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MASKVA NUSILENKUSI BERLYNUI

J. A. Valstybių nusistaty
mas yra palaikyti gražiuo
sius ir glaudžiuosius santy
kius su Pietų Amerikos res
publikomis. Bet tas nesiseka
atsiekti. Didžiausių kliūčių
stato protestantų misionie
riai. Tarp jų akiplėšiškiausi Nepavykusios
yra metodistai. P. Amerikos
kraštai yra katalikiški. Tad Ugnies Atakos
jie ten skverbiasi tikslu ka
LONDONAS, sausio 12 d.
talikus patraukti į savo sek
tas. Jų užsimojimas yra ko — Vakar naktį skaitlingi
voti prieš Katalikų Bažny būriai Vokietijos bombane
šių pravedė vieną smarkiau
čią.
sių atakų Londone, kuri yPrezidento Hooverio lai paČ pasižymėjo . padegamo
kais buvo iškeltas sumany siomis bombomis. Ši ataka
mas iš tenai atšaukti tuos staiga pasibaigė po keturių
protestantų “misionierius”. valandų.
Bet paskiau šis sumanymas
Stebėtojų manymu vokie
užmestas. Antai, Brazilijoje čiai matomai norėję pakarto
viename miestelyj metodisto ti pereitų metų gruodžio 29
“misionieriaus”
pastango dienos padegamųjų bombų
mis buvo areštuotas katali atakas, bet jiems nepavykę,
kų vyskupas, kurs viešai nors šį kartą panaudota di
peikė protestantų užsimoji desni bombanešiai ir skaitmus katalikų tarpe. Provin
lingesnis bombų skaičius.
cijos gubernatoriaus įsaky
mu vyskupas buvo paleistas, Padidinta apsauga
Vokiečių pastangos nepa
o metodistą “misionierių”
vykę
daugiausia todėl, kad
gyventojai išvijo.
šį kartą Londonas buvo pa
Brazilija yra vadinama sirengęs nelauktuosius sve
“Jungtinėmis Valstybėmis” čius pasitikti. Sakoma, jog

li

Nacių Svastika Europoj

VOKIEČIAI
KRAUSTYSIS
IŠ LIETUVOS
WASHINGTONAS, sausio
12 d. — Atrodo, jog Rusi
jos Stalinas atnaujino savo
sąjungą su Hitleriu ir Rusijos-Vokietijos konflikto pa
vojus Balkanuose, apie kurį
paskutiniuoju laiku taip
daug kalbėta, išnyko.
Kai kurie Washingtono
stebėtojai
reiškia vilties,
kad naujasis Vokieti j os-Rusijos paktas nereiškia ko
munistų ir nacių dar arti
mesnio politinio bendradar
biavimo.
Oficialusis Washingtonas
vis dar tebeveikia, tartum
Amerikos-Rusijos ir Anglijos-Rusijos santykiai eitų
gerąją linkme, tačiau kiti A
merikos diplomatai įsitiki
nę, jog burtai mesti ir Ma
skva pasiryžusi sutikti su
Hitlerio nauja ekspansija.
Iš Bukarešto pranešama,
nors Maskva Ir užginčijo,
jog Rusijos laivynas, daręs
karo pratimus Juodojoj jū
roj, atšauktas į Rusijos uo
stus.

Pietų Amerikoje. Ji yra dt-šiuo laiku buvę apie 20 sar-

\ desnė už šiaurinės Ameri
kos Jungtines Valstybes. Bet
gyventojų ten ne daugiau
kaip 50 milijonų. Dideliausi
respublikos plotai neįgyven
ti ir kai kurie net dar neiš
tirti. Brazilija kitados- yra
buvus portugalų imperijos
dalis. Oficiali kalba yra por
T tugališka. Visa šalis, su ma
žomis išimtimis, yra katali
kiška. Protestantų sektų
“misionieriai” ten nereika
lingi ir negeistini. Jei nors
kuriai teritorijai yra reika
lingi misionieriai, tai jie tu5 ri būti katalikų misionieriai,
bet ne kokie kiti. Protestan
tai tik gyventojus skaldo,
vienus prieš kitus sukursto.
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gų kiekvienai numestai bom
bai. Tuo tarpu Anglijos avi
acija pravedė nakties atakas
vokiečių okupuotuose, Bres
te ir Le Havre.
Aviacijos ministerijos pra
nešimu, Le Havre apmėtyta
bombomis laivyno dirbtuvės
ir Breste pataikyta į didžiu
lį laivą.

Italai Pakliuvo
Į Spąstus
ATĖNAI, sausio 12 d. p
šiaurę nuo Klisuros, kurią
jus graikų
laimėjimus į
šiaure nuo Klisuros, kurią
jie užėmė vakar. Šiuose vei
ksmuose suimta virš šimto
italų.
Taip pat pranešama, jog
besitraukiančius italus nuola
tinai bombarduoja ir apšau
do kulkosvaidžiais Anglijos
lakūnai. Graikų komunika
tas praneša, jog baigiamuo
se po Klusuros paėmimo, ka
ro veiksmuose suimta dide
lis kiekis ginklų ir kitokių
karo reikmenų.
Italai siųstuose

Tuo tarpu karo žinovai
Atėnuose pareiškia, jog di
džioji dalis 20,000 italų, ku
rie turėjo skubiai pasitrau
kti Klisurai pasidavus, pa
kliuvo į spąstus siaurame
Berati kelyje, kai anglų bom
banešiai, italų užfrontėje,
susprogdino tankus ir traaa
portinius sunkvežimius.
Informuotieji

sluogsniai

sako, jog anglų bombanešių
ataka sukėlusi besitraukian
čių italų tarpe tikrą paniką
Patvarkytos sienos
ir jie be jokios tvarkos paItalų-Vokiečių
Šalia nustatymo terminų sklydę kalnuose.
Žinių Santrauka Įstatymas Prieš
.platesniai
VokietijosRusi

Veiksmai
Nuostatus
jos prekybai, naujasis pak Trukdo veiksmus
LONDONAS,
sausio
12
d.
Atėnų kariniai rateliai pa
Viduržemyj
tas apibrėžia Rusijos sienas
BERLYNAS,
sausio
12
d.
— Kolonijų ministerija pra
brėžia, jog pablogėjęs žie
— Laikraštis Allgemeine okupuotajam Pabaltijo kraš
ROMA, sausio 12 d. — neša, jog galutinai susitarta Zeitung rašo, jog Prezidento te. Pagal šį paktą Lietuvo mos oras taip pasunkino-ką
Nukentėjo Portsmouthas
Italijos karo vadovybė pra dėl perleidimo vietų Jungti Roosevelto siūlomasis įstaty je, Latvijoje ir Estijoje esą ro veiksmus, jog kai kuriuo
Sukoncentruotas bomba
nių Valstybių bazėms Trini mas, pagal kurį U. S. uos Vokietijos prekybos intere se frontuose jie visai neįma
nešių atakas vokiečiai prave neša, jog sujungtuose vokiesai turės netrukus būti lik nomi.
dė Portsmouthe, kuriame čių-italų aviacijos veiksmuo dade. Tirinidade būsią įstei tuose būtų taisomi svetimų viduoti ir Vokietijos pilie(Jugoslavijos spauda pra
numesta šimtai padegamųjų se prieš anglų laivyną Vidur gta Amerikos laivyno bazė valstybių karo laivai, būtų
neša,
jog dėl sustiprinto ita
“tiesioginis laužymas Hagos! i,ai bus iškraus ty“ Vokieti
ir dvi orlaivių stovyklos.
ir sprogstamųjų bombų.
žemio jūroje taikliai apmė
lų artilerijos bombardavimo
konvencijos 1907 m. nutari-i Ion'
Vyriausybės pranešimas tyta bombomis keturi anglų
mų, kuriuose dalyvavo ir1 Maskvos pranešimu, šiuo graikai turėję avakuoti Posako, jog mieste yra “skai karo laivai.
GENEVA, sausio 12 d. — Jungtinės Valstybės.
mctu Pabaltijo valstybėse gradecą).
čius gyvybės aukų” ir pada
Pietiniame fronte,
kur
gyveną vokiečiai būsią išVakar naktį Genevoj paskel
pareiškia,
ryta ‘rimtų nuostolių” vie Komunikatas
Laikraštis
rašo,
jog
pagal
kraustyti į 75 dienas. Sutar graikai bando pasiekti Valo
bta penki orlaivių pavojaus
šiesiems ir gyvenamiesiems jog italų orlaivių torpeda pa signalai, kai pranešta, jog Hagos konvencijos nuosta tys pasirašyta Kaune ir Ry ną, karo veiksmai vyksta la
Žiniomis iš Ženevos, Vo
taikiusi į anglų orlaivių vepastatams.
per vakarinę Šveicariją per tus, kariaujančios valstybės goje, pagal kurias ši likvi bai pamažu.
kietijoje naciai dar smarkiau
žiotoją,
dvi
italų
bombos
pa
(Berlyne skelbiama, jog
skrido būriai svetimų orlai karo laivas gali pasilikti dacija ir perkraustymas bus,
susimetė. kovoti prieš Kata
ataka ant Portsmoutho bu taikiusios į anglų kruzerį, i- vių. Orlaiviai skridę Italijon neutraliame uoste tik 24 va vykdomas.
BERLYNAS, sausio 12 d
likų Bažnyčią ir katalikus.
vusi sėkminga. Kai kurie vo talų ir vokiečių bombos nu ir atgal.
landas ir jog laiką galima
Manoma, jog iš Pabaltijo — Dienst aus Deutschland
Paskutiniu kartu naciai su
kiečiu lakūnai sakosi girdė mestos ant kitįo anglų orlai
pratęsti
tik
būtiniems
laivo
valstybių bus iškraustyta a- praneša, jog Vokietija neįs
kilo prieš katalikų jaunimo
ję srogimus ir pastebėję gai vių vežiotojo ir vokiečiai ap
pataisymams.
Laiko
negali

tengusi Rusijai patiekti su
pie 40,000 vokiečių.
pašaukimus. Išleistas įsaky
srą į šiaurvakarius nuo Gro- mėtę bombomis anglų nai BUENOS AIRES, sausio 12 ma esą pratęsti tam, kad bū
tartų reikmenų, nes šiuo me
mas, kad jei katalikų ber
Bendras sutarimas
kintuvą.
sport
ir
manoma,
jog
ten
iš
d.
—
Nuskandintojo
vokietų
pagerinta
laivo
karinis
tu imą ilgą laiką mašinas
niukai, arba mergaitės nori
sprogdinta ginklų dirbtuvė)
vertingumas
ir
pataisyta
ko
Maskvos
Izviestija,
komu

čių
karo
laivo
Admiral
Spee
pagaminti.
Tuo tarpu Vokietijos ko
įstoti į religinius ordinus,
nistu partijos organas, rašo,
munikatas tesako, jog vokie įgu’os nariai praneša gavę voje pagadinti ginklai.
> jie turi gauti nacių autori
didėja. Sako, 1942 metais čių lakūnai apmėtė bombo žinių, jog anksčiau pabėgu
Tuo tarpu žymesnieji vo jog “ekonominiai santykiai
tetų leidimą. Tėvų valia na
(Anglija tikisi ilgai kariau mis du anglų karo laivus ir sieji iš Argentinos jų drau kiečiai pareiškia, jog šis įs tarp U.S.S.R. ir Vokietijos
ORAS
cių santvarkoje yra be reik
ti) Anglijai vargiai pakaks nieko nepažymi apie italų gai tarnauja vokiečių laive, tatymas vistiek būsiąs pavė sudaro virš visko kito svar Dalinai debesuota ir šil
šmės. Koks čia skirtumas
kuris veikia “šiauriniam van luotas, kad padėtų demokra biausi pagrindą taikos ii čiau. Pietvakarių vėjai.
tarp Hitlerio ir Stalino? Tik 20 bllljonų dolerių per me- laimėjimug
tus. Tuo remiantis ir sakodraugingumo sustiprinimui
denyne”.
Saulė teka 7:17 vai., saulė
tijoms.
tas, kad Stalinas katalikybę
(Londono
sluogsniai
nors
ma,
kad
J.
A.
Valstybių pa
tarp
U.S.S.R.
ir
Vokietijos
leidžias 4:39 vai.
slopina žudymais, o Hitleris
ir mano, jog tokia ataka yra
galba
Anglijai
ir
yra
gyvas
—
dviejų
galingiausių
vals

— griežtaisiais varžymais.
galima, bet pareiškia, jog i- STOCKHOLMAS, sausio
LONDONAS, sausio 12 d tybių Europoj. Patyrimas ir pasitikėjimo dvasioje, ku
Negi jie būtų tokie akli ir reikalas. Sako, Anglija turi talai jos pasekmes perdėjo).
12 d. —
Įspėdamas,
jog — Londono Daily Express įrodė, jog tarp Rusijos ir ri patvirtina draugingus san
nežinotų, kad jų užsimojimai būti remiama ne tik karinė
reiksią
įvesti
naujus
taksavi
mis
reikmenimis,
bet
ir
pi

Kituose karo frontuose ipraneša iš Istanbulio, jog Vokietijos yra užtenkamai tykius tarp U.S.S.R. ir Vo
yra betiksliai. Gali jie kata
mo
mokesnius,
kad
būtų
ga

nigais.
Kongreso
atstovas
talai tepažymi tik pakartoti
Komunijoj
apskaičiuojama bendro sutarimo ir pasitikė kietijos”.
likybę slopinti, bet negali
lima
palaikyti
Švedijos
ap

M.
Dies
pareiškia,
kad
Ang

vienuolika Vokietijos kariuo jimo, kad būtų galima išs
šia sutartimi Rusija teiks
nūs artilerijos veiksmus ir
jos sunaikinti.
saugos kariuomenę, karalius menės divizijų, apie 200,000 pręsti dauguma ekonominių Vokietijai kviečių, aliejaus
lija nereikalinga pinigų, ir lokalinius susirėmimus.
Gustavas Va reiškė vilties, kareivių. Dauguma šios ka ir finansinių problemų”.
kredito, nes jos piliečiai J
linų ir kitos žaliavos už Vo
Taip
pat
pranešama
apie
Britų propagandistai A- A. Valstybėse turi įvestavę
jog J,s galės išlaikyti savo riuomenės esą sukoncentruo
Tass, Rusijos žinių agen kietijos mašineriją. Visą
merikoje tvirtina, kad Ang bilijonus dolerių. Ir tas An anglų orlaivių atakas ant kraštą nuo Europos konflik fa Romunijos-Rusijos pasie- tūra, pareiškia, jog paktai sunkumą sudaro nepaslanki
lijos karo išlaidos kasdien glijai gali būti kreditas.
to.
Tobruko.
nyjenyje.
pasirašyta “bendro sutarimą Rusijos transportacija.
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“respublikos” atstovų rūmus ir 10 į tautų
atstovybę.
,
Rinkimams išstatyta tik tiek "kandidatų,
kiek reikėjo išrinkti. Vadinas, buvo tik ko
munistų kandidatų sųrašas ir visi tame su
rašė figūravusieji “išrinkti” atstovais. Nors
kito surašo nebuvo valia išstatyti, tačiau1 vi
si žmonės prievartai turėjo eiti į paskirtas
rinkimų, vietas ir balsuoti.
Tais “rinkimais” buvo fuvaidinta tokia
komedija, kokios nieks ligšiol nebuvo vai
dinęs.
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eendradarblams ir korespondentams raštų nega2ims
.ei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tiks
ui pašto ženklų. Redukcija pasilaiko sau teisę taisyti
x trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespoi dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ralytl trumpai ir aiškiai t Jei gailina rašomųjų masinti* >
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pel«-alkos ar asmeniškumų.
Pasenusios koreapoadeauijo* |
Aikraštln nededamo*.

