytui pradėti. Plati jos gyven veno Berlyne, panaudotas
I ginimo. į Šakių apskrities va
buvo
tojų masė, kurioje buvo Sovietų kariuomenė
ldybų buvę pakartotinai kr ivirš šimtas milijonų krikš sutriuškinta kaip tik tuo
ptasi žodžiu ir raštu, bet nie
čionių, buvo prisirišusi prie metu, kada ji bandė užimti
ko nepasiekta. P. Baram kas
Lenkijos sostinę.
savo prabočių graikų arba
teisingai s.ko, kad “tokio
Visiems yra žinoma an
prie pravoslavų-stačiatikių
reiškinio kitaip negalima laitra kovojančio komunizmo
tikybos. Jie buvo kaimiečiai
kyti, kaip apsileidimu”.
ir todėl mažiau buvo suįdo liepsna, kuri užsiliepsnojo
minti moderniškuoju indus Ispanijoje tuo metu, kada
įšale Teisėju Bus
triniu pasauliu už kitus Eu ši knyga buvo rašoma.
Ispanijos plotuose pasi
Dar Ir Komisarai
ropos gyventojus, jei juos
reiškė tapatingi ženklai,
galima vadinti Europos gy
Sovietų Rusijos JMivyzdžiu
kaip ir Rusijoje; skerdynės,
ventojais. Šie gyventojai sa
jierorgnniziiojant
pa vergtosios
vyje nieko nežadėjo; bet kas padegimai, despotiška val
Lietuvos teismus, prie kiek
t •Uiuuira**' Acine teleohoto)
pasekė, buvo visai kitokia džia, ir visa kita. Bet skir
Respublikonų prezidentinis (rinkimų nelaimėjęs) kandida vieno teismo bus pri.-kirti va
istorija. Komunistinė val tumas tarp šio sąjūdžio ir tas \V. \\ illkie iš La Uuardia airporto, New lorke, eina į dinami liaudies tarėjai, kurie
to, kuris įvyko Rusijoje, budžia su visais savo pobū
---- 
,
,
T
................ Jtbinį lėktuvų vykti į Angliją per Azorų salas ir Pbrtugaturės lygias teises, kaip ir
tai
iki
v0
tame
:
kad
Is^mjoje
ivai njl) Jki iivyKsia,lt jis tvlrtino> kad keliauja lea savafc pri.
džiais įsisteigė, ir
profesion linini teisėjai. Šie
pat kraštutinumo; prade rios pajėgos, kurios dėl įvai \ Ličiais reikalais.
tarėjai bus “renkami” komu
dant nuo masinių žmonių rių priežasčių rėmė tautinę
nistų partijos šaukiainuost
skerdynių kokių dar krikš- tradiciJ^ ir tikybžb iniciaty- se bus pavienių asmenų ma- ..“Factus Homo, Factor Ho
mitinguose. S viso būsią “iš
ėionys visoj savo’ istorijoj vą-pradžią. perėmė į save ną, kad jie kovoja už kil.. minis, Factiąue Ke.lcn.ptor,
13.200 tarėjų.
nedatyrė
kuriuos galima rankas dalykams dar per- niausius siekinius; bus pai- I Corporeus Judico, CorporaĮ
aziatinių !toli nepažengus. Kariuome- nių potraukių; bus begėdiš- Corda Deus.” (Tapęs Žmogų
prilyginti prie
nės karininkų grupė, patrau kiausia ir visų biauriausia mi, Aš Žmogaus Kūrėjas kr
skerdynių, kurias prieš sep
Sovietų Lietuvos v ilslybė1*
kusi
daug
kareivių
savo
pagunda,
kuri
iškart
tiktai
Atpirkėjas,
Viso
Ką
Sukū

tynis šimtus metų mongolai
kontrolės komisariatas jau
pusėn,
staigu
smūgiu
kirto
bus
neapykantoje
pareikštas
riau,
Teisiu
Pats
Turėdamas
atliko Europoj ir Azijoj.
persikėlė i Vilnių*■ ir «.isikūn
naujos revoliucijos valdovui, pasitenkinimas, bet vėliau Kūną, Žmonių Kūnus Ir Sie lt
Pilypo gatvėj Nr. 4.
Po šių pašėlusių skerdy Jie panaudojo visus galimus virs šėtonišku žiaurumo pa las: Nes Aš Esu Dievas.)
nių triukšmo, pasireiškė nau budus, įskaitant ir Afrikos sigerėjimu. Nors ši kova
Šiame pasakyme glūdi vi llllllllllllllllllllllllllllllmillll!:illllllllllll
ja, pilnai despotiškoji, ener magometoniškus pulkus. Jie bus paini ir taip maišyta, sas Įsikūnijimo mokslas.
AKIŲ GYDYTOJAS
ginga ir pasiryžusi mažos beširdiškai, kaip ir revoliu- pakartoju, kaip visos visuo(Bus daugiau.)
grupės valdžia, valdanti žmo cionistai, atkirto priešui, tinės kovos privalo būti, vis
nių valią, kuri nuo savo i skelbdami pasiryžimą išnai- vien, metams bebėgant, joje Aukščiausioji žmonijos bra
įsikūrimo buvo žinoma kaip kinti “gyvulišką marksišką daugiau ir daugiau aiškiau ngenybė — Kristaus mokslas,
Sovietų valdžia. Visa sąva- ( daiktą.”
pasireikš tas skirtumas tarp yra kilęs mažutėliams Galilėstis vienu ypu išnyko, bent
J. Aleksa,
Ispanijoje ginčas baigės, dviejų dvasių, kurios visiš jos kraštely.
teorijoje ir įstatymuose. Sa-Į
buv. Žemės ūkio min.
. . i kada ši knyga buvo rašo- . kai ir būtiniausiai viena kiLIETUVIS
vast.es atgaivinimas virto
nereiškj
kad tai priešinsis, bandys vieną
OPTO.MEIKICALLY AKIŲ
sI’KCIA LISTAS
neįmanomu dalyku, kada, dalykas buvo visuotinai
kitą sunaikinti, t. y., KrisSuvirš 20 melų praktikai lino
valstybė užsimojo paneigti
Alano Garantavimas
taus dvasia prieš antikris- DR, KARL NURKAT
spręstas.
Palengvinta akių įtempimų kas es
paveldystės užstatą. Yra
taus dvasią.
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
(Nurkaitis)
Visuotinė kova dar turi
svaigimo, akių įtempimo, nervuotuklaidinga vaizduoti šį taip
mo, skaudamų akių karštį. Atitaiso
c
Sicilijos žiemių pakrašty
trumparegystę ir toliregystę. Prirensvarų įvykį, kaip kokį vi- i «yykti- Ir
Ir iai besivystant,
I gia teisingai akinius. Visuose atsiti
„ suomenišką arba ekonomiš-f kaiP ir visos kitos viauoti; je, Cefalu miesto katedroje,
kimuose egzaminavimas daromas su
parodančia mažiausias klai
kuri buvo pastatyta anksty Atsakančiai ir prieinama kai elektra,
nės
kovos,
ji
pamatuosis
vidas. Specialė atyda atkreipiama j
ką perversmą; šis sąjūdis,
mokyklos vaikug. Kreivos akys ati
kaip jo vadai turėjo omo- ; šuoliniuose filosofijose. Ji vuose Kryžiaus karų laikuona pritaiko akinius.
taisomos.
nyje. buvo tikybinis.
Šie tad & bus paini daugeliu se, pirmų normamškų kara- Kiekvieną dieną randasi:
Valandos: nuo 10 iki 8 vai, vak.
Nedėliomis pagal sutarti.
vadai užsimojo panaikinti atžvilgių. Bus keistų sąjun- lių priežiūroj navos pusiauDaugely atsitikimų akys atitaisomos
DIDŽIULĖJE
BUDRIKO
be akinių. Kainos pigios, kaip
krikščioniškąjį vardą ir pa-Į^ ir viena kitai Priešingų, skliautyje buvo didelis mo
pirmiau.
KRAUTUVĖJE
šalinti Kristaus dvasią iš vi-1 maišytų visokios dorinės zaikos paveikslas, vaizduo
3409 So. Halsted Street
4712 So. Ashland Avė.
paskutiniame
suomenės. Net Kristaus ti- vcrtės’ nuo begėdiškiausių jąs Kristų
Telefonus 1'AIIDS 1373
Tel. Yards 3089
kybos dėstymas mažiems iki Pat kilniausi>l motyvų; Teisme. Po paveikslu toks
timiHiinintiiimitnuiiiimiiiiiiHHHiiini
vaikeliams buvo visuotinai j Kovojančiose abiejose pusė- parašas:
(Tęsinys)

iš.l

jėgos nustelbtas. Ši bedie- j
vybė, kuri buvo varomoji
viso to sąjūdžio jėga, nebu- •
vo slapta arba priedinė, bet
ji atvirai buvo skelbiama ir
visur pirmoje vietoje
sta
toma.
Buvo bandyta šį naują ma
terialinį bediėvizmą su jo
komunistiškomis pasekmė
mis “kardu” (panaudojus
palyginimą , išplatinti, t. y.,
šie masių skerdikai užgrobė
kaimynines šalis įvesdami
jose masines žmonių sker
dynes ir tokiu būdu išpla
tindami savo despotišką, so
vietišką valdžią, šis proce
sas buvo labai darniai prily
gintas prie staigaus magometiško sprogimo, kuris įvy
ko pradžioj 17 šitnt.
Ši ;
ginkluota išsiplatinimo pas
tanga buvo katalikiškos Len
kijos sulaikyta, kuri tuo lai
ku buvo Rusijai atvira au-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

.............
S

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Savininkas: FRANK

A ' Sėt. 6958 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehiU 0617
Office teL HEMIock <848

TeL YARda 5921.
Ree.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH

OR. J. J. SIMONAITIS

VIZGARD

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:34

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 2-4 ir 7—9 vak.
Keivirtad. ir Nedėliomis susitarne.

