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GAUSI AUKA LIETUVOS GELBĖJIMUI

Negalime praeiti tyliai ne
paminėję Worcesterio Šv.
Kazimiero par. lietuvių kle-j
Karo Grobis Afrikoj
bono kun. Augustino Petrai-1 Pakeitimai
čio garbaus veiksmo. Kuru
Italų Karo
Petraitis šiomis dienomis mil
nėjo kunigavimo jubiliejų. Vadovybėj
Ta proga jo parapijiečiai įteikė jam piniginę dovaną,
ROMA, sausio 13 d. —
kurios didžiausią dalį jis Oficialiai pranešama, jog
paaukojo Lietuvos Gelbėji šiandie Italijos karo vadovy
mo Fondui, o likusius — ki bėj įvykę nauji pakeitimai.
toms lietuvių katalikų orga Naujuoju italų kariuomenės
nizacijoms.
Albanijoj vadu paskirta gen.
Šiuo savo veiksmu kun. Ugo Cavallero, nes buvęs
Petraitis ne tik maloniai nu- karo vadas Albanijoj gen.
teiks lietuviškąją visuomenę, ubaldo Soddu rezignavo,
bet ir parodys gražiausi pa-Į Gen Soddu vadovavimą
vyzdį kitiems. Sveikiname Albanijos fronte perėmė per
ir džiaugiamės.
I eįįų meįų lapkričio 10 d., kai
Į italų kariuomenė Graikijoj
Čia taip pat pravartu pa- pradėjo trauktis. Gen. Soddu
minėti ir skaudi žinia
per pasitraukęs savo paties pra
eitų metų lapkričio mėnesį ( šymu dėl silpnos sveikatos.
•
Lietuvoje
mirė
Antanas
Italijos valdžios žmones
Britų
paimti
italų
transportiniai
cmtoveži
mini per Sidi
Laučka, “Amerikos” redak- sako jog sitUacija Albani
siunčiami
i
užpakalines
fronto
linijas.
toriaus Juozo B. Laučkos jos fronte esanti patenkina
tėvelis.
ma ir gen. Ubaldo Soddu pa
Gal būt, šiandie a. a. Lau liuosuotos “dėl nesveikatos Turkija Prieš
čka ir laimingesnis miręs, ir jo vietą užėmė generaliInvaziją
negu kęsdamas komunistinį nio štabo viršininkas gen.
ISTANBULIS, sausio 13
terorą, bet mes negalime ne Ugo Cavallero”.
Bulgarijon
d. — Oficialioji Turkijos ži
pajusti jo sūnaus — jo dvie Trys permainos
nių agentūra praneša šian
jų sūnų Amerikoje — liudeISTANBULIS,
Turkija, die, jog “yra daug žmonių
šio ir nepareikšti jiems gi-f
gi-į Su «en- Soddu Pakeitimu sausio 13 d. — Aukštieji.
gyvybės aukų* It. medžiagi
Italijos karo
vadovybėje
lios užuojautos.
Turkijos'sluogsniai šiandie nių nuostolių” patvynyje AA. a. Antanui Laučkai te per du mėnesius įvyko trys į paantrino ankstesnius pa
lexandrettoj, Sirijoj. Potvy
suteikia Aukščiausias amži karo vadų pakeitimai.
reiškimus, jog Turkija pas nis kilo Asi upei išsiliejus.
Gen. Cavallero pasilieka’
nąją ramybę.
kelbsianti Vokietijai karą,
generalinio štabo viršininko
jei
Vokietija
įžengtų
skaudžiausią vietoie- kur‘» iis užėraS P“' Bulgarijon, šis pareiškimas BUENOSAIRES, sausio 13
Suvaidinę
d. — Laikraštis Critica ra
tautų gyvenime tragediją ir eito gruodžio 6 d., kai pasi supuola su anglų karo ofici
šo, jog Salta provincijos po
papildę tautinės laisvės žmo traukė maršalas Pietro Ba- aliųjų žmonių paprastuoju
gžudystę, Lietuvos komunis doglio, kuris paleistas irgi vizitu Turkijos generaliniam licija sulaikiusi vieną Vokie
tijos pilietį, kuris esąs Ges
tai, pagal Maskvos nurody-! “Jam Pačiam Pašant”,
štabui.
tapo narys ir užsiimsiąs na
mus, mėgina suvaidinti an- Apšaudyta 9 laivai
Tie patys sluogsniai ta cių propaganda Argentinoje.
trąją komedija. Pirmąją ko
šios dienos karo vadovy čiau pareiškia, jog atrodo,
mediją Paleckis ir Cie. su
kad Bulgarijoj augąs susido
vaidino rinkimais į pirmąjį bės komunikatas sako, jog mėjimas išlaikyti neutralite BERLYNAS, sausio 13 d.
komunistinį “seimą”, šian Italijos orlaivis apmėtė tor tą ir Bulgarija, matomai, į- — Vokietijos kariuomenė at
die paruošta antroji rinki pedomis “didelį priešo lai sitikinusi vokiečių pralaimė sisakė duoti leidimą Max
Schmelingui, kad jis galėtų
minė komedija, kurios vai vą” vakarinėj Viduržemio jimu.
susitikti su vienos sunkiojo
dintojais pakviesta visi sve-: JūroJ- Tu0 bOdu- italų Prane
Jų
manymų,
Vokietija
svorio boksininku Heinz LaŠimais, nuo penktadienio Itimtaučiai artistai.
pasiuntusi
kariuomenę
Rozek, kuris iššaukė Schmelintalijos laivyno daliniai ir Vo
munijon
arba
(1)
padaryti
Amerikos lietuvių komu kietijos-Italijos aviacija ap- spaudimą ar pulti Rusiją, ar gą išsprendimui kam prinistinė spauda plačiai rašo mėtę bombomis ir torpedavę ba (2) tuo pačiu laiku pul k'auso Europos čampijonatas.
apie naujuosius rinkimus ir devynis anglų laivus.
ti Graikiją ir Turkiją, arba
pažymi, jog kandidatai paTaip pat pranešama, jog (3) apsaugoti Romunijos aBERLYNAS, sausio 13 d.
rinkta iš įvairiausių luomų, anglų orlaiviai apmėtė bom- liejaus laukus nuo vidaus
bet kandidatų sąrašo jie ne- bomis Turiną, Veneciją ir suiručių ir anglų orlaivių a- — Pasklydus, pranešimams,
jog Jungtinės Valstybės su
skelbia. Mat, ir pas juos aki Cataniją pereitą naktį. Esą takų.
švelnino imigracijos nuosta
plėšiškumas turi tam tikras padaryta nuostolių.
tus, keliolika šimtų žydų už
ribas — kaip gi skelbsi kan-i* Albanijos fronte tebcvykdidatų sarašą ir vadinsi jį stą lokaliniai susirėmimai ir Numetė Bombų plūdo Amerikos konsulatą,
kad gautų aplikaciją vizoms.
lietuvišku, kai jis ištisai žy- artilerijos
apsišaudymas
Šnipus
diskas ar rusiškas (sąrašas prie Tobruko.
MONTEVIDėO, sausio 13
kitur “Drauge”).
I
. .
. .
.
i
Anglų atakos ant Italų
WASHINGTONAS, sausio d. — Prancūzijos 8,000 tonų
Mes panašių reiškinių ti-J pozicijų Sudano fronte at- 13 d. — Šiandie vyriausias krovinių laivas Mendoza, ku
kėjomės, bet mums tiesiog mušta ir anglų pranešimai Amerikos teismas patvirti ris iš Montevideo išvyko va
nesuprantama iš kur tiek pri apie albanų sukilimus esą no sprendimą dviems vyrams kar naktį, norėdamas .pra
viso rusiško raugo Lietuvoj, neteisingi.
— vienas Rusijos pilietis ir plaukti pro anglų .blokada
kuris kalbės lietuvių vardu?
kitas Rusijoj gimęs natura- su maistu, sustojo MaldanaTačiau
kuo
paaiškins lizuotas Amerikos pilietis — do įlankoj, kur jį sulaikė anMūsieji komunistai nuola-i “broliai” komunistai, kurie kurie kaltinami rinkę žinias g'ų pagalbinis kruzeris Astos mėgsta prikaišioti ki- aiškiai vergauja Maskvai, iš Jungtinių Valstybių laivy t orias.
tiems nacių propagandą ir Stalino sutartis su Hitleriu? no raštų.
rėmimą Europos diktatorių. Priešams karo reikmenys ne
Nuteistieji yra Hafis SaORAS
Mes nesusirišę su jokia dikta teikiama. Atseit, ir Maskva, lich ir Mikhail Nicholas Gotūra ir neremiame jokios kuri pati pabrėžė draugin- rin, sovietų pilietis. Gorin Debesuota ir kartkartėmis
vergijos — nacistinės, fa-j gumą Berlynui, nėra Vokie- nuteistas šešiems metams lietus. Kiek šalčiau.
šistinės ar bolševistinės, — tijos priešu. Taigi, “ranka kalėjimo ir Salich keturiems
Saulė teka 7:16 vai., saulė
nes laisvė mums perbrangi. ranką plauja”.
metams.
leidžias 4:42 vai.

KUN. AUGUSTINAS PETRAITIS
PAAUKOJO L.G.F. 400 BOiERlŲ
Jam Į+eik+as Dovanas Skiria
Tautos Reikalams
CHICAGO, III., sausio 13 d.
deracijos sekretorius, L. Šimutis
gustino Petraičio, Šv. Kazimiero
cester, Mass., kuriame, tarp kitų

— šiandie A.L.R.K. Fe
gavo laišką iš kun. Au
parapijos klebono, Wordalykų, rašoma:

Naujojo
Gubernatrorio
Planai
SPRINGFIELD, ILL., sau
Barrani, Šiaurinėj? Afrikoje, sio 13 d. — Šiandie inaugu
racinėj kalboj naujasis Illi
nois gubernatorius Dwight
H. Green patiekė programą,
Taika
kuri turėtų paliesti ne tik
Balkanuose,
valstybės vyresnybę, bet ir
vietinius komitetus.
Bulgarija
Savo kalboje gub. Green KUN. A. PETRAITIS
paantrino savo pasižadėji
RUSE, Bulgarija, sausio mus “sunaikinti
“Prisiunčių Lietuvai Gel
mašiną”
13 d. — Pereitą naktį Bulga (demokratų) Chicagoje.
bėti Fondui 400 dolerių čekį.
rijos premjeras Bogdan PhiToliau jis pareiškė vilties, į Tai yra dalis dovanų, įteik
loff pareiškė, jog Bulgarijos jog bus prieita vieningumo tų man laike mano 25 metų
užsienio politika yra “palai ir perorganizuota kai kurios kunigystės sukakties minėji
kyti Bulgarijoj ir visuose valstijos vyresnybės šakos. mo. Kitas dalis paskyriau
Balkanuose taiką”.
organizaci
Jis tikisi savo valdymo čionykščioms
Tačiau “mes turime su metų sumažinti taksavimą, joms, dirbančioms lietuvišką
prasti, jog kurią nors dieną panaikinti nereikalingas tar darbą”.
mums gali prireikti išstoti nybas, tęsti pašalpą, moder Šiuo tarpu tai bus pirmo
karan”, įspėjo jis.
nizuoti kelius ir, svarbiau ji tokia gausi paskiro as
Prezidentas Rooseveltas,
sia, panaikinti maisto taksa mens auka Lietuvai gelbėti.
anot jo, savo kalboje Kon
Gražu, kad kun. A. Petraitis
vimą.
gresui aiškiausiai davė su
jam įteiktas dovanas reikš
prasti, jog galima tikėtis il
mingo jubiliejaus proga pa
go karo, kuris gali išsiplėsti
skyrė priblokštai Lietuvai
Numest
Bombų
ir kituose kraštuose ir “tai
gelbėti. Reikia kartu dėkoti
kos palaikymas nepriklauso Beyruthe
ir šv. Kazimiero parapijos
nuo Bulgarijos”.
žmonėms, kurie, rodydami
Premjeras nieko nepasakė
LONDONAS, sausio 13 d. savo dvasios vadui meilę, ne
apie užsienyj skleidžiamus — Aviacijos ministerija pra jučiomis parodė meilę ir sa
pranešimus, jog Vokietija neša, jog Anglijos lakūnai vo tėvų kraštui, kuris šian
daranti didelius spaudimus pravedė smarkias orlaivių a die kenčia bolševikų vergiją.
į Bulgariją.
A.L.R.K. Federacija už
takas vokiečių okupuotojoj
šią gausią auką nuoširdžiai
Prancūzijoj ir Italijoj.
dėkoja kun. A. Petraičiui ir
Nakties atakose apmėtyta
3,000 Amerikos bombomis Bresto, Le Havre šv. Kazimiero parapijos
žmonėms.
Loriento uostai, aliejaus
Orlaivių
Lietuvai Gelbėti Fondo va
sandėliai Porto Marghera,
jus įsisiūbuoja. Praėjusią sa
Anglijon
Italijoj; Regensburgas, Vo vaitę į Fondą įplaukė $600.
LONDONAS, sausio 13 d. kietijoj ir Belgijos uostas
Gausi auka atėjo iš šv. Jur
— Londono Daily Times avi Ostend.
gio parapijos, Shenandaoh,
acijos žinovas pareiškia, jog
Kai kurie Londono sluogs Pa., per kleboną kun. J. Ka
per ateinančius šešis mėne
niai pažymi, jog dienos ata ralių — $110. Tuo būdu ir
sius iš Amerikos Anglijon Į
kos rodančios augančią An garsiojo Šenandorio rajonas
būsią pasiųsta trys tūkstan
jau turi puikią savo kvotos
glijos aviacijos pajėgą.
čiai orlaivių.
pradžią.
“Vėliau mes tikimės gau
sią šį orlaivių skaičių kas
daliniai, sakoma,
apsupę
Didžiosios
mėnesį”, pareiškia jis.
svarbų fašistų fortą GiaraValdžios žmonės praneša, Armotos Prie
bub oazėje.
jog šiuo metu kas kartas
Anglų pranešimai sako,
Tobruko
daugiau Amerikoje gamintų
jog tūkstančiams Tobruke
orlaiviu pasiunčiama Angli
apsuptųjų italų pradeda trū
jon. šiuo metu daugiausia
KAIRO, Egiptas, sausio kti vandens.
esą siunčiama Boeing-17, ku 13 d. — Prie Tobruko pa Tuo tarpu Londone stebė
rie geriau žinomi “skraidan siųsta didžiosios anglų ar tojai įsitikinę, jog galima
čiomis tvirtovėmis”, Glenn motos, kuriomis pralaužta laukti, kad netrukus anglai
Martin bombanešiai ir Lock- Bardijos apsigynimo linijos. gali pradėti atakas prieš iKiti anglų kariuomenės talus Abisinijoje.
head Hudsons.
("Drautas"
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Akivaizdoje vis kibiau besikomplikuojan<-ios tarptautines politikos padėties ir bediliejančių pavojų šiam kontinentui, net ir po
litiniai Prezidento Roosevelto priešininkai
viešai ir aiškiai pasisako stovį už Prezi
dento programą stiprinti krašto saugumą
ir teikti Didžiajai Britanijai, Graikijai ir
Kinijai visokeriopą paramą.

