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BALTIEJI TĖVAI
MISIONIERIAI.
Baltųjų Tėvų misionierių
kongregacijos Kanados pro
vincijos viršininkas kun.
Henry Cote praneša, kad
nepaisant didelių sunkumų,
kuriuos sukelia karas, šios
kongregacijos misionieriai
Afrikoje praeitais metais
apie 200,000 asmenų pakrik
štijo 23-se apaštališkuose
vikarijatuose ir prefektū
rose. Tenai apie 2,000 tų mi
sionierių darbuojasi.
Daug misionierių šiandie
neturi ištekliaus dažnai vizi
tuoti atokiai nuo centrinių
misijų esamas katalikų ben
druomenių stotis. Tad šį
kartą daug katalikų ten ne
galima dažniau aprūpinti ir
sakramentais ir mažėja vai
kų skaičius mokyklose. Dau
gelis konvertitų gyvena už
kokių 70 mailių nuo centri
nių stočių. Misijonieriams
tenka juos atlankyti dau
giausia tris arba keturis
kartus per metus.
Kaip visi kiti misijonie
riai taip ir Baltieji Tėvai
daugiausia atsižiūri į Ame
riką, kuri tik viena šiandie
gali padėti misijonieriams
darboutis pagoniškose šaly
se.
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įsakyta užgesinti sviesas
Priešo submarino ieško 25 U. S. orlaiviai
Corpus Christi, sausio 28
d.—Sąryšyj su pastebėtu
submarinu prie Texas pajū
rio, pasiųsta vietą apžvalgy
ti 25 laivyno orlaiviai. Vi
suotinas blackoutas paskir
tas 100 mylių Texas pajūry.

Washingtoonas, sausio 28
d.—Amerikos aštuonių bombanešių grupė nuskandino
didelį Japonijos transporti
nį laivą prie Balikpapan ir
taikliai apmėtė bombomis
vieną kruzerį Macassar są
siauryje.
Tuo būdu Macassar są
siauryje į penkias dienas
nuskandinta ar sužalota
bent trisdešimt šeši japonų
laivai.
Anglų radio paskelbė, są
siauryje iki šiol nuskendo
tarp 25,000 ir 30,000 Japo
nijos kariuomenės.
Airės moterys su vaikais linksmai eukipjasi greta U. S. kareivių, išlaipinamų Šiau
Karo departamentas, pa rinės Airijos uoste. Kareiviai žygiuoja į sau skirtas kareivines. Photo pas3ed by censkelbdamas apie šiuos bom- sors; cabled from London.
banešių žygius, pažymėjo,
jog atakose žuvo vienas
Reikalauja kongre
Amerikos bombanešis.

Rusai pralaužę
t
Veiksmai Filipinuose.
vokiečių linijas
Filipinuose, pasak depar

Culion saloje, Filipinuose,
yra didžiausia pasaulyj raupuočių kolonija. Tenai be
6,000 raupsuočių yra apie
600 darbuotųjų ir du jėzui
tai kunigai. A. L. Garupp ir
Ernest Hartnett, abu iš Maryland-New York jėzuitų
provincijos.
New Yorke per radiją gau
ta žinia, kad tai kolonijai
gresia badas, nes japonai
perkirto visus salos susisie
kimus. Raudonasis Kryžius Kasyklose žuvo
darbuojasi gauti japonų vy
riausybės leidimą kolonijai 34 angliakasiai
pasiųsti nors ryžių.

New Yorkas, sausio 28 d.
—Anglijos radio šiandie pa
skelbė, jog rusai pralaužę
vokiečių linijas į pietryčius
nuo Orelio* Paeak radio, ir
vokiečiai sutinką, kad ru-

Naciai sušaudė

keturis prancūzus

gama pavykę šias linijas pra
laužti po dviejų dienų aršių
kovų.
Taip pat smwma, "jog ar
šios
kovos vykstančios
Kharkovo apylinkėje, kai
tuo pačiu laiku sovietų avi
acija naikinanti nacių susi
siekimo linijas prie Lenin
grado.
RUSAI ATAKUOJA.
Tuo tarpu raudonosios ar
mijos laikraštis Raudonoji
Žvaigždė paskelbė, kad į
vieną dieną rusai atsiėmę
keturiasdešimt ar daugiau
kaimų.
Raudonoji žvaigždė rašo,
jog į šiaurvakarius nuo Ma
skvos rusai tebeveda smar
kias atakas ir skaldo vokie
čių kariuomenę į mažesnius
dalinius, kuriuos paskui su
naikina.
Ukrainoj, pasak rusų, par
tizanai nužudė du Vokieti
jos generolus.

Vichy, sausio 28d.—Vokie
čiai šiandie paskelbė, jog su
šaudyta keturi prancūzai, ku
rie prisidėję prie , gen. De
Gaulle vadovaujamo “laisvų
jų prancūzų” judėjimo.
Tuo tarpu neokupuotosios
Prancūzijos vyriausybė įsakė
pasiųsti šimtus tonų maisto į
Herault ir Gard apskritis,
pietinėje Prancūzijoje, kur
paskutiniuoju
laiku buvo pra
Mount Harris, Col., sau
sio 28 d.—Vėlai vakar naktį dėję pasireikšti neramumai
trisdešimt keturi kasyklų ir demonstracijos dėl maisto
darbininkai žuvo įvykus trukumo.
sprogimui Victor American Vidaus reikalų ministerijos
Fuel Co. anglies kasyklose. pareiškimu kai kurios demon
stracijos pradėjusios rodyti
Tik keturi teišsigelbėjo.
politinių tendencijų. Reikia,
Keturi išsigelbėjusieji dir matomai, suprasti, jog pra
bo netoli išėjimo ir išgirdę dėta demonstruoti prieš Vi Anglai laikosi Libi
sprogimą pabėgo.
chy vyriausybę.
joj prieš nacius

c

REIKALAUJA
KAPELIONŲ.
Karo departamentas rei
kalauja kariuomenei apie
vieną tūkstantį daugiau ka
pelionų, iš kurių turi būti
apie vienas ketvirtadalis ka
talikų.
Pįrmiau katalikų
Bažnyčia buvo prašoma pa
rūpinti apie 25 nuošimčius
karo kapelionų.
Kapelionais priimami 24
iki 45 metų amžiaus kuni
gai. Turi turėti savo bažny
tinių viršininkų leidimus.
•
|

NETAIKININKAI.

New Yorke laidžiamas
“The
Catholic Worker”
(mėnesinis žurnalas) pareiš
kia, kad katalikai turi būti
talkininkai (pacifistai) ir
neturi dalyvauti kare, nė fi
nansuoti karo, jei jie jau
čiasi, kad jų sąžinė su tuo
nesuderinama.
Kiti katalikiški laikraš
čiai atsako, kad toksai to
žurnalo nusistatymas yra
priešingas Amerikos katali
kų vyskupų pareiškimui.
Vyskupai sako, kad šiuo ka
ru ginama Amerikos Laisvė,
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VISAME ŠIMTO MYLIU PAJŪRYJE

U. S. orlaiviai
nuskandino
japonų laivą

tamento komunikato, japo
nai išlapinę mažą skaičių
kariuomenės Subic įlankos
apylinkėje, bet priešo avia
cijos veiksmai apsiriboja tik
žvalgyba ir karo veiksmų
Bataan pusiauaalyje beveik
nesą.
Savo trumpam komunika
te karo departamentas pa
reiškia jog “vakar Bataan
pusiausalyje beveik nebuvo
jokių žemyno veiksmų. Prie
šas išlapino palyginamai ma
žą skaičių Subic įlankos apy
linkėję. Priešo aviacijos veik
smai apriboti žvalgyba.”
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bylos tyrinėjimo
Washingtonas, sausio 28
d.—Šiandie kongrese pasiū
lyta, kad' įeit. ~ gen. Walter
C. Short ir iadm. Husband
E. Riminei pareikalautų ka
ro teismo arba būtų pakvies
ti atsakyti kongresui į kal
tinimus, kad jie esą kalti,
dėl Pearl Harbor tragedijos.
Tuo tarpu senato ir atsto
vų rūmų laivyno komisijos
vadai svarsto apie pareika
lavimą, kongresas plačiau
ištirtų įvykį, kai tuo pačiu
laiku atstovų rūmų grupė
pradėjo studijuoti patiektą
jį pranešimą apie įvykį.

Amerikiečiai

Japonai atakavo
Sumatros salą
Batavija, sausio 28 d.—
Olandų Rytų Indijų karo
vadovybė šiandie paskelbė
apie plačias Japonijos avia
cijos atakas įvairiuose Indi
jų vietose, šių atakų metu
japonai apmėtė bombomis
Emmahaven uostą vakari
niam Sumatros pajūryje.
Emmahaven uosto atakos
metu padegti du laivai ir
trečias sužalotas.
Komunikatas paantrina,
kad negauta jokių žinių iš
Balik Papan miesto ir esą
galima manyti, “kad japonai
užėmė visiškai sunaikintas
ir išdegintas vietas.”

Iškrausto civilius
iš Singapūro
Londonas, sausio 28 d.—
Comm. Robert Tatton Bower, konservatorius, šiąnakt
House of Commons posėdy
je pareiškė, kad būtų “ste
buklas,” jei Singapūras ne
trukus nepasiduotų.

Corpus Christi, Tex., sau
sio 28d.—Laivyno aviacijos
stoties viršininkas kap. Ai
va Bernhard šiandie pareiš
kė, jog “neabejotinai vokie
čių” submarinas pastebėtas
apie penkiolika mylių nuo
Port Aransas. Submarinas
pastebėtas šį rytą ir mano
ma, kad toje apylinkėje yra
jų ir daugiau.
Pasak jo, šiuo momentu
pastebėtojo nubmarino ieš
ko Jungtinių Valstybių or
laiviai ir laivai.

Su keleiviniu laivu
žuvo 250 asmenų
San Juan, Puerto Rico,
sausio 28d.—Čia šiandie at
vyko garlaivis Coamo, kuris
atgabeno
septyniasdešimt
vieną išsigelbėjusį asmenį iš
nuskandinto neįvardinto lai
vo. Laivas nuskandintas At
lante ir juo vyko 321 asmuo.
Manoma, jog laivas buvęs
Anglijos ar Kanados.
Garlaivis Coamo paėmė
išsigelbėjusius asmenis per
eitą penktadienį, kai šie jū
rose jau buvo išbuvę pen
kias dienas. Išsigelbėjusių
buvo septyniasdešimt šeši,
bet penki mirė.
Pranešimai pareiškia, jog
laivas vykęs iš Bermudos į
kurį nors rytinį Amerikos
uostą. Kai kurie pranešimai
sako, jog laivu vykę apie
350 keleivių ir apie 100 jū
rininkų.

Singapūras, sausio 28 d.—
Šiandie čia išleista įsakymas
pašovė 6 japonų
visiems gyventojams išsi Be Įspėjimo.
kraustyti iš šiaurinio Singa
Išsigelbėjusieji, pasakoja,
orlaivius
pūro pakraščių iki penkta jog priešo submarinas laivą
dienio vidurdienio.
torpedomis apšaudė be jo
Rangoonas, sausio 28 d.— j Šis įsakymas išleistas tuo kio įspėjimo.
Amerikiečiai savanoriai la laiku, kai kovos vyko apie
Laivas nuskendęs taip
kūnai laimėjo naujas kovas 50 mylių į šiaurę nuo są
greitai,
kad net nebuvę lai
prieš japonus į rytus nuo siaurio, kurį japonai turėtų
Rangoono. Šiose kovose die-■
iu norMami
iekti ko pasiųsti pavojaus ženklo
ir pranešimo.
n°s metu amerikiečiai su- si
komunikatas pa
i naikino
, . , šešis
„ x japonų kovos
*
Kitų keleivių likimas nęreiškia, jog bent laikinai an-1 žinomas.
Išsigelbėjusiųjų
sunaikinta dar šeši ir devy glai savo frontą tvirtai lai- ’ tarpe daugiausia laivo įgula
ni sužalota.
ko.
, ir kiti anglų marinai, dar
kuri yra brangi iDevo dova Graikijoje siaučia
Amerikiečiai
į
savo
bazes
bininkai ir jų šeimos nariai.
Kairo sausio 28d.—Anglų sugrįžo be jokių nuostolių. į
na. Tad kiekvieno kataliko
karo
vadovybė
Afrikoje
šian
pareiga prisidėti prie lais didelis badas
Britų ir Burmos kariuo- ĮJ
laivynas
die pranešė, jog gen. Rom- menė
vės apsaugos. Beto katalikų
susirėmė su pirmaiLondonas, sausio 28 d.—
melio mekanizuotoji kariuopareiga yra dalyvauti kare,
siais japonų kariuomenės kaskart auga
Olandijos vyriausybė ištrė
Bernas, Šveicarija, sausio meng Libijoje pasistūmė per daliniais į rytus nuo Salween ,
nes juo siekiama visam pa
mime paskelbė, jog jos už
sauliui pastovios taikos ir 28 d.—Laikraštis Journal de 160 mylių i rytus ir prasi upės, kuri yra viena svar- _gekr. KnOX
sienio ministeris vyksta
visoms tautoms laisvės.
Geneve šiandie praneša, jog veržė pro Msus įsitvirtini blausiųjų upių rytinėje BurWashingtonan vienam mė
Graikijoje siaučia toks ba mus.
moje.
nesiai pasitarimams dėl kadas, kad vien tik Atėnuose
Chicago, UI., sausio 28 d.— ęo Tolimuose Rytuose.
Tačiau anglų kariuome
VIENUOLES
į vieną dieną mirė 2,000 as- nė dedanti visas pastangas _ •.
.
.Laivyno
šiandie
PAKVIESTOS
Londonas, sausio 28 d I
k sekr.
o Knox
u
menų.
Šiuo
metu
Graikijoje
>
sulaikyti
nacius,
kurie
maBiloxi mieste, Mississippi
w
..kasdien aidėkepaliukas kainuoja tomai, stengiasi atkirsti an U.S. ambaeadoriusVVinant
valstybėje, nekatalikišką Bi duonos
penkiolika doleriu
glų pajėgas, okupuojančias pareiškė, jog Amerika pla- ja„ (r pasirengę8 vialem8 ko.
loxi ligoninę vesti pakvies
nuojanti sudaryti 7,000,000 vos frontams.
Laikraštis paCuoda laiško Paiūr> tarP Bengasi ir Bar- kariuomenę.
tos seserys vienuoles pranciškietės iš Glen Riddle, Pa. ištraukas kuris rašytas pe“Karas Pacifike, karas At
* •
Ligoninės boardas ir toliau reitų metų gruodžio 0 dieną
lante,
karas Kinijoje, Mala
Pasak anglų, priešui pa Rio De Janeiro, sausio 28
rūpinsis finansiniais ligoni Laiške rašoma, jog Graiki daryta žymių nuostolių. Dau d.—Brazilijos • prezidentas juose, Rusijoje ir Libijoj*
nės reikalais. Nutarta pasta joje “žmonės gatvėse atrodo giausia nuostolių padariusi šiandie pasirašė nutarimą, tai vis yra vienas karas, vietyti koplyčią seserims. Boar kaip skeletonai ir prie kiek anglų aviacija, kuri sunai kuriuo nutraukiama diplo , na pasaulinė revoliucija, viedas pasisako jis jaučiasi lai vieno kampo žmonės miršta, kinusi didelį kiekį priešo matiniai ir ekonominiai Bra nas užsimojimas valdyt pamingas, kad gauna šiai įstai žiema ypač sunki ir negali mašinerijos tarp Antelat ir zllijos santykiai su Vokieti- Į šaulį,” pareiškė sekretorius
gai vienuoles.
ma gauti malkų.”
ja, Italija ir Japonija.
Knox.
Maus.
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LIETUVIŲ KULTŪRINIO INSTITUTO VEIKLA
Inatituto Rėmėjai

Instituto pakvietimą tapti
jo bendradarbiais ir rėmė
jais atsiliepė nuoširdus ir
gausingas būrys prifctelių.
J

Pirmasai Garbės Narys
Instituto Direktoriui apsi
lankius Philadelphia, Pa. ir
sustojus pas nuoširdų lietuvį
ir didelį patriotą Kun. Igną
Valančiūną, nereikėjo nei
prašyti, ir jau gerb. Phiiadelphijos svetingas klebonas
patiesė $100 auką Instituto
reikalams. Tokiu būdu Kun.
Ignas Valančiūnas tampa
pirmuoju instituto Garbės
Nariu, Pbiladelphijos lietu
viai laimingi turėdami jau
ne pirmą tokį kleboną, taip
nuo.ūrdžiai užjaučiantį pla
čius lietuvių tautinius inte
resus. Tokiu buvo ir Kun.
Valančiūno
pirmtakūnas,
Kun. J. Kaulakis, kuris tiek
nusipelnė savo tautai įvai
riais būdais, ypatingai Did
žiojo Karo Metu leisdamas
savo lėšomis įtakingą anglų
kalba žurnalą “A Plea For
The Lithuanian Nation".