Reikalaukite
Jūsų
Tavernoj
“Šutiny Boy” 4 Metų Senu
mo Kent.ucky Degtinės. Tur
tinga, švelni ii Puiki Degtinė.

2423 W. Marąuette Road

Taipgi reiknlnukitc geriausio
IJetuviiko Krupniko.

Parduodame

vien

tik Taver

PHYSICIAN AND SURGEON

4157 Archer Avenue

Tat OANal 6122

DR. BIEŽIS

—o—

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6246 48 S. California Av.
Chicago, Illinois

2201 W. Cermak Road

I

Dienraščio “Draugo” Metini*

Koncertas

REZIDENCIJAi
J

I

6631 S. Califomia Avė.
Y< BCPaUle TUf

SOKOL HALL

Rezervuokit tą dieną —
“DRAUGUI”.

1

ir pagal sutarti.

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd.

Kampas IS-tos
Telefonas CANAI. 0523—Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien P'Ui) a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir SeSt: 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

Ir

OFISO VALANDOS
I — 4 tr 0:30 — 8:30 vakare

1801 So. Ashland Avenue

Tel. CANaI 2345
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield
Tel HENUock 3150

Tel. YAKds 3140

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.:
Rezitl. Tel.:
VIRginia 1886
PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 YVesi 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Treėiad. ir .Sekmad, tik susitarius.

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR

Valandos: Nuo ii

6757 So. Western Avė.
OJtiso Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
Sckniadieuiuis sutiu sutarties

uu

m,

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

DR. V. A. ŠIMKUS
uIBliOJAb j_R CgiiRURGAB
luipgi aklinus pritaikau.

554d 3. rtatsu^ btreet

ilR. V. E. SltDLINSKI
DANTISLAb

4143 Soutn Archer Avenue
Įeitu onas RAFayette 365U
Anliudicniuu, Keltiiladiemam U
l'cnkludieniuis.

4631 So. Asmand Avė.
leh

y Altus U994.

'Ireėiadieiuais U
bostadiaiuaia.

Pirmadnaiiais,

CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL
GkDflUJAS IK CXUKUKGA£

4720 bo. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Phone Cicero 4276

DR. P. AIKOČIUNAS
T1ANTTRTA R

1446 S. 49th Ct., Cicero, Alt
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir rcukiadicuiais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Puinauieuiais,

trečiadieniais

rr Šeštadieniais
Valandos: 3 — a popiet.
Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
U k D Y TO J AS IR CHIRURGAI

Tel. Cicero 1484

DR. S. K. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 i»opiet ir i iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

Tel. JiJIDvvay 2ttd0
Chicago, JUL
OFlbO VALANDOS:
Nuo 1U iki 12 ryto, 2 iki 4
vul. popiet ir uju 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo tu uu 12 vul. ryto.

UR. MAURIGt KAHN
GlDllOJAb IR bHii.ukdA8
4631 So. Ashland Avenue
Tel. lAKds 0994
Rez. teL FLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Ncdėliomis nuo 10 iki 12, vai. dienf

Tel. YAKds bubt

DR. HiANK G. KWINN
(Rvieeinsitadl
•
UkDyiOJAS IR CHIRURGAS

lbol

vvest 47m Street

OFISO

VAL4NDUS:

2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pūgai sutarti.__ _

DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — W£Ntworth 1612.
Ree. — YARda S96A
Res. 1625 So. 50th Avenue
OFISO VALANDOS:
Tel. Cicero 1484
a uu 4 popiet.
7 iki 9 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieaiam
pagal sutartį.

- DR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

— įvyks —

Vslandoet 1—S popiet ir 7—8 V- v, Sekmad., Sausio 26 d., 1941

Tel. REPublic 1538-9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VV est Cermak Road

PHYSICIAN — SURGEON

TaL OANal 0267
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct
Ree. tel.: PROepect 666t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Reridencija: 6600 So. Arteeten Avi
v A l, 4 N DOS i U v. rvto ikj 8 nt>”'*
• iVi e *«1. «ak*ra

DR. WAL ftR PHILLIPS

DR. F. G. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. Z, ZALATORIS

TeL CANaI 5903

OPTO.M ETRISTAI

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal Bulaitį.
Sekuiadicsiuis taipgi pūgai suiartp
Res. telefonas ti£xney 0434.

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
Nedčliomis pagal eotartį.

ta

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

Ofiso tel. VIRginia 0036
Reeidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. STRIKOL’IS
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROapent 1930

—o—
Mūsų Valandos: nuo 9
iki 5 kasdien.
Užsnkymai išvežiojanti
sekančią dieną.

TIK viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
išel.zaminuoti jus moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų. akių Įtempimą.

y

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

2262 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS ir chirurgas

*

noms.

renka pastebėti, kad visošaly'se profesinės sųjungos MODERN „
tam ir įsisteigė, kad jos da .,COMPLEJE
Advanced phim\mirapht.^G5
lyvautų kovoje už darbinin LOVVEST
P M POKŠI BLE PRICES
PHONE LAFAYETTE 2X13
kų bei tarnautojų būvio “pa-

756 VVest 35th Street

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

—o—

gerinimų. “Laisvojoje” Lie
tuvoje, kaip ir kitose bolše
vikų valdomose šalyse, pro
fesinės sųjungos tos pagrin
dinės savo veikimo teises ne
turi, kaip jis neturi streiko
Sovietų Lietuvos profesinių teisės. Sovietų Lietuvoje ko
sųjungų centro biuras išleido munistų
kontroliuojamoms
lliranešimų, pagal kurį vieti profesinėms sųjungoms palik
nėms profesinėms sąjungoms
ta vienintelė teisė — siųsti
uždraudžiama kištis Į darbi,
ninkams atlyginimo norimi sveikinimo telegramas “di’ttilStalinui!
nustatymų. Tai esanti tiktai ’
įmonių direktorių ir įstaigų —
liai organizacijų vedėjų pa
VVOLK 5TUDIO
reiga.
1945 Wejt 35* Street

DARBININKAI
PERDUODAMI
KOMISARŲ
KONTROLEI

OFISO VALANDOS:
Nuo I—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VLRgpia 2421

Tel. YARde 2246

UK. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vaL vaJc
Sercdoj pagal aut&ftp____

i

DRAUGAS

Šeštadienri, sausio 25, 1941

Port Washington, Wis.

KAS GIRDĖT IKAUKEGANE

Sausio 1J> d., tuoj po pa
maldų, įvyko parapijos visuotinas-metinis
susirinkimas,
kuriam dalyvavo didžiuma pa
r .pijonų. Klebonai- kun. J. J.
Šlikas, pradėjo susirinkimų
malda. Skretorius Stasys Ja
ckūnas ir iždininkas Juozas
Juška patiekė parapijos l‘ina! ilsinę atskaitų. Pasirodė, kad,
I(apmokėjus visas išlaidas, pe
lno iš 1940 m. liko $397.21.
Klebonas dėkojo visiems, ku
rie tik prisidėjo prie parapi
jos darbų praeituose metuose,
i Ypatingai tiems, kurie daug
pasidarbavo per metinį bazarų. Liudvikas Buivida, tėvas
garsaus atlieto Ray Buivid,
pardavė net už $91.03 bazaro
knygelių.

sario 16 d- (Koniisii°n i«j°

Šv. Juozapo

I Pr. Bujanauskas ir St. Kaze,Draugija
. I<aįtis) ir prisidėti prie su
kilti seniausių vyrų pašaipi- rengimo Kalėdų eglaitės Vai
nių draugijų šios parapijos kuėianto
(+11 metų sena), kuriai per į
Vnldvbon )94, metam8 ..^*

pastaruosius

aštuonis metu.-. rinkU; pinn v,E>las Skyrius.

nenuilstančiai
pirmininkavo
vietos VKiikėjOS, Alekas Jaukauskas, sausio 19 <L, Lietuvių Auditorijoj (savo muile)
laikė metinį susirinkimų, ku
ris buvo skaitlingas.

vice pirai. Pr. Buksas, nut.
raM gt KaBakaitiSi fin
Juoz Bulkus> ;žd Pranas Ba.
kšy(į ižJo gk(b5;jai; g Kejū

nas ir Ant. Kristinavičia, ma
ršalka B. Marcinkus ir J. Vardauskam, korespondentas G.
P. Bubantis, teisėjas Kaz. Bu
rba, Sr., svetainės komisijos
nariai: Kaz. Bagdonas ir St.
Augustavičiav

LITTLE CAttiZ1

-fdieo -ro ■bvoff oot a
of Ace-s uorrH a
•PAvR OF

CAluSCi j

AHOOCTT

SAY, fAAO.T'Y ME-HT TiME
'/OU TahE A BlG "COMSOLA1(ON
<9Ff A ME UJVfH A PAlR OF ACES
"DOHT UET'ENT LAV FAcE UP

X
OESVt.T-mC* UJEHE STARiNG

CAE IN

PACE UJHEN i CAfAE To
The oFFice this taorning.

