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,./‘and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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KAD ŠIRDĮ
TAU SKAUSMAS...

“Kaip balsamas sopulį kū 
no ramina, ir ugnį gesina, ir 
gydo žaizdas, taip alpstan
čią širdį malda atgaivina ir 
gydo kančias paslapčiausias 
visas”... Taip kadaise rašė 
Maironis...

Kaip teisingai šiandie 
skamba jog pasakytieji žo
džiai, kai mes prisimenam 
paskutiniuosius pranešimus, 
jog karui iškilus Amerikoje 

adidėjo ir žmonių pamaldu
mas.
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mo trukšme paskendęs, žmo
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J. Ai Valstybių Lai vynasTikrai Veikia!
35 mylios nuo 
Singapūro, skel
bia japonai

Londonas, sausio 18 d. — 
Reuters žinių agentūra pra 
neša, jog japonųj$-adio pas
kelbęs, kad JatgMįmijos ka
riuomenės motorizuotoji ko
lona esanti tik per 35 mylias 
nuo Singapūro salos.

Tuo pačiu laiku japonai 
pareiškia, jog Malajuose an 
glų aviacijai padaryta milži 
niški nuostoliai. Iš 500 an- 

gus kartais pamiršta savo i glų orlaivių anglai beturį tik 
Kūrėją, kartais savo išsva- | apie50 orlaivių.
jotoje didybėje jis išsižada I 
Jo. Bet netikėtai užslenka į 
juodieji skausmo ir vargo de 
besys, sudunda siaubingieji 
karo atgarsiai ir kažkur šie 
los gilumoje atbunda žmo
gaus gilieji jausmai. Suklum 
pa tada jis prie Kūrėjo al
torių ir ieško paguodos, ieš
ko suraminimo ir pagalbos.

Iš sukruvintų širdžių plau 
kia tada tylioji malda į au
kštybes, o prislėgtoji žmoni
ja, blaškoma didžiųjų pašau 
lio vėtrų, ieško prieglaudos 
ir šaukia pasigailėjimo.

APGAULĖ
Kaip skaudu ir liūdna, 

kad dažnai tik didžiosios ne 
laimės ir skausmas gilusis 
teįstengia suartinti žmogų 
su Dievybe. Bet dar skau
džiau, kai atsiranda “didžių
jų” protautojų, kurie užsigy 
nę savųjų tėvų įkvėptųjų 
jausmų ir purvais apdrabstę 
savo sielų skaisčiąsias gel
mes, skelbia saviesiems di
džiąją apgaulę, sužiniai žu
do savųjų sielas.

Tai didieji pasaulio bandi
tai, saugomi valstybių įsta
tymų, kurie iš pamatų ver
čia žmonijos taiką ir ramy
bę.

•
ŽVAIGŽDĖTĄ NAKTĮ

Pažvelk į padanges skais
čią žvaigždėtą naktį, kai ta 
ve supa neišmatuojamos pa 
dangių berybės ir mirga 
žvaigždžių milijonai, arba 
susikaupk prie savo mylimo
jo asmens kapo... Jei ir ta
da tu galėsi skelbti, kad nėra 
Dievo — tu esi arba labai 
didelis melagis arba didelis 
niekšas. i

RELIGINIS 
PATRIOTIZMAS

Dažnai gal mes stebimės 
japonų ryžtingumu. Tačiau 
šiandie japonų laimėjimai, 
laikini laimėjimai, glūdi ne 
tik skaičiuje ir prisiruošime, 
bet ir didžiajam japonų pat
riotizme.

Pas mus patriotizmas te- 
surištas tik su šiuo karštu, 
kai tuo tarpu japonui tai 
yra religija. Geriausi šio 
krašto sūnus žūsta karo lau 
kuose tik už šio krašto lais
vę ir gyvybę, kai tuo tarpu

Japonai pasistūmė
jo arčiau Singapūro

Singapūras, sausio 18 d. 
— Japonijos bombanešių 
pravedė vieną smarkiausių 
atakų Singapūre, kurios me
tu sužeista ir žuvo 150 as
menų, kai tuo tarpu anglų 
orlaiviai apmėtė bombomis 
priešo laivus ir kariuomenės 
koncentracijas.

Britų generalinio štabo ko 
munikatas pareiškia, jog ja
ponai perėję Muar upę ir žy 
giuoją Malacca linkui. Tuo 
būdu šiuo metu japonai yra 
per 90 ar 100 mylių nuo Sin 
gapuro.

Nori daugiau 
paramos Kinijos 
kariuomenei

Chungkingas, sausio 18 u. 
— Kinijos įstatymų leidimo 
pirmininkas dr. Sun Fo 
pareiškė, jog jis esąs įsitiki
nęs, kad Japonija galima bū 
tų sunaikinti, kol Hitleris 
dar nebus suspėjęs susitvar
kyti po pralėjimų Rusijoje. 
Tačiau tam, pasak dr. Sun, 
reikalinga didesnė Anglijos 
ir Jungtinių Valstybių para
mos.

Dr. Sun. pažymėjo, jog An 
glijai ir Amerikai didžiausį 
dėmesį nukreipus prieš Hit
lerį Japonijai suteikiama To 
Ūmuose Rytuose laisvos ran 
kos ir ji galinti priversti Ki 
nija susitaikinti.

Carol Lombard 
žuvo su orlaiviu

Las Vegas, sausio 18 d. — 
Vakar surasta apdegę lavo
nai 22 keleivių, kurių tarpe 
ir garsiosios filmų artistės 
Carole Lombard. Jie visi žu 
vo, kai Western Air keleivi
nis lėktuvas susidaužė į Ta 
ble Rock kalnus.

„ „ Vėlesnieji pranešimai skel japonas kovoja ne Uk už Ja bia j artistžs ir kitų civl. 
ponijos imperijos išplėtimą, Į
bet ir dėl to, kad kovose žu
vęs japonas tikisi pateksiąs 
tiesiog dangun.

Mes nemanome, kad dėl to 
japonai laimėtų, bet mes ti
kime, kad su jais bus daug

Naujas darbo boardas

("Draugas” Acme telepnotm

Washingtone pirmą kartą susirinko posėdžiauti nauj as karo darbo boardas. Iš kairės pusės sėdi: Virepirmi- 
ninkas George Taylor, pirmininkas Wm. Davis ir Frank P. Graham; iš kairės pusės stovi: E. J. McMillan, Mat- 
thew Woll, Walter C. Teagle, A. W. Hawkes, Aoger D. Lapham, Geo. Meany, Thomas Kennedy ir R. J. Thomas.

Padegamosios
bombos

New Yorkas, sausio 18 d. 
— Japonų orlaiviai pradėjo 
apmėtyti Singapūrą padega
mosiomis bombomis.

Anglijos radio paskelbė, 
jog “neoficialiai pranešama, 
kad japonai pirmą kartą nu 
metė padegamųjų bombų 
Singapūre šios savaitės pa
baigoje”.

FF Draugo" koncer
tas gerai pavyko

Chicago, UI., sausio 19 d. 
— Vakar įprastoje Sakalų 
svetainėje, 2345 South Ked- 
zie Avenue, įvyko metinis 
“Draugo” koncertas, sutrau
kęs gausią lietuvių minią pa 
sidžiaugti lietuyiakąją daina 
ir šokiais.

Sis “Draugo” koncertas 
bene buvo gausiausias vie
tinėmis meno pajėgomis, ku 
rių tarpe plačiajai lietuvių 
visuomenei pirmą kartą pa
sirodė Ateininkų draugovės 
šokėjai savo lietuviškaisiais 
kostumais, ir stygų ansam
blis. '
Tautiniai rūbai

Geriausio įspūdžio galėjo 
padaryti šokikų tautiniai rū
bai, kurie buvo tikrai lietu
viški ir skoningi. Iki šiol 
įvairiausiuose parengimuose 
vartojami tariamai lietuvių 
mergaičių tautiniai rūbai bū 
davo ne kas kita kaip lietu
viškųjų rūbų falsifikatas, 
kažkoks šaržinis čigoniškų 
rūbų pritaikymas lietuviams 
nuo ko nukentėdavo skau 
džiai ir tautinė reprezentaci 
ja ir lietuvio meninis skonis.

Stygų ensamblis lietu
viams tikra naujenybė ir la
bai miela pažymėti, kad p. 
Pocius mokėjo parinkti kaip 
tik lengviausiai lietuviškajai 
visuomenei suprantamą mu
ziką. Gal kartais kada nors 
vėliau reiktų paieškoti ar 
pritaikinti smuikams lietu
viškų kurinių ar sudaryti lie 
tuviškųjų meliodijų potpou- 
rri.
Daininkal

Apie koncerto daininkus, 
gal geriau daininkes, nes

Suėmė tris ašies 
laivus ispanų uoste

Madridas, sausio 18 d. —
Sąjungininkų destrojeris 
įplaukė į Santa Isabel uos
tą, kuris yra Ispanijos vaka 
rinės Afrikos saloje Feman 
do Foo, ir suėmė tris ašies 
prekybinius laivus.

Vienas suimtųjų laivų yra 
Italijos, o kiti du Vokietijos.
Ispanijos fašistų spaudos 
pranešimai įsitikinę, jog dės 
trojeris buvo anglų.

Kai kurie sluogsniai reiš
kia įsitikinimą, jog destrojc 
ris galėjęs būti laisvųjų 
prancūzų, vadovybė Londone 
griežtai užginčija šiuos pra
nešimus.

%
Ispanų protestas 
anglų vyriausybei

Berlynas, sausio 18 d. —
Oficialus Berlyno radio šian 
die paskelbė, jog Ispanijos 
vyriausybė pasiuntusi ang
lams protesto notą sąryšyj 
su britų ataka Ispanijos uo 
ste, Fernandb Poo saloje.

Apie notos turinį nieko ne 
paskelbta. Tačiau sužinota, 
jog nota esanti labai griež
ta ir reikalaujanti sugrąžin 1 J08- sakytum, ir buvo visos
ti suimtuosius tris laivus, 
jų įgulas ir atmokėti nuosto 
liūs. ,

lių asmenų kūnų nerasta ir 
manoma, jog jie sudegę kar 
tu su orlaiviu.

sunkiau kovoti, negu su bet 
kuriuo kitu priešu.

Londonas, sausio 18 d. — 
Šiandie paskelbta, jog vyk
damas namo Londonan iš 
Washingtono premjeras 
Churchill pats valdė orlaivi 
dalį kelionės per Atlantą.

U. S. nuskandino 
39 japonų laivus

Japonai atakavo 
Sumatros salų

Batavija, sausio 18 d. — 
oficialiai paskelbta, jog japo 
nai atnaujino orlaivių ata
kas Olandijos Ryty Indi jų 
Sumatros saloje.

Komunikatas pareiškia, 
jog šeši japonų orlaiviai vš 
kar Sumatroje pravedė ata 
ką, kurios metu esą žuvusių 
asmenų ir trisdešimt sužeis
tų.

Libijoje anglai 
suėmė 35,000 
ašies kareivių

Kairo, sausio 18 d. — 
Pranešimai iš Afrikos skel
bia, jog britų ir laisvųjų 
prancūzų kariuomenė užėmė 
Halfaya perėjimą, kuris yra 
Libijos — Egipto pasienyje. 
Kovose suimta 5,500 išalku
sių ir ištroškusių ašies ka
reivių. Iki šiol Libijos kovo
se anglai suėmė iš viso 35,- 
000 vokiečių ir italų.

Vokiečiai ir italai Halfaya 
apylinkėje britams pasidavė 
besąlyginiai. Tuo būdu ang
lų susisiekimo linijos aplenk 
ti ašies laikomas pozicijas.
Tuo tarpu kiti britų kariuo 

menės daliniai tebetęsia ko
vas prieš svarbiausius gen. 
Romelio kariuomenės dali
nius, kurie šiuo metu yra 
EI Agheilos apylinkėje.

programos pagrindinis to
nas, gal kas nors parašys vė 
linu.

Šiandie tik įdomi pažymė
ti dainininkų lankstus pasi
ruošimas ir balsų lankstu
mas.

Negalima praeiti nepami
nėjus nė Antifionalio ir sas 
nausko chorų, bet jie visuo
menei jau iš anksčiau pažįs
tami.

Rusai supa nacių 
pajėgas

Londonas, sausio 18 d. — 
Pranešimai iš Stockholmo, 
pasiremdami rusų šaltiniais, 
pareiškia, jog šiuo metu ru 
sai esą tik per 13 mylių į 
pietvakarius nuo Možaisko, 
pravedė naujas atakaą prie 
Kharkovo, pasiekė Orelio 
priemiesčius ir pralaužė vo
kiečių linijas prie Leningra- 
do.

Maskva, sausio 18 d. - 
Rusai skelbia apie savo lai
mėjimus visam fronte — nuo 
,Suomijos iki Krymo.

Vokiečiams blogiausia pa
dėtis esanti Možaisko apylin
kėje, kur rusai baigią ąpsup 
ti 100,000 nacių kariuome
nės.

Tačiau raudonosios armi
jos laikraštis Raudonoji žvai 
gždė prisipažįsta, kad Možai 
sko apylinkėje vokiečiai pra 
vedę smarkias kontratakas.

MacArthur sulaikė 
japonų atakas

Washingtonas, sausio 18 
d. — Japonai pradėjo nau
jas ir sustiprintas atakas 
prieš negausią gen. Mac 
Arthur kariuomenę Filipi
nuose, Bataan pusiasalyje. 
Atakose gausiai dalyvauja 
ir japonų aviacija.

Kinai atstūmė 
japonus

Chungkingas, sausio 18 d. 
— Oficialus Kinijos radio 
praneša, jog maži kinų ka
riuomenės daliniai padarė di 
dėlių nuostolių japonų ka
riuomenei įvairiose Kinijos 
fronto vietose.

Atakos sėkmingai praves
tos šiaurinėj Hunan, šiauri
nėj Kiangsi, vakarinėj Hu- 
peh, šiaurinėj Honan ir šiau 
rinėj Anhwei provincijose.

Washingtonas, sausio 18 d. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, jog Jungtinių Vai 
stybių submarinas nuskandi
no tris Japonijos prekybi
nius laivus prie Tokijo įlan
kos. ’

Tai antrasis pranešimas 
dvi dienas, kad Jungtiniu 
Valstybių laivynas ašt 
veikia prieš japonus.

Iki šiol Ramiajam vande 
nyne nuskandinta 39 priešo 
laivai, dvidešimt devynis nu 
skandino laivynas ir mari
nai ir dešimtį kariuomenė.

