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NUMATOMAS INVAZIJOS PAVOJUS

Vincent E. Smith, jaunas
katalikas
mokslininkas iš
Cincinati,
O.,
žurnale
“Shield” rašo įsikariavusios
Europos klausimu. Jis parei
škia, kad Europos nurami
nimas ginklu negali būt at
siektas. Kad tam žemynui Antifašistine
grąžinti taiką, pirmiausia k J
• •
reikia paskelbti karą visam «Vi<3ZZini

Mussolinio Dienos
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Gubernatoriaus Priesaika

HITLERIO
NAUJIEJI
PLANAI

10,000 Bombų
Plymoufhe
LONDONAS, sausio 14 d.
— Pereitą naktį vokiečiai
oro atakas sukoncentravo
ant Plymoutho, svarbaus
uosto pietvakarinėj Angli
jojAnt miesto numesta virš
10,000 padegamųjų bombų,
ir daugelis tonų sprogsta
mųjų bombų, bet gyvybės
aukų esą “stebėtinai maža”,
žuvusiųjų ir sužeistųjų skai
čius kol kas nepaskelbta.
Mieste per kelias valandas
siautė nemaža gaisrų. Daugelyj vietų po atakos matė
si žuvusiųjų kūnai apversti
griuvėsiais.
Viena bomba pataikė į
moterų ligoninę, bet žuvo
tik viena ligonė, nors su
griauta ligoninės stogas ir
viena siena.

WASHINGTONAS, sausic
14 d. — Amerikos kariniai
devynioliktam
šimtmečiui.
AniZACNA
žinovai įsitikinę, jog seka
Sako, pirmiau reikia sugriau
■
mas Hitlerio žygis būsianti
ti Rousseau ir Comet filosoa
•
«a j
invazija Airijon, kad vokie
...
„
.... „ . .v,
ROMA, sausio 14 d. —
fijas Prancūzijoje, Prūsišką T. .......... .
y
čiai gautų Airijos bazes
x , x.
. Patikimi šaltiniai praneša,
protestantizmą Vokietijoje .
..
smarkesnėms submarinų ir
;
i jog šiuo metu Italijoj vyksįr savos rusies liberalizmą . , ,
, , ..
.. .
orlaivių atakoms ant Angli
... .
ta tylus, bet aktyvus veikiAnglijoje.
I mas prieš
• v ,,
T. . . • jos.
Mussolinį ir faPaskutiniosios sukoncen
' šistų partiją ir jog šio veitruotos anglų aviacijos ata
To gi visa sunaikinti nega kimo pradžios reikia ieškoti
kos ant taip vadinamųjų in
Įima kardu, pareiškia p. Amerikoje Italijos išeivių
vazijos bazių Prancūzijos
Smith. moderninės istorijos! tarpe.
pajūryj daugelio sluogsnių
srovės negalima nukreipti į šie šaltiniai tvirtina, jog
manymu ir buvusios nukrei
šalį pasiunčius amerikiečių užtenka kelias dienas pabu
ptos prieš vokiečių pasiruo
kariuomenę į Europą, kuri voti Italijoje, kad supras
šimus Airijos puolimui.
ten kariautų tik už ameriko tum, jog Mussolini valdy
Washingtone daugelis įsi
niškus ir angliškus kapita mas baigia prieiti galo. Mu
tikinę, jog vokiečiai, pasi
listus. Paskutinis pasaulinis ssolini nustojo Italijos žmo
naudodami tamsuma, pasių
karas Ameriką pamokė, kad nių paramos. Net ir jo duk
(“Draugas” Acmė teleDhoto)
Dwight Green (dešinėje), kurs kituomet buvo federaliniu kaltintoju teisiant smurtinin stų transportinius laivus,
nėra galimumų demokratiją tė nusikreipusi prieš jį, nes
antmesti žmonėms, kurie jos ji esanti išauklėta probritiš- ką Capone, sausio 13 d. Springfielde prii-aikdajiamas Uliniais valstybės gubernatorium. Il kai tuo pačiu metu parašu- Gaisrininkų veikla
linois vyriausiojo teismo teisėjas Wudter Gunn naują gubernatorių prisaikdina.
tininkai ir orlaiviais perkel Plymouthą nuo daug di
nenori pripažinti, nes dar koj dvasioj.
toji kariuomenė užimtų stra desnės nelaimės išgelbėjo
nėra dvasiškai pribrendę.'
...
,
Italijos Triesto už paramą,
T
. .
....
, (Naktiniai pranešimai
teginęs vietas.
Lygiai negalima jiems ant-f
1
civiliai gaisrų sargai, kurių
Kongresas
kurios
Mussolini
prašąs
iš
Žinių
Santrauka
Invazijos laikas
mesti ir pastovios taikos, jei Šiuo laiku Amerikoj gyve
pastangomis beveik visi gai
Vokietijos. Beto, Ęitleris
Apskaičiavimai kada invą srai užgesinta į dešims mi
Nustatys .
jie jos nenori, jei atmeta nę italai teikia Italijos žmo
paramą
žada
tik
tada,
jei
zija turėtų įvykti sutinka nučių.
jos principus. Amerikoj šau nėms pranešimus slaptomis
HANOI, sausio 14 d. —
Laiką
Italijos karo vadovybės bus
radio
stotimis.
Tai
Mazzini
daug kliūčių. Pirmiausia, pa Pranešama, jog ataką pra
kiama, kad reikia vaduoti
Iškilus rimtiems susirėmi
perleista
Vokietijos
genero

kovoja
vyzdžiui, žiemos ilgos nak vedė apie 30 vokiečių orlai
Europos demokratijas, kurių organizacij°s> kuri
mams su Siamu, Prancūzijos
WASHINGTONAS,
sausio
ten seniai nėra.
' Prieš fašizmą, žmonės. Jie lams.
tys ir rūkai patogi priedan vių, kurie numetė tūkstan
Indokinijos karo vadovybėje
_____
kas naktį skelbia Italijos
14
d.
—
Vienas
Baltųjų
Rū

ga laivams, bet labai
nepa- čius padegamųjų bombų.
Mussolini turės skubiai ap vykdoma pakeitimai. Į Saiv
žmonėms, jog Mussolinis par sispręsti — ar tikėtis revo goną atvyko iš Prancūzijos mų pareigūnų šiandie parei ranku aviacijai.
Londone atakų nepravesRespublikonų partijos va-, dav8 Italiją Vokietijai.
Tuo
tarpu
ir
Anglijos
lai

ta.
dų tarpe reiškiasi rimti ne-- Buyę Amerikoje italai pa. liucijos ar perleisti Italijos gen. Murdant, kuris perims škė, jog greičiausia kad Kon
vynas,
žinovų
manymu,
nuo

susipratimai Anglijai padėti gakoja jog Mazzini organi. tvarkymą Vokietijos Gesta kariuomenės vadovybę. Bu gresui bus pavesta išspręs
Tačiau mažesnės vokiečių
vęs vadas gen. Martin grįž ti ar Prezidentui teikiamos latos būdi ir dės didžiausias
klausimu. Buvusis 1940 m. zacija daugiauaia sudaryta pui.
orlaivių
grupės pasirodė va
pastangas nepraleisti kariuc
ta
Prancūzijon.
prezidentinis kandatas Willlooofl# jtalų> gyvenaniių
Svetimų šaltinių
žinios
kariniam Anglijos pajūryj,
plačios teisės siūlomam An menės transporto.
kie karštai remia preziden- Amerikoje> kurie deda pa8. spausdinti Romoje draudžia
kur apmėtyta bęmbomis Liglijos paramos įstatyme tu Aviacijos pavojus
BERLYNAS,
sausio
14
d.
to Roosevelto nusistatymą tanga8j kad „bQtų nuver8ta8 ma, bet šiandie italai pui
rėtų būti apribotos ar ne.
Nors Anglijos laivyno pa verpoolis ir kai kurie Vali—
Vokietijos
karo
vadovybė
visomis priemonėmis padėti Mussolini ir jo gauja„.
jos miesteliai.
kiausiai informuojami apie šiandie praneša, jog vokie
Prezidento
sekretoriaus vojus teikia Vokietijos karo
Anglijai šiame kare su na-; Dažnai bažny{ių
Italijos karo nepasisekimus čių karo orlaiviai nuskandi Early manymu, Baltieji Rū vadovybei didžiausio galvo
ciais. Anot Willkie, Angli- ,vyksįa antifašistiniai susino 4,000 tonų prekybinį lai mai nusistatę priimti Kon sūkio ir baimės invazijos at Bulgarija
jos pralaimėjimas būtų skau rinkimai> kuriuo8e dalyvau. Albanijoj ir Libijoj.
vėju, tačiau anglai daugiau
vą ir taikliai apmėtė bombo greso nuosprendį.
dus ir J. A. Valstybėms ne js šjmtai žmonių Daugelis
sia susirūpinę aviacija. Or Užginčija
mis vieną Anglijos kruzerį.
tik kariniu, bet ir ekonomi jų apsirengę fašistine unifor
laivių ataką prieš Airiją bū
niu požvilgiu. Jis nori, kad ffla Toda iiandie tikfti kad Ispanija
Gandus
tų sunkiausia atmušti.
LONDONAS,
sausio
14
d.
Pašovė
9
kongresas pripažintų prez. yjgi jtalai neSjoją Juo<jug
Ir vokiečiams — nema
Atmetė
— Aviacijos
jos ministerija
minisienja pra » į i •
v*
Roosevelto pateiktą bilių.
marškiniu3 yra fa6igtaj, bū
žam kariuomenės skaičiui —
SOFIJA, Bulgarija, sau
neša, jog nežiūrint nepalan-Į Y OKI6CIŲ
Hilerio
tų nesąmonė.
išsėdus Airijoj būtų sunku sio 14 d. — Į užsieniuose
kių oro sąlygų, anglų bom- OrlAIVMI^
Buvusis gi 1936 metų pre-į
streikuoja
juos išvyti.
banešiai vakar naktį pra ve- V-Zl
skleidžiamas žinias, jog Bul
Siūlymus
zidentinis kandidatas Alf.t ..
i
Amerikos kariniai žinovai garijon įžengė Vokietijos ka
dė smarkias orlaivių atakas
.
,
,
.
šiuos antitasistmiuose raKAIRO,
Egiptas,
sausio
1
Landon yra kitokios nuomo
pabrėžia,
jog Airija gali pa riuomenė, šiandie Bulgarijos
teliuose plačiai kalbama, jog
LONDONAS, sausio 14 d. Vokietijos submarino bazėj
nės. Jis sako, kad Willkie
d. — šiandie anglų avia- rodyti daug menkesnį pasi vyriausybė formaliai pareiš
; didžiuma Italijos lakūnų — Pagal gautus Londone Loriente ir Dunkirko apylin
negerai daro, jei laikosi pre
cijos generalinis štabas pra priešinimą, negu Anglija, nes kė, jog tai esanti gryna ne
streikuoja. Jie sako, jog virš pranešimus, šio mėnesio pa kėj.
zidento Roosevelto pozicijos.
neša, jog sekmadienio atako Airijai labai trūksta moder tiesa.
500 italų lakūnų, pasiųstų
čioje pradžioje Hitleris pa LONDONAS, sausio 14 <1.
niųjų ginklų. Šį trukumą
Jei Willkie dėl to taip aiškiai
je Sicilijoje pašauta devyni
Tokie pat užginčijimai pa
bombarduoti priešo pozicijų,
būtų pasisakęs respubliko
pripažįsta ir Dublinas.
tiekęs Ispanijai griežtus rei — Anglijos admiraliteto pra
skelbti Rusijos oficialiosios
numetė bombas laukuose ir
karo orlaiviai, kurie esą Vo
nų nacionaliniam suvažiavikalavimus,
kad
Ispanija
iš

nešimu,
pereitą
savaitę
prie
žinių agentūros Tass ir Vo
niekados negrįžo. Kartą 100
kietijos Junkers 87 typo.
me 1940 metais, jis nebūtų
...
...
...
šas
nuskandino
keturis
ang

kietijos
žinių
agentūros
,
x
.
, Italijos orlaivių nusileido stotų karan Vokietijos ir IAmerika
buvęs nominuotas kandida-! _
, ..
, .
Komunikatas
sako,
jog
lų
prekybinius
laivus
—
vi

DNB.
talijos pusėje. Hitlerio pas
, x
,.x. ,
Jugoslavijos laukuose,
tu. Vykdant politinę kampa-l
°
.
so
14,687
tonų.
Tai
mažiau

šioje
atakoje
padegta
trys
.. ........
. .
.... I Nepersenai viena slapta tangos nepavykusios.
Antijaponiška
Nepatvirtinti pranešimai
mją Willkie staiga pašlijo
... ...
...
.
sia laivų žuvo į vieną savai orlaivių hangarai.
,
, A
x
- i radio stotis pranese, jog da
sako, jog trečiasis internacidemokratų kandidato pusėn1,
.....
..
Pranešama, jos Ispanijos tę nuo karo pradžios.
. ,
.
.
i bar Hitleris reikalaująs iš
Šiandie anglai praneša,
NEW YORKAS, sausio 14 jonalas pareikalavęs savo
ir daugiau agitavo už prez.i
užsienio reikalų ministeris
jog šiaurinėj Afrikoj motori d. — Japonijos žinių agentu draugų Bulgarijoje praneš
Rooseveltą, negu už save. , . x .
.
. , ... Serrano Suner buvo linkęs
„
.....
• I skubotai gaminami kariniai
PARYŽIUS, sausio 14. d. nis laivelis suėmė Italijos ra praneša, jog Japonijos ti esamų Bulgarijoj vokie
Pasak Landono, jei Willkie reik
, Amerikos Darboj Hitlerio pasiūlymus priimti,
— Vokietijos žinių agentū generolą Francisco Argenti- premjeras princas
Konoye čių civilių skaičių.
butų užėmęs priešingą pozi-Į„„^„,'bet
pasipriešinę
Ispanijos
federacijos vadai griežtai
ra DNB praneša, jog pran no. Gen. Argentino, kuris y- savo kalboje
parlamentui”
ciją, jis, be abejonės, būtų
priešingi minėtam sumany- generolai ir gen. Francisco cūzų policija konfiskavo mi ra antrosios juodmarškinių pabrėžė Amerikos antį japo
laimėjęs rinkimus.
mui. Jie sako, kad tasai žy- Fran_c0 Pa»irinlt«8 generolų lijono frankų vertės aukso, divizijos vadas, suimtas a- nišką nusistatymą”.
ORAS
gis demokratijai būtų smū- pasiūlymus.
kuris buvo vartojamas nele pie septynias mylias į rytus
Toliau premjeras pareiš Debesuota,
Karkartėmis
Kongrese keliamas suma-! gis, o darbininkams — sava
Serrano Suner, Franco se- galiam pinigų keitime. Dvi- nuo Tobruko. Pirmiau gen. kęs* jog šis Amerikos nusis galima lietaus su sniegu.
nymas įstatymais uždraustiį žudybė. Būtų viskas sugriau sers vyras, esąs vienas di- dešims auksinių frankų, pa Argentino buvęs italų kari tatymas “pilnai karakteri- Rytų vėjai.
darbininkų streikus visose ta, kas iki šiolai darbininkų diausių provokiečių Ispani vyzdžiui, buvo parduodama nės įgulos vadu Sidi Barra- zuojamas Amerikos para Saulė teka 7:16 vai., saulė
pramonės šakose, kuriose! atsiekta ir laimėta.
jos vadų tarpe.
už 550 ar 600 frankų.
ni tvirtovėj.
moj Anglijoj ir Kinijai”.
leidžias 4:43 vai.
V
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Bendradarbiams lr korespondentams raštų negalinu,
ei neprašoma tai padaryti Ir nepriaiunčiama tam tlkaui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąją mašintlsi.
oaliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole-alkos ar asmeniškumų.
Pasenusios korespondeacljr <

I
|
|
1
į

i
!

alkr&štln nededamoa

— o —
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 at
Chicago, Illinois, Under tke Act ot March 3, 1879.

