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,..“and that government oi

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln

THE

No. 25

Chicgo, Illinois, Pe

3c a Cooy

lumpai

LITHUANI

VARGAS RESPUBLKAI
Jaunieji komunistai iš
“Vilnies” štabo, kurių mes
nedrįstume pavadinti lietu
viais, nė amerikiečiai, nes
tai žmonės be tautos, be sa
vo krašto, taip išsigimė, kad
jiems nebesuprantama bet ko
kios kovos už laisvę. Jų many
mu, bet kokia kova prieš
okupantus yra tautinis nusi
dėjimas, ypač jei ta kova
vedama prieš komunistinę
uzurpaciją.
Vargas tam kraštui, kurio
vaikai nesupranta laisvės
vertės, kurie tik svetimie
siems tarnauti temoka. Nelai
minga motina pagimdžiusi
tokį kūdikį ir nelaiminga
tauta išauklėjusi toki vyrą.
*

The miost lnfluentlal Lithuanlan Daily
ln America.
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Mac Arthur Sulaikė Japonų Atakas

Jon. Vaiva
PREZIDENTO
GIMTADIENIS
Siaučiančio karo atgar
siuose ir pavojų šmėklų su
pami šiandie mes bent va
landėlei džiaugsmu nušviečiame savo veidus minėda
mi šio krašto garbaus Pre
zidento 60 metų gimtadienį.
Žmonės gimsta ir miršta.
Gimtadieniai minimi kas
diena ir kas valanda. Ta
čiau šiandien mes minime
ne tik Prezidento Roosevelto gimtadienį, bet ir viso
krašto pasiryžimą kovoti
prieš aršiausį šio krašto jau
nųjų priešą — vaikų para
lyžių ir viso krašto pasiryži
mą padėti savo išrinktajam
vadui vesti mus į laimėjimą
ir pergalę.
Kartu su visos Amerikos
žmonėmis savo Prezidentui
mes tegalime tik palinkėti il
giausių metų ir nuoširdžiau-,
šiai pasižadėti būti tikrais
amerikiečiais ir tikrais žmo
nėmis. Galime pasižadėti dė
ti visas pastangas, kad šis
kraštas ir vėl džiaugsis tai
ka ir ramybe.
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Filipinuose japoną kariuomenei
padaryta dideli nuostoliai

60 metų

Japoną kariuomenė tik apie
trisdešims mylią nuo SingapūroI

Japonų laivyno nuostoliai Macassar

Australai smarkiai laikos savo pozicijose

sąsiauryje tikrai milžiniški

Japonai girias grobiu

Washingtonas, sausio 29
d. — Gen. Douglas Mac
Arthur mažos, bet atparios
kariuomenės artilerija Fili
pinuose padarė japonams di
delius nuostolius ir išsklaidė
jų pėstininkų bandytąsias
atakas.
Tuo pačiu karo departa
mento komunikatas skelbia,
jog Macassar, sąsiauryje nu
skandinta ar sužalota bent
trisdešimt aštuoni japonų
laivai.

jį ir dešinįjį sparną sunai
kintos mūsų artilerijos. Prie
šo nuostoliai dideli.
“Priešo aviacijos veiksmai
apsiriboja
žvalgybiniais
skraidymais”.

Singapūras, sausio 29 d.
— Pranešama, jog Australi
jos kariuomenė bajonetų ko
vose pravedė sėkmingas
kontratakas prieš japonus į

Lietuvis Filipinuose

Garbės ženklas

Vienas padegtas,
kitas nuskandintas
Karo departamentas pa
reiškia Balikpapan uoste,
Borneo, penki Amerikos
bombanešiai sunaikino vieną
japonų, o kitą padegė ir pa
tys saugiai sugrįžo į savo
bazes.
Japonijos milžiniški nuos
toliai Macassar sąsiauryje
patiekiami dar didesni Aus
tralijos radio pranešimų. Te
nai pranešėjęs paskelbė, jog
nuskandinta 46 japonų karo
laivai ir vienas transportinis
laivas, gabenęs 25,000 ka
riuomenės.

Narsiųjų
amerikiečių
tarpe Filipinuose yra ir
lietuvių. Štai serg. Villiam
B. Marozas, Konstancijos
Marozienės, 2912 W. 60th.
Street, sūnus jau du me
tus išbuvo Filipinuose,
Amerikos aviacijoje.
Paskutiniuoju laiku mo
tina gavusi žinia, kad gruo
džio 29 dieną jis buvo len
gvai sužeistas, bet vėles
nių žinių apie jį neturi.

Naciai ir italai
užėmę Bengasi

• Roma, sausio 29 de —
Komunikatas apie Filipinus Italijos radio pranešė, jog
Karo departamento komu italų karo vadovybė specialiu
nikatas pareiškia, jog “tie pranešimu paskelbusi, kad
sioginės priešo pėstininkų italų ir vokiečių kariuomenė
atakos prieš mūsų kariuome šį rytą įžengė į Bengasi, Cenės Bataan pusiasalyje kairį- renaicos svarbiausi uostą ir
sostinę.
į ;’
(Toks pat pareiškimas pa
darytas ir Berlyne).
Panamerikos 4
Tuo tarpu anglai pri
pažindami,
kad ašies kakonierenijos baigės riumoneė artėja
į miestą,
Rio De Janeiro, sausio 29 pareiškia, jog generolio E.
d. — šiandie anksti čia pa Rommelio vadovaujama ka
sibaigė Pan-Amerikos kon riuomenė yra per šešioliką
ferencija, kurios metu nūs mylių nuo Bengasi. Italų ka
tatyta vakarinio pusrutulio ro vadovybė taip pat pažymi,
valstybių solidarumas ir Pe jog ašies aviacija tebeatakuo
ru su Ekvadoru nutarė sut ja Maltą, kur bombomis ap
varkyti savo 11 metų senu mėtyta kariniai taikiniai.
mo nesutarimus dėl sienų.
Karo vadovybė taip pat
Svarbiausiu konferencijos paskelbė, jog anglų aviacija
nuostatu yra priimtoji rezo atakavo Libijos sostinę ir
liucija patarianti visoms vai svarbiausią ašies bazę Tripo
stybėms nutraukti santykius Ii, bet esą padaryta maža
su ašimi, kitomis rezoliucijo I nuostolių ir sužeista keletas
mis sudaroma bendrosios ka asmenų.
ro, ekonomijos ir finansinės
komisijos.