The

rr

ffv

':

tinin-kas J. Libauskas, finan
sų rašt. J. Dubonis, iždin. M.
Katalikiškos
Pažėra, iždo globėjai: P. ADraugijos
domaitis ir S. Atkočaitis, maGary. — a
Sausio lft
19 d., *Šv. i ršalka A. Grivaila.
Mykolo Ark. draugija laikė1 šv- M>'kol° drau^a sek.
metinį susirinkimų į kurį at- nia(^en!» sausio 26 d., tuiės
silankė skaitlingus būrelis na didelį parengimų — paminė
rių. Aipitarta daug svarbių da jimui 30 metų sukaktuvių nuo
lykų. Vienas iš svarbiausių draugijos įsikūrimo. Vakaras
buvo suvienyti dvi vietine •' įvyto Sv' Kazim““ro ParaP>ktttalikiakas draugijas, būtent i°8
P1'"“ 15408 lr Lln’
Jungiasi Dvi

Sv. Mykole, ir Sv. Kazimiero. coln «atvi«- Bus

Pro»-

Būtų geras dalykas, jei tas Iran,a
5,,kl!"- ProSP'aa"! 18’
pavyktų. Tuo reikalu išrink-' Pild>-8 C!''™KO artistai:. ' Uok‘
ta komisija iš sekančių narių: j darys L*ėdė Brukąs, dain. AlJ. Karužos, A. Kuko ir P. -irdas Brazys ir kitL OrieS
Vedeckio.
«era °**e8traį
Rengimo komisija visus
Nutarta iškilmingai minėti
\ cddyba paliko visa seno- kviečia atsilankyti. Visiems
30 m. jubiliejų nuo parūpi jo'.- ji: pirm. J. Karuža, vice pir-' užtikrina smagų vakarų,
įkūrimo. Paminėjimas įvyks
min. A. Rūkas, nutarimų raš.
Rengimo Komitetas
pabaigoje birželio -mėmasio.
Bus iškilmingos pamaldos ba,
žnyčioje, o paskui didelis pi
knikas parapijos darže.
Nutarta parduot tris lotus
parapijos žemės. Kadangi
I Parapijos metinis susirinkimiestas sparčiai auga šioj a- Draugijų Vakarai.
I mas buvo sausio 19 d. Svarspylinkėj, atsiranda daug no Parapijos
tyta parapijos reikalai ir iš
rinčių, pirkt tuščius parapijos
Susirinkimas
rinkta 1941 mietų trastisai:
lotus. Prie to, mažai parapi
Jonas
Milašius ir Steponas
jai sunku yra apžiūrėti, a|piRockford, III. — Sausio 12
piaut žolę, ir t.t. ant didelio d. LRKSA 137 kuopa buvo Keliotis. Komitetan: J. Bneploto nenaudojamos žemės. surengus “Balloon Dance”. nas, V. Mikleton, J. Rimkus,
Klebonas pranešė, kad apie Žmonių prisirinko i’iilna sve Kaz. Eytalis, S. Valiulis, S.
tų dalykų yra jau rašęs arki tainė. Vakaro komisija; N. Surwill, J. Dubinais, J. Zubivyskupui, bet atsakymo dar Misevičienė, 11. Warekojkiuė, nas, J. Pilipaitis,, G. Kulvinr
negavęs. Reikia tikėtis, kad S. Keliotig ir A. Misiūnaitė skas ir Dom. Varašius.
atsiras iš pačių paraip i jonų didžiai dėkingi visiems, ku
Po susirinkimo buvo šokiai
Populeri Waukegano lietuvaitė — Elena Zaborskytė nese jaunosios kartos, kurie nu rie atsilankė ir prisidėjo prie
parapijos naudai. Liko gra
niai ištekėjus už Stevens J. Drinka, Jr. Jaunoji buvo soda- pirks tų nuosavybę ir įsikurs
vakaro pasisekimo, ypač J. žaus pelno.
lietė ir parapijos choro narė.
namus arti prie savo bažny Urbonui, kurksi su savo žmctėlės!.
nia ir draugais buvo atvažia Serga Kat. Užubalienė ir
Šiemet buvo valdybos rin vę iš Chicago. J. Urbon turi P. Geležus.
Linkini greit pasveikti.
kimo laikas. Renkama kas du tavernų Marųuieitte Parke.
Mėlynakė
metai. Sekretorium ir iždinin
ku pasiliko tie patys nariai,
Šv. V'ardo draugija ir Sodžiai
ruošiasi
prie
savo
kon

Kenosha Kronika
būtent Stasys .Jankūnas ir dalietės rengia “Snow Whirl
Su kuo sutapsi, tokiu pat
certo ir šokių. Tikietai jau Juozas Juška. Aukų rinkikui
Dance” vasario 22 d., Nelson tapsi.
Sutapk su geriauBii
Susirinkimai
parduodami. Nuisipirkite. Vi bažnyčioje, Juozui Tamošai
Hotel Crystal Ballroom. Kvie žmonių draugu — dienraščiu
Ryt dienų po sumos šv. Be sas pelnas ,eis parapijai.
čiui, pagalbininku tapo iš čia visus dalyvauti.
“Draugu”.
nedikto dr-jos, popiet (po pa
rinktas Stasys Jankūnas,, Jr.
maldų) Tretininkų.
Ryt 2 vai. popiet, Šv. Onos
Pageidauta ir daug kalbė
Įvairumai
dr-ja rengia “bunco party”. ta, kad klebonais! atvažiuotų
Pašauktų niauju kareivių Bus daug gražių dovanų. Pe
čia laikyt mišių kas sekma
skaičiuj
yra Aleksandra.-' lnas skiriamas pusiau su pa
dienis, vietoj dusyk į mėne
'Krauju lis, Aleksandras Ra rapija. Tikietai 25 centai. Juo
sį ir per mietines šventes. B; t
Apart Apsaugos, Mes Turime
manauskas ir Pranas Bagdo daugiau atsilankys, arba nu
kol kas dalykas paliktas po
ATSARGOS FONDĄ Virš
nas.
sipirks tikietų, tuo daugiam senovei.
T. P.
ir parapijai liks pelno. Turi
Parapijos cltoraa nuošir- me didelių darbų, tad ir rei Šv. Vardo Bovvling Lyga
Į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!
kės pinigų.
Į JJĮJ
Litli. Business men rinkti
Under U. S. Go*4. Supervision
nė
padarė
742-790-799
taškus
icar o. ..c»>.,N.Y.-By B. Link
Vasario 2 d. parapijos jau prieš Gaidles Tavern 700-713- FED
nos moterys rengia “bingo 713.
LOAN ASSOCLATIONofChicago
party”. Dovanos bus duoda
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Sparco Bubble Up rinktinė
0/ ON SAVINCS
mos pinigais. Tai bus pušku
4192 Archer Avenue W L /Cf tNYESTMCKTSr
padarė
750-859-728
taškus
tinis šiois rašius p/.rnngirna.Cvr ent RoL
Shore Aceounfs S
VIRginia 1141
i prieš gavėnių. Visas pelnas prieš Doc Klema 730-^21-804.
Uit (M•( ••w»HMU<*M*,l****,l,,***l,*»<t*,,,*t,,**,*m*>**1 w,w*<
ui
Ben’s Tavern rinktinė pa
skiriamas atmokėjimui liku
sios skolos už nupirktus sese darė 943 880-805 taškus prieš į
rims rakandus. Visi kviečia 'Vič’s Tavern 787-791-780.
Jakutis Food Shop rinkti
mi į šį parengimų.
nė padarė 732-726-750 taškus
prieš Vic’e Barber Shop 722DISTRIBUTOR
Šių xmetų parapijos komi 698-756.
OF
tetas yra toks: raštininkas — Simo Paint Shop rinktinė pa
Jonas Draktenis; kasierius — darė 766-847-792 taškus prieš
Albinas Luckas; nariai: Pra Blatz Lefties 718793-731.
nas Vitkus, Petras Urbiekii.-,
BEERS
Kazimieras Šarauskas, Vin RHĖŪiŪTISM
cas Karčiauskas, Povilas Pliu
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria
Pain—Agony Starta To Loave ia
tas.
24 Hours
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
Happy Daya Ahead (or You
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NECThlnk of lt—4»ow thla old world
TAR. Šri Alus yTa pagamintas iš importuotų pirmos flOdne« m<k» pA>*r(M—now aomes •
ĮbMy-,
prescrlptton whlch Is knozm to ph*rHes produktų.
Laivai palengva kyla fondas
mselsts as Allsnru and srlthln 4»
7hr OuQ
Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kita?
bmira aftsr vou start to tsks this
aptaisymui (seserų namo ir sa
t.«rift Ketine rormula psln, a<onr and
įstaigas.
Visuomet kreipkitės uas NORKŲ, kur gausite
Inflatnmatlnn nauaed by svesss urlo
scld ha» start ad to drpart.
lės pagražinimui. Visi, kurie
greitų
ir
teisingų patarnavimų.
Pilate
• Allsnru dona Just what Ibis nuties
rays lt wlll do—lt la <<iarants«d. Tou
dirba,
privalėtų
bent
$2
j
()0
illh
oan ast ons orneroua bottls at load2259 W. Cerrriak Rd.
Tel. Monroe 0808
Inr druestorsa svsrysrhsrs for 81
paaukoti. Taip buvo parapi csnts
and Jf lt doaan't brlng tha Joy»us rsaults you erpsct—your ao-««y
jos nutarta.
•kola hsartsdli' rsturaad.

