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Sunaikino
SOVIETAI NORI
PABALTIJO
Chicago Daily Tribūne no
respondentas Donald Day iš
Stokholmo rašo, kad Washingtone vyksta pasitari
mai dėl Sovietų Rusijos po
karinių reikalavimų. Būtent,
sovietų vyriausybė pagami
nusi programą, kas sovie
tams turi tekti po karo, ka
da ašies valstybės bus nuga
lėtos. Toje programoje tarp
kita statomas reikalavimas,
kad po šio karo Pabaltijo
valstybės — Lietuva, Latvi
ja ir Estija, būtų inkorpo
ruotos Sovietų Rusijon, ka
dangi J. A. Valstybių vyriau
sybė nepripažįsta jokių Pa
baltijo užgrobimų, tai minė
ti pasitarimai Washingtone
gali prasitęsti ir nežinia
kaip baigtis.
«

Kovose dalyvavo
amerikiečių, britų
lakūnai
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19 Japonijos Orlaivių

Laivas neskęsta

SOVIETU RUSIJOS POKARINES
PROGRAMOS DEVYNI NUOSTATAI
Pasitarimai vyksta Washingtone. Rusija

norinti pasilaikyti Pabaltį

Rangoonas, sausio 23 d. —
Amerikos ir britų lakūnai iš
Stockholmas, sausio 23 u. tatų programą, kurią patie
sklaidė masines japonų bom— Čia gaunami iš sovietų kė Maskva pokarinei pasau
banešių atakas ant RangooRusijos pranešimai skelbia, lio santvarkai.
no, kuriose dalyvavo virš še
jog Jungtinėse Valstybėse
Ši programa buvusi suda
šiasdešimt Japonijos orlai
vyksta pasitarimai, kad Ame ryta pereitą mėnesį Angli
vių. Kovų metu esą pašauta
rika paremtų devynių nuos- jos užsienio ministeriui Ede
bent devyniolika Japonijos
nui lankantis Maskvoje. Sa
orlaivių.
koma, jog Edenas juos, parė
(Beveik tuo pačiu metu
męs ir pažadėjęs, kad Angli
atstovų rūmų komisijos ap
ja juos palaikysianti diabar
klausinėjime paskelbta Įeit.
vykstančiuose pasitarimuo
gen. Henry H. Arnold, avia
se, kuriuos vedąs Litvinovas
cijos vado, pranešimas, jog
Washingtone, kad ir Ameri
amerikiečiai savanoriai, ko
ka Rusijos deklaraciją palai
vodami su Amerikoje ga
kytų.
mintais orlaiviais, pašovė
C'Draugas" Acme telephoto)
tarp 90 ir 100 japonų orlai
Sutorpeduoto 6,768 tonų tankerio Coimbra priešakis iškilęs iš vandens ir laivas ne
Lietuva Rusijai
vių
Burmoje).
ANGLIJA NESIPRIEŠINA
skęsta. Torpeduotas aausio 15 d. New Yorko pakrantėse. Įgulos likimas nežinomas.
Korespondentas praneša,
Pasak pranešimų, progra
(First Army Air Force photo).
kad minėta Sov. Rusijos po Britai pasitraukė.
Maskva, sausio 23 d. — ma susidedanti iš šių nuosta
karinė programa paruošta
Rusų pranešimai skelbia, tų:
Tuo tarpu Moulmein fron
Maskvoj viešint Anglijos už te Siamo kariuomenė pade
kad paskutiniuoju laiku rau 1. Rusija neturi jokių in
sienių reikalų sekretoriui A. danti japonams ir anglai
donoji armija kasdien atsi- teresų Turkijoje ir DardaneEdenui. Edenas, anot kores traukia savo kariuomenę at
imanti iš vokiečių tarp šešių liuose, išskyrus, kad sovietų
taikos su kinais
pondento, sovietų reikalavi gal į tas vietas, kur yra ge
ir septynių myliu ir šiuo me prekybiniams laivams būtų
mus pripažinęs tinkamais. resnis susisiekimas ir trans
tu esanti virš 23 mylių į va laisvai leidžiama išplaukti iš
Japonai atmušti Filipinuose
Tokijo, sausio 23 d. — karus nuo Možaisko.
Kadangi Anglija pati viena portacija.
Oficialus Japonijos radio pa Komunistų laikraštis Prav- Juoduosios jūros į Vidurže
be Amerikos pritarimo ne Kariuomenės komunikatas
mio jūrą.
gali sovietų programos už- pareiškia, jog padėtis Moul Washingtonas, sausio 23 d. timas į pietvakarinį Pacifi- skelbė, jog kalbėdamas į par da pareiškia, jog bėgdami iš
2. Busimoji sovietų-Rumugirti, tad tuo klausimu krei mein fronte esanti nepasikei — Vienas aukštasis Jungti ką. Pareigūnaą-‘pareiškė, jog lamenta šiandie premjeras Možaisko vokiečiai palikę nijos siena paliks Besarabiją
ptasi Washingtonan. Kores tusi. Tose vietose japonai nių Valstybių pareigūnas smulkmenos negali būti pa gen. Hideki Tojo paantrino, svarbių strateginių planų.
ir Bukoviną sovietų pusėje.
kad Japonijos esanti pasiren
pondentas sako, raudonoji pirmaisiais žygiais pasistū šiandie paskelbė, jog iš Ame teikiamos.
Pranešimai pastebi, jog
3. Maskva nori stiprios,
gusi priimti Chungkingo vy kariuomenėje ir karininkų
Maskva pageidauja, kad jos mėjo per dvidešimt šešias rikos prasidėjo paramos siun
atstatytos
Lenkijos. (Apie
Pasak jo, kariuomenė sus riausybės pasiūlymus taikin tarpe esant sumišimo ir be
minėta pokariai programa mylias nuo Martaban įlan
sienas
nieko
nesakoma).
tiprino savo pajėgas Hawaii gam susitarimui, jei tas re tvarkės, vokiečiai tebekovobūtų kuo veikiau Amerikos kos.
salose ir Pacifiko pakraščiuo žimas pakeistų savo nusista ją aršiai daugelyje vietų.
4. Trys Pabalčio valstybės
užgirta. Tik po to, sako, ko
tymą.
se.
(Lietuva, Latvija ir Estija)
misaras Molotovas galėsiąs
Sulaikė
japonus
Jis
pareiškė,
jog
nežiūrint
vėl
inkorporuojamos į sovie
revizituoti Londoną.
Australija prašo US.
Šio pareigūno pareiškimu, penkių metų karo tarp Kini Rusai supa
tų
sąjungą.
Lietuvių tauta turi pasiti
nuo japonų klastingosios ata
Pranešimai iš Londono pa
kėti prezidentu Rooseveltu. Anglijos paramos . Singapūras, sausio 23 d. kos iki šios dienos 600,000 jos ir Japonijos, Japonija te žymi, jog matomai rusai bai
Kiniją sau gimi
Laisva Suomija
Amerika kovoja už visų tau
— Britų, Australijos ir Indi Jungtinių Valstybių kariuo belaikanti
gią ruošti spąstus besitrau
ninga
valstybe
ir
nepakeitutų, didesniųjų ir mažesnių
. 5. Sovietų sąjunga sutinka
jos kariuomenė, kuri per tris menės, beveik vienas trečda
Melbourne, sausio 23 d. — dienas sulaikė japonus Mala lis visos kariuomenės perkel si nusistatymo priimti Chun kiančiai vokiečių kariuome dėl būsimos laisvos ir nepri
jų, išlaisvinimą.
gkingo vyriausybę atviro nei iš Možaisko. Ir vokiečiai klausomos Suomijos, kurios
Šiandie Australijos vyriausy juose, šiandie panaudojo sa ta į naujas vietas.
•
mis rankomis, jei toji vy galį būti apsupti prie Viaz- sienos priklausys nuo Suomi
bė pasiuntė vienodas kable- vo visas pajėgas ir pravedė
KATALIKAI ANGLIJOJE gramas Prezidentui Roose
riausybė pataisytų savo su mos.
Paskutinieji rusų praneši jos paramos Vokietijai.
Northamptono, Anglijoje, veltui ir ministeriui pirminin kontrataką. Kovos įvyko Washingtonas, sausio 23 d. klaidintas idėjas.
apie
90
mylių
nuo
Johore
są
—
Gen.
Mac
Arthur
šiandie
mai taip pat pažymi, kad
diocezijos vyskupas Leo Par kui Churchill, prašydama
6. Sovietai nori tokio pat
šiaurio,
kuris
skiria
Singapu
pranešė
Washingtonui,
karo
paskutiniuoju laiku rusų avi varkymo, kad Iranas (Persi
ker neseniai išleido ganytoji koskubiausiai prisiųsti oriai
rą nuo sausžemio.
departamentui, jog visos ja Milžiniškas U. S.
acija perėmusi iš vokiečių ja) nebūtų galima panaudoti
nį laišką, iš kurio paaiški, vių ir kitų reikmenų.
ponų
atakos,
kurios
per
pas

viršenybę.
kad katalikų kunigai Angli Kiek anksčiau paskelbta,
atakai prieš Rusiją.
kutiniąsias
24
valandas
bu

Pasak rusų, vokiečių oriai
joje šiandie turi atvienėtą jog japonai išlaipinę kariuo
laivyno
uždavinys
7. Rusija neturi interesų
vo ypač smarkios, Bataan
viai esą daug menkesnės ga
ir pavojingą gyvenimą. Tas menės Anglijos Naujojoj Gvi
Afrikoje.
Vokiečiai
atsiėmė
pusiasalyje
sulaikytos.
Washingtonas,
sausio
23
d.
mybos ir esą apie 20 ar 30
labiausia reiškiasi nacių ori nėjoj ir šiaurinėse Solomon
—
Vyriausybės
pareiškimas
mylių menkesnio greičio, ne
nėmis bombomis išgriautais salose, kurios yra 2,500 my
8. Sovietų vyriausybė pri
Karo departamentas savo
Agedabiją,
rytiniais Anglijos pajūriais. lių nuo Tokijo.*
pažįsta teisėtų būtinumą An
komunikate pažymi, jog prie piliečiams pabrėžia, jog J. gu rusų orlaiviai.
glijos dominuojančios pozici
Prieš karą tais pajūriais
šas matomai nežiūrėdamas A. Valst. laivyno pareigos
Libijoje
šiuo
momentu
yra
“dejopos
klestėjo ir žydėjo parapijos. Olandai atakavo
jos Viduržemio jūroje.
savo nuostolių, be poilsio tę
Parapijiečių skaičius šiandie
sia atakas, kad sunaikintų — jis turi kovoti viena di Kovos tebevyksta,
9. Sovietų vyriausybė pare
džiausių kovų ir tuo pačiu
labai sumažėjęs ir jų daugu 8 japonų laivus
Kairo, sausio 23 d. — Gen. į pusiasalio gynėjus.
mia
anglų nusistatymą, kad
laiku turi pravesti didžiausį skelbia naciai
mas nežino, kaip ilgai jiems
Rommelio kariuomenė, dėda
šiaurinė
Prancūzija ir šiauri
apsaugos patroliavimą.
bus lemta tenai vargti. Ne Batavija, sausio 23 d. — ma visas pastangas šiandie Suorganizavo japonus
nė Afrika negali būti baze
paisant to, kunigai pasilieka Olandų Indijų bombanešiai atsiėmė iš britų Agedabiją,
“Laivynas, kaip ir mes
Pasak karo departamento,
atakoms ant Britų salų.
savo vietose, eina kaip ėję ir kovos orlaiviai šiandie tai 90 mylių į šiaurvakarius pietiniuose Filipinuose, Min visi, yra kare prieš Vokieti Berlynas, sausio 23 d. —
savo priedermes ir podraug kliai numetė dvyliką bombų nuo EI Agheilos, kur ašies danao saloje, japonai suor ją Atlante, prieš Japonija Vokietijos karo vadovybė Nesitiki greitų išdavų
su išlikusiais parapijiečiais ant aštuonių Japonijos karo pajėgos buvo pasitraukusios. ganizavo vietinę kariuomenę Pacifike, prieš Italiją Vidur šiandie paskelbė, jog Rusi
ir toliau pergyvena priešo ir transportinių laivų. Visi
Britų komunikatas pareiš iš 10,000 ten gyvenusių japo . žemio jūroje. Tuo pačiu lai jos fronte vyksta aršios ko Kadangi Washingtonas ne
,
pripažino Pabalčio valstybių
atakas, vargą ir alkį. Angli olandų orlaiviai išliko nepa kia, jog vokiečiai matomai nų. Tose vietose japonai la ku jis turi kartu su Anglija vos.
Oficialaus
vokiečių
radio
okupacijos ir taip pat yra
jos gilumoje, į kur iš pajū liesti.
susilaukę naujos paramos bai tirštai apgyvenę Filipinų apsaugoti jūrų kelius nuo Is
pareiškimu,
kontratakoje
vi

susidomėjęs
Lenkijos likimu,
rių daug žmonių suplūdo,
landijos iki pietų Amerikos
Kiek anksčiau iš Washing orlaiviais.
salas.
durio
fronte
priešui
esą
paMaskvoje tikimasi, kad pa
parapijoms sekasi gana ge tono buvo pranešta, jog Ame
ir su Anglijos, Olandijos ir
Tuo tarpu Italijos karo va
Tuo tarpu gen. Sir Archi Australijos laivynais platųjį 1 daryta milžiniškų nuostolių sitarimai Washingtone nusi
rėliau. Tenai kai kurių para rika skubiai siunčianti karo
pijų bažnyčiose sekmadie zonon didelį skaičių sunkių dovybė pareiškė, jog vakar bald Wavell formaliai pas Pacifiką net iki Singapūro. I Esą paimta trisdešimt penki tęs.
dienos kovose esą suimta di veikino gen. Mac Arthur ir
i pabūklai ir skaičius sunkiąją
niais iki trylikos mišių lai jų bombanešių.
Taip pranešama, jog Stali
delis
skaičius
britų
belais

pabūklų.
jo karius už jų puikių Fili
koma.
nas
pranešęs Edenui, kad jis
vių, sunaikinta 47 pabūklai pinų gynimą.
AFL-CIO
susitars
pirmiau
norįs gauti Ameri
Be to, draugija remia tose ir virš šimto sunkvežimių.
Beto, pranešama, jog į Fi
kos vyriausybės sutikimą
misijose 37,180 mokyklų, 3,PLATI MISIJŲ DIRVA
šias atakas pravedė gen.
lipinus
japonai
pasiuntę
dar
prieš pasiųsdamas Molotovą
Washingtonas,
sausio
23
d.
583
ligonines
ir
dispensari“Catholie World” redakto
Rommelio motorizuotieji ka
daugiau
kariuomenės.
Londonan revizitui.
— Šiandie pranešama, jog
rius kun. J. M. Gillis aną jas, 108 prieglaudas raup- riuomenės daliniai.
AFL ir CIO sutiko priimti
dien per radiją kalbėjo apie suočiams, 1,971 našlaitnamį,
Prezidento Roosevelto nau
ir
428
prieglaudas
seniems
Tikėjimo Plėtimo draugiją.
Washingtonas,
sausio
23
d.
Sldney, sausio 23 d. — An
New Yorkas, sausio 23 d.
jai pasiūlytą bendradarbiavi
Ši draugija, pareiškė gerb. žmonėms.
stralai
praneša, jog iš New
Per minėtas bažnyčias ir — Anglų radio paskelbė, jog — Šiandie atstovų rūmai prl mą, kai tuo pačiu laiku pas
kalbėtojas, kontroliuoja ir
Britain salos sostinės Ra
parūpina fondų 56,237 baž per institucijas Tikėjimo kinų partizanai perplaukė ėmė ir pasiuntė senatui įsta klido pranešimai, jog John
baul
išgabenta orlaiviais 1,nyčioms ir koplyčioms 520- Plėtimo draugija remia ir Geltonąją jūrą ir atakavo ja tymo projektą, pagal kurį L. Lewis galvojąs apie iš
100
moterų Ir vaikų dar
ty misijų teritorijų pagonis , aptarnauja 22,000,000 katali ponų laivyno bazę Yoko sa 33,000 orlaivių pagaminimui traukimą savo United Mine
j prieš japonų okupaciją.
skiriama $12,525,872,474.
VVorkers unijos iš CIO.
koše šalyse.
kų ir 2,500,000 katekumenų. loje, kur žuvę 300 japonų.