NUPLAUNAM SAU
RANKAS
Kaip kadaise Pilotas, šian
die jie nusiplauna savo ran
kas ir išsižada savosios tau
tos. Jiems nesuprantama,
kad Lietuvoje galėjo atsiras
ti žmonių, kurie buvo pasi
ryžę paaukoti savo gyvybę,
kad tik išsivaduotų iš komu
nizmo priespaudos. Jaunieji
komunistai
pravardžiuoja
juos Quislingais, tartum tie
už savojo krašto laisvę žu
vusieji žmonės kalti, kad iš
vakarų atėjo naujasis plėši
kas, klastingai pasivadinęs KURIUO TIKSLU?
tautų vaduotoju, ir paglem Priešo submarinai rytiniuo
žė jų iškovotą laisvę ir pa se Amerikos pakraščiuose
vergė jų tautiečius.
nuskandino kelioką sąjungiMes tvirtai tikime, kad jei ( ninku laivų. Šie submarinai
prisikeltų iš kapų glūdumos į neabejotinai yra vokiečių ir
žuvusieji lietuviai, jie tokiu taip pat siųsdami juos vopat įniršimu kovotų prieš kiečiai neabejotinai labai ma
nacių okupaciją, kaip jie ža vilčių tedėjo į jų grįžimą.
kovojo komunistinį siaubą. Tačiau juos siuntė.
Todėl mes pasiryžę pagerb
Manyti, kad šiais savo vei
ti kiekvieną žmogų, kuris ksmais vokiečiai galėtų pa
kovoja už savo laisvę. Mes kreipti karo linkmę netenka.
šiandie lenkiame galvas ir Greičiausiai naciai tikėjosi
tiems Rusijos vaikams, kurie sukelsią paniką ir priversią
žuvo kovose prieš plėšikus Jungtines valstybes atitrau
iš vakarų. Tačiau mes juos kti savo laivyną iš strategitik tol galėsime, gerbti, kol nių vietų pakraščių apsaujie tik už savąsias žemes ko gai. Kad naciams šis manevvos ir neparodys noro už ras būtų pavykęs tenka lagrobti svetimųjų turto.
bai abejoti.

Reikalauja
įgulą pasiduoti
Londonas, sausio 29 d. —
Berlyno radio paskelbė ofici
alų vokiečių žinių agentūros
pranešimą iš Tokijo, kuria
me skelbiama, jog japonų vy
riauaias vadas Filipinuose
per radio pareikalavo ameri
kiečių Corregidor saloje pa
siduoti.
Corregidor sala yra Mani
los įlankos žiotyse ir tuo
būdu japonams pats Manilos
uostas neįmanoma vartoti
tol, kol salos tvirtovė yra
amerikiečių rankose. Kai ku
rie stebėtojai įsistikinę, kad
Corregidor gali laikytis mėtus.

Šiandie Jungtinių Valstybių Prezidentas Franklin
Delano Rooseveltas mini savo deimantinį gimtadienį, t. y.
šiandie jam sukanka šešiadešimt metų mžiaus. Baltieji
rfimaj &i^jHi^minilMni gausiais .sveikinimais Jį vįso pasaulo kraštų. »
—

ruošiasi
invazijai Javon.
Batavija, sausio 29 d. —
— Atrodo, jog Japonijos ka
riuomenė, žygiuojanti Bor
neo vakariniu pajūriu ir ja
ponų laivynas Macassara są-

šiauryje deda pastangas pa
ruošti kelią vyriausiajai
ofensyvai Javon, svarbiausion olandų Rytų Indijų salon ir sąjungininkių valsty
bių pietinio Pacifiko vadovy
bės vietovėn.
Šios dienos olandų komuni
katas pranešė apie japonų
veržimąsi svarbiausio Bor
neo vakarų pakraščio miesto
Pontianak linkui, kuris yra
per 440 mylių į šiaurę nuo
Batavijos.

šiaurę nuo Singapūro, bet
anglų Tolimųjų Rytų vado
vybė duoda suprasta, jog
rinktinoji japonų kariuome
nė šiuo metu esanti per 30
mylių nuo Jahore sąsiaurio,
kuris skiria Singapūrą nuo
sausžemio.
Komunikatas pareiškia,
jog australiečiams pavykę
Malajų pusiasalio rytiniam
pajūryj apsupti būrį japonų,
kurių 250 nukauta. Austra
liečių žuvo devynios dešim
tys. ,
Australiečių vadas gen.
Gordon Bennett pareiškė,
jog jo kareiviai niekados ne
pasitraukia ir jo artilerijos
daliniai pabrėžę, kad japonų
tankai neprasiverš pro jų po
zicijas. Jie niekados ir nepra
siveržę.

Washlngtonas, sausio 29
d. — Nuo šio karo prad
žios įteiktas pirmasis Congresional Medai of Honor
jaunesniajam Įeit. Alexander R. Nininger, Jr.
Leit. Nininger žuvo ko
vose Filipinuose sausio 12
dien. Atžymėjimui jaunąjį
leitenantą pristatė gen.
Douglas Mac Artsur.
Pereito karo metu iš ketu
rių milijonų kariuomenės
panašius medalius gavo
tik devyniasdešimt penki Bombarduoja britus
kareiviai.
Oficialus Japonijos radio
paskelbė, jog japonų kariuo
menė vakariniam Malajų pu
siasalio pakraštyje be palio•***f**ros bombarduoja britų mo
torizuotąją kariuomenę, kuri
yra į pietus nuo Batu Pahat
Pasak japonų, britų sunkio*
ji artilerija įklimpusi aplink
Maskva, sausio 29 d. — Batu Pahat esamose pelkėse
Maskvos radio šiandie pas apie 40 mylių į šiaurę nuo
kelbė, jog pietvakariuose ru Johore sąsiaurio.
sai nužygiavę pirmyn devy
Pusoficialieji japonų sluo
niasdešimt tris mylias ir at ksniu skelbia, jog centro
siėmę devyniasdešimt apgy fronte japonai paėmę 29 tan
ventų vietų. Vieta tiksliai ne kus, 24 šarvuotus automobi
paduota ir taip pat nepaskel lius, 32 artilerijos pabūklus
bta, kada tai įvyko.
ir kitų karo reikmenų.
Komunistų organas Pravda pareiškia, jog nuo karo
pradžios sovietų submarinai Anglai bombardavo
šiaurės jūrose nuskandinę 4G
vokiečių tranportinių laivų. vokiečių bazes
Sovietų informacijų biuras
skelbia, jog sausio 27 dieną
Londonas, sausio 29 d. —
rusų lakūnai pašovę 12 vo Aviacijos ministerija paskel
kiečių orlaivių kovose ir ae bė, jog pereitą naktį anglų
rodromuose sunaikinnę aš- bombanešiai apmėtė Muensterį, Vokietijoje, ir dokus vo
tuonioliką.
Taip pranešama, jog Rau kiečių okupuotuose miestuo
donosios žvaigždės ordinu se Boulogne, Prancūzijoj ir
apdovanotas 14 metų vaikas Rotterdam, Olandijoj.
Iš šių nakties atakų negrį
kuris nežiūrėdamas pavo
jaus nurodę rusams nacių žo šeši angių bombanešiai ir
taip pat žuvo vienas kovos
kulkosvaidžių lizdus.
orlaivis sargybos skraidyme.