Knygų revizijos komisija:
Pr. Bujanauskas ir Ka®. Bag
donas, patiekė raportų, jog
viskas tvarkiai vedama ir
draugija gana stipriai stovi.
Nuosavybėm (su namu, k;iri Palaidoti
turi per pus su Sv. Bcltrn a. a. Kazimiera Sadauskienė.
miejaus dr-ja), siekia virs laikius įstaigų mu savo vyru
£20,000.00 vertės). Tai vaisiai Jonu, 913 Tentli St., kuri negero vadovavimo ir narių su tikėtai mirė sausio 20, Šv. Te
siklausymo. Dr-ja ne vien per resės ligoninėj. Buvo 41 me
39 metus aprūpino narius li tų amžiaus. Po gedulingų pa
goje pašalpa, o mirus nariui, maldų, Šv. Bailtramiejaus ba
šeimai pagelbėjo jį palaidoti, žnyčioj palaidota sausio 28
bet pastatė didelę svetainę — d. Šv. Marijos kapinėse. Pri
Lietuvių Auditorijų, kuri pil klausė Šv. Onoisi draugijai.
nai išmokėta. Čia nekalbu utpie įvairias aukas, parapijos
A. a. Jonas Klemčauskas,
katalikiškoms įstaigoms
ir miręs sausio 20 d., palaidotas
tautos reikalams. Be to, turi sausio 22 d. Šv. Marijos ka
ižde užtektinai pinigų rūpin, pinėse -po pamaldų Immacutis bėgančiais reikalais.
late Conoeption bažnyčioj.
Šiame susirinkime pastebė
ta čia gimusio jaunimo, kuvakarų
rio nemažai priklauso dr-jai,’Isawio 25 d- Lietu''"i Aud'’
Įdomaujančio draugijos vedi8v; Baltamiejaua cho.
.
i m
-mioll
inric* Kuli ne?
Zf
u1
mu ir jos tvarkiai. Ot, via ir ro metinis balius (Crystal
reikalinga buvo parodyti, kų Baili). Grieš Tech College
įmes,., seniai, nuveikėme ir kų Band. Baliuje dalyvaus vie
tos ir apylinkės kolonijų jau
turime.
Iš svarbių šio sus-mo nuta nimas. Komisija, kuri rūpes
rimų galima pažymėti virinas tingai darbuojasi, sudaro:
— panaikinti narių mokesti!j Vitais Rajūnas, Alice Vaite,
pomirtinės reikalams iki to kūnas, Antanas Burba, B.
laiko, kol iždas nupuls iki Petraitienė, J. Petraitis ir
$1,003.00. Jei prieitų prie to, Irena Griškiūtė.
nian-iai vėl pradės mokėti po Viešų, padėkų,
$1.00 už mirusį narį ir 50c “Enrikas” nori ištarti Šv.
už nario žmonų.
Baltramiejaus, Šv. Juozapo ir
Nutarta prisidėti prie su Šv. Antano draugijoms už su
rengimo Lietuvių Dienos pa teiktas dovanas per metinius
minėti draugijos 40 metų gy susirinkimus, kaipo dr-jų kovavimų, kuris pripuola gegu reispondit'rrtui. Taip pat ačiū
žės 26 d.; priklaulsyti Kat. privatiems nairiams už 1 atša
Federacijai; palaikyti dienr. kus raginant ir toliam darbuo
‘‘ Draugų’ ’, oficialiu organu; tis. Man linksma girdėti, kad
nariai pašaukti kariuomenėn, mano kampelį visi seku’. Sten
bus paliuosuotį nuo mokes gsiuos ir toliau darbuotis.
čių iki sugrįš; paminėti Va
Enrikas

(< THAT

INDIANA UETUVIŲ ŽINIOS

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

mūnsino lietuviu žinios

Į Turtas Virš$5,500,000.00
__ $425,000.00

L0l'w5wUS?k~l

Ambrosia & Nectar

e

draugas
HIGH PAID TWOSOME,
FELLER AND NEW30N
THEIR OWNERS BOAST
THEY PAY THEM MOST

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Bulvarai. — Sausio 28 d.,
antradienį 8 vai. vakare M'>
rijonų Bendradarbių 21-mas
skyrius rengia gražią pramo
gą p-nų Kaulių name, 622 Indępendence Blvd. Kas myli
kauliukais ir kortomis pino
ki} pažaisti, prašomi atvaižiuoti pas bulvariškius. Ren
gimo komisijos narės baigia
savo prisirengimo darbą, iš
platino galybes bilietų tarp
savųjų, prigamino ir surinko
puikiausių ir vertingi] dova
nų, kurių, kiek teko girdėti,
užteks visiems atsilankusiem-'.
Bet bus duir ir naujiena —
Juozas Kaulius ir Matais A'i,
šauskas skelbia, pinoklio kon
testą — kaw laimės cempijonatą, sunku pasakyti, ar J.
Kaulius ar M. Ališauskas, nes
abu ynai geri ekspertai pino
klio žaidime; bet jiedu labai
pageidauja, kad kuo daugiui
šia vyrų atvažiuotų į rengia

*

A.

T A.

A.

PADĖKONĖ
ONA ŽOSTAUTIENE

mą pramogą. J. Kaulius tiki
si savo draugų iš Cicero, o
M. Ališ.juskn-i iš VVest Sid<*.
Iš kurių kolonijų jų daugiau
Town of Lake. — Ar nori atvyks, matysime sausio 28
praleisti poras .valandų laiką d. p nų Kaulių mime.
O bulvariškės irgi žada su
gražiam lietuviškam susirinvažiavusius
svetelius gražiai
nie ir (pažaisti kauliukais Li
pavaišinti, nes p-nios Kauliepe malonių toįvnoflakiečių
malonėk atvykti rytoj, sau niė ir Ališauskienė,, tikiu, nu
sio 26 d. 2 vai. po pietų j pa darys, nes jiulvnjų ir jųjų
rapijos salę, kur Marijoną į draugių pasiryžipią ir užsi
Bendradarbių 8-tas skyrių.-' spyrimą niekas nenugalės. Ką
lauks visų, — s.nų ir juiini, sumano tai ir padaro.
Taigi, visi, vyrai ir mote
vyrų ir moterų. O k k k ten
rys,
seni ir jauni — sausio 28
malonumo bus, sunku ir ap
sakyti, — žaisime, vaišinsi d. ir meta pasirodykime, su
mės, darysime naujas pažiii- važiuodami j rengiamą pn>
ti's, išgirsime gražių kalbų ir mogą, kad p-nų Kaulių au
kitų dalykų. Ne vienas pa ditorija būtų jierpildyta. Pip.
klaus, o kas toksai kolbėsf
Nugi veik visiems gerai pa Shirley Uza Ir Ant.
žįstamas Marijonų Bendrada J. Juciui Skambės
rbių Chicagos apskrities dva
Vestuvių Varpai
siom vadas, kun. Juozapas Da
Ci'cero. — Sekmadienį, sau
mbrauskas, MIC. O kaip jis
gražiai kalba, klausykis ir no sio 26 d., 2 vai. popiet Šv.
Antano bažnyčioj skambės
rėk!
Taigi, malonūs townof akie, vestuvių varpai jaunai (porai:
čiai, ir kitų kolonijų Tėvų 'Shirley Uza. ir Anthony J.
Marijonų bičiuliai, kam tik Jucius. Jaunoji seniau gyve
aplinkybės ir laikas leis, at no Aurora, 111., dabar Cicero,
važiuokite ar (ateikite j Šv. adresu: 1609 So. 50 Avė. Jau
Kryžiaus parapijos salę,, o po nasis gyvena Bridgeporte, adto, vimi “in corpore’’ trauk retsu 854 W. 33rd St.
Vestuvių puota bus Šv. Ju
sime dainuodami į “Draugo”
mietinį koncertą.
J. K. rgio parapijos salėj, Bridge
porte.

Rytoj, Sausio 26 d.
Gausiai Rinksimės Į
Parapijos Salę

Ciceneciai Ir
Bulvariškiai Baigia
Prisirengimo Darbą

Tįsio 25, 1941

Kuri mlrB suuslo 15 d., 1941
m. tr tapo palaidota sausio
20 d.. 1941. o dabar Ilsis šv.
Kazimiero kapinėse amžinai
nutilus Ir negalėdama atidė
koti tiems, kurie sutelkė jai
paskutlnj patarnavimu Ir pa
lydėjo j tu neišvengiamu am
žinybės vietų.
Mes, atmindami ir apgailė
dami tu jos prasišalinimą Iš
mūsų tarpo, dėkojame mūsų
dvusiškam tėvui Kun. Myko
lui Jodkai, M.I.C.
Kun. J.
Paullkoniui, M.I.C. ir Kun. J.
Navickui, M.I.C., kurie atlai
kė įspūdingas pamaldus už jos
sielų, o Kun. Jodkai už pri
taikintą pamokslą.
Dėkojame šv. Mišių Ir gė
lių aukotojams.
Dėklojame graboriams I,a-«
chuwlez ir Sūnums, kurie sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo ją
J amžlnastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimu Ir rū
pesčius.
Dėkojame giminėms. Drau
gystėms, grabnešiams ir vi
siems kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje, ir pa
galios dėkojame visiems daly
vavusiems
laidotuvėse
žmo
nėms; o tau mūsų mylimai
motinai ir žmonai linkime il
sėtis amžinystėje.
Nulūdę lieku: Tėvas ir Kūnai.

t

JONAS PUTEIKIS

EDVARDAS A.
LUKOŠIUS
(gyv.: 2555 W. 43rd Street,
tel.
Dafny et te
1310)

Mirė sausiu 23, 1941, 12:40
vai. ryto, sulaukęs 2 3 m. amž.
Oimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime;
mylimą motiną Oną (po tė
vais WalCekonytė). tėvą An
taną, seserę Sofiją, tetą Mari
jona 1‘ranskūnienę. jos vyrą
\Valter ir jų šeimą, dėdes —
Juozupą ir Albertą Pranskrtnus ir jų Seimas, \Valter Lnkošių. jo moterį Oną ir jų
Seimą, Pranciškų Lukošių, Jo
ną VVaičekonį (Brooklyn. Ncw
York), ir Aleksandrą Waičekoni (Lietuvoje) ir daug kitų
giminių, draugų ir pnžistnmų.
Kūnus pašarvotas J. 1.(Ulevi
čiaus koplyčioje. 434 8 8. California Avė. I-afdotuvės įvyks
pirmad., sausio 27 d. IS ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Nekalto Prasidėjimo
par. bažnyčia, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kaplrfes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Tėvai. Se»mo. Te
ta. Pėdės. Ir Giminės.
Laid. direktorius J. I.(Ulevi
čius. tel. LAFayette 357 2.