Rusai febemuša
besitraukiančią
nacių kariuomenę

Dideli Amerikos
, IaP°nai laukia
kariuomenės pakeitimai

į

Šeštadienis, sausio 24, 1942

DRAUGAS

s

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
I jų ir menininkų dėmesio.
| Dėl dar neužrašytosios šianI dien irgi nebetenka dejuoti,
i nes prieš akis atsiveria nau; ji galimumai.
(“N. R.”)

JAPONAI ATAKAVO SINGAPORE

PAVYZDINGOS DRAUGIJOS SUKAKTIS

V

Per 20 mėty parapijai sukėlė $3,000.00

O

kleb. kun. J. Vaitekūnas iš
davė parapijos finansinę apy s k aitą, iš kurios paaiškė
jo, kad 1941 metais apyvar
ta siekė $21,913.94. Skolos
atmokėta $4,600. Dabartinė
parapijos padėtis yra tokia:
visas turtas įvertintas $171.518.27, o skola — $63,608.
Banke skolos $4,500, kita iš
parapijiečių.
Pradėtas bažnyčios deko
ravimo fondas auga. Per 10
dienų suaukota virš $300
Iki kovo mėnesio tikimasi
sukelti per $3,000.
1944 metais mūsų para
pija švęs 25 metų jubiliejų.
Iki to jubiliejaus ’yra nusi
statyta išdekoruoti bažny
čią ir pastatyti mokyklos
antrąjį aukštą.
Parapijos komitetas liko
tas pats, būtent: Ed. Čiočys, Kaz. Cironka, Al Dzekevičius, Leonas Mirtušis
Al. Alikonis, Jok. Rusas,
Dan. Cironka ir Pr. Džeke
vičius.
Numatyta sudaryti iš 25
vyrų ir moterų komitetas
kuris rūpinsis visa parapi
* "• ‘
Providence, R. I. — Meti jos veikla ir paruoš viską
niam parapijos susirinkime jubiliejui.

Providence, R. I. — Šv.
Onos dr-ja iškilmingu susi
rinkimu ir šaunia puota sau
sio 11 d. paminėjo 20 metų
gyvavimo sukaktį. Per va
karienę, kurią pagamino Bar
borą Umikienė, O. Sinkevičienė, J. Belkonienė, Ona
Nadzeikienė ir Julija Hanley, kalbėjo ir širdingus lin
kėjimus pareiškė: kun. Kacevičius ir kun. J. Vaitekū
nas, Brolis Jonas Banys;
pirm. Ona Nadzeikienė, rašt.
Elena Cironkienė, iždin. Ja
dvyga Belkonienė, Julija
Hanley, Mar. Turonienė ir
viešnia Mar. Hamošauskienė.
Šv. Onos dr-jos tikslas yra, kelti savo narių tarpe
lietuviškai katalikišką susi
pratimą ir visokeriopai rem
ti parapiją. Per 20 metų ji
sukėlė parapijai per 3,000
dol. Dabar dr-ja turi 80 na
rių.
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Laimės negalima prie vie
nos vietos pririšti. Ji yra
visur, arba niekur.
Papė

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0611
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 West Marųuette Rd.

DR. STRIKOL'IS
i"Uraugaa”

Acme

teiepbou.,

Japonų lakūnai orinėmis bombomis sugriovė moderniuosius pastatus Singapore mies
te. žmonės griuvėsiuose ieško sužeistųjų ir žuvusiųjų. Orinės atakos pakartojamos.
(Movietone News photo; Acme telephoto).

Vilniečių Tautosakoj pasižvalgius

MODERN1AK ĮAUKI, TORU LIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDA1
Speciali atyda atkreipiama | vaiky

« »I»F H'J

NJjKJ

Reikale kreipkitės pas M.
Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

«T»vpi.rrK
AhVAMFO l»H(n<H.KAVHY

louEsi ••.rtsiBi.r rai. M

PHONE LAEAtrm 2813

4138 Archer Avė.

ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moe iki
▼ai. vak.

S-toe

Tel. CALomet 6877
184 NO. LA SALLE ST.,
Boom 2014
TeL Stoto 7572

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

Parapijos metinė
apyskaita.,

.1945 We«» >9*

Whifney E. Tarutis
8198 SO. HALSTED 8T.

nėlę, ir angelą, abiejų pa- parašėlį, gailiom ašarėlėm, apžvelgtas vienas kitas vii
galbos ieškoma.
sunkiojom dūšelėm; kad a- niečių tautosakos reiškinys
Paminėtinos ir raudos, ku nas paskeltų anksti rytelio, Bet jau ir jie pakankama
rių šiame krašte itin gau kad anas užeitų ant aukšto aiškiai rodo, kokių įdomių
su. Čia pateikiamas vienas kalnelio ir atsisėstų po ža vertybių slypi mūsų brolių
raudos pavyzdys mums pa liu medeliu, kad anas per vilniečių kūryboj. Didelė šio
rodys, kiek daug jose ran- skaitytų tą margą lakštelį lobio dalis jau surinkta ir
nebežus, ji laukia tyrinėto
dame gražių poetinių vaiz- ir
i žali*
dų ir koks įdomus pasaulė- atrastli kukuojant pilką gevaizdis atsiveria prieš mūsų Sužėlę, kad anas į ją pada
1 botų ant katros šakelės ge
gulė kukuoja: katra kukuo- DR. SELMA SODEIKA.
O. D.
“Dieduti mano, senuti ma. ja ant aukštos šakelės — tai
no, tai kur tu prisiruošęs: ta raiba gegutėlė, katra ku
Rašo dr. J. Balys
AKIS ISTDRINRJA
" ,n
kuoja
ant
žemos
šakelės
—
(
ar
didžion
kelionėlėn
),
ar
AKINIUS PRITAIKINA
73
tai
ta
vargšė
dukrelė,
be
didžian
kermošėlin,
ar
švenOfise randasi kiti pataisymo
motyvai dažnai yra labai
(Užbaiga)
metodų įrengimai akims, ku
tikro
tėvukėlio.
”
(Melagėton
bažnytėlėn?
—
Dieduti
rioms akinių pagelba neužtenka.
Dažniausia dainų tema vi vykusiai sulietuvinti, sutei mano, senuti mano, gal bu nai, TD IV Nr. 442).
kiant
jiems
kaip
formos,
VALANDOS:
sur ta pati: tai tas pats juo
prisiruošei eit į mano tėve
Čia buvo tik prabėgomis Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
taip
ir
turinio
atžvilgiu
lie

das vargas, sunki dalia. Sa
lį, į savo žentelį? Paklauski,
Anfradienio ir ketvirtadienio
koma, kad žmogus dainuoja tuviškos poezijos atspalvį.
vakarais.
dieduti, paklauski, seneli:
Vilniaus
krašte
randame
arba kai jam yra labai links
137 No. Marion Street
gal anas užmiršo savo pė
ma, arba kai labai liūdna. dar gana daug įvairių burtų delius, gal anas užmiršo sa
Oak Park, Illinois
Liūdnų dienų lietuviams yra ir užkalbėjimų, kurių galia vo vaikelius, gal anas už PAMOKOS
(Prie kampo Lake St.)
tekę daugiau išgyventi, negu daugelis žmonių tvirtai te miršo vaikų kekelę? Pasa Anglų Kalbos
Telephone: — EUCLID 908.
linksmų, užtat ir liūdnomis betiki. Tie užkalbėjimai — kyk, dieduti, pasakyk, sene Lietuvių Kalbos
— REZIDENCIJA —
Knygvedystės
1441 So. 50th Avė., Cicero, I1L
temomis dainų turime kur tai savotiškas prieškrikščio li, kad anas paliko mus di
Tel.: Cicero 7681
Stenografijos
kas daugiau. Miške beuo- niškos ir krikščioniškos pa džiam vargely; paprašyk,
Mašinėle Rašymo
gaudamos mergaitės dainuo saulėžiūros mišinys, štai už seneli, kad anas ateitų pa
Aritmetikos
kalbėjimas nuo didžiosios dabot mūs siratėlių. — Jau
ja:
Pilietybės
gyvatės įkirtimo:
dabar ateina šilta vasarėlė, MOKSLO LAIKAS*.
Per girią ėjau, vandenį
Būkite malonūs
“Motinėlė žieminėlė, perlo jau ateina šiltosios dienelės,
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
sėmiau,
SAVO AKIMSI
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Savo vargelius laisčiau. upė, un perlo upės aniolas pradžius šlapi purvynėliai,
Tik
pora aklų Tisam gj
venlmnl. Saugokit laa letadanl
Ir susitikau savo motulę stovi”.... (12 kartų). Tada pradės čiulbuot drabnosios AMERIKOS LIETUVIŲ
Uteksamlnuotl Jas moderntMriauala
atsidūsta ant duonos ar ant paukštelės, pradės kukuot
metodą, kuria recfllmo mokslas
Keleliu beeidama.
MOKYKLA
galt sutelk
U KETAI PAT
“Oi pasakai man, manu vandens ir sako: “Nebijai pilkos gegutėlės — gal a816 W. 83rd Place,
pririnkime akintu, karte
manį, bijog garo mano”. Ta teis padabot tėvelis mus
▼tau aklu įtempimu.
motule,
Chicago, BU.
Dr. John J. Smetona
Kaip man ant svieto gy da šitas vanduo arba duona biednų siratėlių. — Dieduti
duodama gyvuliui. (Švenčio mano, senuti mano, aš tau
vent?”
Dr. J. J. Smetona, Jr.
OPTOMETRISTAI
“Oi gyvenk, gyvenk, ma nys, TD IV Nr. 445). Vadi parašysiu margąjį lakštelį,
ant
balto
popierėlio
juodą
1801
So Ashland Avenue
nas, čia randame ir žiemino dukrele.
Kampas lt-tos
Kaip ir svietas gyvena:
Telefonas CANAL 052S — Cfctaage
DR. VAITUSH, OPT.
OFISO VALANDOS “
Svieto nejuokink, Dievui Jr
LIETUVIU
Kasdien 1:06 a. m. Iki t:tt p. m
aurę gydytojas
Treft. Ir įeit: t:tO a. m. Iki
negriešyk,
SPROIALISTAS
»:«• ta m.
M.
DZIMIDAS
Su žmonėm gražiai gy
Berghoff Alaus Išvežiotojas
venk.”
Adutiškis, užr. J. Bielinis,
Pristato geriausios rūšies
1939 m. LTA 2098 (6).
LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Slavų įtakai veikiant, dzū
Berghoff Alų į Alines, kitas jHurtri 20 metu praktikavimo aklu
taisyme Ir gydyme
Pritaikina akinius
kuose ir vilniečiuose žymiai
staigas, piknikus ir t. t.
gerai rarrAiKnk'n akiniai
atsakomlngal
oi
pataUys kreiva* akle. trum paregyatu
daugiau užtinkame baladilr tollregyetg;
prieinamą kalną.
nio pobūdžio motyvų. Tačiau '
palengvins akly {tempimu, prašalta*
galvos akaudgjlmu. svaigimu lr aklų
tie slaviški ar tarptautiški
karini
JOS F. BUDRIK

VVOLK STUDIO

ADVOKATAI

Tel. LAFayette 0401

akta.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos Iki 8-toa va lando* kasdien.
Sekmadleatala pagal autart).

4712 So. Ashland Avė.
Tet YARDS 1378

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YAKDS 3088

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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. VIRginia 0036

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787
Namą tel. PROspect 1930

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

4157 Archer Avenue

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vai. vakare.

DAKTARAI
TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

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

TeL CANal 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road

Ofisas ir Rezidencija:

Ofiso teL CAN ai 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.

2155 West Cermak Road

Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue
Res. tol.: HEMlock 8150

OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. Western Avė.

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZEUS

TeL CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

DANTISTAS

Ofiso TeL............... VIRginia 1886

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: 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:

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SE6AL

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9
Nedėllmis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANal 7329

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880

Chicago, HL

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 vai. ryto.

Res. telefonas SEEley 0434.

DR. MAURICE KAHN

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tek YARds 0994

Rez. tek PLAza 3200
VALANDOS

7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.

ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
________ Tel. Cicero 1484_________

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dioną.