Kova Su Komunizmu
Jungtinėse Amerikos Valstybėse daugiau
kai per šimtmetį kovojama ir dirbama, kad
išlaikyti demokratijų, garantuojančių 'žmo
nėms žodžio, skaudo*, susirinkimų, religijos
laisvę, lr šiandien
komunizmo agentai toms idėjoms visomis
savo jėgomis priešinasi, prieš jas kovoja.
Visame civilizuotam? pasaulyje .šiandien
yra labai gerai žinoma, kad Sovietų Rusi' joj komunizmo priešai laikomi kalėjimuose,
net žudomi; kiekvienas žmogus turi bijoti
šniipų; krikščionybė jau beveik visai panaikinta, šeima suardyta; spaiudoa laisvė pa' smaugta; privatinė nuosavybė panaikinta.
Tačiau Jungtinėse Valstybėse komunistai,
kurie yra didžiausi demokratijos priešinin. kai ir aštriai kritikuoja šio krašto gantvar. kų, čįa
, t<
turi pilniausią, laisvę ir visas galimybes

vesti savo propagandą. Spaudus laisvė ue; draudžia jiems skelbti savo idėjų, politi
nė laisvė duoda jiems legalinį status. A1 merikos tolerancijos principai leidžia jiems
organizuotis.

Daug kas šiandien jau klausia, kokių iš
eitį iš to surasti, kaip apsisaugoti ?
Pirmoje vietoje reikia “Atprasti tikrąjį ko
munizmo pavojų.
Aišku, kad komunizmas siekia viską su’n8ikįntį, kų demokratija pastatė ir įstato.
Jie knisasi po valstybės pagrindais, norė
dami sugriauti jos santvarkų ir jos viėtoje
įsteigti žiaurių, kruvinų diktatūrų, kuri So
vietų Rusijoj ir šiandien Lietuvoj pasmau
gė visas žmonių teises ir laisves ir juos pa
darė vergais ir skurdžiais.

Ja,u laikas būtų Sovietų Rusijos apmoka
miems komunizmo agentams parodyti kelių
į jų skelbiamų rojų — į Rusiją. Bet tai dar
nėra vienintelė priemonė kovai su komuniz
mu. Svarbu yra žmones sąmoninti, kad jie
labiau vertintų demokratiją. Bet (svarbiau
sia —
pakelti krašto gerovę, aprūpinti žmones
darbais, mokėti darbininkams teisilngas al
gas, socialinius ir ekonominius reikalus
taip patvarkyti, kad neliktų nei skriau
dikų nei skriaudžiamųjų.

Šie dalykai yra peikąlįngi, jei norima sėk
mingai kovoti įsu pavojingo, žiauraus komu
nizmo agentų vedama prępaganda.

Nąyja Illinois Administraciją
Praėjusį pirmadienį naujoji Illinois štato
administracija užėmė savo vietą. Naujsis
gubernatorius Ihvight H. Green (respublikopas) inauguracinėj kalboj išdėstė savo
nusistatymą ir svarbesniųjų darbų planus.
Visuomenei, be ąbsjojimo, patiks kalboj rpibrėžti keliai, kuriais naujasis gubernatorius
pat-i žada. eiti, tvarkydamas štato reikalus.
Reikalų tvarkyme pažadama
bekompromįsinis teisingumas; grieifas tau
puipas; kooperacija tarp darbo, kapitalo,
pramonės, agrikultūra ir kitų štato eko
nominio gyvenimo elementų; išlaisvinimas
piliečių iš politiško despotizmo.

Gub. Green trumpai, bet labai aiškiui su
minėjo visus valstybės reikalus, kuriuos pir
miausia reiksią aprūpinti ir nuo kurių daug
pareina valstybės ir žmonių gerovė.
Reikia tik palinkėti, kad naujam Illinois
štato vairininkui pavyktų įgyvendinti s..vo
pustatytąją programą.
Per aštuonis metus šį štatą valdė demo
kratai. Gub. Henry’ Horaer, kuris mirė pra
ėjusią vasarų, buvo geraa ir gabus admi-

194-1

nist ratelius, tačiau paskutiniais metais jo
VASARIO 16,1918 IR 1941
sveikata buvo pašlijusi. Jo pareigomis tu
rėdavo rūpintis kiti. Dėl to buvo daug ne Kai Lietuvos Nepriklauso- ševizmo esme, kml .ie turi
susipratimų, ginčų, kilo (skandalėlių, kurie mybės Aktas buvo Vilniuje žudyti visus nekultus žmones,
nėjo valstybės sveikaton. Žmonės tai aiškiai
pajuto ir dėl to praėjusio rudens rinkimuo | paskelbtas 16 vasurio 1918 ikas( komunizmo nesupranta,
se išrinko kitos partijos žmones į adminis- 'metais, visa Lietuva tobebu,- Bet kud taip yru liudiju pervo Vokietijos kariškoje oku- guldyti kalėjimai, liudija tūkt racijų.
pavijoje. Nepaisant tos nepa-' stančiaį ištremtųjų į Sibiru
Dal.-uotGi’ai reikia tikėtis, savo pasirinki,- prastos aplinkumos, — Lies' ar Kazakstanų, liudiju šimmu nebus apvilti.
tuvos laisvė visgi gimė. Du- tai pabėgėlių-tremtinių, atbar, vasario 16, 1941 įlietais, sidūrusių Prūsuose ir kitur.
Lietuvai lemta vėl atsidurti Nukentėjusieji yru žmonės
Etiopiečių Viltys
likai.” Šio veikalo peizotoveik tokioje pat padėty kaip visų visuomenės, sluogsnių,, Po Svietą
Didcii Italijos fašistų nepasisekimai kare
jas sako: “Dažnai aš ma
23 metai atgal, — skirtumas neišskiriant net lietuviškessu graikais ir anglais Etiopijos žmonėse sutau, kad rusų tauta yra did
.komunistų.
--------- 1 -■ i -- —iSkųjŲ Pasidairius
kelia daug vilčių’nusitetvti okupantu ita-Į^ toks-' k~* vokit*i«
Lietuvi*
vyrių tauta.” Tiesa, rusų
lų i, ,J1 gyventi laisvų ir nepriklaul=otnn
1
kra«» a_te,o bolševikų vadui p.ularytų tau
.................................
_ savo tautoj yra buvę didvyrių.
Šiandie duodu balsą
gyvenimu. PrąneSama, kad Etiopijos kara-;kmpo kanjkoe pergales .Ma-.ta. dideli patarnavimų, ka,l geram towMtal A. p. Pra- Bet .‘Auįros sūnuose" šne
liūs Daile Selassie, kurį okupantai privertė'va, gi dabartine ruskių oku- ■ dabar patys nuvyktų ten i š
I
.
,
sau.
| ka eina apie caro čėsų “didišbėgti iš savo tėvynės, padaręs pareiškimą, pacija atėjo bolševikiškos kia- Lietuvą ir persitikrintų, ,u ' Kas sako, kad balšavikai1 vyriU8” Lietuvoj. Kone visi
stos keliu.
Lietuvos žemdirbiai ir dar Lietuvoj neužvedė dojaus?”
kad
arkliavagiai,
kailiadirbiai,
netrukus jis vadovaus etiopiečių patrijoNepaisant šios irgi labai bininkai GPU saulės palies Lietuvoj “rojus” dabar aku- bizūnuoti uredninkai, sprau
tų armijai, kuri išvys okupantus iš EUpnepaprastos- apystores, Lie- ti dainuoju ar dejuoja.
rat toks, kokį pirmieji mūsų ninkai, žandarai, ne vie
Susirinkę į “16 vasario” tėvai Adomas ir Ieva paju- ną lietuvį už lietuvišką knyTame pareiškime Haile Selaiasie pasakęs I tųvos laisvjb fyisgp nemirė
ir tai, kad jie, italai, tiesa, išvedė gerų ke-l Lietuvos laisvė įmesta bolše- iškilmes negi turime verkti, to Dievo sutvertam rojuj po gą įįį smerties užplakę, buLietuviški
lių, bet pavergę ir išžudę tūkstančius etio vikų kalėjimian, betgi jį te nors linksmintis nebegalime. nusidėjimo — pasijuto nuo-yo maskoliai.
bėra
gyva.
Netik
kad
gyva
piečių, tačiau
Mūsų šventa pareiga pagel- gi. Žmonijos pradžioje rojuje, Brooklyno balšavikai juos
jų dvasios nepajėgę palaužti. Etiopija bū bet ji gyvuos ir vėl niepri-jbėti visiems kenčiantiems pa velnias žalčiu įsliaužęs į obe- dabar skaito didvyriais,
sianti išlaisvinta. Ji ir vėl susilauksianti klausoma bus! Lietuvių tau-Įčioje okupuotoje
Lietuvoje, lę skynė obuolius ir davė !
_______
teisėtos, konstitucinės vyriausybės.
ta laisvėje gyvenusi vergu'
bet jei Paleckis ir sutik-' Ievai valgyti. Balšavikų “ro Girdėjau balšavikus gi
Šis pareiškimais, suprantama1, nėra visai nebus; lietuviai nemažiau Į tų, tai Maskvos agentai ne juj” Lietuvoj Stalinas pri-' rįantis, kad Sov. Rusijoj
tuščias. Prie visų Italijos nepasisekimų, jos
kaip rusai turi teisę būti. leistų. Belieka vien pabėgė vežė nuo Kaukazo arbūzų yra tokių daktarų, kad tiekariuomenės, nekalbant jau apie visuomenę,
nepriklausomi ir patys savo lius šelpti, Mas jų pabėgimas (vatermelonų). Dabar lietu- sįog cūdus padaro: galvą
nuotaika darosi kasdien blogesnė. Ne be rei
kraštų valdyti. O gi rusams, yra nevien savo gyvybės gel viai balšavikai džiaugiasi, žmogui nukerta ir vėl prikalo Mussolinis jau trečiu kartu mainlo sa
vo kariuomenės vadovybę. Bet ir tas maini kultūros atsilikėliams, kitas bėjimas, bet drauge protes kad Stalinas minta Lietuvos gydo. Stalinas bet gi, sako,
kavimas nieko nepadės. Italai nenori ka tautas pavergus valdyti nie tas prieš rusų iiųperializmų. bekonais, o lietuvius maiti- uį jokius pinigus neduotų
jiems savo galvą nukirsti,
riauti, nes tikslo nemato. Pati kariuomenės kas gi teisės nedavė, — jie Kadangi Lietuvos tremtinių- na arbūzais,
; kad Vėl prigydytų.
vadovybę via, verčiama veikti prieš tavo įsi tik patys tų teisę sau prasi pabėgėlių šelpimas šiuo tar
tikinimą ir nusistatymą. Tų jaučia visi per manę, pasiremdami durtu piu yra iš viso svarbiausias
Hitlerio invazija Anglijon
vergtieji žmonės ir dėl to juose kyla vil,- vais ir komunizmo rūkais. uždavinys, kadangi tis šelpi, man primena vieną 80 metų
čių išsilaisvinti.
Proletarijiaito vardu tie caro mąs yra mūsų sųžinės ir gar senį, kuris Virbalio mieste Prašau
Nėra be vilčių ir kitų diktatorių paverg Petro Pirmojo ir Ivano Bai bės dalykas, kadangi tas už įsimylėjo į jauną mergir.ą. Nesijuokti
tosios tautos. Tiesa, jos dabar yra persekio siojo imperialistai atėjo Lie davinys vos tik tepradėtas Būdavo, pamatys tą mergi
Zoologijos
jamos ir kankina m o*, bet joms ateis išsi tuvos darbiečių ir kaimiečių vykdyti, todėl vardan Lietu ną ir bėga paskui ją šnibž- — Mamyte!
aš parke mes matėm du asilus,
laisvinimo valanda, nleis teisybė pasaulyje valdyti.
vos ir artimo meilės kviečia, dėdamas: “pasiutiškai
dar nėra mirusi.
tave
myliu,
be
tavęs
gyvenVienas buvo toks mažas,
Bent 250,000 raudonarmie me L. G. T. ir Susivieniji
Tačių sugrūdę į Lietuvos mies mus ir draugijų sąryšius did ti negaliu.” Jokiu būdu mer- kaip mano broliukas
tus ir kaimus, jie nesigėdi miesčiuose pašvęsti šių metų gina negalėdavo seniu nu- mas, o kitas toks didelis,
Opūs Klausimai : J skelbti būk Lietuva savo no “
16 vasario” parengimus, iš sikratyti. Taip ir Hitleris kaip mūsų tėtis.
ru prie jų diktatoriškos bol- kilmingus ir gausingus, trem — Angliją “taip myli,” kad — Eik, jau, eik, vaikeli, — /
“Darbininkas” rašo:
be jos negali gyventi. Ne- atsakė motina, kur tu maDvi opiausios vietos Romos-Berlvno a- šuvfikiškai--totalitarinės Jšųju- tinių likimo palengvinimui.
Lietuvos
Atstovybė
!
žiūrint- kad A”Suia vis°- tysi tokį asilą, kaip tėtis.
šyje reikalauja skubotos paspirtie!?. Tai Į ngos prisidėjusi. Tokie tui
mis jėgomis juo kratosi, jis
Lybija ir bendrai Afrikos pakraščių gel tie nauji Lietuvos okupantai.
lenda prie jos ir gana.
— Pažįsti šitą vyrą? La
bėjimas, ir Albaniją, kuries uostą Valonų Ar )tąi okupantų azjatiška 1941 m. sausio mėn. 10 u.
graikai yra pasiryžę paimt pirmiau negu notūra, ar tai jau tokia bei Washiugton, I). C.
bai stiprus žmogus. Viena
'vokiečiai ateis italam į pagalbų. Gi vo
j Brooklyno balšavikų ga- ranka pakelia pusbačkį al
kiečių pagalbai patogiausiai prasiveržti
[ zieta piktinasi, kad “Aušros aus.
pro Bųlgarijų. Tad į šių valstybę dąbar MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISĖS
Sūnus,” vienas geriausių lie — Baikės. Aš bačką alau 3
atkreiptos viso pasaulio akys. Kur palin
tuvių scenos veikalų, buvo viena burna išgeriu ir tai
kusi Bulgarijos simpatija — vokiečių, ar
Šen. King kalba, liečianti Pabaltės valstybes, “drėbtas darbininkiškai pub nesididžiuoju....
rusų pusėn! Apytikriai kalbant, Bulgari
pasakyta Senato posėdyje
ja nė vieno iš jų nė į akis nenori matyti
tveriančių civilizaciją
Per jo vardų , muzikos mėgėjų
ir tik žiūri, kaip čia iš keblios padėties
Lapkričio 1P d., 1940 m. Baltijos-Amerikos Draugijos
išsisukus. Ji gal niorėtų atgriebti kiek pra J. Amerikos Valstybės Sena Vašingtone pasiūlymu apie priespaudos amžius, gyvento-1 tarpe kaip viena didžiausių
rastosios graikams teritorijos, bet r,e šiuo to posėdyje senatorius King mažųjų tautų teises. Aš pra jai suminėtų šalių išlaikė gy-i figūrų muzikos srityje. Šianmetui, kada už Graikijų stoja Anglija ir pasakė sekančio turinio Pa- šau vienbalsiško pritarimo, vų laisvės siekimą ir tarp I dienų ne tik muzikos, bet ir /
kada jokiu būdu negalima numatyti, kas baltėb valstybes liečiančių ka kad toji kalba būtų ištisai at audrų bei tamsos išlaikė ti laisvės mylėtojai ir tie ku
laimės karų. Bulgari ja tik vieno pageidau
lbų, kuri tilpo Senato “Con- spausdinta
“Congrtssional kėjimą galutino teisingumo, rie kilnių minčių bei darbų
ja; kad jų šiuo momentu paliktų ramy
prie
laisvės, laisvo žodžio ir sąži inspiruojami prisidės
bėje. Bet palikti jų ramybėje nenori, ypač giessional Record” iš 1940 Record”.
“Nesant priešingos nuomo nės pergalę. Jie visada bu pagarbos pareiškimo vienam
tie, kurių interesai tampriai surišti su ge m. gruodžio 23 d.
ir
“Pone Pirmininke, kaip nės, duota parėdymas atspau vo pripažinti vertingais vy didžiausių kompozitorių
ografine Bulgarijos padėtimi.
rais ir moterimis, neąb. joti- didžiausiam žmogaus emociyra žįnoma, ši Respublika sdinti Recorde kas seka:
Suyiraųtąma, kad didžiausių spaudinių
nos drąsos ir nuoširdaus at-įjų intiei'įpretatoriui — Jan SiMažųjų tautų teisėj — Se
praturtinta žmonėmis iš įvai
daro vokiečiai ir rusai. Pirmieji spaudžia
King prakallia. Šia- sidavimo idealams, kurie jų kelius.
sistematingai, neatleidžiamai ir — visuo rių šalių, tarp jų Suomijos, .natoriaus
v:_
.. •__ . .
... gyvenimui- vadovavo. IKspoprašau atkreipti dė
met sėkmingai. Daug žodžių nevartoja. Ir Latvijos, Estijos ir Lietuvos. rnuen susirenkame pagerbti tiški valdovai laikas nuo luimesio į faktų, kad paskutinereikalauja, nes blitzkriego mašinos už Šie žmonės apsigyvenę įvai keturių, taip vadinamų, ma
ko
siekė
primesti
svetimai?
jų
Į
nij4
Respublikos Pre
viską iškalbingesnės. Antrasai bulgarų riose Suvienytų Valstijų vie žų tautų, šaunius ir lieroištikvbai
ir
moralės
dėsniams
zidentas buvo Kailis Ulma
“prietelius” — sovietai nepaslankiu meš tose, įrodė savo atsidavimų kus žmones, kurie kentėjime
ideologijas,
kurios
yra
esmi