Tokių tarpe yra pagarsėjęs politikas ii
buvęs Ne\v Yorko štato gubernatorius Al.
Smith, 1940 m. respublikonų kandidatas j
— e —
prezidentu’.- W. \Villkie ir visa eilė kitų.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negalina,
Tai yra gražus tikrosios demokratijos dva
ei neprašoma tai padaryti ir nepnslunčiama tam tiksui pašto lenktų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisy t
sios ir viieningumo demonstravimas.
r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
Kai valstybės didieji interesai pareikalau
dencijas sulig savo nuolidros. Korespondentu ptašu ra
li trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle l,
ja
intensyvesnio ir vieningesmio darbo, Jung
sliekam didelius tarpus pataisymams, ' vengiant poitkos ar asmeniškumų
Pasenusios korespondeaoljr.'s
tinių Valstybių politikai moka užmiršti va
- raštln nededamos.
— o —
karykščius ginčus, palikti už durų, asmenis
Entered as Second-Ctass Matter Maich 31, 1916 ai
kuinus, pasiraitoti rankoves ir visi drauge
Chicago, Illinois, Under tke Act of Maich 3, 1879.
į dirbti vienam tikslui — krašto gerovei ir
jo saugumui.
Tekia vieningumo dvasia vyravo 1917 me
tai.-, kuomet reikėjo stoti į karą ir dėl to
Jungtinės Valstybės karo laimėjimą nulėmė
Mūsų dienraštyje buvo rašyta, kati 1940 santarvininkų pusėn.
'm. gruodžio meni pabaigoj xun. Augustinas
Garsina
Petraiti, šv. Kazimiero pnrap. klibom s,
Wor.eester, Mass., minėjo kunigystės sidabri
Chicago Herald. American praėjusio sek
ni* . iikakti. Sausio .5 d. įvyko to minėjimo madienio laidoj įdėjo Stasio Piežos, religi
iškilmės — Vytų bažnyčioj,, vakar,” salėj.
nio skyriaus redaktoriaus, rašinį apie da
! ■ “Darbininkas”, aprašęs tas iškilmes, štai bartinę Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvo
ką. praneša:
je. Šiam rašiniui medžiaga paimta iš Kuni
gų
Vienybės išleistos knygelės — “Present
Bankieto rengėjai jubilijatui kun. Petrai
čiui įteikė pinigines dovanėles. Kun. A.
Petraitis, padėkojęs už sveikinimus, lin
kėjimus ir dovanėles, pareiškė, kad jis pi
nigines dovanėlei; aukoja Lietuvos vada
vimo reikalams — Lietuvai Gelbėti Fon
dui. Tai labei kilnus ir patrijotingas Ju
biliato pavyzdys”.

Šios di, uos nuisų dieniraščio pirmame puslapyje iš Federacijos ;. tekretorijato praneši
mo (pastebėsite, kad. tas pareiškimas nėra
tuščias, kad
1 '• jubiliatas kun. A. Petraitis Lietuvai Gel
bėti Fondui prisiuntė $4C0.00, pažymėda
mas, kad tai yra tik dalis jam suteiktų*
dov$anų. Kitą, dalį paskirstė, vietinėms or
ganizacijom*, dirbančioms lietuvišką dar
bą.

•
•
1
Gerb. kun. Petraitis j u nuo seniai yra ži
nomas kaipo veiklus mūsų visuomenės vei
kėjas ir didelis lietuvis pabijota.-. Jis ir dar
bu ir aukomis yra daug dėjusis kovose dėl
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Ir da
bar, kuomet Lietuvai ištiko didžioji nelaimė
— pateko baision bolševikų vergijon, kun.
Augu'.'tinų Petruitį vėl matome pirmose au
kotojų ir kovotojų dėl atgavimo Lietuvai
nepriklausomybės eilėse.

šis gražus patrijotizmo pavyzdys t:uždega ir kitus mūsų tautiečius didesne Tėvy
nės įneile ir didesniu ryžtingumu dirbti Lie
tuvos valstybės atstatymui.

'Praeities Klaidos
Prof. Įves R. Simon, buvęs Lille, Pran
cūzijos, universiteto profesorius, dabar Notre
Daine (ind.), padarė p reiškimų, kad Euro
pos didieji vargai prasidėjo 1935-1936 me
tais. Esu jos likimas jau tada buvo iš p-ęstas.
Prancūzijos atsisakymas priešintis Rhinslendo remilitarizavimui 1936 metais, atsis?kymas remti Čekoslovakiją, kuomet ji
buvo vokiečių užpulta^ davė rimtą pradžią,
jos, Prancū,zi’O3, nugalėjimui.

1935-1936 metais prasidėjo triiškinimas
tarptautinių institucijų, kurios turėjo daug
reikšmės taikai, ptlaikyti. Pirmoje vietoje
diktatoriams ir rūpėjo, kad tos institucijos
netektų autoriteto, būtų l$e reikšmė.-, be ga
lės, Ji« to savo tikslo atsiekė.
Tokia Tautų Sąjunga susmuko 1935 me
tais.

Aišk i, ktd prof. Simon, darydito ro tokį
pareiškimų, neklysta.

Antradienis, snu

Lietuvaitė, Kuri Išgelbėjo

Ispano Kunigo Gyvybę
- Lėktuvu į Madridą. — Kiek per savaitę gali
surūkyti ispanas? - Prie namų susėdusios
ispanės kepė kaštanus... — “Duokite man
daktarę, aš pats jį užmušiu”.
K. J. Prunskis

Saulutė maloniai švietė, kai dra maldai — taip šeimoje į Po Svietą Pasidairius
Dabar >u žinau- Parodvk
mūsų lėktuvas pakilo tolimes- pra:4a.
man pinigus! Kiek praspenšiandie, tavorščiai, pade- !^inai?! — kvotė žmona.
nei kelionių - ii Barcelono»| R<Mfei> kad tk„ ia[anni
siu jums ant delno ameri- | Stasys, įkišęs ranką į over
į Madrid,. Stebina balta, „jo ateilankiusianl
ispanų namutL išsidriekusiu - sveenu
koto kišenę, nubalo: kišenėj
” • suteikti
suteikti visus mulo 1
ko
vienoj
poroj
dėl
vyro
nebuvo portfelio su pinigais,
poliai kalnų šlaitą. Tolumoje nuinus; pabaigai dar paska
1 _ stai| koks! _ šaukė
matėsi gražiai iškilusi kalva mbino šeimininkė piuuinu. neištikimybės žmonai.
ko> dar
su garsiuoju Monserato vie Matyt ispanės gana muzika Stasys N. grįžo namo iš žmona _
dauntaun, kur turėjo atlik- ir apvogtį daveisi! Tai tonuolynu. Kairėje mėlynavo lioms.
ti keletą reikalų. Ji pasiti- kja ęavo priesaika, duota
beribiai Viduržemio jūros va
Madrido
nuotaikos
ko jo meili žmona. Vos pri- man prįe kunįgO akyse liūndenys, o apačioje matėsi D
Malonusis
ispanų
kunigas
ėmus jo overkotį ir dar ne- Rytojų.... Tai tokia tavo
pini jos kalnų rangytou gar
nuvedė
apsistoti
į
laiaristų
pakabinus klozete, staiga ištikimybė tave mylinčiai
banos. Tarp jų'lygesnėse viežmonai
tose stūksojo ispanų sodybos į vienuolyną. Ir čia ta pati nuo pakeitė miną ir sušuko:
ir prapliupo
r Kas tas ?
| verktį.
#u gausiais alyvų ir kitais taika. Būtimi užkvietė su
vaisiniais medžiais. Iš tolo jais drauge valgyti nors aiš ‘ — Kas? — paklausė vy- I — Bet gi, brangioji, aš
pamatėme ir gražiąją Ebro kinausi, kad galiu nueiti į
' visiškai nesuprantu,
kas
upę, kai žibantį taką tarp •valgyklą. Nei per pusryčius,
— Kas tas, aš klausiu? — čia galėjo atsitikti....
rroroimi aurilzn iiYinna
'
kalnių besirangančių. Lietuvo nei per vakarienę ant stalo darv« garsiau
ąuriko žmona.
— Tu nesupranti.... Bet
šviesto
nebuvo
matyti
—
nė

je tapie ją buvom© girdėję,
— Plaukas....
aš gerai suprantu. Jei ši
ra.
Bet
ttž
tat
nuoširdumas
kai motinos dainavo apie Či
—
Taigi,
plaukas
....
Bet
taip,
tai....
Sitvation of the Catholic Church in Lithdidelis: nesutiko paimti jokio kieno? Moteries! Moteries
gonę
su
gitara
sėdinčią
prie
Kaip kulka žmona nėrė į
uania”.
atlyginimo nei už nakvynę,
Ebro
upės.
Vėliau
Ebro
upė
plaukas
ant
tavo
overkoto!
be
druimį, pagriebė valyzą,
Šis įvykis aiškiai mums rodo, kad ir dau
nei
už
valgį.
Tuojau pasakyk man, kur atsįdarė komodę ir pradėjo
gi, ai panašių knygelių anglų kalboje apie pagarsėjo dėl prie jos buvu
Lietuvą reikia išleisti, kad duoti medžiagos sių kruvinų kovų pilietinio
Pietinių kraštų miestai la buvai?
sžlvo daiktus dėti.
— Mieste — gazo ir elek — Ką tu dirbi? — pa
angliškai spaudai ir, apskritai, garsinti mū karo metu.
bai savotiški: kad ir tas pats
sų tautos vardų.
tros
bylas užmokėjau....
klausė vyras.
Vos išlipome iš lėktuvo Madridas — namų stiliuje ne
—
O
paskui!
— Ne tavo biznis! Dar
Madride, kaip gausiai apipuo mažai rytieriško-s, arabų įtoTai Bent “Atstovai”
kos. Gatvėse gyvais judėji — Paskui buvau užėjęs į šiandie išeinu pas mamą.
Lietuvoje, kaiųi buvo pranešta, praėjusį lė vaikai, šaukdami:
mas.
Prie namų susėdusios is štorą...
Pamatysi!.. Pamatysi!..
— Keikia automobilio f
sekniadiiiuį įvyko “rinkimai” į aukščiausią
—
O
paskui?
panės
čia
pat
ant
ugnies
ke

— Bet gi, lisin....
— Panešti bagažą?
Sovietų Rusijos Tarybą. Išstatytų kandidatų
—
Paskui
susitikau
draupa
kaštanus
ir
pigiai
parda

— šeraap! biaurybė....
tarpe mirgėte mirga tokie vardai:
— Viešbučio?
gą
Feliksą
ir
užėjom
į
savinėja
praeiviams.
Vaikučiai
Kada žmona jau buvo ga
Michališokas, širokovskij, Baršak, fiereIš karto matėsi, kad Marliūną
alaus
išgerti
ir
už

(Iširam i jioje
chov, Kredovkin, Koltunov, Kotler, Nor- ridas suvargęs po pilietinio pamatę kunigą
tava apleisti vyro namus,
kąsti....
,,
don, Simson, Kisielovaa, Tr&fimovas, Vo- karo ir kad. varžybos eina kunigai ir gatvėse vaikšto su
suskambėjo durų varpelis.
—
O
paskui?
lozenkov, Jofa, Kazlovienė, Lazucenkovie
slutanomis) nekądtą pribėga
Aš atidarysiu! — pa
dėl kiekvieno cento.
nė, Guskovas, Lukosevič, Suvorov, Kovri—
Paskui
grįžau
namo
..
artyn, nieko nesakę paima ir
reiškė žmona.
gin. Morzon, Gudkov, Trok, Grybin, Kri- Svečiuose pas ispanų kunigą už raukos, pabučiuoja rankų
— Meluoji! • — sušuko
Atidarius duris pasirodė
lov, Levin, Dbeiling, Obrazof, Goldštein
Aplankau artimiausią pa ir bėga tolyn. Mačiau, kaip žmona. — Pasdkyk tad, iš Feliksas.
Peršin, Kugalov, Ginsburg, Kriknov, Sobo rapiją ir suaipažįstu su ispa
moteriškas
vięna kita ispanė tramvajuje kur atsirado
—Ar yra Stasys namie?
levski, Anisimovič, Korvil, Levin, Mp’jse nų kunigu.
Jis pasakojasi, važiuodama* pro bažnyčią per plaukas ant tavo overkoto?! Atnešiau jo overkotį. Nebū
jenko, Kvaanikovas, Saląmovič.
kaip vos vos nebuvo raudo
—Ar gi aš žinau....
tų dyvo, jei būtumėm buvę
Tokie tai žmonės (rusai ir Žydai) “atsto nųjų sugautas. Nervisur gal sižegnojo.
— Tuo
tarpu
žmona girti. Bet dabar, užėję į savaus” Lietuvą vyriausioj Sovietų Sąjungos
įvažiuodamas iš Bierlyno šmukšt ranką į overkoto ki
galimai rasti tiek nuoširdumo,
“taryboj”. Jie visi atėjūnai — raudonar
buvau
užėjęs pas vieną vo šenių ir ištraukė nosinaitę liūną, nusivilkom, atsisėdom
kaip
ispanų
kunigų
tarpe.
Jie
miečiai ir komisarai net ne Lietuvos pilie
kiečių vyskupą. Prisiminus su įsiūtom dviem raidėm ir prie stalelio, suvalgėm po
patys
tiek
iškentėję
ir
todėl
čiai paduoti Lietuvos piliečiams, kad Už juos
pabėgusius į Vokietijų lietu kvepenčia barberių odekolo senvičių, išgėrėm po porą
balsuot i. Tai yra skaudus Lietuvos ir jos labai užjaučia žmogų, kurs
stiklų alaus ir.... aš užvius kunigus, vyskupas- pa nu.
dėl
raudonųjų
okupacijos
ne

gyventojų įžeidimas.
sivilkau jo overkotį, o jis
reiškė:
Tokios žinios turi mus paraginti daugiau teko savo tėvynės.
— Kas tas? — sušuko mano. Mat, abejų panašūs..
— Mes rūpinsimės, kiad jie
dirbti ir gausiau aukoti,, kad greičiau- iš
Stasys giliai atsiduso.
Kunigas nusivedė pas save nebadauitų, nelaimėje atsidū žmona.
laisvinti Lietuvą iš baisios bolševikų ver
—
Kas?
Juk
matai
kas
—
Supratus kas
atsitiko,
pietų. Pakeliui kalbėjo:
rusieins jaunesniesiems :-»uda- enkečis....
gijos.
žmona pradėjo valyzą išpa
— Trūksta pis mus duo
(Nukelta
į
3
pusi.)
—
Enkečis,
enkečis!
....
kuoti.
nos, kiaušinių, bulvių, bet
Lord Bade,ii-Powell
Daug milijonų jaunuolių liūdi dėl skautų pasidalysime, ką turime.
sąjūdžio įsteigėjo lordo Baden-Powell.
Pasiekėme jo butą. Gyve
HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
Šis kilnus -.♦ųjudis, praplitęs visame pa no pas savo ištekėjusią siesesaulyje ir iškėlęs jcunimo tarpe šūkį būti
rį. Iš visko matyti kuklus
T
dorais, mylėti Dievą, savo tėvynę, kiek
The conside&ate driver always
neturtas,
bet
tvarkinga
ir
GIVE5 PEDE5TRIAMS A CHAHCE...
viena proga paiiėti savo artimui, daryti
švaru.
Ant
stalo
buvo
paties