Rėmėjai

I I 11 f 5 •
Ta pačia proga apsilan
kius pas Kun. Kleboną Emi
lijų M. Paukštį, Chester Pa.,
ir radus pas jį Kun. Dr. V.
Martusevičių, šv. Jurgio pa
rap. kleboną, Philadelphia,
Pa., ir Kun. B. Verbieką, šv.
Jurgio parap. kleboną Camden. N. J., buvo parodytas
tas pats nuoširdumas Insti
tuto reikalams ir visi trys
įsirašė Rėmėjais ten pat.
P-nas Antanaitis, Philadelphijos Lietuvių Radlo Va
landos Vedėjas, atjautė Ina
tituto veiklos svarbumą ir
mielai sutiko būti jo Rėmė
ju, asmeniškai įteikdamas
Direktoriui savo mokestį.

Kun. J. Bakšys, Rochester,
N. Y. klebonas, kuris kiek
viena proga jautriai prita
ria tautos reikalams, irgi
prisiuntė savo Rėmėjo nario
mokestį.
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PIRMUTINI8 APLEIDO LAIVA

Studentų valandėlė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

Kiekvieną pirmadienį 7-8 I Res. 6968 So. Talman Avė.
vai. vak. šv. Kazimiero pa 1 Rea. Tel. GROvehiU 0611
'Office tel. HEMloek 4848
rapijos viešųjų High School
studentai turi savo religi DR. J. J. SIMONAITIS
jos klasę, kuriai vadovauja GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kun. V. Vėžis. Po pamokų
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
mokiniai gali pasilinksmin Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
ti, pasiklausyti muzikos ir 2423 West Marąuette Rd.
gražiai vakarą praleisti, Pir
mos pamokos buvo sausio
DR. STRIKOL'IS
12 d. Studentai gali duoti
PHYSICIAN AND SURGEON
įvairius klausimus, į kuriuos 4645 So. Ashland Avenue
atsakoma. Paįvairinimui bus
OFISO VALAND08:
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
rodomi paveikslai ir kitos
Nedėliomis pagal sutartį.
įvairybės. Kadangi daugu Office teL YARds 4787
ma tų studentų yra ir jaun. Namų tel. PROspect 1930
Vyčiai, tai po pamokų sau TeL YARda 6921.
sio 12 d. buvo padarytas Vy Rea.: KENwood 6107.
čių susirinkimas.
DR. A. J. BERTASH

Dr. Erneat, R. Myers, 8askaton, Saakatchewan, Canada, svetimtautis gydyto
jas, narys Canadian Institu
te of International Affąirs,
žymus ir įtakingas veikėjas,
didelis nuskriaustų tautų
prietelis, prisiuntė Institutui
$25.00 auką, ir nuoširdžiau
sių linkėjimų laišką, kuria
me, tarp kitko, rašo: “I enjoyed The Lithuanian Situation very mueh. Jt is lucid,
objective and will be valuable Information for studentą
of these times
whereever
they may be. I am only sorry that I could not make
my contribution greater to
the work you are instituting. Kindest regards and
be3t wishes for your success.
Sincerely yours..

DR. VAITUSH, OPT.

(“Draugas"

Acme

DANTISTAS

telephoto)

1446 So. 49th Court, Cicero
Amerikietis eilinis kareivis Milburn Henke iš HutchHavIrS siu u .etų praktikavimo aklu
Antradieniais, Ketvirtadieniais
taisyme lr gydyme
inaon, Minn., pirmutinis iš laivo išėjo į krantinę šiau
ir Penktadieniais
GERAI
PRITAIKINTI
AKINIAI
Patys pirmieji plačiosios
pataisys
kreivas
akis,
trumparegyste
Valandos:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
rinės Airijos uoste.
lr tollregyste;
lietuvių darbo masės atsto
3147
S.
Halsted
St., Chicago
palengrvlns akly {tempimą, prakalto,
galvos
skaudijtma,
svaigime
lr
aklu
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
vai įsirašė Instituto Rėmė
žią programą, atliks parapi karkti
ir Šeštadieniais
jais buvo Pranas čižauskas, kiam svarbiam lietuviškam
MODERNI AKIAUSI, TOBULIAUSI
Valandos: 3 — 8 popiet,
EGZAMINAVIMO BODAI
5742 8o. Artesian Avė., Chi reikale ir visi ten pat įsirašė jos choras ir mokyklos vai MpeclaJ*
atyda atkreipiama i valku
kučiai. Tai bus tikra para •kis.
cago, Ilk, ir kitas taip pat Rėmėjais,
tiktai kada reikia
pijos šventė. Vakarienės bi Akiniai pritaikomi
DR. F. C. WINSKUNAS
VALANDOS:
nuoširdus Chicagos lietuvis, Kviečiame į talką
lli-toe Iki 8-tos valandoe kasdien.
lietai
jau
atspausdinti
ir
ga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmadieniais pagal sutarti.
N. N., kuris prašė savo var
Lietuvių Kultūrinis Insti Įima gauti pas Balčiūnus,
2158 West Cermak Road
do negarsinti. Abu šie lietu tutas dabar ruošia spaudai
Ofiso teL CANal 2345
301
Wharton
Str.,
ir
pas
4712 So. Ashland Avė.
viai žinomi jau nuo jaunų savo antrąją knygelę “The
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
platintojus. Bilietus reikia
Seredoj pagal sutartį.
Tei. YARDS 1373
dienų kaip uolūs rėmėjai vi Baltoscandian
Confedera- įsigyti iš anksto, nes vėliau
Bes.: 7004 8o. Fairfield Avenne
Bes. teL: HEMloek 8150
sų lietuviškų darbų.
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Tel. YARda 2246
Malonūs ir gerai žinomi tituto darbams reikalinga tų kaina tik $1.00.
Chicagos lietuvių tarpe pp. visokeriopa parama ir pa
DR. C. VEZELIS
Būkite malonūs
Jonas ir Adelė Kazanauskai, galba iš plačiosios lietuvių
DANTISTAS
ADVOKATAI
SAVO AKIMSI
(Jonas Kazanauskas pirmi visuomenės, ar tai įstojant
4645 So. Ashland Avenue
Tik viena pora aklu visam nninkas stambios finansinės nariais ($10. — Rėmėju ar
venlmul Saugokit Jaa leisdami
arti 47th Street
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Seredoj pagal sutartį.
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SS METAI PATYRIMO
CENTRINIS OFISAS:
pririnkime akiniu, karte
Telefonas: HEMloek 5849
vakarą suruošė tikrai meniš ka. Už kiekvieną suteiktą pa
8183 SO. HALSTED ST. .
ką ir jaukią vakarienę, į ku ramą iš anksto tariame nuo
DR. PETER T. BRAZIS
(Lietuvių Auditorijoje)
Dr. John J. Smetana
▼AJLANDO8: Nuo 1-moe iki 8-to«
rią buvo pakviesti Metropo širdų, lietuvišką ąčiū!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. J. J. Smetana, Jr.
«U. vak.
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reikalais
6757 So. VVestern Avė.
litan State Banko pirm. p. J.
T«L CALomet 6877
OPTOMETRISTAI
prašoma
kreiptis:
OFISO VALANDOS:
Bronza. su žmona,, Teisėjas
1801 So Ashland Avenne
134 NO. LA SALLE ST„
Popiet
nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 8
Kampas ll-toa
TeL Stato 7572
Zuris su žmona, kompozito LITHUANIAN CULTURAL Room 2014
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pagal sutartį.
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rius Antanas S. Pocius, ir
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f:ie U rn.
6017 So. Kenwood Avė.,
DR. SELMA SODEIKA.
rienės metu buvo padiskuDR. PETER J. BARTKUS
Chicago, Ulinois.
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O. D.
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS
kalus. Visi susirinkę pareiš
1913 8o. Halsted St.
AKIS IŠTIRI N ĖJA
OFISO
VALANDOS: 2-4 ir 7-9
kė norą bendradarbiauti to- Pagerbs kleboną
LIETUVIS DAKTARAS
ir pagal sutartį.
AKINIUS PRITAIKINA
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
OPTOMETRISTAS
Philadelphia, Pa. — Kun.
Ofise randasi kiti pataisymo
Res. telefonas SEEley 0434.
įrengimai akims, ku
Pritaikina akintai
Ign. Valančiūnui, Šv. Kazi metodų
TeL Cicero 1484
rioms akinių pagelba neužtenka.
atsakomingai ui
miero parapijos klebonui,
prieinamą kainą.
VALANDOS:
DR. S. R. PALUTSIS
pagerbti organizuojama va
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
karienė vasario 1 d. Rengi Antradienio ir ketvirtadienio
JOS
F.
BUDRIK
vakarais.
Kamp. 15tos gat fa* 49th Ct
mo komisija, pirmininkau
KRArTUVME
OFISO VALANDOS:
137 No. Marion Street
jant S. Mažeikai ir sekreto
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
3241 So. Halsted St.
Oak Park, Illinois
ir pagal sutartį.
riaujant T. Balčiūnaitei, la
Res. 1625 So. 50th Avenue
(Prie kampo Lake St.)
Telefonas:
bai rūpestingai organizuoja
TeL Cicero 1484
tą vakarienę, šeimininkės su Telephone: — EUCLID 906.
Calumet 4591
— REZIDENCIJA —
ka galvas, kaip pagaminti
DR. A. JENKINS
DEL RADIO PATAISYMO
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU.
skanių valgių. Bus pakvies
PASAUKITE:
Te|.: Cicero 7681
(lietuvis)
ta daug svečių. Tikrai graGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
YARDS 3088

I Turtas Virš $7,000,000.00
APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO

$565,000.00
KAIP:

ARCHER ANO BACRAMENTO AVCR/

CHICAGO. ILL?

JuHtln Mackiewich, Pres.
m .
. ....
Tel. VIRGINIA 1141

• A *1*1 * ,p-1

Trečiadieniai 9 A. M. Iki 12 dieno
Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

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

6631 S. Californla Avė.
Tel. REPnblic 7868
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Ofiso tel. VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tet CANal 0267
Res. tel.: PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

Panašių linkėjimų laiškai
irgi gauti nuo kitų įtakingų
amerikiečių inteligentų.

DR. BIEŽIS

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 West 35th Street
8 iki 0 vai. vakar*.

LUETUVIb
AMJV GYDYTOJAS
MJ-t-4'141 IMTA*

Emest R. Myers, M. D.”

Tel. OANal 6122

Tel YARds 3146

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

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
Pirmad. ligoniai nepriimami,
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
Šventadieniais 11-12.

Tel. OANal 5960

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Avė.
TeL CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
Ofiso TeL.............. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros labos)

TeL MIDway 2880

Chicago, I1L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994
Rax. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną.
TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524
Emergency — call MIDway 0001
Res. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROapect 6737

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

Namu

telefonas

2408 West 6Srd Street

VIRginia 1421

“Kiekvienas žmogus alk
sta Dievo”, — pasakė grai
kų rašytojas Homeras.

Ofiso Ir Res. Tek: LAFayette 7020

DR, STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

Žmogus giriamas sulig jo
išminties.

3343 So. Halsted Street

Neapsiimk to, ko negali
išpildyti, kitaip bus tau gė
da, o kitam, gal, skriauda.

Kaodien, I&kiriant Sekmadienius—

OFISO VALANDOS:
nuo S Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
8:S0 vai. vakarais.
Sekmadieniais pagal suvttartmų.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
r

Ketvirtad., sausio

23,
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Amerika yra jo tėvynė ir tai
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
jam yra pirmoje vietoje, bet
W PAVE THE WAY
jis niekad nepamirš taippat —Kaune pasibaigė krep- to, numatoma nugriauti dar
Kap. P. Labanausko Kalba Mūsų Dienraščio Koncerte)
savo tėvų žemės Olandijos šiasvydžio (basketball) ru 45 namai. Šiuo metu esą
ar jo žmonos tėvų žemės dens turnyras. Pirmą vietą statomi 3 gyvenamieji na
Atvykau į šį laisvąjį kraš i pirmaisiais metais, pirkti
Belgijos laisvės ir rūpinsis laimėjo Perkūno komanda, mai ir vieneri blokinio tipo
tą po didelių vargų, užtru- laivų, steigti bendrovių, bet
jąja, kaip ir kitų tautų, kad surinkusi 14 taškų ir nepra namai darbininkams. Kana
kęs kelyje virš 11 mėnesių. visa tai nedavė rezultatų—
ir mažų, laisve. Jūsų sūnūs laimėjusi nei vieno lošimo. lizacijos tinklas esąs plečia
Bet verta buvo pavargti. nebuvo savo jūreivių, kapi
kovoja už Ameriką—ir visų Ji įmetė 319 ir pralaimėjo mas.
Čia, Jungtinėse Valstybėse, tonų, prekybininkų ir tie
tautų laisvę (greit ir aš bū 124 krepšius.
atradau antrąją Lietuvą, bandymai nenusisekė. 1925siu jų eilėse). Jūs turite
gyvenančią laisvėje, kuria 1928 m. laikotarpy buvo
— Per derliaus šventę
Hockey ant ledo lošime
jiems padėti, rūpintis šio
šis kraštas džiaugiasi dau išsiųsta į užsienį 20 jaunuo
Kaune,
kuri buvo transliuo
krašto laimėjimu, bet nepa tarp LFLS Tauro laimėjo
lių
į
prekybos
laivyno
moky