nis, kiek prildmenu
buvęs
kos grūmojimu “palauk, aš tau parody demokratiniams
principams j r prieš pa udolat aukštai išnis
dalykas
žmonėms
vado

siu” nori paveikti buvusį “brolį slavų” ir
vienu
laiku
profesorius
svar
patriotiniai
atlikinėja kėlė nepriklausomybės ir tai
vautis,
siekiant
progreso
ir
savo pusėn. Bet “brolis” gerai žino meš jiems, kaip piliečiams, mūsų Lsingunio obalsius ir daug yra
biame šios šalies universiteto
kos bejėgiškumų. Meška kadaise buvo didžiosios respublikos užde- padarę nepriklausomybės ir civilizacijos.
“Pasaulini.-, karas,
kaip
stipri. Dabar ji tiek sunegalėjusi, kad damas pareigas.
moralės bei dvasinio progre “Laikas neleidžia specia daugelis mano, buvo paseka
prieš vokiškąjį tigrų nė pasijudinti pebe“Šio mėnesio septintų die so srityse. Tos šalys yra Sųc- liai paminėti legionus šau keletos despotiškų valdytojų
išdrįsta. Beprotiški jos “vožakai” nuka
dau
Amerikos piliečių
piliečiųĮ, niija, Estija, T^itvija ir Lie- nių, drąsių vyrų ir moterų, ambicijos, kad įgijus
mavo jų nuo koto, ir dabar ji tik pasi nų dideli Amerikou
gailėjimo vertą, komedįjantė “martyška”. susibūrimai susidedu iš žino- tuva. Mes siunčiame sveiki kurie, dargi valdomi prispau gini autoriteto ir galios ant
Du kartu buvo stengusi pasirodyti prieš nių, kurie atvyko į Ameriką nimo ir draugingumo pareiš dėjų geležinių įstatymų, pa savo žmonių, laike didžiojo
japonus ir prieš suomius. Abu kartu vos iš įvairių Pabaltės šalių, knr- kimų tiems, kurie kyvena tų laikė ir gaivino laisvės ug karo prislėgtosios tautos pa
iš
vos iš žaizdų beišsilaižė. Meškinas tik tol tu su jų ainiais bei kitais Ą i valstybių ribo.-e ir kurie, ne nį. Tariaus, iš neatlikčiau reiškė norą išsivaduoti
baisus, kol nekovoja. Bulgarai tai žino ir merikos piliečiais, susirinko žiflrint smūgius, kuriuos te pareigos, jeigu nepastebi i politinės vergijos ir ekono
su tokiu talkininku nebenori savo likimą įvairiose Suvienytų Valstijų ko paki lti ir g rimetnmus va čiuu, kad daugelyje šalių minės bei moralinės ,priesurišti. Noroms nenoromis jie atiduos rak vietose tikslu paoeikšti j»- ldytojus po kuriais laikas šiandieną r< iškiainn pagarba spaudos.
tų vokiečiams.
garbą šauniems, heroiškiems nuo .laiko atsidurdavo, tabe- vienam iš didžiausių gvni,ų,
(Bus dauginu)
šių keturių šalių žmonėms ir brangina demokratiįos idea kokių muzikos pasaulis kcTas šiandien yra tikras ir praktiškas sa jų atsiektiems laimėjimąms. lus ir tuos principus, kurie da nors davė — Jan Sibejo KATALIKIŠKA SI AT) D A.
vo tautos mylėtojas, kuris remia lietuviškų Tą dieną aš pasakiau per ra- tik vieni gali išvystyti ir pa>- lius. Šiandien 75 metai
katalikišką spaudą.

dio

kalbą

per stotį

W0L,Į laikyti

teisingumą,

laisvę

ir gimimo

sukaktuvių. Jis įgi-
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IS LAIVO IŠKELDINTI KELEIVIAI

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

3
•gonį, lo nežinuu. šis putlukiniui gydyti budus būtų tik
rai gerus jeigu jis būtų ga
lima pritaikinti visiems šios
Extess Aclds and pols^nous wastes ln your
ood are removed cnlefly thru 8 inllllon tlny
rūšies ligoniams, ir jeigu ne ,. ehcate
Kidney tubes or filters. And uonrytinio and nnn-systemlc disorders of tho
or Bladder miy cause Oettlng Up
būtų pavojaus užgauti kokio w.l.ldneys
l.'lyt.ts, Ifervousness, Leg Palns, C reles Uni.er Eyes. Dlzslhess, Backache. Swollen
•svarbaus organo — Šiam at Aukles, or Burnlng Pusauges. In many such
I uses the dluretlc uctlon oi the Doctor*s precrlptlon
. «. ‘y»tex .helps the Kidneys clean būt
sitikime žarnos. Juk smeigia i..likcess
Acids. Thls plūs the pulllutlve work o.
> y»tex nuy easlly make you fee. likę a new
| erson ln just a few days. Try Cystex under
ma adata j minkštus kūno the
yuarantee ui mouey buck uuAesa completely satisfled. Cy»tex custs only 3c a doso
Lt drugglsts bud thj i’uarantee proteets you.
audmenis išimčių su žarna ne
daro. O pradurti žarna yra
labai, labai pavojinga..
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kidneys Mušt
dean Out Acids