— o —

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 ai
Chicago, Illinois. L’nder t*e Act ot March 3, 1879.

Judos Ir Durneliai

j

Statine Vnarii SešMktyai

Jau nebe už kalnų Vasario, didžiulis darbas didelėje dašešiolikto|. Tai didžiausia lyje gula ant laisvųjų lietutradicinė lietuvių tautos, pa vių pečių. Nuo jo nepabėgsi,
čioje Lietuvoje ir išeivijoje kaip nepabėgsi nuo lietuviš
ligi šiol švęstai, džiaugsmo ir ko kraujo, kaip neišsinersi iš
triumfo diena. Taip buvo li lietuviško kailio.
gi šiol, taip fcuvo per 22 m-

Vauari(>

tuą Nebeilgo Mt švęsta si-

ka||1|J,

dabnnis mūsų

nepriklauso-

. . . .
r
Kas keisčiausia, kad tane “kandidatų” mybės jubiliejus!
sąraše buvo ir mas Pozniakovas, buvęs
Okupanto letena pribloškė
Sovietų pasiuntinys Kaune ir suvaidinęs
mūsų jaunutę, bet gają, pa
didelį vaidmenį Lietuvos nepriklausomy
žangią valstybę. Neseniai lie
bės prismaugime!

Kokia teise jie ten pateko? Ar jis Lietu
vos pilietis?
Žiūrėsime, ar atkreips į tai savo dėmesį

'mūsiškiai Stalino bernai? Juk, rodos, ir ak
liausiam bolševikui turėtų būti aišku, kad
tie “rinkimai” tai tik komedija ir kad Lie
tuvos žmonės nebeturi jokių teisių,: juos val
do Maskva su kardo ir nagaikos pagalba.

Piimadi**

tuviai išeivijoje užjautė, lig
tuviškas kraujas ir instinktas
bylojo, kokiomis ašaromis per
mirkusiomis kūčių plotkelėmis dalinosi pasilikę Lietuvo
je tautiečiai. Ta pati lietuviš
koji širdis sako, kad šiemet
23-čias Vasario šešioliktosios
sukaktuves pavergtieji lietu
viai švęs baisesnėje negu žy
dai Babiliono nelaisvėje.

...
ruoštis,

Seiioliktoji

SubrU8ki„„

,
,
mobilizuokime

n#be

jai
, .
lais

vųjų lietuvių pajėgas, didin
kime pasiryžimą tęsti nepri
klausomybės darbą iki laimi
ngo galo. Pavergtųjų lietuvių
akys į mus atkreiptos. Neap
vilkime jų, nevengkimie atsa
komybės ir darykime tai, ką
momentas iš mūsų reikalau
ja. Kiekvienas naujas Lietu
voje grobiko supiltas mūsų
tautiečio kapas šaukiasi Damgaus keršto ir primena mūsų,
kaip lietuvio, pareigą dirbti
Lietuvai.

• t
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Sutingusiam lokiui gyventi nubodo
Iš darbo juodo,
Ir jis sugalvojo

Lengvesnę sau duoną aarasti.
Surado: ant gyvulių kelio jisai apsistojo,
Ir kas te
Neėjo,

Visi jam turėjo
Už kelią mokėti.
Ir šitaip gyveno tasai gudragalvis
Ir vaikė ten gyvulius pirmyn ir atgal vis,
Pastodamas kelią:
Net žąsį, ar antį,
Ar vištą, kartais net paršelį
Jam nešė — o šiaip jau ten viso
.Tai buvo
Prineštos didžiausios jam krūvos.
Vai, linksma jam buvo gyventi!

Jau anuo kartu truputį rašėme apie tai,
“Nuplėškime Kaukes”
kad “Tėvynės” redaktorius paskelbė sura
šą. tų profesionalų ir biznierių, kurie garsi
Tokia antrašte “Amerika” įdėjo savo ben
kovoje
nasi Lietuvos priešininkų laikraščiuos® ir dradarbio Kregždantės rašinį, kuriame tarp Vienam atsisakančių Tėvy Nepriklausomybės
mes nesame vieni. Yra šalių,
remia, jų žygius nustatytus prieš Lietuvos ko kito taip pasakyta:
nėn įgrįžti Sovietų polpredo
nepriklausomybės atstatymų.
“Turint dėmesyje, kad esama žmonių, kalbinamų Pabaltės valstybės kurios dabartiniu metu liau
kurie skelbiasi komunistų spaudoje iš ministrų, jiani griežtai atsisa jasi už pagrobtųjų tautų iš
Į tai tuojau atsiliepė Stalino vergas ir vi
laisvinimą. Ši šalis vertina Nors gyvuliams lokio plėšrumas įgriso,
šiaudadūšiškumo ir principų minkštumo,
sa savo gerkle sušuko, kad, girdi, paskelb
kant
ir
netikint
naiviais
įti

manyčiau, reikėtų tuos ponw (profesional
žmones, kurie nesilenkia jė Bet nieks nežinojo, ką padaryti,
tieji profesionalai ir biznieriai jaučiasi bai
kinėjimais, Sovietų palpredai.ius
ir
biznierius
perspėti,
kad
jie
paliau

gai. Tat, moralinė parama di Kaip jį nuo to kelio nugyti.
siai įžeisti, apšmeižti ir grąsinai tam laikraš
pasakęs, kad tas galėsiąs, jei
tų.
Jeigu
nepaklausytų,
lietuvių
laikraš

delė.
teismu.
I
Ir gyvuliai puolo laputei po kojų:
L čiui
• ...
čiai atliktų gerų darbą viešai paskelbda daugiau nenori, ramiai, ne Ruoškime Vasario 16 die

— “Lapute, mes prašom tavęs čia visi,
• Reikia pasakyti, kad tai yra visai nelauk
mi jų .pavardes. Jeigu jiems viešumas yra kliudomai dirbti ir gyventi
nos
minėjimus
po
gedulos
že
tas komunistų prisipažinimas ir tikrai (pro
Gal tu sugalvosi, gudrioji,
viskas — reikia jis duoti. Jie skelbiasi savoje Tėvynėje.
nklu. Laisvės šūkį, kas kuo Kaip nors gal rasi
tingas biznierių ir profesionalų nusistaty
komunistų spaudoje tikslu biznį padidinPabaltės kolega įsižeidęs
mas, iš kurio aiškiai galima suprasti, kad
ti. Duokime suprasti, kad, tai klaidingas atsakė: “Tamst* vadini ra gali paremkime. Kas negili Tu galą tiems lokio plėšrumams....
būti pavadintu komunistu, tai reiškia —
ir nepelningas būdas, juomi galima vienų mumu ir gyvenimu iš arti, aktyviai (prisidėti prie tautos Ir laisvę grąžinsi miškams mūsų krūmams!....
būti apšmeižtu.
bolševikuojantį klijentą ar pacientą lai savoje žemėje, žiūrėti ir ma išlaisvinimo darbo, teateina Matai, smalyžio čia nieks nesuvaldo!”....
mėti, o šimtų atbaidyti. Toks be princi tyti žudomus, persekiojamus ir paremia ruošiamus paren Išklausius tą gyvulių maldą,
Ak, tie^a — dabar komunistas lietuvių
gimus.
pų biznio vaikymasis atsisuka antru galu.
Laputė, primaišius į žąsį vaistų
tarpe yra lygus kokiam gengsteriui (kidnanelaimingus mano tautiečius?
Tačiau
nereikia
manyti,
kad
visi
skel

Be
vieno
moderninio
gink

• perini) ar šiaip jau plėšikui, o kuris gi do
(Stiklų sugrūstų),
bimai komunistų laikraščiuose viisadai ap Ir žiūrėti į tą vaizdą, kasdien, lo nedaug beatsieksime —
ras žmogus norėtų turėti tokį vardą?
Pasiūlė tam lokiui meiliai:
mokami. Komunistų laikraščiams svarbu bejėgiu jį pakeisti, Tamsta, tai pinigas. Būkime duosnūs
, Kuris gi, pagaliau, doras ir teisingas žmo— “O, mano gerasis!
afišuotis tariamais pritarėjais. Todėl jie vadini tai gyvenimu?
tą dieną rinkliavom, parem Priimk nuo manęs menkutę tą žąsį!”....
; gus norėtų turėti tokios rūšies tipų rėmėjo
moka ir dovanai dėti skelbimus, kaip mo Tas pats ir Lietuvoj. Mas
kime tautinius fondus. Ska
vardą.
— “Žiūrėk, kad dažniau taip, -— čia tokis jai tarė:
ka
ir turi iš ko nemokamai siuntinėti sa- tyti savo tautiečių (palikusių
Kas liečia lietuvių tautų ir pasaulį aps
tiko maža — uždaviniai mil Ir gyvulius barė:
i
vo laikraštį, jeigu' prenumerata neapmo- Lietuvoje veidus Vasario Se
kritai, bolševikiškoji Sovietų Sąjunga, už
kama. Tokiu atveju biznieris ar profesio šioliktąją, būtų baisi kančia žiniški! Tenebūna nei vieno G tai tie, kvailiai,
grobusi Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes,
nalas privalo užprotestuoti ir viešai pa Jie kruvinai atjaus tą dieną, lietuvio, kuris tą dieną neat Pavyzdžiui, kaip vilkas (tegul jam kirmija!),
yra papildžiusi pirmos rūšies plėšimo aktų,
liktų paneigos ir neatiduotų Tarytum tyčia
reikšti, kad tai daroma be jo žinios ir pri ko nustoję.
vagystę.
duoklę
Tėvynei: kas didesnę, Nudvėsusį šunį man atneša čia!.__
tarimo. Tylėjimas šiame atvėjuje reiškia
Tą dieną mebesigirdės tau
Kokios, pagaliau, yra vagystės rūšys,
pritarimą, protestas — protingą biznieriškas našlės ykatiką. Visi, kaip O tu — na, keliauk, tepalaimina Dievas!”....
Vagysčių ir, apskritai. kriminalizmo rū
tos
himno
Kudirkos
gimtoje
kumą.
vienas, kas ir kuo gali, į pa Taip taręs, tą žąsį tuojau jis prarijo.
šių esama šios:
šalyje,
amerikiečių
lietuvių
Tat, prieš tai perspėję duokime “publigalbą Tėvynei!
Kajus Prarijo — ir puolo, ir krito į pievą,
1. Biaufiausi kriminalistai yra tiie, kurie
city” silpnavalįams profesionalams ir biz padovanotas laisvės varpas
Ir rėkė, ir raitės ir laižė
papildo patį kriminalinį aktų.
nieriams, kuriems “vis tiek pat”, kokiu nebeskambės, tylės nepriklau
2. Mažesni nusikaltėliai yra tie, kurie pa
Iš skausmo ilgąsias rankas,
/
būdu dolerį garbinti. Tautos reikalai nuo ramybės invalidų trimitai. Katalikų
deda priruošti kriminalinį aktų — (accesoIr griaužė jis žemę ir medžių šakas....
to nenukentės. Daugiau kietumo tautos iš Kiek ašarų tą dieną tėvų že
ries before the act).
Ir
juokėsi lapė — žinojo, kad raižė
gamoms ir jų rėmėjarate”.
mėje!
Pasauly
3-čia rūšim yra tie, kurie padeda krimi
Nabagą jos vaišės — stiklai....
Šie gana griežti, bet visai teisingi žodžiai
žuvę tėvai, vyrai, broliai,
nalinį aktų vykdyti, ar tai slėpdami tą ak
Suprato ir lokis, visai jau sustingęs,
gerai tinka ne vien New Yorko apylinkių
LONDONAS. — Paskuti
tą, ar užtardami jį, ar gelbėdami — (acce- lietuviams biznieriams ir profesionalams, ku tremtiniai Azijos rytuose, per
pildyti Lietuvoje kalėjimai, niais nacių lakūnų puoli Nuo ko jis be laiko, čia žūsta.
sories after the act).
rie savo garsinimais remi* komunistinį ju
. J. Martinaitis
Dėl to, .pirmai rūšiai nusikaltėlių priklau dėjimų, bet jie tinka ir Chicagos ir kitų badas, teroras, skurdas, skai mais čia ir katalikai daug
Mano delno pridečkas:
tlingi našlaičiai, išdraskyti makentejo Da kunigai už
so Sovietų Rusija, kuri gengsteriškai užpuo miestų lietuviams.
la 'savo kaimynus, juos pavergia, apiplėšia.
Ak, kad taip atsirastų šiandieną
Ištikro, gana šerti kruvinąjį bolševizmą gimtinių lizdai, suardytos, mušta, trys bažnyčios su
Visi tie, kurie padėjo Sovietų Sąjungai kuris prarijo Lietuvos valstybės nepriklau sugriautos šeimos, netikras griautos, kitos skaudžiai su
Kurs nors tokia gudri viena
Lietuvą ir kitas valstybes užgrobti, kurie somybę ir mūsų brolių laisvę.
rytojus, brukama lietuviui vi- gadintos, į kelis vienuoly
Lapė (galėtų būt’ ir laputis),
padeda Sovietų užgrobtų Lietuvą valdyti,
įsa galva aukščiau už sovie nūs nukrito bombos. Sužalo
Kuris, matydamas nūn Lietuvos būtį,
arba kurie užtaria Sovietų Rusijct-' vaikys
tus
pakilusiam,
aziatiška
kul

Panašių vaistų gerą dožą sutaisytų
ta ir garsioji istorinė We*»t
L R. K, S. A. Vajus
tę, tie, žinoma, yra antrosios rūšies nusižen
Ir raudoną lokį jais pavaišintų.
Apie Lietuvių R. K. Susivienijimo Ame tūra, grojanti iki įkirumo a- minsterio katedra. Ir puoli
gėliai ir pinuos rūšies ištižėliai. Aišku, k"d
pie “liaudies laimėjimus*’ nrnms iš oro nesimato galo.
prie tos rūsiics turėtų priklausyti Paltckiai rikoje dabar vedamą vajų “Bursas” rašo:
MONTREALIS, Kanada. Ttalijon netoli Milano su
Su naujais 1941 metais Susivienymo vei Sovietų propagandinė “kata- Mėtyt, visą Londoną nori
ir kiti, kurių rankomis Maskva prismaugė
— Žiniomis iš Prancūzijos, griauta Marie Pie di Savuia
kėjai, ypatingai vajaus organizatoriai, prr, rinkai”, — visa tai pavergtų ma pakeisti griuvėsiais.
Uetuvos nei-fiiklausomybę. Negeresni šiuo
devyni baltieji kunigai mi- mokykla. Dabar ji atstotošomi stoti darban su padidint* energija jų lietuvių dalia, kuri prisi
atžvilgiu yra ir Amerikos lietuvių komu
ir
pasiryžimu.
To
iš
jūsų
reikalauja
Susimena artinantis Vasario Šenistų vadai, kurie davė savo pritarimų Mask
LONDONAS — Apašta- siontoriai žuvo 1940 m. Praa ma.
vienymo,
mūsų
visuomenėir
tautos
ge