HE DOES NOT CONFUSE TKEM BY
gerą kiekvieną dieną
BLOW|MG
HIS HORN. HE RE5ISTS
ta suplyšusi, bet suadyta stal
daug gero pasauliui darė ir daro.
THE IMPULSE TO 5TEP ON TKE GAS
Mirusia skautizmo judėjimo steigėjas am tiesė. Ispanai - norėjo n ©dary
THE INSTANT THE TWF1C,
LIGHT 0ET'
žinų paminklą s u pasistatė. Tas judėjimas, ti svečiui — man — malonu
’EEN.
, be abejojimo, pasiliks ir dar labiau plėsis mą ir davė dešros. M am teko
po visus pasaulio kraštus. Jis buvo ir Lie mažas, kaip pirštas gabalė
tuvoj prigijęs, bet žiaurūs okupantai jį pa lis, šeimininkas gavo perpus
naikino.
mažesnį, o šeimininkė nė to
dTikrai įdomu, kad iš 39,878 asmenų, per negavo. Už tat kieik atsigrienai nubaustų dėl nusikaltimų prieš federa-- bėnie su sardinėmis. Viską
linius aktus,
papildė nuoširdumus — žmo
18,221 anmuo buvo butlegertai ir muniai- nės duoda, ką turi. Seiminin
nieriai (ar atsimename tuos pavadinimus?) kas parodė mažą kepalėlį duo
iCTlON
Vadinas, ir per septynerius metus po pa- no*, tardamas:
AGAIMST
mikinimo ų robibicijos įstatymo, to nevyku
MALARIAJT IS
— ftį visi trys gauname vi
sio įstatymo liekanų užsiliko ir žmonės dar
NECES5ARY THAT
sai
dienai.
»»
XXJRHOUSEBB
tebesi nuodija “ namine

Prancūzai, Jaunėję Pasaulinį Karų, kažin
•
«
kodėl susmuko ir moraliniai ir fiziškai. Pnr
Prelatas Fui ton Sbeen Katalikų Univer
daug did lis pasitikėjimas savimi, žaidimas
su T litų Sąjunga, nekreipimas dėmesio j siteto įprofesorius, yra pagarsėjęs radijo kaii,
Nacionaline, Kalikų
diktatūrų kilimų, pašlijimas prie komuniz
Vyrų
Taryba,
(N.
C.
C. M.) vadovybe pramo, neėiiiimas žygių pačioj pradžioj1 sustnb<lvti diktatorių imperializmo apetitus, su ni ša, kad jo parašyta knygelė — “What
klupdė Prancūziją ir visą santarvę pastatė can I do” yra tiek populiari, kad ji nespė
Lina išsiuntinėti jos reikalaujantiems. Kas
rimton, psvojingon padėtin.
Dėl praeitie* kLidų tenka kentėti ir ne savaitę išsiunčiama 16,000 tos knygelės ko
garbę ir unkiai vargti.
pi

f.

-

Jaučiau:,
ma trims
per vieną

-THOROUGHLy
6CREENED....
MOSQOITOS THAT
6BT INTO THE
HOUSE SHOULO
SBKILLED//Z

kad jį buvo gali
lengvai suvalgyti
„
_
kartą. „
Ir papirosai

savaitę. Tos sunkios gyveni

mo sąlygos ir tas ispanų nuo
širdumas man darė didelį įspūdį. Pietus užbaigėme ben

t«d£ YOUNG BAb/ - OULD
BEKEPTOUIET donotshow

HIM OFF TO VISITORS.
DO NOT TAKE HIM ON
OUTINGS OR IN CROVVDS/H

Ji

/

/

Antradienis, sausio 14, *91
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DRAUGAS
IŠVADUOTIEJI Iš VOKIEČIŲ

Jr

S

KALĖJIMO"

Al. Rachmanova.

LIETUVAITE, KURI IŠGELBĖJO
ISPANO KUNIGO GYVYBĘ

ktikantų. Baisūs skaičiai!
— Baisūs buvo tie metai —rysime sąlygas studijuoti, bet
Romanas
pasakojo lietuvaitė. — Iš ma
amžinai gi jie nestudi juos, o
II Tomas
no vyro giminių išžudė rau
kad ir b igę studijas, Vokie
donieji net ,’.|3 asmenis — pus
Išvertė Ant. Pauliukonis
tijoj t vietos negalė gauti dėl
brolius ir kitus gimines. Vie
suprantamų priežasčių .Taigi 1
no |Misbrolio žmona buvo an
i jūs p galvokite, kaip toliau
(Tęsinys)
ksčiau mirusi, jį patį bolšej teks susitvarkyti.
Čia pat stovi pora nedidučiu klausimų, tad gal apsi
vikuo/nilieji
niušovė, liko
galvosite ir teiksitės netrukus parašyti į juos atsakymą?
Šie vyskupo žodžiai pas- trys vaikai. Galima sakyti
Anketose jūs visuomet rašote tik apie motiną. Ji buvo
! katinu užeiti i Madrido ku kone visos I. ponijos šeimos
mokytoja, ne tiesa? Bet kas buvo tėvas?
rijų (jiaklausti, ar po tų bai nešioja gedulu. Tarp žmonių
Daktaras pasijuto, kad tikrai žuvęs. Taip, tai bu
sių skerdynių Ispanijoje ne paliko tokių neapykanta, kad
vo punktas, klausimas, kurio jis ypačiai bijojo. Nors
jaučiamas kunigų trūkumą?. sunku bus jų greit bvišdildvjo tėvas mirė, kai jis dai* nebuvo gimęs, bet vis tiek tai
.Jei tokios aplinkybės susida ti.
negalėjo pataisyti reikalo: jis buvo pravoslavų dijarytų., kad lietuviai kunigui
— Sakykite, kaip vyskupo
konas! —
negalės atvažiuoti pas lietu
sekretorius galėjo žinoti Ta
— Mums pasisekė nustatyti, — pastebėjo tardyto
vius j Annrikų ir negalėtų
mstų adresų?
jas, — kad jūsų tėvas Gniluškių kaime buvo dijakonas.
pasilikt Vokietijoje, gal jie
— Kaip? Čia, bus toks da
Kodėl šį dalyką stengėtės nuslėpti anketose?
galėtų vykti, sakysiu, į Ispa
lykas: pilietinio karo metu
— Jis mirė , kai aš dar nebuvau gimęs! Mane augino
niją?
mano
vyro tėviškės kaimy
motina; paskum aš verčiausi pamokomis ir taip bai
Vyskupo nebuvo namie. (J. nai labai buvo susirūpinu,
giau studijas. Buvau partijos narys ir esu partijai nu-!
neral-vikaras paaiškino, k d
kaip išsaugoti jų brangaus
("Draugas” Acme telcplioto)
sipelnęs... .
jų diecezijoje rastųsi vietos
Britų paimti italui nelnisviai Siaurinėj Afrikoj labai .pasiilgę cigarečių. Vienas luitų ketvertui lietuvių kunigų. Pa šeimos nario — kunigo gy
— Na, jei jau jūs esate tiek daug partijai nusi
vybę. Pasiūliau jį paslū/ti
našiai ir kitose diecezijose.
pelnę, tai, manau, suprasite reikalą ir todėl pasisteng pasiūto jiems tų rųkalą. fti nuotraukai australų nutraukta.
mūsų namuose.
Man buvo
Vyskupo sekr. torius sužino
site dar greičiau pasakyti pavardes tų, kurie kovoja
kiek lengviau, nes t u įėjau išjęs,, kad esu lietuvis, prata
prieš Sovietų valdžią, kuriai jūs taip dedatės ištikimi!
gavusi iš Lietuvos pasiunti
rė :
— Tačiau aš esu visai nekaltas ir iš viso nieko ne
nio specialų dokumentų —
žinau, ko jūs iš manęs norite!
— Yra Madride viena lie raštų apiei
savo lietuviškų
— Jūs užsispyrimas jums tik pakenks! Būsiu jums
tuvių šeima. Galėtumei jų ap kilmę. Kunigas taip ir pra
atviras: jūs esate pasmerkti sušaudyti ir tik viską at
lankyti. —
gyveno kai kurį laikų mūsų
virai išpasakodami dar galite išgelbėti savo gyvybę!
— Iš okupuotosios Lieta- sakyta lankyti sekmadieniais Vilniuje, kuriuos norėjo gau
namuose. Dabar jis vyskupi
Daktaras ne juokais išsigando. Ir tik dabar, kai iš vos išnykus sunkiesiems au- “marksizmo - leninizmo uni- ti Lietuvos rašytojai, persi Netikėtas susitikimas —
jos kūli joje dirba.
girdo tuos be gailesčio ištartus žodžius, aiškiai pajuto, tomohiliams (sunkvežimiams) versitetų’*, kuriame, bus dės- kelia Vilniaus miesto vykdo Madride randu lietuvius
— Taigi išgel bėjote kuni
kiek ligi šiol veltui tikėjosi, kad, rasi, gal ims ir paaiš Autotresto bendrovė skelbia, tomi bolševikiški “mokslai", mojo komiteto statybos sky Gavau iš to kunigo adiv.-ą.
kės jo nekaltumas ir kad iš tikro dar nėra taip baisu, kad norint užsitikrinti rirekių Paskaitos eis rusu ir lietuviu rius.
1 Nuvykau. Prieangyje sutiko go gyvybę. Džiuginantis lie.kaip išsyk pasirodė.
jauna šeimininkė, įvedė į sn- tuvaitės ryžtingumus!
pervežimų, pareiškimus rei- kalbomis.
— Pavojaus buvo. Vienu
— Kam stengėtės sunaikinti savo rankraštį? — kia, .paduoti mažiausiu, 20 die— Vilniaus universiteto ri lion-ėlį, pakvietė savo vyrų,
atbėgo ir judrus jos sūnelis. metu buvo atėję net jo ieško
klausinėjo tardytojas. — Jūs patys žinote, kad ten yra nų iš anksto. Girdi, ateityje
— Kauno apygardos teis kio reikalams prorektorium
— Ar tai Tamsta būsite ti, bet pavyko nuslėpti. Mū
daug dalykų, kurie jus labai, labai blogai atestuoja. Pa krovinių pervežimas auto- mas sprendė atsargų sudari paskirtas doc. K. Bieliukas.
sų. name pasislėpęs kunigas
lietuvė?
skum jūsų viešai paskelbti politrukui Sidorovui priekaiš suntkvežimiais bus vykdomas nėtojų bylų: Dovydo Migda— Taip. Mano tėvai, — pa ir mišias laikydavo. —
tai, jūsų žodžiai, pasakyti susirinkime prieš Sovietų įs pagal planų. Maskolijoje- jau I i aus ko, Maušos V oi perto,
— Vilniuje prasidėjo gy
tatymus, — matote, mes turime pakankamai inkrimi seniai visas vykdoma “p gal Maušos Jutkelevičiaus, Do ventojų surašinėjimas sovie sakojo lietuvė, per Didįjį ka- j Aplankėme ir jos tėvus bei
rų atbėgo į Ispaniją. Čia jau, sesutes. Sesutės kalbėjo pu.inuojamos medžiagos, kad galėtume su jumis ilgai ne planų’’, bet išeina bolševikiš vydo Rogovo, Jo'.-elio Viniko, tiškiems rinkimams.
gyvename ilgus metus. Aš kiai lietuviškai. Jos pasako
delsdami apsidirbti. Todėl dar kartą reikalauju: pasa ka. betvarkė!
Al tos VinikienėS, Joselio Ba
kykite pavardes tų, kurie, drauge su jumis bendrai veik
— Tarp okupuotosios Lie jau lietuviškai ir kalbėti ne jo savo džiaugsmingus įspū
so, Jankelio Abramsono, Ro
įstengiu. (— Kalbėjome su ja džius, patirtus Lietuvoje. Jų
dami, ruošė prieš Sovietų valdžią sąmokslą!
— Vilniuje atidarytas lėm- clios G-olubaitės. Leibos Go- tuvos ir SSSR panaikinti vi
rusiškai). Štai ir mano vyras akyse stovėjo skanūs lietu
— Mes neruošėme jokio sąmokslo, ir aš neturiu jo kų teatrais kuris patalpintas (lubo ir lTrijo. >Slu k to.
si muitai ir rinkliavos.
ispanas
gydytoj, s-dak taras. viški “Maisto’’, “Pienocent
kių bendrininkų! Aš neturiu jokio tėvo! — suriko dak
buv. “Kelios’’ kino rūmuose, j
-----------Nepaliestos
taras ir pradėjo pasikukčiodamas isteriškai verkti, vir
Labai gaila, kad man neteko ro“ valgiai, gardi lietuviška
Šių patalpų remontui, išleis—
Vilniaus
burmistras
J.
J
. .
•.
pėdamas visu kūnu. Iš burnos ištryško kraujas. Tardy
Lietuvoje pagyventi, bet ma duona. Jos irgi daug pergy
tai per 4 milionus litų. Be ki- K. Drūtus atstatytas nuo pa Dirbtuvės,
tojas keistai į jį pažvelgė, lyg gailėdamasis, lyg iš ma I no, šiuose rūmuose anksčiau
no dvi sesutės buvo nuvyku- veno per karų. Viena neturė
(
sios į Lietuvą ir gerai kalba dama kitos išeities, be doku
reigų,
.Jo
vieton
paskirtas
lonumo norėdamas pasižiūrėti, kas bus toliau: mat, bu
! buvo 2 krautuvės, restoranas,
Goeringas
“draugas’’ Vitas kaipo vyk
vo dar gana jaunas ir prie tokių scenų kaip reikiant
lietuviškai. Turėjau džiaugs. mentų, be lėšų įbėgo į laivų,
valgykla ii kitos įstnige®.
domojo komiteto pirmininkas.
nepratęs.
BERLYNAS, sausio 12 d. mo, kad vieno eucbaristinio pasirengusį
išplaukti, ta,i|p
----------I — Vokietijos reichsmaršalas kongreso metu gvelė au susi- pasiekė Prancūziją. Josi sku
Pagaliau daktaras kiek nurimo, tik tūnojo susitrau
— Kaune valdininkams įI grovo Oginskio rūmus i Goeringas pareiškė, jog an- pažinti su malonių lietuvių ndėsi neturinčios lietuviškų;
kęs kėdėje, neramiai laukdamas kiekvieno tolesnio žodžio;
visas pasidarė pilkas, kaip žemė. Iš jo krūtinės išsi
glai neįstengė paraližuoti ekskursija.
knygų ir laikraščių:
nė vienos dirbtuvės, Vokieti
veržė gailus atodūsis.
Jr
— Tai ir pilietinį karų pra
— Kų turėjome, viską per
joj, kai tuo tarpu vokiečiai leidot? Madride?
— Na, tai prisipažįstate? — paklausė tardytojas
skaitėme po šimtų kartų. —
susprogdinę Anglijoj dauge O kaiipi gi. O, kiek teko vis
kiek galėdamas švelnesniu ir lipšnesniu balsu.
T
Jos džiaugėsi išgirdusios
lį fabrikų.
Tačiau daktaras nieko neatsakė. Tada tardytojas
ko pamatyt ir pergyventi.
NORTH SIDĖS
ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE
Anot jo, Vokietijos aviaci Vyras galima sakyti tik per lietuviška kalbų. Madride,
pakeitė balsą ir aštriai pridūrė:
Kuris Įvyks
ja sumažinusi Anglijos pro- stebuklų išliko gyvas. Ir, kaip mat, daugiau lietuviui nėra.
— Jei nenorite prisipažinti, tai aš esu priverstas
Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
jus uždaryti į drėgnąjį pogrindį, kol prisipažinsite —
dukciją nuo 60 iki 70 nuošim daugelį inteligentų, raudonio (Jei kas iš skaitytojų para
šytų joms laiškų būtų joms
arba kol jus sušaudys! Trečio kelio nėra.
Wicker Park Svet., 2040 VVest North Avė.
ČTUji suėmė. Būtų ir su juo įvyne,|>aprastas džiaugsmas. Jų
— Drauge! — gailiai atsiduso daktaras. — Drauge,
Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO $TABU:
kę tas pats, kaip ir .-.i dau
Norėdama palaikyti save geliu kitų, b.t atsirado vi - vardai Elena ir Laura And
aš drėgno pogrindžio neištversiu! Patys matote, kad
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
miejų, Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
sergu džiova ir spjaudau kraujais!
ekonominį lygmenį Anglija nas iš tų milicininkų, kurs resoo. Adresas:. Spain, Mad
jais Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute Hekasdien turinti išsiųsti ir pri pratarė vyresniesiems: “Duo.- rid, P° Dr. Esąuerdo No. 32
— Tai turite prisipažinti!
len Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor
— Bet kaip aš galiu prisipažinti, jeigu aš nieko
imti apie 200 ar 300 laivų kite man daktarų aš pats jį 1").
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus
Tuo tarpu Vokietijos aviaci užmušiu”. Atidavė. Tas išsiblogo nesu padaręs? Aš negaliu pasakyti bet kokių
Tų dienų praleidau nuošir
Chicagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą.
pavardžių ir įskųsti žmonių, kurie yra visai nekalti! —
ja dės pastangas, kad laivi 1 vežė už miesto ir... paleido. džioje lietuviškosios šeimos
Programo pradžia 7 v. v.
Šokiai prasideda 8:80 v. v.
ninkystė kasdien sunkėtų Vyras 'slapstydamasis pasiekė globoje. Aplankėme kino temėgino drebančiu balsu tikrinti tardytoją.
Įžanga — 40c su drabužių padėjimu
— Išveskite į drėgnąjį pogrindį! — įsakė tardyto
pareiškė Goeringas, kalbė Franco pulkus ir prie jų pri- Įatrų, kur buvo rodoma nauja
damas kasyklų
darbinin sijunigęs tarnavo kaip gvdv- 1 filnuii apie Alknzaro didvy
jas milicininkui. Tas paėmė daktarą už pakarpos. Dak
taras pamažu atsistojo, dar kartą pažvelgė skerdžiamo
kams.
rius. Publika buvo sujaudin
Itojas. —
gyvulėlio akimis tardytojui į veidą, mostelėjo ranka ir
Pasikalbėjimo metu dakta ta karių pasišventimu, daug
nuėjo paskui sargą.
ras kartkartėmis prancūziš- kartų plojo apgultųjų ir Kra
Turinti
Jį nuvedė į aukštą, mažytę pačiame pogrindyje vie
Apart Apsaugos, Mes Turime
kai papildė žmonos pasakoji- nco armijos garbei.
nutę, kuri neturėjo nė vieno lango, todėl uždarius du
ATSARGOS FONDĄ Virš
Dar daugiau mane stebino
nių ir vis vartėsi jx> savo knyAtidaryti
ris pasidarė taip tamsu, nors durk į akį. Vos įėjęs, dak
naujai
pažintos lietuvių šei
mkių knvknv
SOFIJA, Bulgarija, sausio gynų ieškoti imta, kokių
taras pajuto, kad įlipo į šaltą kaip ledas vandenį. Krau
12 d. — Vienas Bulgarijos gų apie spaniją, kurias ga mos nuoširdumas-. Bekeliau
pus šiurpas nubėgo visu kūnu.
o Gavau visų pu jant Madrido gatvėmis parū
Nera Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
parlamento narys, rašyda lėtų dovanoti.
— Stok, stok! — sušuko kareivis. — Palauk, pir
mas laikraštyje, pažymėjo, ndų knygų, jų tarpe ir gra pino taksį, p ts daktaras
ma turi nusivilkti drabužius!
jog galingesniems reikalau žiai išleistų surašą medikų, drauge ėjo. Kai norėjau užDaktaras norėjo protestuoti, bet jo protestas nie
jant, Bulgarija turinti atida kuriuos Madride ir jo apy mokėti už taksi ar bilietus,
ko nepadėjo, todėl daugiau nesipriešindamas nusivilko
linkėse išžudė raudonieji. Su lietuvaitė kalbėjo:
ryti savo duris.
LOAN ASSOCIATION oF Chicago
viršutinius drabužius ir liko tik su vienais marškiniais.
— Ne, mano vyras pasakė,
Greičiausia, jog jis turėjo raš? buvo paskelbti vardai
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Kareivis paėmė drabužius ir tarė:
galvoje perleidimą Vokieti- nužudytų 68 gydytojų. 14 o-, kad Tamsta Madride netuirė4192 Archer Avenue
jos kariuomenės Graikijon dontologų, 26 veterinarų, 29 j tumei jokių išlaidų. Mes visVIRginia 11H
ir Dardaneliu linkui
formaceutų, 5 gydytojų pra , kų užmokėsime.
(Bus daugiau.)
(Tęsinys iš 2 pus:.T