(Tęsinys)
— Aš liksiu prie durų. Jei sumanysi prisipažinti,
tai tik pabarškink į duris, ir aš tave vėl nuvesiu pas
tardytoją! Žinai, drauge, tikrai bus geriau, jei prisipa
žinsi, nes čia viduj neišlaikytų nė pats velnias! Verčiau
prisipažink, tad gal ir pasigailės!
Jr
Milicininkas, tardamas tuos žodžius, tikrai jį už
jautė.
•
Kai užtrenkė duris, daktaras nupūškojo tamsy per
NORTH SIDfiS
vandenį, kol galop, apsigraibęs iš visų pusių, užtiko
ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE
kažkokį suolą. Bet jis buvo toks mažytis, jog daktaras
Kuris Įvyks
tegalėjo ant jo tik atsisėsti. Pamėgino kojas ištraukti
Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
iš vandens ir kur nors užkišti, kur būtų sausa, bet iš
Wicker Park Svet., 2040 West North Avė.
to jo triūso, kad ir kiek stengėsi, neišėjo nieko — kojų
Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO ŠTABU:
nebuvo galima niekur kitur dėti, kaip tik jas nukarti
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
(•‘DrauKas" Acme telephoto)
ir laikyti šaltame, kaip ledas, vandenyje. Vanduo nepa
miejų, Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
prastai smirdėjo. Matyti, vienutėje buvo uždarytas jau
Arti AVest Palm Beaeli, Fla., kelervintis lai vas Manhattan užplaukė į seklumą. Kadangi
jais Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute He
len Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor
iki
šioliai
nepavyko
jį
iš
to
įklimpimo
ištrau
kti,
apie
200
keleivių
iškeldinta.
į
sausumą.
ne vienas žmogus, kurie .visi čia turėjo atlikinėti taip
Radio
orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus
pat savo gamtos reikalus.
Chicagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą.
nelauk kol “praeis liga”, bet
Šaltis pradėjo stingdyti sąnarius. Daktaras ėmė
Programo pradžia 7 v. v.
Šokiai prasideda 8:30 v. v.
tuoj pasiduok įgavo gydytojo
SVEIKATOS
KELIU
Įžanga — 40c su drabužių padėjimu
kalenti dantimis, rodos, kaulai pavirto gabalais ledo.
globon.
’
\
Norėjo atsikvėpti visa krūtine, bet stigo oro. Užpuolė
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, M.I.C.
pasiutęs kosulys: kosėjo ir kosėjo, vis negalėdamas atsiJ? Klausimai ir atsakymai
kosėti, o burnoje pajuto kraują, kuris geriau įtikino už
Širdies raumenys, panašiai
G. M. iš Chicago, III. rašo:
gražiausius žodžius, kad jo dienos jau suskaitytos. Po Apie Kvėpavimo
kaip ir kiti raumenys, nėra “Jau gan seniai mano oda
galvą daužėsi viena mintis: kaip nors susišildyti, išties Organų Ligas
liuosi nuo infekcijos nuodų, yra išberta kaž-kokiais rau
ti sąnarius, kur nors priglausti galvą! Kambarys, ku
Žiemos metas yra ypatin sunykimo, pasitempimo. O iš donais plėtmais. Protarpiais
riame jis buvo lig šiol kalinamas, dabar jam pasirodė
Apart Apsaugos, Mes Turime
to seka silpnėjimas. Be to jie kuriam laikui pranyksta,
kaip rojus. Ir, kad vėl galėtų į tą rojų grįžti, tereikia gai gausus įvairiomis staigio
ATSARGOS FONDĄ Virš
reikia turėti minty svorio (per bet liga vėl išnaujo kartoja
tik pasakyti kelis vardus. Rodos, kaip lengva: tik kelis mis kvėpavimo organų, ligo
virai ir amžį. Svorio pervir si. Plėtmai yra ne vienodo
vardus.... bet keno, kokius? Kad paskiau uždarytų į mis. Jos gali pasireikšti slo
šiui augant ir meteliams po didumo daugiausiai jų, ran
kalėjimą visiškai nekaltus žmones, imtų juos kankinti, gos, gerklės įdiegimo, influNėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
metelių prisidedant, visa tai dasi ant nugaros ir apie al
o gal ir sušaudytų? Ne, ne, šimtą kartų ne! Verčiau enzos, plaučių įdegimo ir 1.1,
paveikia į širdį neigiamai. kūnes. Jau bus kokie septy
Under U
S. &o»t Supe.»«»o-.
pačiam viską iškęsti, verčiau jau mirti.... juk ar šiaip formose. Pasireiškusi staigi
Jaunesniam
todėl
yra
progos
galas, ar taip....
liga mažiau ar daugiau pas greičiau stiprėti negu senes ni metai kai jie atsirado. Nei
niežėjimo, nei skausmo nejauAnd
~
Daktaras vis daugiau rietėsi į krūvą, bet šaltis daro ža)los kūno organams, niam. Jaunesniuotse ir svorio »
LOAN
ASSOCIATION
o
f
Chicago
jie nusiįpniėja. Šis nusilpnė perviršis sutinkama daug re čiu, tik kaž-kaip nepatogu ir
kas sekundė didėjo. Galop pradėjo krėsti karštis.
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
kad kartais .kitam toji liga
ln 0/ ON SAVINOS
jimas yra jaučiamas gan il
Taip jis išsėdėjo kelias valandas.
čiau.
4192
Archer
Avenue
WU
/o£ INVESTMENTS
nepriliptų. Dėkodamas už .pa
Staiga išgirdo pagal sieną, kažkur toli, toli, klaikų gą laiką po to kai staigią'a
Iš kalbami) širdies silpnė tarimą, lieku jus gerbiantis”.
Current
Role
5harc «c<oun,VIRginia i Iii
riktelėjimą.... kažkas dejavo, maldavo, verkė.... Tai liga žmogus perserga^ kartais jimo priežasčių gailime pasi
užtenka kelių savaičių, o kai mokinti ką turime daryti, kad
buvo moters balsas.
Atsakymais. Iš tamstos nukada reikia kelių mėnesių ar širdies pajėgumas nebūtų pa-1 siskundimo padariau išvadą,
Matyti, ji turėjo*būti labai jauna! Balsas bylojo
THINGS THAT
HAPPEN j
metų kitų iki žmogus jaučia žeistas.
I kad greičiausiai jūs turite oapie neapsakomas kančias.... Paskum suskardėjo šū
si pilnai pasveikęs.
dos ligą vadinamą psoriasis
vis, ir viskas vėl nutilo, mirtinai nutilo....
Priminti, kad saugotumės Šią ligą gydyti yra labai su
Nemanau, kad. žmogus pats .persišaldymų, nematau reika
Ar tai, ką jis girdėjo, iš tikro būtų tiesa? Ar tik
jis nesapnuoja? Gal tai jo karščiuojančios vaizduotės iš savęs kiek nors laiko re lo. Tą visi žino, nes sirgti nku, nes netaip jau lengvai
. ji pasiduoda gydymui. Reipadaras?
zervuoja. sirgti arba iš po li nieks nenori, išskyrus tingi-'..
,
'•.
„
.
kia nuodugnaus,
intensyvaus
Daktaras pamažu atsistojo. Kojos, kurios vandeny gos — sustįprėti. Labai daž nrį, (kuris ’bet gi. visuomet
je sustingo kaip gabalai ledo, atsisakė tarnauti, todėl, nai duonos kąsnio verčiamas sveikas prie stalo). Svarbu gydymo ir labai geros prie
kad neterkšteltų aukštininkas, turėjo atsiremti į sieną. dar ligoniu būdamas, turi žinoti ką daryti persisaldžius. žiūros. Liga bet gi gali pa
Vandens buvo jau ligi kelių, ir daktaras jautė, kad jie keltis ir eiti prie savo parei Bet dar svarbiau yra žinoti sikartoti.
%
vis pamažu kyla....
gų. Tik ne po ilgam jis pai- kurioj vietoj yra persišaldy
Kitiems toji liga neprilįpls.
O kad galėtum išeiti į laisvę, tereikia tik pasakyti jaučiai, kad jam vis labiau mo infekcija pasireiškusi ir Jei taip būtų buvę, tai po
ir labiau ima stokuoti kvapo, kuriai rūšiai toji infekcija septynių metų turėtum daug
keletą vardų, keletą paprasčiausių pavardžių.
Daktaras nebegalėjo daugiau mąstyti, nebeturėjo ko kur kas yra sunkiau užlipti priklauso. Pastaruoju du Iriau sau panašių.
bijotis, daugiau ko pažinti — žinojo tik viena: pasakyk 1 laiptais ir, kad, vakarop, ko simu lemia ligos eigą ir tos
kelis vardus — ir būsi laisvas. Pamažu, pamažu nusvir joms tinstant, batai darosi ligos gydymą. Šiems klausi
J. V. iš Cicero, Ilk, rašy
ankšti. I
duliavo prie durų, padūzgeno ir tyliai tarė:
mams spręsti, ačiū. Dievui,
damas,
klausia: “Ar patrū
— Aš noriu prisipažinti.
Kais čia atsitiko, kad taip mes turime savo tautos tikrai
Kareivis beregint jas atidarė, numetė jam drabu darosi? Į šį paklausimą ten gerų gydytojų. Asmeninę li kimą galima išgydyti 1m> ope
žius ir daktarą išvedė. Koridoriuje dr. Krasnovas atsi- ka aitsakyti štai kas. Staigios gonio globą vien tik šeimos racijos?”
sėdo ant suolo ir pradėjo rengtis. Bet rengtis turėjo il ligos infekcija, nežiūrint ku- gydytojais tegali tinkamai pri
Atsakymas. Nūdien yra da
gai, nes sąnariai buvo tartum suakmenėję. Baigęs, mo | rioj vietoj ji buvo, savo nuo taikinti bei nurodyti, (priskir ktarų, kurie tam tikruose pa
stelėjo pirštu į savo plikas kojas, visas aptekusias ne dais gerokai sužalojo širdies damas kiekvienam vaistus, rinktuose atsitikimuose gydo
švarumais, ir paklausė:
raumenis. Širdis neteko pir griežtą poilsio laiką, ir tin ligonius nuo patrūkimo šmir— Gal galima kur nors nusiplauti?
mykščio .pajėgumo. O čia be kamą dietą. Patarlė, “Kas kšdarui tam tikrus vaistas
— Bet kur? — atsakė kareivis. — Pagaliau, tai ne jėgių širdį pristatomai prie klausia, tas neklysta”, čia trūkimo vieton. Ar jiems pa
taip svarbu. Jei nori, turi paprašyti tardytoją. Tai ne darbo.
labai tinka. Ūmai susirgus, siseka pagydyti kiekvieną Iimano reikalas, aš leisti negaliu!
Tardytojas dar vis tebesėdėjo prie savo rašomojo
By Bob P*11'
FĄCTS YOU NEVER KNEW!/>
stalo. Tylėdamas parodė daktarui kėdę, padavė kažkokį
>IDE FROM AR£f (C REGON5 HAVMG VMM* DSPO*IT»
popierių ir pastebėjo:
EFORE THE ARRIVAL OF THE WHiTE MAN
OF COAL ,GOLD, PLATINOM,R AOKJM AND OfMER
IN AMERICA , THE ONLV APPLE TfiEES
— Čia, kur palikta laisva vieta, prašau įrašyti są
raiv!
‘aAMERALS.RECENT SCIEMTIFC EVPfftlMfiNTS
| GROWING,WERE CRA8-APPLE TRCES.
'lamp de
mokslo bendrininkų pavardes!
PRODUCED A TYPE OF CfREAL WHlfM GROW$
ftA»V,
FASTIR.anD M GREATER AtUNOAMCF
Daktaras paėmė popierių, veik visą prirašytą ra
WIKE,
ORDMARV SPRING-»0WN OAT'
•OCR IT, KILO!
šomąja mašinėle. Jame buvo surašytas jo, daktaro KrasMIATrAM *
I RlEASE,
novo, prisipažinimas. Savo parašu daktaras turėjo pa
MfAlTlMG R
sib'can't :
/-x^.
MAKE VOU
tvirtinti, kad viskas, kas čia parašyta, yra tiesa, bū
SEE THE
tent, kad jis, susitaręs ir bendrai veikdamas su visa eile
LIGHT*
I
kitų žmonių, ruošė prieš Sovietų valdžią ginkluotą su
2i
kilimą. Daktaras išplėtęs akis žiūrėjo į popierių.
— Pirmiausia, prašau po prisipažinimu pasirašyti!
Ln LARORATORV TESt» for OURABILITV,
— įsakė tardytojas.
kficrlHL LAMPS are SUBJECTIO TD SEVERE !
s.y-

Mula, Dainos Juokai Kalbos Vaisos
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Turtas Virš$5,500,000.00
$425.000.00
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T P E ATMfNT, AlJC U At MlNG St*UM6 A6AIMS
A WOODff N STOR, 4OBOM P S BE ING THE
EGtOlVALENT OF A 1S-POOT DROP.
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DRAUGAS

Svarbus Pakeitimai '!lncome
Tax" Raportų Pildyme

-\i

KELEIVINIS LAIVAS Į PLAUKAS SEKLUMON

SAVO

AKIMS

Tik viena pora akiij vlsum gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
iAikuiininuoti Jas moderniškiausia
metodu, kuriu reuSjimo mokslas
Kali suteiki i.
32 METAI l’AI VIJIMO
pririnkime akiniu, kurie pašalina
visą akių įtempimą.

I

naujais patvarkymais

tų, kad atliktų savo pareigą, ir kuo greičiausiai, kad
nereiktų pabaudos bijoti,
Prieinant prie taksų, auditorius J. P. Varkala duoda mums sekantį pavyzdį,
Vaikinas,
kuris
uždirbo
$1,200 per metus ir neturejo jokių išlaidų, kurias gaĮima legaliai atitraukti, gauna 10G nuotraukos nuo grynų įplaukų, arba $120. Su
mos palieka $1,080. Nuo šios
sumos nevedęs atitraukia
$800 pragyvenimui ir tada
moka taksij už $280.

I

DAKTARAI

Būkite Malonus

Visiems reikia susipažinti su

Ypatingą dėmesį turėtų
kreipti biznieriai ir profesionalai į naujus patvarkymus “ineome tax” reikaluose. Praėjusiuose metuose nereikėjo pildyti raporto, jei
metų
įplaukos
neviršijo
$5,000 ir grynas uždarbis
pragyvenimui
neviršijo
$1,000
nevedusių,
arba
$2,500 vedusių. Šiemet visiems reikia pildyti raportą, bile tik įplaukos
per
metus siekia $800 nevedušių, arba $2,000 vedusių, nepaisant, ar tos įplaukos gautos iš biznio, ar profesionalio patarnavimo, ar algų
formoj.

LIETUVIAI

15. 1941

Tel. CANai 5969

DR. VVALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CMlitUKUAS

2155 VV t ai Cermak Road
OFISO

tr

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Clilcago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9 00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir fieSt: 9:00 a. m. Iki
7:30 p. m.

sutarti

paari

OR. F. D. wli\St(ONAS
FHYS1CIAN

— SURGEON

Ofiso: 2156 VV. Cermak Rd.
Tol. CANai 2345
Vai.: 2 — 4 ir 7 —- 9

airhcld

Kės.: 7004 So. I
Tel

LIETUVIAI DAKTARAI

VALANDOJ

4 ir 0 .50 - 8:30 vakar*

1

HEaUock

3150

lei. YARda 3x46
VakAMlUb: Nuo fl akt 13,

jo

■

Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
VIRginia 1886
PROspect 3534

DR. RAČKUS

: , . ' M'

\ ' ■■■ • .v-

(. ‘vruugus

atiue

leiupnuiuj

2 iki 4 u 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki
Šeštadieniam: 11 iki 12

DH. V. A.