šioliktąjai. Ir visa tai deda liškas delegatas Anglijai Ar cūzijoje tarnaudami prancūvos vagystei ir tų aktų vis dar tebegina.
rovė.
Lietuvių akytse tos rūšies nusižengimas
si šalyje, k»ri dar prieš me kivyflkupas Godfrey pareis? i *4 kariuomenėje. Kiti 29
Mes kviečiame stot į darbą ir tas kuo tus buvo skaitoma vien* lai kia, kad jei po pirmojo pa- aspirantei misionieriai ir jų
NEW YORK. — Religija
kai kuriais atžvilgiais yra dar šlykštesnis:
pas, kurios iki šiol dar nei kiek nepasi mingiausių Europoje kare saulinio karo taikos konfe i® profesoriai yra nacių ne ir religinė drausmė daugiau
Įsivaizduokit sau sūnų ar dukterį pade
darbavo naujų narių gavimui. Jei thk vi
dant plėšikams apiplėšti savo motiną.
ma reikalinga J. A. Valstjir
metu, šalių. Prisiminkime dar renrijoje būtų buvę Riau laisvėje.
sos
kuopos
ta
linkme
padirbėtų,
susi
lauk

Ta pačiai proga nebus pro šalį pažymėti,
feių sudaromai gausingai ka
pabėgėlių iš Tėvynės legio krikščioniškos meilės nuoiai
tume džiuginančių rezultatų.
kad nepriklausomos Lietuvos priešai lietu
riuomenei, pareiškia kariuoVajaus pradžia yra gera. Pabaiga bus nus,, kurie švęs pirmą kartą kos, šiandie pasaulis netuROMA. — Kadangi nacių t
. koselionu vįriinfaAas
vių tarpe yra dviejų rūšių:
tokiomis
liūdnomis
sąlygomis,
”
j
°
'
Vokie
«W.
,^1.
vi« «dar
geresnė,
jei
tik
visos
kuopos
ir
jų
iš

vieni judos, kiti durneliai. Pirmieji dirba
rinkti organizatoriai smarkiau padirbės. tautinę šventę emigracijoje.
už pinigus ir savo tautą parduoda, o ant
nfa sistemati&kfti Sudomi, ||gjnRl kareivtai g<li
Daugelyje vietų darbai žymiai pagerė- Šitokios mintys neleidžia
rieji (durneliai) jiems tiki ir turavoja.
kad jais nusikratyti ir vai'
dideli patrijotai. Iš patrijo- >
jo. Tas palengvina gauti naujų narių. iš mums ruoštis prie džiaugs
LONDONAS. — Gyvenąs ■ džiai sunkenybių
neturėti,
Dėl to būtų visai vietoje įgyvendinti toks
naudokime progą — auginkime mūsų Sr. minga Vasario šešioliktos čia ištrėmime lenkų prela- švento Officiumo kongrega- tizmo gi iškyla karžygybė,
paprotys; susitikus nežinomų komunistų, pa
sivienymą.
klausti jo, kuriai komunistų rūšiai jis pri
dienos minėjimo. Tačiau, bū tas Z. Kačinskis pasakoja, cija tą nacių barbarišką dar savimi pasitikėjimas.
Ištikro, yra gyvas reikalas šia organizaci tų dideliuttsies apsileidimas kad lenkų vyskupams naciai
klauso — judų ar durnelių.
bą pasmerkė. Vokietijos na
ja labiau susidomėti ir ją auginti.
ir
nedovanotinai
klaida,
jei
siūlę
po
50,000
markių
me

cių kontroliuojama spauda:
MADRIDAS. — Ispanijos
« *
•
' vyriausybė paskyrė pusati4
Bolševikiški “Rinkimai”
leistume skausmui parblokš tinių algų, jei jie bendruo apie tai nė žodžio.
, Amerikos čekų taryba išleido dvi knygu
ti. pakirsti energiją, posirv- ju laišku paragintų lenkus
tro milijono pesetų raudonų
Vakar Lietuvos okupantai suvaidino dar tes anglų kalboje: “Nacių barbariškumais Ce.
pasiduoti
jų revOHucijos 'laikais
su
ir vilti atgauti ąiraras- katalikus pilnai
vienų komediją — jie “rinko” atstovus į koslovakijoj” (parašyta dr. Ed. Benefio) ir
1 Vokiečių kultūrinė priespauda 0eko«lava- tą, tt kiekvienam žmogui j- Hitlerio režimui. Vyskupai VATIKANAS. — Pirmuo griautų bažnyčių atstaty
Sovietų Rusijos vyriausią tarybų.
giintą gėrį — Tėvynę. Šis griežtai atmetė tą siūlymą. ju britų lakūnų įsiveržimu mui.
Jie “rinko” 35 atstovus, iš jų: 25-kis į kijoj”
į
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Omletas

Vaikui Susirgus

, Sergančio Vaiko

Kad ir kažin kaip rūpės- į slaugymas
tingai auginsi vaiką,
vis į j Vaikui susirgus, reikia
dėlo teks jam kai kada su- tuoj pakviesti gydytoją, kad
sirgti. Tuomet šventa moti greit galėtų nustatyti ligos
nos pareiga yra gerai jį gy gydymą.
dyti. Neklausinėjusios viso
2. Reikia švariai sutvar
kių patarimų, kreipkitės tie- kyti ligonio kambarį, paklo
šiai į gydytoją ir tai ilgai ti švariais baltiniais lovą,
nelaukdamos, nes daugelis apvilkti ligonį švariais marš
(Tęsinys)
ligų, pačioje pradžioje leng kiniais ir atskirti nuo svei
vai pagydomų, užleistos ve kųjų. Jei vaikas labai pra
Po vanlandėlės ji išsivy
da į mirtį.
kaituoja — dažnai
keisti niojo vieną saldainį.
Jį ėmė valgyti.
Gavusios gydytojo patari marškinius.
—
O ką Stasyte, ar gar
3. Išmatuoti temperatūrą
mą, turite stengtis viską iš
pildyti taip, kaip jo įsaky- ligoniui du kart dienoje: ry dūs?
— Taip........
«
ta. Geriausias gydytojas niei
*r vakareNutilome. O paskui vėl
ko nepagelbės, jei lig ma- J
Dažnai vėdinti kambarį,
žiausios smulkmenos nebus neš grynas oras palengvina kalbinau:
— O sakyk Stasytė, ar
daroma taip, kaip jis liepė. ligos eigą.
5. Duoti tiktai gydytojo pas tave vilkai neateina kar
Daug žmonių miršta vien
dėl to, kad nepildo gydytojų nurodytus vaistus ir tiksliai > tais, va, iš ano miško — ir
Gy- parodžiau.
įsakymų, ypač dėl valgio. prisilaikyti valandų.
dant
naminiais
vaistais,
daž
— Kad jų čia nėra — šyp
Ligoje svarbiausia yra ne
valgyti kai kurių valgių, ku na^ ga-lima. ligoniui pakenk- telėjo mergaitė.
r-e tuo tarpu ligoniui pa ti.
— Na, o kiškiai?
kenktų, ir apskritai neval
— Oho, jie patys nubėga,
6. Maistas duodamas su
gyti daug. To kaip tik žmo lig gydytojo nurodymų.
jie tokie baugūs....
nės nesupranta ir gailėdaSupratau, kad ji padra7. Silpno ir kliedinčio vai
miesi ligonio, kemša jam, ko nepalikti vieno, nes ga- sėjo. Dabar aš vėl pasilenką tik beįmanydami. Rei li iškristi iš lovutės ir už- , kiau prie jos, vėl paėmiau
kia gerai įsidėmėti: joks li sigauti.
jos mažą rankelę ir tyliai
gonis nėra miręs badu, ser
o T .
,
paklausiau:
8. Jei limpama liga, slau-l •
Tjrl~
gant, nereikia žmogui daug
Klausyk, Stasyte, ar
gytoja privalo turėti atski-'
maisto, pasitaisęs, jis ims
tu ateisi pas mane mokyk
rus rūbus ir nesimaišyti su
daugiau valgyti ir vėl jsi7
lon? Na, ką? Pamatysi, aš
sveikais, nes lengvai galima
gys, ko buvo nustojęs. Vra
tave ten skaityti ir rašyti
ligą parnešti nuo ligonio
,
motinų, kurios neva iš di
...
T.
. . ,
. . išmokysiu. Klausyk, juk tu
sveikiems. Ligonio indus lai
J
delės meilės negali atsaky . .. .
. .. , , . .
dar nemoki?
kyti ir plauti atskirai.
ti vaikui jo prašomo valgio
— Ne.
ar ko kito. Menka tėra to
— Na matai. Ateisi? Tu
Kas Tie Vitaminai Ir tokia gera mergaitė — aš
kia meilė.
tave labai mylėsiu. Ateisi,
Dar žodis dėl limpamųjų Kaip Juos Vartoti
Vitaminais vadina maisto Stasyte ?
ligų. Saugokite savo vaikus
— Nežinau.
nuo jų. Nevedžiokite jų pa8 dalis, be kurių organizmas
— Kaip tai, juk tėvelis ir
ligonis ir neleiskite jų pa- [ netarpsta arba net suser
čių eiti į tuos namus, ku ga. Pažymėtini 4 svarbes mamytė išleis tave?
— Kad aš neturiu mamy
riuose kas serga limpamąja nieji vitaminai, mokslininkų
liga. Suaugęs žmogus kar pavadinti raidėmis A, B, C, tės.
— Na, o tėvelis?
tais turi aplankyti ligonį, D.
— Neturiu....
Jeigu organizmas nepapaslaugyti, padėti, jei nėra

Našlaitė Prie

Ventos

kas jį prižiūri. Bet vaikams
eiti nėra jokio reikalo. Ir
pati motina teeinie tuomet,
jei tikrai reikia, jei liepia
krikščionies pareiga, o ne
iš smalsumo. Atsiminkite,
kad ne tik pačios galite susirgti, bet ir vaikus užkrėsti — atsakomybė yra didelė. Jeigu jau reikia susidurti su limpamąja liga sergančiu ligoniu, tai kiek galėdamos, saugokitės nuo už
sikrėtimo. Tuose namuose
nieko nevalgykite, nedėkite
savo drabužių arti ligonio
lovos, o parėjusios namo,
tuojau, nepalytėjusios vai
kų, nusiplaukite gerai ran
kas.

Omletas Su Sūriu

Kiaušiniai, suplakti ir ke Aukščiau minėtu būdu iš
pami per visą keptuvę, va kepti omletą. Dar neičėmus
dinami omletu. Lengvai su iš keptuvės uždėti plonomis
plakti kelis kiaušinius, įpil riekutėmis
supiauctyto
ti tiek šaukštų pieno, kiek olandiško sūrio. Sūrį geyra kiaušinių, truputį drus-j riausia dėti ant vienos pukos ir pilti keptuvėn, kurio- sės omleto, o su kita puse
je yra ištirpyta sviesto. Iš- uždengti, t. y., kaip aukškarto kepti nedaugiau kaip, čiau minėjom, omletą perftris ar keturis kiaušinius, . lenkti pusiau. Tokiu būdu
Laimingas, kas savo tyrojoj jaunystėj
(nes kitaip omletas bus per-! sūris bus omleto vidury.
Naudojos matutės šventąja globa,
1 storas, iš apačios degs ir,
Lygiai tokiu pat būdu ga
Kad brolių, seselių ramiojoj draugystėj
išimant, luš. Kada omletas minamas omletas su kum
Jam buvo, kaip rojus, tylioji trioba.
Laimingas, laimingas, kas buvo papratęs, vienodai keptų, reikia keptu piu. Kumpį reikia arba rie
vę palenkti ir pro kraštus kutėmis supiausyti
arba
Kad motina vakarą lovon nuneš;
leisti subėgti dar nesukepu smulkiai sukapoti.
Jis juoksis, galuosis, rūbelį pametęs;
siems kiaušiniams.
Kepti
Bučiuos jį matutė, ausele papeš....
ant nesmarkios ugnies, kad
Kad rytmetį, savo lovelėj pabudęs,
iš apačios nesviltų. Kai pa
Kaip saulę, matutės veidelį išvys,
viršius pasidaro beveik sau-J
Bučiuos jos rankelę, kaip buvo prigudęs,
sas, t. y. kiaušinienė nebe- ,
Meiliai apkabinęs, “Matute!” sakys....
bėga,
tada, nieko nelau
Laimingas vaikutis! Ant mielojo veido
are sure to be
kiant, reikia omletą per
Jis skaito malonę ir džiaugsmą aky. ...
just what you want—
light, delicious and of
Mažoji širdelė, kaip paukštis, jam skraido, lenkti pusiau, tokiu būdu pa
fine texture.
sidarys pusratis, kurį atsar
Jautrieji žodeliai jam gema minty....
giai perdėti į pusdubenį. Ta
Bet kiek tai atrasi našlaičių—vaikelių,
ar
DoubleTcsled Doukle Action
da kepti kitą omletą. Om
Kurių neglobojo švelnioji ranka,
letas neturi būti perdaug
Kuriems nebučiavo matutė galvelių,
sukepintas.
Kur augo be motinos, skurdo auka....
Ūse only one level tea-1
spoonful to a cup of
Laimingas, laimingas, kas savo jaunystėj
sifted flour for most recipes.
Naudojos matutės šventąją globa,
Kad brolių, seselių šiltojoj draugystėj
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT
Jam buvo, kaip rojus, tylioji trioba
(M. Vaitkus)

LAIMINGAS VAIKUTIS

KC UKING

— Ir tėvelio neturi?
ėjau. Nuėjau nelinksmas.
Ji dabar jau nieko nebe Mane apipylė tokia stipri
atsakė.
Ir man pasidarė liūdesio banga, kad aš atsi
taip graudu. Bet aš vis ne grįžau ir vėl pažiūrėjau į
norėjau tylėti.
mergelę.... Žiūrėjau į ma
— Bet tu ateisi, Stasyte žutę, apleistą ir paniekintą
— aš lauksiu. O tu žinai našlaitę....
kur yra mokykla?
— o —
Jau bįrėjo snaigės. Viso
Ji tylėjo. Aš pasilenkiau
se gatvelėse jau barškėjo
ir parodžiau.
— Va, matai tuos didelius toks didelis ir kietas gruo
topolius. Tai ten — pas Ged das.
miną. Ar jau žinosi dabar?
Vaikai jau seniai kiekvie
— Taip, — atsakė.
ną rytą bėgo į mokyklą. Jau
— Na, tai dabar aš tavęs seniai iš suolų kaišiojosi jų
lauksiu, Stasyt. Tik žiūrėk, i bailios galvos ir žiūrėjo į
ateik.
mane. O Stasytė mokyklon
Atidaviau jai visus saldai- atėjo tik prieš kelias die
nius, dar paglosčiau ir nu- i nas gykštūs ir bevaikiai šei
--------------------------------------- mininkai nenorėjo našlaitės
anksčiau išleisti.... Bet kai
visos ganyklos
apsidengė
baltučiu snaigių kilimu, aš
išprašiau, kad jie mažytę
leistų mokyklon. Senukai iš i jg
pradžių spyrėsi, sakė, kad
negalima gaišinti, sakė, kad |j(
jai nereikia mokytis.
Bet
įiį
manęs labai prašomi, nusi
leido. O pavasarį, dar ank
sti, jie vėl žadėjo Stasytę
atsiimti iš mokyklos ir su
žąsimis pasiųsti į sužaliavu
sias pakalnes.

kankamai gauna A vitaminų
— susergama akių liga. Jei
gu B vitamino stoka — nervai. Skorbutas būna nuo
vitamino C stokos. Kūdi
kiams ypač svarbus D vitaminas, nes jo stoka yra dalinai rachito (kaulų nusilpnėjimo) priežastis,
Vitaminų daugiausia yra
žaliuose vaisiuose, daržovėse (C) svieste, kiaušiniuose
(A), grūduose ir jų luobe
lėse (B), žuvų taukuose
(D).
«W|
Saulės šviesa pagamina
kūne vitaminų ir tuo būdu
apsaugoja nuo rachito.
Užtat nesigailėkime vai
kams vaisių, daržovių, ypač
žiemą. Kūdikiams patartina
Apylinkėje siaučiant ko- duoti apelsinų ir pomidorų
kiai epidemijai, reikia sau- I sunkos. Ąuvių taukai
magot.is nuo jos. Geriausias žiems kūdikiams duodama
būdas yra švarumas. Liep- vieną ar du kart dienoj po
kitę vaikams ir kitiems na- ’’ lašus, didesniems
ar... .
. .
,
. »
batinis šaukštelis,
miskiams prieš valgant švariai nusiplauti rankas. Užsi- ,.Draug0„
„„„j,
laikant kaip reikiant, gali- x d 1941 m
("Drauraa” Acme telephoto)
Josephine Ualduell iš Pliiladelpbia^ Pa., pripnžinta “Madų
rūa apsisaugoti nuo ligos, paprasčiausių.
Rezervuokite
karaliene“ (Miss Fnshion Futures, 1940) madų itarodoįe
esant ir stipriai epidemijai. Į tą dieną.
New Yorke.