Rusai nužygiavę
91 mylias

Londonas, sausio 29 d.
— Hause of Commons sa
vo posėdyje nubalsavo pa
sitikėjimą ne tik ministeriu pirmininku, bet ir visa
jo dabartine vyriausybe.
Pasitikėjimas nubalsuo
tas 464 balsais prieš vieną.
Prieš pasitikėjimą balsavo Bombarduoja japonus
James Maxton, nepriklau Olandų karo
vadovybė
somos trijų asmenų darbo skelbia, jog laivyno orlaiviai
partijos narys.
atakuoja japonus ir kariuo
menė sunaikinusi visus svar
blausius įrengimus pavojin
vietose.
x
Australai pataikė į gose
Tuo tarpu japonų genera
linis
štabas skelbia, jog svar
japoną laivą
biosiose jūrų vietose Japoni Suimtas anglų
jos aviacija vyraujanti. Tos
Melbourne, sausio 29 d. — vietos esančios tarp Borneo veteranas lakūnas
Australijos aviacijos vado r Čelebes ir tarp Celebes
Londonas, sausio 29 d. —
vybė praneša, jog australų ir Naujosios Gvinėjos.
Anglijos aviacijos eskadrono
lakūnai taikliai apmėtė bom
vadas F. J. Rutland, kuris
bomis vieną Japonijos laivą Amerikiečiai
pereitų metų spalio mėnesį
ir gal net pataikė į antrą ne
grįžo iš Jungtinių Valsty
žiūrint labai blogų oro sąly- pašovė 13 japonų
bių, sulaikytas už tariamai
erų. šios atakos įvyko prie
“priešvalstybinius
santy
Rabaul, New Britain salos orlaivių
kius” su japonais savo būvi
uosto, kurį yra japonai oku
Rangoonas, sausio 29 d. mo Washingtone metu.
pavę. Iš šių atakų visi Aus — Šį popietį amerikiečių ir
Pasak oficialaus pranešė
tralijos orlaiviai grįžo į sa britų lakūnai išblaškė japo jo lakūno sulaikymas susijęs
vo bazes.
nų bombanešius Rangoono su “svarbiais kariniais klau
Iki šiol Australu lakūnai apylinkėje. Šiose kovose su simais”.
sunaikino keturis iš vienuoli naikinta bent trylika priešo
kos japonų laivų, buvusių orlaivių. Amerikiečiai visi VVashingtonas sausio 29 d.
Rabaul uoste.
grįžo.
— Rep. James E. Van Zandt,
Vakar šie amerikiečiai sa laivyno komendantas, šianPačioje Australijoje šiuo
metu svarstoma sudaryti spe vanoriai išsklaidė japonų 30 j die pareiškė, jog Jungtinių
cialą gyventojų kariuomenę, orlaivių grupę, pašovė sep i Valstybių rytiniam pajūryje
kuri saugotų Australiją nuo tynis ir patys neteko tik vie I veikia apie aštuoniasdešimt
no orlaivio.
vokiečių submarinų.
japonų invazijos.

Nebebus japonų
šilko doleriuose
VVashingtonas, sausio 29 d.
— Sekr. Morgenthau įsakė
pašalinti Japonijos šilką iš
Jungtinių Valstybių pinigų.
Nuo dabar vyriausybės po
pieros gamybai bus naudoja
ma Amerikoje gaminamo nylon siūlukai.
Tačiau dar gali praeiti ke
li mėnesiai, kol apyvartoje
pasirodys naujieji vyriausy
bės pinigai.
•
Washing1onas, sausio 29
d. — Sąryšyj su paskutinio
siomis submarinų atakomis
rytų pajūryje, rytinėse vals
tybėse jaučiamas didesnis
gasolino trukumas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas • ir veikimas
IAMS&IK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
įspūdžiai
iš
Federacijos
IS DEIROII LIETUVIU VEIKIMO
NIAGARA FALLS, NEW YORK 1j Rea.Rea. Tel.6968GROvehilI
So. Talman Ava.
Tel. CANaI 6182
0611
4-to skyriaus rengtų
draugijos susirinkimas. Pc Office teL HEMlock 4848
DR. BIEŽIS
Lietuvos
aptarimo
savo
reikalų
nu

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
Motery S^-gos 64 kp. šauniai paminėjo 15 metu prakalbų sausio 18 d.
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
tarta
paremti
parapijos
ruo

Nepriklausomybės
2201 VVest Cermak Rd.
šiamą bankietą ir paaukota GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
Prakalbos įvyko Lietuvių
gyvavimo sukaktį ir pagerbė organizatores
REZIDENCIJA:
Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
svetainėje. Susirinko neper- minėjimas
jam $10.00 6631
S.
California Avė.
Ketvirtad.
ir
Nedėliomis
susitarus.
ir senas nares.
didelis skaičius klausytojų.
Tel. 1/dPubhc 7868
Mirtis