Laivyno komunikatas
Savo komunikate laivynas 

nepažymi iš kurių bazių sub 
marinai veikia. Gali būti iš 
Peari Harbor ar iš Olandijos 
Rytų Indijų.

Komunikatas pareiškia, 
jog “vienas U. S. submari
nas nuskandino tris priešo 
prekybinius laivus prie To
kijo įlankos.

“Adm. Thomas C. Hart 
perėmė sąjungininkų laivy
no Tolimuose Rytuose vado 
vybę.

“Atlante priešo submarinų 
veikimas Jungtinių Valsty
bių šiaurryčių pajūryje tebe 
vyksta”.

Berlynas, sausio 18 d. —• 
Oficialus Berlyno radio pra
neša, jog nuo apopleksijos 
mirė fieldmaršalas W alte r 
von Reichenau, 56 metų am
žiaus.

naši
utiniu;
štriąl

Washingtonas, sausio 18 
d. — Prezidentas Roosevel
tas paskelbė, jog svetimų 
valstybių kariuomneese tar
naują amerikiečiai galės per 
eiti Amerikos kariuomenėn.

Washingtonas, sausio 18. 
d. — Per pereitus metus dar
bo departamentas sustabdė 
1,413 streikų.

Londonas, sausio 18 d. — 
Vokiečių radio paskelbė, jog 
japonai išlaipinę savo kariuo 
menę Olandijos Rytų Indijų 
saloje Amboina ir okupavę 
uostą ir sostinę “po trumpo 
pasipriešinimo”.

Tokijo pranešimai skelbia, 
jog japonams pavykę išlai
pinti kariuomenę pusiasaly
je, žemiau Subic įlankos.

Tuo tarpu karo departa
mentas pareiškia, jog gen. 
Mac Arthur vadovaujama 
amerikiečių ir filipinų ka
riuomenė sulaikiusi japonus 
ir svarbiausioji japonų ata
ka nepavykusi.

Bostonas, sausio 18 d. — 
Tarptautiniai žinomas mete- 
rologijos profesorius ir sklan 
dytuvų ekspertas dr Otto 
Heinrich Lange, Hanvardo 
profesorius suimtas kartu 
su kitais vokiečiais Bostone.

Tbe Ouickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This

Buy
Defense BONDS—STAMPS 

Now!
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Gražus Argentinoje statomos bažnyčios
parėmimas

Pittston, Pa. — Sausio 11
dieną, š. m., šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje buvo ren
kamos aukos TT. Marijonų 
s ta t omą j ai lietuvių katalikų 
bažnyčiai Buenos Aires 
mieste, Argentinoje. Duos- 
nūs pittstoniečiai nuošir
džiai parėmė gražų tikslą, 
per kolektas sumenami 
$140.20.

Aukotojų vardų negaliu 
paskelbti, nes aukos buvo 
sumestos nepaduodant nei 
nei vardo nei adreso. Pitt
stoniečiai, matyt, tvirtai lai
kosi Kristaus paskelbtos 
taisyklės: “Tau gi duodant 
išmaldos, tegul tavo kairio
ji nežino, ką tavo dešinioji 
daro, kad tavo išmalda bū
tų slaptoje, ir tavo Tėvas, 
kurs mato slaptoje, tau at
silygins.” (Mat. 6.3-4). - 
Atskira auka \

Prie bažnyčioje surinktų 
aukų savo graž’a duokle 
$10 prisidėjo šv. Kazimiero 
parap. šios draugijos: Gy
vojo Rožančiaus. Švenčiau
siojo Sakramentu ir Treti
ninkų.
Tikras suprizas

Bet kas laboausiai maen 
nustebino ir sukėlė tikro 
pagrožėjimo, tai buvo nepa
prastas žygys Liet. Kat. 
Wyomingo Klonio Chorų 
Sąryšio. Kaip tik tą d'eną. 
Pittstone Sąryšis laikė savo 
metinį susirinkimą. Kažin 
kas iš dalyvių pasiūlė, kad 
iš bendro iždo bucų suteik
ta parama Argentinoje sta- 
tomajai bažnyčiai. Susirin
kimas pritarė ir paskyrė 
auką sumoje $25.00.

Tuo būdu Pittstone sau
sio 11 dieną suaukota Ar
gentinos bažnyčiai viso la
bo $175.20

Padėka
Laikau savo pareigą vie

šai pareikšti TT. Marijonų 
vardu mūsų gilų dėkingumą 
už suteiktą paramą mūsų 
Misijai Argentinoje.

Pirmoje vietoje nuošir
džiai dėkoju D. G. kun. J. 
Kasakaičiui, kuris, kad ir 
sunkiai sirgdamas, labai 
sielojosi daromąja rinkliava 
ir visa širdimi jai pritarė. 
Ačiū ir jo uoliems vikarams 
kun. Viktorui ir kun. Jur
giui už didelį man parody
tą palankumą ir prietelin- 
gumą.

Dėkoju visiems aukoto
jams, taip paskyriems, taip 
ir draugijoms, o ypač Wyo- 
mingo Klonio Chorų, Sąry
šiui už jų duosnumą ir ge
rą širdį. v.

Tegul Geriausias Vieš
pats visiems atlygina šim
teriopai savo gausiomis ma
lonėmis!

Kun. K. Rėklaitis, M.I.C., 
TT. Marijonų Provincijolas.

Jei spyglį meilėje rasi, 
mylėk vistiek karštai; kad 
tu prie rožės jau esi, tą iš 
spyglių matai. Rukert

Jei Dievas su mumis, tai 
būk pilnai įsitikinęs, kad 
negalimi daiktai pasidaro 
galinu. Lotynų priežodis

Gnard Yom Coontry ... 
and Your Loved Onės

Right no*, thousands of 
young American soldiers and 
sailors are risking their lives to 
protect yours. Patriotrsm, your 
own self-protection, demands 
that you do your part, nowl

Start buying United States 
Defense Savings Bonds and 
St amps immediotely. Back 
down'the aggressors with your 
dollars. Bonds ere on sale at 
banks and post offices. They 
cost as little es $13.76. Put 
yeur dimes in Defense Stamps 
and they, too, wrlt go to work.

America needs your money 
for a very importanf reason—to 
safeguard your covnfry, your 
/rfe.

“HIGHBALL'’
-®1 “ SaRIY RAI L.ROAD S1GHAIS VVERE LAR6E BALIS
£ SUSPENDED FROM HIOH ROLES. EN6INEERS KMEW

THAT THE ‘HIGHBALL* SIOMAL- WITH THE BALL 
AT THE TOP OF THE POLE - MEAHT CLEAR TRACK 
AHEAD. SO TOMV, WHEN AMERICANS SAV 

•HIGHBALL* THE/ MEAN GO AHEAD OR SPEEO UP.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDOS:

10-loa Iki 8-toa valandos kaedlen. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tri. YARDS 1878

NUSKANDINTAS JAPONŲ LAIVAS
-r

< **l irauMaa" Acms trtlnphMto,

i tą vaikinuką, kuris dabar 
dirba šalies saugumo darbe, 
Indianapoly. Visa šeima iš
siskirsčius ir vieni tėveliai 
savo nameliuose gražiai gy
vena. Korespondente

“Aš tai negaliu padaryti”, 
— nieko dar nenuveikė. “Aš 
bandysiu tai padaryti,” — 
suteikė pasauliui stebukla
darius. J. Howes

U. S. submarinas Tolimuosiuose Rytuose nuskandino didelį japonų keleivinį laivą 
Nitta Maru rūšies. Japonai turėjo tik tris tos rūšies laivus. Taigi vienas jų jau žlugęs.

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Nepaprasta vakarienė 
ir balius

Sausio 11 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėje buvo su
ruošta vakarienė ir balius 
senų parapijonų, esančių ir 
buvusių, ir visų parapijos 
busterių. žmonių ouvo pilna 
svetainė. Mokyklos vaiku
čiai išpildė programą.

Vakarienės metu Šlekys 
“išmetė” $10.00, o Jurgis ir 
Albina Petraičiai ir Bartkai 
paaukojo po $5.00.

Vakarienę surengė para
pijos komitetas (Šimkus, 
Mažonis, Kurpalis, Nakutis, 
Brazauskas, Atkočiuų Mi- 
chevičius) ir jų žmonos.

Vakarienė davė gražaus 
pelno parapijos skolų maži
nimui.

Po visam buvo gera mu
zika, atsilankė ir vienas lie
tuvis kareivis Juozas Šir- 
/vinskas, parvykęs atostogų. 
Tarnauja tankų batalijone. 
Labai patenkintas. Mergi
nos ypatingai mėgo su juo 
šokti.
Nepaprastas svečias 
tėvelių džiaugsmas

Aleksandras ir Ona Ro
kai, gyv. 1461 West 15th 
Avė., sulaukė nepaprastų 
svečių. Juos aplankė jų vie
nintėlis sūnus, pirmos ran
gos leitenantas Justinas Ro
kas su savo žmona Lioree 
Alysa. Jau antras metas, 
kai tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje, 166th Infant-

rapijos, priklauso prie ka
talikiškų draugijų. Aleksas 
ilgą laiką buvo L. R. K. Su- 
sivienymo kuopos sekreto 
rium, o Onutė ilgametė są- 
jiungietė ir kuopos iždininkė 
Abu malonaus būdo. Turi 
daug draugų ir yra visų my-

’ry, Camp Shelby, Miss. Vie
šėjo tris dienas. Aplankė 
tėvelius, sesutę vienuolę (se
suo Irena), kuri mokytojau
ja Ciceroje Šv. Antano pa-
rapijoj, seserį Josephiną į“' -r gerbiami Be to yra 
Oakland ir jos šeimą ir k!- i8auklgję du na5Iai{iu3:
tus pažįstamus. Labai džiau- Frances uubauakienę ir ki- 
giasi tas dienas praleidęstas dienas 
savųjų tarpe. Sako pas juos 
šilta, gėlės žydi, o čia, Ga- 
ry, tuo laiku buvo 10 že
miau 0. Karo tarnyba labai 
patenkintas. Kareiviai labai 
gerai maitinami ir aprengti, 
nieko netrūksta. Visi links
mi, dezertyrų nesiranda. Jis 
pats gražus, augalotas vy
ras. Tikisi neužilgo būti pa
keltu į aukštesnį laipsnį.

Lietuvių kareivių toje sto
vykloje jam netekę sutikti. 

Aleksas ir Ona Rokai iš-•i
augino pavyzdingą šeimą. Y- 
ra nariai Šv. Kazimiero pa-

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, RI.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
M-EOIALI8TA8

Suvlrt 20 m.'Uj praktikavimu aklu 
taisyme Ir gydyme 

GEBAI PRITAIKINTI ARINIAI 
pataisys kreiva* akle, trai»pare*yst«
tr tollregyatp;
palengvins aktą Įtempimą. prašalint 
galvoa skaudėjimą. svaigimą Ir aklą 
karšti.

MODERNIAU I AUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

R pertu. l« atyda atkreipiama J valką

ranką prie arklo ir atgal 
dairosi, netinka Dievo kara
lystei. (Lak. 9, 62)

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED 8T. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VAJLANDO8: Nuo 1-moe iki »-te« 

▼ai. vak.
Tel. CALomet 6877

„T_ , . ,, , 184 NO. LA SALLE ST„Ne vienas, kurs prideda 20i4 TeL statė 7572

r#
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 

UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association oi Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame

3V2% Dividendus
IhSURE.

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

Bukite malonūs 
SAVO AKIMSl

Tik rioaa pora aklą visam tr- 
veniniai. Saugokit jaa leisdami 
UMnamlnuotl Jas modernttklatute 
metodą, kuria rertflmo mokelae 

gali eotelktl.
SS METAI PATYRIMO

pririnkime skintu. korte

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

OTTOMETRIOTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas ll-tos
Telefonas CANAL OSM — Ohfcąaa 

OFISO VALANDOS 
Kaedlen >:00 a. m. iki S;SO p. m. 

Tred. Ir Beri: P:PO a. m. Iki 
»:«• p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tri. GROvehill 0611 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J ,J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tek YARda 4787 
Namą tri. PROapėct 1930

Tri. YARda 5921.
Rm. : KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

Tel. REPubUc 7868

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso tel. VTRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

TURTAS VIRŠ.......................................$1,100,000.00

2210 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Į.. ... ■ . ■ - ........- ■
~LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
TiAMTTRTAR

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

Tri. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

R AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 

Pirmad. ligoniai nepriimami, 
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;

Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne 

Bes. tel.: HEMlock 3150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 ilu 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėli&mis pagal sutartį.

Telefonas OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sckmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

Tel. CANaI 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tel...................VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius

DR. CHARLES SEGAr
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

Tel. CANaI 0257
Ret. tel.: PROapėct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street 
RMidencija: 6600 So. Arterian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

0 iki 9 vai, vakare.

TeL Cicero 1484

DH. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tri. Cicero 1484

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994 

Rea. tri. PLAm 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—0 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROapėct 6737 
Namų telefonu VOLgiaU 2421

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDtvay 0001 
Rea. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 West 63rd Street



PirmadiciiiE,

MOTINA

Didysis Šveicarijos auklė-

/

D B A U a a S

AUKLĖTOJA

DAR APIE TVARKA
landai, tikriausiai te

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

prasideda devintoje ar de
šimtoje. Todėl juo labiau 
reikia mokyti vaikus punk
tualumo, žiūrėti, kad griež
tai paskirtu laiku, gultų ir 
keltų, kad nevėluotų eiti 
valgyti, nei į mokyklą, nei į 
į bažnyčią. Žinoma, dėl 
vienos minutės nekelkite 
triukšmo ir atsižiūrėkite į 
vaiko rodomąją pavėlavimo 
priežastį. Bet griežtai rei
kalaukite, kad neatėjęs lai
ku, jis kiekvieną kartą pa
sakytų priežastį, kad jis 
aiškiai žinotų turįs pareigos 
būti punktualus.

Pagaliau žiūrėkite, kad 
jis būtų punktualus ir su 
savo draugais, kad susita
ręs su jais kur būti ar eiti, 
visuomet griežtai laikytus 
paskirtojo laiko. Vaikas tu- 

žiūrėkite, kad vaikas bū- i ". suprasti,, kad liepdamas 
tų tvarkiai apsivilkęs, kad

tojas Pestalozzi pasakoja 
vienoje savo knygoje, kad 
vienas vagis stovėdamas 
jau pas kartuves, ant ku
rių jį tuojau žadėję pakar
ti, taręs budeliui: “Ak, kad 
mano tėvas būtų bent man 
liepęs visuomet tvarkiai ka
binti vakare savo drabužius 
į gembę, aš čia dabar nesto
vėčiau.” Gal iš karto tas pa
sakymas atrodys kam per
dėtas. Bet pamąstęs, kiek
vienas turės jį pripažinti 
teisingu. Mat, dideli ausi 
dalykai susidaro iš mažų. 
Baisiausios nedorybės pra
sideda kokiu mažu apsilei
dimu ar nusikaltimu. Vie
nas blogas įprotis gimdo ki
tą, tas vėl kitą — ir taip 
kartais žmogus prieina ir 
kartuves.