TELEFONAI:

Office — HEMlock 5524
Emergoncy — rali MIDway 0001
Res. — HEMlock 1643.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIRginia 9481

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
2408 Wwt «3r<l St reet

Skaitykite Katalikišką Spaudą

šeštadienis, sausio 24, 1912
J. šlapelis

BRANGIAUSIA JAM NUOSAVYBĖ

Ką reiškia šis žodis? Iš; Tuotarpu žmonija beklainežinojimo ilgai man rodės džiodama, sergti ir daboja
nieko nereiškiąs. Sakyda teisybės pajautimą ir, eida
vau sau: yra geruma, yra ma savuoju keliu, ji šneka
bloguma bei gerumos nega- si su gamta, ir pati su sa
cija; bet šlovė tai tuščios vimi ir su Dievu ir tie jos
žodis: visa, kas gera, yra žodžiai, net ir apjakime iš
ir šlovinga, visa, kas bloga, tarti, reikia tėmyti. Teisy
yra bešlovinga, o šlovė nie bės omė po žmogaus griu
ko ypatingo savyje neturi, vėsiais yra pasislėpus,, ir
ir nėra jai kitų dėsnių be negalima jos nepastebėti
tų, kurie įsako gerai daryti, net nakties metai.
Žmogus tatai šneka iš sa
ir draudžia blogumą. Todėl
maniau šlovė — tai vardas, vo griuvėsių gilumos, ir
turįs prasmę lūpose jo ne jei jis geros valios — jis
suprantančių. Šlovė tai sta prisipažįsta kaltininku, ir
bas, tai dievas neturinčių jei sakos pats esąs kaltas,
Dievo.
jaučia, jog ir jo broliai taip
Mano nuomonė nebuvo jau kalti yra. Šioje aibėje
visiškai klaidi,, tačiau da nusidėjėlių kai-kuriuos va
bar esu linkęs manyti, kad diname ne tik nusidėjėliais,
jos ir teisingos nebūta.
kaltininkais, bet ir tiesiog
Visi žodžiai kai-ką reiš apšaukiama bešloviais.
kia, tik kartais jų reikšmė
Šis žmonių kalbos skir
sunku suvokti. Ypač jei tas tumas, kada vieni kaltinin
žodis būna sykį klaidos su kais pramenama, kiti bešlo
teptas, suprofanuotas, — viais, kada sakoma, jog vie
tuomet sunku jis nuo tos ni yra praradę nekaltybę, o
dėmės apvalyti.
kiti šlovę, nėra be pamatų;
Šlovė irgi yra vienas tų tas kalbos skirtumas
re
jų žodžių. Melas laiko jį mias ant begalinio pačių
apglėbęs, kaipo tikrą geru dalykų skirtumo.
mą ir net skaito jį tarp sa
Šneka nėra saunorė ir
vo ypatybių.
sauvalė; ji sutverta daiktų
Mat, melas užsigeidė šlo įvardijimui ir visada tą sa
vės vardu prisidengti, kad vo uždavinį atsimena. Ede
nors iš pažiūros būdą turė no paunksnėse ji savo pri
gimtu oru kvėpavo, kada
tų.
...
Adomas, pirma įsigilinęs i
Todėl šlovę supainiojo su .
’ f .
, .
v.
.
, .
.
.,
visų daiktų ir gyvulių pndvimusiu, ir taip jos veidas .
.
,.
j..
.
gimti, juos įvardino,
suteptas, jog pradėjo rody
tis — dvimušis ir šlovė —
Kadangi žmogus kalboje
tai tas pats dalykas. Bet žo-' taip griežtai bešlovę
nuo
džiuose privalo būti tiesa; klaidos atskiria, ištiesų turjuose reikia ieškoti ir tei-l būt tarp jų yra gili ir dide
sybės.

$7,000,000.00

Turtas Virš

ŠLOVĖ

APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ

$565,000.00

NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS.

CHICAGO. ILL?

Justin Mackiewich,
Tel. VIRGINIA 1141
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Sutorpeduoto City of Atlanta laivo įgulos narys Robert E. Fennell iš nuskendusio laivo vos suspėjo išva
duoti savo žmonos nuotrauką, kurią labiau už viską jis
brangina. Su juo kiti du įgulos nariai. Tik jie trys iš
47 narių išsivadavę.

dienom^

A.

šeitadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

-P

Rytoj J. A. Valstybėse minima
Infantile Paralysis Sunday

Visas Pasaulis - per
Viena Vakar?

Tūkstančiams šios biau- ai Foundation for Infantile
rios ligos ištiktų, kaip au- Paralysis.” Prezidento Roo
gusiųjų, taip vaikų, rytdie sevelto laikais šios fundaci
na bus atmintina. Jų ji lau jos naudai praplėsta kam
kiama, nes visuomenė la panija, kuri kas metai vyk
biau susidomės užsimojimu doma susijus tai su prezi
mas atsakymas išrodys pri-■ pačią mintį išreiškia, juodu
neatlaidžiai kovoti prieš “in dento gimtadieniu sausio 30
deramos ant pačios daiktų yra sinonimai.
fantile paralysis,” kuri, kaip d. Kampanijos priešakyje
prigimties paremtas!
Gal būti žmogus tuo pa sakyta, kas metai tūkstan-, yra nacionalinis komitetas, Šaltimiero Šurum Burum
Nepaprasta Porgrama
Bet tiek žinau, ir rodos čiu, kad gimsta žmogumi, čius asmenų padaro invali kurio vyriausioji buveinė
neapsirinku, kad bešlovė ne kitu gyvuliu, dėlto pa dais.
yra New Yorko mieste. Šie
Visas pasaulis — jo džiaugs
mas, jo vargai, tragedija —
bus: žadėti ir neišpildyti! ties, kad jam duota yra
met
tas
minima
sausio
25
Kovai su šia liga įsteig
prabėgs pro jūsų akis per dvi
kalba,
kaipo
jo
prigimties
ta fundacija vardu “Nation- dieną. Infantile Paralysis valandas, viename milžiniška
Ir ištikrųjų, jei kai-kam
narengime, su daiinomis, ko
Sunday surengta tikslu su me
pasakyti: tu apgavai, tu esi jo didybės ženklas, gimda
medija ir drama! Nepra’eiskite
kelti fondų minėtai funda progos! Pamatykite didžiuosius
labai kaltas, šis žmogus su mas prižada nemeluoti?
pasaulio žmones, garsiuosius icijai.
vykius! Išgirskite naujas dai
Du žmogų neapsikenčia
sipainiotų, bet vis dėlto jis
nas! Atsilankykite į Šaltimiero
gali jaustis godojamu; ta kits kitą persekioją, kiek
Infantile Paralysis Sun penktąjį metini Šurum Burum,
kelionė jį neįžeidžia,, jis ga vienas jųjų gali patekti ža- Mayoro nurodymai day visos religinės denomi kuris įvyks balandžio 12 dieną.
Atvelykio sekmadieni, Ashland
li nepriverstinai ranką pa bangosna, savo priešui pą- mokykloms
nacijos remia. Tarp jų yra Blvd Auditorijoj, nrie Ashland
duoti ir be širdies skausmo statytosna, ir tai atsitinka
ir katalikų Bažnyčios vadai. ir Van Buren gatvių.
Mayoras E. J. Kelly, Chi Šios dienos minėjimą indorTikietai tekainuoja su visais
dėkui pasakyti. Bet jeigu labai dažniau negu manotaksais $1.10, ir jų galitte gauti
ma.
Nors
jųjų
pasielgimai
į
ca
S°
s
metropolitinėa
srities
žmogui pasakyt: tu pamė
suoja Jo Emin. kardinolas pas sekamus asmenis:
lavai, jis jaučias paniekin dažnai būna nesąmonių ir
O’Connell, Bostono arkivys
WEST PUT.LMONE: Jonas
tos, nors jo melas būtų vi neteisybių vilkstine, vis dėl skelbė viešųjų mokyklų vir kupas ; prelatas M. J. Ready, Vakas, 821 West 123rd St.:
Bronė Zūbienė, 11805 So. Uni
šininkams nurodymu, kas generalinis NCWC sekreto on
siškai niekniekis. Dėlko? to juodu nėra bešloviai.
Avė.; Ir Jonukas Percdna,
turi būti daroma ištikus čia rius; kun. H. C. Graham, 12250 So. Green St.
Dėlto, kad jis davė žodį, o
(Bus daugiau)
orinėms atakoms.
ROSELANDE: Juozukas Warto būta melagingo.
O.P., nacionalinis Šv. Vardo puta.
10500 So. Indiana Avė.
Anot mayoro, per orines
M.ARQUETTE PARKE: Mrs.
Duoti žodį, reiškia priža Savo draugo Ir savo tėvo atakas vaikai neturi apleisti dr-jos direktorius; J. E. vy Frances
Stanulis. 7210 S. Trov
draugo niekuomet neišsiža mokyklų ir tėvai neturi skupas T. E. Malloy, Brook- St.; ir Petras Vilkelis, 2320 W.
dėti.
Street.
Šiuodu žodžiu vieną ir tą dėk.
Saliamonas bandyti prieiti prie savo vai lyn, N. Y.; prelatas E. J. 71st
BRIGHTON PARKE: Ank4r
Flannagan, Boys’ Town įkū sorius, Petras NoverisJ 4208
Kas apšmeižta — dar ne
kų.
kokį
gi
jausmą
pažadi]
Archer Avenue: šlenikų bučerrėjas, ir kiti.
TU A VS
LIFE, ,
privalo būti
paniekinta.
nė.ie. 4140 So. Manlewood Avė.
Kilus
atakų
aliarmui,
vai

ir Ben Survilą, 4036 So. RockŽmonija yra begaliniai dide bešlovis? šiam atsakym
u’pl I
kai turi būti suvedami į že
išreikšti
dar
žodžio
nėra,
>|
'
J
’
*
lis prasikaltėlių būrys; kas
TOWN OF LAKE: Kriščiūnų
mesniųjų aukštų korido
uželfroj, 4501 S. Ashland Avė.;
tik aplink apsidairo, nusi
Bridgeportietis mirė
rius, tolėliau nuo langų.
Kinčinn bučernėj. 4441 S. HoI
gąsta reginio ir šalinas nuo nau.
nore Street; Jadvyga Čepulie
*
Vaikai turi būti pratina
Anksti vakar ryte, saus. nė, 5526 So. Wolcot Avė ir BeTai kągi bent padaro *
viso. Juo žmogus žmogų
mi tvarkingai apleisti pa 23 d., 1942 m. senas bridge lunskiu bučernėj, 4530 So. Hogeriau pažįsta, juo didėja, žmogus savo šlovę praras
nore Street.
mokų kambarius.
BRIDGEPORTE: Julia Nor
portietis,
Antanas
Drobulis,
plėtojas tarp jų bedugnė. damas ir kuo nuo kitų nukus. 2948 Arch Street.
mirė savo namuose. Velionis
Tas reginys visur sutinka puolėlių skirias? Visokerio
WEST SIDEJ: Dan Smith
užeigoi. 2301 So. I.eavitt St.
Sunkiai
serga
paliko nuliūdime savo brolį,
ma, nes kur tik žmogus poje bešlovėje yra kaltybė.1
18-TOJ KOLONIJOJ: Gelžainiu mėsinėje, 1812 South Hals
užėjo — visur savo pėdsa o nekiekvienoje kaltybėje •
Juozapą.
J. Jokubauskas
ted St..... pas šaltimiero Radio
kus paliko, o tie pėdsakai — bešlovė.
narius Ir šalt’miero
Velionio kūnas paaarvuo-l Klubo
raštinėje, 6912 South W'estern
Patirta, kad sunkiai na
baisus.
Nežinau ar mano teikiamie serga Jonas Jokubaus tas Antano M. Phillips ko Avė.
įsigykite savo šurum Burum
kas, 10721 Forest avė., plyčioje, 3307 So. Lituanica tikietus šiandien!!!
Roselande. Dr. I. Makaras Avė. Laidotuvės įvyks pir
jį prižiūri. Susekta, kad li madienį, sausio 26 d., iš Šv.
THE CALL TO THE COLORSI
Niagara Falls turi apie
gonis turi
vadinamąją Jurgio parapijos bažnyčios.
4,000,000 arklių jėgos.
IS A CALL FOR DOLLARS
“bronchial pneumonia.” Jo
draugai, kaimynai ir pažįs
Įjg;
Dig deep. Strike hard. Our boys
Rožė turi erškėčius, dei Dievas algas išmoka ne
tamieji
viliasi,
kad
jis
nu

need the planes, ships, and guns which
mantas — kliūtis. Geriau savaitėmis, bet kieki ieno
galės tą sunkią ligą ir grei sias žmogus taipgi turi silp žmogaus metų gale.
your money will help to buy.
tai pasveiks.
nybes.
Olandų priežodis
Go to your bank, post office, or savings and
loan association. Tell them you want to buy
Defense Bonds regularly, starting now.

FACTS YOU NEVER KNEW1H

CHICAGOJE

Pirmoji lietuvių kalba kny
ga buvo “Kelionė dūšios j
aną gyvenimą.”

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF
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į

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J.
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Reikalinga greita ir vieninga akcija
Donald Day, Chicago Tribūne korespondentas iš
Stockholmo vakar atsiuntė žinių apie Edeno, Didžio
sios Britanijos užsienių reikalų ministro, pasitarimus
su Stalinu Maskvoje. Pasitarimas, kaip jau žinome, lie
tė pokarinį pasaulio pertvarkymą. Tam tikslui Stalinas
pasiūlęs devynių punktų programą, kuriai p. Edenas
pažadėjęs Didžiosios Britanijos paramą. Dėl šios prog
ramos įgyvendinimo būsią vedamos derybos Vašingto
ne. Būsią reikalaujama, kad ir Jungtinės Amerikos
Valstybės jai pritartų.
Ketvirtasis Stalino programos punktas esąs — trys
Baltijos valstybės (Lietuva, Latvija ir Estija/ būsinčios reinkorporuotos (įjungtos) į Sovietui Sąjungą.
Tiesa, tos žinios dar nėra oficialiai patvirtintos. Nė
ra dar žinių ir apie tai, ar su p. Edeno nuolaidumu
Stalinui sutinka visa Didžiosios Britanijos vyriausybė,
ar ne. Neseniai girdėjome, kad Anglijos parlamente
buvo balsų, užstojančių už Baltijos valstybių nepri
klausomybę. Be to, ligšiol Londonas vis dar nebuvo
pripažinęs sovietų okupacijos. Tad didelio "vlarmo dėl
to kelti, rodos, nereikėtų.
Bet padėtis, vis dėlto, yra nepaprastai rimta. Iš lie
tuvių pusės reikia didžiausio akylumo ir apsukrpmo,
kad tą susidarančią rimtai pavojingą padėtį pakreipti
geron pusėn. Reikia neužmiršti, kad jei mes ir galin
giausius užtarėjus turėsime, be mūsų pačių darbo ir
atitinkamų žygių kovos nelaimėsime. Didysis lietuvių
tautos bičiulis Jungtinių Valstybių Prezidentas Roose
veltas aiškiai ir griežtai stovėjo ir stovi už atstatymą
laisvos ir nepriklausomos, Lietuvos valstybės. Giliau
sia esame įsitikinę, kad jisai to savo nusistatymo ne
pakeis. Amerika, kovodama dėl pasaulio demokratijos
apsaugojimo, dėl pavergtųjų tautų išlaisvinimo, dėl tei
singos ir pastovios taikos įgyvendinimo, negalės, juk,
daryti išimtį Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms.
Būtų nepaprastai skaudu, jei toms tautoms tokios
skriaudos būtų daromos, jei iš vieno okupanto ja« iš
laisvinus, kitam okupantui būtų pavestos.
Bet reikia žinoti, kad į Jungtinių Valstybių vyriau
sybę dabar bus daroma didžiausio spaudimo, kad ji
sutiktų pripažinti Stalino programos devynis punktus,
inimant ir tąjį punktą, kurs kalba apie įjungimą Lie
tuvos į Sovietų Rusiją. Gali būti taip, kad vienam Pre
zidentui Rooseveltui teks priešintis Maskvos reikala
vimams. Ir, dėl to, numanu, ko šis momentas reika
lauja iš lietuvių tautos vadų ir iš visų lietuvių, kurie
turi laisvę reikšti savo valią. Iš lietuvių pusės yra rei
kalinga, kad Vašingtonas ypač justų mūsų stiprų ryž
tingumą ir vieningumą stovėti už savo tautos šventas
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
Mes ne vieną kartą ir ne be pagrindo statėme net
reikalavimus, kad tuoj susiorganizuotų stipri ir auto
ritetinga Lietuvių Taryba, kad būtų sudaryta Lietu
vos vyriausybė užsienyje. Ir, atsižvelgdami į vėliausius
įvykius tarptautinėj politikoj, tuos reikalavimus mes
čia šiandien dar didesniu griežtumu statome.
Sudarytoji taryba ir vyriausybė būtų vadovu ir au
toritetu ne tik mūsų tautai, bet jos, sutraukusios į
krūvą visas laisvėje esančias tautos pajėgas, galėtų ne
vien tik budėti, bet daryti tinkamus žygius, kad pa
šalinti pavojus Lietuvos nepriklausomybei.
Suprantama, kad šiaurės ir Pietų Amerikos, Didžio
sios Britanijos ir Vatikano nepripažinimas okupacijos
yra labai svarbus dalykas. Tai labai stiprus pagrindas
ant kurio stovint galima dirbti ir kovoti. Bet tai rei
kia dirbti ir reikia kovoti. Reikia darbui ir kovai ga
bios, apsukrios ir autoritetingos vadovybės. Reikia,
kad ji tuojau užmegstų artimiausią kontaktą su kitų
valstybių vyriausybėmis ištrėmime, išsikovoti ir jų ir
Amerikos valstybių bei Londono grigažiaifluį. Su kai