Naujų Žmonių Fabrikas

---------------------------------- —

■

■■

■

ŽINIOS IŠ SOVIETU PAVERGTOS LIETUVOS

Turtas Vir$$5,500,000.00
$425,000.00

Antriniu uis,

sau 10

14

O'1

DRAUGAS

KOVA NUTRAUKTA, NKLATSVIAI ILGISI C’GAP^ČlV

Hillairc Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZĖ

‘Draugo’ Skaitytojams i kol prityręs mckatiikas perj žiūrės jūsų mašinų.
Typewriter Patarnavi Star Type\vriter Coinpnny,
mas Veltui
kuri randasi prie 189 W. MaIškirpkite šį psskelbimą ir Į
atneškite jį su savo “portuble” rašomąja mašinėle j
Star Typetvriter Conipuny o- |
fisji ir jis bus išvalytas ir išaliejuotas be vieno cento iš
laidų jums, su ‘Draugo’ kom
plimentais.
Kobert C. (loldblatt, savi
ninkas šios gumai žinomos ra
šomųjų mašinėlių įstaigos, už
tikrina mums kad reikės pa
laukti tiktai keletą minučių,

Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

panaudojimui mes galime š)
,
įiempimą
*
* ** sunormuoti: pir
L
Dabar /tempimų kuriuos
mas,
privačios
savasties
re
kapitalizmas sukūrė išrisi
mas gali vykti trejopu bu introdukcija, sugrąžinimas
du. Įtempimai gali plaukti P^a^bJ skalėj ten, kur ji
■~
j
j •
• pirmiau
buvo išnykusi,
paįs
to, ,kadj du
nesuderinami
r
j
cgaivalai, politiška laisvė ir lydami kiekvieną asmenj
savininku ir tuomi pašaliuekonomiškos laisvės trūkudarni proletariatą iš mūsų
mas, gretimai šalia viens ki1941 metais industrijos pra
tarpo; ir du kiti metodai,
tp stovi: politiškoji proletaleis apie KM) milijonų dole
, . . , .
j j *
plačiosios masės
laisvės suro laisve, kuri padeda tam r
.
rių ,] asididinimams ir pasi
pačiam proletarui kontrak varžymas, tokiu būdu keletą
ruošimams dirbti dauginu,
tą sudaryti ir saisto jį prie asmenų privatus gėris bus
Tykiajam vand-nyne vokiečių užpuolikai laivu nuskf.numo Kelioliką britų laivų ir tų kiek dar iki šiol nėra įdirbę.
to paties kontrakto, po- išsau8otas- arba paskutinis
Spėjama, kad šįmet Clev ,
-- .
..
’ . ,
metodas, visų laisvės suvar- laivų įgulas ir keleivius įk dindavo-negyvenimoj Kairu saloj. Tai patVrė britai ir susime& .. ,-y.P
l
žymas taip, kad visi tada lė vaduoti tuos Įkalintuosius, čia vaizduojama tų kaliniu grupe, atvežta į \ i-ną An. na landi* bus pastatyta apie 500
ro yra isplesiamas pragyve- J
11„e*,1 /'..„„r:,, v,..,
nauj'ų gyvenamų namų už a, - ,
. ..
. pateks po vieno bendro vieš-,
u )st,g (ii t.p. ji via motetų.
___________
nimo būdas ir jią yra pri 1
1 ____________________________ ________________________________________ __________ -— ----------------pie 30 milijonų dolerių. (D/
verčiamas remtis kitų gera I eS'Va_
šių gildijų
užtvirtinimą, vo struktūroje ir visai skir- Paskutinėmis 1940 metų sašianvalia. a
Sis
įtempimas i.tegali , Paskui:nr 1pftzrclia
J
taip, kad kiekviena iš jų bus tingos nuo aplinkinio pašau- vaitėmis tč leve lando industii,buti
... sunormoluotas
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dien
yra
žinoma
kaip
komuvienu is
J
r
žinoma kaip savivaldiška. lio), bet verčiau kariuome- jos bendrai išmokėjo
u\o
Būkite Malonus
šių nesuderinamų faktorių nizmas. Tenebūna prieštanės, kurios privatūs karei- darbininkunis algomis po $4,SAVO AKIMS
raujama, kad šioji soliucija Bet net ir tuomet, jų morapašalinimui; mes turime ar
, .. ....
,,
i,- •
u
viai ir karininkai apima vi-! 900.000 savaitėje, netoli auk- Tik viena pora akhj visam gy
treciąs būtinas klausi- , linis gyvenimas arba pamaF
.
venimui. Saugokit jas, leisdami
ba atgaivinti šeimoms, ku nera
mo išrišimas, nes yra gali- tuosis ant ekonominės savi- «» visuomenės plotmę. An ščiarsio 9i>. metų ta|M,io lšekzaminuoti jas moderniškiausia
regėjimo mokslas
rios dabar yra proletarinė mybės,
kad savastis būtų stovybės sąvokos jų viene- ‘voji idėja daleidžia, pro- kuomet algos «eke
,M metodą, kuria
gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO
je būklėje, didesnę savasties turimakolektyviai mažose tose, arba tų vienetų kontro1 ™Punu0Ja, nuolatinį tarp savaitėje. 1941 n, ais dirbpririnkime akinių, kurie pašalina
visa akių įtempimą.
dalį, arba iš kitos pusės, tu
u
...
v. šių įvairių vienetu, kurie tuvė se dirbo 14<,.)00 dnrlunisumose,
arba
vienetuose,
kule
priklausys
nuo
gildijų.
4
\
ų
4
rime suvaržyti laisvę.
yra šeimos sudarančios vai- nkii. Metai laiko atgal dirbo Dr. John J. Smetana
lie
yra
mažesni
už
visuotiIr
jei
antras
išrišimas
bus
Jei mes laisvę suvaržysi
stybę, keitimąsi ir bendra- 125,700.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
me, tas gali įvykti dvejopu nę socialinę kontrolę. Taip priimtas, tuomet neišvengia veikimą.
OPTOSIETRISTAI
2S5 įvairios išdirbystės pa
1801
So. Ashland Avenue
būdu; mes galime arba su negalėtų būti; nes veikia- ; mai atsieina, kad įvairių
(Bus daugrau.7
Kampas 18-tos
didino
savo
p.jtalpas 3,020,moji
dvasia
turi
būti
arba
veiklumų
įvairiopų
amatų
varžyti politinę laisvę (t. y.,
Telefonas CANAL 0523 — Cliicago
susivienijimo ir užsiėmimų tvarkymas tu512 ketv. pėdų, kas atsiėjo
OFISO VALANDOS
teisę daryti kontral tus ii ekonomiško
Kasdien
9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Biznio
Žinovai
arti
3»4
milijonai
doleriu.
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki
pareigą juos pildyti) atim- dvasia perdėm valstybėje, rėš priklausyti bendrai nuo
7:30 p. m.
1940 metais statybon sudė
darni°iš proletariato tą’ tci-'kame Privatua pasirinkimas ■ visuomenės kontrolės. Nes Apie 1941 m.
ta $40,000/ 00.
sę ir atiduodami ją kapita- ir šeimos veiklumas pašali- lygsvara turi būti arba dauClevelano, O. Clevelando
LIETUVIAI DAKTARAI
listui, tokiu būdu pripažin nam1' arba ta veikiamo).■ geriopų įvairių ypatingų pa Prekybos Rūmai paskelbė,
Ckvelandv įsisteigė 59 nau
šiurę kapitalistą tiktai tik. dvasia bus tokia’ kuri aP*!
nuolatinio bendradar- kad CkveLndo industrijos jos firmos, kurių bendros me
1 Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
ruoju piliečiu; arba mes ga- ’gins ir toliau skatins ŠC1' b‘a'imo palaikoma, arba ji
įžengė į gerovė- laikus pra tinės algos siekia $1,12.),520.
VIRginia 1886
PROspect 3534
lime perduoti išdarbės, dis mos savistovumą. Jei antro- turi būti kuriuo nors vieno dedant 1941 metus.
Šalies
gynimo
reikalams
tribucijos, ir mainos prie ji dvasia veiks, tam tikras suvereniteto, valdžios įvesClev«lande mumatvta 1941 užsakymų Clevelando srityje
nelygybės laipsnis turės iš- ta.
mones bendruomenei, t. y., . ...‘'.r,.,.. valstybės
. j- Q
f„s
j • *j-•,
|
metais
industrinių ir namu iki šiol gautu jau už apie 20)' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atvė-ioa
viannmpmž kilti: didžios valstybes atveŠios dvi idėjos vreną Kitą
,
. .
,
kiems pareigūnams,
tokiu 4u)e- bus daugeriopas jvai- nepapildo, bet jos priešinga1 stat-v >os ' “r "-1 f'9,000,009 milijonų dekadų, ir jų bus
1853 Wesi 35th Street
> urnoje.
dnr daugiau.
būdu visų laisvė bus suvar- [ '‘"Pomas. nesuskaitomai pla viena kitai. Viena yra disLIGONIUS PRIIMA:
žyta tiek kapitalisto, tiek U ■ tua Prlvacnl interesų ir me- ciplinuoto kttno idealas, kaip AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trcčiad. ir Sekniad. tik susitariua.
proletaro, ir tuomi visi bus1 todų ėuinopumas. Galima pavyzdžiui,
kariuomenėje; Km. 6958 So. Talman Avė.
Tek YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107.
sulyginti paprastame prole- inkorporuoti tapatingų už- | bet kariuomenės ne kaip
JeLGROvehm 0W7
Telefonas: Hemlock 5849
tariškame luome, ir niekas sičmim11 amatninkus, šaky-1 aktualios kariuomenės esti
nepriklausys nuo daugelio kime’ statyto3us’ i vieną (atskiros nuo bendros
viGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3t
kapitalistinių kontroliuotoarba i mažesnių g ii- suomenės ir ypatingos Sa
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 YVesl 351h Street
jų, bet visi bus valdomi vie j^ijų rinkinį. Komunistiško- ;
6757 So. Western Avė.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliotais susi taros
Ofiso tel. VIRginia 0036
no visagalingo kapitalistinio je valstybėje galima gauti
Kišeninis
Ofiso Valandos:
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Viešpačio—valstybės
2423
W.
Marquette
Road
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
Lietuviškai—Angliškas
Sekmadieniais suūu sutarties
Bet jei mes trokštame iš
NELAUKITE KOL
ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
saugoti laisvę, tuomet pri- į
PRITRUKSITE !
Angliškai—Lietuviškas
Phone Cicero 4276
4157 Archer Avenue
valome žiūrėti, kad determi
UŽSISAKYKITE
PHYSICIAN AND SURGEON
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
ŽODYNĖLIS
nuojanti piliečių masė, kaip
______ Nedėliomis pagal sutartį.
ŠIANDIEN
4645 So. Ashland Avenue
pavieniai asmenys ir šei
TeL CANal 0257
DANTISTAS
Rez. tel.: PROspect 6661 1446 S. 49th Ct., Cicero, 111.
OFISO VALANDOS:
mos, džiaugtųsi savasties
Jame yra 18,000 reikalin
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Antradieniais, Ketvirtadieniais
teisėmis, turėtų toje savas
giausių žodžių. Dabar ge
Nedėliomis pagal sutartį.
ir Penktadieniais
tyje asmenišką kontrolę.
Office teL YARds 4787
Valandos:
10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJA8
IR
CHIRURGAS
riausia
proga
pirklį,
uea
343 W. 107th Place
Narni) teL PROspect 1930
1821 So. Halsted Street
Nes savastis yra būtina
3147
S.
Haisied
St., Chicago
parduodamas nupiginta kai
TEL. PULLMAN 6776
RsBidencila: 6600 Bo. Artesian Avi
Pirmadieniais, Trečiadieniais
pilnoj to termino prasmėj
Tat OANal 6122
A. Tumonis, Sav.
na, Galima gauti •Draugo'
v * > a NDOSi 11 v. ryto iki 8 oomr
ir Šeštadieniais
ekonomiškos laisvės sąlyga.
*
• f *1
Valandos: 3 — 8 popiet.
knygyne dabar; kaina —
Tas, kuris neturi jokios sa
Dienraščio “Draugo'1’ Metinis Telefonas CANal 7329
vasties, vergauja savastį tu
Užsisakykite anglis iš šios
tik £1.00
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
rinčio vergovėj, nežiūrint ai lietuviškos kompanijos. Ge
Koncertas
2201 W. Cermak Road
riausios
rūšies
anglys
už
savininkas bus pavienis as
-D R A U G A S"
— įvyks —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žemiausias kainas. Greitas
V«landoc> 1—3 popiet ir 7—8 v- v, Sekmad., Sausio 26 d., 1941
2334 South Oakley Ave„
muo, ar valstybė.
2202 YVest Cermak Road
patarnavimas. Pašaukite —
REZIDENCIJAI
SOKOL HALL
Yra tad gi, kaip jau mi PULLMAN 6776 Šiandieni
Gtncago, iilinois
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
S. Callfomla Avė.
It<zervuokit
tą dieną —
ir pagal sutartį.
nėjau, trys metodai, kurių
•J
TSM
“DRAUGUI”.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