MANO DUKRYTĖMS
“Mama, mama!” — nuo pat ryto 
Iki vakaro ramaus 
Čiulba mažos dvi kregždytės. 
Kaip mielai aš jų klausaus!

Jos dar mažos. Jos dar mano, 
Dar negreitai jos išlėks. 
Kokia laimė jas globoti, 
Švelniai glausti prie širdies.

Bet prabėgs būrys metelių 
Ir kregždutės man užaugs.
Ir išlėks jos iš lizdelio,
Naujos dienos jųjų lauks. V. S.

nevaikščiotų susisagstęs su 
sagomis ištrukusių guzikų 
vietoje. Mergaites spauski
te čia dar stipriau. Mote
riškė turi būti dar tvirtesnė 
už vyriškį, nes nuo jos pa
reina visa mūsų tvarka. Be
tvarkė žmona gali atgrąsin- 
ti nuo savęs ir nuo namų

kitiems laukti, jis yra ne
mandagus ir užgauna juos 
ir kad žmogaus garbė rei
kalauja, kad jis būtų punk
tualus.

Prie pavyzdžio ir pratini
mo reikia būtinai dar pri
durti pamokymą. Nurodyki
te vaikui tvarkos naudą ir 
netvarkos žalingumą. Pa-

kad ir kažin kaip prisirušį j aiškinkite kiek laiko ir dar
prie jos vyrą.

Tvarkus žmogus turi būti 
drauge ir punktualus, vadi
nas, viską daryti paskirtu 
laiku, niekuomet niekur ne
vėluodamas. Mes lietuviai 
punktualumo, galima saky
ti, nėmaž nepažįstame. Kas
mūsų paskirta aštuntai va- motina.

bo gaišina be reikalo net- 
varkus žmogus, kol suranda 
ko jam reikia. Be to, jis 
gaišina ir pinigus, nes ne 
tvarkiai laikomi daiktai 
greičiau plyšta ir genda. 
Parodykite pavyzdžiais, kur 
gali nuvesti žmogų netvar
ka, kokių nedorybių ji yra

"Ji meldžiasi į Dievą, ir šaukiasi į žmones"...
Elene Devenienė, pati bū

dama tremtinė, atsiradusi 
šiame krašte su dar nesuau
gusiais vaikais, kurios vy
ras (eks-amerikietis ištrem
tas Sibiran), darbuojasi, 
kad ne tik savo vyrui pa
dėti, bet visiems tremti
niams. Vienoj savo kalboj 
New Yorke tarp kitų daly
kų jinai pasakė:

“Jūs, girdžiu, sakote, kad 
lietuvių dideli užsimojimai 
Amerikoj, paprastai, baigia-

sia kaltė dėl to — įvairūs 
tarpusaviai ginčai, negerbi
mas vienas kito. Bet jeigu 
mes nors dalinai pergyven
tume tai, ką dabar pergyve
na mūsų broliai ir seserys 
Sibire, tai nebūtų nei noro 
nei laiko įvairiems gin
čams. Labdarybei, artimo 
meilei, žmoniškumo jaus
mui mokslų nereikia. Jeigu

dabar stovi mano akyse. 
Prasidėjo lenkų — vokiečių 
karas, mūsų mažo krašto 
pašonėje. Ir štai rusai už
puolė lenkus iš užpakalio, 
didelė valstybė su dar dide
sniu išdidumu žuvo. Mes 
matėme tuos nelaimingus 
lenkus su mažais vaiku
čiais, be drapanų, be skati
ko, be jokios vilties, tuos 
pačius lenkus, kurie buvo 
mūsų didžiausi priešai; 
mums grasino, mus kalėji
muose laikė, siuntė mums 
ultimatumus. Atėjo tie ne
laimingi lenkai ir mes mu
žikų vaikai, davėm jiems 
ir duonoą ir= pastogės, ir 
drabužius. Ėjo mūsų mo
terėlių eilės per vieškelius 
ir takelius, jų skarelės bal
tavo šviesioje mūsų tėvynės 
padangėje. Kiekviena ne
šė ryšulėlį, ar tai su duona, 
ar kiaušiniais, ar drobule. 
Ir tuo savo kilnumu, tuo 
aukštu artimo meilės supra
timu, tos moterėlės davė 
kartų smūgį išdidiems len
kams, o visas pasaulis, vi
si laikraščiai paminėjo, kaip 
lietuvių tauta mokėjo rasti 
kilnią širdį, neatsižadant 
savo nusistatymo Vilniaus 
atžvilgiu.

Tad imkime pavyzdį iš tų 
paprastų Lietuvos moterė
lių. O mums tai bus daug 
lengviau, nes ne priešui tu
rime padėti, o tik savo žmo
nėms, savo giminaičiams, 
savo kaimynams.

Atrodo, kad iš pradžių ne 
daug ką galėsime nuveikti 
šioje nelaimių jūroje. Bet,

nigų čia atrodo mažai, o kelti tą naštą, ji prašo, kad 
ten kapitalai. Žinau, kad jos našlaičiai nebūtų už- 
siųsdamos duonos kepalą, miršti, kad jie grįžtų į sa- 
jie gaus tik trupinius. Bet vo tėvynę, jeigu kartais ji

nėra žmoniškumo žmoguje, 
tada mes jį vadiname sužvė- • sakoma, lašas po lašo ir ak

jei tie trupinėliai išgelbės 
juos nuo bado, argi neverta 
siųsti kad ir tokiomis sąly
gomis.

Tegu mus šaudo, drąsko, 
plaka iš rytų ir iš vakarų, 
o mes virskime plienu. Jei
gu skausmas, ašaros mus 
nuveiks, jeigu po sunkia 
savo našta palinksime, nu
teisime rankas ir galvas, 
džiaugsis tie, kurie mus 
nuskriaudė, nes vienu smū
giu du nugalėjo. Tegu dar
bas, pasišventimas būna 
mūsų suraminimas, mūsų 
pareiga ir stiprybė.

Dabar, šiuo momentu, 
pas mus vidurdienis, ten, 
Sibire, vidurnaktis. Per 
jūsų galvas, ten toli, matau 
motiną, kuri savo paskuti
niais skarmalėliais dangsto 
savo vaikučius, pakursto 
ugnį, džiovina darbo per
mirkusius drabužius. Vaikai 
užmigę jie jau nebekankina 
jos klausimais ir prašy
mais. — Mamyte, valgyti 
noriu. MaiSa, kada būsime 
namie? Mama, o kur tėtė? 
Mama, šalta, skauda, noriu 
namo, namo . . .

Ir ką ji vargšė gali atsa
kyti, kuo ji gali padėti? Ji 
jiems viską žada iki jie nu
siramina, užmiega. O kai 
jau niekas nemato jos aša
rų, negirdi jos raudos, ji 
meldžiasi į Dievą, ji šaukia
si žmones, ji dairosi tamso
je naktyje, ar nepamatys 
kur vilties kibirkštėlės,

žūtų kovoje už buitį
Mūsų šventa pareiga pa

laikyti joje galimai ilgiau 
tą vilties kibirkštėlę, su
teikti jai daugiau jėgų jos 
sunkioje dalioje. O ji, nore 
bus alkana ar plika, bet j: 
bus stipri, jei ji žinos, kac 
ten už jūrių marių, už kal
nų ir dykumų, yra širdis, 
kuri plaka kartu, kuri ver
kia kartu ir džiaugiasi kar
tu. Jei mes, brangios se
sės lietuvės nesugebėsime 
palaikyti joje tos vilties, jei 
čia gyvendamos gėrybėse 
ir grožybėse neatjausime 
jos, tai ko mes vertos, kas 
mes esame . . .

Aš jaučiu, kad mes savo 
pareigas atliksime Mes 
suteiksime tiems mūsų trem 
tiniams tos vilties kibirkš
tėlės. Kibirkštėlė apšvies 
tamsią šiaurės naktį, ir su
kels liepsnas, kurios sutirp- 
dys šaltus Sibiro ledus, ku
rie laiko sukaustę mūsų bro 
liūs ir seses ir jie grįš į sau
lėtą, brangų savo kraštą, į 
savo žemę ir savo kampą, į 
Laisvą Nepriklausomą Lie
tuvą.

Kepti viščiukai.
Nuvalytus viščiukus pa

sūdyti ir papirinti. Norint 
galima kimšti. Įdarą da
ro taip: Sudžiovinti baltos 
duonos keletą riekučių, su
grūsti ir nusijoti, kad būtų 
gana smulkūs sausainiai. 
Apvirinti ir sukapoti viščiu
ko kepenis, sumaišyti su 
sausainiais, pridėti vieną ar 
du kiaušinio trynius, tirpy
to sviesto kelis šaukštus, 
druskos, pipirų, smulkių 
krapų ar petruškų saujelę, 
ir, jeigu masė atrodytų per 
tiršta, įdėti sviesto irdar 
kokį šaukštą buliono. Galų 
gale išplakti baltymų pute
lę, sumaišyti su įdaru ir ta 
mase prikimšti viščiukus. 
Užsiūti, prilenkti viščiuko 
kojytes, sparnelius, kaklą ir 
viską surišti. Sudėti į kep
tuvą, uždėti sviesto gabaliu
ką, pridėti svogūno skilte
lę, kelis pipirus, laurų la
pelį ir pakepti. Kepant pa-

piaustyti pusiau ar į ketu
rias dalis.

Taip paruoštus viščiukus 
galima troškinti ir puode 
ant ugnies. Į puodo dugną 
įkloja lašinių riekučių, ant 
jų padeda viščiukus, pride
da sviesto, prieskonių, už
dengia ir troškina ant leng
vos ugnies. Prie viščiukų 
-tinka žirniukai, jaunos bul
vės, šparagai ir ankštinės 
pupelės.

Bulvės su padažu.
Galima vartoti virtas bul

ves. Ištirpyti keturis šaukš
tus sviesto, pridėti du šauk
štu miltų, puodelį smulkiai 
supiaustyų salierių, tris 
šaukštus smulkiai sukapotų 
svogūnų, pusę puodelio grie
tinės, vieną puoleį pieno, 
šaukštelį druskos ir truputį 
pipirų. Viską gerai pavi
rinti. Supiaustyti kokias
penkias bulves riekelėmis ir 

laistyti ta pačia sunka, ku- pridėti prie padažo sušildy- 
rioje viščiukai kepa. Duo- ti. Bulvės taip pagamintos 
dant į stalą, viščiukus su- tinka prie visokių mėsų.

dėk, kad daugiau taip ne
darysi, tai mama nebaus...

— Ne . . . da . . . s:u . . . 
— ašarodama atsako mer
gaitė

Kitur vėl girdėjau:
— Pažadėk, kad daugiau 

niekad nepykdysi mamos...
— Pažadėk, kad būsi pa

klusnus . . .
Ir vaikas pažada . . . Juo 

labiau, kad reikalavimą pa
sižadėti seka — “. . . tai 
mama nebaus . . .”

Ar gerai darome, reika
laudamos, kad vaikas pasi
žadėtų, nors gerai žinome, 
kad tokio pažado jis ir ne
gali įvykdyti! Juk jeigu 
mes, suaugę, ką nors ne 
taip padarome ir paskiau 
pasižadame “jau niekuomet

i
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daugiau to nedaryti,” ar jau 
taip visuomet ir išlaikome 
duotąjį sau žodį?

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VIRINE,

Murinę soothes, cleanses and refreshe* 
irritated, reddened membranes caused 
by head colds, driving, winds, moviesį 
close work, late hours. free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Vaiko pažadai
Anapus tvoros girdėti 

mergaitės verksmas ir pik
tas moters balsas:

— Ar pažadi būti visuo
met paklusni?

Atsakymo vietoje — verk
ar I smas.
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f*HE WORLD‘S RECORD CHRISTMAS PIE WAS MADE BY MISS 

DOROfHY PATTERSONOF HOWICK ,ENGLAND...ShE GATHERED 

INHER KITCHCN TtMD 6USHELS OF FUOUR,2OL8S Of BŪTIES,
4 GEESE , 2 TURKEYS, 2 RABBlTS, 4 WILD DUCtt, 2 UrfOOOCOCKSj
6 šnipes, 4 partsidges, 2 neals *idngues,2 curl6\ms,
7 BLACK8IRD5 AMD 6 PIGEONS...THE PIE WE«MFD 224 LSS. j 

AND WAS ihm .PED TO

MVHflFESAVS 
ĮjMTHE

Champion!

3 G op y r 11M 194 1 LlRfuln \fw*|'Ap«*rF»»twr»a lnr

A BARONE T'S 
TA?u£ ON 

A^HEELS

SOUTHERN EURO^ THE PCASANTS 

'BEUCVE THAT EVEI& SPARk WHICH FLIES 

^FROM ABURNING YlAE LOG FORE TE ILS
įTHE BIRTH OF A CALF,A LAMB.OR A 

kVOONG PIG IN THE POILOWING 
įSPRING, ANDSO THEY GATMER.

i ROUND AND COUNT THEM 
“fAGERLV.-

S ARE MORE THAN 65,000 MEM0ERS į 
OF THE LIARS CLUB OF BURLINGTON,WIS„ 

TYPICAL PRIZE WINNING STORY SOF THF SMIP j 
THAT RAN OUT OF COAL FOR THE BOILERS. 

.THE CREW CAUGHT DOG-FISM, TICK-,
LED THEM TO MAKE THCM BARK 

AND THEN USED THE BARK,
AG FUEL ZZ

/
&
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'^CR/NGS /n p^eTO Cu«E
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DEFENSE SAVINGS 
BONDS and STAMPS

V-

BANK WITH YOUR COUNTRY is the theme of this effective
. Defense Savings poster now seen In atore windowa and in the lobbiea 
*of buildinga all over the country. Drawn by artiat Henry Billings, 
ftf Rhinebeck, N. Y., the poater portraya the spirit of patriotiam by 

ilnveating In the United Statea Government through the purchase of 
| Defense Bonds and Stampa. Stampa are priced from 10 cents to $oj

from $18.75 to $10,000.
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Yichy pasipriešinimas
Jei ligšiol Vichy (Prancūzijos) vyriausybė vis dar 

gali atsilaikyti pragariškai dideliam Vokietijos nacių 
spaudimui, reikia tik stebėtis. Ligšiol į tai pasaulis 
nedaug tekreipė dėmesio, bet tai yra nepaprastai reikš
mingas dalykas. Nuolatinis Vichy pasipriešinimas na
ciams ateities istorijai gali turėti didelės reikšmės. Iš 
tos Afrikos dalies, kur Prancūzijos vėliava tebeplevė
suoja, visgi gaunama optimistiškų žinių.