2423 VVest Marąuette Rd.
čia visa parapija ruošia
Galėjo būti daugiau, bet tru
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
si prie iškilmingo paminėji
Po trumpos ligos praeitą
Sausio 25 d., Lietuvių avė-1J ; 77“
f
kdė visokie parengimai tą
Ofiso teL VIRginia 0036
mo ir pagerbimo Lietuvos šeštadienį St. Mary’s ligo
DR.
STRIKOL
’
IS
tainėj Moterų Sąjungos 64 jCIII YISICIllS (JGrdl
dieną.
DR. T. DUNDULIS
nepriklausomybės paskelbi ninėj mirė žymus parapijoPHYSICIAN AND SURGEON
kp sukakties bankietas Sau--.j
Labai buvo mums, detroiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo dvidešimts ketvirtų su nas a. a. Zigmantas Maleo-i, 4645 Sa Ashland Avenue
niai pavyko. Publikos daly
tiečiams, linksma ir malonu
kaktuvių vasario 15 dieną. kis. Visi parapijonai labai
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
vavo iš visų trijų parapijų. veikėjai
sutikti kun. K. Barauską,
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Į
programą
įeina
bankietas
skaudžiai atjautė tą smūgį,
Per vakarienę sudėta kuo
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
Sunku praleisti nepasvei o dar įdomiau buvo išgirsti pietūs; šeimininkauti malo
1
Office
teL YARda 4787
nes
Maleckiai
labai
uoi
pai ir organizatorėms daug
jo
patrijotišką
kalbą.
Jam
kinus Onos Šimonienės, Mo
TeL CANaI 0267
niai apsiėmė: Karolina Ja- darbavosi lietuvių tarpe ir Namų tel. PROspect 1930
sveikinimų ir linkėjimų.
Res. teL: PROspect 6069
pasirodžius
scenoje
žmonės
terų Sąjungos 64 kuopos or
susevičienė, Darata Urbona daug nuoširdžių draugų tu TeL YARda 6921.
Pirmiausiai M. S. 64 kp.
Res.: KENwood 510T>
ganizatorės, kuri minėjo 15 nutilo ir Įsukė su nekantru vičienė ir Marijona TubinieDR. P. Z. ZALATŪRIS
rėjo. Iškilmingos laidotuvės
pirm. Miknienė paaiškino
mu
kalbos.
Ir
tikrai
gražiai
metų
gyvavimo sukaktį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nė. Tikietaijau yra platina įvyko ' ketvirtadienį, sausio
DR.
A.
J.
BERTASH
vakaro tikslą ir pakvietė A.
kalbėjo
nupiešdamas
rusų
Nors ir vėlai, bet geriau vė
mi.
1821 Sa Halsted Street
29 d.
Ambrasienę programai ves
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bolševikų užpuolimą ant Lie
liau, negu niekad.
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
ti. ši pasveikino svečius ir
tuvos, išvežimą mūsų brolių Draugijos
756 VVest 35th Street
• iki 9 vaL vakar*
Šia proga sveikinu M. S. Sibiran, kankinimą kalėji
pažymėjo, kad šį vakarą
Penktadienį,,
sausio
23
d.,
kuopa mini 15 metų gyva 64 kuopą ir jos organizato muose brolių, seserų, kuniįvyko skaitlingas Liet. At
LIETUVIAI DAKTARAI
vimo sukaktį ir sykiu pa rę Oną Šimonienę už mokė gų net vaikų jų skurdą, var ietų kiūbo susirinkimas, ku- parap. vikaras, a. a.
gerbia organizatorę O. Ši jimą eiti pirm. pareigas per gą ir Lt. Kūne buvo Rusi- Į name nutarta pagyvinti veiDR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 3146
monienę, taipgi pirmąsias 10 metų ir dirbti sąjungos joje, gerai pamena tuos šal- kįmą. Parapijos ruošiamą amžiaus. Priežastis — širDR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
nares: A. Ambrasienę, O. Ni- gerovei.
čius, speigus, kad žmogus bankietą nutarta paremti ne
celienę, kurios vienodomis 1 Apie ją gal nėra daug ra negali net laukan išeiti: no- | tjk skaitlingu narių atsilan- gavo su klebonu kun. J. Pau- 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
gelėmis buvo kuopos papuoš- šoma ip kalbama> Daug ne. sis ir ausys tuojau nušąlą. • kymu, bet ir žymia auka iš
ir Penktadieniais
744 West S5th Street
Valandos : 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
tos. Taipgi ir seniausios na kalba, bet gražiai visus ir
Buvo liūdna ir graudu įfdo. Atsilankęs susirinkime
Valandos:
11-12; vakarais: 7-9;
3147 S. Halsted St, Chicago
rės, išbuvusios po 13 metų, visuomet darbuojasi, bemaž klausytis jo kalbos, kai pa kun. M. Urbonavičius pakal laidotas antradienį, sai
Pirmad. ligoniai nepriimami,
*
Pirmadieniais, Trečiadieniais
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
buvo papuoštos gėlėmis, bū kiekvienam parengime. Ja pasakojo apie rusų žiaurius bėjo apie jaunimo organiza- 27 d.
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,
tent: M. Mišeikienė, M. Ki- nai neieško tuščios garbės. darbus. Kai kurie žmonės vimosi svarbą, ypač apie toAmžiną atilsį duok įniru
selienė ir 0. Grybienė.
Amerikoje
gyvendami
džiau

Jįnai' dirba be jokio pasidi
kias draugijas, kurios turi siems, Viešpatie.
Pirmiausiai pakvietė dva džiavimo ir dirba savo kuo giasi, kad rusas užėmė mū labai plačiai žinomą ir pa
DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
sios vadą kun. I. F. Boreišį, poje; visuomet gerai tvar sų šalį. Rusams išbėgus, kai girtiną veikimo programą,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Juo labiau susipratęs ka GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuris plačiai įvertino kuo kė reikalus ir visuomet vieš kas džiaugėsi, kad vokietis kaip tai šv. Vardo, Vyčių.
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 VVest Cermak Road
talikas, tuo daugiau remia
pos darbuotę parapijoje, nes patavo graži vienybė ir tai valdys. Vokiečiai esą kultū Paaiškėjo, kad kai kurie na katalikiškąją spaudą. Dėl to
2155 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANaI 2845
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
tas klebonui gerai žinoma. ka.
OFISO VALANDOS
ringi, mokyti; jie kitaip val riai L. A. klubo jau priklau ir Tamsta pasistengk gauti
Seredoj pagal sutartį.
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais
Bes.:
7064
So.
Fairfield
Avenue
Sveikinimus audėjo sekan
dys. Bet ir čionai apsiriko. so prie L. Vyčių ir prie Sv. “Draugui” naują skaitytoją.
Bes. tel.: HEMlock 8180
ANTRAS OFISAS
tieji: M. K&sevičienė, Mote Ne vien mamytė, tėvelis Iš kun. Kaz. Barausko kai- Vardo Draugijm nors tos
darbuojasi,
taipgi
ir
jos
dūk2017
So. VVestern Avė.
Tol. YARds 2246
rų Są-gos 54 kp. pirm.; P. relės pasirodė scenoje; tari i bos patyrėme, kad labai ma- organizacijos laikinai čia
TeL CANaI 7171
Bandzienė, Lietuvos Dukte gražų balsą ir ateityje gal 448 “‘‘irtamas. tarpbolėeviko neveikia, o ir pats klubas
DR.
G.
VEŽKIS
Nuo 8 vai. ryto iki B vai. kasdien
Būkite malonus
rų Dr-jos vardu; P. MedoDANTISTAS
sulauksime solisčių.
nacio- GaiU mums {i°- priklauso Lith. Atl. Associa
Ofiso TeL.............. VIRglnia 1886
SAVO
AKIMSI
nis, Federacijos 4 skyriaus
4645 So. Ashland Avenue
Man netenka daug rašyti aai, kad mažai galime pa- tion, kuriam vadovauja žy Tik vlaa* vora aklu
pirm.; A. Avon, šv. Rožan
vėsimui. Saugokit Įsa
(etatam)
DR. AL. RACKUS
arti 47th Street
apie M. ir O. Šimonius. Jie d8tikiek kuria galė- mus L. Vyčių šulas — čikalnnotl ju
vai.:
uuo
9
vai.
ryto
iki
8
vai.
vak
čiaus dr-jos vardu; J. Yušoneleda.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj pagal sutartį.
yra plačiai žinomi. Retai damas, padėkime, pagelbė- gietis Jack Juozaitis.
kevičienė, Nekalto Prasid.
kim.
1853 VVest 35tb Street
Telefonas: HEMlock 5849
Subruzdo ir mergaitės ir
P. Švenčiausios; P. Yarmo- kur pasitaiko tokia šeima,
patariame
Detroitiečiai
taip darbuotus, nepaiPRIIMA:
ruošiasi susiburti SodaliciDR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
k&s, Šv. Antano dr-jos pir kad
sant nieko. Jie suorganiza- kiekvienai lietuvių kolonijai joj. Sekmadienį, vasario 1 Dr. John J. Smetana
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mininkas. Perskaityta svei vo Federacijos 4-tą skyrių, pasikviesti kalbėtoju kun.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
Dr. J. j. Smetana, Jr.
d.,
šaukiamas
jų
organiza