Mokykloj Stasytė buvo la
bai nedrąsi. Ji nė vieno pir
moji nepasveikindavo.
Aš
mačiau — kelios vyresnės
mergaitės Stasytę labai my
lėjo. Jos ją vesdavosi vaikš
čioti, žaisti, jos jai duodavo
plunksnų, paišelių, knygų. .
Kartą buvo jau paskuti
nioji pertrauka. Visi vaikai
bėgiojo, šūkavo. Berniukai
žaidė kareivius.
(Bus daugiau.)

“Negalėdamas būti laimiu
gas savo nuosava laime, aš
būsiu laimingas Jūsų laime.”

Kidueys Mus!
(lean Gul Acids
THIS DELICIOUS
CHEESE FOOD
— digtstible at
milk itself

Excess Acids and pois^nous wastes in your
! ;ood are removed chiefly thru 9 million tiny
Helicate Kidney tubes or fllters. And non• rganic and non-systemlc disorders of the
Kidneys or Bladder may cause Gettlng Op
jfights, Nervousness, Leį Pains. C’.rcles Oni er Eyes, Dizziness, Backache, Swollen
Ankles, or Burning Passages. In many such
i ases the diuretic action of the Doctor’s prei crlption Cystez helps the Kidneys clean būt
Excess Acids. This plūs the palllative work ot
'yxtex may easily make you feei likę a new
t erson ln Just a few days. Try Cy»tex under
the guarantee of money back unless compieteiy satisfled. Cystex costs only 3c a dose
at druggists and the guarantee protects you.

' KLAUSYKITE! — PATIKS!

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
* Juozas IVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sauk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki lt Dienos. Neš Nuošimti nuo 1 Dienos

TURTAS VIRŠ-------------$5,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virš----- $400,000.00
Dabar mokam 3’/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

Chartered by U, 8. Government,
SAVINGS FEOERALLT
INSURED.

and
LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO.

4192 ARCHER AVENUE

JVSTIN MACKIEIVKTI, Prc<.

TEL. VIRGINIA 1141.

VAL.: 9 iki 4 pi p. Trcėlad.: • iki 12:00 p. fteštad.: 9 iki 8:00 v, y.

J*

I
Pirmadienis,

DRAUGAS
HALIFAX PASITINKA HOPKINSĄ

=%

Al. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

sausio

941

l!'»

V

cūzų vyriausybės paramą, užsienių reikalų ministeri- kongresas, prie kurio strosuteiktą jiems tokią kritin- ja, parodžiusi didelį atjauti piai ruošiamasi. Pranciškiemą lietuvių studijuojančio čiai, dominikiečiai, jėzuitai
gą valandą.
Stipendijas gavo šie lie- Į jaunim0 vargingai padėčiai, ir kiti kunigai visoje vysku
tuviai studentai: J. Kossu-', Prancūzijoje dar yra pa- pijoje vykdo misijas, paruo
Aleksandravičius, vienas žy silikę nemaža lietuvių, ypač šia tikinčiuosius prie tos
miausių lietuvių poetų, Ba- darbininkų, kurie nemano, Dievo malonių dangiškosios
bilius, Kudirka, Andžejaus- grįžti į bolševikų okfipuo- puotos — Eucharistinio Kon
kas, Vardauskas, Polaitis, tąją Lietuvą. Jų padėtis greso.

(Tęsinys)
Dundulis, Kiaulėnas, Kiau- taip pat yra labai sunki,
Su kuo sutapsi, tokiu pat.
Praėjo daug mėnesių, o daktaras Krasnovas tebe
lėnienė, Ralys, Paškevičiūtė nes ir jiems, kaipo svetim- tapsi.
Sutapk su geriauhii
sėdėjo kalėjime drauge su vagimis, plėšikais, prostitu
j šabams, nelengva susirasti žmonių draugu — dienraščiu
ir Padalskienė.
tėmis, nepininkais ir buvusiais dvasininkais, kurie vi
m
, ... . , .. darbo, tuo labiau, kad pa- “Draugu”,
,
Tenka pastebėti, kad sti- v.
,
si nekantriai laukė niekados nesulaukdami, kada bus
pendijos gautos Lietuvos Pa "ų Prancūzų tarpe yra daug
nagrinėjamos jų bylos. Tačiau, kaip atrodė, blogiausias
... „
_ .. .
ri bedarbių. Kai kurie lietuviai
siuntinio Prancūzijoje p. P.
*
DR. KARI. NURKAT
likimas lauko jo ir dar vieno jauno universiteto profe
gyvena Prancūzijoje jau il
Klimo pastangomis. P. Mi(Nurkaitis)
soriaus, su kuriuo jis buvo kaltinamas, kad prieš So
gus metus, bet ir jie yra
nisteris P. Klimas, ilgus me
vietų valdžią ruošę kontrrevoliuciją; už tai jiems grėsė
skaudžiai nukentėję per ka
tus išbuvęs nepriklausomos
sušaudymas. Tas begalinis laukimas ir amžini vaidai su
ro įvykius. Dalis lietuvių gy
Lietuvos valstybės Pasiunti
vienutės draugais taip sugadino nervus, jog daktaras
vena vokiečių
okupuotoje Atsakančiai ir prieinama kai
niu Prancūzijoje ir turėda
kiekvieną vakarą tarėsi, kad nebeištvers nakties. Ta-1
na pritaiko akinius.
mas plačių ryšių tiek su Prancūzijos dalyje.
čiau kiekvieną rytą vėl pabusdavo gyvas, ir troškimas
Kiekvieną dieną randasi:
prancūzų valdžios, tiek su
gyventi tebeliko kaip buvęs. Nors pats puikiai žinojo,
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
įtakingais mokslo bei viHAVANA Kuba. - Cakad tuberkuliozė, kuria sirgo, nėra pagydoma, — ge
KRAUTUVĖJE
suomenes veikėjų
sluokriausiu atveju tegalėtų išgyventi dar kokius porą, tre
3409 So. Halsted Street
sniais, padėjo daug paštam maguey vyskupijoje šiemet
jetą metų, — tačiau mintis, kad jį gali šiandien, ry
Tel. Yards 3089
gų minėtoms stipendijoms įvyks pirmas Eucharistinis
toj arba artimiausiu laiku sušaudyti, atrodė tokia bai
išrūpinti. Ypač p. Ministc—
---LIETUVIAI DAKTARAI
si, tokia žvėriškai nuožmi, jog daktaras kiekvieną sykį
rio PM Klimo iškeltą suma
mirštamai nusigąsdavo, vos tik įprastu laiku pasigirs
Būkite Malonus
("Draugas” Acme telephoto)
TeL OANal 6969
nymą parėmė
Prancūzijos
davo kasdieniniai žingsniai arba suskambėdavo kalėji
SAVO AKIMS
Lordas Halifa.x naujas Anglijos ambasadorius J. A. (Val
mo raktai ir įėjęs sargas bet kurį iš jų iškviesdavo pas stybėms, sveikina j Londoną nuvykusį Harry Hopkinsą. (de iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.Hiiiiiiimiiiiiiiii Tik viena pora akių . visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
tardytoją. Nors ir jautė, kad nieku konkrečiau nega šinėje), prez. Roosevelto personalui atstovą Anglijai.
lšekzaminuoti jas moderniškiausia
«XD2TOJAS IK CHIRURGAIS
AKIŲ GYDYTOJAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
2155
VVest CennaA Road
lės jo apkaltinti, bet, iš kitos pusės, taip pat net per
gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO
OFISO
VALANDOS
gerai žinojo paskutinių metų priežodį: svarbiausia, kad PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE SUTEIKĖ
pririnkime akinių, kurie pašalina
1 — e ir 6:30 — 8:30 vakare
visa akių Įtempimų.
tik žmogų turėtum, — paragrafas beregint atsiras!
ir pagal sutarti._________
STIPENDIJĄ 12 LIETUVIŲ
Dr.
John
J.
Smetana
Ligi šiol kvosti ar tardyti šaukdavo tik kitų varDr. J. J. Smetana, Jr.*
dus. Tačiau šiąnakt — tardydavo ir teisdavo čia visuo- Gilaus Dėkingumo Jausmas Liejasi
FHYS1C1AN — SURGEON
OPTOMETRISTAI
met tik naktį — išmušė jo valanda. Nuo netikusio vai- Tai Nugalėtai Šaliai
Ofiso: 2158 VY. Cermak Rd.
1801
So.
Ashland
Avenue
gio ir prasmirdusio oro, nuo tos nuolatinės baimės jis
&
Kampas 18-tos
Teh CANal 2346
Iš
Vichy
gauta žinių, kad minus, kad Prancūzija, iš
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
I-IKTCVIS
buvo taip nusilpęs, jog vos pastovėjo ant kojų. MiliciKęsu 7004 So“ Fairfield
OVTOMEUtlCALLY AKIŲ
OFISO VALANDOS
’
SPIGIAUSIAS
ninkas, kuris jį palydėjo išilgai ilgu koridorium ir siau- Prancūzijos vyriausybė pa- tikta didelių nelaimių ir su
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki
_______ Tel HEMlock 3150________
rais laiptais, turėjo net priturėti, kad pakeliui nenuvir- skyrė visiems metams sti skaldyta į kelias dalis, pa
Suvirs 2(J metų praktikavimo
7:30 p. m.
.Mano darau (avimas
gtų
pendijas 12 lietuvių studen- ti gyvena visokeriopus sunTeh YARda 3146
I’almgvims akių įtempimų kas es
Vžk^ANDUb. Nuo 11 iki 12,
ti
priežastimi gaivus skaudėjimo,
Kai daktaras Krasnovas įėjo į kambarį, kuriame tv* kurie pasiliko Prancūzi- kumus. Lietuviai studentai svaigimu, arčių įtempimo, nervuotu2 iki 4 ir 7 iki 9
LIETUVIAI DAKTARAI
tardydavo suimtuosius, jo tardytojas sėdėjo prie stalo j°Je- ^4 dauguma buvo nė-j kilnios prancūzų vyriausy- mo, skaudamų akių karštį. Atitaiso
Firmadiemais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
trumparegystę ir tuliregystę. Priren^
Šeštadieniais: 11 iki 12
teisingai akinius. Visuose atsitiįsigilinęs į laikraštį. Betgi jis įėjusį pastebėjo; pamažu priklausomosios Lietuvos vy bės įgalinti tęsti toliau pra gia
Ofiso
Tel.:
Rezid.
TeL:
Kllnuose egzaminavimas daromas su
padėjo laikraštį į šalį ir paprašė sėsti. Tai buvo dar riausybės stipendininkai, ta dėtus mokslus, pasiryžę paš elektra, parodančiu mažiausias klai
VIRginia 1886
PROspect 3534 '
das. bpecialė alyda atkreipiama į
GlOfTOJAS IR CHIRURGAI
čiau
atėjus
maskolių
oku

vęsti savo jaunas jėgas ne mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
visai jaunas vaikinas, beveik piemenukas, tik gyvos
laipgi akinius pritaikau.
taisomos.
tamsios akys šokinėjo aplinkui, negalėdamas nustygti pantams, raudonoji Lietu priklausomos Lietuvos val Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
3343 S. fiatsu^ Street
Kartu
Nedėliomis pagal sutartį.
vietoj; panosėj jau kalėsi pirmieji pūkai. Matyti, tar vos valdžip. iš jų stipendi stybės atstatymui.
{ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
jas
tuojau
pat
atėmė.
Tuo
jie visuomet su didžiausiu
be akinių. Kainos pigios, kaip
dytojo pareigas dar neseniai ėjo, nes veide atsispindė
1852 West 35th Street
pirmiau.
jo visas orumas ir drauge pasididžiavimas, kad jam būdu lietuvių studentai bu- dėkingumu prisimins pranDANTISTAS
4712 So. Ashland Avė. LIGONIUS PRIIMA:
4143 Soutn Arcner Avenue
patikėjo tokią atsakingą funkciją.
v0 atsidūrę į labai vargin
Telefonas YARDS ISIS
Teielonaa LAI'ayette 3660
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
gą padėtį, tuo labiau, kad
iHiiiiiiiiiiii.im.iiimiiiiiinniiiiiiuinmn
Antradieniais,
Ketvirtadieniais tr
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari us.
- Buvote partijos narys? - kreipėsi švelniu ak- jfe ncgal?jo kaip0 „,etim.
Penktadieniais.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
sominiu balsu į daktarą. - Rodos, ir patys suprantate, šahai
u jokio datbo.
4631 So. Asniand Avė.
Telefonas:
Hemlock
5849
Rea.
6968
So.
Tahnan
Avė.
TeL
YAIlda
6921.
Tel. YARda 0994.
kad nuoširdus, tikras prisipažinimaas palengvins jūsų,
Rea. Teh GROvehiU 0617
Rea.: KENwood 6107.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
padėtį. Prašau man tik pasakyti pavardes tų savo ben- i Šis gražus prancūzų vy- Office teL HĖMlock 4848
Seėtadianiais.
dradarbių, kurie padėjo įvykdyti nusikaltimą, žodžiu, riausybės žestas sukelia vi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pavardes visų tų, kurie dalyvavo sąmoksle, ir jūs tuo suose lietuviuose gilaus dėGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. Western Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31
būdu išsigelbėsite!
I kingumo jausmą, ypač atsi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 Wesl 35th Street
Ofiso Valandos:
4729 So. Ashland Avė.
Daktaras pažvelgė į žydintį tardytojo veidą ir pa
VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
(2-tros labos)
Ofiso teL VIRginia 0036
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
galvojo: raudonas ir sveikas, kaip bulius, net ir lakda
Sekmadieniais suLuš sutarties
TeL MIDway 2880
Chicago, 11h
Kišeninis
Reeidencijos tel: SEVerly 8244
mas nepralaks savo sveikatos mažiausia kokius 50 me
OFISO
VALANDOS:
2423
W.
Marųuette
Road
Lietuviškai—Angliškas
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
Phone Cicero 4276
tų, o čia dabar man, ligotam žmogui, nori užnerti ant
ir
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
galvos kilpą.
Sekmad. nuo 10 nu 12 vai. ryto.
Angliškai—Lietuviškas

DR. WALTER PHILLIPS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR, VAITUSH, OPT.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. RAČKDS

y

DR. V. E. SiEDLINSKI

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

DR. T. DUNDULIS

DR. STRIKŪL’IS

— Kodėl nieko neatsakote? — paklausė tardytojas
dar lipšnesniu balseliu. — Prašau pasakyti, kas daugiau
dalyvavo jūsų antivalstybiniame veikime?
— Aš nieko nežinau apie, jokį sąmokslą ir neturiu
jokių bendrininkų! — atsakė daktaras kimiai. Vos spė
jo baigti, krūtinę pradėjo draskyti smarkus kosulys, ant
lūpų pasirodė kraujas.
— Na, matote, — posteringavo tardytojas toliau, —
pasirodo, kad ir sergate! Todėl jums sėdėti kalėjime
ypač sunku, nes ten oras, kaip patys, tur būt, puikiai
žinote, ne per geriausias. Na, prašau tik pasakyti sa-!
vo bendrininkų pavardes! Būkite atviresni! Atskleiskite1
visą savo širdį! Nuo to ir jums bus geriau, ir mums
palengvinsite darbą! Štai, prašau popierių ir plunksną!

