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Sėkmingos MacArthur Kontratakos
Jon. Vaiva.
TESIDEDA ‘
"Šiandie nebesulaikoma va
ga veržiasi tautinė (tauti
ninkų J. V.) srovė, ir jos bė
gimo niekas nesulaikys’, taip
vaikiškai ir taip nuoširdžiai
svajoja "Dirvoje” Kaz. Rimvydis. Svajonių p. Rimvydžiui mes nepavydime, bet
mums gaila bereikalo eikvo
jamo laiko ir laikraščio skil
čių (juo labiau, kai šiuo mo
mentu popiera taip svarbi
krašto apsaugai) įrodymui,
kad toji tautininkų srovė
ims ir užlies tvanu visą lie
tuviškąją visuomenę.
Tačiau p. Rimvydis dar
vaikiškesnis pasirodo, kai sa
vo svajones baigdamas jis
pareiškia, kad "prie jos tesideda visas sveikasis, Lietu
viškasis elementas”. Vadi
nas, ir vėl ta senoji tautinin
kų giesmė — prisidėkite!
Pamiršo, gal dar neišmoko,
įvairiausi "tautos vadai”
kad pas mus tik bendrai te
dirbama. Tėra tik bendradar
biavimas, o ne prisidėjimas.
•

Įvykiai Tolimuose Rytuose

Hawaii vadai gali
būti traukiami
teisman
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Didžiosios amerikiečių armotos
išsklaidė japonų karius
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Japonai smarkiai atakavo kairįjį ameri
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kiečių filipinų kariuomenės sparnų

Washingtonas, sausio, 25 d.
— Washingtone šiandie pla
•Y AP
Washingtonas, sausio 25 d. smarkias kontratakas netoli
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— Karo departamentas šian Manilos įlankos. Atakos la
čiai kalbama, jog netrukus
CAKOUNE ISLANDS »
(Japonėse)
f
die paskelbė, jog gen. Doug- bai sėkmingai pa vykusios.
Prezidentas Rooseveltas įsa
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las Mac Arthur vadovauja
kys sudaryti karo teismą ad
______---------------kontrataka la
v
ma kariuomenės pravedė baiSėkmingoji
BISMARCK T
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palengvinusi
japonų spau
mirolui Husband E. Kimmel
ARCHIPEL./
dimą į amerikiečių ir filipi
ir Įeit. gen. Walter C. Short,
nų kariuomenės kairįjį spar
kurie neišpildę reikiamai sa
ną Bataan pusiasalyje.
Indian
vo pareigų ir tuo būdu įga
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Penkių asmenų komisi
o
pinuose
“priešas pravedė
JAP
BASES
ja, pasiusta atakų vieton,
k-«IJAP THRUSTS
Singapuras sausio 25 d. — smarkias atakas ant kairiojo
kad ištirtu kaltę, pranešė
(“Draugas” Acme telepnot»>
Anglų kariuomenė tebelaiko gen. Mac Arthur kariuome
Prezidentui, jog tuo laiku
Australija
ir Olandų Rytų Indijos pasiruošusios atkakliai priešintis japonų invazi savo pozicijas apie šešiasde- j nės sparno Bataan pusiasaly
buvę laivyno ir kariuomenės
vadai Hawaii apylinkėje, ne jai, kad tuo tarpu britai Malayoj ir Burmoj atsimeta (1); japonai bombardavo Sumat šimt penkias ar septyniasde . je sausio 24 ir 25 dd. (Filipi
atsižvelgę į karo sekr. Stim- ra (2); U. S. ir kiniečiai bombardavo Indo Kiniją (3); Filipinuose japonai sulaikomi šimt mylių į šiaurę nuo Sin nų laikų). Priešo kariuome
sono ir laivyno sekr. Knox (4); olandų lakūnai bombardavo japonų 8 karo laivus (5); Austnalija šaukias Angli gapūro, kai tuo pačiu laiku nės tarpe dalyvavo skaičius
britų aviacija pravedė smar išlaipintų kareivių Subic įlan
instrukci.as, kuriose sekre jos ir Amerikos pagalbos.
kias atakas japonų užfrontė koje naktį ir vakariniam pu
toriai pažvmėjo, kad viskas
je, kurių metu smarkiai bom siasalio pajūryje.
būtų įtemptai sekama, nes
SKAIČIUS
VatikanaS paskelbė, barduota priešo karinės kon “Priešo atakoms padėjo
Šiam kare kariuomenės esąs didelis pavojus Pacifiko
centracijos.
laivynas ir aviacija. Orlaivių
skaičius skaičiuojamas šim karo.
nacių
religijos
Singapūre
japonai
pravedė
tarpe buvo ir mažas skaičius
tais tūkstančių ar milijo
dar
vieną
bombanešių
ataką,
sunkiųjų bombanešių. Dėl
nais. Tačiau ne visados skai Pranešimas necenzūruotas
nuostatus
italams
kurios metu padaryti nuos šio spaudimo gynėjų kariuo
čius nusprendžia. Kartais
Prezidentas Rooseveltas
Batavija, sausio 25 d. — tu japonams padaryt a milžitoliai yra menki ir gyvybės menė turėjo pasitraukti žy
sauielė pasiryžusių kovotojų įsakė paskelbti komisijos pa
niški
nuostolMiZ
Amerikiečiai
lakūnai,
valdyaukų-maža.
——
miais nuostoliais”
ilgiau laikos negu didelis ka tiektąjį pranešimą spaudai
dydami
didžiuosius
Ameri

Sąjungininkų
karo
vado

Pereitą naktį anglų bomBernas,
sausio
25
d.
—
riuomenės būrys.
be jokios cenzūros.
kos bombanešius, ir olandų vybės komunikatas pareiš Vatikano laikraštis L’Osser- banešiai pravedė sėkmingas Didžiosios armotos
Čia mes norime prisiminti
ši pareiškimą vienbalsiai lakūnai pravedė atakas prieš kia, jog į tris dienas lakūnai vatore Romano (saus. 22 d.) atakas šiaurinėj Johorė vals
garbinguosius amerikiečius
laivyno ir transporto nuskandinę tris japonų lai be jokių komentarų perspau tybės dalyje, Malajuose. Nu Tuo tarpu, pasak komuni
marinus, kovojusius Wake priėmė visi penki komisijos japonų
keturi, gal būt, nuskan sdino atskiras vietas iš na mesta keletas tonų sunkiųjų kato, gen. Mac Arthur prar
saloje. Čia mes taip pat ne nariai. Komisija skelbia, jog koncentracijas. Šių atakų me vus,
dinti ir bent dvylika sunkiai cių išleistosios knygos ‘ ‘Die bombų, kurios japonams pa i vedęs smarkias atąkas deši
galime pamiršti garbingųjų valstybės sekr. Hull pakar
niajam sparne, kurios labai
sužalota.
darė didelių nuostolių.
vas ir žmonės”.
amerikiečių ir filipinų Ba totinai įspėjo aukštuosius ka
pavykusios. Šiose atakose
Šios dienos aviacijos ata
Cituojamuose knygos pa
taan pusiasalyje, kurie drą riuomenės ir laivyno parei Kanada pasiųs
didžiausį priešui nuostolį pa
kose sunkiosios bombos nu reiškimuose pabrėžiama, jog
X'
siai tebekovoja prieš šimte gūnus apie auganti karo pa
dariusios didžiosios armotos
mesta ant dviejų kruzerių ir naciai dar turėsią kovoti už Libijoje vyksta
riopai gausesnį priešą. Jų r vojų Pacifike.
kariuomenės
ir bepuolą amerikiečiai ir fitransportinio laivo prie Ba išlaisvinimą “Vokietijos vy
tarne yra ir lietuviu.
Komisija taip pat išteisi
lipinai kariai rado japonus
lik Papan, rytų Borneo uos ro sielos”, jie turėsią kovoti aršios kovos
Tiesa, gal jie ir bus pri no karo sekr. Stimsoną ir Rytų Indijon
sumišime, kurie skubiai pasi
to.41 prieš Kristų:
versti pasiduoti, bet jie ir laivyno sekr. Knox, kurie iš
traukė
palikdami šimtus sa
Tai pirmieji šaltiniai iš ku
pralaimėję bus laimėtojai. Ir pildė savo pareigas koope
vo
žuvusių
karių.
Kairo, sausio 25 d. — CiLondonas, sausio 25 d. — Laivyno veiksmai
rių
italai
galėjo
sužinoti
vargas bus nugalėtojams.
ruodami su sekr. Hull ir iš Olandijos kareiviai, kurie bū
apie religijos padėtį nacių renaikos dykumų rytinėj da
Šiose atakos esą rasta di
leidę įsakymus abiems va vo apmokomi Kanadoje, kad Jungtinių Valstybių admiro Vokietijoje.
lyj
britų
motorizuotoji
ka

delis
kiekis paliktų japonų
dams Hawaii salose būti pa paskui būtų pasiųsti Angli- lo Thomas Hart vadovauja
riuomenė
smarkius
veiks

JAPONŲ LAIMĖJIMAI
ginklų ir kitokių reikmenų.
mas laivynas vakar susprog
mus prieš gen. Rommelio ka
Padėtis Ramiajam vande surengusiems. Be to, komisi jon, bus siunčiami į Rytų In dino japonų transporto lai
nyne tikrai atrodo kritiška. ja savo pranešime pareis- dijas.
vą, antrą nuskandino ir tre Cukraus vartojimas riuomenę, kuri buvo pravekia.
jog
ir
žemesnieji
kari

dusi sėkmingas kontratakas. Australai kovoja
Japonai kasdien plečiasi,
Olandijos karo ministeri tįjį taip sužalojo, kad jis pa
Šiose atakose ypač sekmin
išskyrus Filipinus. Tačiau ninkai dėl nepasirengimo ne jos atstovas pareiškė, jog į liktas beskęstąs.
bus suvaržytas
są
kalti.
tai pirmieji laimėjimai, ku
gai pasižymėjusi britų avia- Į prieš japonus
rytų Indi jas bus siunčiami
Aviacijos padarytieji nuos
rie visados neŠvengiamai bū
tik tie olandų kariai, kurie toliai japonams esą vieni di Washingtonas, sausio 25 d. cija, kuri padariusi priešų žy
Nesiimta žygių
na agresoriaus pusėje.
patys pareikš norą ten vyk džiausių šiam kare. Kovose — Pranešama, jog vyriausy mių nuostolių.
Pirmieji gen. Rommelio
Melbourne, sausio 25 d. —
Užtenka tik prisiminti pir
Pranešime pažymima, jog ti.
ore pašauta penki japonų or bė kito mėnesio pradžioje su
žygiai buvę sėkmingi ir vo Australijos karo ministeris
muosius Hitlerio laimėjimus, kaltinamieji vadai nesiėmė
Pranešimai iš Ratavijos laivini.
laikys cukraus pardavimą ir kiečių motorizuotoji kariuo Forde praneša, jog japonai
kai atrodė, jog nėra pasauly jokių apsaugos žygių net ir skelbia, jog tenykštė vyres
tebus leidžiama parduoti tik menė pasistūmėjusi apie 125 išlaipino savo marinus Kavije tos pajėgos, kuri įsteng tada, kai Pearl Harbore pas nybė esanti labai patenkinta Išlaipino kariuomenę
tam
tikrą kiekį. Kiekvienam mylias pirmyn nuo Adedabi- enge, New Ireland saloje ir
tų jį sulaikyti. Deja... šian tebėta japonų submarinai ir šiais pranešimais ir laukia
Tuo tarpu japonai išlaipi bus skiriama apie vieną sva jo8. šiuo tarpu britai prieš sunaikino anksčiau nesunaidie rusų fronte jau kitoks orlaivių detektoriai pranešė, paramos kaip galima anks
no
savo kariuomenės Kenda- rą cukraus į savaitę.
nacius kovoja apie 80 mylių kintus pastatus
vaizdas.
jog pagauta orlaiviu motorų čiau.
Kainų
administratorius pa į pietus nuo užimtos Bengari,
pietinėj
Celebes
saloje
ir
Japonijos padėtis yra dar garsai esą per 130 mylių
Jis pareiškė, jog Australi
Balik Papan uoste. Manoma, reiškė, jog esą galima, kad zi.
blogesnė, nes jai išplėtus sa nuo uosto.
jos
kariuomenė tebesilaiko
jog šiose vietose kariuomenė bus atimtas cukrus iš tų, ku
Rusai džiaugiasi
vo veiksmus jos susiekimo li
Anglų aviacija tuo tarpu savo pozicijose skersai vaka
Kitas 8ubmarinas pastebė
išlaipinta pasiruošimams pul rie jo prisipirko perdaug.
nijos labai prasitęs. Tačiau
bombarduoja
priešo užfron- rinio Rabaul pusiasalio.
Taip
pat
pranešama,
jog
ir nuskandintas laivyno savo laimėjimais
ti Java, kur šiuo metu yra
mes nemanome, kad karas tas
ir sąjungininkų karo vado bus baudžiami tie prekybi tį, kur bombomis apmėtyta
Po smarkaus japonų bom
prieš Japonija būtų lengvas sargvbinio laivo "uždraustuo
ninkai, kurie žmonėms cuk vienas svarbiausių priešo banešių bombardavimo sau
se
”
Pearl
Harbor
vandenyse
vybė.
j
Maskva,
sausio
25
d.
—
,
ir kad jis bus laimėtas vie 1 vai. 25 min. prieš japonų
Olandų kariuomenė pasiti- raus teparduoda tik tada, uostų Tripoli.
Rusai skelbia, jog šiuo metu
sio 22 d., Naujosios Gvinė
nu smūgių. Anaiptol. Jis pa
ko
išlaipinta
japonų
kariuoi
kai
pirkėjas
nusiperka
pas
pilnutinę
ataką.
atsiimta
iš
vokiečių
garsusis,
jos
sostinė Lae evakuota.
reikalaus nemaža pajėgų ir
menę
abiejose
vietose
ir
majį
prekių
už
tam
tikrą
kiekį,
Borodino.
pasiruošimo.
Admirolas Kimmel ir gen.
Ministerio išleistasis ko
noma, jog abiejose pusėse šis nenormalumas pasireiš- Anglai smarkiai
Short iš pareigu atleisti tuo Karo fronto pranešimai iš nuostoliai dideli.
munikatas
pareiškia, jog
kęs labai plačiai ir tai esąs
jau po to, kai iš Hawaii grį pietų skelbia, jog rusai tebe-(
atakavo
Bangkokg
"nors pranešimai apie kovas
tik paprastas pasipinigavi
TAIKOS PASCLYMAI
žo laivyno sekr. Knox, kuris žygiuoja pirmyn.
yra menki, mūsų kariuome
mas.
Matyt, ir japonai visa tai i buvo nuvykęs ištirti įvykį.
Vienoje vietoje, kuri neį
nė dąsiai kovoja prieš japo
aiškiai supranta, nors Japo | Pranešimas pabrėžia, jog vardinta, rusų kariuomenė Urugvajus nutraukė
Rangoonas,
sausio
25
d.
nijos premjeras pažymėjo atakai prasidėjus, ji sutikta nužygiavusi tryliką mylių
Kiek anksčiau Brazilijos — Šiandie pranešama, jog nus”.
santykius su ašimi užsienio ministeris pareiškė,
pirmyn.
sunaikinsiąs Jungtines Vals drąsiai ir sumaniai.
būrys anglų bomba
tybes (Kokia agronacija!),
Tūlos regijone, 100 mylių
jog jo vyriausybė jau anks didelis
nešių
apmėtė
500 svarų priešorlaivinių pabūklų atsiį pietus nuo Maskvos, esą
Rio De Janeiro, sausio 25 čiau buvo beveik nutraukusi
bet kiek vėliau tas pats prem
bombis
Bangkoką.
atakų šaudymo, bombanešiai pras
jeras pareiškė, kad Japonija išlaikyti turimas pozicijas išvyti visi vokiečiai ir Mask d. — Urugvajaus užsienio santykius su ašimi ir šiuo metu pataikyta į Šių
elektros krido labai žemai ir taikliai
pasirengusi priimti betko- Tolimuose Rytuose sąjungi vos fonte baigiamas visas va reikalų ministeris Alberto metu bereikią tik formalaus stotį ir padaryta daug
nuos apmėtė bombomis taikinius.
Guani pareiškė, jog jo vy- pareiškimo. Tuo tarpu pra
ius Kinijos vyriausybės pa ninkai dės visas pastangas, lymas.
tolio.
Tai antroji didelė bomba
Šiuo metu prasidėjęs išlai riausybė nutraukė diplomati nešta, jog Peru nutraukė
siūlymus taikai, jei toji pa nes kitaip labai gali susida
keistų savo nusistatymą.
ryti pavojus, kad Kinija su svinimas Smolensko, Orelio nius santykius su ašies vals- santykius su ašies valstybė Pranešimas skelbia, jog nešių ataka ant Siamo sosti
nežiūrint smarkaus japonų nės.
ir Kursko regijonų.
tybėmis.
Todėl ir tenka manyti, kad darytų su Japonija taiką.
mis.