6757
So.
VVestern
Avė.
kinimo telegrama nuo kun. kuris per tokį trumpą laiOFTOMSnUSErAl
Barauską, kuris taip pui cinis susirinkimas.
VALANDOS:
DR. CHARLES SEGAL
P. P. Ciniko, MIC., “Drau
1801 flo- Ashland Avenue Popiet OFISO
nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9
kų nuveikė daug gražių dar- kiai moka nupiešti mūsų bro
Kampo ll-toe
Praeitą sekmadienį, sau
go” adm., laišku seserys, Šv. bų. M. Šimonis dirba išsiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliimis pagal sutartį.
mm CANAL MM—.augate
vargus. Rodos, klausyOFISO
VALANDOS
sio
25
d.,
įvyko
Sv.
Juzgio
Antano parap. mokyklos mo
4729 So. Ashland Avė.
i »:00 a m. Iki •
». m
Telefonas CANaI 4796
juosęs, kad palaikius kata- tum
dien** Kalbėjo UIr SeM:
a. ne. Ud
kytojos. J. H. Medinienė sa
(2-tros lubos)
«>m a. m.
likiškas draugijas. Nori ir
1)64 mum> pasirodė tik
Širdingai dėkoja kun. K.
vo kalboj plačiai apibudino
DR. PETER J. BARTKUS TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
jaunimą sutraukti į tas dr- minutgsvarbą, sąjungiečių veikimą,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Jis yra parašęs ir labai Barauskui miesto knygynas
gijas,
kad
jis
vėliau
užim

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 8
1913 So. Halsted St
už
paaukotą
knygą.
Taip
pat
ko linkėjo ir ateityje.
įdomią knygutę "Bolševiz
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
tų senųjų veikėjų eiles.
ir sesutės Pranciškietės.
Sąjungiečių dukrelės: M.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.
LIETUVIS DAKTARAS
ir pagal sutartį.
mo
siaubas
Lietuvoje
”
.
PaJei
reikėtų
aprašyti
Šimo

Sekmadieaiaia
taipgi
pagal
sutartį.
OPTOMETRISTAS
Rukšeniūtč paskambino pi nių nuveiktus darbus, tai tariame visiems ją įsigyti,
J. H. M.
Rea. telefonas SEElgy 0434.
DR. MAURIGE KAHN
anu ir pagrojo akordinu, S.
Pritaikina
neužtektų viso laikraščio. Į ^en viskas aprašyta apie
TeL
Cicero
1484
atsako mingai ui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šimoniūtė padainavo solo. Tad dar sykį sveikinu M. ir paskutinius įvykius mūsų
ADVOKATAI
prieinamą
kainą.
Po to pakviesta žodį tarti O. Šimonius ir jų dukreles. I tėvynėj Lietuvoj. Kaina tik
DR. S. R. PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994
kuopos organizatorė O. Ši
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JOS
F.
BUDRIK
Gyvuokite, veikite: jūsų 25c. Kurie Beturite, būtinai WHI1NEY E. TARUTIS
Rea. teL PLAaa 8900
monienė ir ant galo varg.
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
KRAUTUVĖJE
VALANDOS
darbai atneš gerų vaisių or Įsigykite. Gaunama • urau
ADVOKATAS
OFISO VALANDOS:
J. Blažis palinkėjo kuopai
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
CENTRINIS OFISAS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną.
ganizacijoms ir mūsų tau go” redakcijoje.
3241
So.
Halsted
St.
pasisekimo narėmis augti ir
ir pagal sutartį.
8188 SO. HALSTED 81.
Tą vakarą kalbėjo gražiai,
tai.
Viešnia
(Lietuvių Auditorijoje)
Res. 1625 So. 50th Avenue
Telefonas
:
nenustoti darbuotis.
TELEFONAI:
įspūdingai ir “Lietuvos Ži VALANDOS: Nuo 1-moe Iki «-tee
Tel. Cicero 1484
Office — HEMlock 5524
Programos vedėja nuošir
vai. vak ___
Calumet 4591
Emergency — call MIDway 0001
Šv. Antano parapijoje su nių” redaktorius S. GąbaTeL
GALamet
6877
džiai visiems padėkojo. Po;
Res. — HEMlock 1648.
liauskas.
Jo
kalba
taipgi
bu
DR. A. JENKINS
sitvėrė Šv. Rožančiaus AitoDAT. RADIO PATAISYMO
184 NO. LA SALLE 8T,
visam buvo pasilinksmini
PAŠAUKITE:
i riaus draugija. Jos tikslas vo turininga, įdomi. Jis taip
(Lietuvis)
1614
TaL Stata WI
DR. ALBERT J. VALIBUS
mas. kuriam dalyvavo gana
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
gi
yra
geras
kalbėtojas.
YARDS
3088
I padėti puošti Dievo namą ir
PHYSICIAN AND SUBGEON
skaitlinga publika, ir drau
2500 VVest 63rd Street
prižiūrėti bažnyčios rūbus.
OFISO VALANDOS:
giškos vaišės.
OFISO VALANDOS:
Labai kilnus darbas savo
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 Iki 8 v. vak.
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
V--/Vakare visų nuvo pasi laiką ir jėgas pašvęsti pa
Taipgi pagal sutartį.
2408 Wert 63rd Street
OGso telefonas PROspect 6787
gesta Moterų Sąjungos cen čiam Dievui. Lai Dievas tas
Varnu telefonai VIRginia MSI
Itro valdybos narių, kurių geras moterėles laimina ir
Ofiso ir Res. Tel.: LAPayette 7020
turime Detroite. Daugelis jų darbą.
APART APSAUGOS, MES TURIME
CRCR 00(1 Hfl
“Kiekvienas žmogus alk- j
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ
įPUUUjUUU.UU
begalo stebėjosi tokiu jų ne ’ Girdėjau, kad tam tikslui
sta Dievo", — pasakė gral- DR. STANLEY NAIKELIS
NĖRA SAUGESNIS VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:
įvertinimu organizacijos na- vasario 6 d., ruošia kortakų rašytojas Homeras.
PHYSICIAN and SURGBON
rių-veikėjų, kuriai jos vado vimo vakarą parapijos mo
Smogus giriamas sulig jo Š343 So. Halsted Street
vauja. Tikrai keista.
kyklos kambariuose.
išminties.
OFISO VALANDOS:
Girdėjęs
Dalyvė
Neapsiimk to, ko negali Kasdien, Iškiriaat Sekmadienius —
ARCHER AND SACRAMENTO AVtAr
popiet Ir nuo 7 Iki
išpildyti, kitaip bus tau gė nuo 2 liti8:4tOvai.
C*H IC AG O.J L L,
vai. vakarais.
Rožė turi erškėčius, dei
Dirvas algas Išmoka ne
da, o kitam, gal, skriauda.
Mank towteh
Savaitės dienom 9 A. M- Iki 4 P- M.
Sekmadieniai* pagal susitarime.
savaitėmis, bet kiekvieno mantas — kliūtis. Geriau
Juslia maoauevnen,
rre*. TrečladleBlal 9 a. M iki 12 dienos
sias žmogus taipgi turi silp
žmogaus metų gale.
TeL VIRGINIA
VIRGINIA 1141
Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
Skaitykite Katalikišką Spaudą
Olandų priežodis nybes.