(Bus daugiau.)

Fhysiclan and surgeon

ŽODYNĖLIS
Jame

yra

18,000

Dabar ge

giausių žodžių.
riausia

proga

reikalin

pirkti,

nes

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teh YARda 4787
biamq teL PROspect 1930

parduodamas nupiginta kai

na, Galima gauti ‘Draugo’
knygyne

dabar;

kaina

TeL OANal 6122

—

tik £1.00

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

•D R A U G A S”
2334 South Oakley Ave„
Chicago, Illinois

popiet ir 7—8 t v.

Valandai:

REZIDENCIJAI
S. Califomia Avė
♦ai

»T>«aNa

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P.
______ Nedėliomis pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS

N

TeL OANal 0267
W6>

OR. PA UdSlŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Resldencija: 6600 So. Artesian Av>
V*t ,lNT)O8; p v ryto iki 8 «*»»••
• »V» • •

DANTISTAS

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

Dienraščio “ Draugov Metinis

DR. PEfER J. BARTKUS

Koncertas

2202 VVest Cermak Road

— jvyks —
Sekmad., Sausio 26 d., 1941

SOKOL HALL

Rezervuokit tą dieną —
“DRAUGUI”.

GiDYlUJAS IR uHIRURGAb

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekfnadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea. telefonas SERiey 0434.
Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

NAPPY
WEL'-

POIKS?
IT LOOKS LIKĘ
THE PIGHT 15
FINISHEO-ANO FOR THAT
MATTER,50 15
‘SC1APPY SAMT

/

- «.

HE COLI APSE D
in The secono
ROUND'HITHOUT
EVEN BE INC
HIT BY AUGIE..
•tuffy'has
CLAlMED A
FOUL... 5-0-00
LET'S HAVE
A LOOK.

By Irv Tirman

UR. MAURIGt KAHN

Antradieniais, Ketvirtadieniais
UX.L»rTUJA.fc> IR UJUxn,un.UAS
ir Penktadieniais
4631
So. /isdiland Avenue
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Teh lAKds 0994
3147 S. Haisied St., Chicago
Rez. teL PLAsa 3200
Pirmadieniais, Trečiadieniais ,
VALANDOS:
ir Šeštadieniais
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Valandos: 3 — 8 popiet,
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
Telefonas CANaJ 7329
Tai. YARda 66b,

DR. FRANK G. KWINN
LR.viecim.kaaj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 v* ėst 47 m Street
OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagal sutartį._________

DR. P. J. BE1NAR

(Seinarauskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. ftaisied Street
Kamp. 15tos Gat. Ir 49th Ct
TELEFONAI:
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak Ofiso — WENtworth 1612.
.
ir pagal eutartį.
Res. — YARds S96&.
Rea. 1625 So. 50th Avenue
OFISO VALANDOS:
TeL Cicero 1484 _____ . 2 iki 4 popiet.
7 iki U vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
_ _______ »<mrtį. ...................... —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. JENKINS

Jei. YARds 2246 , , IM
.

(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!
2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1-4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VlRguua 2421

„

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
yah: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak.
berodoj pagal sutartį.

1

1

1

t

WHITE

IŠMINTIS GAMTOJE
Kartį svetimšalis paklau
sė pamaldų arabų: “Kaip tu
gali žinoti, kad yra Pievas?”
Tas atsakė: “(Visiškai taip,
kaip iš pėdsakų smėlyje pa
žįstu, ar žmogaus, ar gyvu
lio eita.” Iš lĮiėdsakų pažino,
kokios būtybės praėjo, o iš
tikslingi], gražių gamtos kū
rinių, Dievo pėdsakų, pažino
patį Dievų.

i

O tokių Dievo pėdsakų
yra pilni: gamta ir visas pa
saulis. Štai, daug gražiai, tik
slingai sutvarkytų
kūrinių
skelbte skelbia apie išmintin
gų Kūrėjjg Pavyzdžiui,
pa
žvelgi į javo šiaudų.
.Jo
skersmuo už aukštį yra ma
žesnis 352 kartu. .Jei pigai
šiaudo planų
pastatytumi i
fabriko kaminų, tai jo auk
štis būtų 774 m., o skersnmi
teturėti] 2.2 m. Bet šiaudas
dar išmintingiau sutvarky
tas: ant jo viršūnės kalia
sunki varpa, o šiaudas nu
lūžta. Jo sudėtis pralenkia
visų mūsų technikų: jis la
bai stiprus, elastingai, o me
džiagos suvartotai labai ma
žai. Koks turėjo būti išmin
tingas gamtos Statytojas.

if

Mūsų Laikai didžiuojasi ge
rais orlaiviais, bet kregždė,
net maža muselė, daug vik
riau skrenda už visus moder
niuosius orlaivius. Jei Jau or
laiviams pastatyti reikėjo iš
mintingų inžinierių, tai koks
išmintingas turėjo būti Inži
nierius, kinis sukūrė tokių
daugybę vikrių
paukščių,
miklių vabzdžių ir kitų gy
vų būtybių. Tas išmintinga
sis inžinierius yra Dievas,
gamtos Kūrėjas.

n

DRAUGAS

. Pirmadienis, sausio .13, 1941
VIETOJE

PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBES
DARBO KELIU

GENE LAIVYNE

Galejo Pagelbėti

Vienoje grynai protestan
Lietuviškos vienybės būti- inei vienybės reikalų. Šian- tiškoje pietų Vokietijos apy-1
numes lietuvių tautai
jau dien į kovos dirbu už Lie-Į linkėję
mirštamai susirgo
seniai suprantamas, o dar j tuvos
Išlaisvinimų yra turtingas pirklys. Pasišaukęs
labiau šiandien, kada mes įtrauktos visos lietuvių išei- pastorių jis paklmusė: “Pot linine pergyventi skundžiau vijos kūrybinės jiajėgos. Vie- n'as pastoriau, ar tamstai gasį mūsų gyvenimo momen nybės mintis šiandien susi- Ji atleisti man nuodėmes?”
tų — Lietuvos Neprikl’urc laukia vis platesnį atgarsį vi — “Būk tamsta ramus. Die
vas tamstai jau ynu viskų
mybės netekimų. Tai yra sam lietuvių pasaulyje.
■atleidęs.” — “Ponas pastomums labai didelis ne tik
Visuomenės
konsolidacija' .
v
.
, ,
riau, as neklausiu, ar Diemoralinis, bet ir ekonominis ,be abejojnnoi
yra sunkus uz-!
’
’

Jei ledas nebūtų lengves
nis už vandenį, tai nuskęstų,
ir dugnas apsiklotų ledu.
Vandens paviršius vėl užšal-!
tų ir vėl grimztu į dugnų.
Saulė to ledo negalėtų ištir
pyti, ir todėl visa uijdų bei
ežerų gyvybė turėtų žūti. O
dabar yra daug išmintingiau ;
sutvarkyta: prieš užšaldiv
smūgis, skaudi realybe, kud<w daug vas man viskų yra atleidęs,
mas vanduo ima skėstis ir
ri tenka šiandien visai tuntai
ir a
t;Kll0 ,b<* ar tamsta guil mane iš
n
pagaliau virsta ledu, kuris i
.
...
rišti iš mano
nuodėmių?”
pakelti.
menės.
Bet tos pastangos1
*
jau dešimtį kartų lengvesnis
—
“
Mano
mielas,
būk
visiš

Šiandien
būtų
netikslu
ieš
yra būtinos; to reikalauja
už patį vandenį, todėl leng
koti kaltininkų iiškoti mū gyvenamasis momentas
ir kai ramus, už tokį gailestį
vai gali paviršiumi plaukti. 1
sų darbo klaidų. Tie, kurie niflsų ateitis. Sunku čia bū Dievas tikrai viskų atleis.”
Taip upių ir ežerų gjtybė
' dėl
i- Lietuvos netekimo šian
tų kalbėti, kaip ta konsloli- Ligonis nenusileido ir klausė
būna apsaugota nuo didelių
dien kristų į nusiminimų sr Alicija turėtų eiti. Bet viena toliau, ar pastorius galįs jį
fldraugas" Acme telephoto)
šalčių. Tokia gamtos san
išrišti, tair ne. Pastorius visai
Žinomas
boksininkas Gene
apatių,
kurie
keltų
nervina
išlrti,
kad
konsolidacija
te

tvarka skelbte skelbia išmin
atvirai
pasakė:
“
Aišku,
aš
ginusį, tie tik butų mūsų Ne 1 gali įvykti
Tunney matosi karo laivyno
tik per glaudų
tį, kuri pmšoka ir visokį at
Tada
bendrada/i
neBa,iu
priklausomybės
silpnintojai.
|
visu
organizacijų
leitenanto komandieriauy uni
i "Draugus" Acme telephoto)
sitiktinumų, ir negyvų daik
'Visų
ligonis
tara:
“
Gaila!
v.
...
, formoje. Jis yra atletikos moBuvęts senatorius E. W. Gi- Šiandien mes turime utsimin- Į>javimų ir suderintų veiki-1
tų prigimtį. Toji išmintis ky
ti,
kad
mūsų
.„tauta
savo
įpiraIna
.
amžių
buvau
tikintis
protes-1
kytOjas Pensacola Navai Air
liai ne iš protingų žmonių, lison iš Vermont išrinktas
o iš paties išmintingojo Kū “Committee to Defend Ame eityje yra pakėlusi daug sun' Mes jau rodos esam tiek tanvtas ir uovliai skiaičiaa šv- j bazėje.
Ten šv" Jono vvan-e‘ —------ —------- ’------—"
rica by Aiding the Allies” kūmų ir itfcaimių, bet vie- pažengę, kad mokame gerbrėjo.
Ii
joje
20
persk, radau Jėzaus 1UQkaip, be jokių
Žiemų šaltesnių kraštų lau pirmininku vietoje atsistaty ningo ir ryžtingo darbo dė ti vienas kito individualias
Kristaus žodžius, pasakytus sunkumų. ’ — “lai prašau
kai apsidengia sniego sluok dinusio iVilliam Allen White. ka išliko gyva. Ir šį smūgį savybes ir įsitikirfimus. Gy
pikelsime ir turime pakelti. venamasis momentas parodė, apaštalams: Imkite Šv. Dva- gerbiamųjį kunigų tuojau pri
sniu. Ir tai yra ne atsitikti
šių. Kam nuodėmes atleisite, hnti mane į Kat. Bažnyčių,
nis dalykas, o pritaikytas vo rankas ir melsdavosi; Išgyvenę 22-jus metus ne kad mes turime daug
rei
tam jos atleistos, ir kam jūs nes noriu mirti kataliku.”
svarbiems tikslams: sniegas “Aš tikiu, kad yra Dievas!” priklausomai, esame kultū kalų, kurie mums visiem!.*
sulaikysite, jos sulaikytos, j Kunigas tuojau įsitikino, kad
lyg koks šiltas užtiesmlas O Linnė, išvydęs tikslingų riškai tiek įsnstipreję, kaip vienodai rūpi, dėl kurių visi
nebuvome esame pasiryžę stoti į vienin Jeigu tamsia negali jų at- Į ligonio geriausiai mokamas
saugo žemės šilumų.
Taip gajutos veikimų, kartų taip įlair niekuomet
leisti, tai manau, kad mes katalikų katekizmas. Čia pat
gali išlikti nesušalusios žo pasakė: “Aš mačiau Dievų, mūsų audringoje praeityje. gų darbų. Tai pirmoje eilėje
nesame Kristaus Bažnyčioje. Pr'e liudininkų, ligonis atliko
Šis smūgis turėtų būti mums
lių, žieminių javų ir medžių
ir
kai Jis ėjo pro šmlį; paniur paskutiniu paskatinimu į vie mūsų Nepriklausomybės
_
katalikų tikybos išpažinimų
šaknys. Tirpdamas sniegas čiau Jo kūrybos grožį
tautinio, patriotinio vienin
Žmona, pas&uk man katuli-.
„
.. ,
•
ir
•
v * n
i • lr buvo .Prnmtas 1 Paskum
tyrųjų
ningų ir intensyvų kultūros gumo bei gavvgarbos jausmų ik, ikunigų!
Katalikų kimi- Kristaus Bažnyčių.
duoda žemei, ir visai gyvybė!
Dievybės garbei giedu šlo
drėgmės. Viršutinė sniego vės giesmę.” Kūriniai jam ir ekonominės gerovės kėli ugdymas.
gae nustebo, užgirdęs,
kad ,
.
„
Y. , . v.
s
, kunigas įsklause jo viso gypluta, išsklaidyd'ama saulės atrodė lyg gyvojo Dievo pėd mo darbų išeivijoje.
Lietuvos reikalai visiems jj kviečia pas save sergųs
.
.„ .. .?
. _ ...
’
1
“• veninio ispazinties. AprupiUDabar mes visi supranta- vienodai rūpi. Tad, eidami į protestantas
spindulius, apsaugo nuo ištir
pirklys.
“
-Ger

sakai, kurie taip aiškiai skel
tas paskutiniais sakramen
pino. Ir tie gamtos kūriniai
konsolidacijų,
ieškokime
ir
biamasis
kunige,
ar
gali
mm
bia apie išmintingųjį Dievų,
tais, ligonis netrukus ramiai
bę. “Kas jame neregima, jo iškeikime tai, kas mus jun atleisti
kalba apie išmintingąjį gam
‘ ‘ nuodėmes ? ’ ’ pa
jog rodos, kad Jis pats kaip
amžinoji galybė ir dievystė, gia. Tokių jungiančių reika klausė ligonis katalikų kuni mirė.
tos Tvarkytojų.
koks žmogus būtų keliavęs
tai nuo pat pasaulio įkūrimo lų turime daug ir jie nuims gų, lyg tik šis įžengė į ;'o
Todėl nenuot-tabiiį kad aky |
Gyvenimas — tai privilegi
per mūsų pasuulį.
galima matyti proto šviesa iš garantuoja tvirtų konsolida kambarį. Kunigas nusišyipp ja jėgoms išbandyti, o kai ta
lesiu mokslininkai, matyda
Šv. Povilas apaštalas tvir įpiadarytųjų dalykų.” Taip cijos bazę. Mūsų trautos atei sojo ir tarė: Aišku, kad ga-! privilegija drąsiai imama, pa
mi darnius gamtos, reiškinius,
garbindavo jų Kūrėjų Die tina, jog proto šviesa iš pa pat visi tikslingi gamtos dės tis gi tokios konsolidacijos lių, betgi tamsta esi protes- togių progų pasitaiko daug
vų. Newtomais, begalvodamas saulio kūrinių gali suprasti niai bei reiškiniai skelbia ne- į reikalauja ir prie jos turime tanttas.” — O jei tapsiu ka- dažniau, negu spėsi jas išnauapie gamtos tvarkų, sudėda- amžinųjį Kūrėjų ir Jo didy- matomų begalinę Išmintį.
eiti.
Dr. Pr. šacikauskas taliku, ar duosi man išrisi- doti.
O. S. Marden

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER “DRAUGO" KONCERTĄ
SOKOL

SVETAINĖJE

2345 South Kedzie Avenue

Sekmadienį, Sausio (Januaryi 26-tą Dieną, 1941 Metais
Šokiai po koncerto 8-ų vai. vakare

Pt-adžia lygiai 3-U vai. popiet

l

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

t

*

GARSUSIS DE PAUL UftlVĖRSlT ETO A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo” šianniame koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chieaeos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gieduos garsusis De Paul Unltčrdteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Becker, IŠ De Paul Unlvfersiteto Ir
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

*

ą

Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite j dienraščio “Draugo” koncertą, nes
uos it šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai
kietuš! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.
kž

$1.00. 75c. 50c.