giau kaip 150 metų.
mirškite taippat ir Lietuvos Tauras 5:0. Laimėjusiai ko jama iš teatro, grojo Fil
klas ir 2 į karo laivyno aka
mandai Kūno direktorius Vo harmonijos orkestras. Sce
Įsivaizdinu ir suprantu
šiame darbe.
demiją. Jie visi grįžo apie
noje apdainuotos aukštai
jūsų pasitenkinimą ir laimę 1934 metus, nes jūrų moks
Čia matau daug įvairaus kietaitis įteikė dovaną.
čių, dzūkų, žemaičių dainos
būti šio krašto piliečiais, las ir praktika trunka * 5-7
amžiaus lietuvių moterų.
Draugiškas hockey rung
nes ir Lietuva turėjo progos
Į Norėčiau pakartoti savo tynes prieš LGSF laimėjo ir pagrota liętuviškais muzi
metus. Ir ką mes matome.
kos instrumentais. Taip pat
pasidžiaugti laisve ir Nepri
mintis pasakytas anądien Perkūnas 3:0.
Per vien tik 5 metus, t. y.
buvo sūvaidintos kaimiškos
klausomybe, deja, tiktai la
' Ciceroje. Jūs iš Lietuvos at
1
nuo 1935 metų vidurio iki
vestuvės su senoviškais pa
bai trumpą laiką—vos 22
vykusios ar čia gimusios
Lietuvos inkorporavimo į
—
Vilniuje
paskutiniuoju
pročiais, apeigomis ir šo
metus.
esate tikrosios lietuvybės laiku padažnėjo įsilaužymai
Sovietų Sąjungą, Lietuva
kiais. Vaidinimui vadovavo
saugotojos, kaip per visą į maisto produktų krautuves.
Aš prašyčiau visų Ameri turėjo jau 12 jūrinių preky
Švedas ir Baronaitė.
tūkstantį metų kad buvo Po įsilaužymų į kelias “Mai
kos lietuvių kad kalbėdami bos laivų, 1 didesnį ir 6 ma
moterys ten toli Lietuvoje. sto” bendrovės krautuves,
ir galvodami apie Lietuvą žesnius, kaip jūs vadinate
Reikia bijoti to žmogaus,
Lietuvos istorija pilna gar nakties metu apiplėštos trys
jie turėtų visados galvoje “coast guard” kariškus lai
bingų moterų. Ar ne Mirga “Rūtos” kooperatyvo krau kurs Dievo nebijo.
šiuos du skaičius—150 Ame vus, 16 būrinių jūros sporto
Turkų priežodis
Išgelbėjo Vytautą, ar ne tuvės. Pavogta pinigai ir
rikos Jungtinių Valstybių laivų ir visą eilę kitokių
Gražina išėjo vadovauti pul dideli cigarečių, degtinės ir
laisvo gyvenimo metų ir tik j plaukiojančių
priemonių.
kams ir išvyti vokiečius ku kitų prekių kiekiai.
22 metu iš karo griuvėsių Tie laivai turėjo vardus, ku
riuos lietuvis buvo pasikvie
atgimusios Lietuvos gyva rie jums visiems manau yra
JOHN. YOUR
---- .____ WiU«rd CombM
«ourwa> ai Clmiaai fnth
tęs kovoti prieš kitą savo
vimą. 22 metai žmogaus gy brangūs—“Utena,” “Kretin
HAIR IS A
— Nuo lapkričio 1 iki 15
venime yra tik brendimo lai ga,” “Šiauliai,” “PanevA vaizdinti visų lietuvių, ypač; Aš kviečiu visus čia susi- brolį lietuvį kunigaikštį ?
FRIGHTf HERE,
d. Vilniuje sugauta ir sunai
kotarpis—jis dar jaunas, ne žys,” “Mariampolė,” “Kau mūsų jūrininkų jausmą rinkusius pagerbti žuvusius, Kas kitas jei ne moterys
(fSEMTFOM-Oy
kinta 67 šunys. Šunų pasiu
spaudos
draudimo
laikais
patyręs, dar tik bando gy nas,” “Venta,” “Nida,” “Ne Klaipėdos netekus. Bet ne tarp kitų ir du jaunus ma
timo liga paskutiniuoju lai
venimo kelius. Ką gi kalbėti ringa,” “Maistas,” “Perkū nuleidome rankų ir išsikasė no draugus—jūrų lt. Lapą mokė pasislėpusius savo vai
ku sumažėjusi. Pagal vokie
tad apie tokį trumpą laiko nas”, “Šarūnas” ir kiti. Jiems me Šventosios uostą. Kiek ir Aviac. Lt. Dzenkaitį. Jie kus lietuviškos kalbos. Vy
čių komisaro įsakymą, savi
tarpį mažos valstybės gyve vadovavo lietuviai kapito vėliau atėjo Sovietų armi tikėjosi kaip ir visi kiti at- 1 rai tiems dalykams mažiau
ninkai, kurie neprižiūri savo
nime. ...
nai, juos aptarnavo lietuviai jos į Lietuvą. Priėmėm juos statysią Nepriklausomybę. turėdavo ir teturi laiko. Aš šunų, baudžiami.
tikiuos, jog jūs savo sūnums
O vistik per tą trumpą lai jūrininkai, ant visų jų ple be pasipriešinimo, nes sakė Jie parodė jog lietuviai mo ir dukterims įkvėpsite Lie
— Tauragėje, kaip rašo
ką buvo padaryta labai vėsavo lietuviška vėliava. si ateiną globoti mus nuo ka už laisvę aukotis. Užtik tu vos, lietuvių istorijos ir
Tie
laivai
sutaupydavo
savo
vokiečių,
prieš
kuriuos
dėl
rinu
jus,
jog
daug
daugiau
daug, kas įrodo, jog laisvė
kalbos meilę. Juk jie nėra, “Deutsche Zeitung im Ostkraštui
milijonus
litų
kas

savo
nepriklausomybės
mes
tūkstančių
lietuvių
yra
pasi

ir nepriklausomybė, kurią
jūsų sūnūs ir dukterys tokie land”, atidaryti vokiečių kal
met.
Kariškas
mokomąsis
pradėjome
kovoti
jau
prieš
ryžę.
ir
žūti
kai
ateis
laikas
taip brangina Jungtinės
silpni, ar negabūs, kad dvie bos kursai, kuriuos lanką Wives, mothers, sisters— they're often
laivas,
kurio
kapitonu
pas

beveik
700
metų..
Kaip
vis

ginti
Lietuvos
žemę
nuo
da

Amerikos Valstybės, yra dijų kalbų negalėtų išmokti, 250 žmonių. Iš laikraščio su forced to point the way to hair
kutiniu
laiku
man
teko
būti,
kas
vystėsi
jūs
esate
girdėję
bar
ją
laikančio
okupanto.
žinome, kad kursuose dėsto .health to their men folkl For women
delis turtas. Buvo padaryta
ypač
po
20
metų
ir
daugiau
iš
spaudos.
Noriu
vieną
pa

O
Lietuva
laisva
gyventi
tu

labai daug, nežiūrint kokiųjturžjo normaliai aPie ™
5 vokiečių mokytojai.
know that a heolthy head produces
įsitikinimų lietuviai tai da-1 žmonių
Jame atlikda’ brėžti. Lietuviai nepakęs jo ri teisę. Tai rodo jos istori su tėvais gyvendami.
hondsome hairl And that’s why
Baigdamas
noriu
pasakyti
kių
agresorių,
kurie
kęsintųl*romen
everywhere are pointing to
ja
tūkstantametė
ir
tie
22
rė—kairieji ar dešinieji, To kariSk* viem» metų tar— Vokiečių reicho komi
kad
kol
yra
dar
tokių
tėvy

Fom-ol,
the remarkable foaming oil
raudonesni ar baltesni,—tai nybą jauni savanoriai, no si į jų laisvę, ar tai būtų vie metai Nepriklausomo gyve nę ir kalbą mylinčių lietu saro įsakymu pertvarkomas phampoo which first nourishes the
statistikos darbas. Statisti Kaip, then takes the dūli, parched
darė lietuviai, mylintieji sa rintieji vėliau studijuoti jū na ar kita tauta. 4000 jauni nimo.
vių, kokius čia ir kitur Ame
rininkystę
užsienyje.
Dar
mo
žuvo
už
atsteigimą
Ne

kos davinių rinkimas ateity hair and brings it back to glowing
vo nepriklausomybę, žemę,
Jūs, Amerikos lietuviai,
rikoje mačiau, ir kol lietu
šiandien
keliasdešimt
lietu

priklausomybės,
kilus
karui
je leidžiamas tiktai su vo health. Fom-ol « so economical; a
visi galėsite daug prisidėti
kalbą ir tikybą, už ką jie ko
vės motinos tikrai bus lie
vių
studentų
kandidatų
į
tarp
vokiečių
ir
sovietų.
Jie
kiečių
reicho komisaro leidi Btrte goes a long way. Ask your
vojo jau tūkstantį metų.
prie Lietuvos atstatymo, kai
kapitonus plaukioja po įvai dvi dienas prieš vokiečių už visų tautų laisvę kovo tuvėmis—Lietuva nepražus! mu. Tuos davinius gali rink druggist for the regular 50c size.
Daug galėčiau Jums papa rias jūras tebesiruošdami atėjimą patys paskelbė Ne
Or, write for a generous trial botti
tiktai
statistikos
įstaigos.
janti
Amerika
spręs
Euro

He, enclosing 10c to cover packing
sakoti apie Lietuvą, apie jos atgimstančiai Lietuvai.
priklausomybę tikėdamiesi, pos reikalus. Visų pavergtų
and postage.
gyvenimo gerąsias ir blogą
jog Vokietija tą Nepriklau- lietuvių akys ir širdys yra
Tokiu
tempu
kūrėsi
ir
au

—
Nuo
lapkričio
pabaigos
sias puses, kokių irgi visur
somybę pripažins. Deja, jų nukreiptos į jus. Nesirūpin
veikia vokiečių kalbos kur FOM-OL
More tlkM e 1
būna, bet čia nėra tam už go Lietuva. Bet užėjo ir dar
siu, ir y savo tėvų žeme, būtų lysai
Kauno
miesto
ligoninės
tebesiaučia
karo
audra,
nai

tektinai laiko. Per 14 savo
ką mes matome— po 7 ša
i tarnautojams. Tuos kursus
jūros tarnybos metų esni gy kinanti viską kas buvo su šaičių iš nauju krauju aplai giai kaip nesirūpinti savo
V** ,
lanką gydytojai, gailestin
venęs ir lankęsis 25-iose kurta. Vokiečiams užėmus styta Nepriklausomybė buvo senais tėvais, kurie mus
gosios seserys ir pagalbinis
užaugino ir davė mums
valstybėse Europoje, Afri Klaipėdą 1939 metais mūsų
vėl
Lietuviai
atimta
naujųjų
personalas, iš viso apie 100
mokslą. Prezidentas Roose
koje, Azijoje bei Pietų Ame laivai klajojo keletą mėne
žmonių.
veltas yra pasakęs, jog
rikoje ir pasakysiu Jums ne sių be uosto. Jūs galite įsi- okupantų — vokiečių.

Septynių Šimtmečių Kova Su Vokiečiais

dvejodamas, jog tokiose są
lygose kaip Lietuva, jokia
valstybė nebūtų padariusi
daugiau progreso. Tai esu
girdėjęs tiek iš draugingų
tiek iš nedraugingų mūsų
valstybei žmonių. Lietuva
ruošėsi dar daug padaryti,
o jos universitetuose Kaune,
Vilniuje, Žemės Ūkio, Pre
kybos ir Pedagoginiuose In
stitutuose, bei Medicinos
Mokslo Akademijose ruošėsi
Lietuvą dar daugiau kultū
rinti apie 5,700 aukštųjų
mokslų siekiančių jaunų stu
dentų, jūsų brolių, sesučių,
giminių.
Duosiu tik trumpai keletą
pavyzdžių iš savo srities—
jūrininkystės.

Lietuva, išplėtus savo pre
kybą su įvairiais kraštais, Į
vien už išvežimą savo pro j
dūktų ir atvežimą sau rei- J
kalingų dalykų iš užsienio \
išmokėdavo už jūrų trans
portą kasmet keliasdešimt
milijonų litų. Buvo bandyta
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Prezidentas ateivių reikalu
Spaudoje jau seniau paskelbtas Prezidento Roosevel
to pareiškimas ateivių reikalu sąryšy su pasireiškusią
tendencija atleisti juos iš darbų.
Iš to pareiškimo yra aišku, kad Prezidento Roose
velto asmeny ateiviai turi ir gerą prietelį ir globėją.
Jisai piktinasi tais darbdaviais, kurie be jokios prie
žasties atleidžia ateivius darbininkus nuo darbų. Kai
kurie pradeda atleidinėti net svetur gimusius piliečius.
Prezidentas tai vadina rimtu dalyku. Jisai aiškiai pa
sako, kad vienas dalykas yra saugoti Amerikos pra
monę ir ypač karo pramonę nuo galimų sabotažų, bet
visai kitas dalykas yra mesti iš darbų darbščius, tei
singus, ištikimus ir nuoširdžius patriotus vien tik dėl
to, kad jie yra gimę už šio krašto ribų. Toks kai ku
rių darbdavių nusistatymas yra ir nerimtas, ir netei
singas, ir nepatriotiškas. Tokiu elgėsiu Amerikos de
mokratinės santvarkos priešai gali tik pasidžiaugti.
Dėl to Prezidentas ir perspėja, kad
atleisti iš darbo lojalius, darbščius darbininkus tik to
dėl, kad jie yra gimę svetur arba dėl to, kad jie turi
kitatautiškai skambančius vardus arba atsakymas
darbo tokiems vyrams ir moterims, tik ugdo tokį ne
pasitikėjimą ir nevieningumą, kuriais priešai mano
mus nugalėti.
Juk naciai tokios taktikos nuo seniai laikosi. Jie vi
sur sėja neapykantą. Jie kursto tautą prieš tautą, reli
giją prieš religiją.
Prezidentas, dėl to, nuoširdžiai ragina neleisti tokiai
dvasiai įsivyrauti šiame krašte. Neturime užmiršti, kad
Amerika kaip tik kovoja dėl apsaugojimo laisvės, pa
dorumo ir teisiigumo. Prezidentas sako:
“Raginu visus privačius darbdavius laikytis svei
ko nusistatymo ateivių ir kitur gimusių piliečių atžvil
giu, atsimenant, kad tų ateivių sūnūs, kuriuos jie atleido,
gal yra tarp tų, kurie kovojo ir Pearl Harbor ir Fi
lipinuose.”
Tad, lojalūs ateiviai neturi ko bijoti. Amerika yra
laisvas kraštas, Čia jie prezidento asmenyje turi užta
rėją. Jei kas juos skriaustų, iš dirbtuvių varytų, per
sekioti mėgintų, taip elgtųs neteisingai ir nusikalstų
šio krašto dvasiai, tradicijoms ir, pagaliau, įstatymams.
Reikia taip pat neužmiršti, kad ir Jungtinių Valsty
bių Teisingumo Sekretorius Biddle ne vienoj, bet keliose
savo kalbose griežtai pasisakė prieš atleidimą iš darbų
ateivių. Jisai primena tą įdomų faktą, kad tik šeši iš
kiekvieno dešimts tūkstaičių ateivių tėra skaitomi pa
vojingi Jungtinių Valstybių ramumui ir saugumui. Dėl
to jis ir sako, kad didžiausia yra siauraprotystė atsa
kyti ateiviams darbus dirbtuvėse. Tai ne Amerikoniš
ka ir ne patriotiška.