B

w

I

GYDYTOJAS IR LHiRURGAfi
l’uipgi akinius prilaikau.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 6. iialsL.4 Slreet
10,LaO,000 dolerių vertės puošnusis U. S. kekūvinis laivas Manhattan įplaukęs sėklu185?
YVesi
35th
Street
Normaliu taksa yra 4'/(. mon arti U ėst Palm fleach, Pla. Jame yra 556 įgulos nariai ir apie 200 keleivių. Jis
plaukė iš Kew Yorko į Kaliforniją.
LIGONIUS PRIIMA:
V.
Tat už $280 sudarys $11.20.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
.dantistas
Prie to šiais metais dar reiTrečiad. ir .Sekmad. tik susitari us. 4143 Soutn Archer Avenue
geidavo,
kad
velionies
kūnas
Lietuvio auditoriaus Juo- kia primokėti 10% ‘‘defen-1 MANUEL AZANA
• Telefonas LAIayetia 3050
! būtų palaidotas krikščioniš Lemon Juice Recipe Checks
Antradieniais, Ketvirtadieniam u
zo P. Varkalos paaiškinimu, se” taksų ant normalių tak- MIRĖ KATALIKU
Telefonas: Hemlock 5849
kai. Katedros arkikunigas
Penktadieniais.
Rheumatic Pain Quickly
raportus reikia pildyti, kad sų, arba $1.12. Iš viso tas
Prancūzijoje mirė Ispani- leido laidoti be mišių.
4631 So. Ashland Avė.
. n you suffer
from
rheumatic,
arthritis
or
neuritis
pain,
try
this
simple
Tel. YAltds 0984.
ir taksų nereikia mokėti, vaikinas turės mokėti 12.32' jos raU(įonųjų režimo preziinexpensivc
home
recipe
that
thousands
are
using.
Get
a
package
of
P.u-Ex
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Rytmetį mirusiojo kūnas Compound today. Mix it with a quart
Yra lietuvių, kurie jau krei-} taksų.
•
£-| dentas Manuel Azana.
Po
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šeėladuuiiais.
of, water, addthe juice
of
4 lemons.
6757 So. Western Avė.
It’s
easy.
No
trouble
at
all
and
pėsi prie auditoriaus pagel- Vedęs žmogus savo rapor-1 nepavykusiosraudonųjų reProcesiniai
namų išlydė
pleasant.
You
necd only
2
tablcspoonfuU
two
times a
day.
Often
Ofiso Valandos:
48
hours
—
sometimes
overtos, kai gavo laiškus iš vai- tą panašiai pildys, kaip įr yoliucijos jis su kitais rau- tas ne * katedrą, bet stačiai within
OK. MARLES BtliAL
night
—
splendid
results
are
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
If
the
, pains
do
not
džios, kuri užklausė, kodėl nevedęs, tik skirtumas, kad1 donųjų
vadais paspruko i kapus, kur įvyko civilinės obtained.
GŪDYTOJAS IR CHIRURGAS
quickly
leave
and
if
you
do
not
Sekmadieniais suka. sutarties
feel
better,
Ru-Ex
will
cost
you
4729 So. Ashland Avė.
praeitais metais nebuvo jų jo pragyvenimui bus ati- prancūzijon
ceremonijos. Mirusiojo amonothing
to
try
as
it
is
sold
by
your
druggist
under
an
absolutc
(2-tros lubos)
raportų. Matomai, nėra leng traukta $2,000, vietoj neve-!
na našlė nedalyvavo dėl sir- money-badt
,
guarantee.
Ru-Ex
Phone Cicero 4276
Compound
is
for
sale
and
recomTel. MIDvvay 2860
Chicago, iii
va atsiminti, kas atsitiko dusio $800.
!
Pas^^y^° guliavimo.
mended
by Good
Drugstorcs
Everyvvhcrc*
OFRSO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
prieš du, tris metus, bet kai
Yra nuomonių, kad jeigu ^va^aus^ neteisingų kalbų.: ________
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak
valdžia pareikalauja,
tai blankos raportui valdžia ne- j Dabar Montauban diecezijos
DANTISTAS
Sekmad. uuo Ui ui 12 vai. ryto.
1446 S. 49th Ct., Cicero, III.
būtinai reikia raportus išpil-Į atsiuntė, tai nereikia ir pil- vyskupas Pierre-Marie TheDON’T
Ori. ftlflUfilUt
dyti ir praeitų metų ir dar dyti. Bet tas klaidinga. Kiek as aP*e
išleido paAntradieniais, Ketvirtadieniais
DR. KARI. NURKAT
ir Penktadieniais
bausmę užsimokėti.
| vienas privalo susipažinti su reiškimą. Vyskupas sako,
GYDYTOJAS 4R U.U.ii.UiiGAS
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
NEGLECT
(Kurkaltis)
Taigi patartina, kad kiek- reikalavimais ir patys įsi- -^zana susitaikė su Bažny4631 So. Ashland Avenue
3147 S. Halsted St., Chicago
čia. Vyskupas keletą kartų
Tel. x AKds 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais
vienas susipažintų su minė- gyti blanką,
ACOLD
Rez. tel. PLAza 3200
ir Šeštadieniais
atlankė
sergantį
Azana
ii
tais įstatais pildymui raporVALANDOS:
Valandos: 3 — H popiet.
sergantis džiaugėsi dėl to Krūtinės slogos, kurios gali IfistNuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
vystyll , nelaimę, paprastai pa
lankymosi. Paskutinį kartą lengvicja pavartojus raminančią, Atsakančiai ir prieinama kai Telefonas CANai 7329
Nedeliomis uuo 10 iki 12 vai. dieug
šildančią Musterole. Musterole nė
na pritaiko altinius.
i vyskupui atsilankius, ligonis ra tiktai mostė. Jinai yra “tkmnTei. YARda 555',
ter-lrritant.” Milijonai yra varto Kiekvieną dieną randasi:
pabučiavo krucifiksą ir pa to Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima aautl aptlekoae
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
reiškė savo krikščioniškus
2202 VVest Cermak Road
(Kviecmskas)
KRAUTUVĖJE
Kun. James Keane, O.S.- s kun. Lawrence Calkins, O.S. įsitikinimus ir nusiteikimą.
OFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-9
GYDYTOJAS
IK CHIRURGAS
3409 So. Halsted Street
M., įsteigėjas ir vedėjas gar- M., gerai žinomų keturių Klausiamas “ar trokšti priir pagal sutartį.
16ol VVest 47th btreet
Tel. Yards 3089
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
siosios Our Lady of Perpe-; brolių Calkins’ų kunigų bro- toti savo nuodėmių atleidiRea. telefonas SEEiey 0434.
2
—
4 ir 7—8:30 v. vakare
tual Help Novenos, pasitrau lėnas. Naujas vedėjas jau- mą?” jis aiškiai atsakė
______ ir pagal autart;. _ ____
TeL Cicero 1484
kė iš užimamos vietos dėl nas, energingas, buvęs mi- “Taip.”
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
blogos sveikatos.
i sionierius, įšventintas 19o4
Vyskupas Theas mirštan- Beg. 6958 So Taiman Ava
TeL YARda 5921.
Ree.: KENwood 5107.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kun. Keane įsteigė gar- metais.
v
. čiam Azanai suteikė Pasku- Km Tel. GROvehiU 0617
(Beinarauskas)
Kamp. 15tos Gat. ir 49th CtOffice teL HEMlock 4848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siąją Noveną prieš 4 metus
--------------------tinį patėpimą. Vyskupui kai
6900 So. haisted Street
Our Lady of Sorrovvs baz- gu kuo guiapsi, tokiu paV bant maldas ligonis mirė.
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TELEFONAI:
popiet ir 7 iki 9 vak.
nyci°je, Albany ir Jackson ,
.
Sutapk su geriaumi Mirusiojo žmona našlė pa- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31 Nuo 2 ikiir4 pagul
Ofiso — WENtwoith 1612.
sutartį.
756 VVest 35th Street
blvd. Trumpu laiku novenos .
. ,
,.
i
Res. — YARds 3955.
Res. 1625 So. 50th Avenue
žmonių draugu — dienraščiu
1
1
—•
VaL: 2—4 ir 7—9 vaL
OFISO VALANDOS:
populiarumas taip prasiple-į ,,Dra,
TeL Cicero 1484
______
Ofiso teh VIRginia 0036
Eetvirtad. ir Nedėliomia ausitarna.*
2 iki 4 popiet.
7 iki 9 vakare.
Kišeninis
Beaidencijoa teL: BEVerly 8244
tė, kad viena bažnyčia ne- ------------- 1-----------------------/
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2423
W.
Marąuette
Road
Lietuviškai—Angliškas
pagul sutartį.
galėjo sutalpinti žmonių mi
NELAUKITE
KOL
ir
nias. Kitos bažnyčios pradė
Tel. YARds 2246
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PRITRUKSITE
!
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGA8
Angliškai
—
Lietuviškas
jo noveną ir šiandien virš
4157 Archer Avenue
2500 VVest 63rd Street
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30-P. U
PHYSICIAN AND SURGEON
UŽSISAKYKITE
700,000 žmonių lanko nove
______ Nedėliomia pagal so tartį.
DANTISTAS
OFISO VALANDOS:
ną kas penktadienį. Kiekvie
ŠIANDIEN
ŽODYNĖLIS 4645 So. Ashland Avenue TeL CANaT 0257
4645
So.
Ashland Avė.
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
noje valstybėje Amerikoje,
arti 47th Street
Taipgi pagal sutartį.
Rea. teL: PROapect 8661
OFISO VALANDOS;
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Ofiso telefonas PROspect 6737
119 bažnyčių, jų tarpe ke
Jame yra 18,000 reikalin Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Namų telefonas VIRginia 2421
Seredoj pagal sutartį.
Nedėliomia pagal aufcortį.
lios lietuviškos, laiko šią no
giausių žodžių. Dabar. ge
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
UL YARda 4787
veną kas savaitę. Kai kurios 343 W. 107th Place
riausia proga pirkti, nes Office
Namą teL PROapect 1930
1821 So. Halsted Street
transliuoja novenos pamal
parduodamas nupiginta kai
TEL. PULLMAN 6776
Raaidencija: 6600 So. Artesian Av>
V4I.ANDOR’ 11 v. ryto iki 8 somai
A. Tumonis, Sav.
das per radiją.
na, Galima gauti ‘Draugo’ TaL OANal 6128
I 1H * »al vakar*
Kun. Keane vietą užima
knygyne dabar; kaina —

DR.
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E. SIEDINKI

DR. PETER 1. BRAZIS
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DR, P. ATKOČIŪNAS

Kun. Kean Nebėra
Novenos Vedėju

DR. PETER J. BARTKUS

DR. S. R. PALUTSIS

DR. J. J. SIMONAITIS
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DR. f. J. BEINAR

DR. A. JENKINS

DR. STRIKŪL’IS

Užsisakykite anglis iš šios
lietuviškos kompanijos. Go
riausios rūšies anglys už
žemiausias kainas. Greitas
patarnavimas. Pašaukite —
PULLMAN 6776 šiandieni
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DR. A. J. BERTASH

DR. T. DUNDULIS
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DR. P. Z. ZALATORIS
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DR. BIEŽIS
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2334 South Oakley Avetf

Chicago, Illinois

Valandos, 1—8 popiet Ir 7—S v '
GBZIDENCUA,
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Dienraščio “Draugo” Metinū
Koncertas
— įvyks —

Sekmad., Sausio 26 d., 1941

SOKOL HALL

Rezervuokit tą dieną —
“DRAUGUI”.
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komas, bet ir auklėjamus. Se Čigonai Berisse
selių mokykla puti save re
Nežinia, iš kur į Berissų
komenduoja. Reikia tik pasi
atsibnladojo dvi šeimos lie
džiaugti, kad. jos plečia mo
■S/
kyklų tinklų ir netrukus tuviškų čigonų, kurie plonu
'savo liežuvėliu kreipėsi į lie
lieti Lietuvų ir lietuvius. Šv.
duos galimybės visiems kata
Andriejau- į > trapi,joj surinklikams tėvams pa talpinti jo tuviškas organizacijas ir pra, šė. kad jos užleistų patalpas
ta aukų 103 dol “rių su virse savo vaikus'.
,
j jų vaikų vestuvėms. Tokiam
šunį. H<‘t dar ne viskas, au
įdomiai naujam įvykiui, drau
kos renkamos ir toliau.
gija Mindaugas nutarė pa
I’r. kiti bos buvo suruoštos
Pasitraukė Du
remti savuosius čigonėlius ir
ir šv. Kuziini.ro ir šv. Jur
iškelti jiems vestuves jūrų
Mokytojai
gio parapijose. Ir čia įtino
i saloje- Isla Paulino. Vestuvės
Iš Liet. Sųj. Brazilijos mo
prisilinkę žmonių ir visi ma
za*ta būti labai iškilmingos,
kyklų pasitraukė du mokyto
loniai klausėsi svečio kalbos
nes iš kampų atvyksta daug
jai: F. Girdauskas ir E. Pa
ir taip malonių pranašavimų,
čigonų,
o Berisso čiaigimis
žėra. Sųjunga mažina moky
kad ir Lietuva greit kelsis
jaunimas ipasižadėjo dalyvau
tojų skaičių ekonominiais su
laisva ir nepriklausom)?', nes
ti čigonų svotais ir vestuvmetimais.
Amerikos Žvaigždėtoji vėlia
ninkais.
K fiuuįį^o
atme
leitrpllulu j
va globoja Lietuvų ir Lietu
Tenka šiems mokytojams
Sti| ioje Įolieijos apsaugoje nebtreikuojų darbininkai apleidžia Wilcox-Kieb fabrikų, padėkoti už kelerių metų dar ,
vos žmones. Ir čia, nors jau
Inrvb padarytos rinkliavos, Siigininv, Mieli., kur dienų anksčiau str “ik-’.o-.’ų CK) darbininkai sukė.ė riaušes, jier kurias bų mūsų kultūrom židinėliuo
bet dar keliūta dešimtys su- 1 sužeista penki jMilieistai ir du streikininkai.
se. Ypač jaunimas prisimena j
aukota. Taip, kad dabsr mū
pastatų planus. sukurta du nauju choru: vie-. mok. F. Girdauskų, kuris be
jų in važiuoja, nors ir bilie reikalingų
sų rajone jau bus surinkta
Nors nėra lėšų nei galimybės nas vaikučių, kurie gieda se mokyklos darbo, (plačiai dir
tus veltui išperka.
500 dolerių ar daugiau. Tai
bo ir tebedirba su lietuviš
Be to, adv. Gabaliauskas viskų vienu atveju pastaty kmadieniais ir šventėmis per kuoju jaunimu dainos meno
gražus pavyzdys visiems lie
dinti, tačiau, bažnyčių ir įgy savo mišias (8:30 vai.), ir
tiniams ir kituose rajonuose. aplankė žymesnes Philadelsrity. Visiems aišku, kad tai
pbijots vietas, lietuvių įstai venamų milijonieriams - vie antrais, suaugusiųjų, kurie nemažiau svarbus lietuviškom
Pažymėtina, kvd advokato gas, kalbėjo . per lietuvių ve nuoliams naJiTtj. numatoma ne gieda per sumų (10:00 vai.).
prakalbų
paklausyti buvo damą radijo programą. Dė trukus pridėti statyti, — ga Chorams vadovauja br. Sta kultūros darbas. Ir mok. F.
S.P.V. Girdauskas dirbo ir tebediratėję ir nemažas skaičius ko- kingi philadelphijiečiai lauks limai po Naujųjų Metų, sau sys Vaičaitis.
i ba be jokio atlyginimo — tai
niuii'i -tuojančių tautiečių, b. t kada nors ir vėl gerb. sve sio mėnesyje.
Į vienintelis mūsų
gyvenime
jie tik galvas kraipydami čio atsilankant. Iš Pltiladel.Dar Dvi Mokyklos
idealizmo reiškinys ir .pavyz
klausėsi ir nieko
negalėjo pbijos jis išvažiavo lankyti
Gruodžio 15 d. TT. Marijo
Seselės Pranciškietės
nuo dys. Nors prieš akis sunkus
prieš pasakyti ir todėl tik nu kitų lietuviškų kolonijų. Pa
nų bažnytėlėje įvyko vaiku
ir rūpesčio dėl kasdieninės
leidę nosis ir nieko nepešę sisekimo.
St. . čių pirmoji Komunija. Iš vi ateinančių mokslo metų pra duonos kąsnio kupinas gyve
išėjo iš salės. Protas sakė,
džios atidaro dar dvi mokyk
so priėjusių buvo dvidešimt
kad viskas tiesa, bet jų tuš
lai: antrų mokyklų Vila. Žo nimas, tačiau su lietuviškuo-'
du: 14 mergaičių, ir 8 berniu
čia garbė ar kiti motyvai ne
linoje ir mokyklų Aklinoje. ju jaunimu gerb. mok. F. Gir j
kai. Vaikučių prinengimu ir
Gerb. Seselė Julija pareiškė, 1 dauskas nemano pasimesti, |
leido priimti tiesų, o geriau
katechizavimu rūpinosi kun.
vis laikėsi visų paklydėlių Buenos Aires:
kad mokinių gausumas ver nes pasiryžęs savo, kaip lie
Kaz. Vengras, M.I.C.
lietuvių tvirtinimų, kad Lie
čia taip elgtis. Seselės ima tuvio, pareigų atlikti išeivijo
Žemės nupirkimo klausi
tuvoj esu gerų įgyventi. Bet
si 'visų reikalingų žygių, kad je ligi galo. Garbė jam! Mū- i Nauji laikai. Kads jie ateis?
TT. Marijonai sekmadie būtų parengtai vietos
kalbėtojais padarė gerai, kai mui einant prie galo, TT. Ma
bent 1 sų tautos kultūros istorija ne tamstos. Jei tamsta visomis jė
.jiem aiškiai pažymėjo, kati rijonai pakreipė visas pasta niais lietuviams laiko pamal 300 mokinių ateinantiems 1 pamirš tokių pa s h y želių var gomis paremsi kat. spaudų,
dų, e JU pavyzdys uždegs ne surasi nors vieną naujų skai
jei jie tai]> mulkina žmones ngas lietuviams bažnyčios sta das trijose vietose: savo ko metams.
ten nebuvę, tai tegul nuva tymo linkui. Šiuo laiku, jau plytėlėje, TT. Saleziečių baž
Visi susipratę lietuviai ka vieno susnūdusio dvasių — tytojų, tai katalikiškoji spau
žiuoja ir išbando kaip ten yra pasamdytas architektai?, nyčioje ir Beeieso mieste. Lig talikai žino, kad &avo vaikų pajusti, kokiai laimė lietuviu da daugiau darys įtakos ir
yra, tada gal nebedrįs taip kuris baigia daryti bažnyčios, šiol, koplytėlėje nebuvo kas 1 reikia leisti į katalikiškų mo būti ir savo tautos idealams Lietuvoj bus daugiau vienu
pliaukšti niekų. B.t niekas misijonierrains namo ir kitų gieda per pamaldas. Todėl, kyklų, kur jis ne tik bus mo dirbti!
sąmoningu kataliku.