Anglai tebesilaiko
prieš japonus

Bombardavo devynioliką
japonų laivų
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
T.T. MARIJONŲ ARGENTINOJE NAUJAS ADRESAS

kiuose. Džiaugiamės, kad
kai kurie komunistų suklai
dinti lietuviai grįžta į tikrą
jį kelią. Yra mažas būrelis,
kuriems dar akys neprasiveria, bet vis dar garbina ko
munizmą. Gal jie ir liks am
žiui akli. Pagelbėjimui Lie
tuvos tremtiniams per rink
liavą surinkta $101.50 aukų.
Po dešimtį dolerių aukavo:
kun. P. J. Juškaitis ir p.
Matas Norbutas. Cambridžiaus lietuviai duosniai at
siliepė į savo tremtinių bro
lių dejonės balsą.

THEY’RE IN THE NAVY NOW!

Kai kurios dalys laiško rašyto kun. J. Jakaičio
iš Piety Amerikos
Montevideo arkivyskupas
Jūsų laiškas atėjo Kalėdų jau pritarė ir jo kapitula už
tvirtino Marijonams naują
dienoje. Visų vardu dėkoju
.. x
.. ....
.
. . . „parapiją tame mieste. Ten
už linkėjimus ir atsiųstus ,
.
..
tuomi reikalu važinėjau lap
pinigus. Tiesioginiai pasių
sime padėkas minėtiems as kričio mėnesyje. Taigi vie
nur statybos neužbaigiau, o
menims.
jau gyvenimas iškelia ki
Pasirodo, kad mūsų pašto tur. Bet tai Dievo Apvaiz
skyrius Vilią Porven ir laiš dos Marijonams palanku
kų nenešioja, tad paduodu mas. Ten gražiai darbuoja
naują adresą:
si kun. Jonas Kamandulis.
Bet jau geriau, kad Mari
Padres Marianos,
jonai ten be manęs įsigy
Mendoza 2280,
ventų, įsikurtų, nes jaučiu,
Avellaaeda, Bs, Aires,
kad mano jėgos jau nebeArgentina.
tvirtėja.
Mūsų statyba
Na, lig kitam sykiui, reikš

Malonusis Tėveli,

V. Dievui laiminant, eina damas Jums mūsų didelį dė
smarkyn. Namas kaip ir jau kingumą už pagalbą mūsų
baigtas. Už poros savaičių darbe, palieku,
jau turime vilties jame gy
Jūsų visa širdimi,
venti. Bus gražus, daug vie
Kun.
Jon. J. Jakaitis, MIC.
tos ir reikalingi patogumai
(tik be šilumos). Turėsime
jame ir jums kambarį ir ki Redakcijos prierašas
tiems USA svečiams. Bus
Jei kas nors norėtų užmo
vandens ir elektros. (!) Baž kėti minėtą prenumeratą ar
nyčia bus aukšta, imponuo kitaip kokiu nors būdu pa
jančiu bokštu, kukli, bet gelbėti misijonieriams, ma
daili. Tikimės, kad mūsų lonėkite kreiptis į “Drau
Aušros Vartai bus gražesni go” redakciją, ar tiesiog virš
už Jūsų Aušros Vartus, nors minėtu nauju Argentinoj admes nesitikime dekoruot, nes resu. Nuoširdžiai prisidėkitą galės padaryti jūsų pra-me prie kun. Jakaičio misibaštėlis, dekoracijų specia- I jos rėmimo
listas, kai mano vietą už
ims. Mat senatvė, reumatiz
mas mane pusėtinai kamuo
War Needs Money—YOURS!
ja, ir ta mano galvelė nuo
rūpesčių pasidarė tokia sun
ki, kad kartais tenka verste
priversti, kad ką dirbus ar
rašius... mat senatvė yra ne
išgydoma liga.
Atjaučiu, Brolau, jūsų pa
dėtį. Svarbiausia, kad savo
pasiaukojimu Dievui ir ar
timui dvasia išailaikytumei.
Mūsų XX žurnalo prenume
rata jau pasibaigė. Gal, ra
site galimybės mums nauju
adresu užrašyti? Dviem me
tams pigiau.

This war calls for every ounce
of energy, every dime and dollar
we can muster for shlpe—and
plane*—and guns.
Hlt the enemy wlth a $35
Bond. Hurt hlm wlth a $50
Bond. Help to blow hlm skyhlgh wlth a $100 or $1.000 Bond.
Don’t delay — every h o u r
counts. Buy United States
Defense Bonds and Stamps
TODAY.

Savo draugo ir savo tėve
draugo niekuomet neišsiža
dėk.
Saliamonas

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

Jei nori turėti draugų, tu
ri pats būti draugiškas.

CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

ii,

AriStOl’JH VALANDOS: Nuo 1-moe
vai. vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMloek 4848

Tel. CANal 6122

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

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

(‘"Draugas'*

Acme

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašyme
Aritmetikos
Pilietybės

telepnoto.

Ben Chapman, Athletic’s outfielder, left, and Bob!
Feller, star Cleveland Indian piteher, who are both in [MOKSLO
the Navy, leave their ąuarters at Norfolk, Va.
Nuo 9 ryto

2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS

194? W»st 35* Street

TAr

MfaMūvi

TeL YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107.

LAIKAS*.

Tel. CANal 0257
Ree. tel.: PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidenci/a: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiao vaL: nuo 1-3; nno 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
« iki fl vai. vaka»».
756 West 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

DAKTARAI
TeL YARda 3146

DANTISTAS

DR. V. A. ŠIMKUS

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Valandofe: 11-12; vakarais: 7-9;
Pirmadieniais, Treėiadieniaia
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. W1NSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2158 West Cermak Road

Ofisas ir RezRlenaija:

Ofiao teL CANal 2345

2155 West Cermak Road

Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Aveaae
Rea. teL: HEMloek 3100

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. Western Avė.

T< YARda 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

.

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 5840

TeL CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki S vaL kasdien

Ofiso Tel................... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street

DR. PETER I. BRAZIS

LIGONIUS PRIIMA:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

DR. CHARLES SE6AL

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANal 7329

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880

Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

PAŠAUKITE:

DR. MAURICE KAHN

Tel. Cicero 1484

YARDS 8088

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Turtas Virš $7,000,000.00

OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet

Res. 1625 So. 50th Avenue

$565,000.00

Tai. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖK

CHICAGO. ILL./

Ofiao telefonas PROapect 6737
Namų telefonaa VIRginia BASI

M’
dienos
P. M.

f

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TaL YARda 0994
Rea. teL PLAza 3200
VALANDOS

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

ir pagal sutartį.

NftRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

Jusliu Mackipvrich, Pres. ^Trečiadieniai
av?.lt*f d?e?°9raA.® £
M. iki 12
Tel. VIRGINIA 1141
Šeštadieniais 9 A. M. iki 8

4157 Archer Avenue

2202 West Cermak Road

DEL RADIO PATAISYMO

APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRS

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Ofiso tel. VIRginia 0036

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

Calumet 4591

PHCiNF LAFA' etTR 2H1.7

TeL REPnblic 7868

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930

Telefonas:

TeL YARDS 1378

REZIDENCIJA:

6631 S. Californla Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3241 So. Halsted St.

APVANCin PHOTOGRA(*HY

K.Htn NtoftlBI.E IKh'E*

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

4645 So. Ashland Avenue

KRAUTUVĖJE

4712 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

ma nei kiek nerūpėjo. Jiems
AMERIKOS LIETUVIŲ
Įspūdžiai iš kun. A.
būdavo brangi matuška Ru
MOKYKLA
sija. Šį kartą klausėsi su
Deksnio prakalbų
816 W. 33rd Place,
dideliu žingeidumu kalbėto
Chicago, III.
jo žodžių, ir ne sykį skau
Lietuvos naudai
džiai atsidūso, o kada buvo
Cambridge, Mass. —-Čia
rinkliava, , tai davė net po
suruošta prakalbos ir juda
stambią auką. Tai ženklas, !
mieji paveikslai. Kalbėto kad kai kurie iš suklaidintų
Būkite malonūs
ju buvo svečias iš Lietu
lietuvių praregėjo ir pradė
SAVO AKIMSI
vos kun. dr. A. Deksnys, ku
vtoaa perą aklu visam gy
jo biaurėtis bolševikų kru n*
venlmnl Saugokit Jas i.lrinmi
rio kalba buvo labai įspūdin- ;
Jm medvrntMrtaeela
vinuoju teroru, nes jie gal tgekaamtnnett
metodą, kuria regfllmo mokslas
ga ir jaudinanti, nes smul
gali sntelktl
jaučia ar žino, kad jų tėvai,
81 METAI PATYRIMO
kiausiai nupiešė bolševikų
akinto. karte palai—
,
.
, ,,.
. broliai, ar draugai buvo prMnklme
visa akl« (tempimą.
kruvinuosius darbelius, jų , , .
, , ,
.
kankinami ir gal dabar yra Dr. John J. Smetana
vienų metų šeimininkavimą
kankinami Sibiro tyriauLietuvoje.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI
Po prakalbų buvo rodomi
1801 So Ashland Avenue
judamieji
paveikslai apie
Kampas ll-toa
lklefoaae CANAL MU-Ctgan
DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvą ir kitas pasaulio vie
OFISO VALANDOS
LIETUVIS
Kasdien V.OO a. m. iki t.n p. m
tas.
—
I
AKIU GYDYTOJAS
Treč. lr Beit: 1:10 a. ar Iki
SPECIALISTAS
p. m.
Prakalbų tikslas buvo,
kad sukėlus pinigų pagelbė
jimui Lietuvos tremtiniams,
kurie kenčia badą, skurdą,
LIETUVIS DAKTARAS
ir šaltį šaltuose Sibiro lau
OPTOMETRISTAS
kuose ir kituose kraštuose.
Savlrt 20 metq praktikavimo aklų
Pritaikina akinius
taisyme Ir gydyme
Klausytojų svetainė buvo
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
a t b a k o ndngai ui
kimšte prisikimšusi; matėsi pataiaya kreivas akla, truro paregyat*
prieinamą kainą.
lr tollregyste:
geras skaičius ir tokių, ku palengvins aklų Įtempimą, prakaltai
ak&udSJlmą, svaigimų lr aklų
riems Lietuvos reikalai pir- galvos
kartų.
JOS F. BUDRIK

VVOLK STLDIO

DR. BIEŽIS

PHYSICIAN AND SURGEON

Iki 3 vai. p. p.
Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

MODEKNIOKIAVSI. TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
SpeclaJO atyda atkreipiama | valkų
akla.
t kini ai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos iki 8-toa valandos kasdien
Sekmadieniais pagal sutart).

t-toa

TeL CALomet 6877
184 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL Stato 7672

Dievas padeda tiems, ku
rie netingi dirbti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PAMOKOS

iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TEIJCFONAI:

Office — HEMloek 5524
Emergency — call MTDway 0001
Ree. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 Iki 8 v. vak.

2408 W«at 63rd Street

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Pirmadie.Ū3, sar. 1

-t

D B A U O A 9

MOTINA

!• •»II «|

AUKLĖTOJA

TAUPUMAS

Mūsų
nio dorovės laipsnio. Juo
žmogus tenkina savo norus,
juo jie auga ir, pagaliau,
niekuomet jis nėra pasiten
kinęs. Jis palieka saunora
ir savanaudis, kuriam vis
tiek, ar kiti miršta badu, ar
vaikščioja pusplikiai.

Moterys

PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ

Bulvienė su rūgščia grietine čio puodelio supiaustytų vir
Nulupti ir smulkiai su- tų burokų, vieną mažą svo
piaustyt tiek bulvių, kad bū gūną smulkiai supiaustytą,
tų du puodeliai. Ant jų už dvi kvortas virto buliono,
pilti du puodeliu verdančio vieną šaukštelį druskos, tru
vandens, vieną šaukštelį putį pipirų, ir virinti kol ko
druskos, truputį pipirų ir pūstai bus išvirę. Duodant
pridėti vieną smulkiai su į stalą galima užbarstyti tar
pjaustytą svogūną. Viską pa kuotu sūriu.
virinti apie penkioliką minu
čių. Pridėti du puodeliu rūg
ščios grietinės ir dar virinti,
Hit Then Where It Hurts
tol kol bulvės suminkštės.
Duodant į stalą galimaužbar• • • • BUY BONDS!
styti labai smulkiai sukapo
tų petruškų.