Liepto galas
Vienas dalykas yra aiškus, kad Antrasis Pasaulio 

Karas įeina į antrąją fazę. Pirmojoj fazėj Hitlerio ar
mija triuškino savo kaimynus nepaprasta jėga ir grei
tumu. Bet tas laimėjimas jau prieina liepto galą. Blitz- 
kriegų laikai Hitleriui pasibaigė. Vokiečių vadovybėj 
reiškiasi nusivylimas. Generolai arba patys ima pasi
traukti, arba yra sumainomi, arba net pašalinami. Yra 
jau nemažai ženklų, kad pačioj Vokietijoj stiprėja opo
zicija prieš Hitlerį.

Greita karo užbaiga, suprantama, būtų žmonijai pa
laima. Ir taip jau perilgai buvo liejamas žmonių krau
jas. Ir, žinoma, juo didesnės jėgos bus pastatytos prieš 
naujosios gadynės — diktatorius, imperialistus ir mi- 
litaristus, juo greičiau baigsis kruvinasis karas, juo 
greičiau bus išlaisvintos pavergtosios tautos ir dikta
torių kamuojami žmonės.

Suirs jų planai
Pranešama, kad Vokietijos naciai staiga pakeitė sa

vo planus kas liečia “naujosios tvarkos” vykdymą Eu
ropoje. Vokiečių armijoms nebesisekant nei Rusijoj, nei 
Libijoj ir nebepajėgiant konkuruoti su Amerikos karo 
produkcija, išrodo, kad nacių vadovybė “naujosios tvar
kos” vykdymą arba “naujosios Europos” steigimą ati
dėjo ateičiai. Pirmiausias dabar jų rūpestis yra, kad 
kuo daugiausia apiplėšti pavergtąsias tautas ir vasali
nes valstybes ir sumobilizuoti jų jėgas, kad jų pagal
ba bent Vokietiją būtų galima išgelbėti.

Kad Europoje jau “kitokie vėjai pučia” aišku ir iš 
to, kad iš baimės drebėjusi Švedija jau drąsiau pasisa
ko prieš ašį, kad Ispanija ir Portugalija griežčiau stovi 
ant neutralumo pagrindo, kad net Vengrija ir Rumu
nija šiek tiek daugiau savistovumo parodo. Turkijos 
jau jokiu būdu nebepajėgs įtraukti į ašį.

Tad, jau aišku, kad visi Hitlerio planai eina “ant 
šuns uodegos.”

Patriotiškas sąjūdis
Amerikos lietuvaitės tikrai ne žodžiais, bet darbais 

' patriotizmą rodo. Krašto gynimą jos remia praktiškais 
darbais. Moterų Sąjungos kuopos ir kitos moterų drau
gijos daugely vietų jau suorganizavo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus talkos vienetus ir juose gražiai ir daug 
darbuojasi. Neabejojame, kad jų gražias pastangas 
stipriai parems visa lietuvių visuomenė. Apie lietuvai
čių darbą, mūsų žiniomis, A. L. R. K. Federacijos cent
ras jau painformavo ir Prezidentą Rooseveltą ir Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus centrą.

Būtų tikrai gera ir naudinga, jei visi tie lietuvaičių 
sudaryti vienetai prie Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
kurio nors mūsų centro būtų suregistruoti. Kol šitaip 
nebus pasitvarkyta, vienetų vadovės galėtų siųsti sa 
vo pranešimus A. L. R. K. Federacijos sekretoriatui 
(2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.), paduodant žymes 
niųjų vienetų veikėjų vardus ir adresus. Juos suregis
travus, turėtume gerą vaizdą, kiek darbų yra nuvei
kusios lietuvaitės krašto gynime. Tai būtų puiki Ame
rikos lietuviu istorijai medžiaga.

"Didžiuojasi išdavikų veikla"
Tokia antrašte “Lietuvių žinios” įdėjo pastabą:
“Neseniai lietuvių bolševikų laikraščiai Amerikoje pa

skelbė “linksmą” žinią, kad buvusieji sovietinės Lietu
vos raudonieji komisarai esą gyvi ir veikią dėl Lietu
vos “išlaisvinimo” iš Hitlerio okupacijos.

Mes nežinome ar tos bolševikų spaudos telegramos 
čia Amerikoje sufabrikuotos ar jas ištikro atsiuntė bu
vusieji raudonieji Lietuvos komisarai iš sovietų Rusi
jos. Pagaliau ne tame visa svarba.

Lietuviams svarbu žinoti, kad raudonieji Lietuvos 
komisarai buvo tėvynės Lietuvos išdavikai, kurie pasi
rašydami Lietuvos Nepriklausomybės panaikinimo ir 
jo prijungimo prie sovietų Rusijos aktus atliko Lietu
vos valstybės graborių darbą.

Džiaugtis tokių išdavikų veikla gali tik kitas toks iš- 
davikas. t| ***,

Matyt, kad Amerikos. lietuvių bolševikai ir jų laik
raščių redaktoriai velija Lietuvą matyti vėl sovietų 
Rusijos pavergtą jeigu jie taip džiaugiasi Paleckio, 
Ged vilos ir kitų raudonųjų komisarų atsiliepimu.

Minėti komisarai tam ir sėdi sov. Rusijoje, kad Lie
tuvą vėl pavergti sovietų Rusijos naudai. , ,

Naują Lietuvos pavergimą, sovietų Rusijos intere
sams, vadinti “išlaisvinimu”, gali tik didelis begėdis, 
kuris savo mintyje jau yra tėvynę išdavęs ir laukia, 
kad svetimas okupantas vėl Lietuvoje įsistiprintų.

Mes žinome, kad dabar Lietuva yra Hitlerio bandų 
pavergta ir ją reikia laisvinti, bet laisvinti ne tam. kad 
ją galėtų pavergti sovietų Rusija. \

Mūsų akyse sovietų čekistas Lietuvos valdžioje yra 
toks pat pavergėjas, kaip ir naciškasis komisaras. Ir 
vieną ir kitą reik vyti iš Lietuvos, kad Lietuva galėtų 
atstatyti savo Nepriklausomybę.

Lietuviai bolševikai Amerikoje trokšta, kad Lietuva 
išvaduota iš vokiečių vergijos, atsidurtų bolševikiškoje 
sovietinės Rusijos vergijoje ir tą jie vadina “išlaisvi
nimu.”

Kaipgi gali padorūs lietuviai, kurie geidžia savo tė
vynei laisvės, dėtis su bolševikais savo tėvynės paver
gimo šalininkais.

Kuo geresnė sovietų Rusijos vergija, atsakykit jūs tė
vynės duobkasiai ir lietuvių tautos išdavikai.”

Mėgins atkirsti Angliją 
nuo Amerikos... Vokietijos 
karo laivyno generalinis šta 
bas imasi vykdyti seniau nu
statytus planus, kad atkirsti 
Anglijos ir Prancūzijos su
sisiekimą su Pietų ir Šiau
rės Amerika.
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Svarbus momentas
“Garsas”, stipriai paremdamas mūsų dienraščio ra

ginimus kuo greičiausia susiorganizuoti ir pradėti vie
ningą akciją Lietuvai išlaisvinti, rašo:

“Lietuvių rūpestį didina gandai, kad Sovietų Rusija, 
kuri dabar yra Anglijos ir Amerikos talkininke, jokiu 
būdu nemananti atsižadėti Pabalti jos šalių, taigi ir 
Lietuvos. Lietuviai gyvu kailiu yra išmėginę bolševi
kų ir nacių okupacijas ir žino, koks likimas jų laukia, 
jei prisieitų pasilikti nuolatinėje okupacijoje. Prisieitų 
atsisveikint ne tik su tautine pažanga, bet ir su tau
tos egzistencija. Šių dienų okupantai yra nepalygina
mai žiauresni, pavojingesni, negu praeities okupantai. 
Praeityje vartotos įvairios nutautinimo, nureliginimo, 
įvairios ekonominės priemonės privertusios daugelį 
bėgti iš savo gimtosios žemės, šių dienų okupantai ne
laukia iki patys žmonės išbėgs, jie masiniai juos iš
veža, išlikviduoja kalėjimais, koncentracijų lageriais 
ir kulkomis.

Lietuvių simpatijos yra su alijantais, ypatingai su 
Amerika ir Anglija. Net nacių pavergtoje Lietuvoje, 
kai žmonės išgirdo apie Prezidento Roosevelto ir prem
jero Churchillo jūrų konferencijos 8-nių punktų prog
ramą, kilo neužčiaupiamas entuziazmas ir džiaugsmas. 
Pavergti Lietuvos žmonės negalėjo nesidžiaugti, kad 
ir mažoms tautoms žadamas teisingumas, teisė būti 
sau žmonėmis, savarankiai rūpintis savo reikalais ir li
kimu. Ta žinia sužadino Lietuvos jaunuomenę, ji Kau
no gatvėse surengė džiaugsmo demonstraciją, kurią 
nacių autoritetai išmaudė šautuvų ir kulkosvaidžių ug
nyje.

Vienok žodžių ir jausmų simpatijos neužtenka. Juos 
reikia paremti tvirtesniais argumentais, didesniais žy
giais. Kitos tautos, praradę savo šalių nepriklausomy
bę, rankų nenuleido. Olandų, norvegų, prancūzų, belgų, 
lenkų, čekų, jugoslavų, graikų ir kitų užkariautų bei 
pavergtų tautų legijonai kariauja šalę alijantų su gink
lais rankose. Jų oro arai skraido virš okupantų galvų 
ir primena saviesiems, kad išlaisvinimo valanda ateis.

Ar nelaikąs lietuviams rimtai pagalvoti apie mili- 
tarę organizaciją, kuri veiktų šalę alijantų. Tada ir 
mūsų diplomatų bei veikėjų balsas pasidarytų reikš
mingesnis.

Užsienyje randasi aukštų Lietuvos karininkų. Jie tu
rėtų vadovauti šiam reikalui. Gal būt, Amerikos vy
riausybė sutiktų ir leistų iš Lietuvos rezervų esamų 
šioje šalyje finansuoti šį judėjimą. Prisidėtų ir Ame
rikos lietuviai savo aukomis,

Pavojus Šveicarijai?....
Šveicarijos pasienyje Vokie
tija sutraukė daug kariuo
menės. Spėliojama, kad vo
kiečiai per Šveicariją užpul
sią Prancūziją, šveicarai su
sirūpinę. Mobilizuoja dau
giau atsarginių.

Teisiamas Mooney... San 
Francisco, Cal., teisiamas 
Mooney, kurs kaltinamas už 
pametimą miesto gatvėje 
bombos 1916 m. liepos mėn. 
Nuo bombos sprogimo tuo
met žuvo 10 žmonių. Bylos 
metu prokuroras tvirtino, 
kad tuo metu buvęs pasikė
sinimas nužudyti guberna
torių.

Skambėjo lietuviška dai
na... Chicagos Coliseume ei
na vadinamas tautų baza- 
ras, kuriame dalyvauja ir 
lietuviai. Sausio 17 d. buvo 
lietuvių diena, kurioj skam
bėjo lietuviškos dainos, nes 
L. Vyčių choras tikrai gra
žiai dainavo. Per pora vaka
rų lietuvių skyrius bazare 
uždirbo badaujančiai Lietu
vai šelpti pusantro tūkstan
čio dolerių.

Taika dar toli.... Vokie
čiai sako, kad talkininkų at
sakymas ilgam laikui užda
rė taikai duris.

Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 19 d.)

Po svietą pasidairius
Vienam New Yorko laik

raštyje tilpo apgarsinimas, 
kur yra steigiamos “Vaikš- 
čiojiiho Mokyklos,” ku
rių tikslas yra išmokinti 
suaugusius, kaip savo kojas 
susisiekimui naudoti.

Pritrūkus Amerikoje au
tomobiliams kuro, jų savi
ninkai galėjo, palikę savo 
automobilių gasolino sto
tyje pasisamdyti dviratį ir 
nuvažiuoti namo; bet da
bar, pritrūkus gumos, dar 
didesnis skandalas bus, ne 
gu pirmiau, nes dabar dau
gelis žmonių turės su savo 
automobiliais, dviračiais, 
skuteriais ir su kitokiais 
guminiais ratais susisieki
mo priemonėmis atsisvei
kinti, ant savo kojų atsisto
ti ir susisiekimui jas pavar
toti.

Sulyg surinktų žinių viso
je Amerikoje suvirs 43 
nuošimčiai augusių asmenų, 
išskiriant jų neišvengiamą 
nuėjimą į darbą, kad jo ne
praradus, niekur pėsti, kad 
ir poros blokų tolumo, nenu
eina. Jų kojos nuo vaikš
čiojimo jau yra atpratę, ir 
dauguma yra jau net pa
miršę kaip vaikščioti.

• «
Tad dabar didmiesčiuose 

ir atidaromos taip vadina
mos “Vikščiojimo Mokyk
los,” kurių tikslas bus išmo
kyti amerikonus kaip vaikš
čioti. šis dalykas mums 
atrodo keistas, bet tikreny
bė, nes tikimasi ueužilgio 
sulaukti laikų, kada mes ne
galėsime nukrypuoti į gara- 
džių ir pusiau uždusus pas
kęsti už vairo minkštoje sė
dynėje ar, iššleivavus gat
vėn, tik ranka mostelti tak
siui ir nuvažiuoti kur nori
ma. Tad dabar reikia prie 
visko iš anksto prisiruošti.

Vienas mano pažįstamas, 
kuris pėsčias nė pusės blo
ko nenueidavo, pamatęs tą 
apgarsinimą, tuoj užsirašė 
į “Vaikščiojimo Mokyklą” 
studentu ir pradės ją tuoj 
lankyti.