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Dar Apie Adv.
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Surinkta nustatyta kvotr
su kaupu ir koomunistinis
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Pietų Amerika
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CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS
»

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS

4

Chicagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite j dienraščio “Draugo” koncertą, nes
Dienraščio “Draugo” šianniame koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gie- jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikiętus! Koncerto vajininkai
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra pardavinėja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas ui parduotus tikietus.
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Becker, Iš De Paul Universiteto ir Tikietų kainos: $1.00. 75c, 50c.
Vien tik šokiams — 35c.
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

«

DRAUGAS

Trečiadienis, sausio 15, 1941

LIETUVIŠKI KOMUNISTAI PRIEŠINGI
VARGŠŲ PRIEGLAUDOMS

LABDARIŲ DIRVA

Po 10c: Kundreika, Grina,
Ceikienė, Lucille Dagis, Ben,doknitis. Smulkiais sudėita.
10c. .

Keistučio Klubo Susirinkime Sukėlė
Lermę, Kuomet Įnešta Paaukoti Senelių
Prieglaudos Statybai
Lietuvių Keistučio pašaipi j Rytų paaukoti, kiek jo

DABAR SULAIKYTAS DARBAS
PAVASARĮ BUS TĘSIAMAS

Ankstyva Kuopų Ir Visuomenes Talka
Užtikrins Baigimę Pradėto Darbo

nis klubas laikė metinį susirinkimų. Kaip visuomet, taip
ir šiam susirinkime buvo lerSeneliu prieglaudos namas siųsti j senelių, namo staty- mo, kurį visuomet sukelia
pradėtas stalyti. Jau išmūry kos fondų.
Maskvos garbinto ai. Siame
ta iki pirmojo ankšto. Žiemai
Čia dedu jau seniau auko susirinkime bolševikai buvo
užėjus, statybos darbas su jusių vardins, kurie dar ne
sukėlę triukšmų dėl kun. A.
laikytas. Pavasarį darbas bus
buvo paskelbti:
I Linkaus, Labdarių Sųjungos
tęsiamas.
Surinko Ona Meištininkiei- ISeneliams Prieglaudos StatvKad pavasariui atėjus, jau nė (Brighton Pk.): H. Jur bos komisijos pirmininko,
pradėtų prieglaudos namų ga gius $1.00, Valer. Baivis $2, laiško, kuriam ųiaprašyta, kad
lėtumėm baigti ir įrengti, da F. Smilgis $1.0(1, V. Juozapa- ir Keistučio klubas prisidė
bar, ypač žiemos metu, vi vičius .50, B. \Villiam .25, K. tų prie to kilnaus ir garbinsiems reikia pasidarbuoti su Apsalauskas $1.00, J. Mali.-'go mūs tautai darbo. Vienas
kėliniui lėšų statybai ir įren- šauskas $1.00, M. Balnis $1, bolševikų atsistojęs pareiškė,
giniui. Kiek dabar yra staty- S. Jacobs $1.00, J. Kazakai- kad nebūt aukojama senelių
bos fonde, neužteka nei pusei tis $1.00, J. Bender $1.00, O. reikalams. Kadangi pasirodė
amo pastatyti.
{Daukša $1.09, B. Navickas balsų už, tai bolševikai šukė
Prašau visų apsiėmusių ir $2.00, O. M. .25, O. Spre $1. lė lermų; lėkė, šaukė prieš
įsižadėjusių prieglaudos na-! Iš West Pullman: Petras Taip ir pavyko jiems pasta
1O statymo fondui sukelti, !RlKas *1"°> Kaztyti ant savo. Po to vienas
;omiteto narių veikimo neati- $L00, K Andriuką $1.00, E. narių įnešė padaryti liuobų
lelioti, bet dabar, ir rūpės-1 Taranda $1.00, Ant. Mikšio- rinkliavų- Čia, ir įvįtd buvo
ingai, pasidarbuoti labdary-1™8
prapliupę maskvinės gerklės,
'Leonas
Mažeika
$2.00
ir
Jo>ei, (senelių prieglaudos įsteij nas Kasiniai tis (iš Cicero) bandė sulaikyti. Aš priklau
imui.
sau prie daugelio įvairių or
Raginu visas Labdarių Sų-, Šil
ganizacijų ir niekad neteko
ingos kuopas žiemos metu Į Nuošrdžiai dėkoju aukoju- girdėti, kad kas nors būtų
lošti ne po vienų, bet po ke- siems.
priešingas laisvai rinkliavai.
lis parengimus prieglaudos į
Kun. A. M. Linkus,
Pasirodo, bolševikai yra di
10 statybai. Kai kurios1 Senelių Prieglaudos Namo džiausi fanatikai, be sųžinės
ruopoš jau ruošini paremgiStatybos vedėjas. žmonės. Niekur nebuvo gir
ius ir gauna garbės narių,
dėti, kad žmoguts nors jis
lukojančių po šimtų dole- Labdariu Sąjungas
būtų kitokio tikėjimo, atsisaįų. Pavyzdžiui, Šv. Kryžiaus
, j)Q,ry)jnįni<aj> kurie per va
(To\vn of Lake) parap. pig 3-cia Kuopa
ioji kuopa jau gavo aštuoLabdarių Sųjungos 3 kp., sar^ jr rudenį dirbo labdagarbės mainus. Yra gera- Cicero, gali džiaugtis savo rių ūkyje: M. Markūnas, J.
irtgų žmonių, tik reikia nuveiktais darbais. Ji daug, Šileikis, A. Bladikas, J. Griuos pakalbinti, jiems paaiš nudirba, nes turi gerų ir dar- bauskas, A. 'Mažunaitis. J.
kint tikslų.
bščių žmonių. Vieni prisideda Puikis, L. Stankus, K. Gašlū
Kreipiamės į (plačiųjų lie- su darbu, kiti stambias au nas, K. Kajenas, F. Mattas,
nvių visuomenę prašydami kas kloja. Pavyzdžiui čia su- J. Mikolainis, J. Palubin, J.
>risidėti aukomis labdarin minėtina viena šeima — Jo Pocius, E. Petkus, M. Sruėm darbui, lietuvių senelių nas ir Ona Slickiai, kurie se bas, J. Waišnor, A. Waišnor,
irieglaudos namo pastatymui, nelių prieglaudos kertinio a- J. Naumavičius, A. Butkus.
iad ir nedidelę aukų, labai kmens pašventinimo metu vi A. Rabačauskas, A. Mondeiįvertinsimai. Visų aukotojų sų šimtų dolerių tos prieglau ka, P. Kasmauskas, L. Buivardus įrašysime į knygų dos statymui paaukojo.-'' Šia vidąs, L.. Kucius, J.. Liaugau
žymėdami, kad prisidėjo proga paminėtina, kad J. Šli das, K. MaIškauskas, A, Mo>rie įsteigimo lietuvių sene- ekis turi gazolino (stotį 1538 ckaitis, P. Gerdžiūnas, J. Pauių prieglaudos. Prie to ir S. Cicero Avė., teisingai’ tų gas, Vilčiauskas, V. šrupša,
Hevąte Įlainiįna Įlaos, kurie bznį veda, dėl to ir sekasi. Išganantis, J. Tekuris, A. Kiaro labd.rinigus darbus.
Paminėtina ir Ona Rudai- zlaitis, J. Motekaitis.
Kas turi surinkęs aukų, ar- tė iš East Chicagos, kuri per
J. Motekaitis,
a, kas yra pasižadėjęs, pra- {Kucevičienę paaukojo lakda
1310 S. 49 Ct.,
ma! pažadus išpildyti ir pri- rių ūkiui 18 vištų.
Cicero, 111.

raitis, Stasilioni's, Tvaskūnas,
A. Urban.

nloras
yra, vargšų reikalams. O Be
tuviški bolševikai ne tik par
tys nenori aukoti, bet dar ler
mų kelic, kad kiti aukoja.
Spręskit, skaitytojai, į kų vra pavirtę lietuviški Maskvos
(pakalikai. Kur jų skelbiama
brolybė?
Kadangi bolševikai čia dar
neturi valios ant kito kiše
nės, kaip Sov. Rusijoj, ar
Lietuvoj, tai negalėjo narių
(sulaikyti nuo laisvos aukos.
Ir, štai, šie asmenys aukojo:
Jonas Juška $1.25. Po $1:
J. Balnis, N. Klimas F. Jakavieius, Evanskienė, J. Kaziūnas, Sutnlaskas, Šnuirevičius, M. Palionis, J. Mat įkai
tis, Kulbinienė, Adomaitytė,
Kilienė, Klimavičius, J. Dam
brauskas.

Viso — $22.40.
Visiems širdingai ačiū.

Vagių veikla Chicagoj
Chicagos policijos rekor
dų biuro viršininkas kap.
William Stapleton pranešė
policijos departamento vir
šininkui Allman, kad 1940
metais Chicagoj vagių gro
biai buvo 2,670,865 dol. ir
iš tos sumos 834,057 pini
gais, iš kurių policija 54,743
dol. atradusi.

1939 metais vagių grobis
mieste buvo 2,480,692 dol.
vertės.

Po 50c: P. Alešauskas, P.
Sopis, P. Skirmantas, Čėsna,
Bepirštis.

Norkienė ir Grinienė po 40
centų.
Po 25c: S. Daliukas, P.
Yakis, Mestink, Milkint. Vasilienė, H. Martis, Sopienė,
P. Mažeika,, Urbonas, Stalio-

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

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio
Res.:

EN01ewood 5883
ENOIewood 5840

ANTANAS TUMONIS
Mirė sausio 12 d., 1941 m.,
5 vai. popiet, sulaukęs 64 m.
amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje,
Kėdainių
apskrityje, Panemunėliu parap,,
Gudžiūnu kaime.
Amerikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterĮ Aneliją (po tėvais Lukaševičiūtė); dukterį Eleanor
Jacobs, žentų. Dr. Antanų. Jacobs-Jokubauską. ir anūkę Celestę; dukterį Aldonų; 2 sūnų
Antaną ir Albertą; pusseserę
Oną Žalienę ir jos vyrą
Louis ir jų dukterį Mildą ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų; o Lietuvoje paliko
seserį Oną ir jos šeimą.
Kūnas pašarvotas namuose:
10742 So. VVabash Avė., Roselande. laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, sausio 16 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j
Visų šventų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Moteris. Dukterys,
Sūnai .žentas, Anūljė, Pusse
serė, Sesuo ir Giminės.
Laid. direktorius Lachawicz
ir Sūnai, tel. Canal 2 515 arba
Pullman 1270.
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JONAS DOČKUS
Mirė sausio 11 d.. 1941 m.,
7 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje.
Raseinių
apskrityje, Kražių parapijoje.
Amerikoje Išgyveno 3(» metų.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį
Marijoną
(po tėvais
Jančiauskaitė); 6 sūnus Joną.
Eduardą, Raymondą, Alfonsą.
Antaną ir Rikardą; dukteris
Josephine ir Eleną; brolį Ka
zimierą ir jo žmoną, Aurora,
Illinois; švogerį Adomą Jan
čiauską ir jo šeimą ir daug
kitų giminių, druugu ir pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas namuose;
12405 So. l’nion Avė. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., sausio
16 d. Iš namų 8 vai. ryto
bus atlydėtas J S v. Petro ir
Povilo par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.
Nu-oširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus^
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Kūnai,
Dukterys, Brolis, švogeris, švogerka Ir Giminė-.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. YARda 1741.
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C0AST

TO
COAST!
No matter what you’ve tried with»ut
success (or unsightly surface pimples,
blemishes and similar skin irritationa,
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully soothing
Liąuid Žemo—which ųuickly relieves
itching aoreness and starta right in to
help nature promote FAST healing.
80 years continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelously effective ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Eztra Strength Žemo.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Think of it—hovr thls olil world
does make progresą—now comes a
prescription whlch is known to pharmacists as AUenru and wlthin 48
tiours after you start to take thh
ewift ketina formula paln, agony and
Inflammation caused by excess uno
ucid has started to depart.
■•AUenru does Just what this notlcs
says lt will do—it is guaranteed. You
can get one generuos bottie at leadIng drugstores everywhere for 85
centą and if it doesn’t bring the joyous resuits you ezpect—your money
arbole heartedly returoed.

PALANDECH'S
YUGOSLAV-AMERICAN
RADIO BROADGAST

Asthma
Mikus
(oughing, Gasping

Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

ST ATION

Thanks to a Doctor’s prescription called
Mehdaco, thousands now palliate terrible ręeurring attaeks of choking, gasping. coughlng, wneezing Bronchial Asthma by helping
nature remove thiek excess mucus. No dopes,
no smokes. no injectlons. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapid. delightful palliative action commonly helps nature bring
welcome sleep—a ‘‘God-3e:id.’' A printed
guarantee wranped around e'.ch package of
Mendaco insures an immediate refund of
the full cost unless you are completely satisfled. You have everything to gain and
nothing to iose under this postove money
back guarantee so get M-nduco irom your
druggist today for only 60c.
'

WHIP

1480 kilocydes
(First Station on Your Dial)

of

Featuring a program

Yugoslav Folk Music

K

g?

JI

Wheo a cough, due to a cold, drives you mad,
Smith Brothers Cough Drops usually give
soothing, pleasant reliet Black or Menthol—51.

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resittance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infections, when lack of resistance is due to Vitamin A debciency.
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Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

GAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
CeriauUa Patarnavimai — Motaria patarnauja

620 W. 15th Avę.

Phone 9000

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel.

MAMAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P C PATARNAVIMAS
HmDULHNol dieną ir naktį
v
I

DIENĄ IS NAKTJ
tJOHV UBT

(•xtarnal!y
lly causcd)
ca

thaoIE

a

AMBULANCE
Bveoa

SKIN TROUBLES

Listen to

ĮKNIAUBIA H DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Alų
4acw om

DOCTOR’S AMAZING LIQUI3
gheat success for

LAFAYETTE 0727

V"

A

KOPLYČIOS visose
miesto dalyse

T
1

D
5307 Lituanica Arą.
Antanas M. Philips Phone YARds 4908
Aa

4447 South Fairfleld Avenue

DYKAI

Autlniy B. Petkus

koplyčios visose
Chicagos dalyse

10:00 valandą, II WHTP stotu* (1<M k.)

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainas
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian

Monument

527 No. Weetem Avė.

Co.

Chicago, III.

laukite Tel. — SEELEY 6103

5354 So. Halsted St
Telefonas YARds 1419

P. J. Rite

bdnurici
AM V. Petkus
LlZulii
S. P. Mažeika
J. Lndevidns

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

IIII

■ 2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4704 S. Westeni Avenue

Phone LAFayette 8024

J646 Weet 46th Street
Phone YARda 0781-0782
5319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
4548 Se. California Ąve.
Pheee LATayette 5871

i

DRAUGAS
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mėjas ir ragino toliau dirb
ti.