Vien tik šokiams — 35c.

DRAUGAS

Pirmadieniu,

ARMY GETS FIRST MAJOR LEAGUE BALL PLAYER

Šv. Vardo Draugijos
-Veikla
Cicero. — Sausio 5 d. Šv.
Vardo draugija mišiose 7 v.
.-bendrai ėjo prie šv. KonuiJiijos, o ,po to turėjo bendrus
pusryčius parapijos salėj, ku
riuose dalyvavo draugijos
dvasios vadas kun. E. Abro.Zjnavičius ir kleb. kun. I. Al—bnvLčiu's. Po pusryčių pinnininko pakviestas dvasios vajdas pasakė kalbą ragindamas
yis-us narius dalyvauti benliroje Komunijoj kas pirmą
' sekmadienį kiekvieno mėne. šio ir dirbti visus darbus, ko
kius yra užsibrėžus draugija.
" Kadangi tą dieną pripuolė
draugijos šventė, dvasios va
das paragino narius skaitlin
gai -dalyvauti pamaldose ka""tedroje vakare ir pranešė,
l;ad busai nuveš ir parveš
dykai. Čia pat suvirinkime
užsiregistravo 25 nariai vyk
ti į ipamaldas.

;• Po to buvo pakviestas žo’ d.į pasakyti ir naujas kleb.
. kun. I. Albavičius, kuris žaJ^idėjo draugijai teikti visoke‘ riopą pagalbą jos kilniuose
‘••darbuose.
Po kalbų buvo padarytas
- trumpas pranešimas iš Fede-,
racijos 12 skyriaus apie aukų rinkimą pabėgėliams šel.—pti ir prakalbas, kurios įvyks
’-sausio 30 d., parapijos salėj.
Kalbės kum. J. Prauskis, Lie“tuvos konsulas P. Daužvar~dis ir L. Šimutis. Ragino,
kad draugija taip pat prisi
dėtų aukai prie Lietuvos rei>kalų. Pirmoji Cicero draugi
ąja, kuri paskyrė auką pabėLgėlių šelpimui buvo Šv. Anstano draugija. Paaukojo $5.
-Ji davė gražų įpiarvyzdį kitoms
^draugijoms.
> Federacijos 12 skyriuje
"draugiją atstovauti apsiėmė
;“E. Misius, M. Kubilius ir A.
Valančius.
2 Šiais metais draugijai yra
-.“užsibrėžus nuveikti kilnių da_lrbų, kurių pirmas bus vaka:-ras vasario 22 d.
Pranešta, kad draugijos

Knights of Lithuania
Ladies Bovvling League
Standing

klūbruimiM labai gražiai išdekoruotas ir supirktos naujos
kėdės, o kiti rakandai atnau
jinti. Tas padaryta, naujo kle
bono pastangomis.
J valdybą šiems metams iš
rinkta: dvasios vadu kun. E.
Abromavičius, pirm. M. Ku
bilius, paigielbininkas J. Nadzinskis, nut. rašt. L. Milius,
finansų iv.št. P. (Irišman, iž|
dininkas E. Misius, tvarkdarys A. Zazfckis, iždo globėjai Raymaik, J. Stonkus ir
A Zupkus.
A. Valančiais

VYČIAI VEIKIA

("Draugas”

.

Acme

telephoto)

Men’s Big Five
1. A ibi r
177
176
2. Dabro
175
3. Manst
.174
4. J. Kness
171
5. Rev. Vai nekis
Red Cherry.

•Big Five’’ of the Ladies
(as of December 18, 19-10
Average 11.(1.
1. S. Jesulaitis 155.23 189
2. Alice Manst
145.12 208
3. Yucus
142.12 171
4. M. Dalinis
138.25 210
g. Brazauskas
135.30 188
Gamės January 15th, 1941
Brighton vs. Cboir.
Cicero “ A ” vs. Tovvu of
(Lake.
Cicero “B” vs. North Side.
at Archer-35th Recreation,
2055 W. 35tb St., 9:30 P.M.

Nauji laikai. Kads jie ateis?
Eugene Stack, Chicago Whit<> Sox rookie pitcher, left, the first baseball player in the
tamstos. Jei tamsta visomis jė
Antanas Stankus, pirmi major kugųes to be ordered into the army for vear’s training, signs up with Lieut. Carl
gomis paremsi kat. spaudą,
11. Griffin in induction center at Camp Custer, Mieli. while Major Lloyd Gatės, left rear,
ninkas Lietuvos Vyčių Chi
surasi nors vieną naują skai
and Capt. George Zegolis, riglit rear, of cente/ look on. (Your credit muwt read “Acme
cagos Apskričio, sveikina vi telephoto”).
tytoją, tai katalikiškoji spau
sas naujas kuopų valdybas
da daugiau darys įtakos ir
ir ragina, kad su Sausio 1 tikras lietuvaites žaidžiant. kai baigsis Naujų Narių v,a“Ha-ha-ha” juokiasi L. V.
Lietuvoj bus daugiau vienu
d., 1941, pradėtų auginti Įžangai veltui.
' jus birželio 30 d., 1941 m.
West Sidės 24-ta kuopi, bet
sąmoningu kataliku.
kuopas per naujų narių va
*
*
y
*
sako: “palaukite kolei mes
jų ir vėl Chicagos Apskritį
Albina® Manistavičius, raš
pradėsime veikti, tadai pasipadarytų didžiausiu Lietu tininkas L. V. Chicagos Ap Kun. S. Valuckas, i;is Town saugokite.” West Side visa
vos Vyčių organizacijoje. skričio Vyrų Bovvling Lygos, of Lake, praneša, kad jau į darbą su Naujais Metais!
/r
Visi į darbą!
• * *
praneša, jog Lietuvos Vyčių yra baigiama planuoti atgai
*
*
*
Brighton Park 36-tos kuopos vinimas L. V. 13-tos kuojpos
L. V. 36-tos kuopos meti
Šį vakarą įvyksta Lietu vyrai yra pirmoje vietoje. ir su pagelba Garbės Nario
nis šokių vakaras įvyksta
NORTH SIDES
vos Vyčių Spaustuvės Rėmė Tymą sudaro Bruno ir Eddie kun. A. Valančiaus ir kleb.
ŠV.
VARDO
VYRŲ
D-JOS RENGIAMAME VAKARE
sausio 31, 1941 m.
jų Šokių vakaras Darious-Gi Churas, Charles ir John Yo- kum. A. Skripkos Town of
Kuris Įvyks
Na, šis, tas ir kit-kas iki
rėno salėje, 4316 So. West- mantas ir Dr. Al. Mani kas. Lake vėl bus gal nedidžiam
Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
*
if.
*
šia narių skaičium, bet stip kito laiko.
ern ave Visi yra kviečiami
Wicker Park Svet., 2040 West North Ave.
riausia sporto susirėmimuo
paremti šį vakarui.
Moterų
ir
merginų
lygoje
Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO ŠTABU:
*
*
*
Brighton
Park 36 kuopos
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
♦
♦
Matthevv Kass, sūnus Mr. ratelis yra irgi pirmoje vie
miejų,
Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
CONRAD
ir Mrs. John A. Kass, kurie toje. Ratelį (sudaro Helen
jais
Ispanijos
artistais ir grakščia šokėja jaunute He
Girdėjau (bet nežinau kiek
Fotografais
turi Jewelry krautuvę 4216 Cherry, capt., Adei Cherry,
len
Bertuliute.
Šokiams gros garsioji George Victor
įrengta pir
tiesos yra girdėjime), kad Studija
mos rūšies su mo
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus
Archer ave., susižiedavo su Sopinę Gimbut, Bemice Liaužlaido
Dievo
Apvaizdos parap. L. derniškomis
Chicagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą.
mis
ir
Hollywood
panele Lorraine Francell, dūk kas ir Helene Sadauskas.
Darbas
V. 4-ta kuopa su nauju kle- šviesomis.
Programo pradžia 7 v. v.
šokiai prasideda 8:30 v. v.
Garantuotas.
rele Mrs. Francell, kuri turi
*
*
*
Įžanga — 40c su drabužių padėjimu
bonou
kun.
Martinkum
iškels
Real Estate
5044 Archer
Antanas Žilis, Jr., naujas i
“surprizą,” kai baig- 420 West 63rd Street
ave. Susižiediaivimas įvyko
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
tuojau po Naujų Metų. Visi pirmin-inkas L. V. Brighton i »is naujų narių prirašinėjiRes.: - ENGlevvood 5840
Skaitykite Katalikišką Spaudą
Park
36-tos
kuopos,
džiaugia
mo
vajus.
Na,
pamatysime
1
draugai ir draugės linki
jiems laimės ir linksmybės. si, kad kuopos bovvling rate*
Sf.
*
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge^
liai yra pirmoje vietoje. Ra
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Alicija Manstavičienė, raš gina visus narius kad pri
KELNER - PRUZIN
tininkė L. V. Merginų ir Mo rašytų naujus narius į kuo
deriauiiM PaUmavimM — Moteris patarnauja
terų Bowling Lygos, prane pą ir kad vėl Brighton Par
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
šu) jog vėl pradėjo žaisti po ko kuopa būtų didžiausiai.
dviejų savaičių merginos ir
moterys Chicagos Apskričio
Visi nariai Lietuvos Vyčių
čempionatui. Žaidimo vieta 14-tos kuopos džiaugiasi nau
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
yra Archer-35tli Recreation, ju klebonu kun. Ig. AlbaviKARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
2055 West 35tb St. Visi k vie- čium ir sako, kad jie užims
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
ciami atsilankyti ir pamatyti pirmą vieta narių skaičium,
Rašo Red Cherry

Ha, Dailios lookai Kaltos Vaišes

DIREKTORIAI

John F. Eudeikis
1ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

BE AB5OLUTELY CUT OUT
OF THE RUNABOUT CHILD’S
LIFE. THE TOYIN-ANTITOXIN OR TOKOIO TPEATMENT
VNILL PREVENT DtPHTHERlA...
IT SHOULOBEGIVEN WHEN
Tv-e baby.

4605-07 So. Hermitage Ave.

TeL LAFAYETTE 0727

A UBUI A M P C PATARNAVIMAS
H m D U L H N b t dieną ir naktį

D

V
I

V
K

A

T KOPLYČIOS VISOSE
1 miesto dalyse

Antanas M. Philips

4447 South Fairfield Avenue

OUR.
-TRAFFlC
POLESIO
THE
VETTER I

<? ei

V

J
A L MOST TW HUNDRED YEARS AFTEP
THE BUBONIC PLAGUE KAD BEEN
IT5 DESTPUCTIVE COURSE ACROSS
POP i-'S, ANDREAS VESALIU5, A 28 YEAR OLD
PDO< Į SSOR OF ANATOMY AT A UNIVERSITY IN
Pa □
., TALY, VYRUTE A BOOK ON ANATOMY
1
MARKED A NEW STEP IN THE STUDY OF,
THS
py. AMBfiOlSE PARE'(I51O-I5«,O)
aaAO; NEWSTRIDESIN THE FIELD OF
5UPSERY. PARACELSUS (14^3-1540
PAVED THĘ WAY FOR GlVING CHEMtSTRY <
šn MpORTANT ROLE IN THE SCIENCE
(X 1 '.EALING-. THIS PERlOD MARKED
* 4ENERAL A0V4NCEMENT OF SCIENTIFlC'
ksr
METHOPS IN MEDICINE....
ChEOEDIN

(as of December IStli, 1940)
Brighton Purk
25
Spiritual Dir.
15
12
North Side
1!)
17
Cicero
16
17
Town of Lake
15
18
Marąuette “A“ 16
2D
K of L Press
14
19
Marąuette “B” 15
21

(as of Januarv 8th, 1941)
W
L
1. Brighton) Park 23
7
2. Cicero “A”
16
14
3. Cboir
15
4. Town of Lake
14
16
5. North Side
13
17
(i. Cicero “B”
17

IEALTHY, WEALTHY AND WISE'

IS SlX
MONTHS
OuD •••

Knights of Lithuania
Men’s Bovvling League
Standing

Sporto Žinios

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

S'1 i'

DYKAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

KlmurUt* mfteą radto proeramo Antradienio k
rytate 10:00 valanda, ii WHIP atotteo (1400 k.)
■a Povilą Aaltlmleru.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA UŽ SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Ave.