kuriomis valstybėmis reikia susitarti pirmiau negu,
karui užsibaigus, valstybių atstovai sės prie taikos
stalo.
Tad, mes dar kartą apeliuojame į Lietuvos politikus
ir diplomatus, mesti į šalį asmeniškumus, vienokius
ar kitokius atsiskaitymus iš praeities laikų, telktis į
krūvą dideliam tautos darbui, garbingai kovai, nes
kiekviena sugaišta minutė didina pavojus mūsų tau
tai ir sunkina jos kelius į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.
/

Vėliausieji įvykiai ir lietuviai bolševikai
Lietuviai bolševikai Amerikoje pastaruoju laiku daug
rašo įr kalba apie Lietuvą. Jie tiesiog Lietuvos patrijotais save apsišaukia.
Bet lietuvių visuomenė netiki ir netikės bolševikų
žodžiams apie patriotizmą, kol jie neatitaisys Lietuvai
padarytų skriaudų. Ligšiol jie dirbo nepriklausomos
Lietuvos nenaudai. Jie džiaugėsi kai Lietuva buvo sve
timos valstybės okupuota.
Jei kada, tai dabar lietuviai bolševikai turi puikią
progą pakeisti savo nusistatymą Lietuvos atžvilgiu.
Žinodami, kad Stalinas stato griežtą reikalavimą po
karo Lietuvą prijungti prie Sovietų Rusijos, dabar
tuoj turėtų iškelti protestą prieš tokį neteisingą ir ne
žmonišką reikalavimą ir pasisakyti, kad jie stovi už
visišką Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Kol jie
nepasisakys kovoją ir prieš vokiečių okupaciją ir prieš
užsimojimus vieną okupaciją pakeisti kita; kol jie ne
solidarizuos su visa patrijotiškaja visuomene stovėti
be jokių kompromisų ant laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos pagrindo,' tol skaitysime juos, lietuvius bolsševikus, piktais lietuvių tautos priešais, parsidavu
siais svetimų valstybių interesains.
Tad, ponai bolševikai, dabar yra pats laikas pradėti
atitaisyti jūsų padarytas Lietuvai skriaudas.

Spaudos reikalai
Vasario mėnuo kasmet yra skiriamas Amerikos ka
talikų spaudai praplatinti. Visi laikraščiai, žurnalai,
knygų leidyklos pasistengia tuo laiku prie platinime
pastatyti daugiau darbininkų, šį darbą stipriai pare
mia vyskupai ir visa dvasiškija. Į darbą įtraukiamos
parapijos ir organizacijos. Visam šiam sąjūdžiui vado
vauja National Catholic Welfare Conference spaudos
skyrius.
<•
Būtų laikas ir lietuviams katalikams bent kartą rim
čiau ir planingiau padirbėti savųjų laikraščių ir kny
gų praplatinimui.

Reikia dirbti
J. Kripas “Tėvynėje” dėl lietuvių vieningesnio darbo
reikalingumo, tarp kitko rašo:
“Amerikos lietuviai daug padės Lietuvos respubli
kai atsistatyti, jeigu tik ir toliau tuo rūpinsis ir ras
čia daugiau Lietuvai draugų ir užtarėjų. Darbo yra
daug, tik reikia jo netrukdyti, o dar vieningiau dirb
ti. Galime pasimokinti iš praeities: kad kur tik dar
bavomės, ten ir laimėjome. Imkime pavyzdžiui tokį
žymų dalyką kaip Maryland valstija, kur kas metas
minima Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas kai
po legalė šventė. O kur kiti laimėjimai, kaip tai: lie
tuviški darželiai miestų parkuose, paminklai, gatvių
pavadinimai lietuvių pagerbimui, lietuvių dienos ir
t.t. Visa tai yra mūsų tautai draugiškumo ženklai.
“Kad tą lietuvių įtekmę čia padidinus, reikia gauti
daugiau įtekmingų draugų: žymių Amerikos visuo
menininkų, valdininkų, senatorių bei kongreso atsto
vų...
“Iki Lietuva pasiliks svetimų okupacijoje, jos žmo
nės negalės laisvai savo reikalų ginti, todėl mes, čia
laisvai gyvendami ir mūsų tautai prielankioje val
stybėje. galime drąsiai dirbti Lietuvos respublikos
atstatymo darbą. Bet kad tas darbas sektųsi, reikia
mums vienybės.”

šeštadienis, sausio 24, 1942

RIMTIES VALANDĖLEI

Kataliku tikėjimas neieško reklamos

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 24 d.)

Prezidentas Wilsonas siū
lo taiką... Sausio 22 d. savo
kalba Jungt. Valst. senate
prezidentas Wilsonas suža
vėjo visą pasaulį. Jis išdės
tė taikos planus, kuriuos įvykdžius pasauly būtų nuo
latinė taika. Jisai iškėlė rei
kalą pasaulio valstybėms įsteigti “nuolatinę taikos ly
gą”. Taikos sąlygose E liso
nas pabrėžia, kad taika vyk
doma be jokių pergalėtojų
diktavimo — kaipo lygūs
su lygiais; įgyvendinta tai
ka turi būti pastovi; taika
turi būti teisinga, pripažįs
tant lygias teises lygiai di
delėms ir mažoms tautoms;
įvykus taikai nusiginkluoja
ma; visos jūrės padaromos
laisvomis... “Jei šitie prez.
Wilsono planai įvyktų, tuo
met ir Lietuva susilauktų
laisvės”.
•
Laukiama didelių pervers
mų Rusijoj... Petrograde lei
džiamo dienraščio “Rieč”
vyriausias redaktorius
ir
Rusijos kadetų vadas M.
Miliukovas, vadovauja Rusi
jos liberalams, kurie bet ka
da gali rimtai susiremti su
dabartine rusų biurokratų
vyriausybe... Spėjama, kad
Rusija jau yra baisios revo
liucijos išsiveržimo išvaka
rėse... “Toji revoliucija bus
didesnė, negu rusų-japonų
karo metu.”
•
Ašarų ir kraujo pėdsa
kais-.. “Griuvėsiuose Lietu
va, ašaromis prausias lietu
viai, pelenų krūvos liko vie
toje turtingų, . paskendusių
soduose Lietuvos kaimų...
Kada gi tie griuvėsiai bus
prikelti gyveniman ir tarp
jų vėl suskambės galinga
gyvybės daina!...”
K. G.

ti savo pusėn žmonių nuo
monę, tas palaikys jų gerą
valią ilgam laikui. Tą pa
mokė pereitas pasaulinis ka
ras, tą kartoja dabartinis,
nors negalima sakyti, kad
viskas buvo neteisybe pa
grįsta.
Katalikų tikėjimas neieš
ko reklamos, nesigiria nu
veiktais darbais, nežada žmo
nėms nepaprastų dalykų,
skelbia tiktai Kristaus moks
lą, nurodo įvairias pareigas
bei sunkias priedermes, ku
rias žmogus turi panešti.
Tas tikėjimas žada žmogui,
čia, žemėje, ramybę sieloje,
amžiną laimę danguje, jei
gu visa sąžiningai užlaikys.

Jeigu kas įvyksta nuosta
baus iš katalikų gyvenimo,
retas tesužino arba, žmo
gus jau yra miręs, kada ge
rieji jo darbai keliami aikš
tėn. Kiek kareivių žūna gin
dami tėvynę, niekas apie
juos nežino. Retkarčiais, ku
ris nors įstringa spaudos
akyse, paprastas elgesys įsigyja herojaus ypatybių.
Neieškokime, taigi, pagyrų
čia žemėje, įsigysime jų už
tektinai ir su kaupu dangu
je.
A.B.C.J.

Taip galiūnai sugriovę
rūmus išsiskirstė apmaudoje po platų pasaulį — be
valios, be džiaugsmo ir be
vilties.
O skruzdės iš rūmų dul
Milžinai galiūnai nerado
būdo išvaryti visoms skruz kių ir šipulėlių susikrovė
delėms iš savo pilies rūmų sau tinkamus rūmus ir ra
sienų, susirinkę tarės — ir miai tebeviešpatauja.
K. g.
supykę nutarė sugriauti di
delį bokštą su kuoru.
YVisconsin valstybė turi
O rūmų vidų išpuošė beveik 400,000 akrų valsty
brangiais akmenimis ir auk binio miško.
su išmargino. Pačiame gi
rūmų vidury pastatė didelį,
Kiekvieno kataliko
yra
krikštolinį kvepiančio sal priedermė remti katalikišką
džius rūmus. Sujudino mil ją spaudą. VlenintėUs lietu
žinai devynes eiles, po de- vių katalikų dienraštis Avyųias lieknas kolonas, ir merikoje yra dienraštis
susiubavę rūmai, griuvo “Draugas.”
♦
trupėdami į dulkes ir mažus
Dievas turi daug vardų,
Poincare apie karą... Pran šipulius.
nors Jis tėra vienas.
cūzijos prezidentas Poinca
re pasakė, kad talkininkai
priversti vesti karą, kol ne
bus atstatyta gerovė ir pa
daryta žmoniška taika.

Milžinai ir skruzdės
Susirinkę plataus pasvie
čio milžinai galiūnai ilgai
galvojo, tarės, kalbėjo — ir
nutarė pastatyti aukštame
kalne didelius sau rūmus.
Iš didžių kalnų kieto
juodo granito ir balto, kaip
sniegas, marmuro tašė di
delius luitus, lygino ir kro
vė į storas busimų rūmų
sienas.

Svarbus reikalas

Pastatė galiūnui rūmus
su devyniomis eilėmis, po
“Amerika” rašo:
devynias lieknas lyginto
“Lietuvių amerikiečių draugijos visame krašte, marmuro kolonos ir aukštą,
kiekviename mieste, perka Apsigynimo Bonus už siekiantį dangaus debesis,
tūkstantines sumas. Tikrai tų bonų lietuviai jau iš didelį vyno indą pasaldinti
pirko už kelis milijonus dolerių. Raudonajam Kry garbės ir džiaugsmo dienai.
žiui irgi sudėta stambių aukų.
Bet šit atėjo iš tyrų slė
“Reikia paruošti planas, kaip sužinoti ir tinkamai nio maža skruzdėlė, įšliau
užregistruoti lietuvių amerikiečių prisidėjimą šalies žė į rūmus, ir, įkopus į
gynimo darbe. Kuo greičiau tai padarysime, daugiau bokšto viršūnę, išperėjo
naudos bus,”

Reklama nežymius įvy
kius ir asmenis paverčia kar
žygiškais darbais ir garse
nybėmis. Prasčiausia prekė,
menkiausias prietaisas, tin
kamai garsinamas, įgyja
aukštos vertės bei naudin
gumo, nes nuolatos karto
jami žodžiai pasilieka žmo
gaus mintyje.
Kai Hitleris buvo nežy
mus politikas, jis buvo drau
gų pajuokiamas, šių laikų
laimėjimų šviesoje jis lieka
gudriu, apsukriu išminčium,
su kuriuomi kiekvienas pri
valo skaitytis, nes jo pajė
ga arba įtekmė neapsako
ma, bent Vokietijoje.
Argi ne tiesa, kau radio
pagalba įvairios prekės ne
paprastai giriamos? Besi
klausant produktų apibudi
nimo prieinama išvados, kad
tie, kurie nesinaudoja tuo
muilu arba negeria skelbia
mos kavos, arba nevartoja
nepaprastų ir tiesiog steouklingų vaistų, sau tiktai da
ro
milžiniško
pobūdžio
skriaudą. Vartojant, pats
žmogus nepastebi nieko ypatingo giriamose prekėse.
Menkas incidentas lieka
reikšmingu istorijos bruožu.
Kas pirmas įstengia palenk-

šeima, o U šeima kitas šei-

mas, ir pasklido po visą
plačių rūmų vidų iki kiemo
ir užteršė skruzdės visus
rūmų kampus ir saldų
džiaugsmo vyną.