Spaudos platinimas
Nacionalinės Katalikų Gerovės Konferencijos (N. C.
W. C.) spaudos departamentas, kurio priešakyje stovi
vyskupas John Mark Gannon, paruošė planus dideliam
katalikiškos spaudos vajui, kuris bus vedamas per visą
vasario mėnesį. Vajus apims visus Amerikos kraštus.
Atsižvelgiant į momento svarbą, šiemet į katalikiškos
spaudos praplatinimą bus kreipiama ypatingai didelio
dėmesii. Siekiama, kad kiekvienon katalikiškon šeimon
ateitų bent vienas katalikiškas laikraštis, kad tuo bū
du visos katalikų šeimos būtų tinkamai informuotos
apie šių laikų begalinės svarbos įvykius.
Mes, lietuviai katalikai, nuo savosios spaudos vajų
kažkodėl lyg ir “atpratome”. Seniau ne tik pačių laik
raščių vadovybės, bet ir katalikiškosios organizacijos
kasmet skelbdavo spaudos vajus, “Spaudos Savaites” ir
neblogų rezultatų pasiekdavo. Dabar tai pas mus jau
“išeina iš mados.” Vis dėl to gaila, kad taip yra. Ar
nfiYertštiį “gražinti senoys" ir yši aUauįiati “epauiiua
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savaites”. Tą sąjūdį turėtų pradėti pačių laikraščių
vadovybės. Į talką, neabejojame, ateitų organizacijos,
kurioms mūsų laikraščiai neatsisako patarnauti ar vie
nokiame ar kitokiame reikale. Būtų, žinoma, geriausia
spaudos savaitę rengti vasario mėnesyje sykiu su vi
sos katalikiškos spaudos vajumi, nes tokiu būdu gali
ma pasinaudoti tam tikra per tą mėnesį visame kraš
te sukelta nuotaika.

Patriotiškas sąjūdis
Chicago Herald-American prieš keletą savaičių pra
dėjo vajų, kad sukelti fondą ir nupirkti Amerikos gy
nimui bombonešį. Jau buvo padaryta šauni pradžia.
Bet dabar šis reikalas pakreiptas truputį kitokia
kryptimi. Finansų Sekretorius Morgenthau, pastebėjęs
šį patriotišką sumanymą, pasiūlė šį sąjūdį praplėsti.
Jisai davė sutikimą, kad žmonės gali pirkti U. S. De
fense Stamps ir jas skirti planuojamiems nupirkti bom
bonešiams. Tasai vajus eis visuose miestuose ir apy
linkėse, kur pasiekia Hearsto leidžiami laikraščiai. Chi
cagoj planuojama sukelti užtektinai kapitalo, kad ne
vieną bombonešį, bet visą jų eilę įtaisyti. Tenka pa
tirti, kad prie to sąjūdžio ir lietuviai noriai ir mielai
dedasi.
Šis sąjūdis tuo yra stipriai remtinas, kad jis paeina
iš privatinės iniciatyvos ir remiamas pačių žmonių
laisva valia. Tai yra aukščiausio laipsnio patriotizmo
pasireiškimas. Jis teigiamai atsilieps į Amerikos ka
riuomenę karo frontuose. Jį pajus ir priešai, nes kai
pačių žmonių iniciatyva ir sutaupomis pastatyti bom
bonešiai ims skraidyti virš jų galvų ir mėtyti tai, ko
jie patys norėjo ir ką savo gruoboniškumu iššaukė,
tada tikrai pajus Amerikos jėgą ir iškart pamatya
kad prieš tą jėgą negalės atsilaikyti.
Taigi, Herald-American pradėtasis sąjūdis yra svei
kintinas ir stipriai remtinas.

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 29 d.)

Siekia paimti Rygą... Pas
kutinėmis dienomis vokiečių
karo jėgos yra sutrauktos
Rygos frontan ir pradedami
žygiai, kad žūtbūt tą mies
tą paimti.
•
Moterys amunicijos dirb
tuvėse... Anglijos amunici
jos dirbtuvėse dirba 500,000
moterų, bet vis dar atsilie
piama, kad ir daugiau jų
eitų į tuos darbus, nes karo
pramonė išplečiama iki aukš
čiausio laipsnio.
•

Po svietą pasidairius
ŠNEKA APIE SPORTU

(Tęsinys)
Kaddngi šneka palietė
prez. A. Smetoną, tai reikia
ir jam pripažinti vienas
čempionatas. Kai dar balšavikai nebuvo pasmaugę Lie
tuvos, visur visi šnekėjo,
kad Lietuvoj yra diktatūra
ir kad prez. Smetona yra
diktatorius. Bet ar jūs ma
tėte tikrą diktatorių? Gy
vo nematėt, ale matėt pikčerius, karikatūras Stalino,
Hitlerio ir Musolinio, žai
bus, perkūnus, rods, svaido
į visas puses! Jų valia —
plienas. Jų žodis — kirvis.
Tarė, kai kirviu nukirto: ne
atšauksi, nepataisysi. O jei
kas parodo noro taisyti ką
nors pas diktatorių, tam...
amen. Tai, ot, jums trumpai
diktatorius. Būdo atžvilgiu
— cholerikas ant choleriko!
Aš beeinu visu savo delnu,
kad bile vienas tikrų dikta
torių, įr svetimam sviete at
sidūręs, neapseitų be policmono, tai yra neiškęstų be
vienokio ar kitokio triubelio; jis nesėdėtų išsinuomuotam Beverly Hills bungalow ir nesisuptų rakinčery
be jokio garso apie savo as
menybę. Taigi, jei prez. A.
Smetona yra priskaitomas
prie diktatorių, tai jis laiko
ypatingą čempionatą — yra
ramiausias, lėčiausias, kits
pasakytų lepšiškiausias, dik
tatorius.
Sporto yra visokios rūšies
ir kartais dar išmislijama
koks naujas.
Atsimenam
prieš trejetą metų buvo at
siradę sėdėjimo sportininkų.
Sulipdavo ant tvorų, stulpų,
arba sulysdavo kur į duobę,
ir be jokios šnekos, nieko
neveikdama!, tiktai laiku pavalgydarni, sėdėdavo laužy
dami kitų rekordus.

Lietuvos atstovybė yra ge
riausia tos rūšies sportinin
kė ir savo sėdėjimu bus su
mušus visus ant stulpų sė
dėjimo sportininkų rekordus.
Jei ne karts nuo karto spau
doje pasirodanti iš kaneelerijos jos pasenusi žinia, ar
ba kokia citata iš kitų gazietų, visuomenė nei nežino
tų, kad Lietuvos respublika
Amerike turi tokį daiktą,
kaip atstovybė.
(Pabaiga bus)

Vokiečiai atmušami... At
sinaujina mūšiai Verdūno
šone. Vokiečiai išnaujo mė
gino briautis ton tvirtovėn,
bet prancūzai visu smarku
mu juos atmušė.
•
/
Popiežius remia Wilsono
pianus... Popiežius Benedik
tas XV pilnai paremia pre
zidento Wilsono pasiūlytus
Nežmoniškas nacių elgesys
planus taikos reikale, anot
Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį, kurį atėjusių žinių iš Vatikano.
čia mes peęspąusdįąame: (i
•
“Mieste Muenstery, Vokietijoj, gyvena uolus ir heSkerdynės Meksikoje.....
roiškas vyskupas Klemensas Augustas von Galen, kurs
drąsiais pamokslais viešai išparodo ir pasmerkia žiau Kova tarp Vilios ir Carran
rią nacių vidaus politiką. Jis atskleidžia tiesiog šiur zos Meksikoje tebeina. Tarp
pulingai nežmonišką Gestapo užsimojimą likviduoti bei jų šalininkų tebeina didelės
žudyti “neproduktyvius” Vokietijos piliečius.' Prie jų skerdynės.
priskaitomi seni paliegę žmonės ir nepagydomi ligo
niai. Kadangi Vokietijoj dar tebeveikia įstatymai, pa
Mini Lietuvą..-. Vienas vo
gal kuriuos žmogžudžiai turi būti baudžiami mirtimi, kiečių laikraštis, rašydamas
tai tie “neproduktyvūs” piliečiai išgabenami į kokias apie prezidento Wilsono pa
nežinomas vietas ir tenai nužudomi. Kad nebeliktų jo skelbtus “jūrių laisvės” prin
kių įrodymų, jų kūnus tuojau sudeginama. Juos žudo cipus, pastebi, kad vokie
ma ne už kokius nusikaltimus, bet tiesiog kaip nebrei- čiai, girdi, jau seniau rei
kalingą valstybės apsunkinimą, neš jau nebegali dirbti kalauja laisvo prie jūrių pri
ir tuo būdu neturį teisės gyventi. Bet koks nacių gy ėjimo Suomijai, Lietuvai,
dytojas turi teisę spręsti apie jų neproduktyvumą. Nuo Kuršui ir kitoms šalims.
to nuosprendžio negali išgelbėti joks teismas, nes “ne
produktyvieji” tiesiog išnyksta, nepalikę jokio pėdsa
Rusijoj neramumai auga.M
ko. Jų pelenus vėjas išsklaido. Drąsusis vyskupas mė Iš Londono ateina žinios,
gino skustis valdžiai ir ieškojo visokių priemonių toms kad Rusijoj neramumai die
baisenybėms sustabdyti, bet jo pastangos nuėjo veltui. na iš dienos auga. Visame
Be abejo jis turėjo įrodančių faktų, nes kitaip nebūtų krašte trūksta maisto. Val
išdrįsęs su tokiais apkaltinimais viešai išeiti.
džia gausianti iš Italijos 250
“Neproduktyvūs žmonės! — sako vyskupas von Ga- milijonų lirų paskolą.
len. — Gal būt. Bet ar gi dėl tos priežasties jie jau ne
beturi teisės gyvent? Ar gi jūs ir aš turime teisę gy
HEALTHY, WEA' r'"'z
vent tik tol, kol galime būt produktyvūs, ar verčiau, kol
kiti mus tokiais pripažins? Jei iš tiesų priimtume tą
taisyklę, kad neproduktyvūs žmonės reikia nužudyti,
tai bėda tiems, kurie susilaukia senatvės, ir tiems, ku
rie dirbdami krašto turtui ir gerbūviui, netenka rankų,
kojų ar šiaip jau sveikatos. Jei bet kokiam piliečiui
bus valia žudyt savo kaimynus, tai dėja mūsų narsiems
kariams, kurie grįžo į tėvynę sužeisti, susirgę ir su
žaloti. Tuo būdu nėvienam iš mūsų gyvastis nebus pil
nai patikrinta. Juk paskirtoji valdžios komisija bet
kokį žmogų gali įskaityti į neproduktyvių sąrašą, jei
tik sauvališkai išspręs, kad jis jau nebevertas gyventi.
Nė policija negali jo išgelbėti, nė teismas tų žmogžudžių
nuteisti. Kas tada gali pasitikėti tuo gydytoju, nuo ku
rio pareina spręsti, ar ligonis yra neproduktyvus, ir
kaipo tokį mirtin pasmerkti? Jei ta pasibaisėtina teo
rija bus įgyvendinta, tai negalima nė įsivaizduoti, ko
kių apverktinų pasekmių susilauksime... Dėja vokie
čių tautai, jei mes viešai paneigsime tą šventą įsaky
mą: Neužmušk!”
“Ne vien tik viršminėtomis žudynėmis vyskupas von
Galen nacius apkaltina. Jiems dar gi prikaišioja viešą
vagystę, kurią jie diplomatiškai vadina konfiskacija.
Primeta nemoralumą, jaunimo tvirkinimą, kietą, be
širdį auklėjimą vaikų, kuriems iš pat mažens skiepy
dama atkaklų tėvams pasipriešinimą, ir, kas yra viso
blogio priežastimi, — bedievybę.
“Liūdna vaizduojasi ateitis tautoms, kurias valdo sukiętėįg bedievybei diktatoriau”
•*—i
■ i if u ą n i

Laisvamanių, cicilistų ir
balšavikų rateliuose aktu
aliausia dabar šneka —
SLA valdžios nominacijas.
Cicilistai išpūtę krutinės
vaikšto girdamiesi didele
pergale. Laisvamaniai na
gus kramto.
Nežinau, kaip kam, ale
man tai nėra jokio dyvo.
Dabar reikia labai gyvos organiazcijos, ar draugijos,
kad valdybai baigus termi
ną jos vieton būtų išrinkta
nauja.""* ii korespondencijų
matome, priešmetiniuose su
sirinkimuose, priėjus prie
valdybos rinkimo, palieka
ma ta pati. Taigi, eicilistams nėra ko pūstis, o lais
vamaniams — pykti. Tokia
dabar mada.

Praeitą sekmadienį buvau
Sąžinių pakviestas bendrai
papuotauti. Bevalgant ma
žas jų sūnelis Biliukas nei
iš šio, nei iš to paklausė tė
vo:

— Pa, ar teisybė, kad tu
nemyli skustis.
— Teisybė vaikeli, — at
sakė tėvas.

— Tai džiaugkis! Vakar
mama skustuvu nupiausčius
kojų pirštų nagus pasakė:
dabar tikrai negalės tuo
skustuvu skustis.

W1SEZ
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą ifivertė Izabelė Matusevičiūte

Europos Jungtinės Valstybės arba
Paneuropa
Prof. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius

O
K. BARAS

VYRIAUSIAS VADAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
Kq mačiau keliaudamas, per įvairius