(Tęsinys)

OR. RAČKOS

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

DR. PETER T. BRAZIS

DR. I. DUNDULIS

OR. STRIKDL’IS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Roseland Coal Co.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. BIEŽIS

DR. PETER J. BARTKUS

Rez. telefonas SERiey 0434.

FACTS YOU NEVER KNEW!H

By Bob Dart

Tek Cicero 1484

DR. S. R. PALDTSIS

dison, ant kampo AVells St.,
užlaiko visą eilę rašomųjų
ir adding mašinų, kurias gaįima nupirkti net už $5.00
Atdara kas vakaras iki (i vai.
vak., tel. DKArborn 15444.
PLAT1N KITĘ “ DR AUGA”

DR. KARI. NURKAT
(Kurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIK0
KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

LIETUVIAI

DAKTARAI

feL CANal 5969

DR. WALTER PHILLIPS
UIDIIOJAS

IR ClflKUHGAS

2155 YYest Cerinak Road
OFISU
1 —

4

VALANDOS

ir 6:30 — 8:30 vakare

tr pagal sutarta.________

DR. F. G. WINSKONAS
FHVS1C1AN — SURGEON
Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.
Tek CANal 2345
Res.:* 7004 Šo? Fairfield

_______ Tel HEMlock 3150_______
Tek

YAKds 3146

VaiANDUS: Nuo 11 iki 12,

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

9

DR. V. A. ŠIMKUS
U kuri O JAS

IK UH1RURGAB

luipgi akinius pritaikau.

3343 5. rlaisu^ Street

/

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTtSTAS
4143 Šou m Arcner Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Autrudieniais, Ketvirtadieniais
Penktadieniais.

ii

So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ii
Šeštadianiais.

4631

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, llL
OPUSO

VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
vai. jaipiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekniad. nuo 10 iai 12 vai. ryto.

DR. MAURIGb KAHN
GYDYTOJAS IR CHIKOKGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel. kAKds 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedelionns nuo 10 iki 12 vai. dieną
Tel. YARda 5557

DR. FKANK C. KWINN
(Kvieciuskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

lbol YVest 47tli Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
tr_ pagal s u tart;.________

DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct
6900 bo. halsted Street
TELEFONAI:
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet tr 7 iki 9 vak Ofiso — W£Ntworth 1612.
ir pagal sutartį.
Res. — YARds 3956.
Res. 1625 So. 50th Avenue
OFISO VALANDOS:
TeL Cicero 1484
8 iki 4 popiet.
7 iki 9 vakar*.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartu

DR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

Tel. YAKds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Sertdoj pagal sutartį.

i
DRAUGAS

Antradienis sausio 1-’
-------- i_____ _________

nors būdu prisidėjo prie ba- Nauji Metai
laukiant Naujų

zaro.

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
New York Katalikų
Vienybės
Rezoliucijos

vo

parapijos

pirmininkė Pra
Šliakaitė,
raštininkė

svetai- Elena G'ishon, iždininkė Ona

Kalėdos

nėję. Susirinko daug žmonių. Mockaitė.
Šiemet Kalėdos buvo labui Visi linksminosi. Sulaukus
---------(’lioras turėjo susirinkimų
gražios. Altoriai seserų buvo vidurnakčio buvo daug džiauir
naujos valdybos rinkimų.
puošti. Ir kū- gsiuo.
labai gražiai
Pirmininkas Antanus Laurai
telė nenapraistai gražiai pairi
P. lapijai per, iti metai bu-:
tis, vice pirmininkas Mari
rėdyta. Jos groja vargonais
vo laimingi. Labai gra-iai ir
jona Kruujeliūtė, raštininkė
ir veda chorų.
G klojimas
garbingai paminėjom jos siElena Biškauskaitė, iždininkė
choro buvo labai n. tonus. Vi
, .dabrinį jubiliejų. Nauju me
si žmonės džiaugiasi, kad tus pradedant (1) įvyks pu-Į Marijona Beitaitė.
choras taip gerai išlavintas. rupijos metinis sus-mas sau-! Parapijos choras ruošias
Parapija ir klebonas seserims šio 26 d. Visi parapijon i; prie koncertėlio ir šokių.
dėkoja už tokį pasidarbavi- prašomi susirinkti. Bus r.'n. _
mų parapijai.
kama nauja valdyba Bus i;. Lietuvai Gelbcti

Prezidento atvykimo
klausimu

Ryšium su numatomu Lie
tuvos Respublikos Preziden
to A. Smetonos atvykimu į
Gruodžio 29 d. Ne\v York .luuigtin s Amerikos Valsty
apylinkės lietuvių katalikų bes, seimelis pasitiki, kad Fe
seimelis priėmė šias. rezoliu deracijos New Yorko ap kei
cijas:
ties valdyba pasielgs taip,
kad ko geriausiai būtų p L. G. Fondo vajas
tarnauta Li.tuvos nepriklau
Apylinkės seimelis leiski
somybės atstatynio idėjai.
visiško pasitenkinimo, kad K.
Federacijos įstrigtas Lietu Pritaria jaunimo žurnalui
vai Gelbėti Fondas veda pla Seimelis, patyręs iš kun. N.
tų vajų, kuriam paskirta da Pakalnio pranešimo i?pie L.
lis mūsų apylinkei turės bū K. Federacijos centro valdy
bos nutarimų išleisti jauni:,ti išpildyta su kaupu.
nmi anglų kalboj vertingų
D. L. K. Gedimino sukaktis
žurnalų, kurio tik las bus pa
Seimelis įpareigoju Fede tarnauti lietuviškai ideologi
racijoj New Yorko apskritie jai, sveikina šį 'žygį ir reiš
valdybų 1941 metais suruoš kia vilties, k.d Amerikos liei
ti atitinkamų Didžiojo Lietu tuvių jaunimas įvertins vy
vos Kunigaikščio Gedimino resniųjų pasiaukojimo pas
mirties 6IMT mčtų sukakties tangas.
minėjimų, kurs patarnautų Parama ‘ Amerikai'’
tautinei sųmonei pakelti.
Seimeliu. giliai vertinda
Lietuvos reikalais
mas apylinkėje leidžiamų ‘A. Apylinkės seimelio atstovai, merikos’ laikraštį, kviečia
išklausę adv. St. Gabaliaus- , lietuvių katalikų visuomenę
ko pranešimų apie Lietuvos j ir toliau nuoširdžiai domėtis
žmonių skurdų, vargų ir ki “ Am, rikcis” gyvavimu. 1941
tas nelaimes Sovietų Rusijos metais apylinkėje “Ameri.vergijoje, pasižada uoliai ir ■ kos’’ naudai reiktų surengti
ištikimai rūpintis Lietuvos bent vienu bazara, metine vanrų iri klausom y.bėt-i altstatymu 1 karien<“, Lietuviu Diena lieir lietuvių, tautos gyvybės iš pos ketvirtų. Būtų graž i, jei
laikymu, panaudojar> ši m ir atskiros d ra ingi jos galėt,,'
aukštam tikslui visas gali “Amerikos’’ n ūdai suruošti
mas priemones. Seimelio at įvairias pramogas.
stovai pažada dirbti, kad mū
Apie vieningumų,
sų draugijos daugiau domėtų
Lietuvių katalikų vieningu
si lietuvių tautos gyvybiniais
reikalais.
mo viešoje veikloje klausimu

šokiai

Joeaitė, vic?
Metų bu- nciška

Kalėdų vakare e .avys su- duota finansinė atskaita. Da- Fondo Reikalai
rengė įdomų vakarų. Vaikus rysima planus ateičiai. (2) Tu
Cleveland, 0.
Po pirmo
tam vakarui lavino per kokį rėsime misijas apie gavėnios! susirinkimo L. G. F. niažai
mėnesį. Programa, susidėjo iš laikų. Visi lietuviai iš anksto kas buvo daroma, nes užėjo
9 dalių: dainų, lošinrėlių, šo- <pirašomi pasinaudoti proga. šventės ir visi buvo susirūkių, drilių ir 1.1. Žmonių priGruodžio 29 d. mirė Anta- pinę savo reikalais. Praė us
siiinko pilna sv tainė ir vi- nas Pėstininkas sulaukęs 78 šventėms, prasidės didesnis
siems labai p tiko programa, metusi. Palaidotas gražiai, ka. veikimais. SkvriUs jau skel
I .
Ir vėl seserinis dėkojame už talikiškai.
bia pirmųjų nerių vardus:
tokį pasidartavipų,. Lauksi- j Am-in(( jam 8ti|lij
| kun. B. Bartis, Vincas ir Pome daugiau tokių vakarų,.
Koresp.
Glugodai, Adelė GarkausAi.
kaitė, M. Pukelienė, M. AlaKabalų rytų po pirmų mi
burdienė, O. KusSniautskianė,
šių choras atėjo į klebonijų Kenoshos Kronika
K. ČVslauskienė, J. Vaice
ir prigiedojo klebonui kalėdiĮvairumai
kauskienė, R. Yitonienė, P.
l“Draugus Aeme Laepuuio) nių giesmių; be to, įteikė nuo
P.
Muliolis ir K. Yenslcvas.
Sausio 8 d. relief depariEdsel Fordas kalbasi su Consolidated Aircraft Kompa- choro dovanų. Klebonas s.kė,
Koresp.
nijes viršininkais. Jis tuo laiku pranešė, jog pats mano kad tai pirmų sykį buvo taip ment kilo triukšmas ir lietupradėti bombanešių gamybą savo dirbtuvėse.
pasveikintas. Širdingai nieko-j vis poliemonas nuėjo pažiūjo seserinis ir chorui už do-įrėti. Kai norėjo triukšmada- DOCTOS’S AMAZING LIQUIQ
GREAT SUCCESS FOR
seimelis taip pasisuko: uiau- gruodžio 8. ui. ir 1.) d. Musų Ivanų ir sveikinimus,
rį areštuoti, šis smogė policstilingi lietin iai k itaiik ii I,, vyskupas Ediiiond Beeinu aušv. Kazimiero seserys j tas nionui į akį. Trūko akiniai ir SKIN TROUBLES
nkosi tik tokiose .piamogo.'e kojo b zarui $o0. Jis kasmet niuisi darbuojas nuo rugsėjo stiklai perplovė akį. Nuvežus
(exiemal!y
xtemal!y caused)
ca
tii
Lei tautinėse iškilmės,, ku- aukoja
nuknin r.mins
tokia suma mėnesio ir matome daug ski į Šv. Kotrinos ligoninę ir nu
praised
riose aktyviai dalyvauja ka. Matyt, lietuvius myli ir mes rtumo. Kaip visos kitos pa ėmus X-Ray, r..i. ta, kad r i
|K\
PJK FR0M
tulikų organizuotos visliame- esame jam
Sį) COAST
rapijos, galinčios išlaikyti se kės akį išimti, nes sugadin
Tū
Koresp.
nės atstovai.
Šv. Kazimiero seserų sky seris, taip "ir mes galime di ta. Lietuvis i; plicmonas yra
jCOAST!
rius (bootli) bazare buvo džiuotis kad turime net tris. Antanas Bord?n.’ Jisai yra
No matter what you’ve tried with*ut
Parapijos Bazaras
toks, kokio niekad, neturėjo- Žmonės myli jas, žiūri, kad seniausias poliemonas Kenosuccess for unsightly surface pimples,
s
blemishes and similar skin irritations,
Sioux City, Iowa. - šv. ine. Visi žmohės lankė tą sky- būtų aprūpintos. Jos daug sboj ir nešioja numerį 1. Prihere’s an amazingly suceessful doctor’s formula—powerfully soothing
darbuojasi mūs labui. Už tai klauso prie Šv. Petro ptirapiLiauid Žemo—which quickly relieves
Kuzimiero parapijos bazaras r’U* Seserys padare gražar.s
jtening soreness and starts right in to
vertos pagarbos. Lai Vi saga,-j jos.
help nature promote FAST healing.
gana gi rai pasisekė. Parūpi-J pelno. Parapijai ir klebonas
30 years continuous success! Let
lis laiminai jų čionai visus
Zemo’s 10 different marvelonsiy effecjai davė gražaus pelno. Ba-' joms laimi dėkingi. Klebonas (Iarbus> kad jonis viskay
tive ingredients help YOUR skin.
Sodalietės išrinko naujų vaAlso oint.ment form. Severe casea
may need Extra Strength Žemo.
žaras buvo p?r du vakarus
dėkoja visi ins, kurie kokiu tusi.
lyiba. Pirmininkė vra Ona

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER "DRAUGO" KONCERTĄ
SOKOL

SVETAINĖJE

2345 South Kedzie Avenue

Sekmadienį,

Sausio (January) 26-tą Dieną, 1941 Metais

Pradžia lygiai 5-ų vai. popiet

Šokiai po koncerto 8-tą vai. vakare

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo” šiauniame koncerte dalyvaus rinktinės Chieagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chieagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gir
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą i»cr pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Decker, iš De Paul Universiteto ir
Prof. Juozas Sauris, Chieagos Vyčių Choro vedėjas.