šeštadienis, sausio 24, 1942
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riškas paliaubas. Visų ko
munizmo vadų tikslas tas
t
pats; per revoliuciją užka
Žiema. Ant beržo baltai apšarmojusio
riauti Europą; tik metoduo
Nuputė varna sena.
se pasitaiko mažų skirtumų,
Kraipo ji galvą ir užsidumojusi
Prof. K. Pakštas,
Kvarksi sau vargšė viena.
bet ne tiksluose. Raudona ar
Vienos Rusės Dienoraštis
IJetuvių Kultūrinio Instituto direktorius
balta, Rusija prie pirmos
Kvar-kvar! Man liūdna. Kaimynai aršiausieji
galimybės neatsisakys prj(Tęsinys)
J lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte
Kregždė, gegutė, garnys,
gų pasiimti Europą savo
Sniego pabūgę į kraštą toliausįjį
UI. Britų Imperija ir •
1. Visiems ginčams priva- valdžion. Rumunijos, Lenki
Išlėkė sauvisi trįs.
(Tęsinys)
Paneuropa
lomą arbitražą.
e
jos ir Baltijos valstybių są
2. Sumažinimą Paneuro junga vis dar būtų persilpKaž kur dabar ilgakojis braidydamas
Pas mus, kaime, — tai Vašos kas antras žodis, ir ji
Paneuropos šalininkų tar pos povandenių laivų
Gaudo varlįukštee jaunas;
, na Europai apginti nuo su-.
visada nori įtikinti, jog pas juos, kaime, viskas geriau ir pe gimsta dvi programos:
Kregždė,
gegutė vabzdžius bevaikydamos
8. Susitarimą apie oro lai- stiprėjusįos tris kartus už
patogiau, kaip mieste. Mumis visais ji pasitiki, tik nuo Mažosios Europos ir Didžio vyno apribavimą.
Kaž-kam begieda dainas.
! ja8 didesnės Rusijos. IšminOtmaro laikosi atokiai ir abejingai. Mes pasakėme, kad sios Europos. Sios pastaro 4. Britų laivynas saugo tingai Europą pasielgs vesJiems negalvoję šis kraštas nuvargintas,
jis yra vokietis, ir ji mano, kad čia slepias kažkas įtarti sios šalininkai Paneuropoje Paneuropos kolonijas Azijoj dama taikingą politiką RuSniegu apkloti laukai.
no. Ką ji supranta vokiečiu, man dar neaišku, bet dažnai norėtų matyti D. Britaniją nuo bet kurio užpuolimo, sijos atžvilgiu, bet kartu
Rūpi jiems pievos žiedais tik išmargintosk,
“piktoji dvasia” ir “vokietis” jai yra labai artimos sąvo ir Rusiją, abi kartu ar bent Ogi Paneuropa lygiai saugo pasiruošusi bendromis jėgo
Vasaros meilus rytai.
kos. Mus visus vadina “tu,” o apie save visados kalba jų vieną. Rusija per sovie- D. Britanijos salas Europo- mis ginti savo rytų sienas j
daugiskaitoje “mes,” nuo to ji niekaip negali atprasti.
~.l
Na, tų esybę man rask nedėkingąją
tinę diktatūrą jau išsisky- je nuo rusų puolimo, ore Rusija nepradės karo, jei
Kaip tie poetai žmonių!...
rė iš europinės demokrati- gina Londoną.
žinos, kad Lehkijos ir RuKregždei ir garniui ir gegei vylingaijai
Lapkričio 20 d. jos sistemos ir jos klausiuI 5. Britų dominijos Paneu- munijos laukuose ją pasiJie nesigaili eilių.
mas kol kas visai atkrinta. j rop08 imigrantus traktuoja tiks vokiečių, prancūzų, itaTosią Volkovą susitikau prieš universitetą. Ji buvo I Britų Imperija yra didžioji iygįomį8 8u britų imigran-Į lų ir ispanų kariuomenės.
Aš tik viena štai sparnuotųjų minioje
šviesiai mėlyna palaidinuke, kuri labai tiko prie jos auk- i galybė susidedanti iš dalių,1 įa*a*
Neapdainuota likau!
Kitas pavojus Europai grę
sinių plaukų. Jos veidas spindėjo laime. Ji ėjo tvirtais esančių Europoje, Ameriko
Kvar-kvar!
Matyti poetų krūtinėje
šia iš kai kurių valstybių
6.
D.
Britanija
ir
Airija
Syšo nebera daugiau.
žingsniais, po pažastimi nešdamasi knygų ryšulį.
je, Azijoje Afrikoje ir Aus prisijungia prie Paneuropos (pav. Vokietijos) rusiškos
— Na, Tosia, kaip tu gyveni? Galima pasveikinti? — tralijoj. Kyla klausimas ar muitų unijos arba sudaro orientacijos. Vokietija tikiJie nesuprant, jog manyje nabagėje
tos
tolimos
dalys
panorės
Plaka taipogi širdis.
klausiau.
su ja preferencinę sutartį.
si kurią dieną sąjungoje su
būti Paneuropos nariais.
Jog
toj juodgalvėje, juodauodegėje
Rusija dar kartą pasidalin
— Taip, jūs galite mane sveikinti, vakar su savo Coudenhowe-Kalergi mano, IV. Sovietų Rusija ir
Meilės
gal būti už tris...
ti Lenkiją (ir Baltijos krašvaikeliu įsiregistravau.
kad britų dominijos neno Paneuropa
tus). Vokietijos rusiška o
Kvar-Kvar! Matyt mano baigias gyvenimas,
rės Paneuropoje dalyvauti.
Politiškai modernioji Eu- rientacija sudaro Europai
— Kokia jūsų pavardė?
Bet taip toliau nebebus!
Tačiau jei jos sutiktų, tai ropa daugeliu atžvilgių yra kuo didžiausią pavojų. Vo
Rasis
poėzijos naujas išmanymas
— Pasilikau savo senąją pavardę, jis priėmė manąĮ jis siūlo joms palikti duris panaši į senąją Graikiją. Pa- kietijos įsitraukimas į ru
Augštas, gilesnis, svarbus...
34. Jis buvo Veselkovas, o dabar Volkovas!
visai atviras. Anot jo, Ban-j naši savo susiskaldymu, ri- siškų tautų sąjungą atkel
Dainiai supras, jog aš varna badaujanti.
— Kur jūs gyvenate?
europa nuo pat savo gimi-. valizacija, karais ir kultū- tų Azijos sieną prie Reino,
Žiemą dienas ir naktis —
— Jis gyvena studentų bendrabuty, o aš turiu ma mo turi lošti su D. Britani-, ros bendrumu. Kaip susi- o likusioji Europos dalis pa
Hymno
vertesnė už garnį, keliaujantį
žą kambariuką pas vieną daktarą, bet jis toks mažas, ja a fair play. Kiekvienam1 skaldžiusiai Graikijai pavo- tektų anglosaksų protektoĮ svetimąsias šalis!...
jog abiem per maža vietos, nors priežodis priešingai apie europiečiui turi būti aišku, j jus gręsė iš barbariškos Ma- ratan ir Paneuropos idėja
A* Jakštas.
mažus kambarius sako. Jei jis manęs pasiilgsta, ateina kad Europos susijungimas i kedonijos, taip susiskaldžiu- liktų visam laikui palaido
pas mane, paprastai mes susitinkame universitete. Jis ! negali būti nukreiptas prieš šiai Europai pavojus grę- ta. Tik laiku sukurta Pan
šiandien pas mane laikė egzaminus, ir jam nepasisekė. ■ D. Britaniją, bet turi siek- 8ia iš barbariškos Rusijos. europa galėtų tuos pavojus viena kalba, vieningas tau ninkė tarp Paneuropos ir
Tai atsitiko dėl to, kad, nestudijavo, o visą savaitę flir ti tų pačių pasaulinės tai- Graikų valstybes sunaikino prašalinti, ogi jie kas mė tų mišinys, viena konstitu Panamerikos. Visos trys są
tavo. Jis nustebo, kai aš jam nepasirašiau ir pasakiau: kos tikslų ir kartu su ja bū-1 makedoniečiai. Toks pat li nuo vis labiau gręsia. Jei cija ir tie patys tautiniai jungos būt labai suintere
ti etapu į viso pasaulio or kimas susiskaldžiusiai Eu sovietiškas
absoliutizmas jausmai. Europoje daug tau suotos pasaulio taika, jas
— Mano mielas, čia mes neturime savo šeimos rei
ganizaciją. Jeigu Paneuropa ropai gręsia iš Rusijos šo pasikeistų į demokratiją, tų, daug kalbų, istorinių ir visas riša ta pati kultūra ir
kalų painioti — universitetas lieka universitetu!
siektų tikslų visai priešin- no, kurios gyventojų skai tuomet atsivertų galimybių ūkiškų skirtumų. Nors Pan- tie patys politiniai princi
Aš jam uždraudžiau tris dienas peržengti mano gų d. Britanijos interesams, čius labai greit didėja. Jau ir Rusijdi prisidėti prie Pan amerikonizmas dar tik evo pai, visos trys jos galėtų
slenkstį. Sekmadienį jis turi egzaminą iš “Istorinio ma tuomet britai priešintųsi jos Petras Didysis pradėjo ru- europos, kas, žinoma, pn- liucijos stadijoj, bet vis dėl garantuoti pasaulio civiliza
terializmo,” jis visai susikompromituos, jei taip rūpin kūrimui, kaip priešinosi ir sų Drang nach Westen, už- į klausytų nuo jos pačios no- to jis jau gali būti Europai rijos taikią evoliuciją.
sis manim, bet ne knygomis.
kariavo prieš vienos kurios imdamas dalį Suomijos, Es i rų. Paneuropa susitarusi su pavyzdžiu. Panamerika su
(Bus dauginu)
valstybės hegemoniją Euro tiją ir dalį Latvijos. Jo įpė- Rusija galėtų pradėti pla- darys Europai pavojų, jei ši
Taip ji plepėjo, paskui dar tarė:
poje: prieš Pilypą II, prieš diniai užkariavo Lietuvą ir i tesnę nusiginklavimo prog- ir toliau pasiliks susiskal
— Aliute, aš esu taip laiminga, kad jūs galite įsi Liudviką XTV, Napoleoną I, didelę dalį Lenkijos. Pašau- ramą, kuri leistų visam pa džiusi ir anarchiška. Ji virs
vaizduoti. Būti mylimai! Paskui, paskui... aš norėčiau Nikalojų I. Bet demokratinė
linio karo metu Rusija ban sauliui nusiginkluoti, armi didele Europos viltimi, jei
turėti kūdikį; moteris be kūdikio, tai negalimas daiktas!
Pain—Agony Starta T® Luvt la
ir pacifistinė Paneuropa net dė pasiekti Berlyną ir Vie jas pakeisti milicijomis ir ši pastaroji pasimokins iŠ
Jūs žinote, kaip myliu mokslą, bet atiduočiau Kantą ir
.
24 Hourg
savo
moderniosios
dukters
negalės ofensyvinių tikslų ną. Jei 1919 m. Liebknecht visai žmonijai atskleisti nau
Happy Days Ahead fer Yon
Bergsoną už šeimos Jaimę!
ir paseks jos pavyzdį. De
siekti. Ji net atskirs D. Bri sukilimas Vokietijoj būtų jus, geresnius amžius.
Thlnk of lt—how this old world
\
dnas maka progresą—now coipea a
mokratinė
ir
pacifistinė
Pan

praacrlptlon whlch la knoam to phartaniją nuo pavojingos Rusi pavykęs, tuomet Vokietija
maclatg aa Allenru and withfn 4S
Gruodžio 2 d.
europa
nerivalizuos
su
gavo
b oura aftar you atart to take thln
jos
ir
neprileis
jos
arti
šiau

būtų
Maskvai
priklausiusi
V.
Europa
ir
Amerika
hartft Motina formula paln, agony and
•
Jnflammatlon caused by ezceaa urlo
seserimi Panamerika, bet
rės jūrų ir tuomi labai su Italija ir Balkanai būt buvę
ac|d haa atart ed tp depart.
Mieste plinta gražus anekdotas; jis atėjęs iš pietų
.Allenru doea Juat what thla notlea
stiprins D. Britanijos sau priversti jos pavyzdį pasek
“Panamerika stato Euro- solidarizuos kultūros ir tai
aaya lt wlll do—lt ia ruarantead- You
Rusijos. Bet tai joks anekdotas, o tikras atsitikimas.
can aet one genarotis bottle at leadgumą. Coudenhowe-Kalergi ti ir Leninas būt pasidaręs pai didžiausią pavojų arba kos darbuose. Britų Imperi
Ing dnigstorea everyvhere
M
centą and tf it doean't brlng the joyViename susirinkime vienas komunistas pasakojęs apie
aue reaulta ynu ezpect—your aarnay
vfcol® haartadlr rattirapd.
•
sovietų rojų ir nupiešęs jį puikiausiomis spalvomis. Tada net numato Paneuropos ir visos Europos ponu. Raudo- didžiausią viltį”. Iš šio ir iš ja galėtų būti lig ir tarpi
Britų Imperijos tamprią są-j našai militarizmas ir jo In- kitų dvejopos prasmės Couišėjęs vienas darbininkas ir taręs:
jungą, kurios svarbiausiais ternacionalas į santykius su denhowe-Kalergi išsireiški
— Taip, drauge, čia turiu kriukį. Jis vaizduoja caro punktais siūlo šiuos:
I Europa žiūri tik kaip į ka mų kai kurie Amerikos ra
laikus. Kriukio galva — caras, galas — išnaudotojai peršytojai pasidarė klaidingą
REZERVUOKITE
rimetėliai, o vidurys mes, ūkininkai ir darbininkai. Lazdą
KARO GAMYBAI PERSONALAS
įspūdį, kad jis skelbiąs Pan
apsukote kitu galu, viešpataujate jūs, o mes visi pasi
GEGUŽIO 3 d.,
europos idėją
nukreiptą
likome tie patys!
prieš Ameriką. Nieko klai
1942 m. I
i dingesnio! Jis perša suvar
Gruodžio 3 d.
gusiai Europai 48 Amerikos
ir vykit į Speciali Parengime
valstybių federacijos pavyz
Vąšą reikėjo atstatyti, nieko negalima su ja pradė
dį, išugdžius) turtingiausią,
ti. Pasamdėme kitą tarnaitę; jos vardas Duniaša, ji turi
galingiausią ir pažangiausią
gerus pažymėjimus savo ilgametės tarnybos. Tikit'tai,
šalį, kurios piliečių materia
kad dabar būsiu laisva nuo grubaus namų ruošos darbo.
linė ir dvasinė gerovė nuo
lat žydi ir auga. Suskaldy
Gruodžio 5 d.
tam Europos ūkiui labai
sunku konkuruoti su Ame
Grįždama iš universiteto, mačiau “pilietiškas lai
rikos ūkiu. Europai dar aun
karts Įvyksta tą dieną
dotuves,” vadinas, be dvasininko. Dažniausiai taip laido
kiau bus konkuruoti, kai di
jami partiios nariai. Velionis turėjęs būti nežymus pat
deli Rusijos ir Kinijos ūkiš
Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salyje
tijos žmogus, nes palydovų tebuvo pora moterų ir kele
ki vienetai bus tinkamai su
prie 46-tos Ir South Wood Street
pramoninti. Europa savo ū
tas vyrų kareiviškomis milinėmis. Jie žvelgė niūriai ir Į
• •
• •
•
kį gali išgelbėti tiktai susi
piktai, iš jų veidų buvo matyti, jog laidojamojo visai ne
— Rengiamas —
jungdama panašiai
kaip
sigailėjo, bet tik pildo pareigą. Velionis gulėjo atvirame
Šiaurės Amerika padarė. Ū
VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
raudoname karste; tai buvo jaunas vyras, jo išbalusiame
kišką pavyzdį Europai duo
veide buvo sustingęs didžiausias nusivylimas. Niekados
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų
(•'Draugas" Acme
telephotn
da Amerikos Jungtinės Vai
nejutau taip šiurpaus vaizdo. Ant karsto buvo užrašyta:' Donald M. Nelson (dešinėje) karo gamybos boardo
• *
* •
*
stybės, ogi politišką — Pan
“Mes, komunistai, džiaugsmingai sutinkame mirtį!”
pirmininkas, ir Wiiliam H. Harrison, karo gamybos di
amerikos Unija. Tačiau A
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rektorius, planuoja sudaryti šios gamybos tvarkymui
tisrikos sąlygos kitoniškos:
rėmimui, Atsižvelgiant į šiuos Karo Sunkumo įtaikus.