RADIO

ti įvairiausiomis reikmeni
mis, be kurių būtų galima
apsieiti. Taip pat sukelta BUDRIKO RADIO
PROGRAMA
Back Newsom of the De daugybė nereikalingų džiatroit Tigers looks over 1941 bų, ypač lapkričio ir gruo Oro Teatras, oro bangomis
iš galingos radio stoties, WC
išchedule, unnnndful of stran- džio mėnesiais.
Gubernatoriaus Green nuo FL, 970 kil. nedėlios vakare
ge debete raiging i n baseball
circles on whether lie or Bob sprendžiu vykdomi tirimai. 5:30 — pusę valandos. Daly
Fellter is baseball ’s higliest šis nepaprasto išlaidumo vaus Nekalto Prasidėjimo P.
klausimas, matyt, bus iškel Šv. paraipiijos choras, Brigh
paid piteber.
tas legislatūroje ir bus pa ton Park, vadovystėj Judo
Budriko simfonijos
STELLE REŽIMAS tirti nauji skandalai, kuriais, Kudirkos,
demokratų administracija orkestrą ir nauja drama iš
KALTINAMAS
Illinoise jau ir be to pagar lietuvių gyvenimo “Amerikos
lietuviai“, naujas kūrinys.
UŽ IŠLAIDAS
sėjusi.
Stygų orkestrą pagrieš “Sun
Illinoiso
gubernatorius
Gub. Green sako, bus im ku gyventi žmogui ant svie
Jaunajai porai pamergėmis Į Green, atydžiai patikrinęs tasi priemonių, kad algų to“.
Pranešėjas
bus: Bernice Cerkauskas, Sa- finansinį valstybės stovį, su mokėjimui nebūtų jokių trū
lly Jaiskunas, Aldona Sleinds, sekė, kad gub. Stelle reži kumų.
Joan Anglickas, Ann Kadom- mas nepaisė valstybės iždo
“Draugas“ gynė, gina ir astovio ir pasitraukdamas iž
skii.a, June Vinton.
Chicagoj prasidėjo įvairių teityje gins Amerikos lietu
Pabroliais: Albert Jaksys de paliko tik 1,118,412 dol.
vių ir visos mūsų tautos rei
(best man), Raymnnd Lowick, bėgamiesiems reikalams. Sa rūšių pramogos — minėti kalus, dėl to kiekvienas tik
John Regan, Williaim Dam koma, tokio mažo fondo val prezidento gimtuves ir su ras lietuvis turi remti “Drau
brauskas,, Thomas Lazinskas, stybės ižde niekados nebū kelti “Infanlile Paralysis”
fundacijai fondą.
Kdward Gercas, Albert Nor- v?^us«
1
i
Paskutinių trijų mėnesių
Šliūbą duos kun. Abrom'j- laikotarpiu kontraktais su•ABT. IND. LAIDOTUVIŲ DUtEKTOBIAI
vičius. Gėles — Lowick. Vai . pirkta galybės nereikalingų
KELNER - PRUZIN
(gins vestuvių puotai prista- j daūkty ilgiems mėnesiams,
flkrlauiia* Patarnavimai — Moteria patarnauja
tys Norkaus valgykla.
į Valstybės sandėliai užkrauPhone 9000
620 W. 15th Avė.
Jannai porai linkime saulėto gyveninio.
Mary Druktenis T ALL M AKIS - NiW ... REBUILT ll

TYPEVVRITERS
AND
MACHINES

A D D I N G

CONRAD

— SMAll MONTHIY RATMENTS—
AU MAKIt

Fotografas

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hol!ywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

LAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis

aCTAD

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIetvood 5883
Res : - ENGIevvood 5840

MIW-MACNINI MMANtM

typewriter
COMPANY

(0*00 C. OOlMUn,
1(4 W. MAOISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATIS— PRE E — OIMONSTRATION

1ENIAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
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Lai d. direktorius:
Anthony
Petkus, tel. Cicero 2109.

/F

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IK TVIRCIAUSIOJE
LIETUVIU ĮSTAIGOJE!
Tai nėra tusti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
įrodyti Faktai!

DYKAI
kmU*

Pinigai
ku
rtuos galite
sutaopyt ligi
65 m. aini

JCSD DABARTINIS AMŽIUS
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76.63 18 6(l| 26.911
24.95 27.90| 31 36
33.27 37.201 41.81
41 59 46.51! 52.27
49.91 55.81| 62.72
66.55 74.4I| 83 63
83 19 93.021 164.54

28.82|
4 3.231
51.65Į
72.08
86.47|
1 15.301
144.13|

42.28
63.42
84.57
165.71
126.85
169.14
211.42

įsigykite nuosavas namus pagal mūsų ilgamečio išsimnkčjimo pianą.

Keistuti Satings & Loan Association
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti FederalinėJ įstaigoj.
■

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

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A IIDIII A N P C patarnavimas

HnlDULHIiUL dieną ir naktį
V A T
I K.
1
D V
Antanas UIii. Dkillinc
iMIliPS 5307 LiUanica
KOPLYČIOS VISOSE

Chicagos dalyse

__

36
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$ r>,000|l 6.0913 6.73 $ 7.47|? 8.37|$ 9.3li|$ 10.45 $ 14.41|$ 27.14
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dieni* rytais 10:00 yaland*, ii WHIF stotie*

(14M

k.)

< AM?

6812 So. Westfern Avė.
GKOvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

P J*1 IPirfilrac
8354 Sa Halsted st 1
bIUIruv
■ O
‘
7
\IIV13I Skyrius
Ph<>n« 42-44 E. 103 St
Ladiawi(1 IFU Ollllal
1 ■

Telefonas YAKda 1419

■ 2314 West 23rd Place
CANai 2515

,, ŠAUTA oavs;

PoiSon .

Phone PULIman 1270

ĄMOYHBR occk ano

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

toukite Tel — SEELEY 6103

/

V

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.

m m

4447 South Fairfield Avenue

l'u. BBT You
flvM Vma pmft
ANO

B.

4

Phone YAKds 4906

4605-07 So. Hennitage Avė.

TeL LAFAYETTE 0727

Sav, co, Arina s«nc
(VIa-TVHPS FROM 0VT

Mirė sausio 23, 1941, ryte
metu, sulaukęs 24 m. amž.
Gimęs Cicero, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
mylimą tėvą Juozapą; motiną
Jozcfiną (po tėvais Arbačauskaitė); 3
brolius Stanislovą,
Praną Ir jo žmoną Antolncttc
Ir dukrelę Adrieune ir Anta
ną: dėdienę Kotryną Arbaėauskienę ir jos šeimą; tetulę li
ną l’rbiklenę ir jos šeimą; te
tulę Kuroliną Steigvilienę Ir
kitas gimines ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas namuose:
14(»7 So. 48th Court, Cicero,
Illinois. laidotuvės įvyks pir
madienį, sausio 27 d.. 1941. Iš
namų 8 vai. ryto bus atlydė
tas į Sv. Antano par. bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Tėvas.
Motina,
Broliai.
švogerkos,
Tetulės,
Krikštatfėvus ir Giminės.

miesto dalyse

DIENĄ ER NAKTĮ

THAT LITTLE GAME"------- ą hny Bird

Mirė saus. 24, 1 941, 5 vai.
ryto. sula'ukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje,
Tauragės
apskr.. Butukų parap., Milskišklų kaime.
Amerikoje išgyveno 40 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
4 seseres - Gitą Kasmauskas,
jos vyrą Antaną ir jų šeimą;
Rozaliją Uakutlenę, jos vyią
Stanislovą ir jų šeimą; Mag
daleną Steponavičienę, jos vy
rą Petrą Ir jų šeimą; Agotą
Markevičienę ir jos vyrą Juo
zapą;
brolį
Petrą;
pusltfylį
Pranciškų Simonaitį ir kitas
gimines.
Lietuvoje puliko 2
brolius; Kazimierą ir Antaną
ir jų šeimas ir kitas gimines
ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 49th
Court, Cicero.
Laidotuvės įvyks antrad., sausio 28, 1941.
Iš koplyčios 8 vai. ryto bus
atlydėtas į šv. Antano parap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Seserys,
Brolis,
Pusbrolis ir Giminės.
Iuiid. Direktorius Ant. B.
Petkus, tel. Cicero 2109.
!GLthonyu-įj

JONAS STANKUS

DIREKTORIUS

>UMIAl TBAM-JN AUOWANC« —
OVB aitUIlf* CAMT •M

(gyv.: 1527 So. 4tith Avenue,
Cicero, III,, tel. Cicero 1374

Albert V. Petkus
11. Zolp
S. P. Mažeika
Halėmis

4704 S. Weatern Avenne

Phone LAFayette 8024
J646 Weet 46th Street

Phone YARda 0781-0782
3319 Litnanica Avenue

Phone YARda 1138-1139
4343 Be- CaRforaia Ąva

LATayett* 3575

'A

*5. 1941

KARAS REIŠKIA
NEPALAIMĄ

DRAUGAS

ŠI KOMISIJA LABAI DAUG PASIDARBAVO

Chicago universiteto pre
zidentas dr. Robert Maynard Hutchins ketvirtadie
nio vakarą kalbėjo per ra
diją apie karą.