Turtas Virš $7,000,000.00

Mttmm
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D B A U O A B

Baltuosiuose Rūmuose pa kiti šeimos nariai žiūri kino Geriausia kalbėtojas
jo. Jis kartkartėmis būna
filmas, prezidentas su drau Tai vis gal įdomūs daly
pas prezidentą per pusry prastai prezidentas iš lovos
gais valandą ar dvi pažaid- kai, bet smulkmenos, neiš*
čius, kartais būna gener. išlipa tarp dešimtos ir vie
žią pokerio. Jis paprastai keliančios jo didžiųjų darbų,
Watson ar gydytojas Mc- nuoliktos. Hyde Parke jis
gali lovoje pasilikti iki vi mėgsta lošti lėtai, žaidimą kurie dabarties kartoms ir
— 20 metų ligos kamuojamas. - Jis gali vairuoti automobilį. - Mėsą Intire.
pasikalbėji taip gerai žinomi. Pažymėti
durdienio. Paprastai skutasi paįvairinant
The
upstairs
mail
na, kad prezidentas yra vie
prezidentas patsai, su skuti mais, istorijomis.
valgo tik triskart savaitėje. - Nepersivalgo nei per Thanksgiving. Prezidentas mėgsta skai mosi mašinėle (safety raPo vakarienės prezidentas nas iš geriausių kalbėtojų
Kaip Rooseveltas sportuoja. - slaptieji pranešimai. - 3,000.000 laiškų tyti prieš pusrytį, o taip pat zor). Naujais drabužiais paprastai
vėl eina prie dar Amerikoje. Jo kalbos gra*
ir pusryčiaudamas. Kai val Rooseveltas mažiausiai rūpi bo. Dažnai vėl pasišaukia žiai išpuoštos dailiu sąmoju
- Trys nemigo naktys. - Apie pokerį apysakas.
gis baigtas, kai nuryja pas nasi ir dėl to ponia kartais, prie mašinėlių savo sekreto- f — Mūsų progreso žyme
kutinį gurkšnį kavos, jis už turi nemažo rūpesnio. Vieną res. Jos gyvena tik kokios bus ne tas, ar mes daug
— The only thing we have
dega pirmąjį cigaretą. Ne kartą panešiotuosius net su 15-20 minučių kelio nuo Bal pridėsime prie pertekliaus
to fear is fear itself.
anksčiau. Per dieną surūko degino, kad reikėtų pereiti tųjų Rūmų. Kartais prezi tų, kurie daug turi, bet —
— Vienintėlis dalykas, ko
du pakeliu, o kartais dau prie naujesnių.
dentas joms diktuoja ištisas ar mes pakankamai aprū
mes turime bijotis yra tai
giau. Beje, dar būdamas lo
valandas.
pinsime tuos, kurie permapati baimė, — taip pasakė
Ilgi vakaro šešėliai •••
voje jis skaito pernakt atė
žai turi, — kalbėjo jis antro
savo
įžanginėje kalboje
Dirbti prezidentas dažnai
jusius valstybės, karo ir lai
Prie
miegamojo
durų
je inauguracijos po antro iš
Franklin Delano Roosevelt
vynų departamentų komuni nueina į Ovalį kambarį, ku išrikiuoti magazinai
rinkimo kalboje.
1933 m. balandžio 7 dieną
riame sekretorei diktuoja
katus.
apimdamas prezidento parei
— Mes galime didžiuotis,
Tai slapti, antspaudoti pra svarbius raštus. Prezidentas
Paprastai tik apie pusę
gas.
nešimai. Juos baigęs ima į nemėgsta apsisunkinti dra dvylikos prezidentas, patar jei turime minkštas širdis,
Nuo to laiko be baimės ir
rankas “The upstairs mail” bužiais ir dažnai jį galima nautojo padedamas, pasiruo bet mes negalime norėti bū
svyravimų jis jau devinti
— svarbesnius atsiųstus lai rasti vienmarškinį, švarką šia gulti. Jei laikas leidžia, ti minkštų galvų.
— Mūsų tauta savo likimą
metai ryžtingai vadovauja
škus — raštus. Apskaičiuo pasikabinusį. Ir vakaro ilgi jis dar paima į rankas kokią
galingajai Amerikai, į kurią
jama, kad prezidentas jiuo šešėliai pradeda slinkti, o nuotykių apysaką. Netoli sudėjo į rankas, galvas ir
dabar yra atkreiptos penkių
savo tarnybos pradžios yra prezidentas paprastai nuo miegamojo durų yra išri širdis laisvų vyrų ir mote
kontinentų akys ir viltys.
gavęs apie 3,000,000 laiškų. darbo nesitraukia. Tada ant kiuoti lentynose daugybė rų, — kalbėjo prezidentas
Liguistam Rooseveltui tai
Jei jis norėtų juos visus per jo stalo pradeda iš įvairių magazinų, tik dabar prezi prieš metus. — Ji tiki kad
yra sunki našta ir mums jo
skaityti, nieko kito negalėtų departamentų plaukti pluoš dentas vis kaskart mažiau . Dievo vadovybėje džiaugsis
60 metų sukaktyje norisi
dirbti. Kartais jam parduoda tai memorandumų, raštų. laiko teturi tiems skaity laisve. Laisvė gi reiškia žmo
daugiau atskleisti jo kasdie
mas ir koks jautrus vaiko Jie, kaip neperstojanti sro- mams. Nežiūrint įtempto dar gaus teisių pergalę visur
nio gyvenimo ir darbo pas
laiškas, ar koks ypatingas ’
antspauduotuose vokuose bo, prezidentas gana greit Mes remiame tuos, kurie ko
laptis, paskelbtas spaudoje
senesniųjų raštas, bet tokie atnešami ant stalo,
voja siekdami tas teises at
užmiega
ir
sukaupia
naujų
(American).
atsitikimai reti. Po to eina Su spaudos atstovais
jėgų naujiems rytdienos dar gauti ar išlaikyti.
pranešimai iš įvairių depar
Infantile paralysis
K. J. Prunskis
bams.
tamentų, kartais RoosevelAntradienų popietėse preGirdėdami energingą pre
i tas pats telefonu ko pasiklauj zidentas priima laikraštininParalyžiu ištiktas vaikutis džiaugiasi, kai Preziden sia. Prezidentas nemėgsta ! kus. Jų susirenka apie 120,
zidento kalbą ir filmų ap
žvalgose matydami jo ener to vardu visuomenė ir jam ir daugeliui kitų panašiai ne telefonu daug šnekėti, ką jis vyrų ir moterų. Jie įleidžia
gingą veidą mes dažnai ir laimingų eina į pagalbą.
kalba — telefonu, tai vis ne mi tik su specialiais pasais.
pamirštame, kad jau 20 me
sekretai.
Prezidentas padaro žurnalis
tų, kaip Rooseveltas negali
tams pareiškimą. Jei būna
Jei netikėta ataka...
pats vienas vaikščioti be pa
klausimų, prezidentas papšalinės pagalbos.
Kartais jis net iš lovos Į rastai atsako kreipdamasis
Šiuo atžvilgiu pereitieji me- tarp 185^ ir 188 svarų. Jis
— Aš manau, — kartais tai buvo blogiausi iš visų ki greit atsigauna gavęs slogą pašaukia telefonu sekretorių vardu į užklausėją. Papras
Hullį, Knoxą ar Stimsoną. tai prezidentas mėgsta savo
juokauja paralyžiaus komuo- tų prezidentavimo metų.
ar gripą.
jamas prezidentas, — tas tu
Jis ir juos ragina svarbia pasikalbėjimą su spaudos
Vienu iš geriausių įrody Maudymosi baseine
ri ir gerų pusių: Kai aš ban mų, kad Roosevelto sveikata
me reikale nesibijoti bet ku atstovais užbaigti kokiu jodau atsikelti nuo savo stalo pakenčiama — yra jo geras
Ir sportu prezidentas dar rią valandą jį pašaukti. Jis ku, linksmu posakiu.
ir kai negaliu to padaryti, apetitas. Jis gausiai valgo vis užsiima. Gydytojo įsaky buvo pažadintas, kai vokie
aš esu priverstas susikaupti vaisius, šviežius kiaušinius. mu kas savaitę 2 — 3 kartus čiai užpuolė Lenkiją ir rūs “Vaikų valandėlė”
Uolūs veikėjai Liudvina su savo vyru Karlo Sango,
ir dirbti...
Paskutinis darbas ofise
Mėsą valgo tris kartus per išeina paplaukyti taip po 20 tus sėdėjo lovoje iki antros
2342 W. 23rd PI. Sausio 31 d., 7:30 vai. vakare
Hyde Parke ir Baltuosiuo i savaitę, žuvį — kada tik jam minučių. Po tų plaukymų, o valandos nakties, kai vokie būna pasikalbėjimas su sek
Neffo viešbučio salėj, šokiuose tikisi laimėti gra
se Rūmuose prezidentas tas patinka. Jis labai mėgsta taip pat ir kiekvieną vakarą čiai atakavo Olandiją. Jis retoriais, kaip pats prezi
žias dovanas.
“vaikšto” pasinaudodamas kaikurias sūrių rūšis ir jū specialus farmacistas išma-1 budėjo ir verkė tą naktį, kai dentas tą vadina — “Vaikų
Liudvina yra panevėžietė. Taigi panevėžiečių
važiuodamaj a kėde. Kai jis roj sugautą maistą. Pusry sažuoja prezidento musku- J prasidėjo karo veiksmai tarp valandėlė”. Tas paprastai
moterų choras padainuos skambių dainelių, po va
nori pasikelti iš vieno aukš čiams jis paprastai turi ka lūs. To neapleidžiama, ar Į Japonų ir Amerikos. Jau ku- valanda vėliau, jei preziden
dovyste biznierkos Onos Budaitienės.
Rap.
to į kitą, elektrinis signalas vą. Lunčiui paprastai jis iš Rooseveltas būtų Vašingto-: r^8 me^a3» kaip Rooseveltas tas neina į plaukymo basei
perspėja koridoriaus patar geria arbatos, — vakare — ne, ar atostogose, ar jūroje turi smulkius nervingus pap ną. Po plaukymo paprastai
nautojus — sargybinius pa pusę puoduko kavos, iš ku Pusrytis
ročius — jis žaidžia su savo gydytojas pataria kokį pus
ruošti kelią jo kėdei. Jo jach rios išimtas kafeinas.
plaukais, jo dešinė nesąmo valandį pasilsėti, pasnausti
Prezidento
darbo
diena
pa