Moterys Raudonojoj Audroj

VARNA

Europos Jungtinės Valstybės arba
Paneuropa

RHEUMAfISM

tor

GEGUŽIO VAKARAS

£Bu» daugiau)..

personalu,

š.

Amerikoje

viešpatauja
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Duosni šeima

Tėvu Marijonų
Bendradarbių
skyrių veikla
Tovvn of Lake. — Marijo
nų Bendradarbių 8 skyrius
rengia “bunco party” vasa
rio 1 d., 2 vai. popiet, O.
Tuandienės namuose, 4412 S.
Hermitage Avė. Nuoširdžiai
kviečiami visi atsilankyti ir
paremti pramogą. Pelnas
bus seimo dovanai. Seimas
įvyks vasario 8 d. Aušros
Vartų parap. svetainėj. Pra
moga daug rūpinasi ir daug
darbuojasi skyr. pirm. Petr.
xurskienė. Jai padeda ko
misija. Lauksime visų atsi
lankant. Bus gražių dovanų.
Rėmėja

Pirmieji Vladislovams
į talką

sus palinksmins gera muzi
ka ir gražios dainos. Viskas
rūpestingai paruošta choro
ir 15 orkestro dalyvių.
Jos. F. Budrik, Ine., dvi
lietuviškos radio ir rakan- ,
dų krautuvės — 3241 ir 3409!
S. Halsted St. yra leidėjais i
šios programos. Pranešėjas

Brighton Park. — Sausio
21 d. parapjios salėj įvyko
veikėjų susirinkimas tikslu
sudaryti talką Vladislovams
jų rengiamam vakarui gegu
žės 3 d. Šv. Kryžiaus para
pijos salėj. Iš šio susirinki
mo iniciatoriaus paaiškėjo,
kad stovime prieš didelį dar
bą, kurį pasiėmė vadovauti
Chicago Vladislovai, šiam
vakarui ruošiama programa
su vaidinimu ir dainomis, o
po visam smagūs šokiai.
Susirinkime visi pažadėjo
talką, daug paskatinimo pri
davė žodis klebono kun. A.
Briškos, kuris, kaip žinome
yra didelis katalikiškos spau
dos rėmėjas žodžiu, raštais
ir aukomis. Talkininkais su
sirašė šie veikėjai ir veikė
jos: F. Paukštis, J. Brazauskis, Petrulis ir jo žmona, F.
Gubista, J. Količius, J. Ki
sielius, Fr. Kuzmarskis, J.
Žukas, Pr. Dobrovolskis, EI.
Paulienė, D. žukienė,
M.
Stankiūtė, E. Pauliūtė, M.
Rudokaitė.
Rap.

KAZIMIERAS PEPERAS
kuris mirė Gruod. 21 d.,1941 m. ir tapo palaidotas
Gruod. 26 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir nulydėjo
jį į kapines.
Mes, atmindami ir apgailėdami jo mirtį, norime
kuo nuoširdžiausiai atidėkoti visiems, kurie mums
buvo taip geri šioj sunkioj valandoj. Ypač norime
atsidėkoti gerb. pralotui M. Krušui už sutvarkymą
tokių gražių apeigų bažnyčioj. Dėkojam kunigams:
Prunskiui, Gaučiui ir Barauskui už atlaikymą iškil
mingų pamaldų bažnyčioj, bei kun. Prunskiui už
pamokslą. Dėkojame ir kun. Gaučiui ir Dambraus
kui už atvykimą ir atlikimą gražių apeigų kapinėse.
Esame dėkingi kun. Dambrauskui už pasakyta ka
pinėse pamokslą.
Esame nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie atsi
lankė namuose, ypač savo geriems giminėms, drau
gams ir kunigams: Prunskiui, Barauskui, Cinikui,
Dambrauskui ir Mažuknai. Jūsų atsilankymas pa
lengvino perkęsti šias skaudžias valandas. Esame
dėkingi visiems, kurie aukojo šv. Mišias ir gau
sias maldas. Dėkojame mandagiam grab. Ant. M.
Phillips. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie
paguodė mus nuliūdimo valandoje, taipgi visiems
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms.
Lai Dievas Jums visiems kuo gausiausiai atlygi
na už parodytą gerumą, nuoširdumą ir paguodą.
Trečiad., Saus. 28 d., Šv. Jurgio bažnyčioj bus at
laikomos mėnesio sukaktuvių šv. Mišios. Nuošir
džiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti.
Nuliūdę: Moteris, Sūnui, Dukterys, Sesuo M. My
kolą, Žentas, Anūkai, Švogeriai ir Giminės.

Tarp marketparkiečių

Budriko radio valanda

Programa tęsis valandą.
Dalyvauja Kęstučio choras.
Bus išpildyta Žilevičiaus,
Gailevičiaus ir Sarpaliaus
kompozicijos.
Sekmadienį, sausio 25 d.
5:30 vai. vak. iš galingos
WCFL—1000 kil. radio sto
ties bus Budriko radio prog
rama, kuri tęsis visą valan
dą — iki 6:30 vai.
Programoje
dalyvauja
Kęstučio mišrus choras, va
dovaujamas Petro Sarpa
liaus. Choras išpildys daug
lietuviškų dainų, su
Tarnybon pašaukti gražių
komponuotų Žilevičiaus, Gai
Karo tarnybon šaukiami I levičiaus ir Sarpaliaus. ChoNorthwestern universiteto rui diriguos Petras Sarpamedikalinio fakulteto 57 na lius, o didžiulis Budriko or
riai. Jie tarnaus kariuome kestras pritars dainoms.
nės stovyklų ligoninėse.
Per 60 minučių smagiai vi-

Suimtas didelis

gaisro sukėlėjas
Policija suėmė George
Fairbanks, 15 m. amž., Lake
View High School mokinį,
kurs išpažino, kad jis su ki
tais dviem berniukais 1940
m. gegužės mėnesį sukėlęs
gaisrą, kurs padaręs iki
200,000 dol. nuostolių sude
gus namams, kuriuose buvo
11 krautuvių, 4725 — 59
Broadway.

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

West Side. — Į Aušros
Vartų kleboniją atvyko Zo
fija Kamarauskienė, kuri su
sa vo šeima gyvena adresu:
2224 West Cermak Rd. Be
jokių ilgų kalbų, keliais žo Lietuviai kareiviai
džiais, Z. Kamarauskienė sa
ko: “Tėveli čia yra šimtas Filipinuose
dolerių ($100.00) parapijos Chicago Herald American
skolų mokėjimo fondui.” sausio 22 dienos la'doje at
Daugiau nieko. Kun. klebo spausdino aštuonias nuo
nas buvo taip nustebintas ir traukas chicagiečių karei
sujaudintas Kamarauskų šei vių, kurie tarnauja Filipi
mos gerumu ir džiaugėsi ne nuose ir ten karžygingai ko
sitikėtu jos kilnumu.
voja prieš japonus. Tarp jų
Čia norėčiau Kamarauskų yra pora lietuvių — eilinis
šeimai nuoširdžiausiai padė John Galdikas ir eilinis Edkoti už tokią didelę auką ward J. Guokas. Jų nuoTegul Dievas Jums šimte-J traukas minėtam laikrai{iui
r lopai atlygina.
įteikė jų tėvai.
Kun. J. Dambrauskas,
Galdikai gyvena 12200 S.
Aušros Vartų par kleb.
Emerald avė., o Guokai —
4508 West End avė.
— Jonai, kur žadi eiti?
— Tai tu dar nežinai ?
Tikras nežinėlis!
— Taigi, tau pasakysiu.
žadu eiti ten, kur jauni, se
ni, stori ir ploni, žada eiti.
Tai yra į Šv. Vardo Dr-jos
“bingo” parapijos salėj, ant
radienį, sausio 27 d. Sako,
bus “cash” dovanos.
— O kada tas “bingo”
prasidės?
— Aštuntą vakare.
— Gerai, būsiu ir aš. J. S.

CLASSIFIED

PADEKONE
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REIKALINGI DARBININKAI

Sausio 25 d. įvyks svarbus
Visų Šv. parap. svetainėje
visų Roseland'ečių Vladu
bus susirinkimas 2 v. po piet
senų ir jaunų veikėjų ir biz
nierių. Svarbus reika’as kas
link ruošiamojo Gegužio Va
Kuria šeimos židinį
karo, kuris įvyks Gegužės 3
Cyprian A. Phillips —
d., Šv. Kryžiaus parapijos
Sophie R. Damauskas.
naujojoj salėj visų Vladislo
vų pagerbimui. Daug yra ko
Edward J. Tifelski —
apkalbėti,
dėl geresnio prisi
Eleanor C. Czerlanis.
ruošimo.
Komisija
Louis Kozenecki — MarSKELBKITĖS “DRAUGE’
tha Giadauskas.
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KRLNER - PRUZIN
CtorlatulM Patamarlnuui — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

2334

HELP WAXTED — VYRAI

••GUGE”

VVANTED

IIEII1

2334

REIKALINGOS MOTĘRYS skirsty
ti "waste'' popieras. Turi būt pa
tyrusios. Kreipkitės prie

(netoli

|l

Halsted

ir

Dlvlsion)

SO.

Tel.;

AGENTAS REIKALINGAS —
VVEST PVI.LMAN’E
Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbui, pardavlnštl laik
raščius lr t. t. VVest Pullrrtan srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar* bas. Patyrimas nereikalinga. Pašauvykite dėl

Dearborn Street

RANdolph

2334

0488—0480

8.010^lrba at‘

pasitarimo

SO.

I

raštinę:

OAKLEY

AVĖ.

KAMBARIS IŠKENDUOJAMAS, ge
roj apylinkėje, karšto vandens šilu
ma. Kreipkitės sekančiu adresu:

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

8446 South Mapl<*wood Avenue
Chicago, Illinois

Atsikreipiant <larl»o J viršmlrtėtas dar
bininkų paieška nčiae Įstaiga-s Ir |
visas
kurių
garsinimus
matysite
Į i “Drauge” ateityje, patartina Jums
pranešti darbo vlrsinlnkanet,
kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo gert ir pageidauami darbininkai, bus Jums daug
lengviau gauti darbus .pnaiškejant
vlršmiįvėtoms Informacijoms.

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LINOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
ir Lietuvių kalbose. Reikalingas tuojaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami: CANal 8010 ar

8011.

PARSIDUODA —■ didelės ūkės (tur
imos) su daug medžių (gražūs mišIkal).
Tinkamos kliūbams. kaimi
niams gyvenimams, arba pravesti j
“sub-divislons” — lotus.
Nekurios
ūkės yra prie upės. kitos prie prlvatiškų ežerų. Kreipkitės sekančiai:

OTTO tiKOSSE, Nortli Wiood Farm
CARY, ILLINOIS
Phone: CARY 3301

AVĖ.

OAKLEY

HF.I.P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT | ktt,e,.te|p/,?nu:_
127 No.

AVĖ.

OAKLEY

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės i raštine:

— MOTERYS

THOMAS PAPER STOCK
800 W. Evergrecn

SO.

AGENTAI"!! GERA PROGA —
TOVVN OF LAKE

INSPEKTORIAI

Patyrę prie gear’ų Inspektavimo lr
'■preclslon gauge checking” darbų.
Turi turėti gimimo metrikus. Kreip
kitės prie:
FOOTE GEAR A MACHINE CORP.
4545 So. VVestem Avenue

PARSIDUODA GROSERNR IR BUČERNE.
Priverstas parduoti, lies
būtinai turiu užimti kltok) darbą
kitoj vietoj. Biznis puikini kampinėj
vietoj. Krautuvė moderniškai (rengta
tr
yra pilna visokio stako.
ITž
rendą tiktai $35.00 i mėnesj. Įsteig
ta 2 metai atgal. Lease'as dar ge
ras 5 metams. Parduosiu už tiktai
$1,900.00, kuri kaina, yra mažiau
kaip pusę kainos. Atsikreipkite se
kančiu adresu:

5801 SO. CARPENTER STREET
CUtjccgo, Illinois
REIKALINGAS VYRAS ar vedusi
pora dirbti ant ūkio. Turi turėti šiek
tiek patyrimo. Amžiaus senumas ne
svarbu. Gera proga tinkamam vy
rui ar porai. Dėl tolimesnių infor
macijų. šaukite telefonu:
COLU.MBUS 4902

Oras, saulė, maistas stip
rina kūną; sveikos mintys,
kilnūs jausmai, dorybių vyk
dymas stiprina sielą.
SKAITYKITE

PRANEŠIMAS

Roselandiečiams

Proga užsidirbti ekstra pinigų agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal 8010.
arba kreipkitės Į raštinę:

A. T A

“DRAUGI

JONAS DAČIOLAS
(gyv.: 4137 So. Artesian Avė.)

PASKUTINIS

Mirė saus. 23 d., 1942 m.,
ryto laike, sulaukęs 41
m.
amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
moter) Stanislavą (po tėvais
Levlcklūtė); 2 sūnų. Rlchard
ir Jerome; motiną Oną; 4 se
seris.
Oną Valonienę ir jos
vyrą Antaną. Stella Joyce ir
jos vyrą Thomas, seserj kazimierietę — Seselę M. Adeline,
ir Lilllan Zikas ir jos vyrą
Augustą: 2 broliu, Antaną lr
jo moter) Marcellą ir Kazi
mierą; paliko taipgi dėdes, te
tas tr daug kitų draugų tr pa
žįstamų.
,
Kūnas pašarvota.% Laehawicz
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.
laidotuvės (vyks plrmadlen).
sausio 26 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas ) Auš
ros Vartų par. bažnyčią, kurioj
Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažĮstamus
dalyvaut šiose laidotuvėse.