Jis sakė, kad Amerika
šiandien yra vienatinė pa
sauly laisvės šalis.
Tad
Amerika neturi kištis į jo
kius kituose žemynuose vyk
stančius karus. Nes jei įsi
kištų karan, Amerika pra
rastų šiandieninę laisvę, ku
ri kiekvienam žmogui yra
brangintina.

V

Amerika gali remti Ang
liją tik tiek, kad ta teikia
North Sids. — Ši Šv. Vardo vyrų draugijos komisija labai
ma parama nieku būdu ne- d lig laiko ir energijos pašventė rengdama vakarą, kurta įįveltų karan.
vyksta šį vakarų didžiojoje Wieker Park svetainėje. Atvar
tuos “juokų karalius” “Margutis” su savo štabu. Taip
Anot jo, šiandien Ameri pat dalyvaus dain. J. Urbonas, arnionist'.s Labanauskas, šo
koj vykdoma karinė propa kėja Bertuliukė, “Margučio” chorai. Programa bus viena
ganda tuo sumetimu,
kad Įdomiausių. Be to, jaunimui pasamdyta radio Georgės Victor
Amerikos žmones pastumti orkestrai.
stačiai savižudybėn. Ir dau Paskutinį kartų primenu, kad tam mūsų dideliam paren
gumas to nepaiso. Daugu giami jau viskam tinkamai prirengta. Laukiame tik gausin
gos publikos. Visiems maloniai ir su šypsena patarnausime.
mas įsivaizduoja, kad įsiki Programos pradžia 7 vai. vakare. Šokių pradžia 8:30 vai.
šimas karan bus lygus kaip Tikietų kaina 40c su pasidėjimu drabužių.
Lietuvytis
ir kokiam parke pasivaikš
čiojimas šventadieniai
ap-; Darbininkų unijos
Numatomi jaunuo
sitaisius. Taip nėra. Daug’
pramoga
liams palengvinimai
kas nėra susipažinęs su ka-l
National Association of Kalbama, kad kariuome
rų baisumais. Tie žmonės
tik tuomet įsisąmonintų, kai Die Casting Workers lokalas nės viršūnėse planuojama
netektų čia laisvių, kurių 48 šiandien, sausio 25 d., va paskelbti kai kurias lengva
per ilgiausius metus nebūtų kare rengia šokius Sky-Line tas jauniems vyrams, kurie
galima atstatyti, arba prisi Athletic Klube, 188 W. Ran- pageidauja savanoriais įsto
eitų visiškai su jomis atsi dolph gt. Šios pramogos pel ti kariuomenės lakūnų kor
nas skiriamas šios unijos pusam
sveikinti.
darbininkų fondui. Jie dvy
Šiandien iš įstojančių rei
Karas, anot p. Hutchins, į
liktoji savaitė streikuoja.
kalaujama dviejų metų ko
reiškia nepalaimą ir Ameri
Planuojama streikininkams
legijos mokslo laipsnis. Tie
ka visomis priemonėmis tu
įsteigti bendrąją virtuvę.
sa, šiandien to mokslo laip
ri jo saugotis. Nieku būdu
Įžanga, tik 55 centai. .ašvie snų* vynų •yrA pakankamai.
priešams neduoti progos'
niui. Tikimasi
sulaukti gau• r
Bet ateityje gali jų pritrūk
Ameriką įtraukti karan.
singo būrio rėmėjų.
ti, o atsargos yra būtinos.
Amerika negali tvarkyti vi
Unija priklauso CIO. Strei
Yra sumanymas ateityje
so pasaulio tautų ir valsty
ko paliesti apie 400 vyrų ir
reikalauti tik vidurinės mo
bių.
moterų. Kova vyksta už uni kyklos mokslo atestatų, ar
jos pripažinimą.
ba nors dar ir vienerių me
Green atsteige
tų kolegijos, bet ne dviejų
Sekr. Knox kalbės
metų.
“sales” taksas

Chicagoj

Gubernatorius Green atKaro laivyno sekretorius
steigė statybos medžiagos
pirkliams “sales” taksas, ku Frank Knox ateinantį ketvir
rias buvęs gub. Stelle buvo tadienį Palmer House kalbės
panaikinęs. Sako, gub. Stelle State Street tarybos pobū
neturėjo teisės to daryti iki vyje. Kalbės apie bėgamuo
galutino teismų nuospren sius nacionalinius klausi
džio šiuo klausimu. Teisman mus.
gi dar netarė galutinio žo
PLATINKITE “DRAUGĄ”
džio.

Sužeidė 6; 6 mene
siai kalėti

APSKRITIES
“Injunction” prieš
IŠLAIDŲ SĄMATA pienininkų unijų
Cooko apskrities boardo
finansų komitetas pagaliau
1,968,000 dol. sumažino nu
matytą apskrities išlaidų są
matą 1941 metams ir 4,165
nuolatiniams darbininkams
sumažino algas. Šis visas
.sumažinimas sudaro 498,000
dol. sumą per metus.
3,000 darbininkų, kurių
kiekvienam per metus moka
ma 3,000 dol., arba mažiau,
algos, sumažintos 5 nuošim
čiais; tiems gi, kuriems per
metus mokama daugiau kaip
3,000 dol. — 7 nuošimčiais.

Belmont Dairy kompa
nija gavo teismo "injunc
tion” prieš Milk Wagon Drivers uniją, lokalas 753. Kom
panija nusiskundžia,
kad
unistai smurto priemonėmis
verčia į uniją patraukti ma
žuosius pieno prekiautojus,
kurie iš šios kompanijos
perka pieną.

Algos nesumažinamos kdmisionieriams, kurių yra 15
ir 79 kitiems tarnautojams,
kurie išrinkti piliečių balsa
vimais.
Aiškinama,
kad
jiems algų mažinimas būtų
neteisėtas.

Antanavičius Jonas (John
Antanavvisch), gyvenęs Brooklyne, Bostono arba New Yo
rke. Jo ieško brolio sūnus
Nikodemas Antanavičius.

Oliver Lund, 30 m. amž.,
iš Berwyno, taisė gatvėje,
River Foreste, savo automo
bilį. Į jo stovintį automobi
lį smogė kitas. Įdaužtas au
tomobilis užsiliepsnojo ir už
degė Lundo drabužius.
Pašaukti ugniagesiai už
gesino Lundo drabužius ir
paėmė jį į ligoninę. Lund
sunkiai apsvilęs. Kalbama,
kad gal ir galvos kaulas
įlaužtas.
Tuo kitu automobiliu va
žiavo A. G. Dubbledam, 31
m. amž., iš Forest Parko.

VEDYBOS

t
Austin Rheiner,
24 m.
Gavo
leidimą
tuoktis:
amž., vogtu automobiliu va
žiuodamas ties 9 gt. ir WaCharles Stulgaitis, Cecilia
bash. avė. smogė į “safety Kvietkus, 21—19.
*
<f. A ■ •••
island” ir sužeidė 6 asmenis.
Teismas jį nuteisė 6 mė ir ji prašė pasigailėti
jos
nesius kalėti.
pačios.

mr
rr

----- =-

darbininkas

OFISE
► ♦♦“♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦s
Reikalingus jaunus lietuvis abelnam
ofiso darbui.
Turi mokėti gerai CHARLES P. SUROMSK1S & CO.
kalbėti Ir rašyti lietuviškul Ir an
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę. Perkam - Parduodam - Mainom
Pastovus darbas. Gera alga. Šau
ir Statom Visokius Namus
kite: CAltal 8011.
ROAD

PARDAVIMUI

Bargenai Manjuetie l‘k. Ir Apylinkėj

HOVNE

Puikioj vietoj, ant kumpo Cicero
Avė. ir 79th St. Tavernas, Resto
ranas. Gas Station. License $275.00
| metus. Nėra Cigurette ar Kestaurant License. Nėra uždarymo va
landų. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis — nori pasitraukti iš
biznio, šaukite po 6 vai. vak.:

SVMMIT 834.

2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb..
garadžius. Kaina $*>,800.
Mažas Jinokėjiinus.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500.
įmokėti $500. Likusią skolą mokėti
kaip randą.

11921 S. VVESTERN AVĖ.
Tel. Office Rep. 3713. Vak. Pro. 0176

Lietuvos Generalinio
Konsulato New Yorke
Paieškomi Asmenys:

FARMOS

IEŠKO

RANDAVOJIMVI

Vyras ir moteris, prityrę prie ūkio
vedimo,
ieško
nedidelės
farmos
randavojlmui
Illinois ar Michigan
valstybėje. Atsišaukite J; 1506 48tli

JIEŠKAL DRAUGO KELIONEI
{ KALIFORNIJA

Court, Cicero, IUlnols.

Rheumatic Happy;

AUTOMOBILIU važiuoju j Kalifor
niją ir reikia kompanijos. Kelionę
manau pradėti Vasario 9 d., 1941
m. Smulkesnias žinias apie kelionę
galite sužinoti šaukdami telefonu:
CANAL

8010

Relieves Pain Quick
UNIVERSAL
RESTAURANT

Thousands who sufferrd from the torturing
pains of rhcumatism, sciatica. lumbago, neuralgia and neuritis—are cerlainly happy over
thcir discovery of NURITO. Now thcy have
found a quick-acting formula which spcedily
relieves those ezhausting museular aches and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—so you can work in
peace and sleep in comfort—be wisc and try
NURITO under this irondad guarantee. If the
very lirst thrce doses do not relieve that crucl

MĘS! FĮJĘL OĮĮ SERVICE

TAUPYK!