Aną dieną susitikau jį iš
lipantį iš taksi ir paklau
siau, kaip jam sekasi stu
dentauti. Jis man atsakė:

— Mano seno buso gumi
niai lankai jau atsisakė to
liau man tarnauti, o naujų 
nusipirkti negalima. Taigi 
aš, nenorėdamas kambaryje 
sėdėti, kadangi aš užmiršau 
jau kaip savo kojas kilnoti, 
tai yra jas vaikščiojimui 
naudoti, nutariau eiti į mo
kyklas, kad pakartoti vaik
ščiojimo kojomis veiksmus, 
ir kaip aš džiaugiuosi, kad 
vos vos tik įžengiamuosius 
mokyklon kvotimus išlai
kiau, kurie buvo labai sun
kūs ir daromi gatvėje. Lai
ke kvotimų nebuvo leidžia
ma prie namo atsiremti, nei 
sustoti, ir pailsėti, neduo
dant pusbačių raikštelius 
nors pasitaisyti, ir taip pat 
buvo skaitoma nepatenkini
mas laipsniais, jei leidai šu
niui, kurį duodavo vesti, sa
ve vilkti.

(Bus daugiau)

Susitinka Juozas savo 
draugą Baltrų.

— Baltrau, paskolink 
man 25 dol.

— Negaliu.
— Tai paskolink penkis.

. — Negaliu.
— Tai duok nors cigare- 

tą.
— Nerūkau.
— Tai pasakyk nors ke

linta valanda.

Nauji Priežodžiai
Arklį girk už metų, mo

terį — ui mėnesio. (Čekai).

HEALTH Y, WEALTH Y AND WISE!

For THE SEDENTARy
AND INDOLENT

PERSON, THE SUPPLY 
OF FOOD SHOULO BE 

SMALL ANO 
DIGESTIBLE.V/

(^URNS WITH 

ALKAUS A5 LYE
SHOULD BE 

TREATED ęuICKLY
WITH VINEGAR AND 
WATER. THENDRE95 
THE BORN WITH 
OLIVEOIL, VĄŠELI NE 
OR ZINC OINTMENT.,

C ILDREN AND
OLD PEOPLE/WHOSE 

POWER OF PRODUClNG HEAT 
|S LIM1TBD, SHOULD BE 
PROPORTlONATELy WARMLV

CLAD. THE PRACTICE 
OF DRESSING 
CHILDREN VVITH THE 

LEGS EXPOSED IS 
CRUEL AS IT IS .. 

onhyisienic//



Pirmadienis, sausio 19, 19* D B A U G A S O

A. Raehmsaova i

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

I lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Birželio 26 d.

Jau visi metai, kai Leninas paskelbė savo NEP,

Europos Jungtinės Valstybės arba 
Paneuropa

Prof. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius

(Tęsinys) Amerikos savystovumo, Eu-
_ „ , , . .. ropa pasidarė pasaulio cen-
Po mažo zigzago i diueų ... .. .._ __ tu..uZ . _ ** triniu punktu: pasaulio po

litika buvo identifikuojama 
su Europos politika, kuria'

Estijos valstybės vyrą, grįi-
(Napja ekonomijos politika, grįžimas nuo grynojo komu- kime prie Coudenhove-Ka-
nizmo prie privatinės nuosavybės ir smulkiosios preky- iei^į “Paneuropos”. Pačioje ~~----- r~ 7’,i*7T •”
bos)), bet mūsų mieste tik dabar tai truputį pradeda- ! sav0 knygos pradžioje jis at3tovavo se 108 didžioaio < 
ma pajusti. Žmonės nenori tikėti valdžia, kad leista paskelbia pirmąjį šūkį:
smulki prekyba. 'Pik dabar keičiami NEP’o valdininkai..
Tuojau buvo atidaryta įvairių rūšių krautuvių, daugiau
sia žydų, nes jie tuos dalykus geriausiai supranta. Vie
nos mano mokyklos draugės tėvas atidarė manufaktū
ros krautuvę, bet nelabai ja džiaugiasi. Vakar buvau 
Ibermanų krautuvėje. Savininkas pasakojo:

— Kokia čia prekyba! Veik kiekvieną dieną atei
na valdininkas iš NEP’o ir klausinėja, kiek aš uždirbu, 
iš kur gaunu prekes, kas pas mane perka, kiek suknelių ' natv£a> d&to, kad jos 
turi mano žmoan, iš kur gavusi mano duktė salkiių šąli- gyventojai moderniosios 
ką, ir panašiai. Prekiauju, mano dūšyte, visai teisingai, 
bet visada mane slegia mintis: rytoj tave areštuos ir pa
sodins į kalėjimą!

kiekvienas didelis istorinis 
sąjūdis prasideda kaip uto
pija ir baigiasi kaip realy-

galybės: D. Britanija, Ru
sija, Vokietija, Austrot-Ven
grija, Prancūzija ir Italija. 

Pirmame 19-to amžiaus

litikoje. Į pietus ji plėtėsi 
per Latinų respublikas. Pa
namos kanalo prakasimas

Senoji didžiųjų galybių Britų imperija yra anglo- 
sistema turi užleisti vietą saksų, airių, Kanados pran- 
pasaulinių galybių sistemai, cūzų, afrikansų (būrų), ara-

sustiprino jos pozicijas Azi Tarp valstybės ir žmonijos bų ir indusų sąjunga. Tai
joj ir Europoje, šiandien į turi atsistoti naujas tarpi- 
Jungtinės Valstybės yra tur ! ninkas: valstybių grupė, 
tingiausia ir galingiausia Greta W ilsono sugalvotos

Tautų Sąjungos dabar pra
deda užsimegzti keletas tau
tų sąjungų.

Rusijos imperija virsta

yra Pietų Imperija, kurios 
vidurį sudaro Indijos okea
nas, apsuptas Australijos, 
britų Rytų Afrikos, Indijos 
ir arabiškų žemių, ši impe
rija valdoma iš Londono.

(Bus daugiau)

pasaulio valstybė.
5. Europos smukimas. Pa

saulinis karas (1914-18 m.) 
sunaikino Austro-Vengriją,
nusilpnino Vokietiją. Karą rusų, ukrainiečių gudų (bie 
laimėjusių valstybių nuos- lorusų), gruzinų, armėnų, to-' 
toliai buvo taip dideli, tad torių ir k’tų sąjunga su Į 
jie pranešė karo Laimėjimus.1 centru Maskvoje. Tai šiau- 
Sumažėjo jų įtaka Afrikoje rėš Imperija, apsupta Lcdi- 
ir Mediterranoje. Buvusi pa- nių jūrų, Vakarų Europos, 
šaulio centru, Europa virs- Britų imperijos ir Rytų A- 
ta jo periferija. zijos valstybių. (Tačiau Ru-

Rusų karinės invazijos sija tik grynai formaliniu

M!SS INFORMATION
CERTAINUY.
1 BUY ALŲ 
MY HUS6AK07 
CuOTHES*

0H YEAH? 
HOW MANY 
HAVt YQQ»

4^

bė. Įžangoje jis sako, kad ketvirty Europa prarado sa- 
svarbiausios Europos nupuo- v0 politinę ir ūkišką pirme- baįmgje, Amerikos ekono- atžvilgiu tėra valstybių są 
limo priežastys esą ne bio- nybę. Šio smukimo priežas- mįnė8 galybės šešėly, suskal junga arba federacija, o re
loginės, bet politinės. Euro- timis buvo: 
pa mirštanti ne dėl savo se

dyta, nerami, nusilpninta, alybėje ji yra labai centra- 
I. Britų imperijos svorio paskendusi socialinėse ir lituota ir tos pačios polici- 

persikėlimas iš Europos į ki-1 tautinėse kovose, ūkio ir jos žiauriai valdoma).

yii\« u i

technikos priemonėmis žudą 
vieni kitus. Pasaulinis ka- 

(1914-18 m.) pakeitęsras
Europos žemėlapį, bet ne 
jos politinę sistemą. Todėl 
tebeviešpatauja tarptautinė 
anarchija, silpnesniųjų prie
vartavimas stipresniaisiais, 
užslėptas karo stovis, ūkiš
kas susiskaldymas ir poli
tinės intrigos. Vietoje eu
ropinės anarchijos jis siūlo 
pastatyti europinę organi za 
ciją. Europoje jis mato dvi 
sunkiausias problemas: so
cialinę, t. y. klasių kovą; ir 
europinę problemą, t. y. val
stybių kovą viena prieš ki
tą. Ir jis siūlo sprendimą: 
prieš kitų kontinentų augan
čią jėgą Europa galėtų at
sispirti tiktai susijungdama 
ūkiškai ir politiškai į vieną
valstybių federaciją, kurią

miro Iljičo Lenino), bažnyčioje jį pakrikštijau Vladimie }jia vadina pan©uropa, t. y. 
ru. Kada nors Sovietų valdžia grius, ir manasis turės | yiaa Europa jeį įaa 
krikščionišką, bet ne šunišką vardą!

— Bet jei jūsų vyras apie tai patirtų?
— Jis apsimestų, nieko apie tai nežinąs. Vis tik jo 

tikras vaikas, tai lyg jis norėtų, kad jis eitų į pragarą!
' Panašią istoriją man jau papasakojo apie mūsų ko- 

misarienę kaimynę Gaidukovienę. J03 vyras, užrašyda
mas vaiką, pavadinęs Ninel (apverstas Lenino vardas), 
o ji slaptai mergelę bažnyčioje leido pakrikštyti Nina.

Liepos 14 d.
Kaip visada, sėdėjau su savo mažuliu ant laiptų ir 

šildausi prieš saulę. Vaikutis rietė savo kojukę, norė
damas į burną įsidėti kojos pirščiuką.

Iš prieš stovinčių, namų išėjo dvi moteriškės, viena 
iš jų ant rankos turėjo baltą ryšulį. Jaunoji buvo komi
saro žmona su savo motina. J03 patraukė į miestą. Po 
valandos sugrįžo. Pamačiusios mane, komisarienė atėjo 
artyn. ,

— Mes ką tik pakrikštijome mūsų mažytį! — tarė 
ji ir laimingai nusišypsojo.

— Kaip tai? Jūs, komunistai, savo vaikų negalite 
krikštyti, jūs juos turite tik įregisruoti? — klausiau nu
stebusi. * '*'*8WI8

— Žinoma, jis bus įregisruotas! Bet mes nuspren
dėme jį pirma pakrikštyti. Kas būtų su jo sielele, jei 
jis dabar mirtų? Tik mano vyras nieko neprivalo apie 
tai žinoti!

— Jis norėtų jį registruodamas praminti “Vii”, (Ko
munistiškas vardas, sudarytas iš pirmųjų raidžių Vladi-

tus kontinentus. Seniau D.
Britanija buvo Europos val
stybė su užjūrių kolonijo
mis. Betgi Kanadai, Austra
lijai, N. Zelandijai, Pietų 
Afrikai ir Airijai virtus be 
veik nepriklausomomis do
minijomis, D. Britanija liko1 vėliau pakels Rusijos galy- 
tik pirmininkaujančiu okea-j bę bei turtingumą. Todėl 

Europa negali būt rami žiū
rėdama į netikrą savo atei-

ginklavimosi chaose Europa 
žengia iš vadovaujamos ro- i 
lės į nežinomą ateitį. O lai- i 
kas dirba Rusijos naudai 
prieš Europą. Neriboti že
mės turtai, nesunaudota 
žmonių daugybė anksčiau ar

ninės Britų imperijos nariu
— pirmu tarp lygiųjų. S? 
niau D. Britanija buvo Eu
ropos didžioji galybė, dabar 
gi ji yra tarpkontinentinė 
pasaulinė imperija.

2. Rusų imperijos svorio 
pasvyrimas iš Europos į A- 
ziją. Suomijos, Estijos, Lat
vijos Lietuvos ir Lenkijos 
atsiskyrimas, jos atsižadė
jimas demokratinių Europos 
principų, suartino Rusiją su 
Azija ir padarė iš jos Eura- 
zinę valstybę. Riba tarp A- 
zijos ir Europos nebeina U-
ralo kalnais, bet Sovietų' kia- Seniau Pasaulis buvo 
Rusijos siena su demokra- matuojamas myliomis ir ki- 
tinėmis valstybėmis (Šuo-1 lometrais, o dabar valan-
mija, Baltijos valstybėmis domis- Karaliaus Ottokaro 

laikais Bohemi j a (Čeki j a)
buvo didžioji galybė — re

tį.
(Man rodos, kad Couden- 

hove Kalergi perdaug teikia 
reikšmės Rusijos turtams ir 
galybei: fatalizmas, įgimta 
rusams netvarka ir tingi
nystė neleis Rusijos kultū
rai pakilti iki Vakarų kr.il- 
tūros lygio).

Technika ir politika. Tech 
nikos laimėjimai susisieki
mo srity labai sumažino pa
saulį, kurs ir toliau kas die
ną darosi mažesnis, susitrau

PAKVIETIMAS Į MILŽINIŠKA 
Rakandų, Radio, Elektrikinių 

Šaldytuvų ir Skalbyklų

IŠPARDAVIMA
Sutaupysite net iki trečios dalies kai
nos, nes prekės užpirktos, kada kainos 
dar buvo žemesnės. Dabar, po inven- 
tūros patikrinimo, nutarta jas išpar
duoti, neatsižvelgiant į kainas.

r'

tų, kad tai yra tiktai utopi
ja, tai jis primena, kad 1913 
m. Lenkijos ir Čeko-Slova- 
kijos respublikos buvusios 
utopijomis bet jau 1918 m.

ir Lenkija).
(Mano supratimu, 1940 m

y
iu

virtusios realybėmis; 1916 . « , ., ... „ , Rusijos užkariavimai Baltina. komunistine Rusija dar . J _

Liepos 22 d.
šiandien ilgai kalbėjausi su Otmaru. Jis man veik 

įsake nepenėti kūdikio. Pati pritariau, kad tas riikalin- 
nea kasdien vis labiau silpstu, bet kartu bijau; mieste 
daugumas vaikų serga kruvinąja, iš kur gaučiau sveiko 
pieno? Otmaras pataria pirkti ožką, bet ne taip lengva 
ją surasti.

IJepos 25 d.
Užvakar nusipirkau už pūdą miltų ožką, ir vaikui 

duodu jos pieną. Bet, man rodos, kad jam jos pienas vi
sai netinka. I I

- «sliatyviu dydžiu kaip Euro
pos Rusija — bet dabarti
nė Bohemija yra taip ma
ža, kaip prieš šimtą metų 
Weimaro Didžioji Hercogi- 
ja. Paryžius ir Berlynas per
oro paštą pasidarė kaimy- 

tijos kraštų Vakarų tipo kul miegUigj kaip 8eno.

jos valstybėse ir Lenkijoj 
kultūriškai nesuartino So-buvusi utopija, bet 1917 m 

jau buvusi realybė. Ir šau- . 
kia jis Europos jaunimą va-iviet,» <hktatūrin“ imperijos 
karykščią utopiją paversti su Vakarų Eur0Pa' nes a
rytojaus realybe.