Yra žmonių, nemokančių
— Tegu tik mus Roosevel
— Kaip gi Jūs? — pa kitos dar tik užsirašo ir do
atskirti taupumo nuo šykš
tas pašaukia, tuoj japonus klausiu.
*. | lerius kloja:
tumo. Tokiems žmonėms
ištaškytume, — pasakoja
— Kiek metų nesimačiu
— Neprašau ir neraginu,
rodos, kad kas taupus, tas ir
juokais.
sios. Gerai, kad čią mus su pačios neša ir aukoja, — aiš
šykštus. Ištikro, pažiūrėti
Kaip į bombas, kaip į
šaukė. Ateisime kas antra kina jų vadovė spausdama
— šykštumas ir taupumas
granatas...
dienį. Tik malonumas. Ir ma- ranką ir vėl užgula popierių
Ar gali būti liūdnesnis re
šiek tiek panašus į kits kitą
Dauguma vynioja siūlus į mo parsinešusios dirbsime. rašyti naujas pavardes ir
ir taupumas lengvai gali pa ginys už vaiką, kurs nepap kamuolį. Viena laiko, kaip Mūsų kaimynė per žiemą nu naujas aukas.
■'
,•
I
virsti šykštumu. Bet įžvel ratęs prisiturėti, valdyti sa “krajuje” sakydavo, “mat- nėrė 20 “svederių”.
Tarp
moterų
maišosi
pora
vo
norus,
išvažiavęs
į
mo

gus giliau, matyti, kad jie
ką” ant abiejų rankų, o kita
Čia vėl žiūriu kitą mezgą pagyvenusių vyrų.
Svogūnų sriuba
du taip skirias nuo kits kito, kyklą, traukia ir traukia pi vynioja.
su
penkiais
plonučiais
gele

Nulupti šešis svogūnus,
kaip diena nuo nakties, šyk nigus iš teveliu? Čia jam
— Atvežėme saviškes, to
— Tai neturite tokių me žiniais virbalais.
reikia
naujos
eilės,
nors
se

štus žmogus renka turtą dėl
supiaustyti reikėmis, užpilti
li nuo čia
dinių prietaisų, kaip Lietu
—
Dar
iš
“
krajaus
”
atsi

i
noji
dar
visai
primanoma,
to paties turto meilės, dėl to,
voje,
būtų patogiau? — vežiau, išsaugojau. Dabar
Pagarsėjusi pikninkų ir verdančiu vandeniu ir virinti
kad nori kuodaugiausi turė čia skrybėlės, nes senoji jau klausiu.
vakarienių šeimininkė nusis kol suminkštės. Išvirus per
numegsiu
ką
nors
kareivė

netinka,
čia
saldainių
pasiMake no mistake—this is a life
ti, turtas yra jam tikslas, o
— Kam čia reikia, matot liams.
kubino moterims užkandžių trinti per sietelį. Ištirpyti
or
death struggle. Men are dytaupiajam turtas visai nėra gardinti, — tūkstančių viso — ir taip neužtenka visoms
3 šaukš. sviesto ir priėjo pri
paruošti.
Ing
in your defense. Dylng that
Vėl kitą pasipuošusi gra
tikslas, bet priemonė ge kių daiktų jam reikia, be darbo. Lietuvoje tai reikėjo.
dėti 3 šaukš. miltų gerai iš
America may be safel
— Tai duos jums ir kavos, maišius, pridėti-vieną šaukš
riems ir kilniems tikslams kurių lig šiol puikiausiai ga Ten mama vieną koją kūdikį žiu žiedu ir laikrodėlis ant
Qive our flghtlng men the
rankos.
Ji
laiko
siūlus,
o
ki

— prašneku į naują būrelį telį druskos, truputį pipirų,
pasiekti. Jis ne dėl to neaik- lėjo gyventi, ir be kurių iš supa, kita verpia, o dar ir
guns, the planes, the tanks they
bedirbančių lietuvių.
need! Bonds buy bombs. • Ev
voja pinigus, kad juos myli, tikro lengvai galima apsiei vaiką mokina skaityti. Čia ta vynioją į kamuolį.
keturis puodelius karšto pie
—
kliūva
gi
jums
už
žie

ery dime, every dollar you put
ti.
Ir
vargšas
tėvelis
nuo
bet dėl to, kad neleisdamas
— Nesvarbu! Mes nieko no, ir pertrintą svogūnų ma
turime ir žmonių, ir laiko”. do, už laikroduko.
Into Defense Bonds and Stamps
jų niekams, jis viena — ga aušros lig sutemos prakai
nenorime. Šaukia, reikia sę. Užkaisti ant ugnies ir už
is a blov at the enemy. Hit them
Moterų tikrai daug — ir
— Reikės gal kam dova
lės juos suvartoti naudingai tuoja, dirba, kad būtų kuo- iš šiaurinės dalies Čikagos,
where it hurts — buy bonds I
dirbt ir einame.
virus
pavirinti
apie
tris
mi

Bonds cost as little as $18.75 up—
o antra — nepapras tenkinti i daugiau pinigų nusiųsti “mo ir iš pietinės, gal iš visų pa noti...
K. J. Prunskis nutes. Duodant į stalą api
stamps as little as 10 cents up.
kiekvieną savo užgaidą. Tad kytam” veikeliui; o vaikelis, rapijų. Tik suka siūlus į ka Užsirašo ir dolerius kloja
barstyti tarkuotų sūriu.
Visur
pilna
moterų.
Kitos
taupumas yra dorybė, o šyk juk gerai tai žino, tačiau ne muolius, kaip į bombas, kaip
Kaip negalima kalti gele Saldžių kopūstų ir burokų
dirba, o kitoms jau ir darbo
štumas nedorybė. Pats Kris maž sąžinės negriaužiamas, į granatas.
pritrūkę. Bet visos nori pa žies be ugnies, taip negali sriuba
Kas kasa dorovei kapą, tą
tus norėjo išmokyti taupu ima ir leidžia.
Kareivio motina
dėti kariams ir Raudonajam ma išauklėti gero būdo be Supiaustyti vieną mažą ko tamsybių angelas apdova
mo, kada padauginęs duoną,
Ir pasibaisėdamas žiūri į
Vieną po kaklu pasisegusi Kryžiui. Į eilę sustojusios tikėjimo.
i pūsto galvelę, pridėti pustre- nos.
tarė apaštalams: “Surinkite, jį ir manai: kas iš jo bus? gražų Amerikos arą.
kas liko trupinių, kad nepra Juk nepratusiam atsisakyti
— Mano sūnus armijoje,
žūtų”.
nuo savo norų, neužteks pas — pasakojaji. — Reikia
Taupumas yra surištas su kui algos ir jis tikriausiai jiems šiltų kojinių, pirštinių
kita dorybe, su prisiturėji ieškosis pašalinių pajamų, “svederių”. Numegsime. Bu
mu. Kam daugiausia aikvovau nuvažiavusi aplankyti.
ja išlaidus žmogus? Savo pil nesutinkančių su sąžine, o Linksmas. Jau turi jie susi
vui prikimšti ir pripilti, gra jei tai yra mergaitė, tai iš tvėrę Holy Name draugiją.
žiai apsirengti ir kitokiems tekėjusi, ji privers vyrą jų Ir koplyčia kokia puiki pas
MAIN DISH SOUPS ARE RIGHT FOR JANUARYI
ieškoti.
geiduliams patenkinti — žo
tatyta. Apdovanoti jie ir ro
Not many families can boast an olddžiu sakant, įvairios rūšies
fashioned soup tureen likę the kind from
Be to išlaidus žmogus ne žančiais, ir maldaknygėmis.
which grandfather ladled the big bowlgėriams. Bet nėra žmogui di
fuls of hearty main dish soups. Būt,
gali sušeltpti artimo, nors Sūnus sakė, kad jei kurie ir
desnio pavojaus už tenkini
luckily, the old-time tureen is not necesbuvo primiršę tikėjimą, tai
sary for the enjoyment of these savoury
mą savo geidulių. Kas nemo ir dėl tos vienos priežasties,
satisfying mid-winter soups. They’re good
jie ir tuos prisikalbina į pa
'V
served right from the steaming, fragrant
kad
nebeturi
kuo,
viską
sau
ka jų valdyti, tas niekuomet
kettle, too!
maldas.
nepasieks bent kiek aukštes- pačiam eikvodamas.
Today’s recipe for old-time split pea
fe *
Ir aš dar parsivežiau megP A.-Z
soup is cooked with a piece of ham for
the savoury essence of hickory srrioke.
dalikėlį, šitaip džiaugsmin
For extra goodness ofte-half pint of cream
is added just before the end of the cookgai pasakojo kareivio moti
ing period.
na.
APPLE DUMPLINGS
v
Einu tolyn. Čia vei viena
Another of grandmother'sspecialties that
- Pirmoji "mobilizacija'' jau pravesta. - ilgais baltais dviemis virba
is always popular is the apple dumpling.
According to a quaint old story, the first
apple dumplings were made quite by
Sakytumei esi patekęs į lietuvišką kermošių. - lais pradėjusi ką tai mėgsti.
accident. A cook's boy caught in the
Kitą jau senutė, darbuojasi.
very act of “lifting” an apple, sought to
I
conceal his guilt by covering the stolen
Lietuvė baltoj uniformoj su kryžiumi raudonu. — Kiek metų turite, pa
fruit with dough and hiding it in the
oven. Whoever discovered the delectable
.... '^)«W.rf*»***«<***
klausiu ją įsidrąsinęs. Mote
result was the first to taste the goodness
- Iš "krajaus" atvežtais virbalais neria dėl ka- rys pakelia akis, pažiūri į
of the apple dumpling!
Ever since its debut, this dessert has
mane apsiaustu apsirengusį,
eivėlio.
been a top ranking winter favorite. Now,
APPLE DUMPLINGS
with apples at their prime, it’s time to
šaliku apsisupusi ir nepažienjoy this dessert of warm, juicy apples,
(Sems 6)
8weetened and spiced with sugar and
Su ašara akyse ir su ato donas kryžius prie krūtinės, nusios viena už kitos šneka:
cinnamon, wrappėd in fluffy blankets of
1 teaspoon cinnamon
2 cups flour
— O kam klausi ?
biscuit dough and baked to golden brown.
3 teaspoons baking powder
dūsiais krutinėję išlydėju- ant galvos juodas velionas
2 tabicspoons grated lemon rind
J/£ cup raisins
In blustering January, apple dumplings
teaspoon salt
—
Matai,
kad
įsimylėjo,
sios savo sūnus ir vyrus į su tokia balta kukardine
are at their best served warm surrounded
Ii cup shortening
3 tablespoons Bowman Sweet Cream
Būt ter
% cup Bowman Superior Flavor Milk
by rivers of rich cream!
frontą, mūsų mielos lietuvės priešaky. Tikrą gailestingoji šypteli kitą.
6 medium apples (peeled and cored)
There are several different schools of
S
^
man
Wh
*
te
(slighUy
beaten)
1 cup brown sugar
— Tai, turiu septynioliką
thought on the subject of apple dump
rankų nenuleido, o pradėjo sesuo. Net gaila, kad, saky
lings. Some prefer to steam the dumplings,
Mix and sift flour, baking powder and salt. Cut in the shortening until weil mirpH
organizuoti talkas užfrontė sim, piršto ar rankos nenu- metelių...
some to bake them. The whole apple
Add milk, stirring quickly until mixed. Tum out on a floured board and roll to on
(peeled and cored) may be used, ot the
fourth inch thickness. Cut into six inch squares. Place an apple in the center of rarh
— šešiasdešimts septynis,
je, ruošti pagalbą sužeis brozdavai — duotumei ap
apple may be sliced for the dumplings.
square. Fili core cavities with sugar. cinnamon, lemon rind and raisins I)ot litrhti
When baking varieties are used, they
— pusbalsiu susnabžda kita
with the butter. Bring comers of dough together over apple, moisten one nto r
tiems ir nukentėjusiems. rišti.
may well be left whoie as this variety
dough with water and seal. Prick with fork to allow steam to escaoe Rn»kRe .Y
egg white and sprinkle with sugar.
**’ Brush Wlth
bakes or steams easiiy.
— Iš kur gi gavote tokias apie užklaustąją.
Raudonojo Kryžiaus šauks
ln the case of baked dumplings, the
Bake in a 450 degree oven for ten minutes. Reduce oven temperature to
—
Mezgėme
ir
pereičą
ka

mas rado atgarsi jų širdyse. uniformas?
oven temperature is high for the first ten
degrees and continue baking dumplings for twenty to thirty minutes or unt ii
i
are tender. Serve warm or cold with cream.
apples
minutes to brown the dough and insure
— Raudonajame Kryžiuje. rą. Tada tik mažiau susi
Uniformuota moteris
its lightness. The temperature is then
lowered to bake the apples properly.
rinkdavo...
Išgirdęs, kad pirmasai Tiktai vienas doleris.
CREAM OP SPLIT PEA SOUP
— Klausykite, — ' šaukia
“mobilizuotų” lietuvių būrys Tegu mus Rooseveltas
(Sems 4-6)
vėl kita, — kokio “saizo
renkasi Bridgeporte, išėjau pašaukia...
1 smoked ham bone or Ji pound ham
4 small carrots (sliced)
HOUSEHOLD HINTS
1 cup split peas
2 potatoes (cut in cubes)
Taip bekalbėdama įveda į svederį” nešioji, numegsime.
pasižiūrėti. Aukštas Lietu
2 quarts boiling water
Ji pint Bowman Cream
Dishes in which milk is to be scalded,
1 medium onion (sliced)
will be easier to wash if they are rinsed
vių Auditorijos rūmas, su saę. Čia per vidurį ištiesti Ką nori, “svederį” ar koji
salt to taste
in cold water before using and filled with
lietuviškąją vytimi priešaky. du ilgi, ilgi stalai. Aplink nes?
Soak the split peas in water ovemight. Drain. Cook the
cold water immediately after using.
ANO SO VIE
ham bone (or ham) in boiling water for one hour. Add
Vos slenkstį peržengus gir juos ir pasieniais daugybė
Taip jos linksmai rūpes
APPLE
P'Ethe split peas and the onion and cook until peas are
tender. Add carrots and potatoes and continue simmert ,eend tetts us ^^^thance.
dėti toks mielas klegesys, lietuvių moterų. Gal taip ne tingai dirba kalbindamos
Your favorite white or yellow cake
ing until vegetahles are cooked (about fifteen minutes).
George
Puree the soup if desired. Add the cream and reheat.
can be given a party air appropriate
sakytumei esi patekęs į lie toli pusantro šimto. Atėjo svečią ir tarp savęs klegėda
Vfith
much
ap
.
said
to
Seaaon with salt to taste. Serve with bread croutona.
for Valentine’s Day by baking it in
VJashingtoris'cook
tuviškus atlaidus, kermošių. jos čia pasidarbuoti dėl ka- mos.
(Dūrina cooking period it may be necesaary to add more
a large shallow pan and cutting it
have presentedapples as a subwater. Stir peas frequently if they tend to adhere to
into individual servings with a heart,
a
P«
^
de
whieb
vias
usuKoridoriuje sutinku vieną reivių, dėl Raudonojo Kry- Kiek metų nesimačiusios!
bottom of kettle.)
shaped cookie cutter. Ice the hearts
mūsų veikėją. Pažint negali (žiaus. Pilnos pasitikėjimo
Dvi susėdusids šnekučiuo
with a thin confectioner’s sugar
icing,
tinted if desired. These small
ja iš širdies.
— baltutėlė uniforma, rau- savimi.
hearts are especially good for serv-