PAGERBIMAS

Nuliūdę: Moteris, Sūna1, Mo
tin®., Seserys, Broliai. Giminės.
I-ald. direktoriai I.achawlcz
Ir Sūnai. tel. CANal 2515.

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Kvailas auksu pasislepia
ir svietas nemato jo kvai
lysčių.
Feltham
Neatidėliok darbo rytdie
nai, jei gali jį šiandie at
likti.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
14 Stoties WHIP (1620), au P. šaltimleru.

MENIŠKI — VERTINGI

PAD6KON6

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

A. +A
JUOZAPAS MAŽUNAITIS
Kuris mirė Saus. 14 d., 1942 m. ir tapo palaidotas
Saus. 19 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tų neišvengiamą amžinybės vietą.
Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėve
liams: kun. Abramavičiui, Griniui, Paškauskui, Za
karauskui ir Cinikui, kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą, o kun. Paškauskui kuris pasakė
pritaikintą pamokslą bažnyčioj už velionio sielą ir
kun. Abromavičiui už gražų pamokslą prie kapo.
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams, taipgi
L. R. K. Studentų Organizacijos nariams.
Dėkojame grab. Lachawicz ir Sūnams, kurie sa
vo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti
nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir
visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje;
o tau, mylimas sūnau ir broli, lai Visagalis Dievas
suteikia amžiną ramybę ir atilsį.
Nuliūdę lieka: Tėvai Sesuo, Tetos, Dėdės, Pus
broliai, Pusseserės ir Giminės.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS
Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS!
KREIPKITftS I

LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ;

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chambrr of Couranerce.

MODERNI Iftvidtnft PARODA

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298
vak.; fieitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui
matote “Drauge”.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
8354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 501 h Avenue
3319 Lltuanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARds 1138-1139
6812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehiU 0142
10821 So. Michigan Avė.
I. J. ZOLP
Pullman 9661
1646 VVest 46th Street
J. LIULEVICIU8
Tel. YARds 0781-0782
4348 S. California Avė.
LACHAVVICZ IR SUN AI
Tel. LAFayette 3572
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARds 4908

šeštadienis, sausio 24, 1942
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KA PASAKOJA MARIJONA BRENZAITE APIE
LIETUVAIČIŲ VEIKLAI

7

KETURI ČEMPIJONAI BOKSININKAI

Marąuette Park.
Lab 7umprniii į vvk III
darių Sąjungos 23 kuopa lai- j
kys susirinkimą sekmadienį, |ę3|gĮ]doriUS
sausio 25 d. parapijos svetainėje 2 vai. po pietų. Visi
(Draugijo3, organizat.jų
nariai ir Labdarybės dar- „
praSomo8 j3ldėmėti
buotojai kviečiami laiku su- jr tomi3 dienomis nedaryti
sirinkti, nes yra daug svar,
gimų, jei iS
ne.
bių reikalų svarstymui.
buy0 jšnuomuoti daržai ar
Valdyba į salės).

Talkininkauja Amerikos Raudonajam Kryžiui.
- Motery Klūbo stambi auka ir parengimas. J. Daužvardienės ir kitų lietuvaičių
pasiaukojimas. - Tik pradžia, bet jau

Vasario 8 d. Tėvų Mari
šv. Vardo Draugija ren
jonų Bendradarbių metinis
gia šokių vakarą vasario 14
seimas Aušros Vartų para
“Draugo” redakr/Ios per daugiausia ir rūpinasi talka
d. Šv. Kryžiaus parapijos
pijos salėj.
sonalas gyvai domisi Chica Amerikos Raudonajam Kry
salėj. Dus gera muzika. Kvie
gos lietuvaičių talka Ame žiui. Jonaitienė pranešė, kad
Vasario 15 d. Lietuvos
čiami visi atsilankyti. Narys
jau
viskas
yra
paruošta
kor

rikos Raudonajam Kryžiui.
nepriklausomybės paskelbi
tų
vakarui
kurs
bus
vasa

Ir šiuos žodžius rašantis nė
Šv. Pranciškaus Vienuoly mo paminėjimas Ashland
ra išimtimi. Susitikus veik rio 11 d. Dariaus Girėno sa
no Rėmėjų 1 skyriaus va Blvd. Auditorium.
lesnę lietuvaitę, kažkaip ne lėj. Visos įeigos skiriamos
jaus vakarienė Šv. Jurgio
Vasario 22 d. Šv. Kazi
jučiomis pradedama klausi ARK.
parapijos salėje neįvyks šį miero Akademijos Rėmėjų
nėti apie Amerikos Raudo — Kaip veikia prie klūbo
sekmadienį. Priežastis — sa centro metinė vakarienė anąjį Kryžių ir šiandieninius ARK vienetas?
lės
remontavimas. Prašom kademijos auditorijoj.
("Or&ucas” Acme telepnoM,
jo rūpesčius. Vakar teko su — Puikiai. Klūbo iždinin
Sunkiojo svorio čempijonai keturi boksininkai, (iš kairės) Jack Dempsey, Gene Tun- įsigytus tikietus nenumesti,
Gegužės 17 d metinis Šv.
sitikti su Marijona Brenzai- kė ir vieneto pirmininkė Kaney, Joe Louis ir Jimmy Braddock, dalyvauja Boxing Writers’ Association paruoštoj bet pasilaikyti. Vėliau ‘Drau Kazimiero Akademijos Rė
te, žymia veikėja ir pramo zanauskienė raportavo, kad
gė’ bus paskelbta, kuomet
vakarienėje, New Yorke.
nininke. Susitikimas su ja prie vieneto priklauso apie
įvyks vakarienė ir įėjimas mėjų Draugijos seimas.
tuo skyrėsi nuo kitų, kad ji 40 narių ir visos labai uo
su tais pačiais tikietais.
Liepos 19 d. Šv. Kazimie
$1.00 aukojo — Jonaitienė,
pati pradėjo kalbėti aktua liai darbuojasi. Tikimasi,
i Susirinkimai
A. N. ro Akademijos Rėmėjų DrA. Stephens, J. Lapinskienė, Metinė vakarienė
liausią šiandien tema apie kad netrukus šis skaičius
gijos metinis piknikas Holv
Brighton Park. — Mari
O. Biežienė, P. Baltutienė,
Mest Side. — Rytoj lygiai
krašto gynimo ir ypač Ame žymiai padidės. Panašiai pra
Marąuette Park Liet. Am. Family Vilią (Labdarių ūK. Kai, J. Daužvardienė. šeštą valandą vakare Auš- jonų Bendradarbių 35 skyr.
rikos Raudonojo Kryžiaus nešė ir Bijanskienė, klūbo
Taip kad klūbo vieneto pir tes Vartų parapijos salėje rengia metinį “bunco par Piliečių Klūbo metinis susi kyje).
reikalus. Pasirodo, kad ji sekretorė.
mininkė Kazanauskienė A- tbf metinė v vkarienė. Visu ty” sausio 25 d. Navickų rinkimas įvyks sekmadienį,
Centralinės organizacijos
visa savo širdimi yra atsi — Ar panelei Marijonai
namuose,
4538
So.
Washtesausio
25
d.
2
vai.
po
pietų,
merikos Raudonajam Krydavusi ARK darbams. Kiek žinoma lietuvaičių veikla A1 žiui nuo Moterų Klūbo įtei- stropumu vakaro rengime naw Avė. Pradžia 3 vai. po parapijos svetainėje. Visi arba apskritys, prašomi pra
nešti Federacijos Chicago
komisija ir klebonas rengė
ji tik turi atliekamo laiko RK įvairiose parapijose? į kg visą šimtinę.
piet.
nariai
malonėkite
atsilanky

apskričiai dienas savo pa
si prie jojo klebonavimo pir
nuo savo kasdieninių rūpes
ti
į
susirinkimą.
Bus
valdy

rengimų, kad būtų galima
~ TaiP- žinoma- Bet ašį Padėkojus Brenzaitei už mutinės parapijos vakarie Bus gražių ir vertingų do bos rinkimas.
čių, visą sunaudoja šiam pa
Valdyba
paskelbti spaudoje ir tokiu
trijotiškam ir, galima saky-,Pa^ daug daugiau sužinojau įnformacįjas> skubėjau prie nės. Prie šios progos para vanų ir “door” dovanos.
būdu išvengti nesusiprati
ti, šventam darbui.
'
Daužvardienės, Lietu- j j^įtų (Savo pareigųj, tačiau pijos salė išmaliavota ir nau Kviečiami visi atsilankyti.
Žagarifcčių
Klūbo
metinis
mų, kokių pasitaikydavo
. .būtų tikra
.. .be-i! vos .konsulo
žmonos, smulk-,
aixir.cn, jai išpuošta, o dabar tik lau Pramoga rengiama kilniam
— Moteris
s,
. 1 Jinai įprastu jai įskalbmgupranešimo, kuris mu ir energingumu, vis dar kiame, ant kiek tas mūsų tikslui. Navickienė jau ne susirinkimas įvyks sekma praeity. Kurios dr jos pirširdė, sako Marijona, jei ji memsko
puikiai vaizdavo, kiek daug kalbėjo man apie tą didell prisirengimo pastangas, ma pirmą kartą rengia tokias dienį, sausio 25 d 1 vai. po miau pasirinko dieną, ar išnesistengtų padėti ARK.
laiko ir energijos į šį patn- vaidmenįi kokį ŠLandįen vai- lonūs parapijiečiai įvertins. pramogas. Be to, Navickai piet Hollywood svet., 2417, nuomavo (paėmė) daržą, ar
Kas gali pasakyti, gal jos
W. 43rd St.
salę, toms reikia atiduoti
jotišką darbą įdeda konsu- dina Amerikos Raudonasis Taigi, mūsų troškimas, kad žada dalyvius pavaišinti.
padirbtasis žaizdai aprišti lienė. Jos uolumas yra tik
J. Keturakis, rašt. pirmenybę.
visi — seni ir jauni, fciznie- ' Lauks svečių ir iš kitų ko
raikštelis teks jos sūnui ka rai pavyzdingas. Ji pranešė Kryžius ir kaip svarbu yra riai ir profesionalai, ir visi lonijų. Pelnas bus seimo do
ro fronte ir jo gyvybė tuo kad visoj eilėj parapijų jau kiekvienai lietuvaitei šiai svečiai iš Chicagos kolonijų, vanai. Seimas įvyks vasario
bus išgelbėta? Gal nuffiegš- veikia lietuvaičių Am. Raud. organizacijai darbuotis ir kuo skaitlingiausiai atsilan 8 d. Aušros Vartų parap sa
Listen to
tas svederis teks jos bro Kryžiaus vienetai, prie ku tai ne bet kaip, bet daug ir kys ir parems gražų darbą. lėj.
CONRAD
Rėmėja
dkkn
Fotografas
PALANDECH’S
liui? Gal pasiūtas koks dra rių priklauso gerokai virš nuolat.
Visas
pe^as
šio
vakare
Studija
{rengta
plr
bužėlis bus sunaudotas jos penkių šimtų lietuvaičių ir
Ateitininkų Draugovės su -noe rOSlee su mo
RADIO BROADCAST
bus paskirtas “Parapijos
derniškomis užl&lmylimajam? Kasžin?...
sirinkimas
bus
sausio
25
d.
Featuring a Program of
i domis Ir Hollywood
visos dirba didžiausiu užsiSkolų Mokėjimo Fondui.”
šviesomis.
Darba*
sekmadienį, 2 vai. po pietų Garantuotas.
Tikrai gražu ir krikščio degimu ir ištvermingumu. J.
YUGOSLAV FOLK MUSIC
Yonr Country .. .
Pasitikiu Jumis, brangūs Šv. Jurgio parapijos patal
niška, kad “mūsų Mariutė” Daužvardienė pilniausia pa
Every Saturday, 1 to2 P.M.
and Your Loved Onės parapijiečiai, kad sekmadie pose. šokikai atsineša tau 420 W. 63rd Street
tikrai nuoširdžiai džiaugia sitiki, kad netrukus bus vi
nį, sausio 25 d. parapijos tinius rūbus, nes bus foto FeL: Biznio - ENGlewood 5888
STATION WHIP
si kitų savo sesučių lietu sur lietuvaičių vienetai ir
salė
bus
perpildyta.
1S2« kneeyelM (Tap of ttie W»l>
Bez.: «- ENGlewood 5840
grafuojama šokikų grupė.
Right now, thousands of
prie jų susiburs tūkstančiai
vaičių veikimu A. R. K.
young American soldiers and
Jūsų klebonas.
<moterų ir merginų.
— Girdėjome, kad Chica
sailors are risking their lives to
Kun. J. A. Dambrauskas
Bridgeport. — Labdarių 5
protect youn. Patriotism, your
gos Lietuvių Moterų Klubas — Kas daugiau daroma
kuopos susirinkimas bus sek
own iclf-protection, demands
gražiai darbuojasi Amerikos Am. Raud. Kryžiui?
madienį sausio 25 d. 2 vai.
that you do your part, nowl
Bus varžomas
Raudonajam Kryžiui, ar pa — Manau, kad iš to kas
WHOLESALE
parapijos svetainėje. Susi
Start buying United States
nelė galėtumei šiek tiek ži jau pasakyta, sako Brenzai
Defense Savings Bonds and
žiniomis iš Washingtono, rinkimas svarbus, nes turė
FURNITURE
nių apie tai mums duoti?
tė, nesunku vaizduotis, kas
S tam p s immediately.
Back
vyriausybė planuoja visuose sime valdybą rinkti, taipgi
down the aggressors with your
— Aš papasakosiu, kas daroma. Turint galvoj, kad
šalies miestuose privatų daug svarbių dalykų išgir
BROKER
dollars. Bonds are on sale at
įvyko Moterų Klūbo susirin tik dar pradžia, manau, jau
sim.
Bus
pranešimas
iš
cent

elektros vartojįmą šviesai
banks and post offices. They
DINLNG ROOM 8BST8 — PARkime sausio 12 d. Picadily gana daug padaryta. Štai,
IAJK HKTS — BIDROOM 8ET8
ir kitokiems dalykams. Ki ro susirinkimo, prieglaudos
cost as little as $18.75. Put
— RŪGS — RADIOS — RBrestorane. Kadangi klūbo tame pačiame klūbo susirin
statybos.
Visi
nariai
prašo

your dimes in Defense Stamps
taip gi gali elektros jėgos
VRIGERATORS — WAMHERS —
MANGKUB — STOVĖS.
pirmininkė Kuraitienė yha kime Raudonajam Kryžiui
and fhey, too, will go to work.
pritrūkti karo gamybos rei mi atsilankyti, naujų narių
išvažiavusi atostogų į Pietų klubas iš iždo paaukojo $50.
America needs your money
atsivesti.
Valdyba
kalams.
for a very important reason—to
Ameriką, ją pavaduoja vice o narės sudėjo kitą tiek: bū
safeguard your country, your
pirmininkė Ona Kirienė, ku tent: M. Brenzaitė $25.01
J?
Irto.
ri ir šį susirinkimą tvarkė V. Bijanskienė ir O. Kirie
Vienintelė lietuvių
Ji paprašė įvairių komisijų nė po $5.00; V. Ručinskienė,
FACTORY REPRESENTATIVE
raportų, iš kurių pasirodė,1 H. VVoidat, S. Vizgart, O.
Wholesale Liquor
kad klūbo narės šiuo tarpu Martinkienė po $2.00; pc SKAITYKITE “DRAUGĄ*
6343 So. VVestern Avenr

daug padirbėta.