toje — Potomake yYa įruoš
ningai glosto pakaušį, pasie prieš vakarienę.
X
skutiniais
metais
dažnai
Roosevelto
gydytojas
tas specialus elevatoris.
kdama kairiąją ausį, jis kar
prašoka dvyliką, kartais net tais išpučia žandus ir pama Vakarienė
Lojt-a cough due to a cold-thankj to the
Jam visiškai nerūpi saldu
Tačiau būdamas viešumo
soothing actioo of Smith Brothers Cough
keturioliką valandų, net ten žu išvokščia orą pro sučiau
Dropt. Keep a box handy the»e dayt! Two
Vakarienei Rooseveltų šei
je prezidentas vaikšto, juda mynai, nei užsikandimai ka dažnai dirbti šeštadie
kindt, both good, both effective, both delima paprastai turi sriubą,
ciouc - Black or Menthol. And štili only 5<.
kad ir iš lėto, bet savomis tarp pagrindinio valgymo niais ir sekmadieniais. Pap ptas lūpas.
mėsos ar žuvų, salotą ir sal
kojomis. Jis netgi vairuoja laiko. Jis niekada nepersi rastai jisai keliasi ryto tarp Kodėl ponia sudegino
SMITH BROS. COUGH DROPS
prezidento
siūtą?
valgo,
nei
per
Thanksgiving,
automobilį, tik ten stabdžiai
džiosios.
Pavyzdžiui
tipinga
BLACK O> MENTHOL-5£
9 ir 9:30. Plačiapetis negras
taip įtaisyti, kad juos gali nei per Kalėdas.
vakarienė
Baltuosiuose
rū

atneša pusryčius. Tai daž Karo metu labai sumažin
pasiekti rankomis.
Kartais prezidento gydy niausia būną orendžių sultys, tos galimybės atsilankyti pas muose bus selerų zupė, “broi
Ką valgo prezidentas
tojas pastebi bekylantį svo toast, kava. Atnešami lai prezidentą ir lankymosi lai lintas bifstekas” su svogū
kraščiai. Prieš šį karą prezi kas labai apribotas. Kiekvie nais, su morkomis ir bulvė
Tačiau šiaip sveikata pa rį:
— Aš jam tada tik pasa dentas paprastai perbėgdavo na minutė apskaičiuota. Vi- mis, čekoladinis pudingas ir
kenčiama. Jo kiek gelsva
veido spalva yra jau tokia iš kau visko valgyti kiek ma akimis dvyliką dienraščių.^ durdienio užkandžio metu, kava. Prezidentas paprastai
tėvų paveldėta. Tiesa, Bal žiau. Prezidentas yra nepap Dabar jis teturi laiko pas kuris Prezidentui paduoda paskutinis keliasi nuo stalo,
tųjų Rūmų gydytojas norė rastai su gydotoju ben kaityti penkis — šešis. H. mas į kabinetą, ir tai pap nes reikia, kad jam kas pa
tų, kad prezidentas galėtų dradarbiaująs pacientas, — Hopkins turi savo kambarį rastai kas nors būna su dėtų atsikelti.
Kartais po vakarienės, kai
daugiau pasinaudoti saule. sako jo gydytojas. Svoris — netoli prezidento miegamo- kuo kalbasi.