AUTOMOBILIS PASILIPO Į STULPĄ

f

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Redakcijos
Atsakymai

CLASSIFIED

Jonaitienė ir RudmanieRochesteriečiui. Anonimiš
nė praneša, kad centro va
jaus vakarienė įvyks vas. kų (be tikrojo vardo, pavar CHAItLES P. NVKO.MSKIN & CO.
Iš Kun. J. Prunskio
.Politiškos Žinios
23 d., o pikniko diena bus dės ir adreso)’ laiškų ir ko- Perkam - Parduodam - Mainom
Ir Statom Visokius Namus
5,’ •!
vėliau paskelbta. 2 skyriaus respondencijų redakcija neIš Lygos
Prakalbų
vajus įvyks kovo 2 d. Ko-|dda i dienra*;tiISargcnai V|arqii(*tlc l’k. ir Apylinkėj
Wliite Eagle Brevving kom
Bridgeport. — Sausio 9 d.
2 lietų mūrinis namas, po 6 kainb..
misijos narė Jonaitienė pra- ---------------------garadžlus. Kaina $6,800.
Mažas jpanijos
patui
{tose
Lietuvių
Šv. Jurgio parapijos svetai
inokėjtiuus.
. •... .
nešė, kad bilietai jau at
nėj įvyko prakalbos.
Net Demokratų Lyga laikė meti2-jų aukštų meilinis namas. Karštu
spausdintu Vieton atsisakuUOlk ŠYLU l() vandeniu apšildomas. Kaina $3,500?
dviem atvejais kalbėjo kun. ni susirinkimų ir rinko vaiI945 «€sl 35*St?ee» J {mokėti $500. l.ikusių skolų mokėti.,
sių Stanevičienės ir Karei!<1
J. Prunskis, buvęs Lietuvoj tlybą 194L metams.
kaip randą.
. ''
vienės apsiėmė pasidarbuo
“XX Amžiaus“ dienraščio Papiuistui, susirinkimai es0021 S. WEMTEKN AVĖ.
ti Okunienė, Milašienė
ir
Tel. Oltlee Rep. 3*13. Vak. Pro. O17B>’-.7
redaktorius ir kun. Deksnys. ti Lygos lleadąuarters, 6825
■?fo
Mazeliauskienė. Išrinktos ip
Klausytojų prisirinko 303.
S. Westem Avė., bet šis įvy
JDVANCEO PUtlIOGRAPU1
darbininkės dirbti svetainėj t(5WfcST PC&SIBL ' RILE.S
_________________________ -Ū
Kalbėtojai kalbėjo rimtai ko net pačioj alaus dirbykir virtuvėj ir rinkti aukas r HONR LAFAYETTE ‘
KEIKAEINGAS lI.WUINIMi.Vi -ir klausytojai k; bai įdomavo Joj. Mat, šių įstaigų atstovauOFISE
prie bažnyčios.
Reikalingas jaunas lietuvis abelnam
Lietuvos padėtimi. Kun. J. ja gabus ir draugiškas lietu
oiiso uai-oui.
turi ‘mokėti gerai- KĮ
Po susirinkimo įvyko “so
kalbėti ir rašyti lietuviškai ir anPrunskis kalbėjo apie Lietu vis Frank Spyčeris, kuris ir
gtiškai, vartoti rašomąją mašinėlę.' ’
čiai,” kurio komisijoj buvo:
UILT Į Pastovus darbas. Gera alga.
Bau- f
von užėmimų ir apie lietuvių pakvietė Lygų į šias putulALL MAKES - NIW ... REB
kitę CAN ai S011.
Kareivienė ir Rudmanienė.
padėtį Vokietijoj. Kun. Dek pas ir pavaišino Ahvaitku aTYPEWRITERS
Po “bunco” visos pavaišin
ano
"V, i
snys kalbėjo apie reikalų ta lum ir užkandžiu. Lyga reiš
ADCIUG MACHINES ’
1
tos užkandžiu.” Be to, bu
UNIVERSAL
pti Amerikos piliečiais. Tar- kia jam padėkų.
— SMAIL MONTHIY FAYMENTS—
vo rengiama vietos sese
H-ie prakalbų prof. A. Pociaus '
RESTAURANT
AU MAKIS
Lygos susirinkime dalyva
rim “pantry party.” Po vi SOLD,
RENTED
vedamas Šv. Jurgio pavapi-;
Vestuvėm, Krikštynom ir kito
vo veik visų Ward atstovai
sam visos skirstės namo dė- AND REPAIRED
kiem Bankietam Suteikiam Pajos moterų choras padainavo
-IMUd
AUOWAMa~
tariita imą.
bei valdybos nariai, išskyrus
kodamos komisijai už sma
keletu liaudies dainelių.
(4nksmas Patarnavimas VL-Jcma
TYPEWRITER
tuos, kuriems laikas neleido.
(•'Draugas’ .\cme teleshoto)
gią sueigą.
COMPANY
Per prakalbas padaryta ri Valdyba vienbalsiai užgir756 W. 31st Streei
Stella Wodman, koresp. i
ItOlUT C. GOlOilAn. Ma»«a«r
Mauri.ce Jeffrieą iš Fairland, Imi., automobilis važiuojant
119 W. MAOISON ST.
nkliava ir surinkta $38.55. ta ta pati, išskyrus legajį pa- arti New Iktliel, Ind., staiga pasuko iš kelio, smogė į tvoreA. A. NORKUS, sav.
Phone DEAR3ORN P444
Po $1.00 aukojo sekantieji: tarėjų. Vietoj adv. Coųny Sa-' lę ir, nuo. šios atšokęs, išsitiesė stačiai į stulpų. Jeffries ir su PADĖKA.
Tel. Victory 9670
L ESTIMATES— FREE — DEMONSTR ATION
A. Vaišvilas, M. Žemgulis, J. vieko, išrinktas adv. Rudy’ .iuo važiavę kiti trys asmenis nesužeisti.
Brangie j i vaukeganiečiai!
Mačiulis, A. Kalasinskas, K. Vąšeli-Vasiliauskas.*
Mes, dalis komisijos, ku
minga puota, kurioje daly
Petraitis, J. Matijošatis, J.
ROSELANDO
BIZ

rios buvom užprašyti vauValdybos sąstatas "toks. Jo
vaus daug giminių ir drau
Šapalas, J. Rapolavičia, Beikeganiečius į kun. J. Kliorio
nas T. Zūri^ garbės pirm.; NIERIŲ VEDYBŲ
gunorautakns, B. Šliogerienė, J.
25 metų kunigystės jubilie
Alekas G. Kumskis, ptirm.; SUKAKTUVES
Glumu liu uskasi, A. Petkienė, I
Linkime Antanui ir Ane jų, reiškiam širdingiausią
Kostantas Kailis, 1 vice pirRytoj Sukanka 25 Metų lei Beliniams’ sveikatos
B. Petraitienė, C. Petraitienė,
ir padėką visiems už skaitlin
min.; Antanas Gudaitis, 2 v.
BLUE FLAME RANGE OIL
Vedybos
Sukaktuvės
An

V. Rukštalis, < . Dimša, O. j
pasisekimo jųjų gyvenime, gą atsilankymą, ypač mies
pirm.; Juozas G. Kaminskas,
tanui ir Anelei Beliniams ir lai sveikai ir linksmai su to mayorui
Vyšniauskas, V Paulauskie- į
Talcott ir jo
VICTOR
YUKNES,
nut. rast.; Jonas Juozaitis,
nė, P. Pneitikaitė, M. Maslaukia
50
metų
vedybų
su

žmonai,
miesto
kolektoriui
Rytoj, saus. 16 d., su
fin. rast.; Bruno Jakaitis, iž
Savininkas
lauskienė, A. Nanka.itė, S,
kaktuves.
Rap.
Worek
ir
jo
žmoani
ir
vi

dininkas; Budy -Vasol, teisių kanka 25 metų vedybinio
Sapogaitė, P. Juška, T. Plasiems.
gyvenimo sukaktuvės gerai
takienė ir Ag. Vaišvilas. Vi
Dėkęjąm taipgi Zaveckiežinomiems Roselando biz
Fuel Aliejus
Range Aliejus
so smulkiais sumesta $13.55.
Prieš
Akis
Du
nei ir Bujanauskienei, ku
nieriams Antanui ir Anelei
Aukoia Įteiktos Federacijos
rios daug pasidarbavo išBeliniams, kurie per dau Dideli Darbai
dys.
skyriaus iždininkui prof. A.
platindamos tikietus ir sugelį metų užlaiko taverną
Fgzekuty vės komisijos^va
RT. — ĄRD,
Pociui,.
po^ adresu,. 122 EU-105th st.
črganizuodamos skaitlingą
2335'SO. WESTERN
AVĖ.•
rdai bus vėliau pasL5Thti, nes
Į ^skyriaus . mętįnis sųąirių- ekskursiją
• •v v
Kalbėtojams ir aukotojams
busu.
.
ne visi klubai pridavė var
Rytoj JU intencijai bus kimas įvyko* salislo 3 d. Į
24 VALANDŲ
TELEFONO
PATARNAVIMAS
skyriaus valdyba taria gilų
K. Juozaitienė ir I
dus savo atstovu. Pageidau atlaikytos šv. mišios Visų sus,-mą atsilankė kunigas
ačiū.
V. Petrauskienė.
Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765
jama, kad įšokančiame susi Šventųjų parap. bažnyčioj, , Prunskis, lydimas kun. GaųKun. J. Prunskis yra nuo
rinkime kiekvienas klubas o sekm., =saus. ’19 d., p. Be- čio, dvasios vado ir kun. Joseklus kalbėtojas. Puitaiiina
Remkite Lietuvišką
priduoti}, 'savo atstovo vardų linių namuose įvyks iškil- nelio. Svečias sveikino rėir kitoms kolonijoms užsi- k?
Žyduką
kviesti jį su prakalba. Iš jo 11 kad 'užsimokėtų metinę
mokestį $3.00.
N AT HA N
daug galima sužiL'oti taip*
THINGS THAT NEVER
HAPPEN
Senasis koresp.
-------- į—Jg-.KANTEB
mums pageidaujamų žinių aWHV PONT YOO
pie Lietuvą.
Raporteris .
MUTUAL
ON5WEK THAS BEkL
k p

xCTAD
''□IMK

OUI .nVUTS CUBV ONI.TIAB MIW.MACHINI .UAIAHTII

HIDUIEST FĮĮĘĮ OĮĮ SERVICE

us-.-’-i ■

Mažinama prokuroro
policija
Cooko apskrities prokuro
rui paskirta miesto policija
artimiausiomis
dienomis
bus sumažinta iki 88 na
rių. Iki šioliai yra 108 na
riai.
Chicagos policijos virši
ninko pareiškimu
policija
kitoms pozicijoms reikalin
ga.

yir'

1

Suvažinėta 3 metų
mergaitė

LIQUOR
CO.

WHOS

Judith McClananąn, 3 me
tų mergelė, 1440 Thorndale
avė., automobilio suvažinėta
jai įėjus gatvėn arti savo
namų. Paimta į ligoninę ji
greit mirė.

Automobiliu važiavo dr.
George F. Glaser, 3172 Pine
Grove avė. Jis pranešė po
licijai, kad mergaitė iš tar
po dviejų stovinčių automo
bilių staiga išbėgo gatvėn
ir jis negavo progos automo
Suimti paroliuoti
bilį sulaikyti, arba jį pa
plėšikai
sukti į šalį, kad jos neužga
Marąuette nuovados poli vus.
cija suėmė du paroliuotus iš
kalėjimo plėšikus: Stanley
“Ncgalėdamas būti laimiu
Tryanovvski, 22 m., ir John gas savo nuosava laime, as
Ross, 22 m. amž.
būsiu laimingas Jūsų laimėj'

THIS

you

Wholesale
4707 So.

RUNNlN

HOYEU,
od~

me

Halsted St
Tel. Blvd
0014

Schlįtz Alus.
z

Visoki Garima

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

&

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

COPYRIGHT INTERNATIONAL CARTOON CO.

■BS&

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

D1NĮNO R0OM SETS — PARLOK SETS — BEUKOOM SETS
— RŪGS — RATUOS — REFRIGERATORS — WAsnERS —
'MAN GULS — STOVĖS.
AU NaUonaUj Advertiscd Itcms.

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namą Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
. Sutaupysite 40% kuro;
noNFiB DOCK WOQL
Co«K»OAr>D
.
Apsaugo gyventojų sveikatą;I
Fmnouj I
B »
t.
Padidina namų vertę;
GsMmKittnGoMMcmM B
i. Taupo namų šilumą;
SorrMfeon- 30$» wt» Cumc Ft
i. Duoda gerą apsaugą nuo
M » VAfcon 45
Cu«c F
gaisrų;
Pum» B *»« *
5. Greitai ir lengvai įtaisoma
Apskaičiavimas J)gkail
huvatihg oa m

SOCKO THE S EADOG
M

VfHO
HOSE
LOOK IN'

THAT AV/LUL
MONSTRISOSIT/,
AHANGIN'

By Teddy
VDU 3HOULDN T 5PEAK OF
ONCLE FRITEFACE THAT
WAV. HEWASABF?AVE
AIAN. UNCLt ONCE
KiLLEO TWO ARMED
©ANOITS
WHILE HE
► WAS
WEAPONLES:

ZoNE COLD

FROM
POOR

yER ONCLE

CHAPS
FROZE TO

oavm

a o

lm

aa

t

w

HfAVY BuUOTH<tMATT»1AL»-

Maiob«y, Conaim. E*t

Parūpiname
ar

F.H.A. l*askoUniniiia
Išmokėjimui.

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

ALEX ALĘSAUSKAS

D

CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avę.

Republic 6051|

Warehouse: 9401 So. Stony Island Ava. tai.
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Didelės Iškilmės
Mažoje Parapijoje
■ Draugijos ir pavieniai
: parapiją, sveikino Su
aukomis

Kun. J. Prunskis

Nežinomas Žmogus
Grąžino Pinigus
Su Nuošimčiais

VIENERIAIS METAIS DVIEJI DVYNIAI

■■

■

...

APLINK MUS
X Moterų Sąjungos 55 kp.
West Side, metinė knygų re
vizija įvyko praeitų sekma
dienį M. Aitutienės, ilgame
tės viee įpiirm. name. Susirin
ko ir daugiau viešnių-svečių,
kurie po šaunios vakarienės
besiartinančio
vardadienio
(sausio 16 d.) proga M. Aitutienę nuoširdžiai sveikino.

Ilgų metų biznyje tai
pirmas toks atsitikimas

Sausio 12 <1. tikrai buvo istorinė diena Šv. Juozapo pa
rapijai. Pradedant suma bu
vo minimas parapijos 40 me
tų .jubiliejus.