DAIRY COOKS CORNER

ČIKAGOS LIETUVĖS PAKILO PRIEŠ JAPONUS...

ing with ice cream or ice cream molds.
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Pirmadienis, sausio 28, 1042

1. Remti visomis išgalėmis Amerikos Jungtinių Val
stybių ginklavimosi ir apsigynimo planą: pirkti bonus,
remti A. Raudonąjį Kryžių ir t.t.
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Ar pažįsti mažą baltą nėmis . 30 pinigėlių atve
JS34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
2. Stiprėti tikėjime ir doroje, palaikant artimus ry
skrituliuką? minkštą, plo dė kitados Judą prie paka
Published Daily, except Sundaya
šius su Kristumi maldoje, Eucharistijoje, gerais dar
A member of the Catholic Press Association
ną, trapų, lengvutį, neskam ruoklio kilpos; ne perdaug
bais, ruošiant religinio ir dorovinio turinio paskaitas.
Subarrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
bantį, nebeldziantį ... žo skirtingais keliais pinigas
Ateina gavėnia — atgailos metas. Tai yra pats geriau
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00, Single Copy — 3 centą.
džiu, visai, visai paprastą. veda savo mylimuosius ir
sias laikas suruošti religiniai dorovinio turinio paskai
Advertising in “Draugas” brlngs best results.
Ar pažįsti? Vieni jį labai šiais laikais.
tas. A. L. R. K. Federacija yra numačiusi su paskai
O Ostija? Kokios jos
vertina, kiti per niek laiko.
tomis kviesti kun. dr. A. Deksnį. Todėl Chicaga ir jos
(“Draugas”, 1917 m. sau Jis neperkamas ir nepar dovanos?
DRAUGAS
Ostija nežvan
apylinkės galės pasinaudoti gabiu kalbėtoju.
sio
26
d.)
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
nekelia
aplin
duodamas. Nerasi jo pirk gina,
3. Amerikos lietuviai nepaprastai daug kilnios širdies
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
triukšmo,
negimdo
Organizuojamas Lietuvos lių lentynose nei muzėjų vit kui
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
yra parodę mūsų brolių tremtinių Sibire reikalams. Mes
Vienam Nffnėšiui —- 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
keršto
nei
pavy
tikime, kad ir toliau padės savo broliams tremtiniams. žemės bankas... Atvykę A- rinose. Nėra jo nei turtuo nei
— $7.00; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3e.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
šį kartą mes norėtumėm priminti ir kitą svarbų rei merikon kun. Jonas Žilius lių rūmuose nei vargšų lūš do. Prie pinigų krūvos
kalą. Yra įsisteigęs Lietuvių Kultūrinis Institutas, ku ir M. Yčas pradėjo organi nose. Tačiau brangiuose žmonės vilkais virsta, prie
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
ris gražiai varo propagandos darbą ir rūpinasi Lietu zuoti “Lietuvišką Vilniaus aukso induose jis laikomas, Ostijos indo - avelėmis.
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
vos reikalais. Todėl maloniai prašome šią rimtą įstaigą Žemės Banką.” M. Yčui iš rūpestingai saugomas, skru Pinigas drumsčia protą,
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma
paremti piniginėmis aukomis, įsirašant šios įstaigos važiavus iš Amerikos, tuo pulingai prižiūrimas. Ar kietina širdį, Ostija prasšinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
reikalu rūpinsis kun. J. Ži pažįsti? Tai Ostija.
kaidrina smegenis ir sielą
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne rėmėjais.
Ar pažįsti kitą skrituliu taip nuvalo, kad būtų balta,
dedamos.
Mes žinome, kad Amerikos lietuvis kovodamas po lius.
•
ką?
Taip pat nedidelis, švari, kaip pati Ostija
• • •
Amerikos Jungt. Valstybių vėliava už jos pergalę, kar
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Mūšiai
jūrėse
.,
šiaurinė

plonas,
bet kietas, sunkus, Dėl pinigo liejamosios aša
(Jnder the Act of March 3, 1879.
tu kovoja ir už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai
gražus, ros apkartina visą gyvenimą
labai gražu ir didinga. Bet mes taip pat turime drąsos se jūrėse eina dideli mūšiai tvirtas, spindįs,
kreiptis į Amerikos lietuvius ir prašyti paramos toms tarp Anglijos ir Vokietijos skambąs . . . Taip pat vieni o Ostija išspaustos ašaros
jį labai brangian, kiti nieki už perlus brangesnės: jų vi
Ne tik kariškas, bet ir moralinis
įstaigoms, kaip Lietuvių Kultūriniam Institutui, kuris karo laivynų.
na.
Jo apsčiai rasi pas są vertę amžinybėje tesuži
veda propagandą už Lietuvos laisvės ir nepriklauso
apsiginklavimas
Sveikinamas prez. Wilso- turtuolį, bet nerasi pas nosime.
Pinigo medžiaga
mybės atgavimą.
Arši kova. Ne tik už Amerikos Jungt. valstybių
Mes žinome, kad malonūs lietuviai daug turi visokių nas... Jungtinių Valstybių vargšą. Jis saugomas dar pati nerūdija, bet nuo pini
prezidentas Wilsonas už pa labiau už baltąjį skrituliu go rūdija žmogaus siela;
pergalę, bet ir už pavergtųjų išlaisvinimą.
savo reikalų, bet šventai tikime, kad rasite galimybių
ką. Jis užrakinamas sun Ostija gi, nors iš gendan
Naujieji rūpesčiai.
paremti ir tas lietuviškas įstaigas, kurios kovoja už siūlymą pasauliui taikos gau
kiais
užraktais, rūpestingai čios medžiagos, tačiau kaip
na labai daug sveikinimų.
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymą.
•
prižiūrimas dieną ir naktį. ugnis sudegina sielos rudį.
Šiandien eina arši kova tarp tiesos ir melo, tarp ver
A. L. R. K. Federacijos sekretoriatas
Pinigas yra egoizmo, ne
Popiežius užstoja belgus... Ar pažįsti? Juk tai pini
gystės ir laisvės, tarp žmoniškumo ir žemųjų aistrų
santaikos, gobšumo, kietaKardinolas Gasparri prane gas.
siautimo tarp žmogaus pagerbimo ir jo niekinimo. Bai
šė Belgijos kardinolui MerIr Ostija ir pinigas turi širdingumo simbolis; Ostija
si ir žiauri kova vyksta visur.
Pagražėjo
ir
pagerėjo
cier, kad popiežius Benedik savo garbintojų. Bet įsidė gi —meilės, taikos, išsiža
Jungtinės Amerikos Valstybės stojo į karą apginti
tas XV formaliai pareika mėtina, kad abiejų skritu dėjimo bei pasiaukavimo
savo krašto laisvę ir išlaisvinti pavergtąsias tautas,
Pirmas šių metų “Vyties” numeris išėjo turiningas
kurios kenčia ir vargsta diktatorių priespaudoj. Visų ir įdomus. Pažymėtina, kad šis jaunimo laikraštis pra lavo Vokietijos vyriausybės, liukų negalima vienkart ženklas. Yra tik viena al
pavergtųjų tautų žmonių akys nugręžtoe į laisvės šalį. dėjo plačiau apimti ne tik Lietuvos Vyčių organizaci kad ji ne tik daugiau nede branginti. Kas prisiriš prie ternatyva: Ostija ar pini
—Visi amerikiečiai, iš kur jie bebūtų kilę: ar čia gimę, jos reikalus, bet gana nuosekliai informuoja apie visą portuotų belgų iš Belgijos, žvangančiojo, ims šalintis gas. Ir individualinis ir vi
ar atvykę iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, kaip mūsų tautinį ir, visuomeninį sąjūdį. Greta vedamojo bet kad grąžintų atgal į Bel nuo tyliojo. Ostija ir pini suomeninis gyvenimas nusgas! Tai du nesutaikomi stato sau gaires į Ostiją ar
vienas stoja po Jungtinių Amerikos Valstybių vėliavą straipsnio apie organizacijos vajų, deda kitą straipsnį giją jau išdeportuotus.
•
priešai. Taip nesutaikomi, į pinigą. Kito kelio nėra.
ir nieko nesigaili, kad tik Amerika laimėtų didžią ko apie besiorganizuojančius Lietuvos piliečius. Ir tai, ne
Tai revoliucionierių dar kaip taika ir karas, kaip Ostija ir pinigas visuomet
vą, kuri amerikiečiams suteiks saugesnį gyvenimą ir abejojame, jauniems skaitytojams yra ir naudinga ir
bas... Archangelsko uoste ir meilė ir neapykanta, kaip simbolizavo priešingas gy
ištrauks pavergtas tautas iš diktatorių nagų.
įdomu. Jaunimas, juk, nori žinoti ir tą, kaip jų tėvų
mieste, Rusijoj, įvyko dide gyvybė ir mirtis. Nes vie venimo programas: idealiz
Lietuvis Jungtinėse Amerikos Valstybėse rado jau krašto reikalai stovi Vašingtone, Londone, Maskvoje.
lis sprogimas, kuriame žu nas iš jų neša taiką, kitas mą ir materializmą. Niekuo „
kią ir malonią prieglaudą, šiame krašte lietuvis nau Šiame numery “Vytis” tų žinių paduoda.
vo virš dviejų tūkstančių — karą; vienas gimdo mei met materijalistai neatiden
dojasi kultūrinėmis, spaudos, organizacijų, sąžinės ir
Pažymėtina, kad jau kelintame numery kun. Julius žmonių. Tvirtinama, kad tai lę, kitas — neapykantą; gė taip aiškiai savo kortų,
tikėjimo laisvėmis, čia lietuvis ne tik turi sotų, bet Grinius labai gražiai gvildena mūsų tikėjimo dalykus
buvęs rusų revoliucionierių vienas teikia nemirštamą kaip šiais laikais. Seniau
laisvą ir kultūringą gyvenimą. Užtat jis su visa ener ir gabiai atsakinėja į paduotus arba prisiunčiamus jam
darbas.
gyvybę, kitą dažnai seka tenkintasi slaptu masonizgija, gilia išmintimi ir nepalaužiama drąsa stoja į ko klausimus. Šis skyrius laikraščio tikslą padidina ir jo
skaudi mirtis, Tai ne per- mu, dabar bedievybė virto
vą su visais tais, kurie kėsinasi į Jungtinių Amerikos turinį praturtina.
Dabar
Militarinis lavinimas... Chi dėta. Dėl pinigo valstybės atviru judėjimu.
. I
Valstybių demokratinį gyvenimą. Lietuvis Labai gerai
Jaunimas, neabejojame, su pasigerėjimu perskaitys cagos viešose mokyklose — įsitraukia į žiaurius karus, esama atvirų ter itorij alinių
supranta ir jautriai atjaučia, kad Jungtinių Amerikos
high schoolėse įvesta moki ir milijonus gyvybių giltinė ir tarptautinių bedievybės
Valstybių pergalė sudarys sąlygas ne tik jam po karo paties redaktoriaus labai įdomų pasikalbėjimą su kapi
niams militarinis lavinimas. nusineša. Pinigas gimdo institucijų su savo spauda,
sukurti dar gražesnį gyvenimą, bet taip pat jo pavergti tonu Povilu Labanausku. Rašinys iliustruotas didžiau
Prieš tai užprotestavo dar karą, pinigas jį palaiko. Kai lėšomis, veikimo planais.
sio Lietuvos laivo, jūrininkų ir jų vado atvaizdais.
broliai bus išlaisvinti iš po nacių okupacijos.
bininkų unijų vadai.
karas visus skambančiuo Rusijoje smarkiai proteguo
“Vytis” svarsto ir mūsų organizacijų klausimus. Jo
Amerikos lietuviai pirmiausia rūpinasi tuo kraštu,
•
sius skrituliukus suryja, jis jamos ir šelpiamos visokios
kur jie yra gimę ar gyvena. Lietuviai Amerikos Jung nas Kasulaitis, cicerietis, rimtai kelia reikalą L. Vy
Sunaikinta daug lėktuvų... užleidžia vietą taikai. Dėl ateistinės organiazcijos, vai
tinių Valstybių laisvės apgynime nesigaili nei turtų, čiams ir Lietuvių R. K. Susivienymui Amerikoje sueiti 1916 metais karo laukuose pinigo beširdis plėšikas tam stybės lėšomis laikomi anti
nei kraujo o reikės — ir gyvybę paaukos už laisvę ir į glaudesnius santykius. Abi organizacijos gali pasi sunaikinta 1000 lėktuvų — šiame miške žudo nekaltą religiniai muzėjai ir bedie
rodyti viena kitai labai naudingos.
kultūringą gyvenimą.
221 vokiečių ir 784 talkinin keleivį, dėl pinigo brolis vybės apaštalų mokyklos.
Lietuvis turi šaunų patyrimą. Didžiame kare ir lie
Pinigas blogoje prasmėje
žodžiu, “Vytis” pradeda suvokti, kam jis turi tar kų.
brolį smaugia; pinigui au
tuvis kovės Europos lauke ne tik už Amerikos Jungti nauti, kokia kryptimi eiti, kad savo misiją atlikti visa
kojame sąžinės ramybė, yra stabas, kuris ryja savo
nių Valstybių žydriaspalvią vėliavą, bet taip pat ir už pilnuma ir kad pateisinti savo perėjimą iš lietuvių kal
Gero žmogaus širdy rūs geras vardas, tėvynės mei garbintojus.
Prisiminkim
Lietuvos ir kitų mažų tautų išlaisvinimą.
tybė greit numiršta. Ji ilgai lė ir gerovė. Kur pinigas tik infliacijos laikus. Mili
bos i anglų kalbą.
Amerikiečių drąsa ir pralietas Europos laukuose krau
pasilieka tik trumpame pro ima valdyti, ten nebėra lai jonai žmonių tapo pinigo
jas padėjo mažoms tautoms išsikovoti laisvą ir nepri
te.
mės, nes laimė bėga nuo apgauti. Rusijos infliacija
klausomą gyvenimą.
Saliamonas pinigo. Pinigą seka tik vel karo metu ir tuoj po karo,
Šiame kare amerikiečių drąsa, energija, išmintis ir Svarbus reikalas
nias su savo dovanomis: taip pat Vokietijos 1923
pralietas kraujas ne tik sutriuškins agresorius, bet taip
Viena iš baisių ir pavojingų ligų yra vadinamas kū
Žmogus giriamas sulig jo pavydu, girtuokliavimu, pa metais parodė, kad pinigas
pat išlaisvins ir pavergtas tautas.
dikių paralyžius, kuris daug gyvybių pakerta arba žmo išminties.
(Nukelta į 7 pusi.)
leistuvavimu, melu, žudyAmerikos Jungtinių Valstybių žymūs vyrai ir karo nes paliegėliais padaro.
specialistai planuoja ir mobilizuoja visas karo jėgas
ŽUVO 60,000 GALIONŲ GAZOLINO
Amerikoje dabar kasmet yra daroma kampanija prieš
pergalei. Mes visus tuos jų žygius turime remti Ir pa
šią ligą. Daromos rinkliavos specialinėms ligoninėms
dėti kuo puikiausiai realizuoti.
Karo laimėjimas priklauso ne tik nuo gero apsigink įsteigti ir jau įsteigusias išlaikyti. Pastarųjų kelerių
lavimo lėktuvais, tankais, laivais ir t.t., bet taip pat metų pastangos atnešė gerų rezultatų.
ir nuo moralinio apsiginklavimo. Todėl turime rūpin
Toji kampanija, kaip žinome, yra daroma prieš Pre
tis ne tik kuo daugiausiai pasigaminti ginklų ir suorga zidento Roosevelto gimtadienį, nes ir jį ši liga kūdi
nizuoti geriausią kariuomenę, bet taip pat reikia nepa kystės metuose buvo palietusi. Ir patsai Prezidentas
miršti vis labiau šviestis ir šviesti, kultūrinti Ir turėti kuo tik galėdamas dedasi prie kovos su kūdikių paraly
artimiausią ryšį su Kristumi. Kas nori ne šiaip sau žium. Praėjusia sekmadienis, sausio 25-ta diena spe
dienas stumti, bet tikrai gyventi, kas jaučia savy Die cialiai buvo paskirta kelti šiam tikslui fondus.
vo kraują ir dvasią, kas negali būti abejingas Amži
Šio mėnesio pabaigoj Prezidentui sueis 60 metų am
najai Tiesai, teima Evangeliją savo gyvenimo vadovu.
žiaus. Jokio minėjimo, to amžiaus sulaukus, jis nenori.
Jei mes būsime gyvojo tikėjimo, Gyvojo Dievo žmo
Tačiau tikrai nieks neabejoja, kad jam labai patiks, jei
nės, tai po visą Ameriką pasklis naujas sąjūdis, gaiva
jo gimtadienio proga kiekvienas šiame krašte gyve
lingas, veržlus, kaip kalnų potvinis, šviesus, kaip dide
nantis žmogus prisidės savo auka prie nugalėjimo bai
lė pašvaistė.
sios ligos.
Kai susijungs šis naujas dvasinis sąjūdis su puikiais
Specialiai susidarę komitetai prašo, kad kiekvienas
ginklais, pergalė bus užtikrinta ir tada triumfuos lais
,
(“Draugas" Acme telephot«>
vė ne tik Amerikoje, bet ir visame pasauly. Po tokios A- žmogus bent po dešimtuką aukotų šiam tikslui. Mūsų
skaitytojų, berods, 'ir raginti nereikia paremti šį rei
meriko8 Jungtinių Valstybių pergalės ir Lietuva džiaiug
Gaisras sunaikino daugiau kaip 60,000 galionų gazolino Reading, Pa., gazo sandė
kalą, nes jie visada pirmieji stoja su talka ir aukomis
sis laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.
liuose. Apie 150,000 dol. nuostolių sukelta. Per 10 mailių apylinkėse šaujamos į padan
kiekvienam naudingam įj svarbiam tikslui.
ges liepsnos buvo matomos.
Kas teikia dabar yęikti?