Chicago, III.

laukite Tel. — SEELEY 6103

Aattony B. Petkus

3307 Lituanica. Arą
Phone YABds 4908

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

P. I. Ridikas

8354 So. Halsted St
Telefonai YABds 1419

Lackauica ir S

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

I

Alhat V. Petkas

4704 S. Weatern Avenue

1.1. Ztlp
S. P. Mažeika
I. Lhlenčios

1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782

Phone LAFayetts 8024

3319 Lituanica Avenue
Phone YABds 1138-1139
<348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3571

DRAUGAS

Pirmadienis, sausio IS, 1941

Kitoks Pakvietimas
Vyrams Tarnyboj

Po Linksmaus
Vakaro

Cicero. — Moterų Sąjungos
Visokių pakvietimų buvo
gaišinta, kad pritraiukti vy 2 kp. valdyba suruošė gražų
rus, kurie yra pašaukti į ka pagerbimo vakarėlį. Atsilan
ro tarnybą, pav., kad nenu kė daug narių ii* svečių. Da
stotų pirkti naiujų drabužių lyvavo vaišėse ir kuopos dva
ir kitų pageidaujamų daly sios vadas kleb. kum. Albavikų. Pardavėjai žadėjo laukti čius ir kun. Klonis. Matėsi
užmokesčio iki po sugrįžimo ■ svečių tarpe ir varg. A. Moniš tarnybos. Kelios krautuvės deika ir brangi viešnia, aps
met garsino pribusiančios at-l krities pinu. A. Poškienė bei
gal drabužius, kad ir dėvė kiti, kuriems išvardinti už
tus, kai pirkėjais bus pašauk imtų daug vietos.
tas į tarnybą, ir jam bus už Vaišės, naiėis Druktemienės
rašytas pilnas kreditas, ku namuose, buvo neaprašomai
riuo jis galės įsigyti naują puikioš, dėka sumaniai komi
eilę kai sugrįš į civilį gyve sijai : Mondeikieneį, Jaukšienei ir Matui.
nimą..
Valdybos narių ir svečių
Bet iki šiol negirdėta, kad
nuotaika
buvo kuo (geriausia.
kas rūpintus patarti vyrams
tarnybos amžiaus, jog nieko Pasakyta kalbų, linkėjimų. Įgvro nepatirs išleisdami pini spūdingą kalbą pasakė kleb.
gus dabar, o po metų grįžti k-um. Albavičius, sukeldamas
tpirie tų drabužių, kai kišenės kuopai ūpo darbuotis išvien.
Po vaišių dar buvo kauliu
bus tuščios.
Šį svarbų klausimą prama kais žaidimas. Laimėtojoms
tė direktoriai Chicago Sav- Druktemiis dovanas išdalino.
ings and Loan Association ir, Žodžiu, buvo jaukus šeimy
štai, pnaineša, kad bus atkrei niškas pokylis.
pta dėmesys prirašymui vyrų
Valdyba labai džiaugėsi su
laukiant pašaukimo į tarny silaukus tokio pagerbimo ir
bą. Be abejonės, ,bus linksma širdingai dėkoja visoms na
kiekvienam sugrįžti į Chica- rėms ir komisijai.
gą ir rasti, kad jų desėtkas ar
šimtinė ne tik buvo saugiai Šių metų valdyba liko ta
užlaikyta, bet dar ir paaugo pati, būtent: pirm. K. Sriubiienė, vice .pirm. B. Polubinnuošimčiais.
Bendrovės raštininkas John stkienė, nut. rašt. Br. PetraPakeI, maloniai duos patari vičienė, finansų rašt. B. Ja
mus, į kokį Skyrių patartimi kaitienė, .iždininkė Tumavįįsirašyti sulyg kiekvieno ap čienė, iždo glob. Jodelis ir
linkybių. Bendrovės ofisas Daunienė, tvarkdarė Johnsorandasi adresu 6816 S, 'VVest nienė, korespondentė Br. Peern Avė.
Direk. S. travičienė.
Metinis kp. susirinkimas įvyks sausio 13 d., 8 vai. va
Nortb Side Žinutes
Kalėdų progai Jeris Ramoš kare. Visos narės kviečiamos
ka apdovanojo Viktoriją Ste- dalyvauti svarbiame susirinNida
ponaitę gražiu deimanto žie kinie.
du. Abu išauklėti lietuviško
je katalikiškoje dvasioje. Tė So. Chicago
vai yra pavyzdingi lietuviai
Per parapijos bankietą bus
ir katalikai. Linkime sukurti
išpildyta programa, kurią ręgražią lieltuvišką-ikaftalikišką
ngįa mokyklos vaikučiai, va
šeimyną.
dovaujant
seserims-mokytojoms: sr. Josettai ir sr. GeraeMūsų kolonijoje manoma
vieve. Dainuok ir parapijos
atgaivinti Federacijos skyrių
choras, vad. varg. K. Gauir prie jo įsteigti Lietuvai
biui.
Gelbėti Fondo skyrių. Drau
gijos turėtų išrinkti atstovus.
Kas iš parapijom} norėtų
O jei jau kur yra išrinkti at
atnaujinti Draugo”, “Lai
stovai, kaip pamatysite spau
vo” prenumeratą, arba užsi
doje pranešimą ir klebonas
prenumeruoti, lai kreipiasi į
užsakys bažnyčioje, kad šau
varg. K. Gaubį. Jis visuomet
kiamas susirinkimas, visi ma
mielu norui patarnauja.
lonėkite susirinkti. Be to, (pra
soma ir visų geros valios lie
Parapijoj randasi ir ligo
tuvių atsilankyti, prisidėti
nių. Ilgas laikas, kaip serga
darbu ir auka prie lietuviško,
Morkienė, ir veiklus parapikatalikiško veikimo. Svar
jonas Baltuška ir Latožienė.
biausiai, pagelbėt dabar varg
Pastaroji randasi pats savo
stančiai Lietuvai.
sūnų, kur ją prižiūri marti
Lietuvytis
Elena.
I— -- I
Linkime visiems pasveikti
“Drauge” smulkūs skelbi
mai mažai kainuoja, bet duo ir vėl grįžti į mūsų tarpą.
da daug naudos. Skelbkite
“Drauge”.
A. V. Stahulioniai prieš
' ■

1 ■!■■■■■■■■»—

■■

■■■ ■ I

SOCKO THE SEADOG

jo žmona Freda Elsie, 43
m. amž. Tad ir ji įkaitinta
kaipo bendrininkė.

13 METŲ NUOTAKA TURI EITI MOKYKLON

MEST FĮĮĘL OĮĮ SERVICE

“DRAUGĄ”

PLATINKITE

BLUE FLAME RANGE OIL
VICTOR

SKELBKITĖS “DRAUGE”

YUKNES,

Savininkas

CLASSIFIED
Fuel Aliejus

Range Aliejus

MERGAITC

PAIEŠKOMA

Paieškoma mergaitė dirbti namuo
se ir prižiūrėti vaikučio. Saukite
po 5:30 vai. vak. VlRginia 174».

2335 SO. VVESTERN AVĖ.
GHAR1/ES

P.

SVROMHKIS

Perkam - Parduodam
ir Statom Visokius

&

CO.

24

- Mainom
Namus

PATARNAVIMAS

TELEFONO

VALANDŲ

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

Bargcnai Marąnette Pk. ir Apylinkėj

2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb..
garadžius. Kaina $6.800.
Mažas jmokėjimas.

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

i

(1021 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Olflce ReD. 3713. Vak. Pro. 0176

("Draugas'

ncme tel nenoro i

Flovd West, 25 m., Adrian, Mieli., ir jo 13 m. amž. nuota
ka, Mildred Counts, kuriai teismas įsakė (grįžti mokyklon į
-6-ąjį (skyrių savo gimtiniame miestely Bryan, O. Jos vyras
West ir jos tėvai traukiami tieson, nes gaunant leidimą
tuoktis jie padavę neteisingą mergaiėts amžių. Sakę, kad
ji esanti 18 m. amž.

PARDAVIMUI BUNGAIiOW
Pardavimui
5
kambarių
mūrinis
bungalovv. Furnace šiluma. Uždary
tas porėtus.
2-jų karų garadžius.
Žema kaina. Agentai tencatsišaukia.
3603 Wcst 58tli Place, tel. —
H EMlock 3315.
BEI KALINGAS DARBININKAS
OFISE

Reikalingas jaunas lietuvis abelnam
ofiso darbui.
Turi mokėti gerai
kalbėti ir rašyti lietuviškai ir an
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę.
Pastovus darbas. Gera alga. Sau
kite: CANal 8011.

šventes įsigijo naują 1941 De Įkaitinti vyras
Luxe Plymouth automobilį.
su žmona
Labai patenkinti. Sako, vai
Federalinė ‘‘grand jury”
ruoti labai lengvas. Maloniai
įkaitino L. Davison, 42 m.
patarnavo varg. K. Gaubis.
amž., buvusį Central Nation
Šv. Juozapo parapijos mo ai banko, 728 Roosevelt rd.,
terys ir merginos kviečiamos tarnautoją (tellerį), kurs iš
įsirašyti į Šv. Teresės dr-ją. eikvojo 9,541 dol. banko
Sus-mai įvyksta kas pirmą fondų.
pirmadienį mėnesio, parapijos
Jam tame darae padėjo
sailėj 7:30 vai. vak. Susirin
kusios draugiškoj nuotaikoj
šf ū
IO
išvargto dr-jos ir parapijos
Vau Btiren ir Micliigan Avė.
DABAR
HOIK>
ręjkahis.
Rap.
Iki dabar uždraustą veikalą —

Remkite Lietuvišką
Žyduką

d

Vieša Padėka
Šiuomi reiškiu didelį nuo
širdų lietuvišką ačiū visiems
tiems, kurie taip gausiai pri
sidėjo tokios gražios Kalėdų
dovanos, kuri buvo mani su
teikta per tas brangias šven
tės. Dievui padedant, sveiks
tu greitai ir dažnai atsimin
siu Jus visus mano maldose,
kaip ir man teko padaryti
per praeitas kelias dienas kai
prisiminiau Jus mano mišių
aukose. Lai Dievas atlygina
Jums šimteriopai už tokį nuo
širdumą parodytą mano lir
igos metu. Taip1 ačiū visiems
prisidėjusiems prie gausios
dovanos ir lai Dievas pasi
lieka su Jumis amžinai.
Kun. Julijonas Grinius,
Šv. Antano parap. vikaras
PLATINKITE

“DRAUGĄ”

^tchinfS

Porqinck reiief from itChing of cczema, pimpio.
atMele's foot, teabiet, mho and other externaUy caused akiu troublet. w world-famoua.
cnolirtR. antiseptte. liąuidODD Pretcnptmn
Gnatelest, atainloa. Soothet trritation and
qnidtly ttnpe intente itehmą. 33c trini bottle
provea it, oryour money back. A.k yoar
drugpat teday for
O. PlKtCftlPTroN.

DINING ROOM SETS — PAR
BŪK fekKT'S — BEDKOOM bii/L'tt
— RŪGS — RADIOS — REPKIGEKATORS — WASHI2tS —
MANGEES — STOVĖS.
AU NtMlounlIy Advertiscd Itema.

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

NATHAN
KANTER

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į

MUTUAL
L1QUOR
CO.

Vartodami ROCK WOOL Namą Insulacij
Sutaupysite Daug Pinigą.

Wholesak
4707 So

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes
1. r Sutaupysite 40% kuro;
i<
now«nt DOCK wopt
COKKSOAOO
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
F BOUS bSRATUto B
3. Padidina namų vertę;
CoHvvtJ sroCoMmmou B *
4.
Taupo namų šilumą;
S W >-30
Gmc F .
5. Duoda gerą apsaugą nuo
45iM»«CuMcFt
gaisrų;
Pūro B ** m L
6. Greitai ir lengvai įtaisoma

‘After Mein Kampf?’

m

oabm

qa m

(“PO HITLERIO — KAS?”)

oft

WQIK STLDI

boi

ms

I94«; WeU'3*>* Street

‘74

Visoki Gėrimą

Schlitz Alus.

MOST

PETE YOUNG

MODERN

Smagi Užeiga

AD\ANCED PHOTOGRAPHY
LOWEST FirSSIRI.F PRlf ES

PHONE LAFAYETTE 2*13

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

HOLLYWOOO INN
Svetainė renduojftma susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems
parengimams.

t

um

avtw

Apskaičiavimas
Hsavy ButwmaMav««iAi>Mamrvy. CavMMrrc. Etc.

Dykai!

Parūptauune FR.A. PufcoUnlmus
ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šit
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

Republic 6051|

6343 S. Westem Avė.

WBrehoose: 9401 So. Stony Island Avė., toi.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Mykolas Ir Elzbieta Ruda įtakai
(Savininkai)

2417-19 WEST 43rd ST.
Phone Vlrglnla 9780

"K'Novy ABchIT ITf
srocK
Art’
i 6oertr«T TRure vertis
dCo at seyeNTy Five
fe«Ts o 5horč rt/55 (Torte
Df To rouK troosan'
**>14-* R S A SHAREL

Th«T

TYREYVRITER S
A Nf

UNIVERSAL
RESTAURANT

A D D i (K,

MACHINES

—SMALL MONTHLY RAYMINTS —

AU MAKFS
SOLO, RENTED
ANDREPAIRED

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimą.

oil

—LAMAI MAM4M AUOVANCI —

•M aiBVUTS <AMT •Mt-TIM MIV-MACMIMI •VAtAMIN

ninkama. Patarnavimas Vlntema

★STAR

756 W. 31st Street

TYPEW*ITE*

COMPANY

1M W. MAOMON JT.

A. A. NORKUS, sav.

Phone

Tel. Victory 9670

DEAR3CRN

P444

įjlTI«ATII^^|li|^BIMON»T«ADON

I

By Teddy
KURSU, GET THE ACClOEKT
VICTIMS NAME 90 WE CAM KJesAYS
NOTiry HIS

IT'S NOT

NECESSARY. HIS FAMILY
KNOW5 HIS NAME l

jį

I

Remkite tuos biznierius, kurią pagarsinimus
•matote “Drauge’*.

Pirmadienis, sausio 13, 10 n

DHKtGAS

Kunigas Prunskis Trumpai Kalbės
Koncerto Pertraukoje

BROLIAI DVYNAI NORI BŪTI MAJORAIS

Pataria paskubinti

susisiekimo patvarkymą

Teliko Tik Dvi Savaites prieš
Sausio 26 d., 1941 m.