(Tęsinys)
kraštus, į laisvės šalį.
X. Tautinis klausimas
liaudis be didžiųjų žmonių
—Iš ko tu nori gyventi? Ai tau paaiškinau, nenoriu
Europinio
nacionaliste n8ra J«*»» U»U. H liaudies
( Tęsinys)
būti tėvams našta!
dogma aiškina mums tau kyla genialūs vadai, poetai,
Lietuvos Laisvės kovų dienose buvo gražu ir didin
mąstytojai, kurie iš savo šo
—Galima kai ko “sumedžioti”!
tas kaipo kraujo bendruo
ga,
nes
visa Lietuva buvo laisvės entuziazmu, pasišventi
—Sumedžioti ?
menes. Bet ši dogma yra no per kalbą, religiją, meną
mu ir energija apsiausta, o po visą šalį aidėjo balsai:
—Taip, ką nors parduoti! Paskui atsiųs ką nors ma tiktai pasaka. Priešistori ir politiką formuoja tą tau
—“Laisvė! Laisvė saulėleidžių šalyje
no motina ir Tosia...
niais ir istoriniais laikais tą, kuriai jie dvasiškai pri
Tartum varpas gaudžia pažarų danguos —
—Tosia?—paklausė Nataša, ir ašaros pasirodė jos tautų ir rasių kraujas mai klauso.
Jie išneš iš liūnų baltą, kaip leliją,
Paprastai gimtoji kalba
akyse.—Jei tu būsi mano vyras, tu nieko nepaimsi nuo šėsi ir šiandien jau nebėra
Ją ir tėviškei, kaip saulę, atiduos”...
Tosios. Tu man visai nepasakei, kad tu nuo jos ir pinigus grynų rasių. Visos Europos esti išoriniu tautos ryšiu.
Išjoję, išbėgę dėl Lietuvos laisvės kovoti anais 1918VUraugua" Acme telaphoto)
ėmei!
tautos yra mišinys nordikų, Kai kuomet religiniai ir isto:
Maj gen James E Cha- ^20 metais yra mūsų tautos herojai. Šiuose laisvės, ne—Aš visai nežinojau, kad tu gali būti tokia pikta!— alpinu ir mediterranų; mi riniai veiksniai labiau riša
tautą negu kalbiniai. Airiai ney įurs paskirtas visų a- Priklausomybės kovų herojuose gražus procentas ir ano
atsakė Igoras. Nataša pažiūrėjo į jį paniekinančiai.
šinysIu\och?oką''mongoi
atėjūnų arijų ir senes
0
idi,
dauglausiz kalba angliškai, „eAkoniakų karo pajėgų ",eto “oksleivių. Tų kovų moksleivi, suprato savo parei— Tu to nežinojai? Tu man visada sakydavai, kad tu
»“ iau{ia8i e8» at8kira ta»- brito^yriaJs^ « beatkuntončiai tėvynei, savai ialiaiir savųjų bdąvei.
mane dėl to piktumo ir myli! Šiuo atveju tu suklydai. Čia
monainų
ir
Brunetų,
pailgav
Todėl šalia savanorių mtelegentų, salia savanorių buvu
....
, .
, ta. Kroatai
kalba beveik ta v«h,i
nebuvo jokio piktumo, bet tik savęs apsisaugojimas, ir galvių
ir trumpagalvių.
L .. x
. . vaau
labai liūdna kad tai turiu tau pirmiausia paaiškinti!
Diletantiška būtų tvirtin-! pačia
kWp \r
’---------------------------------- sių caro armijos karių, šalia savanorių kaimo bernužėlių
Tai tokios “meilės kalbos” tarp jaunojo ir jaunosios. ti, kad romantiškomis, ger- j1)61 . rell^1^kai_ ; kultūrine ti> Europos tautos turi pa- anais nepriklausomybės kovų metais ir iš mokyklos suo
Kovo 11 d. maniškomis ar slaviškomis praeitls Padare 18 JU atski- žinti savo kaimynų dvaei- lo jaunasis lietuvis moksleivis katalikas išskuba ginti tė
vų ramybės ir kovoti dėl krašto laisvės, išskuba laisvai
Gydytojos Andriejavos byla dėl mirties vienos ligo- Ulbomis 6neką žmonės su-'rą Uutą- (Lletuv1^ dahs kaL nius vadus, kad suprastų
x_ didele
j.j-i- sensacija. Jai
-r paskirtas
, .
__ xteismo
basi lenkiškai, truputis net kiek jos yra jiema skolin- mirti už būsimą laisvą savųjų laimę.
nes virto
viešas
daro kiekvieni savo rasę.
Anose dramatiškose kovose moksleivis patrijotiškuoposėdis teatre.
Prancūzai tai romanizuoti vokiškai, bet jaučiasi jie gos. Tam reikia praplėsti ju idealizmu sušvinta, kaip saulė rytmečio prieblandoje.
Kalbėjausi apie tai su viena iš teismo panele, ji ma galiai ir frankai; italai su-i' lietuviškai: čia istoriia ir kalbų mokėjimą ir raštų ver
Bet kas vertė ir kas įkvėpė tada stoti moksleivį į
nanti, kad gydytojai gali būti bloga, nes ji kilusi iš aukš sidarė iš etruskų, keltų ger- į kilmė stipriai veikia).
timą.
frontą
ir grumtis dėl nežinomo, neaiškaus rytojaus?
Viduramžiuose, nežiūrint
tesnio luomo. Ji turi keturis mažus vaikus ir tuo tikisi manų ir mažo priedo grai
Kalbame apie Indijos tauLietuviškas kraujas, katalikiškuoju, idealizmu pa
suminkštinsianti teisėjų širdis.
f
kų bei albanų; vakariniai ir kalbų įvairumo, Europos tą nors ji šneka daugeliu šventintas, buvo didysis impulsas veržtis mirtin, kad kiti
Balandžio 10 d. pietiniai vokiečiai yra susi kultūra buvo perdėm krikš- kalbų ir nesuskaitomais diaŠiandien buvo gydytojos Andriejavos teismas. Pati maišę su keltais, rytuose nuo čioniška ir ji rišo Europą į lektais, išpažįsta daug reli- likusieji laisvai gyventų.
Daug jaunų Lietuvos karžygių nebegrįžo nei į sodžių,
teisme nebuvau, nes tokių dalykų negaliu pakęsti. Dide
Elbos jie yra slavai su vo galingą nacionalinį vienetą, gijų ir sektų ir yra suskal- nei į mokyklos suolą, bet užtat jų kraujas padovanojo
lės teatro patalpos visos vietos buvo perpildytos, mūsų
metu Europa turėjo vie- dyta kastų ir ragių. Europa
‘
kišku priedu, rytuose nuo • Tuo tu
««
mo
o
\
.
.
.
.
.
i
lietuviui
Laisvę ir Nepriklausomybę. Lietuvis iškovotą
Duniaša irgi ten buvo. Visą teismo eigą jį man vaizdžiau Vyslos jų daugumas lietu-į ną Dievą’ vieną tikėjimą, kultūriškai yra vieningesnė
ir
išsikovotą
laisvę saugojo, puoselėjo ir ja džiaugės iki
siai nupasakojo.
vių-prūsų kilmės. Net ir vieną popiežių, vieną rite- jr vienodesnė. Ji yra vienas 1940 metų birželio 15 d.
— Na, ji taip atsistojo, visai juodai apsitaisiusi; jos
skandinavai nėra gryni, bet rių idealą, vieną mokslinę didelis universitetas kurio
1918-1920 metais rusams bolševikams Lietuvoj ne
toks gražus išblyškęs veidas, o ranką ji taip laikė, šitaip!
susimaišę su finno-ugrais ir kalbą. Todėl kąrai prieš mo- fakultetais yra vokiečiai, pasisekė įvesti savo santvarką. Užtat jie pasinaudodami
Pasakodama Duniaša norėjo man parodyti gydytojos
laponais. Tik izoliuoti islan- hametonus ir žydus virsda prancūzai, italai, čekai, lie politine situacija, apgaule ir melagystėmis įšliaužė į Lie
laikiseną, aš turėjau juoktis, nors kalbėjome apie labai
diečiai (ir gal lietuviai, il vo visos Europos naciona tuviai, suomiai ir daugelis tuvos kraštą ir 1940 m. jį pavergė; ištisus metus lietuvį
liūdnus dalykus.
gai išbuvę miškuose) gali liniais karais pilna to ža- kitų. Europa yra sujungta, engg jr terorizavo. To neužteko. Bolševikai geriausius Lie— Ji sakė: yra tokių laikų, kada viskas atvirkščiai
būti kiek grynesnės rasės. džio prasme. Religija tuo-(ltrikSėtoniftoaios religijos,! i^čs va'ikM ^kišo’i’taiSlmTsŪtm'n^udė’TtrebiuTiŠ
eina, o kas nors dėl to vis turi būti kaltas; dažniausiai tu
met rišo, vienijo. Vakarų Europos mokslo, meno ir
* trėmė į Rusijos gilumą. Ką bolševikai nuveikė, kaip jie neKaip rasės fanatikai ma- krikš{ionybei JuddlMi u,
ri būti atsakingi tie, kurie yra mažiausiai kalti! Taip ji
pasakė. Dar ji pasakė, kad visai nekalta esanti, jei komi žai tiki į savo kraujo teori i rišys nutrūko. Kalba paleng tadt6r°8’. kUF^e. ^Fa at8*r®' kalbėjo, ką jie nežadėjo, bet lietuvis savo sielos gelmėse
sarė Gulina mirė; ji neturėjo tinkamos vatos ir jodo, ji ją, rodo tas faktas kad jie va užėmė religijos vietą o mę į krikščioniškai - bete-, pasiliko ištikimas savo kraštui, žmoniškumui, o ypač Ltenistinius pamatus. Bendroji i fuvos Laisvės vėliavai, kuri rusų bolševikų buvo suplėšyta.
sakė, kad seserimis visai negalima pasitikėti, nes kas vadinamas mažavertes tau I tauta — bažnyčios vietą. Vi- Europos
istorija prasideda
Nei rusiškas bolševikiškas rublis lietuvio nesuvi
joms įsakoma, jos neišpildo. Dar ji pasakė, kad ten ne tines mažumas stengiasi per I sos Europos tautos pradėjo Romos Imperija ir tautų mi
liojo,
nei Stalino “saulė” jo nesužavėjo, nei tūkstančiai
ligoninė, bet kapai, nes iš jos išeina pasveikę tik turinti mokyklas ištautinti ir iš vi kurti savo nacionalines li- gracijomis, randa savo tęlabai tvirtą kūno sudėjimą. Dar ji pasakė: taip, aš kalta, sai svetimų padaryti juos teratūraa, savo kalbomis Binį Popiežijoj, Feodalizme, pažadų jo nepatraukė bei, galų gale, bolševikiškasis te
bet tik todėl, nes nepasakiau, kad tokiose sąlygose gydy gerais vokiečiais, lenkais, i- spausdinti knygas. Mokyk- Renaissanse ir Humanizme, roras jo nenugazdino. Lietuvio niekas nepatraukė, niekas
nenugazdino, nes lietuviškąjį laisvės kraują, pasišventimą
toja negali imtis atsakomybės dėl ligonių gyvybės! Tuo talais etc.
la, literatūra ir spauda pa- Reformacijoj ir Anti-Refor- ir nepermaldaujamą drąsą lietuviui buvo perdavusi lietu
pačiu momentu pravirko vienas vaikų, paskui visi keturi
Kad kraujo tezė u./turi sidarė moderniosios tant-js macijoj, Absoliutizme ir Ap- vė vargo motina ir ponų stirnakojais nučaižytas tėvas ar
drauge verkė. Viena mergaitė, labai malonus padarėlis, prasmės, rodo daugelio vo organais.
švietos amžiuje,, Parląmen- 8eneiį9 Romantiškos praeities pasakų didvyriai, visa di
šaukė: “Mama, mama, kada sugrįši pas mus!”
kiečių slaviškos pavardės ir
Taigi tauta yra dvasios tarizme, Nacionalizme ir So- dingoji, garbingoji, šviesoj! tėvynės praeitis ir kruvinoji,
Keturius mėnesius ji nebuvo namie, keturi mėnesiai ji
visos moderato- cializme.
daugelio slavų — vokiškos; valstybė;
vergiškoji dabartis, o ypač laisvės ilgesys darė ne
kalinama...
kad didžiausias vengrų tau sies kultūros Europoj yra Konstitucijos ir įstatymai palaužiamą, kietą ir tvirtą. Rusai bolševikai tokius
Teisėjas pyko: “Kas leido atvesti čia vaikus? Tuojau
įvairių valstybių šiandien y- atsparius ir tvirtus lietuvius kaimuose ir miestuose gaudė,
tinis poetas Petofi yra sla tautinės.
išvesti! Lig šiol daktarė buvo rami, dabar ji pradėjo dre
vų kilmės; kad trys didžiau Kaip religinis idealizmas ra panašesni vieni į kitus, juos sučiupę toli toli ištrėmė. Bet palikę slapstės miškuo
bėti. Bet vis tik susilaikė neverkusi. Ji, atsisukusi į vai
sieji vokiečių filosofai kilę:1 gali iškrypti į religinį faaa- negu Graikijos miestuose — se ir ruošės dideliam laisvės žygiui. Šiam dideliam žygiui
kus, juos peržegnojo ir tarė: “Vaikeliai, aš jūsų daugiau
E. Kantas iš škotų (ir lis- tizmą, taip ir tautinis idea- respublikose. Tas pats gy ruošės visi: darbininkai, ūkininkai, moksleiviai, studen
nematysiu!” Daugumas moterų pradėjo verkti, verkė ne
tuvių), Schopenhauer iš o-1 lianas iškrypsta į tautinį venimo stilius, tos pačios tai, profesoriai, mokytojai, kunigai, žodžiu visi, kas tik
vienas ir iš vyrų. Prokuroras pradėjo šaukti:
— Kaitinamoji yra kapitalizmo šalininkė! Ji sąmo landų, Nietsche iš lenkų; šovinizmą, arba kraštutinį pažiūros į moralus ir šeimą, turėjo lietuvišką širdį, kuri mylėjo visus tuos Tautos diningai kliudo sovietų darbus, ji kapitalizmo didžiausia kad Mickiewicz, Dostojevski nacionalizmą. Toks naciona- panašioe sodybos ir butai, dvyrius ir karžygiškius, kurie 1918-1920 metais Lietuvos
pikžolė! Ji turi slaptų ryšių su organizacijomis, kurios no ir J. Pileudski buvo ne sla- . lietas nori žinoti tik savo tokie pat rūbai ir mados, Laisvės kovose prie Kėdainių, Panevėžio, Ramygalos,
ri pakenkti sovietų valdžiai! Ji yra aristokratiškos kilmės
*** lietuvi« kibnia: kad Itauto8 ht«raturą, Karb,ntl tos pačios kryptys literatū Radviliškio praliejo kraują už laisvą ir nepriklausomą
ir ligoninėje stengiasi paprastas moteris medicinišku bO- ,BonaParte- Gambetts ir Zo- tik savo didvyrius. Kitos ros, tapybos ir muzikos me gyvenimą. Ištikimi Lietuvos vaikai iš savanorių, Maironių,
du nugalabyti! Tokiems žmonėms nėra vietos sociįalistiš- la savo krauju jokie prancū- kultūros, kurių kalbos jis ne; romantizmas ir natūra- Kudirkų, Basanavičų, Vaižgantų, Jakštų, Vaičaičių, Do
zai; Shaw ir Lloyd George nesupranta, jam atrodo ma- Urmas, impresionizmas ir vydaičių, Endzulaičių kapų išgirdo tvirtą balsą:
koje valstybėje; aš siūlau kaltinamąją sušaudyti!
— Taurios dvasios Uetuvis niekada savo gyvybės
Daktarė sėdi ramiai; ji neverkia, visai neatveria Jok^e *nglai; Cezare Borgia žavertės ir net barbariškos. ekspresionizmas. Panašios
burnos, bet išbalusi kaip drobė. Netoli nuo jos sėdi jos Joks italas; Kolumbas joks Jis patenka perspektyvinėn politikos ir ūkio problemos, vertins daugiau už kitų ir savo laisvę. Geriau mirti be
vyras. Jis išėjęs iš proto, visą laiką juokiasi, bet jo akys li®l»nas; D. Britanijos, Bei- klaidon: visi savi, taigi ar- Visi šitie panašumai suma- kovojant laisvam, negu gyvent ramiam, bet pavergtam
pilnos ašarų. Jis nustojęs proto, nes devynioliktaisiais me- »ijos, Danijos, Olandijos, timi dalykai jam atrodo di- žiną kalbų įvairumo reikš | vergystėje. Šis Lietuvos savanorių, žuvusių už laisvę, ir
tais jie norėjo jį sušaudyti ir tik paskutiniu momentu jį Norvegijos, Graikijos, Bul deli, visi svetimi, taigi toli- mę ir Vakarų kultūros ben- kitų žymių mūsų tautos vyrų balsas dar labiau subūrė ir
paleido. Jis nėra visiškas beprotis, vis būkštauja, ar jie &ariios ir Rumunijos kara- mi, jam rodosi maži. Nacio- dramas leidžia mums kai- pažadino didvyriškai kautėe su galingu priešu — rusų
12^2
__ _ 2 X2 2 -; TIspanijos,
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Xšovinizmo
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2Al —apie
— 2 — _—vieną
2 _ _ — Europos
V _______ atau_ _ _ •bolševizmu,
«w •
liai vokiečiai
svarbiaupaliks jį ramybėje, o gal dar sušaudys...
Aišku, ji pasmerkta mirčiai — sušaudyti. Tuojau bu talijos ir Švedijos prancū-1 «ia skleidėja yra miesčio- Į tą, pasiskirsčiusią į kalbi
(Rus dauginu).
vo telegrafuota į Maskvą pasigailėjimo. Negaliu visą zai, viena tik Jugoslavija niškoji inteligentija (buer- nes ir politines grupes,
naktį užmigti, neturiu ramybės, kol sužinosiu jos likimą. turi savo krašto kilmės ka- gerliche Inteligenz), kuri Coudenhove-Kalergi ma- įos, Rumunijos ir Jugosla- prievarta Ifitaririnasnos įvairalių. Ir visi šitie svetim- svetimų kultūrų nepažįsta,
Keturi palikę vaikai! Iš tikrųjų ji nieko nekalta!
no, kad visai tinkamų ribų vijos, ogi išlaidas turėjo pa- riais kalbos draudimais, jų
taučiai karaliai yra tų kraš-1 Nacionalinis šovinizmas tarp tautų negalima išves- dengti vokiečiai, vengrai, mokyklų ir organisacijų ūž
Kovo 30 d. tų nacionaliniai simboliai. negalima nugalėti popieri- ti. Tos ribos gali būti: 1. bulgarai, Ukrainai, lietuviai darinėjimu ir kitomis prieŠiandien buvo pas mus felčerio Filipovo žmona. Jo Visa tai sugriauna teorija? niu .ntemacionaliamu, bet Kalbinės; 2. geografiškai- br albanai, sudarydami reikš menėmis, šitokia politika
sios Varia jau keletas mėnesių įstojusi į Komsomolus ir kad tautos yra kraujo ben- pagį|įnįmu įr praplėtimu tau strateginės; 3. istorinės; 4. aningas tautines mažumas, veda prie visuotino karo
tuo trumpu laiku ji visiškai pasikeitė. Ji pasidarė įžūli, druomenės.
rinės kultūros iki europinės ekonominės. Centro Europo- aukščiau minėtose valstybė Europoje, kuris padės ru
grubi, niekam nieko nepranešusi eina savo ruožtu, ksrBet tautos yra dvaaios kultūros, praplėtimu žinoji je yra daug kalbinių salų se. Šitų mažumų viltys iš- sams čia užviešpatauti, ši
tais namo nesugrįžto visą dieną. Jei motina jo. įdrįMa j
mo, kad' visos tauŪnėTku!ir nėra galimybės teisingas siliuosuori dedamos į nau- tą pavojų Europos valsty
paklausti, kur ji trankosi, tada ji atrėžia:
l„ m
„ntykiai. tarp tūros yra būtinos sudėtinės ribas nustatyti. Pokarinės jo karo perspektyvas; Ven- bės nelabai nujaučia.
— Mama, dabar ne senieji laikai, jei tėvams reikėtų .. ,,
, .
.
. ’
.
.
J
J
\liaudies ir jos didžiųjų vy- dalys vienos didžiulės euro Europos valstybių ribas nu- grijs, kaipo labiausia nu
(Bus daugiau)
duoti apyskaitos, kur buvai?
n 44 u ,,
?
rų. Genijus be liaudies nė pinės kultūros. Europos kul- statė pergalėtojų Jėga nau- kentėjusi, darosi tų vilčių