DRAUGAS

OSTIJA IR PINIGAS

Pirmadieni?.
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J. Šlapelis

ŠLOVĖ

Europos Jungtinės Valstybės arba
Paneuropa

O

Japoniška grupė. Jos savus
klausimus spręstų savo gru
pės ribose ogi Tautų Sąjun
gai liktų spręsti tiktai tarp
grupiniai, pasauliniai klau
simai.

Prof. K. Pakštas,
(Tęsinys)
j Jei jis paskęs baloje, jei
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius
Bet pažvelkime į draugą, ant paskučiausio suniekšėjiJei federacijose kuris na
kurs savo draugą apleido, mo laipsnio nuslinks, šlovės
(Tęsinys)
rys pasitaiko žymiai dides
Tas gėdą, kaip vandenį ge- pajautimas irgi gal užmirs,
nis už kitus, tai praktikoje
(Bus daugiau)
ria. Raiškiai ar nereiškia! Bet neabejotina, jog jis viįsigali autokratinis hegemojis buvo žadėjęs jam ištiki supaskiausiai teužmirš. Kai VI. Europa ir Tautų
ri Europa apsisaugoti nuo nįjos principas, pagal kurį
mas būtį Ištikimybė — do jo nebebus, kai žmogus iš Sąjunga
rusiško pavojaus: raudono stipresnis narys valdo silp
ro gyvenimo sąlyga. Ištiki savo žodžio tyčiotis pradės
t
vioofl m x a *r balt°- Visiškas absurdas nesniuosius, kaip Prūsija,
mybė ir lįuosybė drauge gy — jo skirtumas nuo gyvu
Jau iki 1926 m. Tautų Są- būtų pftBaaiį„ės organizaci- Vokietijoj ir Rusija sovie-1
vena; nes žodžiai ir prlža- lio visiškai sumažės. Tuo- junga buvo prisigyvenusi jos (Tautų Sąjungos) pa- tiniuose kraštuose. Bet kur.
dai yra sinonimai. Draugas kart jo vaizdas gyvulio ti- gana daug klaidų ir nepa- grindų laikyti anarchišką nei viena valstybė nėra di- i
išdavikas, pirma išduosįant pą įgaus; tačiau abudu sisekimų: ji nepajege išva- Europą. Gerai organizuota, desnė u$ Wtų narių vl3anw-’
būna pamelavęs.
Saulius draug surišus, žmogui dar ryti Lenkijos generolo Želi- 8Utv*rkyta Europa turi bū- ten įsigali demokrat nis ko
Povilu tapo. Saulius V. nesmagu būtų, nes jame dar gowskio, kurs sulaužydamas ti pirmuoju etapu j vi808 operacijos principas Kai
Kristaus priešu buvo, ir yra žmogiškos prigimties sutartis iš pasalų įsibriovė žmonijos taikos sąjungą.
Tautų Sąjungoje susitiktų
i
Lietuvos
sostinę
Vilnių,
«
„
„
.
.
, x x.
. .
x
. I
Kristus jam pasakė, ką tik išvaizda, kuri veržias nuo *
Tautų Sąjungos reformų- net sesios ir visos stambios I
jai nesisekė spręsti Duno
griežtam priešui tegalima gyvulio atsiskirti,
Tautų Sąjungos valstybes valstybių grupės, tai joms!
pasakyt: “Kodėl tu mane
Tikrų-tikriausia tuokart jaus ir Adrijos pakraščių galima suskirstyti į ketu- lengvįąu būtų tarpkontinenpersekioji”? Saulius virto jam nieko nebereiškia kal- tautų ginčus, bet vis dėlto rias grupes: 1. Britaniškųjų tinę pusiausvyrą išlaikyti ir
Povilu. Jis savo žodžio ne- ba. Šlovės pajautimui už- ' tuo metu dar daugelis dėjo valstybių sąjungą; 2. Euro- karų, jei neišvengti, tai
sulaužė. Jis vienat apsiri mirus, žmoguje nieko neuž- i J4 gražių vilčių. Juk ji tu- pos valstybes; 3. Latinų A- bent lokalizuoti juos. Pavyzko. Bet pažvelkime į Judą! gaunamo nebelieka. Kas ty- rėjo ir nuopelnų, kurių tar- merikos valstybes ir 4. Azi- i džiui, koreječių arba indusų
Judą! Kas jis yra? Jis nė čiojas iš savo pažadų, tą ne- ‘ P® paminėtinas sėkmingas jos valstybes. Iš jų tiktai, išsilaisvinimo karai liktų aAlando salų klausimo spren- pirmoji grupė yra tarptau-j tatinkamų grupių ar fede-1
ra jau vardas: tai pravar begalima pravirkdinti.
džiavimas. Jis nėra žodžiu, Kareivis mūšio lauke taip- dimas ir keletas kitų. Bet tiškai susiorganizavusi. Tik-! racijų reikalu, bet ne viso • Karą pakeisti privalomu bus panaši į griuvėsių lai
tik baisybės šmėkla. Dėlko? jau šlovės dramą vaidina ja-U tuo metu Coudenhove tai britaniškųjų valstybių pasaulio.
I arbitražu;
ką, kaip Vidurinės Azijos
Dėlto, kad jo lūpos ypatin Istorija pilna paveikslų, kur Kalergi aiškiai matė Tautų delegatai sudaro vieningą
(Aukščiau jungęs Kiniją! Ginklavimąsi pakeisti nu- seniau žydėję kultūros centgu būdu pamelavo. Pamela gyvenimas už šlovę buvo Sąjungos silpnybes. Anot jo, grupę. Ir koks ginčas, kilęs ir Japoniją į vieną politinį siginklavimu;
; rai. Iš ateities karo pasivo jau ne žodžiu, bet dar atiduodama. Kareivis jau- didelė Tautų Sąjungos yda tarp Australijos ir N. Ze- kontinentą, šeštame savo .Tarpusavę pagalbą pakeis naudoti galės tik Rusija.
gilesniu ženklu pabučiavi-• čia, tarsi, kieno į jį įtemp- esąs jos neorganiškumas* landijos, esti sprendžiamas knygos skyriuje Coudenhove ti tarpusavio garantijomis; Europos susinaikinimas atimu. Pabučiavimas juk žada tai žiūrėtų, junta, kad Eu (unorganic structure): vie Londone, bet ne Ženevoje. -Kalergi iš Rytų Azijos jau, Konkurenciją pakeisti ko- darys jos invazijai kelią,
daugiau, negu neišduoti ropą apie jį mintija. Sakau toj pasaulio tautų ir vaisty Tiktai ginčai tarp britaniš- kuria du paskiru vienetu.
operacija. panašiai kaip kiniečių tar— jis prižada mylėti ir gin Europą nes likusi pasaulio biU istorinio, ūkinio, kultū- kos ir kurios nebritaniškos Matyt šiame klausime jis Jokioje pasaulio daly nė- pusavio karai paruošia ke
ti. Jis yra giliausios ištiki dalis yra lyg galva be akių. rinio ir geografinio sugru- valstybės gali patekti į Že turi dar abejonių. Na, tur rą tokių primityviškų
ir lią Japonijai. Karą propamybės ženklas. O Juda jį
Kareivis matydamas visos pavimo, ji mechaniškai, kaip nevą. Kad tokiu pat būdu j būt joks galvotojas nėra barbariškų tarptautinių san- guotį gali tik herostratiški
apsiprinko, kaipo išdavimą Europos akis į save atkreip plytas, sutelkė dideles ir būtų sprendžiami Europos nuo jų laisvas ir niekam nė tykių, kaip Europoje, Tai padegėjai.
ženklą: Dederat autem tra- tas, užmiršęs, kas sodžiuje mažas, europines ir azijati- tautų tarpusavio ginčai ir ra aišku kokie santykiai ga- apsiginklavusį
anarchija,
Karui išvengti reikia su
ditor ėjus signum eis di- šnekama, staiga, lyg elek- nes, artimas ir tolimas val konfliktai, reikia ir Euro- lės nusistovėti tarp kinų ir kurios nariai šnekasi su atšaukti
ne pokarinę, bet prieš
cens: “Quemcumque oscula- triškos tėkmės perimtas ir stybes, be jokio atsižvelgi-,
susiorganizuoti, japonų, ypač kai karas tarp kištais revolveriais.
tus fuero, ipse tenete eum stumiamas prie stebėtino pa- mo j jų geografiją, istoriją, £
Ateities karas bus daug karinę konferenciją. Mažiau
kaip yra padariusi britaniš jų dar nesibaigia).
sia koks tuzinas atvirų žaiz
et ducite caute”.
sišentimo, kurio jaunystėje kultūrą ir ūkį. Tai buvo la kųjų valstybių grupė. Tau
žiauresnis. Jis bus labiau
VII.
Karo
pavojus
Patėmytina, kad didžiausi nelaukS ir nesP«j°' Kuldo sa’ bai abstrakte struktūra, tų Sąjungos statuto No. 21
nukreiptas prieš beginklius dų ant Europos kūno duo
Europa
dabar
(t.
y.
1926
išklydėliai dar neišsižada ™ 8alv» bi tik neužsileisti nuošaliai nuo visų žmonijos numato regionalinius vals m.) randasi kely į naują ka piliečius prieš moteris ir da progų bet kuriuo metu
pirmam nukritusiam degtu
gyvybinių jausmų ir nusi
šlovės pajautimo. Tik pas O juk mušas be neapykan teikimų. Per ją Europos tybių sųsigrupavimus ir rą, kuriam diplomatiškai ir vaikus, susitelkusius neap kui pradėti gaisrą. Tik Eu
kuriniame ištvirkimo laips tos! Ne su savo asmenišku klausimus sprendžia visai taipgi pripažįsta Monroe militarįškai ginkluojasi dau saugotuose miestuose. Atei ropos susijungimas su pri
ties karas bus visųotįno išnyje jis išnyksta. Būdamas P™“ J;™.“"“.
ir garantuotu arbineinteresuotos tolimų konti doktriną. Dabar yra tinka-: gelis Centrinės ir Rytinės naikinimo kąrąs, nukreiptas valomu
nežinodamas
už
ką.
Nežino,
x
_
dar priešpaskutiniame laipsmai
susijungusios
tiktai
briEuropos
valstybių.
Naujo
,
. v ,
. ,tražu galėtų apsaugoti Eu
nentų valstybės: Europa da
nei
kokią
vietą
užima
pozi