I. Europa Ir pasaulis 

Coudenhove-Kalergl

ziatiški rusai netoleravo Bal

tūros ir papročių ir bandė 
juos išnaikinti iki pat šak
nų ir tobulai sulieti su des- 

ga susideda iš dvylikos sky- j potine politine sistema, ku
rių, kurių kiekvieną bus ri dabar ten imituoja Ta-
pravartu čia labai sutrauk- merlano ir Jono žiauriojo mog imperiją. Per šitą sub- 
tai paminėti, kad ir Ameri-; teroristinius metodus). , jektyvių atstumų sutrumpė-

kny-

vėje Atėnai ir Tėbai, kaip 
viduramžiuose Bolonija ir 
Ferrara. Visą žemę apglė
bianti Britų imperija relia
tyviai yra mažesnė už Ro-

Ibi

tliliK: kos lietuvių visuomenė tiks- 
! liau žinotų pirmojo Jungti-

3. Azijos iškilimas. Pradė Į jimą valstybės pasidarė la-

nės Europos projekto reikš
mę pasauly. Anot jo:

Į mažas valstybes susi
skaldžiusi Europa jokiu bū
du negalinti išlaikyti savo 
didelės reikšmės keturių di
džiųjų pasaulinių vienetų 
tarpe: tarp Britų Imperijos 
Rusijos, Panamerikos ir Ry 
tų Azijos. Devynioliktann

Rugpjūčio 13 d.
Mūsų mažytis užmigo. Jis serga. Visą naktį jis 

išverkė ir šaukė, aš nė gluosto nesudėjau ir ant rankų 
pralingavau visą naktį. Jo švelnūs, raudoni skruosteliai 
išbalo, rankelės bejėgiškos, akys, pilnos skausmo ir aša
rų, plačiai pravertos. Otmaras pamiršo knygas ir ištisas 
valandas sėdi prie vaiko lovelės; iš jo veido kalba nusi
minimas.

Lauke nepakenčiamai trošku ir karšta. Jau kelios 
savaitės saulė be pasigailėjimo kepina, žolė išdžiuvo, me
džių lapai pavyto ir paraudo, kaip vėlybą rudeni. __ w_  __ _________

Mieste vaikai miršta, nes ne tiktai vanduo, bet kar- • amžiuje Europa dominavo 
vių ir ožkų pienas užnuodytas kruvinosios bakterijomis, pasauliui. Senos Azijos ga 
Milijardai musių iš įvairių nešvarumų nešioja ligos bak
terijas, žmonės nieko nsisaugoja ir meta viską į gatvę

jusi imituoti Europos tech
niką, į didelę galybę Rytuo
se iškilo Japonija ir ji viena 
veržiasi pagal savo receptus 
tvarkyti Rytinę Aziją, pa
veikdama ją iš europiečių 
globos. Gal būt militarizuo
dama Kiniją Japonija ban 
dys sukurti savo vadovybė
je didžiulę azijatinę pašau 
linę galybę, visai neprieina 
mą tiesioginiai europiečių J- 
takai.

lybės, kaip Kinija, Persija 
ir Turkija, jau darėsi Eu 
ropos valstybių vaisiais. Jau 
buvo užvaldyta Afrika, pa
našiai kaip Indija ir Aus
tralija. Europos hegemonija 
nepalietė tik abiejų Ameri

Rugpjūčio 23 d.
Koka gajus vaikų kūnas! Dar nesenai mūsų vaiku

tis sirgo, o dabar vėl pilnas ir raudonas. Jis pakeitė sa
vo gyvenimą: visą naktį žaidžia ir vaitlioja, o dieną mie
ga. Jis siekia tolimų daiktų, o kas panosėje stovi, visai kų, kurias globojo Jungti-
nemato Jis taip elgiasi visai kaip suaugęs žmogus'. nės Valstybės per savo Mon-

jJBus daugiau). roe doktriną. Nežiūrint šio

4. Amerikos iškilimas ryš 
kiau prasidėjo, kai 1907 m 
Hagos taikos konferencijoj 
Amerikos Jungtinių Valsty 
bių atstovai pasireiškė ly
giateisiais partneriais di 
džiųjų Europos valstybių. 
Nuo to laiko metai iš metui 
Amerikos vadovaujanti reik 
šmė via didėjo pasaulio po-

hai mažos ir tautos suėjo 
labai artimon kaimynystėn.

Jeigu politinė technika 
nepasivytų susisiekimo tech 
nikos, tai žmoniją gali iš
tikti baisios katastrofos. 
Suartėjimas laiko ir erdvės 

Į atžvilgiu turi iššaukti tau
tų suartėjimą ir politiniu 
atžvilgiu. Karakteringa, kad 
technišku atžvilgiu pažan
giausia šalis Amerika taip
gi pirmoji pritaikė ir nau
jus valstybinės organizaci
jos metodus, sukurdama vai 
stybių sąjungą, iš kurios'1
dygsta Panamerikos ir Tau- ( 
tų Sąjungos idėja. Didžios Į 
pasaulinės galybės šiandien 
yra valstybių sąjungos (Sta- 
atenbuende): Sovietų Rusi 
ja, Britų imperija, Amerika. 
Jas turi pasekti ir Europa.

ŠIOJE KRAUTUVĖJE RASITE DIDĮ RAKANDŲ 
PASIRINKIMĄ ŽYMIAUSIŲ AMERIKOS 

I&DIRBYSCIŲ —

Simmons, Pullman, Rembrandt,
Bigelow, Fenske.

ARBA ŠTAI ŠIŲ VISIEMS GERAI ŽINOMŲ 
PEČIŲ ČIA RASITE:

Universal, Moores, Norge,
Crosley, Coles.

TAIP PAT DAUG VISOKIŲ RADIO:

RCA, Victor, Zenith, Philco, 
Crosley ir kitų.

Atsilankykite — didelis, gražus kalendorius visiems 
duodamas dykai. Dėl jūsų patogumo krautuvė ati
daryta ir sekmadieniais iki 4 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik, Ine.
FURNITURE HOUSE

3241 South Halsted Street 
3409 - 11 So. Halsted Street

Telephone YARDS 3088
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LIETUVIAI SUKAKTUVININKAI 1942 m. j
Rašo K. V. Baltramaitis

> (Tęsinys)
Bieliniene - Brazauskaitė,; 

Ona, m. 1932, X, SI (g. apie 
1850); knygnešio Jurgio 
Bielinio žmona; daug padė
jo savo vyrui knygų gabe
nimo reikalais.

Biliūnas, Jonas, m. 1907, 
XII, 8 (g. 1879 III); bele
tristas.

Biržiška, Mykolas, prof., 
g.1882, VIII, 24; visuome-, 
ninkas; pedagogas; Did. 
Vilniaus Seimo dalyvis; 
Valstybės Tarybos narys; 
Neprik. Akto signatorius; 
Švietimo ministeris; V.D.U. 
Hum. Mokslų, fak. prof. ir 
dekanas; Vilniaus Univ. 
rektorius; “Vilniaus Žinių” 
ir kitų laikraščių bei žurna
lų red.; istorijos, literatū
ros, tautosakos ir geografi
jos vadovėlių autorius; 
V. V. S. pirm.

Bizauskas, OFM., Anta
nas - Pranciškus, kun., m., 
1937, X, 27 (g. 1861, VII,
16, kitur”); “Kryžiaus” ir 
“Pranciškonų Pasaulio” 
red.; tikybinių strp., brošiū
rų ir knygų autorius.

kliudžius, Mikas, g. 1582, 
a, 4; prieškarinių laikų 
scenos veikėjas; Did. Vil
niaus Seimo dalyvis; moky
tojas; Liet. Univ. Chemijos 
lektorius; laikraščių bendr.

Bliužiutė, Ona Emilija, 
gyd., g. 1892, IX, 16; Liet. 
Uni. medicinos fak. vyr. asi
stentė; rašinėja mosklo vei
kalus.

Briedis, Viktoras, m. 1937 
III 14 (g. 1903); Amerikos 
lietuvis kompozitorius; pi
anistas; garsių radijo, sce
nos ir kino dainininkų akom 
panistas.

Bučys, Pranciškus, vys
kupas prof., g. 1872, VIII, 
20; Seinų seminarijos ir 
Petrapilio Dvasinės Akad. 
prof. ir vice rektorius; 
“Draugo” red.; Liet. Univ. 
prof., teologijos fak. deka
nas ir Univ. rektorius; Ma
rijonų kongregacijos gen. 
vikaras ir vyr. vadovas; ti- 
tuliaris Olimpo Bizantijos-

Slavų Apeigų vyskupas; 
žymus rašytojas.

Būtėnas, Jonas, g. 1892
III 27; dainininkas; chorų 
organizatorius (JAV); Lie
tuvos Valstybės Operos so
listas.

Butleris, Vladas, g. 1887
IV 23; rusų kariuomenės 
karininkas; romanų rašyto
jas.

Cesna, Jurgis G., kun., g. 
1892, IV; Sioux City, Iowa, 
liet. šv. Kazimiero parapi
jos klebonas.

Danilavlčiu3, Ignotas, m. 
1842 (g. 1789); Lietuvos
teisių ir istorijos tyrinėto
jas; pirmas išspaudino Lie 
tuvos metraštį.

Dobilas-Linde, J., kun., g. 
1872 (m. 1943, XII, 1); pir
mutinio lietuviškojo roma
no (“Blūdas”) autorius; 
pedagogas; parašė keletą 
dramų ir poezijos rinkinė
lių.

Dobkevičius, Feliksas, g. 
1872, X, 30; technikas, Liet. 
Univ. lektorius.

DovyuaĮtis, Juozas, Silve
stras, kun. (šiaulėniškis Se
nelis), m. 1882, XII, 26 (g. 
1826); rašytojas; poetas; 
vertėjas.

Drobnys (Drobne), Zig
mas, kun., g.. 1892 (m. 1933, 
II, 16); vienuolis Marijo
nas; gabus pamokslininkas.

Duba, Vladislovas, prof., 
m. 1937, VHI, 3 (g. 1887,
VI, 18); profesorius; “Va
gos” red.; parašė, vertė ar 
redagavo daug raštų apie 
prancūzų literatūrą.

Dubeneckis, Vladas, prof., 
m 1932, VIII. 10 (g.1887); 
inžinierius - architektas; me 
no mokytojas; projektavo 
daug žymių Kauno pastatų; 
V. D. Univ. architektas.

Dundzila, Adomas, g. 1882,
VII, 14; knygų leidėjas; 
“Dirvos” b-vės įsteigėjas.

Gaidimavičius, Zigmas 
(Zigmas Gėlė) m. 1912 XII 
4 1894); poetas.

Galevičius, Juozas, g. 
1867; Amerikos lietuvis, 
pasižymėjęs duosnumu baž-

B X U Q S B

TORPEDUOTAS NETOLI NEW YORKO

("Draugas”
AtlantikePanamos registruotas tankeris Norness torpeduotas 

Long Island, N. Y., pakrančių. Iš 40 vyrų įgulos tik vienas žuvo. Kiti nariai 
į Naujosios Anglijos uostus. Laivo nuotrauka padaryta neseniai jam esant New Yorko 
prieplaukoje.

nyčios ir švietimo reika
lams.
..Galvanauskas, Ernestas, 
inž., g. 1882; Liet. delega- 
cinis narys Taikos konf.; 
miniseris pirmininkas, fi
nansų ir susisiekimo min. 
Klaipėdos Prekybos Inst. 
rektorius.

Gogelis, Leonas, prof., m. 
1937 IX 8 (1869 IX 1); ve
terinarijos gydytojas; Liet. 
Univ. veter. skyriaus kated
ros vedėjas.

Gražulis, Antanas, m. 
1937 III 11; knygnešys; il
gus metus vargoninkavo 
Philadelphijoj ir New Phi- 
ladelphijoj; dr. V. Kudir
kos prietelis.

Gustaitis, Motiejus, kun. 
dr., m. 1927, XII, 23 (g.
1870, II, 27); poetas; klasi
nių veikalų vertėjas; Dzu- 

1 kijos Muziejaus įsteigėjas;

Ilgūnas, Jonas, g. 1882; 
Caro Nikalojaus II sekre
torius ; Kaune buhalterijos 
kursų dir.; parašęs daug 
komercijos vadovėlių ir kt.

Ivanauskas, Tadas, prof., 
g. 1882, XII, 28; gamtinin
kas; VD. Univ. gamtos 
tyrimo stoties vedėjas ir 
zoologijos katedros prof.

Jakštys, Pranas, kun. m., 
19277 VIII,, 24 (g. 1868 V), 
ilgus metus klebonavo liet. 
parapijose JAV.; parašė ke 
liais dvasinio turinio kny
gas.

(Bus daugiau)

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — MOTERYS
MOTERIS — NAMUS PRIŽIŪRĖTI. 
Nereikia virti ar kepti. Savas kam
barys, geri namai, du vaikučiui, šau
kite: HOLycourt 0535.

HELP WANTED 
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANdolph »48M—B489

PANdlAKV TAISYTOJOS 
Reikalingos tiktai patyrusios tame 
darbe merginos. Pastovūs darbai. At
sišaukite i •’eniployment” ofisą ant 
3-člo aukšto.

MAKSHALL FIELD & CO.

Acme telepboto,
už 60 mailių nuo 
Kiti nariai atvežti

OUINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COIDS
this good old reliable way ,

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made etpecially to promptly 
relieve distross of colds and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have always nad expert 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST produet made 
when you ūse Musterole. It’a mort 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-ups who prefer 
a atronger produet. Ali drugstores.

HUSterOIF

Seinų
dir.

‘Žiburio” gimnazijos

This KlHGof All 
Cough Mixtures

—Acts Likę A Flash
The Kiną of oll cough medicines—Buckley's 

CANADIOt M ixture—Kas been used for yean 
in over 70% of Canoda’s Komes. Fast working, 
triple acting Buckley's Mixture quickly loosens 
and raises phlegm lodged in the tubes—clears 
oir passages—soothes rasped raw tissues. one 
or two sips and worst coughing spasm ceases. 
You get results fast. You feel the effect of Buck
ley's Instantly. At all druggists.

Wives, molhers, sistere— they're often 

forced to point the way to haii 

health to their men folkl For women 

know that a healthy head producei 

handsome hairl And that’j wby 

,women everywhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkable foaming oil 

^hampoo which first nourishes the 

Kaip, then take* the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

health. Fom-ol is so economical; a 

little goe* a long way. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write tor a generou* trial bot- 

tie, enclosing 10c to cover pocking 

and postage.