(Tęsinys)

(Bus daugiau)

J formuoja

jokios

kultūros tūriniam vieningumui pažin- dai Lenkijos, Ceko-Slovaki-I centru.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Liuosnorru tarnauti
Dėdei Šamui

(Įspūdžiai iš metinio parapijos BUK-mo. Didelė dvasinė
ir medžiaginė pažanga. Užsibrėžta dideli darbai.)

Vladislovų susirinkime
kalal. spaudos reikalai

Stanley Klapatauskas, sū
North Side. — Sausio 21
nus Juozapo ir Jozefos Kla- d. buvo sušauktas susirin
patauškų, žymios Brighton kimas N. S. veikėjų, biznie
Kiekviena organizacija, pė susirinkusių dėmesį į tai, Parko lietuvių šeimos, gyve
rių ir Vladislovų. Susirinki
draugija arba kuopa laiko kad kiekvienas sektų paja nančios adresu 4607 So. Fran
mą atidarė klebonas kun. J.
susirinkimus. Jie laikomi mų ir išlaidų skaičius. Iš Cisco Avė., šį rytą išvyko
Šaulinskas ir pasakė įžan
gerovei draugijų ir narių atskaitos pasirodė, aad bė liuosnoriu į Dėdės Šamo kaginę kalbą. Vienas Vladis
priklausančių tose draugijo giu 1941 m. parapija turėjo j-iuomenę. Pasirinko Aviaci
lovų vedė vakarą. Kalbėta
$26,585.04 pajamų ir $19,- jOg sritį.
se gerovei.
apie katalikiškąją spaudą ir
169.37
išlaidų.
Bėgiu
1941
Sekmadienio
vakare
susi

Draugijų nariai renkasi į
įvairias priemones ją remti.
m.
parapijos
ižde
liko
$7,rinko
artimi
giminės
ir
drau

susinnkimus ir rūpinasi,
Tuo tikslu rengiamas ir va
,kad, visi
...jos reikalai butų; 415.67. Kadangi
iš
praeities
gai
atsisveikinti
jauną
kari

.XJ
dinamas Vladislovų vaka
buvo
$16,parapijos
ižde
ninką.
< rame stovyje. Kurių drau
ras gegužės 3 d., Šv. Kry
Nors liūdėsis slėgė visus, žiaus parap. salėj. Tam rei
gi
/aldybos ir nariai ap 354.48, tai pridėjus 1941 m.
■Įleidžia ir nekreipia dėme-i halansą’ Pasidarė $23’77015 tačiau visi ramino tėvelius ir kalui aukojo po $1.00: K.
šio į draugijos reikalus, tos įsteigtame didžiojo alto- komplimentavo jaunuolį. At Bugentavičius, K. Šerpetis,
...Antanas
draugijos silpnėja, nyksta ir idaus fonde randasi $1,854.- vykę buvo sekanti:
P. Mačys, Jonas Ramoška,
baigiant
82.
Tad
1941
m.
ir
Uršulė
Nemčauskai
ir
jų
ant galo miršta.
T. Stankus A. Šakys, M.
Nekalto Prasidėjimo Šv. sūnūs Walter ir Edvardas; Karečka, K. Rauskinas, V.
Svarbiausia lietuvių orga Pan. Parapijos ižde buvo Aleksandras ir Olesė Petkenizacija yra—lietuvių kata $25,624.97. Atskaita vien vičiai iš Cicero, jaunuolio Daugirdienė, Juozas ir Ro
likų parapija. Parapija yra balsiai buvo priimta ir pra “grandpa” ir “grandma”; zalija Berkeliai, Vincas Rė
tas centras, prie kurio pri dėta svarstyti kiti reikalai. Ona Urbonaitė, Elena Lauri- kus, Jonas Bardauskas, kun.
klauso visos katalikiškos Ir taip, išrinkta 14 vyrų, naitė ir Ed. ir Stella Pajau- Alf. Kazlauskas, Jonas LeRap.
draugijos ir visi tie, kurie kurie sudaro parapijos ko- jai, “Draugo” skelbimų vedė bežinskas.
nepriklauso prie jokios drau mitetą. Nutarta surengti j jas ir žmona,
gijos. Po parapijos triobe tris piknikus ir du karaiva-• J. Klapatauskas yra gerai i Automobilio auka
šių stogu renkasi draugijų lūs, taipgi parapijos hankie- Į žinomas brightonparkietis,
nariai laikyti savo susirin tą. Tose ir kitose parapijos i vienas direktorių Gedimino darbininkas
kimus. Į parapijos mokyklą pramogose komitetas ir pa- Taupymo ir Paskolos bendro Taylor ir Halsted skers
renkasi parapijiečių vaikai rapijoniai žadėjo darbuotis vės. J. Klapatauskienė žymi gatvy automobilio užmuštas
mokslo ir išauklėjimo įgyti. ir remti sulyg savo išgalės. | veikėja ir valdybos narė Mo- John Martigani, 45 m. amž.,
Parapija yra ta ašis, apie Dvasinė Parapijos Būklė ! terų Sąjungos 20 kuopos.
darbininkas, 920 So. Halsted
kurią sukasi visos kolonijos
gat. Autoistas pabėgo.
—
R.
lietuvių katalikų veikimas. Po apsvarstymo parapijos
SK4ITYKITT “DRAUGĄ*
medžiaginių reikalų, klebo
Parapijos Vadas
nas kreipė susirinkusių dė Į marynus ir
Tafcing your giri fo the
Parapijoj yra pastatytas mesį į parapijos dvasinę pa
movies?
klebonas, kuris, padedamas dėtį. Palaikymui ir tvirtini- vedę priimami
asistentų, rūpinasi visais Į muį parapijonių dvasios rei
Pranešta, kad savanoriais
parapijos reikalais.
kalų praeitą metą buvo dve į marynus tarnybon dabar
Kaip kasmet, taip ir šįmet jos misijos: pavasarį ir jau priimami ir vedę jauni
Watch out that your breath does net
vyrai.
Bet
jie
turi
pristatytu
offend . . . you yourself probably don’t
prieš
pat
Kalėdas.
Be
to,
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
fcnow whether It’s offenslve or otherwlse.
If you want to make a hit wlth your
nelės parapijos klebonas vietos kunigai laikė trijų savo žmonių pareiškimą, kad giri
frlend, there’s a way to make your
kun. A. Briška sausio 18 d. dienų rekolekcijas prieš Ne-1 jos gali ir be vyrų pasidary- breath more agreeable. And It’s easy.
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlno
sukvietė parapijonis į para kalto Prasidėjimo Pan. Šv. ti pragyvenimą,
Antlseptlc before you start out. Llsterlno
halts food fermentatlon ln the mouth,
šventę.
Praeitą
metą
klebo!
Pirmiau
vedusieji
nebuvo
pijos susirinkimą apsvars
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorltles, then overtymui jos veikimo. Raginta nas pasirūpino gauti į pa-! priimami,
comes the odors fermentatlon produces.
skaitlingai rinktis į parapi gelbą dar vieną kunigą. • riais ir parapijonais išva Lambert Pharmacal Co„ St. Louis, Mo.
Kun. S. Valuckis, buvęs šv. žiavo į “Draugo” koncertą.
IMor* Aay Dsts Usa
jos salę.
Kryžiaus parap. vikaras, pa
LISTERINE ANTISEPTIC
Susirinkimo Eiga
.
Namiškis.
To MaJce Your Broatk Streofer
skirtas trečiu vikaru į Ne
Lygiai 1:30 popiet klebo kalto Prasidėjimo Pan. Šv.
nas, trustisai ir komitetas parapiją. Klebonas susirin
OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
atvykęs į salę jau rado kimui pareiškė, kad bėgyje
KELNER - PRUZIN
daug parapijonių. Klebonas šių metų dar daugiau įvai
OerlanslM
Patarnavimai — Moteris patarnauja
atsinešė parapijos pajamų rių pamaldų bus įvesta ir ra
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
ir išlaidų knygas, atskaitą, gino, kad visos katalikiškos
arkyvyskupijos konstituci draugijos su misija ir noveją, sulig kurios turi būti na stengtųsi atsinaujinti
tvarkoma parapija, ir ren Kristuje atlikdamos Šv. iš
(Įsteigta 1889 m.).
kamas parapijos komitetas. pažintį Ir sykiu priimdamos
Klebonui atidarius susirin Šv. Komuniją, kad parapi
. mą malda į raštininkus jos komitetas duotų visiems
pt vieštas vienas jaunųjų gražų pavyzdį dažnu ėjimu
prie šv. Komunijos.
MENIŠKI — VERTINGI
komiteto narių, Valentinas,
PAMINKLAI
Buvo kalbėta ir apie ka
dentisterijos studentas.
MAUZOLEJAI
talikišką spaudą, kuri šian
Dienotvarkė
ŽENKLAI
dien yra viena svarbiausių
PASITIKĖJIMO MUMIS
Klebonas ir trustistai bu- reikalų ir klausimų. Visi, viREKORDAS
vo paruošę sekančią šiam sur ir kiekvienas stengsis,
susirinkimui dienotvarkę. 1) kad katalikiška spauda žy
Ši firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
Svarstymas atskaitos 1941 dėtų Brighton Parke, kad
m. 2) Rinkimas parapijos kiekviena katalikiška šeima
komiteto 1942 m. 3) Para turėtų savo namuose bent
PERSONALIZED MEMORIALS
pijiečių labui dvasiniai dar vieną katalikišką laikraštį.
bai. 4) Nuveikti parapijos
Taip gražiai ir tvarkingai
Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
labui medžiaginiai darbai.
tariantis
apie
parapijos
me

5) Darbai 1942 m. 6) Para
pijos bankietas. 7) Parapi džiaginį ir dvasinį stovį lai
BUY DEFENSE BONDS !
jos karnį valas. 8) Parapijos kas greitai bėgo ir daugelis
piknikai. 9) Misijos . 10) ruošėsi vykti į dienraščio
KREIPKITĖS J
Novena. 11) Vyskupo atsi “Draugo” koncertą.
Klebonui kun. A. Briškai
lankymas teikti Sutvirtinimo
LIETUVI VICE-PREZIDENTU:
sakramentą. 12) Naudingi atkalbėjus maldą ir padėko
sumanymai parapijos labui. jus už skaitlingą dalyvavi
JOHN W. PACHANKIS
mą
ir
tvarkingą
užsilaiky

Member of the Lithuanian Chamber of Commere4.
Susirinkimas dienotvarkę
mą
susirinkimas
baigtas.
priėmė.

WATCH OUT!

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Kadangi atskaita yra
Su Dievo pagelba Bright
svarbus parapijos metinis on Park kas met eina pir
dokumentas, kuris nušviečia myn kaip medžiaginiai, taip
ir parodo parapijos medžia ir dvasiniai. Po susirinkimo
ginį stovį, tai klebonas krei- klebonas su komiteto na-

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Ketvirtad., sausio

INCOME TAX-us

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

I. P. VARKALA

REIKALINGI DARBININKAI

AGENTAUTI GERA PROGA —
TO1VN OP LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentauti gerai žinomam
lietuviu laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
ai 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:

HEI.P WAMTED — VYRAI

2334

MEDŽIO IADIRBXJA8 reikalingas,
patyręs prie Greenlee oblio mušinos;
taipogi turi mokėti kaip galąsti pei
lius Ir nudtatytl su adjustmentus.
STORU LINE Fl RMTl RE CO.
4400 Wes( 261 h Street

2334

AVĖ.

SO.

OAKLEY

AVĖ.

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LTNOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
Ir Lietuviu kalbose. Reikalingas tuoJaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami: CANai 8010 ar
8011.

ISRENDAVIMUI
IŠRENDUOJAMAS KAMBARIS —
Brighton Park kolonijoje. Pavieniui
asmeniui ar porai. Kreipkitės tele
fonu šaukdami:
VIRGINIA 1218
IŠRENDUOJAMAS GERAS OFISAS.
Tinkamas daktarui, dentistul arba
akiu gydytojui. Per 25 metus buvo
dentisto ofisas. Randasi viduryje Ci
cero lietuvių kolonijos. Rendavimo
kaina nebrangi. Galima renduoti Ir
gyvenimui kambariai kartu su ofi
su kam norint. Kreipkitės sekančiai:
4845 West 14th Street, Cicero, III.
(Ant antro aukšto)

BEI,P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 0488—8489

MERGINA AR MOTERIS reikalin
ga prie lengvo namuose darbo ir
prižiūrėti du mažus vaikučius. Są
lygos labai geros. Atsišaukite tele
fonu sekančiai:
MERRIMAC 2275

PATARNAVIMAI

Aštrūs liežuviai skaudžiau
duria negu kardai.
Neatidėliok darbo rytdie
nai, jei gali jį šiandie at
likti.
Dievas mums davė žemę,
o jūrą paliko bedieviams.
Turkų priežodis

Right now, thousands of
young American soldiers and

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

sailors are risking their lives to

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Pree Catalogue” kainavtmo surašo.
Prisiųskite
pjūklus
paštu
"parcel
post”.
28 NO. LOOMIS STREET

Start buying United States
Defense Savings Bonds and
Stamps immediately.
Back
down the aggrcssors with your
dollars. Bonds are on sale at
banks and post offices. They
cost as little as $18.75. Put

OAKLEY

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavlmo darbui. pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANai 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę;

5050 So. STATE STREET

protect youn. Patriotism, your
own self-protection, demands
that you do your part, nowl

SO.