AlfX ALESAUSKAS & SONS

Įstaiga Chicagoje

KVIEČIAME JUSI

Telefonas REPUBLIC 8051

KVIEČIAME VISUS I
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
, AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

Aušros Vartų Parap. Vakarienėn!
SEKMADIENĮ. SAUSIO-JANUARY 25-tą d., 1942 m.

Aušros Vartų Parapijos Svetainėje
2323 West 23rd Place, Chicago, Illinois
PRADŽIA 6-tą VALANDĄ VAKARE...................................... ĮŽANGA $1.00

1

Nuoširdžiai kviečiu senus ir dabartinius Aušros Vartų parapijos narius
atvykti į šią metinę vakarienę. Visi būsite pilnai patenkinti.
KUN. J. DAMBRAUSKAS, M. I. C.

mARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
Ir Lietuviškų Gėrimų.

Parduodame
Tiktai Tavernama.
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien
Ufaakymai ISvežiojaml
Sekančią Dieną.

FRANK VIŽGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6248-48 SO. CAUFORNIA AVĖ.
Tel REPubUc 1538—9

= --/

VienintSlis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 0:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvebill 2242

b

^"DBStGAB —

s

SUTAUPYSIT PIRKDAMI DABAR
NAMAMS REIKMENIS

Nors produkcija dabar yra sumažinta ir kainos
vis kyla, Budriko 100 tūkstančių vertės užpirktos
prekės, kuomet buvo daug žemesnės kainos, dabar
dar yra galima parduoti pigiomis kainomis.

Gesinių, Aliejinių ir Anglinių Pečių,

g Elektrikinių Pečių, Skalbimo Mašinų
Šaldytuvų, Dulkių Valytuvų.

Kainos dar yra žemos!

7 PĖDŲ 1942 METŲ ŠALDYTUVAI po .. Sjję50

PORCELAIN ELEKTRIKINIAI PEČIAI $y<j50
2 GABALŲ PARLOR SETAI po .........
9*xl2 DYDŽIO KARPETAI po ............. $2y50
3 GABALŲ BEDROOM SETAI po ......... $/Įę50

Įsigykite gerą radio, kol dar yra proga jų gauti.

1942 m. modelio 10 tūbų radio gražiame
kabinete už .......................................

$^ę50

8 tūbų radio ir phonographo kombinacijos $ęę50
Vėliausios radios su F. M........................... $^ę50

Amer. Raudonojo Kryžiaus West Side lietuvio
vienetas visam rajonui. - Veikimo centras bus
lietuvio kolonijoj, nes vienetui vadovaus
sąjungietės ir sodalietės.
Praeitą ketvirtadienį West
Side susidariusio Amerikos
Raud. Kryžiaus vieneto iš
Moterų Sąjungos 55 kuopos
narių atstovės: Petraitienė,
Sakalienė, Karlavičienė bu
vo maloniai priimtos Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus
Chicago centro rūmuose, aur
registruojami visi vienetai,
duodama medžiaga įvairiam
darbui, teigiama direktyvos
ir informacijos visam veiki
mui. Dalyvavo taip pat ir
J. Daužvardienė, kuri lanko
vienetus su kalbomis ir tei
kia įvairias informacijas.
Pasirodė^ kad visas Chi
cago miestas yra padalin
tas į rajonus ir kiekvienam
rajone yra vienas vienetas,
įregistruotas centre, ir jis
turi vadovauti kitiems pagelbiniams vienetams. Kiek
vienam rajone tiktai pirmu
tiniai susiorganizavę viene
tai yra įregistruoti centre
ir jiems suteikta teisė va
dovauti rajono darbui. Kiti
vėliau susidarę vienetai ga
lės būti tiktai pagelbiniais.

Šeštadienis, sausio 2f, 1942

mu
X J. Daužvardienė, Lietu
vos konsulo žmona, daug ir
energingai darbuojasi orga
nizuodama lietuvaites veiki
mui prie Am. Raud. Kry
žiaus.

X Dievo Apvaizdos para
pijos tradicinis balius Užga
Mrs. M. Petraitis
vėnių vakare šįmet žada bū
lėj įvyks lietuvių vieneto su ti nepaprastas. Vakare bus
sirinkimas, kuriame kalbės ne tik Lašinskas su Kanair J. Daužvardienė. Susirin pinsku, bet ir maišas šposų
X Alkimavičių, žinomų
kime bus nutarta vieneto
centrinė vieta, darbo vaka Marųuette Park gyventojų
rai, ir visokio darbo pasi sidabrinio vedybų gyvenimo
skirstymas. Visos moterys jubiliejaus bankietas praei
ir merginos kviečiamos su tą sekmadienį buvo tikrai
nepaprastas. Jubiliatai su
sirinkti.
laukė labai daug sveikinimų
Jau gauta aukų
ir dovanų. Bankietui vado
Tik susiorganizavęs lietu vavo pats kleb. kun. A. Bal
Kadangi West Side rajo vių vienetas jau sulaukė pir tutis.
j
ne, į kurį įeina ne tik lietu mos aukos Raudonajam Kry
X Šv. Kazimiero seserys,
vių, bet lenkų, vokiečių, sla žiui. Antanina Krotkaitė, se
vų kolonijos, dar nebuvo su suo mirusio bankininko Jo mokytojos Šv. Kryžiaus pa
daryto ARK vieneto, dėl to no Krotkaus, pirmoji paau rapijos pradžios mokykloj,
lietuvių vienetas centre įre kojo $5.00 ir dar žada kitais rytoj turės surprizą, kurį
gistruotas ir bus centrinis daiktais paremti šią orga joms padarys ARD 1 sky
West Side rajone. Visi kiti nizaciją. Kas daugiau? Vi rius 2 vai. popiet.
vienetai visokiam savo vei sas aukas, ar tai būtų pa
X Valerija Sejanaitė, dūk
kimui turės gauti informa vienių. ar draugijų reikia tė Rapolo ir Genovaitės Sc
cijas iš lietuvių vieneto. To-' R. K. aukoti per lietuvių janų, stambių ūkininkų nekiu būdu West Side lietu-1 vienetą. Juo daugiau lietu
vaitėms teks suvaidinti di vių vienetas pasidarbuos,
delė rolė. Pirmininke lietu juo daugiau bus jam duota
vių vieneto išrinkta M. Pet kredito.
Rap.
raitienė, adv. Petraičio žmo
na.
Kaip negalima kalti gele
Antradienį susirinkimas
žies be ugnies, taip negali
Antradienį, sausio 27 d., ma išauklėti gero būdo be
Aušros Vartų parapijos sa tikėjimo.

VALERIJA SEIANAS

X Labdarių Sąjungos išė
jusiam tvenkiniui apylinkės
farmeriai dar tebžuvauja.
Vanduo, kaip žinoma, išėjo
per pačius didelius šalčius.
Dabar susmukusius ledo klo
dus farmeriai kapoja ir ren
ka sušalusią žuvį.
X Vakar per klaidą buvo
išspausdinta, kad Kamaraus
kai, kurie aukojo $100.00
bažnyčios fondui, gyvena ne
ant 23-čio Place, bet po ad
resu 2224 West Cermak Rd.
Labai atsiprašom Kamarau
skų šeimą už nepastebėtą
klaidą.

X North Side Vladislovai:
Strioga, Kazlauskas, Kava
liauskas, Bugentavičius, Da
mbrauskas, Unikauskas, Adamaitis ir kiti čia neišvardinti šį vakarą, 7:39 vai.
parapijos salėj turės svarbą
pasitarimą su kitais veikė
jais. Po to bus vaišės ir šo
kiai. Grieš Kuzmarskio or
kestras.
ADOMAS DULSKIS

ŠIANDIE IŠVYKSTA

metus, kaip bizny. Iš artimų
giminių Amerikoj turi dvi
seseris, kurios gyvena Cam
bridge, Mass. A. Dulskis
“Draugo” ir Aušros Vartų
parapijos piknikuose pasi
žymi duosnumu. Be to, yra
giliukingas. Vienam Vyčių
piknike Vytauto parke lai
mėjo “cash” dovaną. Jis tei
kia i nemažos paramos ir
ruošiamam Vladislovų vaka
rui, gegužės 3 d., Šv. Kry
žiaus parap. salėj.
X Lilian ir Jonas Paukš
čiai, 4318 So. Maplewood
Avė., džiaugiasi susilaukę
sūnaus, kurį priėmė dr. Valibus Mary Thompson ligo
ninėj. Nemažiau džiaugiasi
ir Marijona Paukštienė, žy
mi Moterų Sąjungos veikėja
su savo vyru, tapę grandma
ir grandpa.

Leo Oksas, Dėdės Šamo
kareivis, kuris buvo paleis
tas atostogų. Vakar jo tė
vai, gyv. We8t Side adresu
2136 W. 23rd PI., suruošė iš
leistuves, kuriose giminės,
draugai linkėjo pasisekimo
tarnyboje ginant šį kraštą
nuo užpuolusių aziatų. šian
die išvyko į savo stovyklą
X O. R. Garberių namai. San Louis, Obispo, Califor
5743 So. Paulina St., pilni nia.
džiaugsmo sulaukę naujo
šeimos nario — sūnaus, sve
riančio 8 svarus. Motina, po
WHOLESALE
tėvais Jeselskiūtė, guli LyLIQUOR
ing In ligoninėj. O. ir A.
ĮSTAIGA
Jeselskiai dabar didžiuojasi
tapę grandpa ir grandma.

X E. Pautienė, žinoma
Brighton Parko ir daugelio
idėjinių organizacijų veikė
ja, yra viena nepaprasto uo
lumo moteris. Kur tik ko
kia pramoga mūsų kultūri
nėms įstaigoms, ar spaudai
paremti, ji pirmutinė darbe.
Paulių šeima (vaikai) taip
pat šviečia pavyzdžiu.

Bvrflojann
po TlM
Chicago

toli Georgetov/n, III., su Son
gailais iš Westville, III., pir
REMKITB
SENĄ
mą sykį dalyvavo “Draugo”
LIETUVIŲ
—
DRAUGĄ
V. KANTER. Sav.
koncerte ir stebėjosi išgir
MUTUAL LIQUOR CO.
dusi tokią programą bei pa
4707 8. Halsted St
mačius tiek daug lietuviško
Te*. BODLETARD M14
jaunimo. Dabar apsigyveno
pas savo giminę Aleknus —
West Side. Iš anksto pasi f
žadėjo dalyvauti ir Vladis
U7.T1KRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
lovų vakare, gegužės 3 d.
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

Pas Budriką radio pasirinkimas yra didžiausias
iš RCA VICTOR, PHILCO, ZENITH, CROSLEY,
GENERAL ELECTRIC ir kitų.
Pirkę radio iš Budriko būsite pilnai garantuoti
dėl jo pataisymo. Tik pašaukite Yards 3088.

FURNITURE HOUSE

X Adomas Dulskis, pla
čiai vestsaidiečių žinomas
biznierius, turįs taverną ir
restoraną adr. 1859 Hastings St. šįmet švenčia 21

X Ant. Krotkaitė, a. a.
bankininko Jono Krotkaus
sesuo, Am. Raud. Kryžiui
per West Side lietuvių vie
netą paaukojo $5. Be to, ža
dėjo ir kitu kuo prisidėti
prie vieneto veikimo, kad
parėmus Raud. Kryžių.

EVAKUOTI IŠ MIDWAY SALOS

Jos. F. Budrik, Ine.

X J. šimkaitės su J. Ka
minsku šliūbas Šv. Kryžiaus
bažnyčioj bus šiandie 5 vai.
po pietų. Vestuvių puota bus
Shoreland viešbuty. Jaunoji
yra duktė žinomos Town of
Lake veikėjos, o jaunasis —
brolis žinomo dainininko A.
Kaminsko.

("Draugaa1' Acme telephoto)
e a u
Bernard ir Roman Dembowskiai iš Milwaukee, Wis.,
tarp daugybės kitų evakuotų iš Midway salos Pacifike
pirmieji atvyko į Amerikos žemyno pakrantes.

DVI DIDELES KRAUTUVES:

3409 So. Halsted Street Ir
3241 So. Halsted Street
Lo« —• coagh due to a cold — thtnlci to the
aoothing actioo of Smith Brothen Cough
Drop*. Keep a boa handy theae dayil TWo
kindi, both good, hot h effective, both deiicioui: —Black or Menthol. And štili only 5 f.

Budriko radio programos:
Iš WCFB—1000 kil. sekmadieniais 5:30
Ir iš WHFC—1450 kil. kevirtadieniais 7 vai. vak.

SMITH BROS. COUGH DROPS
TRAD

'BLACK

OR MENTHOL-50

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
J P H ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI Į MČSŲ SPECIALI
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

Dideliu Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms1' pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai ''CymbolR" ir
"Cymbol Holders" kur tik reika
lingi, “Hl-Boy after beat Pėdais"
benams Ir
orkestrams, TrObos,
darinėtai, Raxaphonal, Trombo
nai "Standard” IMIrbysėlų, Smulkos, Cellos. Rtrflnlnlal Basai, Oultarat. Banjos. strflnų, ir "casea”,
“mouth pleces”. "mute reeds". Ir
muzikos stovtkies.
Pilnas pasi
rinkimas
smulkoms
smtčėlų
ir
"rases”. Pataisome -Ir atnaujina
me visokių ISdlrbysčIų phonografus ar jų dalis.

A. R.O. DRUMMERS SERVICE
#14 Maxwel1 Street, Chicago

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupytojams
Mokame
31/2% Dividendus

Darom 1-mns
Morgičius Lengvom
Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