Reporterių,

reikaLingas

Rudaitifenė Antanina, arba
Vestuvėm, Krikštynom rr kito
jos vaikai Vincas, Benjami
kiem Bankietam Suteikiam PaLaruavtiną.
nas
ir
Juozas
Rudaičiai.
Linksmas
Patarnavimas
Visiems
Komitetas po gilesnio
svarstymo paneigė sumany Skinkys Vincas, kadaise
756 W. 31st Stree'»
mą organizuotiems darblnin gyvenęs Čikagoje, III.
A. A. NORKUS, sav.
kams, kurių yra apie 1,200, Šių paieškomųjų giminės yTel. Victory 9670
REMKITE, PLATINKITE
pripažinti poros savaičių ne ra pabėgę nuo bolševikų te KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.
apmokamas atostogas.
roro okupuotoje Lietuvoje ir
I reikalingi skubios įpiagalbos.
Patvarkyta išlaidų sąma- į
ta pirmadienį bus įteikta ko j Ieškomieji arba apie juos
misionierių boardui, kurs nu Į žinantieji rašykite:
sistatęs biudžetą balansuoti.
Lietuvos Generalinis
BLUE FLAME RANGE OIL
Konsulatas,
Smogė automobilis,
41 West lS2nid Street,
VICTOR
YUKNES,
uždegė drabužius
New York, N. Y,
Savininkas

Jis teisinosi, kad smarkiai
Būsi turtin
lijo, tad jis įsirito į atida
Kun. Keane Atsisveikina
gesnis ir lai
mingesnis. —
rytą automobilį ir juo va
Turėsi
Kunigo Keane vietą už žiavo. Važiuodamas suyadoJ
(Atkelta iš 1 psl.)
IZTI KRINTA RYTOJŲ.
ims kun. Lawrence Calkins, draugų ir aplankė kelis ta-'
binas ir žymus žydų vadas;
MUTUAL FEDERAL SAVING
O.S.M. Už kelių dienų kun vernus. Paskiau važiuoda
kun. dr. Joshuo Oden, Irving Kėane paliks Chicagą ir už mas jis buvęs girtas ir ne Į
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
Park Liuteronų Bažnyčios ims vietų Servitų kunigų mo žinojęs, kaip jis automobilį
2202
W.
Cermak Rd., Chicago
klebonas ir Teisėjas Lam- kykloj Portland, Oregon.
valdąs.
Canal 8887
bert K. Hayes. ToastmasteMokame 3i/>% Dividendų
Savo oficialų atsisveikini Teisėjas galėjo jį nubaus
riu bus Warren Brown, žy
Ben. J. Kazanauskas, See.
mo žodį kun. Keane pareikš ti aštriau. Bet pasigailėjo.
musis sporto rašytojas ir
TURTAS £1 000,000.00
rytoj visose laidose The Sun- Nes teisman atėjo jo žmo
VIRS r ’
’
redaktorius prie The Chica
day Chicago Herald-Ameri na su trijų mėnesių kūdikiu
go Herald-American.
can laikraštyj. Jo paties ra
Taipgi kalbės pats kun.
šytame straipsnyje bus la f
Keane.
bai gražių iliustracijų tinka
NELAUKITE...
Benkietas prasidės punk mų pasilaikyti atminimui. į
. . . rytoj gali būti per vėlu!
tualiai 1:30 vai. popiet, pa
Būdamas Chicagoj Kun.
Apsidrauskite nuo ugnies. , . namus,
reiškė Stasys Pieža, Cliica- Keane su novena prisidėjo
baldus, automobilius. . . su atsakomingo Herald-American repor labai daug prie pagerinimo
goms kompanijoms, per mūsų Apdrauteris ir bankietos rengimo šio miesto religijos. Novena
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
komisijos narys. Jis taipgi pradėta prieš keturis metus
rėsite jokių nemalonumų.
praneša, kad tie kurie nega ir turėjo tokį pasisekimą,
lės atsilankyti bankietan ga kad ją po pirmų metų jau
JOS. F. GRIBAUSKAS
li atvykti į grand ballroom lankė 73,000 žmonių vienoj
INSURANCE
Stevens viešbučio nuo 4:30 bažnyčioj, Our Lady of So1500 South 49tb Court
Tel. Cicero 412
ligi 6:30 vakare ir galės at rrow8. Iš čia novena prapliWE VVRITE UP AND RENEVV INSURANCE OF ALL KINDS.
sisveikinti su kun. Keane. to po virš 1,000 bažnyčių vi(
♦ Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Plale Glaas ši
Po bankieto nereiks bilietų. sam pasaulyje.

CLASSIFIED

CLASSIFIED

Remkite Lietuvišką
Žyduką
NATHAN
* KANTEB
MUTUAL
LIQUOR
CO.

Wholesale

Fuel Aliejus

Range Aliejus

2335 SO. VVESTERN AVĖ.
24

VALANDŲ

TELEFONO

PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

4707 So.

Halsted St
TeL Blvd
0014
—H
Schlitz Alus.

Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga
83rd ir KEANE AVENUE
Willow Springs, Illinois
(Priešais Tautiškų Kapinių
Vartų)
. NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RAD1OS
KEFRIGERATORS — UASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
Ali Natlonally Advertiscd Rems.

'

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybė

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT ŽIEMOS

METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij<
• Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
n<wm DOCK W0PL
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
M
3. Padidina namų vertę;
5orT*to-3OiMM»Cu«KFt 4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
Pu»u«
* b*rt••
d
6. Greitai ir lengvai įtaisomai
COWK«OA1>0

Fttaous la wiatii»o Boa.

Boavm

— MotlernRkiansi {rengimai —

Ubor 43im k« Gu«c Ft

w

— l’atynisioe Grožio Specialistės —

Apskaičiavimas

— Prieinamos Rainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty
Shop
6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: RElSlblič 9202
Marty

Sucllla. savininke

Mamr«v. Comun t te.

Dykait

Parūpiname F.H.A. P^ekollnlmtiA
•r Umok/'JImuA.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westcm Avė.
Wa.rehon.se: 0401 80. Stony Island

Republic 6051|
Avė..

tai.

—*b

BRsrnAR

25, 1941

RYTOJ VISI VYKSTAM I DRAUGO METINI KONCERTĄ
De Paul Universiteto A Capella Choras
Linksmins Visus Chicagos Lietuvius!

Aitutienė, žinomai
West Side veikėja, vakar įteikė savo metinę mokestį
(#1) Lietuvai Gelbėti Fondui.
Iki pilnos kvotos West Side
trūksta tiktai $11.00. Kas se
kantis. Aukų galima įteikti.
Federacijos skyr. pirm. I. Sa
kalui.
X

APLINK MUS

M.

X Kun. A. Skripka tebėra
Kryžiaus ligoninėj. Padė
Chicagos Apskr. Vyčiai Pildys Visą Lietuvišką Šv.
tis rimtai. Linkime Amerikos
Koncerto Programos Dalį
lietuvių patriarkui pasveikti
Rytojaus dieno, sausio 26, ter-Kosetch, ir “Babylon i s šventimui auksinio kunigys
visų laukiama diena! Ryloj į- Falling” Caino. žodžiu, visi tės jubiliejaus.
vyksta dienraščio “Draugo” būsite patenkinti.
X
kas, studientavimo laikais bu
koncertas*. Sokol salėje, adr.
Kad dainavimas bus įvai krautuvės, Bridgeporte, dėl vęs veikėjas, labai džiaugiasi
2345 So. Kedzie Ave. Rytoj rus, matosi iš pramatytos pro tikietų į “Draugo” koncertų susiorganizavusiu Draugo ko
bus progai Chicago lietuviams gramos:
pastaromis dienomis ypatin respondentų klubu ir pats
išgirsti šaunų De Paul Uni1. .Tįpsu Dulcis Memoria — gai buvo didelis. Visi perka
žada priklausyti. Jis yra bu
versiteto A Captelia. chorų, Vittoria; 2. Thie Lord’ls Prav- iš anksto, kad koncerto die- VęS geniau gyvavusio ZZ napasigmĮti Chicagos Apskri^-er — Gretchanintoff — solis- nų nereikėtų laukti prie iždo .ryA
ties Vyčių choru ir pasiklau tė Connie Basell.
langelio.
syti kun. J. Prunskio kalbos,
3. Cbrist When a Child —
Bruno Bilenskio groserX '“Lašt Call” vestpullmao po visam pašokti prie pui Tschaikowsky; 4. Cherubim
niečiams, kurie ruošias daly nėję, West Pullman, plėšikai
kios muzikos ir susitikti su Song — Tscbaikowsky; 5. Cavauti “Draugo” koncerte. Ti norėjo (padaryti holdapų. Tai
visais savo senais pažįsta rol of the Bells — Leontokietus įsigykit iš anksto pas įvyko 5 vai. ryto. Krautuvę
mais patogiame salės bare.
vich; 6. Michael’s Day Carol
“Draugo” agentų K. Railų. atidarius, įėjo įtartinas kosPrieš koncertų bus dalina — Gaul; 7. The Nightingale
Nereikės prie langelio laukti. tuuneris. Bilenskiui pamačius,
mos dovanos vajininkams, ku — Tschaikowsky — solistas
kad lauke autoiuobiliuje sėdi
X Stulpinienė, Step. Da dar vienas vyras ir greit pa
rie bus pardavę daugiausia Edward Short.
tikietų. “Draugo” adminis
8. Allen-ą-Dale — Pearsall; riaus sesuo, savininkė vieno sišalinus į virtuvę, plėšikas,
tracija yra nupirkusi tris lai 9. The Gypsy — Zolatrieff; gražiausių Chicagoj restora paleidęs porų šūvių, pabėgo.
Nigbt — Noble; 11. Oh nų prie 47 ir S. Ashland Av.
bai puikias dovanas: pirmo
Vyčių choras puikiai
ji dovana garsias išdirbystės Susanna — Foster-Kosetch; sekmadienį išvyksta atostogų
pasiruošęs “Draugo” koncer
Bulovą rankinis laikrodėlis, 12. Babylon is Fallen — Caiin. į Floridų.
tui. Paskutinėj repeticijoj
'vertės $35.00. Antroji dova
X Vasario 16 d. šiemet pri dainas dainavo atmintinai ir
na Parker Pen Desk sėt su
puola sekmadienį. Dviguba be piano.
laikrodžiu, vertės $25.00. Tre
•
Prieš programos pertraukų šventė: bažnytinė ir tautinė.
čia dovana mažas kilnojamas trumpai kalbės kun. J. Prun- Chicago lietuviai tų dienų 32
Emerson Television radio, ve tskis, buvęs Lietuvos katalikių W. Randolph Auditorium de (uniformos skyr.), Cicero,
rtės $20.00.
dienraščio “XX Amžius” re klaruos pasiryžimų dirbti iki šaunus vakaras bus šį vaka
daktorius. Jis susirinkusiems Lietuva vėl taĮps nepriklauso rų. Shameto salėj. Būkit vi
‘
i
• ■ ’ si.
Pirmoje koncerto progra padarys labai svarbų prane ma.
X

Užpuolimas

ant

Vaistininkas

V.