AGENTAS REIKALINGAS -įWEST PULLMAN’E
'

DEGTINES PARDAVĖ
Kvailas auksu pasislepia PATYRĘS
JAS reikalingas. Plačiai Išgarsintu
rūšių. Reikės dirbti South
ir svietas nemato jo kvai degtinių
Chicago Ir Calumet City apylinkėse.
Matykite Mr. Cohen.
lysčių.
Feltham Gera Mproga.
cKesson « robbins
540 W. .Kuiulnlpli Street
Apskaitoma, kad visam
pasauly yra 42 tonos dei
IIEI.P VVANTED — MOTERYS
manto.
“MILI.INERY” DIRBE.IOS
Nieko nėra blogiau žmo Patyrusios
prie "turbans”. Galite at
per visų šių savaitę. Kreip
gui, kaip neturėti jokių troš sišaukti
kitės sekančiai:
kimų.
Grim mas CLARK LIMITED, 710 W. Jackson
Savo draugo ir savo tėvo OPERATERKOS reikalingos. Paty
rusios prie "blndlng" ln "hemming”.
draugo niekuomet neišsiža Wllcox ir Singer siuvimo mašinos.
sekančiai:
'
dėk.
Saliamonas i Kreipkitės
300 W. JACKSON BLVD. (2nd fl.)
Niekuomet negali pats bū REIKALINGOS “set-up box cover
MAŠINŲ OPERATERKOS Ir
ti laimingas, jei nebandysi ing"
kitos patyrusios pagelbininkės. Pas
tovūs darbai, gera užmokestis. Kreip
daryti kitus laimingais.
kitės po adresu:

Guard Y o ar Coontry ...
and Your Loved Onės

2212

CLASSIFIED

PILDO PER 20 METŲ

Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.
Chicago, Illinois
Tel.: CALumet 7358

22,

Tel. MONROE 1897

PASKUTINIS

your dimes in Defense Stamps
and they, too, will go to work.

PAGERBIMAS

America needs your money
for a very important reason—to
safeguard your country, your

/r/e.

/“Relieves Distress From*\

»FEMALE
WEAKNESS
Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnas!

_

_

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal
va skaudj. nugarskaudj; kurios Jaučiasi nusilpnėjuslos. nesmagios Ir t.t.
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydla E.
Ptnkbam’e Vcgetable Cou>potind.
Reguliariai vartojant Pink
liam'* Compound palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katų. Vertas Pamėgini mo.

JOHN F. EUDEIKIS

LaidolimB Dtrektorins
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4005-07

SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltlmieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
8354 Sonth Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 Sonth 50th Avenue
3819 Litnanica Avenne
Tel. CICERO 2109
TeL YARds 1138-1139
6812 So. Western Avenne
LEONARD P. BUKAUSKAS
Tel. GROvehill 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1640 West 46th Street
J. LIULEVICIU8
Tel. YARds 0781-0782
4348 S. Callfomla Avė.
LACHAWICZ IR SCNAI
Tel. LAFayette 3572
2814 West 2Srd Place
Tel. CANai 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 1681h Street
3307 Litnanica Avenne
Tel. PULlman 1270
Tel. YARds 4908

Ketvirtad., sausio 20. 1042
t. .■■■"".j"
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KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ RYSYS. - FEDERACIJOS
SKYRIUS PUIKIAI GYVUOJA

Daugiau stočių .
autams patikrinti

DIDVYRIU JIS SKAITOMAS

Anthony Vaišnoras —
Pranešta, kad Chicagoj Ruth Pauli kai.
ateinančią savaitę bus ati Bruno Ruibis — MyrtJt
daryta 11 daugiau stočių Smith.
(lanes) vartojamų automobi
lių tinkamumą patikrnti.
VVULK STUUIU
Iki šioliai turėta tik trys sto
1945 W»st 35* Street
tys ir nieku būdų nesuspėta
nė dešimtosios dalies auto
mobilių patikrinti. Paskiau
kasdien busią galima po 500
mašinų peržiūrėti ir nurody 
ti, kas turi būti taisytina

Metiniam susirinkime dalyvavo 25 atstovai. Dusais į Vasario 16 paminėjimą. - Kas
vadovaus skyriui šiais metais.

Cicero. — Federacijos 12 jungos 2 kuopa, Moterų Są
skyriaus susirinkimas buvo jungos 48 kuopa.
Dar yra vienuolika užsi
25 d. sausio. Kadangi buvo
metinis, tai atstovų dalyva mokėjusių draugijų. Visos
vo skaitlingai — 25 iš 15- prašomos tą pareigą atlikti
sekančiam susirinkime.
kos draugijų.
Federacijos 12 skyrius yIšklausius pranešimus iš
draugijų veikimo, padaryta ra susirūpinęs jaunimo drau
pranešimas iš Federacijos gijomis: Šv. Vardo, Sodali
Chicago apskrities, kad bus cijos, taipgi Lietuvių Kata
t "Draugas” Acm. teiepan*.
ruošiama paskaitos visose likių Dukterų Klūbu. Pra
kolonijose, kad rengiamos šom šių draugijų būtinai at Hutchinsone, Minn. Miss Iola Christenson (kairėje) pareiškė, kad ji per visą karą
prie bendro Vasario 16 pa siųsti atstovus. Federacijos lauksianti sugrįžtant eilinio kareivio Milburn Henke. šis kareivis skaitomas didvyriu,
minėjimo ir kad nutarta va visa viltis mūsų jaunimo nes jam pirmutiniam kliuvo atsistoti ant žemės šiaurinėje Airijoje nuvykus ten antro
sios ekspedicijos priešakinėms dalims. Jo tėvai, Kari Henke su žmona (dešinėje) taip
sarą surengti išvažiavimą draugijose.
Skyriaus knygų revizijos pat didžiuojasi sūnumi. Tėvas rašė savo sūnui: “Duok naciams pragaro.”
Labdarių ūky. Jei Susivienymo ir Moterų Sąjungos komisijoj buvo Kasiulaitis
apskritys sutiks, tai išva ir Zakaras. Jos pranešimu
Si vakarą lietuviška
Gera žinia norinčioms L. V. jaunamečių
žiavimas bus rengiamas ben pajamų turėta 1941 m. —
$325.81, išlaidų — $322.39. Į pgjlęgjta
drai.
Roller Skating Party
būt. pažangiomis
Ižde
j
liko
$4.99.
Tai
gražus
|
Skyrius užgyrė apskrities
L. V. 36 kp. jaunamečių
pasidarbavimas Federacijos “ Lįetuvių Tautinės
šeimininkėmis
nutarimus.
skyriaus “roller skąting par
Labdarių 3 kp. atstovas 12 skyriaus per praeitus Sąmonės Prisikėlimas”
Marąuette Park. — Kiek ty” įvyks sausio 30, Planet
metus.
pranešė, kad centro susirin
Eilinis Lituanistikos Se vieną rudenį Šv. Teresės dr- Roller Rink, 7534 So. Racine,
Valdybon
išrinkta
:
pirm.
kimas bus 28 d. sausio ir
minaras įvyksta šį vakarą, gija rengia ką nors įdomes o ne Swank Rink, kaip pir
M.
Vaičūnienė,
vice
pirm.
P.
visus kvietė ne tik atsilan
ketvirtadienį, sausio 20 d., nio, įvairesnio, kad^ palai miau buvo paskelbta “Drau
Stanislovaitis,
sekr.
ir
kokyti, bet ir rašytis prie 38 vai. vak., demokratų pa- kius narių susidomėjimą.
ge”
respondentas
A.
Valančius,
talpQSe ^5
Westoru
čios kuopos. Mėnesinė mo
Prašoma visų atsilankyti
fin. sekr. J. Motekaitis, ižd Ave.
Ir, sausio 29 d., 6 vai. va į Planet Roller Rink, 7534
kestis tik dešimtukas.
A. Stulginskas, iždo globė
kare, rengia įvairiausių val
Kadangi pirmiau naudo gių pagaminimo ir jo pa So. Racine, 8 vai. vak.
Lietuvos nepriklausomy jomis L. šaputienė ir O. Rabės bendro paminėjimo ti- šinskienė. Atstovais į aps jamos patalpos Chicagos U- dėjimo demonstraciją BėtJaunutis
kietų jau galima gauti vi kritį M. Vaičūnienė ir A. niversitete pasidarė
per ter Homemaking Institute,
i ankštos ir nebuvo patogios 14 E. Jackson Blvd. Po to,
sose draugijose.
Valančius.
privažiuoti iš įvairių Chica- bus vakarienė, programa, vė Reikia apie 20,000
I
Susirinkime pranešta, kad
Pirm. M. Vaičūnienė dė gos dalių, buvo nutarta su
liau kortomis ir kauliukais registram
bus pasamdyti buaai, ku kojo visiems už gausų susi
rasti geresnę vietą. Todėl lošimas. Moterys, įdomauIllinoiso karinės vyrų konriais bus galima nuvažiuoti rinkimą ir sutartiną veiki
šis
seminaras
jau
bus
Marj
an
gį
oa
valgių
gaminimu,
re

skripcijos direktorius Paul
ir parvažiuoti už 25 centus. mą.
A. Valančius ąuette Parko
kolonijoje, zervacijai prašomos pašauk
G. Armstrong paskelbė atsi
Bušai jBtpvėsul valftndaj?riek
6825 So. Western Avė.
ti
Triangle
9305.
Įžanga
50c.
šaukimą gauti apie 20,000
svetainės. Skyrius visus kvie rt
Nieko
bloga
prieš
Šį
vakarą
prof.
K.
PakšBus
dovana
kiekvienam
sta

savanorių registrarų vasa
čia važiuoti busais. Kurie
tas duos įdomią paskaitą ir leliui ir įvairių “door pri- rio 16 dienai, kai įvyks nau .(
neturės tikietų, gaus prie tamsia nejaučiu"
, ves diskusijas tema: “Lie- zes .
ja 20 iki 45 m. amž. vyrų i
buso, pas Federacijos valdy _ ,
'
Parko distrikto poiicistas
jų TluUn&> 8ąmonSs Pri.
registracija.
Cook
apskričiai
|
bos narius: M. Vaičūnienę, F. C. Erisman nušovė auto
Svečių vakaras,
tą dieną reikės apie 10,00<.
A. Valančių A. Stulginskį, mobiliu važiuojantį ir atsisa sikėlimas.”
Šv.
Teresės
draugijos
mė

taip pat K. Sriubienę ir pas kiusį sustoti
Visi lietuviai, Lietuvos is nesinis susirinkimas įvyks registrarų.
James T.
visų draugijų valdybas.
Pfeifwer, 19 m. amž. Korone torijos klausimais susidomė vasario 2 d., parapijos sa Mayoras Keily paskelbė,
Federacijos metinę mo rio teismas policistą išteisi ję, ypatingai studentai, nuo lėj; Į sus-mą kviečiame jau kad tą dieną mokyklos mies
kestį po $2 užsimokėjo se no. Tada prie jo prisiartino širdžiai kviečiami atsilanky nąs moteris būt mūs vieš te bus uždarytos, nes jų pa
kančios draugijos: Šv. An nušautojo jaunuolio motina, ti į šį seminarą. Visi taipgi niomis. Prie progos visos talpose vyrai bus registruo
kviečiami atsivesti su sa narės atsiveskite savo “dū jami.
tano, Šv. Antano Parapijos padavė jam ranką ir tarė:
Namų Savininkų Klūbas,
“Nieko bloga prieš tamstą vim draugų-ių. Įžanga nemo šias**, nes tuo pačiu rengia Tie visi vyrai, kurie se
kamai.
X.X.
Dievo Motinos Sopulingos, neturiu”.
ma “husbands night”. Nori niau įsiregistravę vasario 10
Lietuvos Vyčių 14 kuopa,
Išaiškinta, kad PfeiiTer
ma supažindint vienus su d. nebus reikalingi registruo
Visų Šventųjų vyrų ir mo- pavogė taxięab ir su ją ban- i Jei nori turėti draugų, tu- kitais. Bus užkandis, alučio tis.
terų ir šv. Grigaliaus cho dė pasprukti. Poiicistas vijo- j ri pats būti draugiškas.
ir smagi muzika. Tikime su Savanoriais registrarais
Arlstotcli* laukt daug malonių svečių. gali būti ne tik vyrai, bet ir
ras. Po $1.00: Moterų Są- si šaudydamas.
Vida moterys pilietės.

/ NEED YOUR NEIPJ

— SU PRAIZAIS —
Pasižymėjusios Poros šokiuose Gaus Dovanas!
— rengia —
WEST 8IDfiS SENI IR JAUNI VEIKĖJAI,
BIZNIERIAI IR POLITIKIERIAI
Pagerbimui Trijų Naujų Biznierių — J. YATES, — DAN
SMITH — VLADISLOVO ŽILEVIČIAUS (Zilch).

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 31 d.. 1942 m.

PIRKIT APSAUGOS BONUS
kmingai patarnauti šalies
vyriausybei bonų pardavi
me.
Anot iždo departamento,
daugumas darbininkų ver
žiasi pirkti bonus ir tuo
būdu finansuoti vykdomą
apsaugos karą. Bet jie ne
turi parankumų bonus įsi
gyti, kas kai kuriais atve
jais surišta su laiko atvė-

korporacijas, kurios gali sė nimu.

Tad

duodama proga be sunku
mų pirkti bonus savo darb
davių raštinėse, kur nerei
kia laiką užtrukti.
Kuo daugiau korporacijų
sutiks bonus parduoti, tuo
daugiau bus jų parduota,
pareiškia iždininkas. Jis
ragina visus pirkti apsaugos
Bonus ir Ženklus. Ir mo
kyklas lanką vaikai turėtų

darbininkams pirkti Ženklus.

ADVANCED ••lllrt OGRAPHY

loUESl l’OSSIRI.E l’KK ES

ĮMONE LAI A V EITE Jėli

REZERVUOKITE
GEGUŽIO 3 d.,
1942 m. I
ir vykit į Specialį Parengimą

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

Sv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street
*****

— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

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

Listen to

CONRAD

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

Fotografas

Studija Įrengta plr
.nos rūfilea su mo
dernlikomls
užtai
domi* Ir Hollywood
tvle^orala.
Darba,

Featuring a Program of

Qar antuotaa.

YUGOSLAV FOLK MUSIC

420 W. 63rd Street

Every Saturday,1 to 2 P. M.

STATION

TeL: Biznio - ENGlevrood 6883
.t ' ENGIewood 6840

WH1P

1524 MUctcIm (To* of the DUI)

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
r4B-

PUfENG ROOM SKO — I
IX)K SCTS — BKDROOM 8ET8
SUOS — BAD1OH — BJErRIGKKATUR8
WASHEBS —
MANGKIR —■ STOVKa.

f

Senų Užgavėnių Šokiai

X

U. S. iždo departamento
sekretorius Morgenthau pra
neša, kad stambiosioms kor
poracijoms,
kurios
turi
daugelį darbininkų, leidžia
ma savo darbininkams be
tarpiškai pardavinėti serijų
E apsaugos bonus
Iždo departamentas auto
rizuoja federal reserve ban
kas, kad jie kvalifikuotų tas

Kuria šeimos židinį

West Side Vlado Neffo Hotelio Salė)
24S5 South Leavitt Street
Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 25c porai

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Weatern Avenr
Telefono REPUBUC 0091

NEUOBINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — I
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
I
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI: i

MARGUTI J

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI ;
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!
!|

— DEŠIMTI

METAI! — |

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. V.
Oro* lietuviams gerai žinomo John

Phillips Orkestrą.