♦

Chieagos lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite j dienraščio “Draugo” koncertą, nes
jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai
pardavinėja tikietus! Pageibėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.
Tikietų kainos: $1.00, 75c, 60c.

Vien tik šokiams — 35c.

draugas

t

o

jos miestelis Beyruth. Beyruthe paprastai būdavo lai
koma
Wagnerio muzikos
šventės.

PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA
Adv. S. Gabaliausko
Prakalbos Lietuvai
Gelbėti Reikalais
Pliiladelphia, Pa. — Šilu
sio G d., Sv. .Jurgio parapijos
salėj Lietuvai gelbėti iš nisąkoniunistą, vergi Įbs reikalais
kalbėjo adv. S. (JaJwiliausk'.;is.
Jo kalba buvo rimta, o net,
gal, ir perdaug rimta. Mano
nuomone, komunistu komisa
rai neužsitamauja, kati jucs
be pašaipos tituluoti ponais,
kaip kad vadinio inteligentiš
kumu ir mandagumu vado
vaudamasis kalintojas. Prieš
adv. Gabaliausko kalbi), kad
jį supažindinus su žmonėmis,
kalbėjo ir vietosi klebonas
kun. I. Zimblys. Žmonių į
prakalbai suėjo nedaug, tur
būt, dėl to, kad. tą vakarą
buvo dikėiai šalta.
Po kalbų Ona LukoševiėiCi
te ir Aleks. Slaviekiūtė Lie
tuvai Gelbėti Fondui parinko
aukų. Sudėtai $16.80. Po $1
aukojo: Brazinskaitė, U. Gegeckienė, A. Morkūnienė, Ivegolidnėį. Danielius, J. Smoliukas, Slavickas, J. Rama
nauskas, A. Dšakas, Žvingių tienė ir Laumtienė.
Anksčiau prieš šias prakal
bas kun. I. Zimblys Lietuvos
gelbėjimo reikalams dar ga
vo alukų nuo šių asmenų: M.
Rupšienės ir M. Vasauskienės
po $2.00, o po $1.00 aukojo:
M. Avižienienė, P. Jankaus
kas ir B. Sakevičius.
Apie įvykusias prakalbas
Šv. Kazimiero paraipiijoj, ra
šančiam šiuos žodžius Ona
Unguraitė taip pranešė:
“Sausio 5 d. buvo adv. S.
Gabaliausko prakalbos. Savo
kalba labai užinteresavo žmo
nes. Gaila, kad staiga užėjo
didelis šaltis, kas sulaikė dau
gelį nuo atsilankymo į salę
pasiklausyti svarbių žinių iš
Lietuvos. Bet ir taip buvo
kone pilna solė. Aukų surink
ta $25.00”.
Jurgietis
K

daininko B. Nekrašo paėmė
tinkamas vaidinimui nlnir.i.s
ir kad net mano patį Nekra
šą pakviesti dainuoti.
Beje, katla čia viešėjo dai
nininkas Nekrašas, paėmęs
nuo vieno čionykščio vienge
nčio ni i.Pui sukurtas eilutes
jKirašė n.i.dodiją ir padarė la
bai tinkamą dabartiniam lai
kui tautinę dainelę Jos pra
džia šiai].' skamlnii:

Komunikatas
nepasako
kiek nuostolio padaryta, bet
autoritetingi sluogsniai pa
brėžia, jog nuostoliai menki.
Jie sako, jog Beyrutho festivalo rūmai ir vila, kur pa
laidotas kompozitorius Wagneris nepaliesta.

BANKOK, Siamas, sausio
13 d. — Siamo karo vadovy
l»ė praneša, jog Siamo ka
riuomenė, palaikoma aviaci
“Tr vėl j.u trypia kraštą jos, perėjo Prancūzijos Indo
mūs, Lietuvą (kdiminio. kini jos ribas ir užėmė dalį
“Priešai žiauri, bet ji ne šiaurrytinės Indokinijos.
žus — gyvuos, tą visi ži
no”...
O užbaiga yra tokia:
“Bet tikslui tam .reik’ ir
Alt
aukot skambučiu, kiek VERONIKA WAŠTAKIENft
(do tėvais Zlatkiūtė)
kas įgali,
Mirė
13 d., 1941 m.,
“Nes be jų sunku a.tkovot 5:30 vai.sausio
ryte, sulaukus se
natvės.
nuo priešų savo šalį”.
Gimus Lietuvoje. Panevėžio
Kamajų parap., Meilū
Jei kas pageidautų ją dai apskr.,
nų kaime. Amerikoje iftgyve9 metus.
nuoti (ytpuič labai tiktų minė noPaliko
dideliame nuliūdime:
jime 16-to (Vasario), lai krei dukterį Elzbietą Motiekaitienę
ir jos dukteris Alviną ir Berpias prie dainininko Nekra niee; pusseseres Anastaziją Kilienę ir jos šeimą ir Oną Vi
šo šiuo adresui; Mr. Broniuj limienę ir jos šeimą ir kitas
gimines; o Lietuvoje palik-.-* 2
Nekrašas, c-o dr. M. J. Col- dukteris Teresę Barkauskienę,
žentą Povilą ir jų šeimą ir Ju
nev, 148 Grand St., Water- zę. sūnų Petrą ir jo šeimą ir
kitas gimines.
bury, Conn.
Northsaidietis
Velionė priklausė prie Tre

Plačios Anglų
Atakos
BERLYNAS, sausio 13 d.
— Vokietijos karo vadovy
bė praneša, jog anglų bombanešiai šiandie numetė “ke
lėtą bombų” pietinėj Vokie
tijoj,. kur paliestas Bavari-

tininkių Draugijos.
Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 6812 8. Western Avė. laidotuvės ivyks tre
čiadienį. sausio 15 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėta į Gimimo Panelės švč.
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys. Kūmus,

Anūkės,
Pusseserės,
Marti ir Giminės.

Kentas,

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Grovehill 0142.

i

k
NEGLECT
DON’T”

F

A COLD
Krfittnėg HlOfpiM, kurion gali liaivystyti J uvlalmę, paj>rtu-Lui pa
lengvėja
pavartojus
raminančia,
šildančią MiiNteroli!. Mustemle nė
ra tiktai įaudė. Jinai yra “OtNinier-irrlla.it,” Milijonai yra varto
ję J* per 25 m. liaktaiivi rekomen
duoja.
Gailina uauli aotiekuMn

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

420 West 63rd Street
Tel.:

1

Mirė sausio 12 d., 1941 m.,
5 vai. popiet, sulaukęs 64 m.
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje,
Kėdainių
apskrityje, Panemunėliu parap.,
Gudžiūnu kutinę.
Amerikoje išgyveno 37 met.
Puliko dideliame nuliūdime:
moterj Aneliją (po tėvais Lukuševičlfltė,; dukterį Eleunor
Jaeobs, žentą Dr. Antaną Jaeobs-Jokubauską ir anūkę Uelestę; dukterį Aldoną; 2 sūnų
Antaną ir Albertą; pusseserę
Oną
Žalienę ir jos vyrą
lx>uis ir jų dukterį Mildą ir
duug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų; o Lietuvoje paliko
seserį Oną ir jos šeimą.
Kūnas pašarvotas namuose:
10742 So. Wabush Avė., Roselande. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, sausio 16 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
Visų šventų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sieli). Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Moteris. Dukterys,
Kūnai .Žentas, Anūlįė, Pusse
serė, Sesuo ir Giminės.
Laid. direktorius Ijiehawicz
ir Sūnai, tel. Canal 2515 a.ba
Pullman 1 270.

BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės ©as NORKŲ, kur gausite
greitų ir teisingų patarnavimų.

Tel. Monroe 0808

2259 W. Cermak Rd.

Atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme šv. Mišias už j.y sielą
trečiadieny ie, Sausio 15 d., 8
vai. ryto, šv. Jurgio parapijos
bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visas
gimines, ilraugus-es ir kaimy
nus dalyvauti šiose pumaldose
Ir pasimelsti kartu su mumis
už a. a. JUOZAPO sielą.
Ilsėkis ramybėje šalę mamy
tės, šaltoje žemelėje.
Lai amžinybės
šviečia.

šviesa,

tau

Nuliūdę: Tjėvas Juozu.tau, Se
Jadvyga Ir Vli-pliie. Ir
Švogeris \\alter Simonaitis.

serys

ANTANAS LAUČKA
sulaukęs 64 metų amžiaus, aprūpintas Šv. Sakra
mentais.
Palaidotas Lapkričio 21 dieną, Vabal
ninko parapijos kapinėse, šalia savo dviejų sūnų ir
tėvų, iš Švenčiausios Panelės Dangun Žengimo baž| nyčios.
Giliausiame nuliūdime liko: našlė Konstancija, su
kuria moterystėje velionis gražiai išgyveno 36 me
tus, duktė Anielė, anūkė Jolita, žentas Bronius Bra3lauskas ir šią liūdną žinią pranešantieji sūnūs:
Juozas ir Balys Laučkai.

y

620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ

tuos visus,

kurie skelbiasi

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

Tet LAFAYETTE 0727
4447 South Fairfield Avenue
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PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

H> MIMMto
1 tat «•#»
ne n lavt
fAHo-t
J»»T fteiort
Mt I0M
-MNTtMCCrt
FO« v»«-.

“‘Drauge’

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

You KHOUI 1 ViOH LAŠT NlSHT,

Our Au. Iv/ort

Nors laikas skubiai bėga,
mūsų ilgesys nemažėja.
Mes
liūdime tavęs -kasdien ir pra
šome Viešpaties, kad suteiktų
tau amžinybės šviesą.

1940 metais, Lapkričio 19 dieną, Vabalninke užmi
go Viešpatyje mūsų mylimas tėvelis —

Remkite

SAV. nortf A f SM.A t>o
Sotus NOTTV ■fKINGS

Ufttert 1 O«T
iMBOUdM 1 ŪKAS

Mirė Sausio 14 d., 1939 m.,
sulaukęs 32 metų unižiaus.
Jau praslinko du metai, kai
negailestingoji
mirtis atskyrė
tave, mano mylima sūnų ir
mūsii mylimą brolj iš mūsų
tarpo.

Mirė tinusio 11 d.. 1941 m.,
7 vai, vak., sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje,
Raseinių
apskrityje,
Kražių parapijoje.
Amerikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį
Marijoną
(po tėvais
Jančiauskaitė); 6 sūnus Joną,
Eduardą, Raymondą, Alfonsą,
Antaną ir Rikardą; dukteris
Josephine ir Eleną; brolj Ka
zimierą ir jo žmoną. Aurora.
Illinois; švogerį Adomą Jan
čiauską ir jo šeimą ir daug
kitų giminių, draugu ir pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
12405 Ko. Union Avė. laiido- ,
tnvės įvyks keivirtad., sausio
16 d. Iš namų 8 vai. ryto
bus atlydėtas į šv. Petro ir
Povilo par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose luidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris.
Kūnai,
Dukterys, Brolis, švogeris, švogerka ir Giminė-..
Laidotuvių direktorius J. P.
Eudeikis, tel. YARds 1741.

Antaia & Nectar

Phone 9000

“THAT LITTLE GAME’

THIrtOi Ai

JUOZAPAS LKSCAUSKAS

OF

rytate

ica

A.

IRriansiaa Patarnavimai — Moteria patarnauja

Pastaruoju laiku teko gir
dėti, kad kun. Raila kazimieriečią tarpe, paminėjimui
tautinės šventės, 16-to Vas>
rio, rengia atatinkamą tai iš
kilmei teatrėlį. Tam tikslui
nuo neseniai čia viešėjusio

CAHOV, SOMe
cflKAid Arto A CouetA

JONAS DOČKUS

f

DISTRIBUTOR

DIENĄ IR NAKTJ

t>Qu6 stone, BOvėHT
VUtFB A BOK OF

A.

LEO NORKUS, Ir.

AMBULANCE

l STopOao im Tite

I

Biznio - ENGIevvood 5883
Res.: - ENGlewood 5840

KELNER - PRUZIN

Gandai Apie
Vasario 16

Th«

4

ANTANAS TUMONIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ftrtvr TiMB FOft MomTNS.“
ASO Do Sov KNom niHAT 1 tm»
AfSIB 1 U»FT You Bt«t»s »

ties

Dviejų Metų Mirtie
Sukaktuvės

*4*

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

*

wsta|

Antradienis, sausio 14, 1941

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AII
D III AIIP C patarnavimas
HmDULHlibL dieną ir naktį
v
I

V
K

A

t

Anthmy B. Petkus

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

3354 So. Halsted St
Telefonas YARda 1419

P. I. Ridikas

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

Lactamcz ir Simai
Alkert V. Petkus
LLZolp

gaukite Tel. — SEELEY 6103

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

T KOPLYČIOS visose
1 MIESTO DALYSE

D
3307 Lituanica A *.
Altanas M. PhiUips Phone YARde 4908
/Y

S. P. Mažeika
LLiden

4704 S. Westera Avenue
Phone LAFayetbe 8024
1646 West 46th Street

Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
4348 So. California Ąve.

Phem LAFayette 3S7S

i

Antradic”1

DRAUGAS

f

%

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Lietuvių Namų
Savininkų Darbo
Veikimo

Roselando Žinutes
Mirė

biznierius

Tumonis.

Antanas

Ar Pažįstamas?

Pavogė automobilį,
sugautas
Juvenile teismo priežiūro
je esamas Joseph Morin, 15
m. amž., 2822 W. 22 plaee,
pavogė American Airlines
automobilį Chicago airporte. .
Tai matė vienas taxicab
šoferis ir netrukus vagilius
sugautas.