n
,r
u -x 
taniškosios ir rusiškosios karo kaltininke bus tarptau- j užfrontę prieš beginklius ropos *taiką.
nyje, žmogus, nors būtų lig
Visai• nesikiš
rėsi pasaulinės politikos ob
cijoje,
dėl
kurios
mušas.
Jo
kaklo paskendęs melagystė
anarchija, kuri įsigyve- žmones ir jų turtus. Net ir dama į Azijos ir Panamerijektu. Europa, kaip prieš valstybės. Pradeda jungtis
generolas
gyvas
ar
miręs
abiejų Amerikų valstybės. ne Europoj. Europa dabar jo laimėtojai nesidžiaugs sa kos valstybių reikalus, Pan
se, dar mini, net ir dažnai
šimtą
metų
Amerika,
turi
vo laimėjimais, kurie jiems
Gyvas yra reikalas ir Euro
mini apie šlovę, duodamas nora «arblnSu b“®. ° ka«nvis, askirus šlovę, nieko ki- 1 paskelbti pasauliui savąją pai susijungti. Coudenhove- panaši į mažą kambarį, ku- kainuos baisiai daug žmo europa gali išvengti ir ka
jai duotojo žodžio, prižadė
rin susirinko 26 vyrai, gink
rų už savo ribų.
~T77 to neturės. Jo pasišventimas Monroe doktriną: “EuTopa
jimo prasmę. Jis nebijo nedalyvaus nugalėjimo spin- j europiečiams”. Dabar gi ma- Kalergi numato šešis regio luoti nuodais, bombomis, ug nių ir visokių gerybių bei
Pacifizmas europiečiams
nalinius vienetus, kurie a- niniais ginklais ir peiliais, turtų.
skaitytis palinkusiu visaip,
dėsiuose. Nebus nei žinoma, i tome britus, amerikiečius ir
»
ii > i .
yra
ne
etikos
*
,bet
x tik
... prisakykaip nupu'ti ir nupuolusiu,
nuveikęs igtori. Į afrikiečius okupavusius Rei- teity galėtų sudaryti geres baisiai susipykę ir būtinai Pasaulinis karas (1914—• mas,
ir išminties prisa
nę Tautų Sąjungą. Tai būtų: pasiryžę vieni kitus sunaį- 1018) Europą nusilpnino, o
bet vis dėlto nenori,
kai nerašys apie jo vaikys ną, turkus atgal Europon
kymas. Užtikrinus savo kon
apie jo žodžio vertę būtų
kinti.
ateities karas suduos jai
JL.
Panamerikoe
grupė;
2,
sugrąžintus
ir
1920
m.
rusų
tės žaislus, kuriais sodžiuje
tinentui taiką, atidaromas
abejojama. Sutinka būti lai
Norint išvengti būsimo mirtiną smūgį. Valstybės
Paneuropos
grupė;
3.
Brita

armiją
įsiveržusią
Europon
linksminos ir kurių jau nekelias ir į viso pasaulio tai
komas nupuolėlių. Bet nevyras, kurs tą karą ruošia,
iki pat Varšuvos ir Lvivo niška grupė; 4. Rusiška gru karo, reikia:
beišvys.
ką.
mėgia, jei jam sakoma:1
Anarchiją pakeisti orga- pasirašo Europai mirties
pė;
5.
Kiniška
grupė
ir
6.
(Lemberg).
Gi
ypatingai
tu“Tas nupuolėlia perniek ža- .l8t°rijos rašytojai pažy(Bus daugiau).
nizacija;
! dekretą. Po to karo Europa
j
v ,v.
,
mes kare mirusiųjų žmonių
da. Jo žodžio nesą ko par
, skaitlių, o kai-kurių tarp tųturoti”.
i jų ir jį teišvardys. Kam gi
Jis nori, kad likimas pa tatai mirštama? Vardan šlo
REZERVUOKITE
dėtų jam kitų kloti sudar vės. Kad ir nesava imi prikyti, nori iš artimo
dau- simdamas kareivio vardą
GEGUŽIO 3 d.,
atimti, negu tas turi. Ta-1 nors neišreikštinai, žadėjo
1942 m. 1
čiau duotą žodį skaito už mirti, jei prireiktų.
pareigą ir neužkenčia, jei
Gal kas pasakys, bukštuir vykit į Specialį Parengimų
kas mano, būk jis iš tos pa mas nemažiau šlovei kenkia?
reigos tyčiojas. Drąsiai su
Bet tas žmogus, ganyda
tinka bet ką nužudyti, pats mas tėvo bandas ar šieną
nužudytų būti. Bet grau- plaudamas, nuo menkiausio
žias. jei jo pati, nepildo jam pavojaus drįso pabėgt, jam
duoto žodžio. Gal būt iš mo priderėjo gyvybę branginti.
GEGUŽIO VAKARAS
terystės tyčiojos, tačiau bi Nors atsargoje būtų ir perjo būti pačios apgautas. dėjęs, vis dėlto sėsdamas už
PIRKIT APSAUGOS BONUS
Pats niekam netikęs, ma skobnii su savo šeimyna ne
kuris {vyksta tą dieną
no jog jo pati susinešlovin- raudotų.
I
Šv
Kryžiaus
Parap.
Naujoje
Salėje
kmingai
patarnauti
šalies
U.
S.
iždo
departamento
duodama proga be sunku
tų savo žodį laužydama. Vien tai užtat, kad tuokart
sekretorius Morgenthau pra vyriausybei bonų pardavi mų pirkti bonus savo darb
Nei jokių įstatų nepripa prižadais surištas nebuvo.
prie 46-tos Ir South YVood Street
davių raštinėse, kur nerei
neša, kad stambiosioms kor me.
žįsta, o vienok gesauja, kad
Darbininkas,
pavojingą
• * * • •
Anot iždo departamento, kia laiką užtrukti.
poracijoms,
kurios
turi
pati skaitytus surišta savo darbą, duokime kasyklose
—
Rengiamas
—
daugelį darbininkų, leidžia daugumas darbininkų ver Kuo daugiau korporacijų
prižadais.
dirbąs, gali pabėgti. Jis nė
ma savo darbininkams be žiasi pirkti bonus ir tuo sutiks bonus parduoti, tuo
Gal tai tik todėl, kad ra davęs žodžio narsiu bū
VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
tarpiškai pardavinėti serijų būdu finansuoti vykdomą daugiau bus jų parduota,
žmonių draugystėje laikos. ti, bet kareivis yra surištas
ir
Visų
Senų
ir
Jaunų
Biznierių
ir
Veikėjų
Jis
apsaugos karą. Bet jie ne pareiškia iždininkas.
E apsaugos bonus
Duoto žodžio godojimas ja nors neišreikštais prižadais
Iždo departamentas auto turi parankumų bonus įsi ragina visus pirkti apsaugos
me esti dar gyvesnis, gal ir užmiršęs apie visą sutin
Ir mo
gyti, kas kai kuriais atve Bonus ir ženklus.
tai todėl, kad jis beliko vie ka mirtį, kurios galėtų iš
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa rizuoja federal reserve ban
natinis jo prigimties vertu vengti.
rėmimui, Atsižvelgiant į 6 i uos Karo Sunkumo Laikus. kas, kad jie kvalifikuotų tas jais surišta su laiko atvė- kyklas lanką vaikai turėtų
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mo liudytojas.

(Nukelta į 6 pusi.)

nimu.
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darbininkams

pirkti Ženklus.

Pirmadienis, sausio 26, 1942

c/B AUO AB

Vale t ta, Malta, sausio 25
tingą prasmę turi. Jos šlovė
CLASSIFIED
d. — Per paskutiniąsias 24
PADfiKONfi
piigulminga nuo to vardo,
MUKIA AGF.MTO — MORGAN
valandas Maltoje pravesta j
PARKE
kurį ji nešioja. Ji perkeitė
(Atkelta iš 5 pusi.)
14 orlaivių atakų, kurių me
“DRAUGO”
Proga užsidirbti ekstra pinigų agensavo likimą, perkeisdama |
tu žuvo vienas asmuo. Pri
taujant
plačiai
žinomam
lietuvių
DARBŲ
SKYRIUS
Kasdieniniai išsireiškimai savo vardą. Žmonos vardas
A.
A.
lalkraSčlul. Patyrimas nereikalingas.
verstina karo prievolė pra
Atsišaukite telefonu: CANal 8010,
padeda apšviesti paslaptin — tai jos ir jos vyro gyve
arba kreipkitės J raštinę:
vesta
vyrams
tarp
18
ir
30
REIKALINGI
DARBININKAI
KAZIMIERAS PEPERAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
gus dalykus.
metų.
nimo istorija.
kuris mirė Gruod. 21 d.,1941 m. ir tapo palaidotas
HELP tl'ANTED — VYRAI
Kalba visada sugretina žo
AGEMTACTI GERA PROGA —
Pasižymėjimas bei para
Gruod.
26
d.,
o
dabar
ilsis
Šv.
Kazimiero
kapinėse
TOXVN OF LAKE
“GAIGE” INSPEKTORIAI
dį šlovė, su žodžiu parašas. šas, regimai yra kilęs nuo: ,'| amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, ku
Patyrę prie gear'ų Inspektavimo Ir Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
Kas tai yra parašas? Tai žymėti. Užtai žmogaus pa
■■preclsion guuge ehecking” darbų. lietuviais Town of Lake krašte, yra
rie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir nulydėjo
Turi turėti gimimo metrikus. Kreip reikalingas agentautl gerai žinomam
Guard
Your
Country
...
— prižadas.
kitės prie:
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
rašas reiškia jo žymę, jo iš- | jį į kapines.
YOOTK BIKIS. URAR * MACHINK COItP. ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
and
Your
Loved
Onės
Kas pasirašo, tas apsiima vaizdą, jo būdą, jo esybės '
Mes, atmindami ir apgailėdami jo mirtį, norime
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN4545 Ko. Westem Avenue
ai 8010 arba kreipkitės 1 raštine:
kuo nuoširdžiausiai atidėkoti visiems, kurie mums
išpildyti.
HELP AVANTED —- MOTERYS
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
vaizdą, su kuria patvirtina
buvo taip geri šioj sunkioj valandoj. Ypač norime
Kokį ženklą jis duoda? Sa ma prižadas. Savo vardą
Right now, thouiands of
REIKALINGOS MOTERYS skirsty
atsidėkoti gerb. pralotui M. Krušui už sutvarkymą
AGENTAS REIKALINGAS —
ti '‘waste” popleras. Turi būt pa
young American soldiers and
vo vardą.
WEST PCLLMAN’E
duoti ir pasirašyti, yra ta
tokių gražių apeigų bažnyčioj. Dėkojam kunigams:
tyrusios. Kreipkitės prie
sailors are risking their lives to
Geras,
teisingas
vyras reikalingas ažmogus pasirašo savo var pati veiksme, o ši veiksme
THOMAS PAPER STOCK
Prunskiui, Gaučiui ir Barauskui už atlaikymą iškil
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
stiii W. Evergreen
protect youn. Patriotam, your
raščius Ir t. t. West Pullman srity
dą: vardas yra jo žodis, o šlovę pajungia.
(netoli Halsted ir Division)
mingų pamaldų bažnyčioj, bei kun. Prunskiui už
.
je. Geras atlyginimas, malonus dar
own sclf-protection, demandt
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
žodis — jo šlovė.
pamokslą. Dėkojame ir kun. Gaučiui ir Dambraus
HELP WANTED
that you do your part, nowl
kite telefonu: CANal 8010 arba at
Kodėl
žmogus,
išnaudoda

ADVERTISEMENT
DEPARTMENT
kui už atvykimą ir atlikimą gražių apeigų kapinėse.
štai kodėl sakoma: savo
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę:
127
No.
Dearborn
Street
Start buying United States
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Esame
dėkingi
kun.
Dambrauskui
už
pasakyta
ka