Kviečiami West Sidiečiai šokėjai, taipgi ir iŠ
kitų Chicagos kolonijų.
KOMISIJA.

i-9

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

bggp

APSKRITIES IŠLAIDOS DIDINAMOS;
NEPAISOMA SUNKIŲJŲ LAIKU

ba a

Ketvlrtad., sausio 29, 1942

YANKIAI GR|ŽO EUROPON

Praneša, kad šiemet Cook į tai pripažinta 24,172,746
apskrities išlaidos 6,700,000; dol., arba 6,7000,000 dol
dolerių viršis numatytas tak daugiau, negu numatyta su
sais pajamas. Paties komiai- rinkti taksais.
Kas gi išeina? Tas, kad
onierių boardo paskirti spe
apskrities
valdžios organai
cialistai rado, kad apskrities
departamentai turi mažinti imasi sukelti didelį nepri
savo tarnautojų skaičius, jei teklių, kurį paskiau žmo
nenorima susidurti su dide nėms reikės padengti įmo
liu nepriteklium. Nežiūrint kant didesnius taksus.
Karo laikai. Kiekviena
to, štai, apygardos (circuit)
teismo teisėjai ir kai kurių valdžios grupė paraginta
laikytis
departamentų viršininkai ne mažinti išlaidas,
griežtos
ekonomikos,
nes
paklausė tų nurodymų.
Kontrolierio
asistentas žmonės dideliais taksais tuR. J. Daley paskelbė, kad šie- j ri finansuoti karo vedimą,
met apskrities išlaidų sąma- Į Tačiau to nepaisoma.

mu
X Lietuvos Nepriklauso- Į
mybės Dienos minėjimo pro-į
gramos komisijos susirinku
mas bus šį vakarą, sausio
29 d. 8 vai., Darius-Girėnas j
Balėj. Visi nariai turi dalyvauti.

togesnė, erdvesnė ir viskas
moderniškai įrengta, kas
tik reikalinga geram dantų
gydytojui. Ne tik ciceriečiai,
bet daug ir čikagiečių yra
pasinaudoję ir patyrę dr. A.
J. Gusseno profesiją ir pa
tarnavimu. Pasisekimo nau
joj vietoj.

X J. Daužvardienė, žmona
Lietuvos konsulo Chicagoj,
šiomis dienomis už savo veik
k Amer. Raud. Kryžiui, Chicago skyriaus (Chapter: pa
kelta “headąuarters speaker” ir tam pažymėti gavo
X Chicagos majoras Ed. ypatingą ženklą.
Kelly, kaip praneša, L. La
X Studentų ir Profesio
banauskas, Lietuvos Nepr.
Dienos minėjimo sekr., jau nalų Są-gos Chicago kuopos
atsakė, kad vasario 15 d., artistai mėgėjai pradėjo re
Ashland Blvd. Auditorijoje petuoti komediją “Teodolin
t "Draugas" Acme teiepaoiu.
Chicago lietuvių demonstra dą”, kurią vaidins balandžio
Transportas su U. S. kariuomene prie krantinės Šiaurinės Airijos uoste. Tai pirmo cijoj dalyvaus ir pasakys 26 d., Šv. Kryžiaus parapi
jos salėj.
ji amerikiečių ekspedicija šiame antrąjam pasauliniam kare. Sir Archibald Sinclair kalbą.
i
Dr. Simonaitis linksmins visus; bus dainininkė (dešinėje), britų oro sekretorius, sveikina amerikiečius.
X Ona ir Stasys Piežai
1 X E. Druktenienė, Aušros
Vartų parapijos veikėja, vakar susilaukė sveikos, virš
Sekmadienį, vasario 1 d.,' nes ir jie nepaprastai domižmona C. Druktenio, T. M. devynių svarų dukrelės. Tai
Mayoras įspėja
Ciceroj vakarienė tikrai bus Į si jos pasisekimu ir dr. Si- Bus apmokami
į Vagiami federalinių
Bendradarbių Chicago aps. įvyko Šv. Elzbietos ligoni
pilna visokių štukų. Pienas monaičio štukomis.
nekrauti maisto
taksų ženklai
pirm., turbūt, pirmutinė iš nėj, dr. Francis Walsh ir
virs vynu, didžiausios ske Antras vakaro didelis sur- afskiriais čekiais
Mayoras Kelly, Chicago Chicago lietuvių per War dr. Francis A. Dulak, Chica
Chicago Motor Club prezi
petaitės (nosinės) bus iš prizas — vienos dainininkės
Ciceroj apie 400 miestinių
traukiamos iš dūdelės. Vi dalyvavimas
programoje. tarnautojų laukia savo algų, dentas Charles M. Hayes Commission of National De Relief Fund, Lower West gos sveikatos departamento
sur bus nustebėjimas iš dak Jos dalyvavimas sykiu su kurios dukart per mėnesį praneša, kad imta vogti au- fense pirmininkas, paskelbė Side Territory, kuriam va- sekretoriaus, priežiūroj. Lin
taro Simonaičio šposų.
dr. Simonaičiu priduos va buvo mokamos. Paskutinį toistų įsigyti federalinių tak įspėjimą chicagiečiams, kad j dovauja sąjungietės 55 kp. kime O. Piežienei kuo grei
jie nekrautų maisto produk-j ir sodalietės, užsiregistravo čiausiai sustiprėti ir jos
Tai priešseiminė TT. Ma karui nepaprastumo.
kartą turėjo būt išmokėtos sų ženklai automobiliams.
Hayes pataria autoistams tų atsargai. Mayoras sako, duoti savo kraujo kariams dukrelei sveikai augti. Tė
rijonų Bendradarbių 21 sky Prieš keletą mėnesių dr. praeitą penktadienį. Tačiau
vui gi linkime išsiauginti
riaus vakarienė, šeimininkės Simonaičiui teko savo “ste tarp miesto tarybos prezi ant įsigytų ženklų neištrina kad tais krovinais tik Hitle- per Am. Raud. Kryžių.
sau pagelbininkę žurnalizmo
nemano šposų krėstu nes buklus” rodyti West Pull- dento ir kontrolerio kilo ne muoju paišeliu įrašyti savo leris remiamas. Jis mano,
X Liudvikas Petrauskas,
. dirvoj, kunoj jis jau keliomašinų inžinų numerius. Tad kad toks darbas yra išdavi- gyv. 2156 W. 21 ™
vakarienė bus kuo puikiau mane. Vestpulmaniečiai dar susipratimų.
PI., siomis,...
.
. .
. , ,
.
lika metų sėkmingai darbuokiškumas.
policijos
surasti
ženklai
bus
ir
šiandie
apie
juos
kalba.
sia ir kainuos tik 50 centų.
dienomis pradėjo biznį —
Algos tarnautojams iki
jasi.
Taigi, visi, kas gyvas Ci- (šioliai buvo mokamos pini jiems grąžinti.
Anot
jo,
kaip
cukrus
ir
laikraščius
pardavinėja
prie
Laukiama bulvariškių
Kuriems bus pavogti žen kitokis maistas, kad ir koji Damen ir Cermak gatvių
ceroje, į TT. Marijonų Ben- gais. Kontroleris pagamin
Vakarienės komisija tiki dradarbių vakarienę sekma- davo vieną čekį visai algų klai, tiems bus išduoti fede nės, turi būt perkama tik rytinio ir vakarinio kampų.
si susilaukti šion vakarie- dienį, vasario 1 d. parapijos sumai, iš banko gauti pini raliniai liūdymai.
būtinai prireikus, bet ne Jo “stande” galima gauti
nėn nemažai bulvariškių,1 salėje. Pradžia 7 vai. vak. gai ir taip tarnautojai buvo
ateičiai. Nereikalingais supir “Draugą” ir “Laivą”. Pa
kinėjimai dar ir kainos di- remkime lietuvį,
apmokami. Tokia sistema Išpažino pavogę
dinamos.
buvo neteisėta ir kažkaip ne
R. Kryžiaus kampanija Vagys pavesti
X K. ir M. Rubinai vasa
automobilį
aiški.
Tad
tarybos
preziden

rr.
it
rio 1 d. mini vedybinio gy
tas pareikalavo, kad tarnau Už per greitą automobiliu Susirinkimai
grand jury
venimo sidabrinį .jubiliejų.
tojai būtų apmokami atski- važiavimą, West Park policiTown of Lake. Am. Rau Puota bus Visų šventų par.
Šios savaitės Raudonojo
Pavesti “grand jury” trys rais čekais. Kontroleris prie-, ja areštavo tris jaunuolius
donojo Kryžiaus lietuvių vie- salėj. Rubinai yra* veiklūs
Kryžiaus kampanija Chica
berniokai, kurie apvogė vie žinosi. Visgi prezidentas lai — Peter Tsicčuris, 20 m.,
goj pradėta turint jau dau
neto svarbus susirinkimas roselandiečiai. K. (Rubinas
šąją pradinę Armour mokyk mėjo.
Gus Sillas, 17 m., ir Leo bus ketvirtadienį, sausio 29, per <jaug metų yra LRKSA
giau kaip pusantro milijo
lą, 950 W. 33 place, Bridge
no dolerių. Chicagai yra
valdyboje. Jis dauDabar pasiruošiama mokė Christoforakis, 17 m. amž. d., 7:30 vai. parapijos žemu- į 33
porte.
kvota 3,750,000 dol. Vadina
ti atskrais čekiais. Ims lai- I Pasisakė, kad miesto centre tinėje salėje. Susirinkime į gįausia prisidėjo prie tos
Kaltinami: Casimir Woz- ko mokėjmo sistemą pakeis automobilį pavogę,
si, iki šios savaitės pradžios
dalyvaus J. Daužvardienė. | kuopos išauginimo į didžiau
niak,
Frank
Ciemiega
ir
surinkta apie 41 nuošimtis.
kuri daug paaiškins - apie, sįą ĮOg organizacijos kuoti. Mokant teisėtu būdu bus
Leo ir Anita Prest Chica
Theodore
Popliarski.
Du
pir

Tomis dienomis bus bando
Raudcnąjį Kryžių. Visos, ku j pą Vakaruose.
žinoma, kam ir kiek išmoka
giečiai jauna, graži porelė už
rios jau susirašė ir kurios
ma pasiekti 50 nuošimčių, mieji 18 metų, o pastarasis ma.
X Dr. A. J. Gussen per siregistravo, kad bus šokiuose
20 metų amžiaus.
nori prisirašyti, kviečiamos
arba ir daugiau.
Neffo Hotelio salėj.. Jie jauyDaugiau kaip 100,000 sa
į šį susirinkimą. Valdyba sikėlė į naują vietą adresu ra keletą dovanų gavę už pa
Klebonai raginami
1410 So. 49th Ct., Cicero. sižymėjimą šokiuose, štai matovanorių darbuotojų veikia
Nauja vieta yra daug pa- se jaunosios atvaizdas.
šioj R. Kryžiaus kampanijo Chicagon atvyko
pirkti
bonus
je Chicagoj ir apylinkėse.
Iš Washingtono Chicagon
Chicagos arkivyskupas S.!
WHOLESALE
1 atvyko laivyno sekretorius
A. Stritch ragina parapijų J
U?.TIK R INK IT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
LIQUOR
Geras draugas yra mano Frank Knox. Pasakė kalbą
klebonus, kad jie atliekamus
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
ĮSTAIGA
artimiausia giminė.
Association of Commerce su
parapijų fondus panaudotų
Saliamonas sirinkime Sherman viešbuty. apsaugos bonų pirkimui.

Į CICEROS VAKARIENE ATVAŽIUOJA STUKORnJŠ

eina pirmyn

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Taip pat ragina visus kuni
gus, kad jie savo privačiais
fondais pirktų bonus ir tuo
būdu padėtų vyriausybei fi
nansuoti karo vedimą.

Steve ir Francis Katarbo iš Centralia, UI., sausio 31-mą d.
7:30 vai. vak. Vladislovo Neffo Hotelio salėje nori laimėti

pirmą dovaną šokiuose.

Jonas Mazeliauskas
Tačiau dėl tvarkos ir kitų
Nuoširdžiai visi prašomi
priežasčių klebonai apsaugos pas JONĄ MAZĘLIAUSKĄ,
bonus turi pirkti per vysku 22 St. Pilsen, Štock Yar
po kanceliariją, kur nupirkti ds stotyse ir Bridgeporto
bonai bus įregistruoti ir pa apylinkėse gyvenantieji
biznieriai seni ir jauni
siųsti parapijoms.
veikėjai, visi Vladislovai įvairių dr-jų pirmininkai ar
ba jų atstovai, vyrai, mote
Užtrauktos algos
rys, jaunimo pirmininkai
prašomi atvykti sausio 28-tą
tarnautojams
dieną, 7:30 valandą vakare
Cicero miesto tarnauto prašomi atvykti sausio 29-tą
jams yra užtrauktos neišmo į apartmentinį namą, 3259 S.
kėtos algos už pusketvirto Union avė., pas Mazeliausmėnesio. Nežinia, kada bus kus žinomus veikėjus.
Turime svarbių reika
atsilyginta su tarnautojais.
Tarybos prezidentas George lų aptarti kaip būt geriau
pagerbti visos Chicagos Vla
Stedronsky pareiškia, kad dislovus.
Tos iškilmės įvyks
toks nelemtas stovis iškilo Sv. Kryžiaus parap. naujoje,
dėl to, kad kai kurie gyven gražioje salėje, gegužės 3 d.
tojai laiku nesumoka taksų.
Visas pelnas to parengimo
yra skiriamas katalikiškai,
j PLATINKITE “DRAUGĄ”
spaudai.
Komisija

«4

UvHSoJsnse

P®
Cftilcago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
REMKITB
SENĄ

V. KANTRU. B*v.

LIETUVIU
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tek.

and Loan Association oi Chicago

Taupytojams
Mokame
31/2% Dividendus

’ mvtUUIM 1
SURED

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

BOULKVARD M14

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

2202 WEST CERMAK ROAD

JTR ESATE K VIEŽI AMT ATSI
LANKYTI I MTSŲ RPECIALJ
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M

M

TELEFONAS: CANAL 8887

M

Didelių Barabanų. matų Baraba
nų, "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai •Cymhols" ir
"Cymbol Holders" kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat Pėdais”
benams Ir orkestrams, TrObos,
Clarlnetal. Saaapbonai. Trombo
nai "Standard" IMIrbysčIų, 8mulkos. Cellos. 8tr0nlnlal Basai. Gul
ta rai. Banjos. ntrflnų. Ir "rases",
"mouth pleces". "mute reetlB”, Ir
muslkos stovIklSs.
Pilnas pasi
rinkimas
smulkoms smlčėlų Ir
"rases"
Pataisome ir atnaujina
me visokių Hdlrbysčlų pbonografus ar Jų dalis.

A. B.O. DRUMMERS 8ERVTCE
• 14 Maxwell Street, Chicago

Lošt —s cough due to a cold-thanlci to the
•oothing actioo of Smith Brothen Cough
Drops. Keep a bos handy these dayat TVo
kinda. both good, both etFective, both delicioua: - Black or Menthol. And Kili only JI.

SMITH BROS. COUGH DROPS
TRAPI

IACK

OR

MCNTHOL-5^

MARK