DtL PUOLIMŲ Iš ORO
SAUGAI

=======================
party) pramogą, todėl ausi
rinkimas ir įvyksta antradie
nį, sausio 14 d. Kadangi su
sirinkimas yra priešseiminis,
dvasios vadas, kun. J. Dam
brauskas pasitiki, kad jo pra.
šymą ir kvietimą kolonijų at
stovai bei atstovės maloniai
išklausys, ir gausiai suvažiuos
šį vakarą.
J. K.

. i , ...

zikantų grieš žemaitiškus šo
kius.
Steponas Narkžs, pirm.

Moterų Sąjungos 55 kp.
metinis tus-mas įvyks šį va
karą sausio 14 d. parap. mo
kyklom kambary. Visą narių
prašome skaitlingai susirink
ti. Turime daug svarbių rei
kalų aptarti.
Kp. valdyba

Sekm., sausio 12 d., 5:00
vai. popiet, po ilgos ligos,
pasimirė Antanas Tumonis,
Sausio 15 d., 7:30 vai. va
savininkas Roseland Coal
CLASSIFIED
kare, Hollywood Inn svetati
kompanijos.
Tirs gub. Stelle
nėję, 2417 W. 43rd St., įvyk
A. a. Antanas Tumonis
sta Žemaičių Kultūros Klūbo
valdymų
daugelį metų išgyveno Rosemetinis susirinkimas. Po su CHARLES P. 8VROMSK18 * CO.
Gubernatorius Stelle, de
landė ir buvo uolus Visų
sirinkimo grupė žemaičių mu- Perkam - Parduodam - Mainom
mokratas, apie tris mėne
Ir Statom Visokius Namus
šventų parap. rėmėjas,
sius
gubernatoriavo.
į
Paliko žmoną, dvi dukteBargemt Marųnctto Pk. ir Apylinkėj
Tai Mečys Šveikauskas.
Dabar susirinkusiai val2 fletų mūrinis namas, po ti kamb..
r*s *r du sūnų.
STUDIO
Praeitų savaitę buvo praneš x . , . , ,
,
garadžius. Kaina $6,800.
Mažas įVaii Burcn ir Miehigan Avė.
Laidotuvės įvyks ketvir ta, einą gandai, kad M. flvel- 8tybes legmlaturai pate.ktaa
mdkėjlmas.
DABAR RODO
.
,
~ .
bilius ištirti gub. Stelle Val
tadienį, saus. 16 d.
Iki daira r uždraustą veikalą —
2-jų aukštų medinis namas. Karstu
kauskas Marijonų Bendra-] ,
.
.
, ,
apšildomas. Kaina $3,500.
Klūbas nusistatęs padėti
Kūnas pašarvotas 10742 darbių Draugijos seime taps dymą, jo paties ir jo kabi
‘After Mein Kampf?’ vandeniu
(mokėti $500. Likusią skolų mokėti
visiems namų savininkams j- go Wabash avė
neto aktyvumą.
(“FO HITLERIO — KAM?”)
kaip randų.
garbės nariu. Gal kai kam
vairiuos reikaluose. Tam tikNuliūdusiai šeimai reiš0921 S. WESTERN AVĖ. .
išrodė, kad tai bus tik svajoTel. Office SrO, 3719. Vak. Pro. 017#
slui išrinko sekančias komi- kiame užuojautą.
nė. štai pastaromis dienomis Boardas darbų
IV O I K STIJOI
sijas: Cicero Tax Payers Cou
t'143 Arsi 35* Sotei
garbingasis aukotojas, p-nas paskirstymui
ncil: E. W. Mikutis, A. Va Įvykusi Labdarių vakarie
("Draugas" Acme telephoto)
REIKALINGAS DARBININKAS
Šveikauskas, atsilankęs pafe
OFISE
lančius, A. Zakaras.
Naujas
gubernatorius
Williami
B.
Hoppe,
vadina

nė praeitą sekmadienį ko-1 •viršminėtos draugijos dvasios
10yenfa Reikalingas jaunas lietuvis abelnadri
ouid uiiioui.
Turi mokėti gerai
Town Board: J. Miaąunai- puikiausiai pavyko. Daly va- |
Dvvight H. Green paskyrė mo “Air;-raid warden” kor- COMPLETE
kalbėti, ir rašyti lietuviškai ir an
vadą, gerb. kun. J. Dainbraiugliškai. vartoti • rašomųjų mašinėlę.
tis, Sr., W. Uabitz ir E. W. vo daug žmonių, ir kuopa
boardą iš penkių narių ir puso komandieriu'A Buvusių ADVANCED P«DT(K,«APhV
Pastovus darbas. Gera alga. šau
LO*EST POSSIBI.E PRIVES
%
ską,
padarė
netikėtą
surpryj
am
p
ave(
jė
rūpintis
valstykite: CANal »eit.
Mikutis.
PHONE LAFAi’ETTE -03
mJairynų
grupė
Milwaukee
šiam
vakarui susilaukė zą - savo pažadą išpildė. ISdarbų ^irrt
mieste suorganizavo minėtą
Scliool Board: C. Gasiūnas daug dovanų nuo biznierių tikrųjų, stebėtinų pasiryžimų
Gubernatorius
nusistatęs,
korpusą
tikslu to miesto gyS. Paseckis, ir E. W. Miku ir pavienių asmenų.
Hr°";
kad vaidiniai darbai bitą ventojus supa2indinti, kaip
Sheldon W. Govier, nega kiniai, jo kilnus užsimojimai
tis.
lėdamas dalyvauti vakarie
jie turi apsidrausti nuo puoPark Board: E. W. Miku nėje, prisiuntė savo auką — ir jų išpildymas, ^r.lnngajam |norj k&d nereikalingi užsl linių iš oro, jei koks priešas
Rėmėjui pelno nepapras ėmimai būtų visiškai paneig
tis.
. ; :
vii bačką alaus.
imtų svaidyti bombas į mies
tai didelės garbės ir Dievo, ti.
,
S. W. Govier visuomet re palaimos. Ta (proga,, sveiki
Klūbas rengias prie meti
BLUE FLAME RANGE OIL
tą.
nio vakaro. Komisijloje yra: mia labdarybę.
name p-ną Šveikauską už su
VICTOR
YUKNES,
Jauni vyrai turi
i priešseiminis susirinkimas, į
J. Mazunaitii*, Sr., Kaciūnieteiktą auką, ir pasitikim, kad
Savininkas
1941 m. parapijos trustis- Marijonų Bendradarbių Dr- širdies ligas
kurį kviečiame ir prašome,
nė, Zakarienė, A. Riabačiauskas, Išganiaitienė, J. Stankus tais išrinkti Tarnas Petkus !ja ti Tėvai Marijonai giliai
kad visų Chicagcu kolonijų
Iškeliama
aikštėn,
kad
ir Pranas Bružas. Abu vy
ti K. Ramonienė.
lir nuoširdžiai įvertins ne vien Chicagoj iš kiekvienų pa atstovai bei atstovės malonė
Fuel Aliejus
Range Aliejus
rai pasižymėję savo darbštų
tumėte kuo skaitlingiausiai
tik p-no Šveikausko gausią šauktų privalomojon
, Ekstra svarbus susirinki
karo
mu parapijos darbuose.
suvažiuoti su praneš;;xais iŠ
paramą, bet ir visų kitų.
mas Ciceros miestelio Town
tarnybon 100 vyrų keturi tu
Rap.
jūsų parengimų darbų. Susi
Board, sudarymas biudžeto
ri širdies ligą ir jie netinrinkimas šį vakarą įvyksta
džios mokslus ėjo, primiciją kami kareiviauti.
1941 m. įvykis sausio- 13 d.,
2335 SO* WESTERN AVĖ.
dėl to; kad trečiadienį, sausio
atlaikė ir ant galo’ laivo iš
2” vail. p. f)., (^ceieTs *Towti Gedulo Pamaldos
24 VALANDŲ TELEFONO
PATARNAVIMAS
15 d., parapijos salėj iv. Ju
Hali. Kurie galite, ateikite.
Town of Lake. Trijų Kara lydėtas amžinam poilsiui.
SUSIRINKIMAI
rgio parapijos moterys rengia
Rap.
Kitos klūbo susirinkimas lių dieną suėjo lygiai septyni
Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765
Sausio >14 id.,| šį vakaru kauliukais žaidimo
(bunco
įvyks sausio 21 d., 8 vai. vak. metai, kai iš gyvųjų tarpo
7:30 valandą parapijas mo
parap. svetainėj.
išsiskyrė a. a. kun. P. Jur Prezidento gimtadie
kyklos kambary įvyks Mari
Remkite Lietuvišką
gaitis.
Minint
ta«
sukaktuves,
jonų Bendradarbių Draugijos
Rašt. E. W. Mikutis
nis Chicagoj
Žyduką
V. Kataiuskienė, kun. P. K.i,Chicagos apskrities svarbus
Prezidento
Roosevelto
tau'sko mamytė, aplankius sa
r NATHAN
Nauja Lietuvių
gimtadienis visoj šaly bus
KANTEB
vo drauges ir pažįstamus su
minimas sausio 30 dieną.
Amerikos Piliečų
UNIVERSAL
•t - J* t
darė auką nžprašymui trejų
MUTUAL
i
Tas kelinti metai vykdoma
calunavų mišių. Dvejos mi
Klūbo Valdyba
RESTAURANT
LIQUOR
tikslu sudaryti fondus “Inšios bus atlaikytos Šv. Kry
CO.
Vestuvėm, Krikštynom v kito
Marąuette Park. — Gruo
fantile Paralysis” fundaci
B
kiem Bankletam Suteikiam Pa
žiaus bažnyčioje sausio 15
tarnavimą.
Wholesale
džio 29 d. įvyko priešmetinis
DINING ROOM SETS — PAK
jai.
Linksmas Patarnavlmaa Visiems
dieną, 7 ir 8 vai. ryto, o tre
LOK SETS — BEDKOOM t»ElS
4707 So.
Lietuvių Amerikos Piliečių
Chicagoj rengiamos pra
— RŪGS — RADIOS — KEčios Šv. Kazimiero parapijos
FlUGEKATORS — WASHERS —
756 W. 31st Street
klūbo susirinkimas, kuriame
mogos. Pranešta, kad čia
Halsted St
MANGELS — STOVĖS.
bažnyčioj, Chicago Heights,
AU Katioaallr Advertine*! Items.
A. A. NORKUS, sav.
TeL Blvd.
kiekviena tautinė grupė tu
aptarta daug svarbių reika
Ilk, kur klebonauja velionio
0014
rės atskiras iškilmes, kad
Tel. Victory 9670
lų apylinkės gerovei.
mokyklos draugas kun. P. prisidėti prie minėtų fondų
Apsvarsčius aktualiuosius
Katauskas.
sudarymo. Ir lietuvių grupė
klausimus, eitai prie rinkimo
naujos valdybos. Pirmininku
V. Katauskienė verta dide surengs iškilmes.
Visoki Gėrimą'
PuThiak«s^Ziw7TTsTuut1 Schlitz Alus.
FACTORY REPRESENTATIVE
išrinktas John D. Simans, lės pagalbos už tokį kilnų
PETE YOUNG
TYPEWRITERS
viee pirm. S. Balčiūnas, nut. darbą. Tai nenuilstanti mote
Nepaprastos Palengvinimas
6343 So. VVestern Avenue
rašt. Ed. Birgill, fin. rašt. A. ris, visuomet pasirengus da
ReumatHlių Skausmą
Smagi
Užeiga
Telefonas REPUBLIC 6051
A n O I i j r, M A C H I N F 5
Oškelifinaa, iždin. IV. Birgill, rytį gerą savo artimui. Velio Vekentėklte bereikalingai raumenų
—SMALL MONIHir IAYMIMTS—
skaudėjimų.
Tūkstančiai
žmonių
83rd ir KEANE AVENUE
maršalka V. Kilkus, legalis nio kūn. Jurgaičio motina, ir pasieks
nepaprastą
palengvinimą
SOLD, RINTiD
Willow Springs, Illinois
ipatarėjas adv. J. J. (irisb, sesuo Sofija begalo yra dė lenmatilkų skatmmų. .triną raumenį)
AND REPAIRED
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
(Priešais Tautiškų Kapinių
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?
korespondentois Ant. Malim- kingos V. Katauskienei už menų skaudėjimų vien išsitrindanfi su
... imimn cnt nu liu mv-.Mina. .....NtM
Pain-B>pelleriu. šis sensacinga* tiniVartų)
kas. Pildomosios tarybos na pasidarbavimą, o visiems už merrfa« Amai suteikia laukiamą pa
kCTAD TYPEWRITER
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^Į
company
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonNARYS:
riai: Krank Daągella, Al. Ku- prisidėjimą auka. ši sudėti kučiu jau išparduota. Todėl neatiEVT C OOCMiATt, Manogar
1M W. MAOHON ST.
Sutaupysite Daug Pinigų.
Dariaus Girėno Posto 271 ii
inskis, J. Janavičius, K. Ma- nė auka parodo, kad kun. dėHodami nusipirkite ir jūs bonkutę
Phone
DEAR3ORN
P
4
4
$
Pain-Expelleri©. Reikalaukite PsinChicagos Lietuvių Dr-jos.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
chernis, J. K užminąs.
Jurgaitis nėra pamirštas ąia- Bnpellerio
au inkaru ant dėžutės.
ERJIIE —BtMminaATlOMji
1. Sutaupysite 40% kuro;
« « DOCK WOpL
John D. Simans, k. rapijoj, kur gimė, augo, pra
LITHUANIAN ISS
foimoAtiB
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą;!
foras tnMATmo Bm—<
3. Padidina namų vertę;
By Irv Ti-—
4. Taupo namų šilumą;
NAPPY
5. Duoda gerą apsaugą nuo
WHY MOT
ALAPP? Y'CALL
U5>S€N, MUTHIN' ų/OULD
gaisrų; ....
0l» A STRIKE?

Cicero. — Lietuvių Namų
Savininkų klubo Šv. Antano
parapijoj valdybon 1941 m.
įėjo: pirm. A. Pocius, viee
pirm. A. Zakarai, rašt. E. W.
Mikutis, fin. rašt. J. Mažunaitis, Sr., kontrolės rašt. S.
Paseckis, iždin. A. Valančius,
maršalka J. Stankus, korėspondentas A. Pocius, kuriam
nžprenumeruota metams diert.
'Draugas”.

lfflOWEST FĮĮĘL OĮL SERVICE

66

WHOLESAL£
FURNITURE
BROKER

MEX ALESAUSKAS & SONS

pion r

na! ha! wait'u

6.

Greitai ir lengvai įtaisoma

Apskaičiavimas

Dykail

PMOptamne F.H.A. PMkoUakMM.
■r tkndkėjlmns.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ElCrATfVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051]

WirshonM: 9401 So. Stony IaUnd Ava. Ui.

DHsrnAS

RESPUBLIKONAI
PLANUOJA

VAJAUS LAIMĖTOJAMS DOVANOS
BUS ĮTEIKTOS PROGRAMOS
PRADŽIOJE

Antradienis, Rando 14, 1941

“VISKAS BRITAMS” BILIAUS NUMERIS 1776

CHICAGAI MAŽAS
GRIPO PAVOJUS
Gripo (influenzos) epide
mija, siautusi pietinėse val
stybėse, iš tenai persimetė
į rytines valstybes ir šian
dien žnybia Naująją Angli
jąChicagos sveikumo depar
tamento viršininkas dr. H.
N. Bundesen pareiškia, kad
Chicagai esąs mažas gripo
pą vojus. Bet žmonės turi apsidrausti. Jei kas gauna
“šaltį,” turi būti namie iki
pasveiks, nes kitaip gali kil
ti plaučių uždegimas, pa
reiškia dr. Bundesen.