Brighton Park. — N. Abarovič, lietuvis turįs valgo
mųjų daiktų krautuvę adre
su 4000 So. Fairfield Ave.,
šiomis dienomis turėjo tikrų
tsurpryzų — nežinomas žmoj‘ Iškilmingas mišias laikė
gus laiške jam gruzino $24.
pats klebonas kun. M. Smar
kuriuos prieš tris, ar ketu
ka. Jam asistavo kun. Pet
X Šį vakarą Bridgeporte,
ris, metus bekeičiiant čekius
ras Cinikas, MIC., ir kun.
parapijos salėj, TT. Marijo
neteisėtai buvo pasisavinęs.
Maron, O.S.A. Pamokslų pa
nų Bendradarbių “bunco .pa
Paskiausia atvykęs iš Lie
sakė kun. Kydikas, S.J. Baž tuvos jx> bolševikų užgrobi Esu, vietoj vieno čekio, buvę
rty”. Pramogoj bus svečių ir
nyčioje matėsi visi žymiausi mo. Yra buvęs Lietuvos ka du. N. Abaravičius Sako ne
iš centro: dvasios vadas kun.
parapijas mariai ir buvęs pa- talikų dienraščio “XX Am atsimenu kada ir su kuo tai
J. Dambrauskas ir kiti.
bluvo atsitikę. ^Nepa žįstam ar^pijonas adv. J. Grish.
žius” redaktorius, žymus ra jįhm, matyt, sųžinė nedavė
X Aušros Vartų parapijos
6 valandų vakare prasidėjo šytojas, kalbėtojas, šį vaka
ramyliės kol, pagalios, gruzi
metinė vakarienė įvyks atei
jubiliejinis bankietas. Nepai-( rų, 7:30 vai., kalbės Aušros
no pinigus, dar pridėdamas
nantį sekmadienį. Per vaka
sant didelio žmonių suplūdi,-; Vartų parapijos salėj, West
ir
nuošimčių
$2.00
—
viso
rienę mokykla ir parapijos
{“Draugas” Acme telephoto)
mo, stalai linko nuo pridėtų į
Side.
$26.00.
Mrs. George Demerig iš Chicago su dviejais dvyniais, kurie jai gimė vieneriais 1940 me choras išpildys gražių prog
valgių. Tai buvo tikrai lietu Visi vestsaidiečiai ir iš aPrašydamas tų žinių pas tais. Pirmieji dvyniai gimė 1940 m. sausio 4 d., o antrieji tais pačiais metais gruodžio 16 d. ramų.
viška puota,
pylinkių kviečiami pasiklau kelbti laikrašty N. Abaravi
* Vaikučių programa stebėti syti įdomios svečio kalbos. ĮX P. ir B. čižauskai, žino
čius sako dovanojus tam as
Gubernatorius
Green
POLICIJA
SUĖMĖ
Peiliu
perdurta
nai gražiai išėjo. Jų išlavini ėjimas nemokamais.
mi Chicago lietuvių veikėjai,
meniui už sąmoningai pada kreipsis legislatūron paskirA T TTAfATfAT A
mas 'gavėjo susirinkusiu^
parapijos kunigų) lankymo
moteris
rytų “klaidų” ir dėkoja už ti kiek reikės nepritekliaus
Grnrbė .priklauiso seserims mo po. Jei toks ūpais ir toliau tę
proga praeitų [sekmadienį bu
parodytų sųlžiningumų.
Miss Lillian Lally, 33 m.
šešių mėnesių laikotarpiui.
Policija suėmė Charles
kytojoms. Turiningai kalbėjo sis, tai parapija greit nusi
vo pasikvietę svečių.
McReynolds, 38 m. amž., ži amž., nesenai iš Anglijos at
parapijos klebonas kun. M. kratys visų skolų.
X Gimimo Panelės Šv. panomą ir kitais keliais var vykusi Chicagon anglė, ne
GALIMA SIŲSTI
Švarlis, kun. Deksnys, para Lai toks ūpas gyvuoja per REZIDENCIJOS
dais. Kaltinamas jaunų mo žinomo užpuoliko peiliu per raipijos, Marąuette Park, cho
pijos auklėtinis, kun. P. Ci ateinančius dešimts met, tuo- FONDE RADO
MAISTĄ KARO
durta į nugarą ties savo ras rengia šokių vakarų va
terų išnaudojimu.
nikas, M.I.C., “Draugo” ad metminint auksinį jubiliejų, 554 DOLERIUS
NELAISVIAMS
Jis areštuotas vienos Mar namais, 1124 Farwell ave. sario 2 d.
ministratorius. Pastarasis pri tikrai nebus skolų.
Rap.
Amerikos Raudonojo Kry ąuette Parke gyvenančios
Policijai ji pranešė, kad
Užvakar
Springfielde
X Švč. Panelės Gimimo
minė, jog “life begina at 40”
žiaus
Chicago
skyriaus
pir

lietuvės pastangomis. Mc prieš ją kesintasi jai einant parap., Marąuette Parke, su
naujas
guberantorius
D.
H.
ir tokiu būdu parapijos isto
Tėvų Marijonų
Green užėmė gubernatoriaus mininkas J. B. Forgan pra Reynolds su ja susipažino į namų angą. Nežinomas vy sirinkimas įvyko praėjusį se
rijoje naujas periodais prasi
“vacuum ras pašokęs iš krūmų, smo kmadienį. Parapijonai išgir
rezidenciją ir rezidenciniam neša, kad Anglijos karinių pardavinėdamas
deda, nes labai daug jaunimo Naudai Graži
ir do iš klebono kun. A. Baltu
fonde rado vos 554 dol. ir autoritetų leidimu galima cleaners.” Jis pasisakė, kad gęs jai peiliu į nugarą
dalyvauja parapijos veikime Pramoga; Prašome!
46 centus, šio fondo rezi siųsti maistą karo nelais- esąs medikalinis studentas pasprukęs. Jai surikus, iš čio ir komiteto puikų metinį
ir draugijose. ’
jos
Bridgeport. — šv. Jurgio dencijai išlaikyti turėtų už viams Europoje — tik bri Great Lakęs Navai Training namų vidaus išbėgo
raportų. Per metus įeigų pa
Po .visų kalbų sekė įvairių
tams
ir
jų
sąjungininkams.
Station. Nusiskundęs, kad sesuo ir svąinis B. Regan. rapija turėjusi $36,800.28. Sko
parapijos moterų rengtoji pra tekti per 6 mėnesius.
draugijų aukos parapijos nau
R. Kryžiaus pastangomis jam reikalingi pinigai pirk- Bet užpuoliko jau nebuvę.
moga (bunco party) parapi
įlos atmokėta $lĄ000. Vįįso
Gubernatoriui
Horneriui
dai. Kai ir biznieriai pradė
Lietuvė
Dr. W. E. Keesey,
6205
jos salėj įvyks šį vakarų 7:30 mirus, gubernatorius Stelle pagaminamos maisto siun-l^į instrumentus.
skolos
beliko $73,000. Parajo sveikinti parapijų ir auko
tos (pundai)
po 41 svarų jam paskolinus 388 dol. ir Broadway, suteikė jai pir
valandų Tėvų Marijonų nau pradėjo gubernatoriauti spa
pijonbi džiaugiasi, kad para
ti penkines, tai vakaro ūpas
svorio. Siunta kaštuoja pus priede jis dar žadėjęs
mąją
pagalbą
ir
po
to
ji
ją
dai. Gražus tikslais. Ir kad tų lio 6 dieną. Jis tada rezipijos skola tirpte tirpsta.
trečio dolerio. Tarptautinio
pasiekė netikėtai pakilaus ūtikslų kuo sėkmingiausiai at denciniam fonde rado 7,081 r. Kryžiaus komitetas šias vesti kaip tik baigsiąs mok paimta į ligoninę.
X J. Butkus, buvęs LRK
Dr. Keesey sako, kad apie
žymėti garbingosios Šv. Jur dol. Kadangi apie 100 dienų maisto siuntas pristatys ad- slus.
pusė colio gili žaizda pada SA 163 kp ^pirmininkas, jau1
gio parapijos moterys darba gubernatoriavo, tai reziden
Kalėdomis
merga
jam
į
resatams nelaisviams
ir
grįžo iš ligoninės.
ryta surūdijusiu peiliu.
vosi begalo daug, ir tikima cijos išlaikymas kasdien at
minėtą
stotį
telegrama
pa

gaus iš jų priėmimo kvitas
Nei Miss Lally, nei poli
X LRKSA 15 kp., Bridge
si, kad parapijiečiai, žinoda siėjo po 64 dol. 27 centus.
siuntė
sveikinimus
su
linkė

su jų parašais.
cija negali išaiškinti šio port, dovanas laimėtojas bu
mi ir giliai įvertindami Tėvų
Bet telegrama jai
1939 metais legislatūra
Iš Amerikos siuntos bus jimais.
grąžint?,"
nes- jo - ten -neras. A**“*
labiau kaijinai vo A. Grinius, 2919 So. EmeBažnv- rezidenciniam fondui buvo nuvežtos į Portugaliją, -o is
turi vos tit itetetą~'pažįstačiai ir Tėvynei, gausiai sulsį- paskyrusi
rald Ave. Kuopa dėkinga vi
■'■) - )•/. I. * .
10,000 dolerių. tenai į Ženevą, Šveicarijoje, ta. Jai tuojau atėjo į galvą mų Chicagoj.
Rakandai, Pečiai, ^arpetai, rinkpfc jjįjpafenįs;'^
siems pasidarbavusiems kny
-Tas paskirta dviejų
metų kur veikia tarptautinis R. mintis, kad tasai vyras yla
Lovos,. Parlor Setai, Elekgučių pardavinėjime.
Šios ‘pramogos * pelnas bus laikotarpiui. Ilgiau kaip pen Kryžiaus komitetas. Iš Že įtartinas. Pradėjo apie jį
trikinės Ledaunės, Skalbia giliai įvertintas ne vien tik
kiolikos mėnesių laikotarpiu nevos siuntos bus pasiųstos teirautis. Pranešė policijai. The Charles Carroll
X Pafe A. Valančiūną, 2931
mos Mašinos, parduodamos Tėvų Marij'onų, bet dar dau
Tomis dienomis jis netikė- Forum of Chicago
prie gub. Hornerio išleista adresatams.
So. Union Ave., viešėjo švo
dabar su didele nuolaida.
giau tų veikėjų, darbuotojų, 2,219 dol. O gubernatorius
Raudonojo Kryžiaus Chi tai ją aplankė ir ji pašaukė
Sekmadienį, sausio 19 d., geris iš Kanados — J. Pau
kurios tiek kilnios širdies į- Stelle per tris mėnesius iš cagos skyriaus adresas: 616 policiją.
Morrison viešbuty — Murai lauskas su žmona, kurie St.
dėjo vaikščiodamos per biz leido apie 6,527 dol.
So. Michigan ave. Telefonas
Policija patyrė, kad areš kambary, kalbės dr. M. J, Johns miestely, 25 mylios
nierius ir geruosius jų prieTas gub. Stelle išlaidumas Wabash 3250.
tuotasis paskutiniais laikais Adler, “How to Read a nuo Montrealio, turi didelę,
telius rinkdamos dovanas ir pateisinamas gal tik tuo,
gyveno viešbuty, 6323 Cot- Book” autorius, Chicagos valgyklą ir biznį daro iš vie
platindamos bilietus.
kad per paskutinį savo ter Telegrafų darbininkų uni tage Grove ave. Jis ten va universiteto filosofijos pro nų prancūzų.
Taigi, malonius bridgepor- miną gub. Horneris mažai ja reikalauja, kad National dinosi Robert Ross.
fesorius.
X Onai Andrašūnienei, 5915
tiečiai, parodykite savo lietu buvojo rezidencijoje. Jis ne Labor Relations Board pa
Forum nariams įėjimas S. Spaulding Ave., šv. Kry
Neseniai viena senyva mo
viškų nuoširdumą, šį vakarų turėjo šeimos. Gi gub. Stelle skirtų jai balsavimus. Dar
teris vienam sukčiui sukišo nemokamas. Iš nenarių bus žiaus ligoninėj dr. S. Biežis
kuo skaitlingiausiai susirink- rezidencijon įsikėlė su šei bininkai nori pasisakyti, ku apie 10,000 dolerių, pasiža-' imama 75 centai įžangos,
padarė sunkią operacijų. Li
' darni į parapijos salę ir j~ia- ma ir ten reikėjo daug kas riai organizacijai, CIO
ar dėjusiam ją vesti. Nukentė-i
------------------gonė sveik s ta.
remdami kilnų darbų. J. K. pataisyti.
AFL, nori priklausyti.
jusioji
patikrins
areštuotąjį
VEDYBOS
1 Tl t
X Ben. ir Jean Selmonaičių
I II
— gal tasai pat.
Gauti leidimai tuoktis:
namus, 5205 So. Kilboum AAukštos rūšies 1941 meti]
Areštuotasis sakosi, kad
“
THAT
LITTLE
GAME
”
—
—
All Out <4 Luck
radijas, gražiuose kabinet
Anthony Petraitis, Elea venue, aplankė garnys ir pa
pardavinėdamas “vacuum
liko dukrelę. Tėvų džiaugs
uose, vertos $95.00, už —
cleaners” žmogus daug ką nor Lesniews0ri, 22—18.
Mii
H out SrtOKRS’.
Louis Rekash, Helen Wa- mais neapsakomas.
patiri apie moteris ir grei
S45OO
wierrt aar th« m«mt unt
tai permatai jų nusiteikimą lus, 23—25.
&oi--r»D on Ttta
1
Carlo LeLuca, Marie Rū
ir mintis. Kai kurios mote
oee vmhiii j —
Radio ir Victrola Kombi
PLATINKITE “DRAUGĄ”
|V» 6OT t® WAKtN
rų, sako jis, yra geraširdės ta, 19—18.
nacijos, Automatiškai mai
HRR To
,—
ir lengvaširdės.
no Rekordus, dabar už —
OH.crl -
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JOS. F. BUDRIK
Incorporated

FURNITURE — RADIOS

3409-11 S. Halsted
Street
Tel. YARDS 3088
WCFL Radijo Valanda Nedalios
vakare nuo 5:80 Iki 0:30 vai.
J domu pasiklausyti!
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MUTUAL FEDERAL SAVIN6
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

KATRA cJkTM,—

u hwst

TAUPYK!

Rūsį turtlnKrsnls ir Ih.IminRpMiLs. —
Turėsi

•

2202 W. Cermak Rd., Chlcago
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

000,000.00

mARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 941 MERI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai vax.

W H F C - (1420 Kilocycles)
PLATINKITE

“DRAUGĄ’

/