FOM-OL
Morą than a ahampoa 
—a traataaaatl

QARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinikų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANai 8010, 
arba kęeipkltės ) raštinę:

2384 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN or LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of laike krašte, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
ai 8010 arba kreipkitės j raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavimo darbut, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANai 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo i raštinę; 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą. susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANai 8010 arba kreipkitės ) 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

“FRANKS’ LIQUOR STORE" NUO
SAVYBE PARSIDUODA: Geroj biz
nio vietoje. Storas -su jrengimals ir 
baru; 6 gyvenimo kambariai. Mūri
nis namas, apšildomas karšto van
dens. 2-karų garadžius. Savininkas 
pasitraukia iš biznio. Kreipkitės te
lefonu šaukdami: LAFayette 2040.

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Kas juokias iš kitų nelai
mės, tenelaukia pagalbos sa
vo nelaimėje.

Kas kasa dorovei kapą, tą 
tamsybių angelas apdova
nos.

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Al firma vi r S 50 m. ton palios 
Šeimynos rankose!

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

"lt
4. I

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

AID NATIONAL DEFENSE

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ;

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthimninn fhamlier of Conuneree.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

OFISAS IR PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v, vak.; fieitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai. 

%l " ' .......—

4605-07 SOUTH HERMUTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais 
iš Stoties WHTP (1620), su P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius; 710 W. 18th St

3354 Sonth Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenne 

■ Tel. GROvehill 0142 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAW1CZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8

4348 S. Callfomla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARds 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Veikli LRKSA kuopa Lietuvių Piliečių 

Brighton park _ lrksa Darbininkų Klubas į
160 kuopa laikė metinį su
sirinkimą sausio 2 d. Pra
eitame susirinkime išrinkta 
ta pati valdyba. Nut. sek
retorius, Valantinas vėliau 
pranešė, kad nebegalės už
imti tos vietos dėl svarbių 
priežasčių. Tad šiame susi
rinkime jo vieton išrinkta 
Rozalija Enčerytė (Rose En- 
cher).

Atsimaldavo J. Petkevi
čius. Išgijo sausio 2 d. Už-

pagalbų Dėdei Šamui 
karų laimėti

Lįetuvių Piliečių Darbi
ninkų Pašalpos Klubas lai
kė priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 28 d. V. Neffo sve
tainėje.

1942 metų valdybon iš
rinkta: pirm. Dominic Var
nas, Jr., vice pirm. V. Duo-
ba, nutarimų rašt. James R. 

simaldavo A. Stanevičius | cherry fin. rašt. Petras
Šliogeris, kont. rašt. Leonas 
Geniotis ižd. V. Ivanauskas, 

Pirmininkas Juozas Enče- maršalka A. Vaicekauskas.

sausio 2 d. Guli County li
goninėj.

ris išdavė raportą iš vajaus. 
Lankant namus su Pranu 
Katilium, centro organiza
torium prirašė sekančius as
menis: kun. Valucką, Stan
ley Piežą, Violet Spirauską, 
Vincent Spirauską, Emily 
Kass, June Encher, Rose 
Encher, S. Balzekienę, Ed- 
ward J. Kubaitį, Joseph Kli
mą, Phyllis Gaidauską, Glo- 
ria Besusparį, John Marshi- 
lonų, Harold Šamą, Alex 
Shimkų.

Nutarta paskelbti kuopos 
organizatoriai:

M. šrupšienė, 4351 So. 
Francisco Ave.

Vincent Paukštis, 2714 W. 
47th St. Lafayette 1237.

Juozas K. Enčeris, 4401 
S. Mozart St. Lafayette 
2973. %

Kviečiame visus lietuvius 
katalikus, norinčius palikti 
nariais, kreiptis į šiuosT or
ganizatorius, arba ateiti į 
susirinkimus, kurie laikomi 
kas pirmą sekmadienį mo
kyklos kambaryje 1 vai. po 
pietų.

Delegatai į Federacijos 
susirinkimus išrinkti: Mar
celis Pakeltienė, Ieva Maci
jauskienė, Vincent Paukštis 
ir valdyba. R. E.

Kontrolės komisija suside
da iš: A. Mežlaiškio, K. A- 
leksūno ir K. Steponavi
čiaus. Biznio komisijos pir
mininku išrinktas K. Alek- 
sūnas, kuris pasirinks savo 
pagelbininkus. Teisėju bus 
S. Zičkus.

DRAUGAS

DIDŽ1OJ1 ARMIJOS PATRANKA

(“Draugas" Acme telephot®,

Milvvaukee, Wis., fabrike padirbta milžiniška 240 mm. kilnojamoji armijos patranka. 
Išvežta į Aberdeen, Md., išbandymui.

gas, A. Budrick, S. Samba 
ras ir V. Tureikis.

Serga sekantieji nariai: 
Klubas ne vien ragina sa-’ jonas Wedeckis. Randasi na 

vo narius pirkti Apsaugos muose 1757 No. Hermitage 
Bonus, bet nutarė iš savo Ave; Kazimieras Labanaus-

kas. Randasi namuose 2115 
W. Coulter St.; Jurgis Rui- 
kis. Sugrįžo iš Mercy ligo
ninės namo 5151 So. Albany 

darbe, kad neatitraukti jų Ave.; Ignas Aukštuolis. Ran

Sald. Širdies Viešmies J" SS

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA VASARIO 15 D., 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

iždo nupirkti Apsaugos Bo
nų už $1,000.00.

Kadangi daugelis narių 
dabar dirba krašto gynimo

iš tų darbų, kuomet prisei- 
na reikalas būti grabnešiais 
mirusio nario, liuosnoriai ap
siėmė teikti klubo nariams 
paskutinį patarnavimą se
kantieji: V. Radzevičius, M. 
Bonka, A. Valonis, K. Ka
valiauskas, D. Va skis, A. 
Martinkus, Saunoras, J. Vil
niškis, M. Juozaitis, A. Ba- 
gočius, A. Mažeinis, A. Mar 
čukaitis, I. Benešiūnas, J. 
Kriščiūnas, T. Selickis, P.

dasi Cook County ligoninėj.;

Jėzaus draugija 
uždaro knygas

Bridgeport. — Draugijos 
Palaimintos Lietuvos, pir
mas šių metų susirinkimas 
įvyko sausio 8 d. Susirinki
me įdomiausiu raportu bu
vo ir draugijos knygų revi
zijos, kurį patiekė komisijos

mi narių kooperacijos.
B.J.J.

Juozapas Simanonis. Randa- narys K. Stulas. Iš raporto 
pasirodė geras draugijos fi
nansinis stovis. Raportas 
draugijos iždininko Tarno 
Janulio, kuris už bėgamiems 
reikalams laikomus draugi
jos pinigus, įteikė iždui virš 
40 dol. nuošimčiais. Tas at
sitiko toj draugijoj, kaip

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturinif
pains of rheumatism. sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now the y ha va 
found a quiclč-acting formula which speedily 
rejieves t bose eshausting muscular aclies and 
pains. NURITO ia trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from ipain—*o you can wo

si namuose 2943 W. Persh- 
ing Rd.; Antanas Bartase
vičius, 1434 So. 50th Ave., 
Cicero, III., sergąs nuo lap
kričio 27, 1941. Pirmutinis 
iš narių 1942 metais mirė 
sausio 12,.,d. „Jonas Churas. 
Randasi Cook County ligo-

-*>y°
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this irondad guarantee. If the 
very firet three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. įT.N.C^

Sibiran ištremtus 
lietuvius kilnoja

Tenka patirti, kad išvež
tieji į Rusiją lietuviai nelai
komi vienoje vietoje. Taip 
kun. J. Prunskio tėvai, kaip 
praneša telegrama, perkelti 
į vieną kaimą.

“Pirmyn į kovą už tėvynę, i
Už brangią žemę Lietuvos! ‘
Garbė tėvams, kurie ją gy

nė,
Ir kas už ateitį kovos!“
Taip šaukė mūsų taiutą į 

garbingą kovą su pavergė
jais didis poetas Maironis. 
Šios mintys tinka ir mums 
šioje šalyje gyvenantiems ir 
stojantiems į kovą už Ame
rikos laisvę.

Mes su pagarba minime 
vardus tautos didvyrių: Min 
daugo, Gedimino, Vytauto ir 
kitų. Su pagarba minime 
vėlesnių laikų poetus, rašy
tojus, švietėjus, kurie žadi
no tautinę sąmonę per šimt
mečius priešų migdomą. Pri
simename kilnios sielos mo
teris — Birutę, kuri mums 
davė Vytautą Didįjį; kar
žygę tarnaitę Eleną, kuri, 
sakoma, buvus Smolensko 
kunigaikštytė, Vytauto iš
gelbėtoja; karžygę Pliatery
tę ir eilę kitų, taip pat ra
šytojas ir motinas jauno
sios kartos auklėtojas, ku
rios dirbo tautinį darbą su 
knygnešiais ir kurių pavyz
džiai turėtų uždegti ir mū
sų širdyse karštesnę tėvynės 
meilę.

Gerbiame ir tuos vyrus 
kurie 1918 m. vasario 16 d. 
turėjo drąsos pasauliui pa
skelbti mūsų tautos nusi
statymą sutraukyti vergijos

retežius. Stebimės savanorių 
žygiais ginant savo žemę. 
Mūsų gentkartėe niekuomet 
neužmirš ir su skausmu mi
nės 1941 metų sukilėlius, 
kurie su didžiausiu pasiau
kojimu ir drąsa, kovėsi su 
bolševikais ir tuomi nustebi
no pasaulį.

Visa mūsų tautos istorija, 
nusagstyta dideliais dar
bais ir pasiaukojimais, ku- 
rių čia trumpame straipsne
lyje nei nesurašysi. Nebus 
pamiršti nei mūsų amerikie
čių dideli darbai, Lietuvos 
nepriklausomybės kūrimo 
laikais ir dabar.

Šiuo laiku ir mūsų ant
roji tėvynė Amerika — prie
šų užpulta. Ją turime ginti 
visais galimais būdais.

Vasario 15 d. Chicago lie
tuviai rengia milžinišką de
monstraciją Ashland Boule
vard Auditorijoj. Visi turi
me dalyvauti, pareikšti iš
tikimybę šiai šaliai, pami
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Visos tos 
dienos aukos skiriamos šios 
šalies apsaugai. Laisvutė

Here’s the New Amazing

COUGH MIXTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Bucklev’s CANADIOL Miriure is different*- 

morc effective—faster in action than anyttiing 
you’ve ever used. Get a bottle today. Take a 
couple of doses, instarrtly you feel its pokariui 
effective action spreod thru throot, head and 
bronchial tubes. Tickling—coughing ceases— 
phleam is loosened and raised—clogged bron- 
chidl tubes open up, air passages cleared. 
All druggists. Satisfaction or money refunded.

Asfhma Kučus
LoosenedFirstDay
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasplDg. vhmzlng spasms of 
Bronchial Asthma rutn sleep and energy. In- 
sredlents ln the preacrlptlon Mendaco pulek- 
ly clrculate through the blood and comrnon- 
ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the firat day, tbus aiding natūra m paUiatinr 
the terrlble reeurrlng choklng spaams. and 
ln promotlng freer breathing and restful 
sleep. Mendnco ls not a amoke, dope. or fn- 
jectlon. Just pleasant, tasteleas palllatlng 
tableta that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee *tth each package 
—money back unleaa completely aatlafactory. 
Aak your drugglat for Mendace today. Only 60c.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 MloeyelM (Top of th. Dtal)

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta plr 
jios rOSles su mo- 
dernifikomls užlal-

Į domis ir Hollywood 
ftvtaeomla. Darbat- 
Oat antuotaa.

ENGIewood 6883 
ENCMewood 6840

ninėj. Petras Laukis. Ran- man žinoma, pirmą sykį bė
giu devynių metų.

Susirinkime sutikta tam 
tikromis sąlygomis priimti 
kitą gerai bridgeportiečiams 
žinomą draugiją, būtent Sal
džiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus, kurią atstovavo Bu
tanas ir Bakutis. Priėmimo

dasi namuose 831 W. 33 St 
Antanas Gudauskas. Randa-

Jurčius, A. Radzevičius, ir1 si namuose 1433 So. 49th
A. Vyšniauskas.

Klūbas mirusių narių šei
moms duoda pasirinkti: gė
les, arba šv. Mišių auką. Iki 
šiol Mišios šv. buvo Laiko
mos už mirusius narius N. 
P. P. S., Šv. Kryžiaus ir Gi
mimo Panelės Šv. bažnyčio
se.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šį kartą pagerbta na
riai mirę 1941 m.: J. Doč
kus, A. Giedra, K. Boynaus- 
kas, A. Kiela, K. Kiella, P.

THAT'S LIFE

tiniu susirinkimu, sausio 25 
d. Nariais gali būti lietuviai 
vyrai, vaikinai, moterys ir 
merginos sulaukę 16 metų 
amžiaus ir nesenesni 40 me
tų. Dėl informacijų ir ap
likacijų kreipkitės į rašt. 
James R. Cherry, 4534 So. 

Palilūnas, A. Yuška, M. Gri- Califomia Ave. Tel. Virgi- 
nia 1975. Koresp.

Ave., Cicero. Antanas Sta
nevičius. Guli Cook County 
ligoninėj. Narnai prašomi ap
lankyti pažįstamus ligonius.
Naujų narių vajus

Kaip kasmet, taip ir šį dūrai atlikti iSrinkta 
kart, vajus prasidės su me- komi8lja is aekančių narių

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio

WHOLESALE
LIQUOR 
(STAIGA
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OOCTOR’S AMAtiHG LKĮUIB
CRCAT SUCCC5S FOR .

SKIN TROUBLES
(mtanraHy camod)

r})

K. Pakelčio, B. J. Jakaičio 
ir K. Stulo.

Nutarta turėti dvi pramo 
gas: vasarą pikniką ir ru
denį balių su visais mažais 
iškaščiais nariams.

Šių metų draugijos valdy
bą sudaro veik visi pemykš- 
čios valdybos nariai, kurie, 
užimdami šių metų draugi
jos vadovybę, pareiškė pasi-

UvdUoJanee 
po rtM 
Chlcajfo

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
W. KANTER. Sav. DRAUO'* 

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
TM. BOULEVARD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DlNUta ROOM 8EBT8 -r- PAR- 
LOR HHT8 — BLDKOOM HLT8 
— RUOŠ — KABIOS — RK- 
FRIGKRATORK — W ASHKBS — 

MAMOKLS — STOVĖS.
Advertam Itaaaa.