APLINK MUS
X Bridgeport Tėvų Mari

Chicagoj planuojamas su-1 daug reikalaudama už savo
jonų Bendradarbiai uoliai
sisiekimų (traction) moder- nuosavybes. Bet miestas iš1
rengiasi prie “bunco party”
ninimas gali kartais visiš savo pusės šiai kompanijai
sausio 15
parapijos salėj.
Kadangi Kunigui Pruns- bus tikras surpryzas visiems
kai nepasisekti, ypač šiais nepasiūlo jokios kainos. Sa
kiui neteko iškilmingai da susirinkusiems koncerte.
nepaprastais laikais,
kaip ko, miestas turėtų paskirti
X DKK — sutrumpintai
Koncerto tikietų kainos ylyvauti “Draugo” bankiete
vykdomi šalies
saugumui komitetą ir jam pavesti šios vadinsis “Draugo” Korespor
Garbės narių pagerbime, ra visiems prieinamos. Gestiprinimo darbai. Šalies vy kompanijos nuosavybių įkai ndentų Klubas. Taip nutarė
Gruodžio 8 d., 1940 m., Auš- riausieji tikietai tik po do
ros Vartų parapijos salėje, lerį. Kiti po 75c., o dar kiti
riausybės pagelbiniai orga nojimą. Jie kompanija prie susirinkimas praėjusį sekma
tai Gerb. “XX Amžiaus” re po 50c. O šokiams, kurie įnai gali atsisakyti Chicagai šintųsi, miestas juk turi dienį.
daktorius maloniai pasižadė vyks tuojau po koncerto,
padėti modernizuoti susisie teisę kompanijai pasakyti,
jo atvykti į “Draugo” kon grieš Stanley Metriko šauni
X Savaitraščio
“Laivo”
kimus, jei miestas su kom kad jis pats, miestas, gali
certą sekmadienį, Sausio 26 orkestrą ir tikietai tik po
panijomis veikiau nesutars gatvėse
operuoti
nuo skaitytojų skaičius sparčiai
d., 1941, Sokol salėje ir ištar 35 centus.
ti nors kelius žodžius kon Tikietų vajininkams bus trys
(•‘Draugas” Acme telephoto)
išlyginti nesusipratimus.
savus busus. Tada kompani kyla. Redakcija džiaugiasi
certo pertraukoje. Per visus
Federal Works Adminis- ja kitaip būtų nusiteikusi nuo Naujų Metų pradėjus lei
gražios ir brangios dova
Frank Kilbane (kairėje) ir jo dvynas brolis Harry (deši
praeitus kelius mėnesius,
nos.
nėje), Waiukegan, UI., miesto klerkui pateikė ipeticijas kan- tration direktorius John M. šiuo klausimu.
sti laikraštį didesnio fornuaiKun. Prunskis buvo nuošir
Kalbama, mayoras Kelly to, į kurį gali įdėti daugiau
Šiuo laiku tikietai yra pla duoti į miesto majorą. Frank yra demokratas, o Harry — Carmody prisiuntė laišką
dus “Draugo” bendradarbis
respublikonas.
ir dabar iškilmingu būdu tinami tarp “Draugo” agen
miesto mayorui Kelly susi nepalankus imtis griežtųjų pamokinančių raštų ir gražių
pareikš savo nuoširdumą tų, ir, kad paakstinus tikie
siekimų plano reikalu. Jis priemonių prieš kompanijas. atvaizdų. Kas dar nematė
boja. Tinime sergančią, narę
“Draugui” prieš visą lietu tų pardavinėjimą, adminis Moterų Sąjungos
tarp kita sako:
Jis nori gražiuoju ir drau naujo “Laivo”, lai parašo
vių visuomenę. Tai didi gar tracija yra pasiryžusi duoOną Mikaitienę (kun. V. Mi“Mes veltui prakišame gingai taikintis ir kad kiek- redakcijai: 2334 So. Oakley
bė “Draugui” susilaukus to- ti tris gražias dovanas tiem 1 Kp. Susirinkimas
kaičio motinėlę). Ją sąjunlaiką ir pinigus. Prieš še- vienam kokiam sumanymui Avė., gaus vieną, kitą nume
kio garbingo svečio koncerto kurie parduos daugiausia ti- Bridgeport. — Įvykęs bu
gietės lanko ir paguodžia.
kietų šiam parengimui, šių . P
T
programui.
šius mėnesius aš raginau kompanijos laisvai pritartų. rį dykai pasižiūrėti.
,
b
* šio 6 d. Šv. Jurgio
1 kp. valdyba užgirta ta
dovanų
pilna verte
yra
* parap.
1
1 savisus tuos, kurie dirba su
Anot mayoro, aldermenų
Kun. Prunskis sykiu su $80.00.
lėj pasižymėjo gražiais nuta palti:
X Dan Rupeilris, turtingas
Nedvarienė
ipįrm.,
Visais Chicagos lietuviais gė
Pirmoji dovana bus gar rimais ir rimtumn. Toji kuo B. Bitautienė vice pirm., A. sisiekimų moderninimo pla tarybai jau pateiktas susi farmerys iš Groton, So. Darėsis šaunia lietuviška dai sios išdirbystės Bulovą ranpa davė pradžią visai sąjun- Nausėdienė fin. rast., V. Gal- nus, kad savo darbo neati- siekimų ordinansas, tad gal kotai, šiomis dienomis su žmo
na ir grakščiai atliekamais kinis laikrodėlis, vertės apie gni ir
giai dienai .
j
bus
deliotų. Bet, kaip dabar ma dabar skubiau viskas
na ir dviem dukterim viešėjo
naitė nutarimų rašt., O. Sekšokiais. Džiaugsis De Paul $35.00. Antroji dovana bus
tau, mano raginimas pa užbaigta.
klauso
rinktinės
veikėjos
ir
Chicagoj pas gimines. RuipeiUniversiteto skambiais bal Parker Pen Desk setas su
lee.kienė ižd., P. Puišiūtė ir
sais ir muzikos teknika. Vy- laikrodžiu, vertės $25.00. pirmosios sąjungietės. Dar A. Valančiūnaitė iždo globė neigtas. Laikas eina. Atro Tačiau yra dar viena svar kio ūkis — 480 akerių žemės,
do, kad jei šie planai grei bi kliūtis. Ordinanse nieko
čiai su savo dainomis ir juo- Trečia dovana bus mažas kil bais kuopa nenori girtis: jie jos.
kurioj labai gerai auga kvie
tai nebus užbaigti, toles nepažymėta kompanijų dar
kingais teatrėliais tikrai nojomas Emerson Televisi- užrašyti aukso raidėmis mu
Po susirinkimo gražiai bai niems darbams kelią pastos bininkų pensijų klausimu. čiai. Jis Broliui Vladui žadė
pririš kiekvieną prie sėdy on Radio., vertės $20.00.
siji išeivijos istorijoj.
jo atsiųsti rinktinių kviečių
gėm vakarą A. Nausėdienės,
nės ir pavergs kiekvieno
šalies saugumo stiprinimo Darbininkai nori pensijų ga
1 kp. sukėlė šimtus Tautos. ^foft Są.gos organizatorės na-;
klausytojo širdį. Per pasi Visų Šventųjų
darbai ir miestas liksis be rantijos. Kompanijos atsa- PlotM™s kepti,
kalbėjimus su “Draugo” ko
Fondui.,
Šv.
Kazimiero
akaį
mU
oL?e,
prie
arbatėlės
ir
vai
X K. Raila, “Draugo” amoderninio susisiekimo.”
ko, kad pensijų klausimas
ncerto dirigentais Dr. Ar- Draugijai 25 Metai
dėmi jai; yra dviguba amžina
R.
thur C. Becker ir muziku
Carmody supranta,
kad negali būt įimtas ordinam gentas West Pullmane, pra
Cicero. — Draugvstės Vi.au narė, aukojusi virš $200.00. ‘
____________
Juozu Sauriu matosi, kad jie
Chicago Motor Coach kom- Į san. Tokios nuomonės yra neša, kad katalikiškos spau
begalo entuziastiškai į visą Šventųjų valdyba 3941 m. y- Dirbo parapijai, spaudai ir Šaunios Vestuves'
panija stato kliūčių per federalinis teisėjas Igoe
dos platinimas sekasi. Gauna
parengimą žiūri ir praneša, ra sekanti: pirm. J. Šileikis, Karmėlavos mergaičių moky
daug naujų “Draugo” skai
chorai labai noriai ir sėk vice pinu. F. Mikutienė, rašt. klai, lankantis F. PikčilingieTown of Lake. — Sausio 4
tytojų. O koncerto tikietų pa
mingai dalyvauja prakti E. W. Mikutis, finansų rašt. neį sukėlė $700.00. Be to, kuo da, Šv. Kryžiaus bažnyčioje kae vaišes, kuriose dalyvavę Vienas teisėjas ją
kose O. panelė Genovaitė V. G ri gaili finas, kontrolės rašt.
rdavime žada net Cicero age
pos valdybai tarpiriinkaujant įvyko sutuoktuvės Ester Pau- ^un- Deksnys, kun. A aluckat, nupeikė, kitas
Sauriutė kasdien miklina
ntą sukirsti. Gali būti. Juk
latras \ illeisis piasakė
savo šokėjų grupę ir tikisi J. Liaugaudas, ižd. A. Slau- gauta $1000.00 iš Šv. Kazi kštytės su Teodoru Ostrovv?pagyrė
gražias sveikinimo kalbas ir
ir priežodis sako, kad mažas
susilaukti daugiausia rekla teris, maršalka P. .Taurozas, miero kapinių fondo tai mer kiu
didelį vežimą parvermos su perstatymu polkos korespondentais E. W. Miku gaičių mokyklai.
Ta proga visa bažnyčia bu- palinkėjo jauniesiems geriauPolicija areštavo Misa Ma kupstas
V* _
lietuvišku ir , amerikonišku tis, kuriam taipgi užprenu Visus darbus 1 kp. nesuge- vo išpuošta, gražiomis balto sio pasisekimo naują gyveni ry Sullivan, 28 m. amžiaus čia.
būdais. O Lakštutės šokis
meruotas 1 metams “Drau bėtumėm surašyti.
mis gėlėmis ir gausiai iliu mą pradedant. Svečių tarpe restorano tarnaitę, už auto X West Pullman jaunimas,
gas”.
Atstovės į Šv. Jurgio pa minuota. Jaunavedžiams šliū- pastebėjome (sekančius: Kiu- mobilio valdymą neturint kaip jau sykį rašėm, ima pa
Paskutinis 1940 m. įvykis rapijos auksinio jubiliejaus bą davė kun. Deksnys ir pa činus su šeimynai, Krikščiū jai “laisnių.” Areštuotas ir mėgti lietuvišką katalikišką
buvo “bunco party” parap. rengimo komisiją išrinktos il sakė gražų pamokslą. Solo nus, Naruševičius, Gaidelį su automobily rastas miegantis spaudą. Šiomis dienomis Liu
naudai. Vakaras buvo sėk gų metų sąjungietės, plačiai Igiledojb Ilelcn Pieržinskienė) šeimyna, Pieržinskius, Navic- restorano
patarnautojas dvika Jurijonaitė užsiprenu
mingas. Atsilankė ir naujas ir seniai žinoma veikėja Ona varg. Vladui Daukšai akom kus, Peny, Navickaitę-Wards, john Atella, 32 m. amž., au meravo ‘ ‘ Laivą ’ ’. Pavyzdys
Geitautus su šeimyna, Lau tomobilio savininkas^ Jis bu kitų kolonijų jaunimui.
kun.- Albavičius ir Sekleckienė ir žymi biznier- panuojant.
, .
.....
laimėjo pirmą dovaną. Komi- ka ir sena parapijonka Bar Jaunoji — duktė plačiai ži rynus, Nemunus, KneižiuL-, vo kaltinamas už nusigėri
Rakandai, Pečįaj, KarpeLą^ tii.joj- buvę .Ą. ? Šileikienė, A. bora Balienė.
X Tėvų Marijonų Bendra
nomų Town of Lake biznie Rakauskus, Eitučius, Stiu mą.
Lovos, Parlor Setai, Elek- Slanteris, A. Navickienė ir
darbių 8 skyr., Town of Lake,
M. S. apskrity apsiėmė 1 rių 4539 S. Honone Bruno ir kus, Sakauskus su šeimyna,
Miss Mary Sullivan buvo kauliukais žaidimo pramoga
trikinės Ledaunės, Skalbia V. Grigaliūnas.
kp. atstovauti Veronika Gal- Stello1.? Bielunskių po pirmu Vitkauską, Vikirą, Vaičkienę, pašaukta trafiko teisman, o
mos Mašinos, parduodamos
bus sekmad., sausio 26 d. 3
Ateitis 1941 m. atrodo gra naitė, kuri ir Chicago Heigbts vyru Paukštienė, buvo pasi Skinderį, Kisielius su šeimy
J.
Atella
—
South
State
St.
dabar su didele nuolaida.
vai. po piet. Gautas pelnas
ži, nes visi nariai laukia ap gyvendama 1 k p. neapleido. puošusi lyg balta lelijėlė puo na ir k.
Rap.
teisman.
bus dovana seimui. Pramogai
vainikuoti draugystę sidabri Dabar džiaugiamės jos sular. šnia balto šilko suknele su
Miss M. Sullivan teisme bus parapijos i=«lėj.
nio jubiliejaus proga.
k u s i os Cli i cagoni
ilgutėliu ir gražiu vainikėliu'. GUBERN. GREEN
teisinosi, kad ji ėmė valdy
Kitais susirinkimas
įvyks Ligonių lankytojų raportas
Vakare po vestuvių jauno INAUGURACIJA
X Tėvų Marijonų Bendra
sausio 19 d., 1 vai. po pietų. I
1 kp. savo nares gražiai apti automobilį, nes Atella bu
sios tėvai iškėlė savo namuo
darbių Bridgeporte rengiama
Naujo Illinoiso guberna vo gėręs. Nepaisant to, tei “bunco iparty” pramoga ste
Rašt. E. W. Mikutis rūpina ligoje, rūpestingai glo se dukrelei ir žentui karaiišnu
toriaus D. Green inaugura sėjas J. Gutknecht ją
bina visas kitas kolonijas.
cija šiandien įvyksta Spring baudė 5 dol. bauda ir 1 dol. Šv. Jurgio parapijos moterys
“THAT LITTLE GAME”
THE WETS WIN
fielde. Per iškilmes didelis lėšomis už automobilio val
renka dovanas ir geraširdžių
prabangumas paneigtas pra dymą be “laisnių.”
biznierių ir priietelių, platina
Kiek
palaukus
South
šant pačiam gubernatoriui.
bilietus. Pramoga įvyks sau
Jis nusprendė gubernato- State St. teisme teisėjas J.
sio 15 d., parapijos salėj. Pra
riaudamas laikytis griežto T. Zūris Miss Sullivan įver
šomi ir kitų kolonijų bendra>sios ekonomijos. Tad ir pa tino, kad ji pavadavo savo
Aukštos rūšies 1941 metų
darbiai nuvykti į svečius pas
ti inauguracija neturi tu draugą, kai tasai buvo išsi
radijo.?, gražiuose kabinet
gėręs. Teisėjas panaikino iš malonius bridgeportiečius.
rėti ištaikingo pobūdžio.
uose, vertos $95.00, už —
“Draugo” koncerte, sausio
Ir Chicagos lietuvių po keltą prieš Atellą kaltinimą
26 d., 1941 m., dalyvaus gar
litinė
grupė
išvykusi į ir jį paleido.
susis De Paul A Cappella, cho
Springfieldą.
Gub. Green
Radio ir Victrola Kombi
per priešrinkiminę savo kam REMKITE, PLATINKITE ras ir rinktinės lietuvių meno
nacijos, Automatiškai mai
paniją žadėjo neužmiršti lie KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. jėgos.
no Rekordus, dabar už —
tuvių, kurie rėmė jo kandi
datūrą. Kaip kitos respub
likonų grupės, taip ir lietu
viai pakviesti į Springfieldą
dalyvauti iškilmėse.
RADIO LAIKRAŠČIO MI METAI

METINIS
IŠPARDAVĖ

54500

£59-50

ITAIdTIJ

I0S. F. BUDRIK
Incorpo rateil

EURNITURE — RADI0S

Illinoiso
gubernatorius
Stelle trumpai gubernatoriavo. Bet ir tuo trumpu lai
ku jo parolių boardas
iš
valstybės kalėjimų paleido
391 kalinį. Jie paroliuoti. Iš
jų keliolikai gubernatorius
grąžino
pilnas
pilietines
teises.

«

3409-11 S. Halsted
Street
Tel. YARDS 3088
WCFL Radijo Valanda Nedėlios
vakare nuo 5:30 Iki 6:30 vai.
įdomu pasiklausyti!
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ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietnvijų.

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mų valandų po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tų vaL var.

W H F C — (1420 Kilocycles)

J>
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