KONTROLIUOTI

Stanley Metriko Orkestrą Grieš Lietuviškus Ir PARKUS
Illinoiso legislatūros
Amerikoniškus Šokius
Visose miesto dalysei ga
limai nusipirkti iš anksto ti
kietų j dienraščio “Draugo”
koncertą sausio 26 *1., Sokol
salėje, 2345 So. Kedzie Avė.
Tikietų kainos yra visiems
prieinamos. Geriausieji tikie
tai tik ]x) dolerį. Kiti po 75c.,
o dar kiti po 50c. O šokiams,
kurie įvyks tuojam po kon
certo., grieš Stanley Metriko
šauni orkestrą ir tikietai tik
po 35 centus.
Cicero veikia agentas VI.
Šemetulskis su pagelbininkų
grupe. Cicerieviai visa širdi
mi trokšta matyti savo ko
loniją pirmoj ’vetoj ir nori,
kad Šenietnlskis laimėtu pir
mą vajaus dovaną.
Wes»t Pullmen turi judrųjį
Karolį Railą, kuris pasiryžęs
laimėti jai ne antrą, tai bent
trečią dovaną Emerson radio
yra labai puikus dalykas na
muose.

North Side skaitytojai krei
pkitės į p-ną Šerpetį, kuris
šiomis dienomis yra ekstrai
“busy” pardavinėjant kon
certo tikietus. Sako, tikietai
nelabai sunku (parduoti, nes
programa, su tokiais gerais
chorais, patraukia žmones.
P. Gudas suvo krautuvėje
tikisi padaryti rekordą. Bridgeportiečiai visi susidomėję
De Paul Universiteto A C.appella ir Vyčių .chorais, kurie
žavės klatuisytojus.
Be to,
Bridgeporte randasi ir J. Di-

mša, kuriu patarnauja žmo
nėms tikietų reikale.
Šaunusis Brighton Park su
savo agentu Gubista, tikisi
laimėti pirmąją ar antrą do
vaną. Sako, Brighton Park
visada pasižymi ir šį sykį nepasiduos kitoms kolonijomis.
Marąuette Park smarkiai
varosi pirmyn St. Skinulis ir
EI. Norvaišaitė, .lie deda pas
stangų, kad jų kolonija, lai
mėtų viršų.
Su Petru Varaknliu ir Iva
nauskiene Dievo Apvaizdos
parapija gali didelių suprvziji padaryti. Pamatysim.
Po didelio 40 metų jubilie
jaus, So. Chicago parapijai
dabar daugiau rūpės “Drau
go” koncertais. A. Snarskienė jau pradėjo tikietų vajų
savo parapijoje. Sočikiagiečiai
kreipkitės į A. Snarskienę.
Paskutinios dvi savaitės
busi

agentų

“blitzkriegas”.

Vajaus dovanos tik blizga
“Draugo” ofise ir visų trau
kia akį. Pilna dovanų, vertė
$80.00. Kiekvienam puikiau
sia proga laimėti.
Pirkite tikietus iš anksto
ir pirkite pas “Draugo” agentus.
Šiomis dienomis “Draugo”
koncerto reikalais kolonijose
lankysis Brolis Vladas. Jei
kuriam agentų trūksta kokių
tikietų, pamatykite jį ir bū
kite aprūpinti.

Su plyta “Hitleris”
pro langę

res
publikonų atstovų grupė
planuoja iškelti bilių,
ku
riuo norima Chicagos par
kus grąžinti valstybės kon
trolėm
Prieš šešerius metus Chi
cagos parkai visados buvo
valstybės kontrolėje. Iki to
laiko parkai atskirai buvo
tvarkomi. Bet tuometinė de
mokratų vyraujama legislatūra nusprendė parkus kon
soliduoti ir juos pavesti
miesto mayoro kontrolei.
Parkai konsoliduoti tuo tik
slu, kad sumažinti jų išlai
kymo išlaidas.
Tačiau šis tikslas prašok
tas. Pasirodė, kad parkų
distrikto išlaidos kas metai
didėja, nors prieš šešerius
metus aiškiai sakyta, kad
jos mažės esant vienai par
kų administracijai.
Jei parkų distriktas būtų
grąžintas valstybės kontrolėn, tai tas tektų gubernatorilus Green ži"ybat
Šiandien parkuose dirba
apie 4,000 miesto mayoro
skirtų tarnautojų demokra
tų. Paskiau gi gubernatorius
Green skirtų tarnautojus.
Respublikonai
nurodo,
kad paskutiniais keleriais
metais WPA milijonus dole
rių sukišo į parkus.
Bet
mokesčiai parkų išlaikymui
nemažinami.

Ragina protestuoti
prieš bilių

‘‘America First” komiteto
nacionalinis
pirmininkas
Anądien anksti rytą į vais gen. Robert E. Wood
per
tinę, 4348 Madison gt., pro radiją atsišaukia į amerikie
langą įmesta plyta.
Prie čius, kad jie susimestų pro
plytos rasta pririšta korte testuoti prieš šalies admi
lė, ant kurios padėta žodis nistracijos Anglijai padėti
“Hitler.” * ;
bilių, kurį prezidentas pa
savininkas. Vic- teikė kongresui.
Rakandai, Pąčiąi, ^CaKjpn^tiįs j t« /Vaistinės
• ‘ V'• *
v
Lovos, Parlor £®t£i, Klek- ' tor Zucker ‘ policijai pareiš Kiekvienas
amerikietis,
trikinės Ledaunės, Skalbia kė, kad jis Chicagoj jau 25 kuris tik brangina laisvę,
mos Mašinos, parduodamos metai turi biznį ir iki turi griežtai protestuoti, pa
šioliai neturėjo priešų. Sa reiškia gen. Wood. Ameri
dabar su didele nuolaida.
kė, kad jis neturi nieko ben kos demokratijos likimas nė
dra su Vokietija, arba Hit kiek nepriklauso nuo Angli
leriu. Tad kokiu sumetimu jos. Anglijai gi padėti reišįmesta plyta, jam nežinoma, kia įsivelti karan.

“THAT LITTLE GAME”VHB ONlHMlTED
PEŠT- Į

Liu.' GAME ?

Aukštos rūšies 1941 metų
radijou, gražiuose kabinet
uose, vertos $95.00, už —

Huh ’

S45OO
Radio ir Victrola Kombi
nacijos,, Automatiškai mai
no Rekordus, dabar už —

VME'RE PoT’TlN'

OP A

vtlRE F'EHCE
TO KEEP TriE

1940 m. dėl gaisrų
mažesni nuostoliai

Grąžintas įtariamas
plėšikas

Chicagos gaisrų komisionierius M. J. Corrigan pra
neša, kad 1940 metais Chi
cagoj dėl gaisrų nuostoliai
buvo mažesni palyginus su
kitų kelerių metų nuosto
liais.

Iš Kansas City grąžintas
Chicagon įtariamas plėšikas
Fred Gurney alias Bukowski, 43 m. amž.
Gurneyo namai yra Kan
sas City mieste. Bet polici
ja tvirtina, kad praeitą va
Štai kokių nuostolių būta: sarą jis su kitais plėšikais
Chicagoj dalyvavęs Pulaski
1936 m. — $6,188,700.
Council Security Ass’n api
1937 m. — 6,100,000.
plėšime.
1938 m. — 5,500,000.
Kiti jo keli sėbrai Chi
1939 m. — 7,800,000.
cagoj sugauti ir įkaitinti.
1940 m. — 4,850,000.

I0S. F. BUDRIK

■The Uninvitcd Pešt
Boys.shes
Game

as

SHE STANDS!

hey?
Just EHoogm
BtRDS (N IT
AN' Ev’YTHING,

Žmogaus koja
tarp kaulų

'YEAH-

Bot tu b Room
MAS SODDENUT
SluFFK
OHJ
EKCOSB M E
šJones
i DlDNT SEe
You COME iŠ*

Pouu OPA
CHAlR AMD
<5CT YOORSEtF
A NEuttPAPER-

Į Darling Fertilįzer Co.,
4101 So. Ashland avė., prirasta maiše įrišta žmogaus
koja, įvyniota Detroito laik
rašty su gruodžio 29 d. da
ta.
New City nuovados polici
ja yra nuomonės, kad tai
bus atlikta kokia nors žmog
žudystė Michigano valstybė
je. Vykdomi tyrimai.

Skauda Kalvą — Išpūtę viduriai?
Kada tik užalkemSa jūsų žarnos 18punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas. užkietėjimas, Imkite FEENA-MINT. Ta malonaus skonio lluosuojantl, kramto.ma ruma švelniai
bet tikrai
lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult.
Ryte jausi
te tikrą palengvinimą ir atgausite
vikrumą.
Jaunų ir senų mlllonai
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
Jis tinka Ir Jūsų šeimai. Nuaiplrklt
FEEN-A-MINT šiandien.

Inrorporated

FURNITURE — RADIOS

3409-11 S. Halsted
Street
Tel. YARDS 3088
WCFL Radijo Valanda Nedėlios
vakare nuo 5:30 iki 6:30 vai.
{domu paaiklauaytl!

ugniagesis
Vakar anksti rytą gesi
nant gaisrą, 3416 So. Michigan avė., nuo stogo nukrito
apie 75 svarų sunkus kornizo akmuo ir pataikė į gal
vą ugniagesiui George Wabol, 41 m. amž. Jis paim
tas į Michael Reese ligoni
nę.

Sudaroma nauja
organizacija

Chicagoj duota pradžia
naujai organizacijai vardu
“Taxpayers’ Federation of
Tiriamas 100,000
Illinois.
” Jos tikslas bus dar
Penki kiti inauguruoti dol. gaisras
buotis už valstybinių ir loSpringfielde vakar be gu
Šeštadienį’ gaištas sunąi-4 kąlinių mokėgčup mainymą
bernatoriaus Green inaugu kino Kearns and - Smith
ruoti dar kiti penki aukštie Špice Company keturių auk
ML
Bažnyčiojės
ji valdininkai. Būtent: Įeit. štų mūrinius namus, 12-14
gubernatorius,
iždininkas, W. Kinzie gat. Įtariamas pa ir mirė
auditorius, gen. prokuroras degimas, nes liepsnos vienu
Šv. Hyacinto bažnyčioje,
ir valstybės sekretorius. Tik žygiu plumptelėjo pro lan 3631 George st., per pamal
das širdies liga susirgo
ir
vienas pastarasis yra
de gus iš visų aukštų.
mokratas, o kiti visi — res Kovai buvo sukviesta apie neužilgo mirė John H. Bonk,
300 ugniagesių. Iki 100,000 61 m. amž., 3961 Barry av.
publikonai.
dolerių nuostolių.

Ar Jaučiatės Nuvargę
—Be Vikrumo?

$59-50

X Gerb. prel. M. L. Kra
^as (^ar tebėra Šv. Kryžiaus
ligoninėj. Stiprėja ir netru
kus mano grįžti namo.

X šv. Juozapo parapijoj,
So. Cbica;go, jubiliejinės iš
kilmės praeitą sekmadienį,
kaip bažnyčioj, taip įsalėj, ti
Klaidingai užvažiavo
krai buvo gražios. Apie jas
ant bėgių ir žuvo
plačiau parašys mūs kores
Rock Island Rocket kelei pondentas So. Chicagoj.
vinis traukinis ties 94 gat
X Marijonų Bendradarbiai
ve sudaužė automobilį, ku Bridgeporto kolonijoj su di
riuo važiavo Julius Sketen, džiausiu uolumu darbuojasi,
53 m. amž. Jis žuvo.
kad jų rengiamoji pramoga
Policija yra nuomonės, sausio 15 d., trečiadienį, para
kad tas žmogus privažiavęs pijos salėj, kuo (gražiausiai
sankryžį susimaišė. Jis pa pavyktų. Taip ir bus, nes ge
suko į bėgius manydamas, raširdės veikėjos — Gudienė,
(“Draugas” Acme telephoto)
Daugumos vadam kongrese atstovas J. M. McCormeick iš kad tai Vincennes avė. Tuo Okonienė, MaAeikienė, Kaz
Mass. skaito “Viskas britams” bilių, kurio numeris 1776 su momentu traukinys ūžtelėjo. lauskaitė, Šimaitienė, Jackiepuola su Nepriklausomybės paskelbimo- metais.
nė ir daugelis kitų išplatino
Sužeistas lietuvis
galybes bilietų.

A N(CE Liu’
NAiA/ —

PuAV(N’ TriE

X Kun. J. Prunskis kalbėk
West Sidėje, parapija* salėj
trečiadienio, sausio 15 d. va
kare. Kalbėtojui yra buvęs
Lietuvos katalikų dienraščio
“XX Amžius” ndaktorius,
žynius kalbėtojas.

X Elzbietos Samienės, ži
nomos veikėjos Lietuvos rei
kalais, gyv. 3751 So. Califor
nia Avė., 7 metų sūnelis Ha
rold nusilaužė kojų. Nelaimė
įvyko bežaidžiant vaikams*
paleidus iš mokyklos. Vaiku
tis guli Šv. Kryžiaus ligoni
nėj.
4

X Marąuette Parke veikia
nti LRKSA 163 kuopa praė
jusia sekmadienio susirinki
me nutarė rengti prakalbas.
Kalbėtoja iy kviečiami kun. J.
Prunskis, buvęs “XX Amž.”
red. ir L. Šimutis, “Draugo”
reik
X Vyčių spaustuvės busterų suruoštas šokių vakaras,
sausio 10 d.,, Darius-Girėnas
salėj, pelno davė arti $60.

X Pranais čižauskas, nau
jasis LRKSA 163 kp. pirmi
ninkai*, praėjusio sekmadie
nio susirinkime pradėjo eiti
savo pareigas.

X Kun. A. Baltutis, Gimi
mo Panelės Šv. parapijos kle
bonas, ir kun. I. Albavičius,
Gauti leidimai tuoktis:
Šv. Antano parapijos kleb.,
Joseph Bartkus,
Anna išvyko uorai savaičių poilsio.
Pochnok, 23—19.
X Petras Bložife, 26 metų
Edward Jalowy, Albina
amžiaus, gyv. 1411 So. 49tk
Milkentas, 24—23.
Robert Komosinski, Ber- Ct., Cioero< išrado priemonę,
nice Būras, 20—21.
kaip ištaisyti drabužius, ku
Frank Subalus, Dorothy rie valant susitraukia. Prie
Garth, 23—21.
monė pavadinta “Garment
Adolph Gerlancus, Ursu- Shoping Clamp”. Dabar ji.*
la Gestautas, 51—40.
pakviestas į Kansas City, Mo.,
Joseph Solner,
Aldona demonstruoti savo išradimą.
Yurgaitis, 18—22.
Plasisekimo!

EARGUTir
RADIO LAIKRAŠČIO įTĮ METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.
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