mas
įdovį,
labiau
susinešloį
|
vardą sunešlovinti.
Defense Savings Bonds and
Tel.; RANdMph 2488—9489
pinėse
pamokslą.
Kas savo žodį laužo — sa vina, negu kitaip ant sveti
Stamps immediately.
Back
Esame nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie atsi
REIKALINGAS SPAUSTUVRJE LImos
savas
pasikėsindamas?
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
down
the
aggressors
with
your
vo vardą sunešlovina.
NOTYPISTAS. Gerui patyręs Anglų
lankė namuose, ypač savo geriems giminėms, drau
Atsikreipiant darbo | viršmirtėtaa dar
dollars. Bonds are on sale at
Ir Lietuvių kalbose. Reikalingas tuoIštiesų žmogaus vardas,! Užtai, kad įdovis esti įduobininkų paieškančlaa Įstaigas ir t jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
gams ir kunigams: Prunskiui, Barauskui, Cinikui,
banks
and
post
offices.
They
visas
kurių
garsinimu,s
matysite to laiku, šaukduint: CANul 8010 ar
i damas pasitikint žodžiu. Tas
tai pats žmogus.
Dambrauskui ir Mažuknai. Jūsų atsilankymas pa
“Drauge” ateityje, patartina Jums
8011.
cost as little as $18.75. Put
pranešti darbo vlršbilnkaniM. kad
lengvino perkęsti šias skaudžias valandas. Esame
Duoti savo vardą, reiškia geras ar blogas, įdovio už
your dimes in Defense Stamps
REIKALINGAS VYRAS ar vedusi
darbo garsinimų skaitėte “Drauge”
Ir kati esate lietuviai. Garsinančios pora dirbti ant ūkio. Turi turėti šiek
dėkingi visiems, kurie aukojo šv. Mišias, gėles ir
and they, too, will go to work.
užstatyti savo šlovę, žmo laikymas randas jau šlovės
įstaigos tokių Informacijų reikalau tiek patyrimo. Amžiaus senumas ne
gausias maldas. Dėkojame mandagiam grab. Ant. M.
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi svarbu. Gera proga tinkamam vy
gaus vardas — jo atstovas; srityje.
America needs your money
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pagcl- rui ar porai. Dėl tolimesnių Infor
Phillips.
Dėkojame
grabnešiams
ir
visiems,
kurie
dauaml darbininkai, bus Jums daug macijų, šaukite telefonu:
for a very important reason—to
vardas išreiškia, ką žmogus
Paslapties sulaužymas —
lengviau gauti darbas .paaiškėjant
paguodė mus nuliūdimo valandoje, taipgi visiems
COLUMBUS 4002
safeguard your country, your
viršmlisėtoms informacijoms.
turi giliausio, paslaptingiau tos pačios rūšies prasikalti
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms.
Vertingas žmogus niekuo
/rfe.
sio, esenciališkiausio.
Lai Dievas Jums visiems kuo gausiausiai atlygi
mas, Paslapties priėmėjas,
PARSIDUODA — didelės ūkės (far- met nežiūri išdidžiai į men
na už parodytą gerumą, nuoširdumą ir paguodą.
Jei kas žmogaus vardą iš jei atvirai nepažada, tai
mos) su daug medžių (gražūs mlš'kai).
Tinkamos kliūbams, kaimi kesnius.
Antrad., Saus. 27 d., šv. Jurgio bažnyčioj bus at
kilmingai dergia, blogiau bent netiesioginiai prižada
niams gyvenimams, arba pravesti j
laikomos mėnesio sukaktuvių šv. Mišios. Nuošir
“sub-divisions” — lotus.
Nekurios
daro negu kad jį patį akyse, neišduoti jos, tolygiai, kaip
ūkės yra prie upės, kitos prie pridžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti.
Laimės negalima prie vie
vatiškų ežerų. Kreipkitės sekančiai:
bet netaip atvirai dergtų. ir įdovio priėmėjas; paslap
OTTO GROSSE, North IViood Janu
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, Sesuo M. My
nos
vietos pririšti. Ji yra
CARY, ILLINOIS
Subiaurinant kieno vardą, tis tai — įdovis.
kolą, Žentas, Anūkai, Švogeriai jr Giminės.
Phone: CARY 3301
visur, arba niekur.
Papė
biaurinama brangiausia jo
Čia juo labiau ant šlovės
Neapsiimk to, ko negali
savastis. Jei žandan davi atsidėdama, kad prižado su
Oras, saulė, maistas stip išpildyti, kitaip bus tau gė
mas žmonių akyse nešlovi laužymą joki kita bausmė išvystama išdavikas?
Garbė gi duoda daugiau,
rina kūną; sveikos mintys, da, r> kitam, gal, skriauda.
PRANCIŠKUS
na, tai ar ne todėl, kad ant nepasiekia. Paslaptis išdavi Vardas — tai šlovė, dar negu žadėta: tai jau gera
kilnūs jausmai, dorybių vyk
NORKUS
veido pats žmogus išrašy ko nei joks pavojus nelau aukščiau pasikeliant tai — darystė, didenybė.
dymas stiprina sielą.
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
Mirė Sausio 24, 1942 2 vai.
tas? Išvaizda ir vardas pie- kia. Jis tai daro visiškai ra- garbė.
Šlovė suskaito ir atiduo
po pietų, sulaukęs pusės amž.
Garbė, tai ne kas kita, da, kas priguli.
šia žmogaus esybę, iš pažiū- miai. Čia vienat jo žodis už
Gimęs
Lietuvoje. Kilo iŠ
Telšių apskr.
ros žmones pažįstama; ui-! paslaptumą teatsako. Apla- kaip šlovė aukštesniame lai Garbė neskaito, ji duoda
Paliko dideliame nuliūdime
dukterj
Uronislavų Ir žentą
vaizda vienus nuo kitų ski- mai, panieka privalo būti psnyje, šlovė apvainikuota, nelyginant aklas, duosniai
Povilų Vilkų ir anūkų, du sū
nus Jonų ir marčių Onų ir
ria. Tame yra gili tvėrimo juo didesnė, juo žmogus ją purpurais apdabinta.
duoda. Kada žmogus aukš
du anukus ir Pranciškų, mar
čių t'arollnų ir daug kitų gi
paslaptis, kad visos išvaiz- užsipelnęs, liusesnis nuo kiVien tik šlovė visiems te- čiau šlovės srities, pakyla ir
minių Ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Lachanlcz
dos panašios kas link pančių tokių bausmių.
reikalinga.
atsiduria garbės srityje, jo
koplyčioje.
2314 West
23rd
Place.
bruožų, iš kurių jos suside
Panieka, tai bausmė visiš
vardas
tampa
didenybės
si

Kada ji įeina kilnumo sriLaidotuvės fvyks antradienj.
da, bet nėra dvejų išvaizdų kai savotiškos rūšies, ji var tin, tuokart garbės vardą nonimu. Jo vardas tampa
Sausio 27. iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
panašių kas link tųjų bruo- dą te užgauna.
ros
Vartų
paran.
bažnyčių,
įgįja; čia jai ir didenybė pri- kilnumo ženklu ir pradeda
kurioje Jvyks gedulingos pa
> formų. Žmonių išvaizdų
Paslapties išdavėjas yra ! sijungia. šlovė atiduoda, kas reikšti daugiau, negu žmo maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
v
mas parodo, jog ben nelyginant užpuolikas nak pažadėta, ji atlygina teisy gaus vardas.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
dras vardas “žmogus” vi ties laiku, miegant.
bei.
(Bus daugiau)
gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
siems žmonėms pridera. Jų
Jis išduoda jam pasitikė
laidotuvių Direktoriai
f,nišvaizdos įvairumas reiškia, jusį, atsidavusį.
chawlcz Ir Sūnai, Tel. CANal
2515.
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
jog kiekvienas žmogus turi
Biauriausis ir ųešlovinnuosavą vardą.
giausis pasikėsinimas atlik
KELNER - PRUZIN
Apie nepažįstamą žmogų tas artimui miegant; mie
Geriausia* Patarnavimu — Moteris patarnauja
Kvailas auksu pasislepia
sakoma: po jo išvaizdos aš gas žmogų nuginkluoja, pil
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
ir svietas nemato jo kvai
savo vardo negalėčiau dėti. nai atiduoda aplinkinių šlo
lysčių.
Feltham
Tarp vyro ir moters, tarp vei. šiame žygyje išdavimas
Kas juokias iš kitų nelai
žmogaus ir žmonos gimsta įgija ypatingą niekšumą.
mės, tenelaukia pagalbos sa
šlovės ir vardo bendrumas.
Pasitikėjimas gi yra tūla
(Įsteigta 1889 m.).
vo nelaimėje.
Žmona priima vyro vardą, miego rūšis.
4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENOE
nuo tos dienos nešioja ir jo
Paslaptį savo
draugui
Nešvariems viskas atrodo
Tel. YARDS 1741-1742
šlovę. Jei žmonos šlovė yra įduodant, tarsi užmiegama
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
nešvaru.
Tel. LAFayette 0727
perliaunutė ir nei mažiausiai ant savo draugo rankų.
Neatidėliok
darbo
rytdie

MENIŠKI — VERTINGI
neįtariama, tai ar ne dėlto,
Kaip išreikšti išgąstį ir
Radto Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
nai, jei gali jį šiandie at
lt Stoties WHIP (1520), su P. ftaltlmleru.
PAMINKLAI
kad jos vardo paslaptis ypa- nuostabą, kuomet nubudus
likti.
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
J

Šiovė

T

PETER TROOST
MONUMENT CO.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS!

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Memlrer of the Lithuanlan Chamber of Commerce.

MODERNI Išvidine PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼, vak.; fteštad. ir Sekm. 9iki6 vai.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

V;

.
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KOPLYČIOS DYKAI
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVHJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3819 Lituanica Avenne
Tel. CICERO 2109
Tel. YARda 1138-1139
6812 So. VVestern Avenne
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehill 0142
10821 So. Michigan Avė.
I. J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVIČIUS
Tel. YARda 0781-0782
4348 S. California Avė.
LACHAVVICZ IR SCNAI
Tel. LAFayette 3572
2814 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lituanica Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908
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DRAUGAS

ASIES LAIVAI, KURIE DAUGIAU NEPLAUKIOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš A. L. R. K. Dukterų
Klubo
Cicero. — Pirmutinis šių
metų susirinkimas įvyko sau
šio 13 d. Buvo vedamas nau
jos pirmininkės Polly Zacker. Tvarka buvo labai gra
ži: daug dalykų nutarta ir
naujo veikimo įvesta, apie
ką bus vėliau pranešta.
Specialus klubo susirinki
mas bus sausio 27 d. 8 vai.
Yra keletas ypatingai svar
bių dalykų, kuriuos reikia
greitu laiku apkalbėti. Visos
narės prašomos laiku susi
rinkti.
A. V.

Cicero. — Moterų Sąjun
gos 2 kp. narės prašomos
skaitlingai susirinkti šį va
karą į parapijos virtuvę, kur
pagerbsime praėjusių metų
valdybą už jų daugelį nu
veiktų gražių darbų. Taipgi
bus apdovanotos ir pagerb
tos narės įstojusios į sąjun
gą praėjusiais metais. Pra
šome nesi vėluoti: susirinkti
7:30 vak.

T

vieną kurį pasirinkt. Kiek
vienas be išimties susiduria
su šituo klausimu, ir nuo
laisvo pasirinkimo pareis
amžinybė.
I. Dog.

Plėšikų gaujos
nariai kalėjime
Kriminalinių bylų teisme
pripažinti kaltais ir nuteisti
kalėti penki plėšikai. Jie
yra: John Karshall, 19 m.;
George Bucak, 19 m.; Steve
Buncak, 21 m.; George Erai,
19 m., ir Adolph Sinkuis, 17
m. amž. Pirmasis nuteistas
kalėti nuo 4 iki 6 metų, an
trasis — nuo 2 iki 5, trečia
sis — nuo 2 iki 5, ketvirta
sis nuo 5 iki 7 ir penktasis
— nuo 1 iki 3 metų.
Gaują sudarė 6 nariai. Ji
vadinosi “penktadienių va
karo” gauja, nes dažniausia
tais vakarais plėšikavo —
užpuldinėdavo tavernus. Vie
nas plėšikų po kelių apiplė
šimų pasimetė su gauja. Jis
yra Joseph Dukendorf. Jis
nuteistas trejų metų pasi
taisymui (probacijai), tačiau
pirmuosius 6 mėnesius turi
išbūti apskrities kalėjime.

Teisėjų mitingas
Chicagoj

Komisija: pirm. H. Stat Illinois valstybės apskrikienė, M. Gcrdžiūnienė ir K. čių ir probate teisėjai turi
Lazdauskienė ruošiasi visas suvažiavimą Sherman vieš
pavaišinti.
A. buty. Tai metinė jų konven
cija. šį kartą dienotvarkėje
svarbiausias , suvažiavimo
Išnyks visokie
klausimas yra teisėjams ko
operuoti civilinėje apsaugo
skardiniai indai
je.
Teisėjų suvažiavimą svei
Žiniomis iš Washingtono,
karo gamybos boardas pla kino miesto mayoras Kelly.
nuoja suvaržyti gaminti Šiandien kalbės gubernato
skardinius indus įvairių rū rius Green.
šių maistui, visokioms sun
koms, alui ir kitokiems Autoistai turi žinoti
daiktams.
Bus nurodytos
Automobilių, sunkvežimių
maisto rūšys, kurioms ir to
liau bus naudojamos skar ir motorinių dviračių savi
dinės. Taip pat skardas ne ninkai, arba vartotojai vieš
bus vartojamas skardinių keliuose ne vėliau kaip iki
indų užliejimas. Tas bus pa vasario 1 dienos savo maši
keista sidabru, kurs neturi nas turi aprūpinti federalitokios karinės svarbos, kaip nių taksų ženklais. Kurie to
nepadarys, bus traukiami
kad skardas.
tieson ir baudžiami.
Ženklus galima pirkti paš
Juo labiau susipratęs ka tuose, arba vidaus mokesčių
talikas, tuo daugiau remia kolektoriaus raštinėje. Vieno
katalikiškąją spaudą. Dėl te ženklo kaina $2.09 ir tas ga
ir Tamsta pasistengk gaut: lios penkių mėnesių laikotar
“Draugui” naują skaitytoją piui, iki š. m. birželio 30 d.

ĮTHAT LtTTLE OAME"-

Žymesnio įvykiu
kalendorius
(Draugijos, organizat.j\
kuopos prašomos įsidėmėk
ir tomis dienomis nedaryt:
parengimų, jei iš anksto ne
' buvo išnuomuoti daržai ai
salės).

Vasario 8 d. Tėvų Mari
jonų Bendradarbių metinis
seimas Aušros Vartų para
pi jos salėj.
Vasario 15 d. Lietuvos
nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimas Ashland
Blvd. Auditorium.

■ "--S įl
l"L»raugaa"

Acme

Vasario 22 d. Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų
centro metinė vakarienė a
kademijos auditorijoj.

tetepnow,

Bombomis suskaldyti ašies valstybių laivai Tripolio prieplaukoje. Šį žygį britų la
kūnai atlikę.

mothers, sisters— they're often
forced

to

point

the woy

to

hoii

health to their men folk! For women

Ostija ir pinigas

Pranešimas

gauna skaudžai nusivilti, o
į aną gyvenimą eina tuščio
mis rankomis. Ostija gi
suteikia gilios ramybės ir
laimės šiapus grabo, o ana
pus gyvenimo ribos sukrau
na turtus, kurių vertė am
žina. štai paties Dievo žo
džiai apie Ostiją: “šita yra
duona, nužengianti iš dan
gaus, kad, kas jos valgys,
nemirtų. Kas valgys tos
duonos, bus gyvas per am
žius.” (Jon. 6, 50).

know that a healthy head produces
handsome

hairl

And

that’s

why

|Women everywhere are pointing to
Bridgeport. — Lietuvai
(Atkelta iš 4 pusi.)
Fom-ol, the remarkable foaming oi)
Gelbėti Fondo skyriaus su nėra viešpats, kad jis yra
phampoo which first nourishes the
sirinkimas įvyks sausio 27 tik nykstamoji dulkė. Visi
tcalp, then lakęs the dūli, parched
hair and brings it back to glowing
d. mokyklos kambary 7:30 taip pat atsimename Ameri
heahh.' Fom-ol ic so economical; a
vai. vakare. Prašome narių kos ir Anglijos pinigų nu
Rttle goes a long way. Ask your
susirinkti skaitlingai ir nau vertinimus. Kiek bankrotų
druggist for the regular 50c size.
jų atsivesti. Reikia susirū būta, kiek suardytų planų,
Or. write tor a generous Iriai botpinti nelaimės ištikta Lie kiek išlietų ašarų, savižudy
He, enclosing 10c to cover packing
tuva ir rasti būdų prisiruoš bių! Pinigo sostas — ne
and postage.
ti ją vaduoti.
patvarus.
Klasiškiausioje
More t/i«n • ehempoe
TaiP P3? mūs« ^aus pinigo šalyje, Prancūzijoje,
—e troatmeirtf
Pare*Sa rūpintis neišimta- gražusis frankas jau nebe
gaiš
tremtiniais
Sibire.
pirmą kartą duoda šuolį Jei pinigas mūsų dar ne
Jiems turime teikti medžia
v**
žemyn. Su franku sujuuo apvylė, tai apvils tikrų tik
ginę paramą. Užtat darbas
- subraškėjo ir daugelio kitų riausiai; jei ne šiame gyve
laukia mūs. Nepamirškite
: kraštų pinigo sostai. Mąs nime, tai aname. Eikim nuo
susirinkimo.
Valdyba
tančiam pakanka, Pats pi-j pinigo prie ostijos: tai
įspėja: į vienintelis kelias į laimę.
nigas,
tarytum,
“žmonės, žmonės, nepasiti Elgkimės su pinigu, kaip su
DON’T TAKE THIS
peiliu. Peilis gali sužeisti
kėkite per daug manimi!”
LYING DOWN ■ •
Ostijos kursas nesvyruo ir nužudyti, pinigas irgi.
ja. Ji nežino nei infliacijų Peilis ypač pavojingas vai i
nei nuvertimų. Ostijos my kams. Taip ir pinigas pa CONRAD
Fotografas
lėtojai niekuomet nenusi vojingas dvasios vaikams,
I
Studija
(rengta pir
vils. Jei kartais siauros sie kurie dar neišmoko supras I mos rUftlea su mo
» dernlžkotnls
užlai
los žmonės ir jaučiasi lai ti gyvenimo tikslo.
t domis ir Hollywood
Darbamingi pinigo globoje, tai tik Ostija ar pinigas? Abiem ’ Irleeornls.
'Ui antuotas.
Wfcen men are flghtlng and
iki laikui: mirties valandą tarnaut negalima. Reiki:

dylng, you mušt do your part.
Be sure you enllst your DOL
LARS for DEFENSE. Back our
armed forces—and protect your
own life—wlth every single dollar and dlme you can.