Petraus

Gudų

Bridgeport. — Labdarių Sų d., 1 vai. popiet, Hollywo<fcl
jungos jj kp. svarbus susirin svet., 2417 W. 43rd St.
kimas įvyks rytoj, sausio 26
Rašt. J. Keturakis
d., 2 vai. popiet, parapijos
rių Sųjungos 23 kuopa laikys salėj. Visi nariai kviečiami
susirinkimų sekmadienį, Kui
sio 26 d., parapijos svetainė
A
je, 2 valandų popiet. Visi kuo Žagariečių Klūbo metinis
pos nariai, labdarybės dar susirinkimas įvyks sausio 26
buotojai kviečiami laiku su
sirinkti, nes ynai svarbių rei
kalų svarstyti. Taipgi prašo
mi atsilankyti naujų narių ir
prisidėti prie labdaringo < ki
rlio, kurio yra labai daug lie
tuvių tarpe, o ypatingai da
bar statant prieglaudos namų
ir pradedant tvarkyti nuosa
vų ūkį.

Pranešimai
Marąuette

Park.

—

labda

“Draugo”

atsilankyti.

Prieš

XX

Pirmoji

programos

X

L.

X

Lietuvių

pertraukų

Amžiaus

redaktorius

Kareivių

dr-jos

26

d.,

susis

ras

m.,

1941

De

Cappella

Paul

rinktinės

ir

gar

dalyvaus

lietuvių

cho

meno

jėgos.

Visuomenės Atydai
Perviršis Budriko Inventoriaus

Valdyba

IŠPARDAVIMAS!

X

10.

Valdyba

sausio

koncerte,

Marąuette

Park.

—

šv.

Ra

žančiaus ir Altorių Puošimo
dramigijų nariai prašomi sub
rinkti paprastu' laiku, kadan
gi yra daug svarbių reikalų
svarstymui.
Valdyba

Bridgeport. — šv. Pranciš
kaus Vientiolyno Rėmėjų 1
skyriaus susirinkimas įvyks
sekmadienį, sausio 26 d., pa
rapijos salėj, ant 2-trų, lubų,
1 valandų po pietų. Rėmėjos
malonėkite atsilankyti. Labai
svarbių turime reikalų svars
tyti.

V

Valdyba

dalis

mos dalyje išgirsime garsųjį šimų, nes Įgyvenęs pavergto
De Paul Universiteto chorų je Lietuvoje ir nacių Vokie
dainuojant visų eilę sunkių, tijoje. Jo kalba tikrai bus
linksmų ir gražių dainų bei įdomi.
giesmių.
Ši programos dalis bus pil
Jei kuris muzikos mėgėjas
manė nedalyvauti šiam ‘Drau na įvairumo. Chicagos Vyčiai
go’ koncerte, dabar tikrai ne vrai paruošę visų eilę dainų,
galės pasilikti namie perskair šokių ir juokingi) vaidinimų.
tęs tų programųi Visi lietu Muzikas Juozas Sauris ilgų
viai galės gėrėtis programa: laiką rengė chorų, kurio ipo
muzikai Tscbaikowdtii>>j;Bi^;'idTTfd^frurs^ tikrai nustebins
rubim Song’ ir “The Niglit- publikų. Genovaite? Sanrytės
ingale”, paprastieji žtdbnės šokėjų ' g&iffcĄpašoks lietuviš
daina “The Gypsy” (Čigo kų šokių.
nė) ir “The Carol of Bells”, Vyčių choro programa bus
pamaldieji
giesme
“The tokia;
Prof. Kampininkas susirin
Lord’s Prayer” (Viešpaties
malda) ir “Cbrist When a kime — veikalėlis — Vyčių
Child” (Kristus Kūdikis), choras.
Augo trys seselės — Saujaunesnioji karta
dainomis
“Night”, kurių parašė Noble, ris; Aš bijau pasakyti — Va“O Susanna”, parašyta Fow- nagaitit^-Slauris — A. ValaiAntroji

programos

EPWARP HAVE yoo EATECį
A*-<lYODR
CANpy
VVITMOOV £VEN
ĮThink»ng of Yoof<
LITTLE.

Į gftoTHEft

f----- -----------------

dalis

X
tojai ryt pasimatysime ir pa
sisveikinsime “Draugo” ko
ncerte, Sokol salėj, 2345 So.
Kedzie Ave. Būkit laiku. Pro
grama prasidės lygiai 5:30.
Viki

aplink

mus

skaity

Šiomis dienomis susirgo
Lauronienė, (žinoma Town of
Lako veikėja ir “Draugo”
skaitytoja. Guli. savo name,
globojama dviejų dukrelių.
Linkime gneit pasveikti.
X

X

P.

ir

E.

Mykolaičių,

ži

Sekma
dienį, sausio 26 d. prieš pa
rengi mų (bunco party) bus
laikomas Marijonų Bendrada
rbių 8-to skyriaus mėnesinis!
•• •
.»»»*•
• 1
susirinkimas parapijos salėje.
Vii-i kviečiami būtinai atvyk
ti į susirinkimų. Susirinkime
ir parengime su toįvnoflakiečiaiw žaidėjo dalyvauti ir Chi
cagos apskrities dvasios va
das kum. J. Dambrauskas.
Pirm.
Town

of

Lake.

—

tytė, Ona Ūsas, E. Baltakytė nomų scenos mėgėjų, trupė,
ir J. Piktumaitė.
vasario 23 d. su “Jaunikiu
Imkie pilsų — farsas — J. iš Kauno” vyksta į Melrose
Park. Vakarų rengia Dievo
Lindžius ir P. Pečiukaitė.
riški šokiai: polka ir Motinos Sopulingos dr-ja.
— Vyčių, choro šo
----------kėjos.
Katalikų
jas veikalais, kuri. neužilgo
Federacijos skyriaus susirin
Godelės — Vanagaitis; Mar statys scenoj P. ir
no karžygis — Strauss — so kolaičių Scenlos Mėgėjų Ra kimas įvyks rytoj, tuojau po
telis. Šio ratelio vaidinimai pamaldų, parap. salėj. Visų
lo Harriet Lukošaitė.
visų mėgiami ir sutraukia dr-jų atstovai kviečiami tmsiGarsus magikas — kome
rinkti.
daug publikos.
dija — Antanas Baltakis ir
f
E. Sutkus.
Gėlytės — Sauris — due
tas H. Lukošaitė ir P. Pečiu
kaitė.
NORTH SIDfiS
SV.
VARDO
VYRŲ
D-JOS RENGIAMAME VAKARE
Šokiai — Waltz in Spring
Kuris Įvyks
ti me — Vyčių šokėjos.
M.

»

X

“Moterų

triūsas’

—

50

^2950
5 šmotų miegiamo kambario setai', $59.00

vertfe' «............................... £29-50
7

šmotų

valgomo

kambario

setai,

$59.00

ver-

“»>*....... ......................... £29.50
'•

Sudeikienė

■«/•<»> •V* •'v

nau

Bridgeport.

E.

)0 vertės, už ^29
ir “Oil ”, $59.00

Skalbiamos Mašinos,
žieminiai Pečiai. “C<

—

Mas-

Valdyba

Muzika, Daines Juokai Kalbos Vaisęs

Gegutė — N. N.; Anoj pu
sėj ežero — Žilevičius; Gin
kim šalį Lietuvos — Aleksis
— Vyčių choras.

Jei Insirance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!

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

8

radi jos,

tūbų

Royal

FIAPCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JĮ METAI

,175 W. JACJKSON BLVD.
SPITE A-182O
Home Office: Newark,

N. J.

RERIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
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 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai vai.

W H F C — (1420 Kilocycles)

na

—

vertos

Rašomofe

už

General

The Prudential Ins.
Co. of America

LAFayette

Wicker Park Svet., 2040 West North Ave.

vertės,

PR. PETRAS
vn.Eisis,
Atstovas

Tel.

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

$59.50,

Mašinėlės,

už

.......................................

geriausios

Electric

$59.00,

Dulkių

$59.50

:

..................................................

Valytuvai,

už............................................................

^29-50

tikra

i..........

#2950
kai

£29 50

Lengvais Išmokėjimais

JOS. F. BUDRIK,Ine.
3409-21SOUTH HALSTED STREET
Telefonas

YARDS

3088

Leidžiamas žymus radijo programas iš WCFL Stoties,
970 kilocycles, nedėlios vakarais nuo 5:30 valandos