PMISEB
FROM

COAST
TO

COAST!
No matter what you’ve trled witheut 
euccese for unaiahtly eurfsce pimplea, 
hlemlshoe and Mmilar skin irritatiooB, 
here’s an amagfogly succeeaful doe-

hirrif mitina and starta rtght 
help nature promnte PAST healing. 
30 ye*rs contiiruoug gucceag! Let 
Zemo'g 10 different marveloualy effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Alao otntment ftrro. Severą caaea 
may necd Eitr* Strength Žemo.
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Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų ... iš
reikštų mūsų įstaigos “Grand Opening” 
Atidaryme Šeštadienį.

Dabar! Kadangi esam geriau susipažinę, 
matykimės vienas ktią dažniau. Taupy
mo ar Paskolos reikalais visuomet at
minkite Fairfield. Dar kartą nuošir
džiai dėkojam už Jūsų malonumą. 

Pirkite U. 8. Befesise llonrls čionai

FAIKFIEI.il SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
Mow lootfon: Cor. F.ilwaukeo, North & Damom Avot. 

CHICAGO 
IMI Assets ever 12,000,000

AID ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE _ 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

IBAPCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

FAIKFIEI.il


DRAUGAS Pirmadienis, sausio 19, 19-12

Demokratų metinis 
susirinkimas
Naujoji valdyba užėmė 
vietas

Sekmadienį, sausio 18 d. 
Gimimo Panelės šv. parapi
jos svetainėj įvyko 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Klubo metinis susirinkimas 
2 vai. po pietų. Po senų ra-

Apklausinės mažumų 
grupių narius

Chicagon atvyko vadina
mojo “Persident’s Commit- 
tee on Fair Employment 
Practice” atstovas James 
Fleming ir sausio 19 ir 20 
d. jis apklausinės mažumų 
grupių (negrų, žydų ir sve
timšalius) narius.

Washingtone patirta, kad

.V*' &
..į,

1 11 1 " 1 111
<•>-

——-

portų naujoji valdyba už-! kai kuriuose pramonės cent 
ims sekančias vietas: pirm.) ruošė darbdaviai nesiskaito
— Jonas Jacka vice pirm.; su minėtų grupių darbinin-
— Kazimieras Ražas ir Mar-1 kais ir juos, kaip įtartinus,
tynas Romananicius, nutar.' 
rašt. — Jonas Vilkišius, fin. 
rašt. — Jonas Juozaitis, ižd. 
— Stasys Cibulskis, maršal
ka — Juozas Dauginis, le- 
galis patar. — C. P. Kai, 
glob. — Stasys Stankus ir 
J. Jankauskas, direktorių — 
Petras Gailius, Feliksą^ Je- 
sinskas, Kazimieras Auciū- 
nas, Ursula Vainauskas, Eva 
Bennett.
Rems civilinės apsaugos 
komitetą

Praeito susirinkimo nuta
rimu, visi klubo nariai kvie
čiami prisidėti prie veikimo 
organizuojant civilinę ap
saugą Marąuette apskrityje. 
Dabar, kadangi toji organi
zacija pradėjo veikti suor
ganizavimo gyventojų ir pa-

atstatinėja, nors jie būtų 
Amerikai ištikimiausi ir 
darbui reikalingiausi.

Toks stovis tikrai nepa
kenčiamas, ypač šiais lai
kais, kai Amerikai reikalin
gas vieningumas ir kiekvie
nam darbininkui yra pa
kankamai darbo.

Minėtą komitetą prezi
dentas paskyrė praeitus me
tais birželio mėnesį.

Piliečių registracija 
į vienų dienų

Vadinamasis “Honest 
Bžtllot” komitetas iškėlė rei 
kalavimą, kad Chicagoj ir 
Cook apskrityje naujų pilie
čių pastovi registracija 
prieš primary rinkimus (ku-

BUY A SHARE IN

BMERICfl

r y DEFENSE SAVINGS 
BONDS AND STAMPS
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BANK WITH YOUR COUNTRY is the theme of this effective 
Defense Savings poster now seen in store windows and in the lobbies 
of buildings all over the country. Drawn by artist Henry Billings, 
of Rhinebeck, N. Y., the poster portrays the spirit of patriotism by 
lnvesting in the United States Government through the purchase ef 
Defense Bonds and Stamps. Stamps are priced from 10 cente to $5| 
Bonds from $18.75 to $10.000.

10,000 dol. katalikų 
labdarybėms

Praeitais metais Chicagoj 
skyrimo'W kapl-i r'e ,‘y^kS baL d-* būtf miręs turtuolis Melville N. 
tonų kiekviename bloke, vi- pykdyta viena diena visuose Rothachild 100,000 dol. pa-
si šios kolonijos gyventojai 
kviečiami lankytis į susirin
kimus ir kitus įvairius posė
džius. J.L.J.

Atrado dalį 
vogtų daiktų

Iš Cook apskrities ligoni
nės nesenai pavogta eilė 
mikroskopų "ir keliose kraujo 
spaudimo mašinos.

Apskrities komisionierius 
Dan Ryan leidosi ieškoti pa
vogtų daiktų, kai sekliai 
nieko negalėjo atsiekti.

Komisionierius leidosi per 
įvairias antrarankių daiktų 
krautuves ir vienoj jų rado 
nupirktus tris mikroskopus 
ir vieną mašiną.

Dabar bandoma susekti 
pardavėją.

precinktuose.
Komitetas randa, kad iki 

šoliai per keletą dienų vyk
doma registracija ugniage
sių stotyse yra nepraktiška, 
nes susimaišo registrantų 
kortelės ir balsavimų dieną 
kaip reikiant jų daug nepa
tenka į nuosavus precink- 
tus.

liko labdaros įstaigoms. Iš 
tos sumos 10,000 dol. palik
ta Chicagos katalikų lab
darybėms.

Žymesnių įvykių 
kalendorius

(Draugijos, organizacijų 
kuopos prašomos įsidėmėti 
ir tomis dienomis nedaryti 
parengimų, jei iš anksto ne
buvo išnuomuoti daržai ar 
salės).

Vasario 8 d. Tėvų Mari
jonų Bendradarbių metinis 
seimas Aušros Vartų para
pijos salėj..

Vasario 15 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimas Ashland 

r Blvd. Auditorium.
Vasario 22 d. Šv. Kazi

miero
centro metinė vakarienė a- 
kademijos auditorijoj.

Gegužės 17 d. metinis Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos seimas.

Liepos 19 d. Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Dr- 
gijos metinis piknikas Holy 
Family Vilią (Labdarių ū- 
kyje).

Centralinės organizacijos

mi
X Vasario 15 d., Ashland 

Blvd. Auditorium, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, meninę programą 
išpildys Birutės, Lietuvos 
Vyčių Chicago apskrities ir 
Pirmyn chorai, ir Ateitinin
kų Draugovės tautinis ba
letas.

Įvykdė mirties bausmę
18-kos metų amžiaus žu

dikui Bernardui Sawickiui 
įvykdyta mirties bausmė 
elektra Cook apskrities ka
lėjime praeitą šeštadienį 
tuojau po pusiaunakties, kai 
gubernatorius atsisakė jo 
pasigailėti. Praeitais metais 
jis nužudė keturis asmenis, 
tarp kurių buvo ir Chicagos 
parkų distrikto policistas 
Ch. Speaker.

“Kovokite ne žodžiais, bet 
pavyzdingu gyvenimu”, — 
pasakė pulkininkas Paque- 
ronas, pavyzdingas prancū 
zų katalikas.

Gyvas tikėjimas turi būti 
pagrįstas Dievo meile, nes 
jis eina iš Dievo malonės. 
Bet Dievo meilė turėtų būti 
jaučiama. Juk kiekviena me? 
lė jaučiama. Ji nuolatos 
mums primena mylimą daik
tą, liepia jo pasiilgti, jo ne
tekus liūsti, o jam esant 
džiaugtis. Meilė mus jaudi
na, egzaltuoja, priverčia mū 
sų širdį smarkiau plakti. Iš 
tiesų, esama tokios ir Dievo 
meilės.

Prelatas Fulton Sheen 
Katalikų Valandoje

Katalikų Valandą per ra
diją prelatas Fulton Sheen 
pareiškė, kad Amerika šia
me kare be kitko daug rei
kalinga paramos apginti 
maralumą.

Amerikos kariavimą už 
moralumą prelatas taip api
budina: (1) Apginti krikš
čionišką civilizaciją, (2) 
prezervuoti religinę laisvę 
ir (3) prezervuoti teisingu
mą. Jei šie dalykai nebū-

X Mrs. A. Massock iš
ilatonijo.“' Rėmėjų Spring Valley' “ ’ žiemos 

atostogas leidžia pas savo 
dukteris: Mrs. John W. Pa- 
chanskis, 5919 So. Troy St., 
ir Mrs. Paul Piscia, 7208 
So. Wa8htenaw Avė. Pirmo
ji yra žmona J. W. Pachan- 
kio, vice prezidento Peter 
Troost Monument Co.

X Valteris Norekas, turįs 
siuvimo įmonę adresu 809 
W. 19 St. pirmas prisidėjo 
prie atminimo a. a. kun.

arba apskritys, prašomi pra Vlado Draugelio. Kai velio
nis klebonavo Aušros Vartų 
parapijoj, V. Norekas tu
rėjo įmonę prie W. Cermak 
Rd. ir gerai velionį pažino, 
kaipo draugišką ir malonaus 
būdo žmogų.

X P. Balčiūnas, sav. Au
ditorium restorano, Bridge- 
porte, rašo savo draugams 
iš Hollywood, Fla., kur iš
vyko poilsio, kad apsistojo 
pas Aušras, kurie ten turi 
savo namą.

nešti Federacijos Chicago 
apskričiai dienas savo pa
rengimų, kad būtų galima 
paskelbti spaudoje ir tokiu 
būdu išvengti nesusiprati
mų, kokių pasitaikydavo 
praeity. Kurios dr-jos pir
miau pasirinko dieną, ar iš
nuomavo (paėmė) daržą, ar 
salę, toms reikia atiduoti 
pirmenybę.

Už 25,000,000 dol. 
perka bonų

U. S. departamentas pra

Mariutė dabartiniu laiku a- 
tostogauja Texas valstijoj. 
Džiaugiasi, kad turi gerus 
laikus, sveikina savo tėve
lius ir prisiuntė dovanėlių.

X E. Jankauskienė, 2417 
W. 45 St., staiga mirė 15 d. 
sausio. Iš vakaro triūsė, dar 
bavos, nieko nesiskundė, gi 
rytą jau 6 vai. persiskyrė 
su šiuo pasauliu, palikda
ma liūdėsyj dvi dukteris, še
šis sūnus. Laidotuvės ant
radienį, 20 d. sausio iš Ne
kalto Prasidėjimo P. Š. par. 
bažnyčios. Bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

X Dr. Frank Kwinn (Kve- 
cinskas) šiomis dienomis 
paaukštintas kapitonu Dė
dės Šamo kariuomenėj, Fort 
Bliss, Texas, stovykloje. Jo 
žmona ir žmonos motina taip 
pat gyvena Fort Bliss, Tex. 
Kap. dr. F. Kwinn brolis 
kun. V. Kwinn yra kleb. Šv. 
Onos lietuvių parapijoj, 
Spring Valley, BĮ.

X Agnietė Yuška, gyv. ad
resu 1801 So. 50th Avė., Ci
cero, gali pasididžiuoti šei
ma: keturiais sūnumis ir 
viena dukterim. Du sūnūs 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėj. Benny yra pir
mos klasės aviacijos maši
nistas, o Victor 2nd Lieute- 
nant U. S. Air Corps. Jis 
dabar yra Hawaii salose. A. 
Yuška vardadienio (sausio 
21 d.) proga jos draugės Ru- 
seckienė ir Kaminskienė 
kviečia visas-.us pažįstamus 
atsilankyti sausio 21 d. 8

i vai. ryto į Šv. Antano baž- 
X J. Cernevičių, 1440 So. I nyčią, o po Mišių šv. į Ag- 

50th Ct., Cicero, dukrelė nietės namus.
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neša, kad International La 
tų atsiekti, pasauly įsigalė-1 die8. Garment Workera uni. 
tų barbarizmas ir viskas,
ką žmonija sukūrusi, žlug
tų.

Totalitarinės valstybės iš
kelia barbarizmą. Tad rei
kia melsti Dievo, kad Ame
rika laimėtų ir barbariz
mui pačioj jo užuomazgoj 
būtų padarytas galas.

Parduodami taksų 
ženklai

Chicagoj parduodami au
tomobilių, sunkvežimių ir 
motorinių dviračių savinin
kams federalinių taksų žen

jos nariai šešių mėnesių lai
kotarpiu nuperka 25 milijo
nų dol. vertės Taupumo Ap
saugos Bonų. šiam tikslui 
unijos nariai pašvenčia sa
vo poros savaičių uždar
bius.

Iždo sekretorius didžiai 
įvertina tokį patrijotinį uni- 

I jos žygį.

Nauji laivyno 
atsargos kariūnai

Northwestern universite
to laivyno atsargų mokykla 
praeitą penktadienį išleido

klai, kurių vertė yra $2.09 penktąją 800 graduantų,
ir kurie galios nuo vasario 
1 d. iki birželio 30 d. Pas
kiau autoistams reikės įsi
gyti metinius ženklus po 5 
dolerius.

Vidaus mokesčių kolekto
rius Carter H. Harrison 
praneša, kad įgytus ženklus 
reikia priklijuoti ant prieša
kinių stiklų (windshields) 
dešinėje pusėje — sunkveži
miuose aukštai, o keleivi
niuose automobiliuose — 
žemai. Priklijuoti ženklai iš 
tolo turi būti matomi.

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. Goethe

Išmintis yra geras pirki
nys,. nors kartais brangiai 
kainuoja. Saliamonas

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Saliamonas

jaunų vyrų, laidą, kuriems 
pripažintos laivyno kariūnų 
rangos. Tarp jų yra 27 
ebieagiečiai.

Spėjama, kad artimiau
sioj ateity jie bus pašaukti 
į aktualią tarnybą laivyne.

SKAITYKITE “DRALGĄ*

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m. I
ir vykit į Specialį Parengimą

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street• • * * ♦

— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į šiuos Karo Sunkumo Laikus.

4*

Turtas Virš $7,000,000.00'i
APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NftRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

$565,000.00

^ARCHER ANO SACRAMENTO AVEA 

CHICAGO. ILL/
Prp« Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M. Justi n Macklewlch, rres. TreiiadJenial 9 A M 12 dienos 

Tel. VIRGINIA 1141 Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.