420 W. 63rd Street

<YOU GIRLS WH0 SUFFER^
*

America mušt have a steady
flow of money pourlng ln every
day to belp beat back our enemles.

RED BLOODI

a

TAKI HEED lf you have all or
any one of these’ symptoms: do
you suffer headache, erantpa,backache, nervousness, weakness,
cranklness, distress of "irregularltles,” periodą of the blues, a bloated
feellnk—due to functional monthly
disturbances?
Then start at once - try Lydia
Pinkham’s Compound Tablets
(wlth added lron). Pinkham’s
Tablets are famous for rellevlng
monthly patn and distress. Thou
sands of giria and women report

remarkable beneflts! Taken regularly-they help build up resistance
against such annoylng symptoms.
Lydia Pinkham’s Compound
Tablets are also etpeciaUy helpful
ln buUdlng up red blood and thus
tlng mare strength
aid ln
and .____ ___Follow label dlrectlons. WOftTH TRYING I e

CAH TUt
H E AVY LOSf«

Go HOMB

NOiU »

MAVB* v«£

FeL: Biznio - ENGlewood 5888
Bes.: r ENGlewood 5840

Liepos 19 d. šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų. Dr
gijos metinis piknikas, Holv
Family Vilią (Labdarių ūkyje).

Centralinės organizacijos
arba apskritys, prašomi pra
nešti Federacijos Chicag**
apskričiai dienas savo pa
rengimų, kad būtų galinu
paskelbti spaudoje ir tokiv
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.
Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION

WH1P

1520 kfleeyetaa (Top of t*»o Dtal>

«

AND NEED TO BUILD Ul>

Don*t take this lylng down.

hirds kitty oizt oru? c&nt from <?ach joot. Zfhe kitty
qoes to th& hird who has held the hiyhest hand^

Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS

Put Dlmes Into Defense
Štampe. And put Dollars Into
Bonds. BUy nov. Buy every
pay day. Buy as often as you
can.

■W1NNERS GET ALL

FOM-OL

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

THE WORKERS WILL DO THEIR PART

dr

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DLNLNti ROOM 8EST8 — PABIX>R 8ET8 — BEDKOOM SET8
— RL’GS — KADIOS — RBfTBUGKKATOKS — W A.SHKKS —
manoki^

— trrovra.

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

NEŽIŪRINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VlenlntSlis Ir Smagiausiaa
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. Ir SEATAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1

s

Plrmaflienla, sausio 28, 1942

D B X U G A 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.
Elektrikinių Pečių. Skalbimo Mašinų

Šaldytuvų. Dulkių Valytuvų.

Kainos dar yra žemos I

7 PfiDŲ 1942 METŲ ŠALDYTUVAI po .. Sjję50

PORCELAIN ELEKTRIKINIAI PEČIAI $yę50
2 GABALŲ PARLOR SETAI po ......... $/LO50
9x12 DYDŽIO KARPETAI po .............

3 GABALŲ BEDROOM SETAI po .........

Įsigykite gerą radio, kol dar yra proga jy gauti.
1942 m. modelio 10 tūbų radio gražiame
kabinete už ......... ........................... *59®°

8 tūbų radio ir phonographo kombinacijos $ęę50

Vėliausios radios su F. M........ .................»69M

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.

KO SIEKIAMA CHICAGOJ ŽMONIŠKU
TAKSŲ DIDINIMU

I

Chicago miesto ir Cook i įkainotos daugiau, nei aktu
apskrities valdžios organai | aliai yra vertos. Jei įkaino
pasigaminę šiems metams | tojas, apeliacinio boardas, ar
išlaidų sąmatas. Buvo dar ba teismai tų įkainojimų ne
buotasi už išlaidų mažinimą, pamažins, jos paklius į nuosa
kad tuo būdu gyventojams vybių sąrašą jau ir be to
palengvinti sunkią taksų per didelį ir tas neduos nie
naštą. Bet tie organai apsi kam naudos. .
metė negirdį tų raginimų.
Už taksų sunkią naštą
Vadinamojo Chicago Real Fitch kaltina valdžios orga
Estate Board’s Taxatioų nus, kurie atsisako, mažinti
Committee pirmininkas Mor savo išlaidas, ir legislatūrą,
gan L. Fitch štai ką pareiš kuri kai kuriems organams
leidžia savo sąmatas pagaikkia šiuo klausimu:
Bus įdomu matyti, kaip ščiuoti.

J daug tų didinamų taksų bus
aktualiai surinkta iš žmonių.
Prieita to, kad taksų didini
mu didinamas skaičius nuo
savybių, už kurias nėra gali
ma gauti jokių taksų. Nes
jei apskritis dėl taksų nemo
kėjimo aprašo nekilnojamą
savastį, iš tos savasties ne
turima jokių pajamų ir takI) sų.
Didinant taksus nuosavy
bių vertė mažinama ir galų
gale tuo būdu išnyksta vi
sokios pajamos, šiandie Chi
cagoj yra tūkstančiai nekil
nojamų nuosavybių, kurios

Valdžios organai turėtų
žinoti, kad žmonės be lokali
nių taksų šiemet susiduria
su milžiniškais federaliniais
taksais. Ir daug kas neturės
iš ko mokėti taksų ypač
brangėjančio gyvenimo lai
kais.
Be to Fitch girdėjęs, kad
Chicagoj vandens departa
mentas planuoja sumažinti
diskountą nuo 15 iki 8 nuo
šimčių tiems, kurie neužvilktinai užmoka sąskaitas už
vandens vartojimą. Sako,
sunku suprasti, ko čia mūsų
mieste siekiama.

ŠVENTASIS TĖVAS PRIPAŽINO LENGVATAS
KATALIKAMS DARBININKAMS

Kolektorius ragina
mokėti taksus
Federalinių vidaus mokes
čių kolektorius Chicagoj
Carter H. Karrison ragina
žmones, kad jie be delsimo
mokėtų federalinais pajamų
taksus už 1941 metus ir ne
lauktų paskutinių dienų, kai i
nebus galima suspėti apsi
dirbti.
Jis nurodo, kad šiemet
taksus mokančiųjų skaičius
padidės keletu šimtų tūks
tančių, kadangi sumažinta
išimtis. Anot kolektoriau?
^pskaičiamų, apie 1,600,006
asmenų Chicagoj ir apylin
kėse turės grąžinti mokes
čių blankus, nors ne visiems
reikės taksus mokėti.
Blankus į kolektoriaus
raštinę iki kovo 16 dienos
turi pristatyti visi pavieniai
asmenys, kurie per metus
turėję 750 dol. pajamų ir
vedę, turėjusieji 1,500 dol.,
nors už tas sumas jie ir ne
reikalingi taksų mokėti. Mo
ka tik už tų sumų perviršy
Vedusiems už nepilnamečius
po 400 dol. daroma išimtis.

mu
X Am. Raud. Kryžiaus
West Side rajono vieneto,
kuriam vadovauja sąjungie
tės ir sodalietės, ribos yra:
į šiaurę iki W. 16 St., į pie
tus iki kanalo, į vakarus iki
Western Avė. ir į rytus iki
Ashland Avė.

X Juozas ir Veronika
Griggs, gyv. East Calgary.
Alberta provincijoj, Kana
doj, ne tik užsiprenumeravo
“Draugą”, bet žada pasidar
buoti tenykščių lietuvių tar
pe parenkant naujų skaity
tojų.

Buy
Defense BONDS—STAMPS
Now!

sius-kalbamuosius
lus.

paveiks

X $100 veik iš nieko. Pi
nigų galima visuomet pada
ryti, tik reikia sumanumo.
Štai, M. ir J. Sudeikiai, ži
nomi Lab. Są gos veikėjai,
kitų padedami, išėjus Lab.
ūkio tvenkiniui, prigaudė
tiek žuvies, kad parap’jos
salėj surengė vakarienę, su
kvietė žmonių ir padare L.
Są-gai pelno $100.

X Kun. William Kwinn
(Kvecinskas), Šv. Onos pa
rap. (Spring Valley, III.)
klebonas taip patenkintas
Br. Vlado pagamintomis
plotkelėmis, kad rašydamas
padėkos laišką pažymėjo:
X Liąuor Store and Ta“Būkite tikri, kad ir kitais vern, naujas biznis West
metais gausite nuo manęs Sidėje adresu 2346 West 21
1 užsakymą.”
Place. Savininkas lietuvis
X Ant. Linkus, brolis kun. Walter S. Zilch, kuris neat
Mirė automobilio
A. Linkaus, Šv. Kryžiaus pa sisako nuo parėmimo visuo
sužeista
rapijos klebono, gyvenantis menės reikalų. VestsaidieŠv. Kryžiaus ligoninėj mi West Side yra didelis mė čiai kviečiami susipažinti su
rė Mrs. Lillian Pauls, 44 me gėjas filatelijos ir numizma nauju biznierium.
tų amž., iš Oak Lawn. Ji tikos mėgėjas. Turi gražų
sunkiai sužeista automobilių rinkinį pašto ženklų ir pilną
susidaužyme 74 gat. ir Arte- rinkinį U. S. centų su Lin
WHOLESALE
sian avė. skersgatvy.
„ coln portretu. Be to, veik
lus draugijose, jau bene de
LIQLOR
šimti metai kaip sekreto
ĮSTAIGA
Kuria šeimos židinį
riauja didelei Lietuvos Ūki
Louis Florio — Frances ninko draugijai.
ISvežloJam
Lankutis.
X J- Aukšknlnis, dienraš
po visą
Chicago
čio
“
Draugo
”
agentas
Gary,
Joseph Stefanek — Valeria
Ind., ir apylinkės mieste
Jamontes.
liuos turi net du automobi
REMKITH
Andrew Navickas — Albi lius, kuriais patarnauja vie
SENĄ
LIETUVIŲ
na Remeikis.
tos veikėjams visuomenės V. KANTKR. Bav. DRAUGĄ
Mienslanz Michaels — Al darbuose. Jo sūnus Kazimie MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St
ras yra kino operatorius ir
bina M. Dambrauskas.
Te*. BOIJLKVARD 0014
iiuoslaikiu rodo judamuoLeo Bartkus — Adeline
Mondlak.

JE. arkivyskupas A. G. kokio nors papiktinimo.
Cicognani, apaštališkas dele Chicagos arkivyskupas S.
gatas, painformavo visus J. A. Stritch apie tai pranešė
A. Valstybių vyskupus, kad visiems klebonams ir kuni
Šventasis Tėvas Pijus XII gams, kad .jie tais reikalais
jiems pripažino fakultetą, atsiklaustų jo, arkivyskupo,
kad jie savo jurisdikcijose o reikiant per juos, kunigus,
esantiems tikintiesiems, ku apsaugos darbus dirban
rie dirba nacionalinės apsau tiems tikintiesiems bus duo
gos darbus ir turi dirbti po Į tas minėtas šis sąlyginis lei
pusiaunakčių, leistų jiems dimas.
priimti Komuniją be nusta
tyto pasninko. Šis fakulte
tas vyskupams pripažįsta Suareštavo pabėgusį
mas tiktai karo laikui ir tik
kalinį
šiomis sąlygomis:
*
Chicagoj areštuotas Fran
1 Darbininkai prieš Komu cis Holleran, 28 m. amž.,
nijos priėmimą neturi nieko kurs praeitais metais lapkr.
valgyti mažiausia per ketu 22 d. pabėgo iš Joliet kalė Albert B. Bartkus — Harias valandas, arba kokių jimo. Jis ten buvo uždary rriet M. Jankis.
nors skysčių gerti mažiausia tas už plėšikavimus ir turė
per vieną valandą.
jo kalėti nuo vienerių metų
2. Vartojami skysčiai ne iki gyvos galvos. Grįžęs JfS ESATE KVIEČIAMI ATSILANKYTI I MCSŲ SPECIALI
Chicagon jis pakeitė pavar
turi būti alkoholiniai.
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
3. Ši privilegija turi būti dę ir gavo darbą sunkvežimį
XXX
taip taikoma, kad išvengti vairuoti.

Loat —a cough due to a cold — thanka to the
aoothing action of Smith Brothers Cough
Dropt. Keep a boa handy theae day»! Two
kinda, both good, both effective, both dėticioua: — Black or Menthoi. And atill only 5<

Didelių Barabanų, mažų Barabanų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greit, pėdintai •■Cymbols” ,r
"Cymbol Holders” kur t,k reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pėdais”
benami ,r
orkestroms. Trobos,
darinėtai, , Saxaphonai, Trombo
nai "Standard" ISdlrbysčių, SmulkOR. Cellos, Strūnlnlal Basai. Gultaral. Banjos, strūnų, ,r "rases”,
"month pleces”, “mute reeds", lr
muzikos stovlklčs.
Pilnas pasi
rinkimas
smuikoms smičėlų
lr
"cases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių ISdlrbysčių phonografus ar Jų dalis.

SMITH BROS. COUGH DROPS

A. B.C. DRVMMERS SERVICE
#14 Ma'zuell Street, Chicago

BLACK OR MENTHOL-51

Tbe Oiiickest, Surest Way
YOU Can Help Win This

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVŲ... PIRKDAMI
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame
31/2% Dividendus

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

TURTAS VIRS . ................................. $1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Jos. F. Budrik, Ine.
FURNITURE HOUSE
DVI DIDELES KRAUTUVES:

3409 So. Halsted Street Ir

3241 So. Halsted Street
Budriko radio programos:

Iš WCFL—1000 kil. sekmadieniais 5:30
Ir iš WHFC—1450 kil. kevirtadieniais 7 vai.

vak.

i