KAIP PRALEIDŽIA DIENA FRANKLIN ROOSEVELTAS
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Prezidentui Rooseveltui 60 metų amžiaus
Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentui F. D. Roo
seveltui šiandien sueina lygiai 60 metų amžiaus. Ta
proga šio krašto žmonės savo valstybės Vyriausiajam
Vadui sakome — ilgiausių metų!
Panašūs linkėjimai į Baltąjį Namą šiandien plaukia
iš visų pasaulio demokratiškųjų kraštų. Mes nė kiek
neabejojame, kad ir diktatorių pavergtų tautų žmonės
nuoširdžiausia linki viso kuo geriausio šiam vyriau
siam vadui kovoje už pasaulio demokratijos išgelbė
jimą ir pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Tiesa, jie tų lin
kėjimų negalės pareikšti nei telegramomis, nei masi
niais susirinkimais ir šiaip kokiais parengimais, bet
tik savo širdžių gilumose. Jei kas, tai pavergtieji žmo
nės gerai nusimano ir aiškiai žino, kad tik Prezidento
Roosevelto garbĮng^i, vadovaujamose Jungtinėse Val
stybėse tėra jų išsilaisvinimo viltis. Dėl to galima sau
vaizduotis, kokie nuoširdūs yra tų žmonių linkėjimai
geriausio pasisekimo Vyriausiam Vadui užsimojimuo
se sutriuškinti jų pavergėjus. Nėra išimtimi ir Lietu
vos žmonės. Mes esame tikri, kad visa lietuvių tauta
nuoširdžiausia linki Prezidentui Rooseveltui geriausios
sveikatos, ilgiausio amžiaus ir pasisekimo visuose jo
kilniuose žygiuose.
Lietuvių tauta, kaip ir daug kitų tautų, Prezidento
Roosevelto asmenyje turi didžiausią bičiulį ir užtarė
ją. Jis ne tik, kad nepripažino Lietuvos okupantų smur
to, bet dar gi pasakė, kad Lietuvos valstybės pavergi
mas yra laikinas, kad ji netrukus ir vėl bus laisva.
Ir šiuos žodžius rašantis ir visa Amerikos Lietuvių
.Tarybos delegacija (1940 m. spalių 15 d.) yna liudinin
kai Prezidento Roosevelto aiškaus ir griežto stovėjimo
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų tauta nie
kuomet neužmirš šių žodžių, kuriuos Prezidentas Roo
seveltas pasakė lietuvių delegacijai:
“The address mentioned that Lithuania has lošt its
independence. That is a mlstake. The independence
of Lithuania is not lest, būt only put temporary aslde.
The time will come when Lithuania will be free again.
This may happen aoooer than yon may expect. It was
a mlstake on behalf of one of the speakers to say that
Lithuania is a small country. In Latin America there
are statės even smaller than Lithuania, būt they likę
a free and happy life. Even the smallest nation has
the šame right to enjoy independence as the largest
one.”
šiuos žodžius Prezidentas sakė aiškiai, drąsiai ir
nė kiek nesvyruodamas. Matyt, jau tada jis nujautė,
kad Jungtinėms Valstybėms reiks stoti į karą, kad iš
laisvinti pavergtas tautas ir atstatyti pasaulyje taiką
ir tvarką.
Prezidentas Rooseveltas yra didis ir visais kitais at
žvilgiais. Apie jo darbus ir nuopelnus jau tonai knygų
yra prirašyta. Reikia neužmiršti, kad krašto vairą į
savo rankas jisai paėmė didžiausio ekonominio sukrė
timo laikais Amerikos istorijoj. Depresijos našta žmo
nes baigė prislėgti. Augo neramumai, didėjo nepasiten
kinimas vyriausybe. Prezidento Roosevelto energija,
sumanumas, gilus atsižvelgimas į darbo žmogaus būk
lę, padėtį atitaisė. Jo toli siekianti ekonominė ir socia
linė programa kraštą išgelbėjo iš didelių pavojų. Jo
programai daug kas priešinosi, kritikavo, bet niekas
nepajėgė nieko geresnio pasiūlyti, kad išvesti kraštą
iš ekonominių sunkumų. Jisai kritikams rasdavo tinka
mą atsakymą ir savo darbą varydavo toliau. Už savo
darbus jis pelnė didžiausią žmonių pasitikėjimą, pa
garbą ir meilę. Kad taip yra, berods, nieks negali abe
joti, nes jis yra pirmas Amerikos prezidentas, išrink
tas trečiam terminui.
Visai dar neseni tie laikai, kuomet jo užsienio po
lingi ęrieasi
Eres*
dM to4 kad įia

ėmė stiprinti krašto saugumą, rengtis prie gynimosi.
Jam buvo sakyta ir rašyta, kad Amerikai pavojų nė
ra, kad niekas jos nepuls, dėl to nereikalinga yra gink
luotis. Bet praėjusių metų gruodžio mėn. 7 d. ir Pearl
Harbor tragedija įrodė, kad ir čia Prezidentas Roose
veltas nesuklydo, kad jis numatė pavojus ir, nepaisy
damas kritikų piktų puolimų, energingai vykdė kraš
to gynimo programą. Nesunku, juk, įsivaizduoti, kas
būt įvykę, jei Prezidentas būt paklausęs izoliacionistų
ir nesustiprinęs krašto saugumo? Baisu apie tai ir gal
**į
Tad, Prezidentas Rooseveltas yra didis ir garbingas
visais atžvilgiais — ir kaipo demokratijos ir paverg
tųjų tautų gynėjas, ir socialinio teisingumo vykdyto
jas, ir savo krašto visų reikalų, inimant ir jo gynimą
tvarkytojas ir vadas. Iš visų pasaulio tautų vadų, jis
šiandien yra ir didžiausias ir garbingiausias.
Ilgiausių metų!
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(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 30 d.)

Kodakauskų kodeksais, ku
Netekę netoli 13 milijonų
Po
svietą
pasidairius
rie Lietuvoj buvo taikomi vi
kareivių^. Skelbiama, kad
per pastaruosius dvejus ka PABAIGA APIE SPORTU siems, kas tik buvo ne jau
Naujausias Amerikos lie nalietuvis.
ro metus Anglija neteko
Kitą sykį, gal, teks pašne
725,000 kareivių, Prancūzi tuvių tarpe dabar sportas ja — 3,574,000, Rusija — rungtynės Lietuvos Tary kėti apie kitus sportininkus
8,597,000. Viso 12,996,000. Į bai, ar kaip kitaip mes ją ir jų Čempionatus.
tą skaičių įeina kareiviai už pavadinsim, sudaryti, šiose
“Ar biesas, ar velnias, vis
mušti, sužeisti ir į nelaisvę rungtynėse dalyvauja Lietu
Dėl Vasario Šešioliktosios
vos piliečiai. Lietuviai Ame tas pats”, sako lietuvių sak
paimti.
’
•
Esame gavę paklausimų, ar šiemet yra reikalinga
rikos piliečiai, tame spoi«.<. mė.
j
Stalinas yra kruviniausias
minėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną
Žuvo 1000 žmonių... Drez negali dalyvauti: jie yra
(Vasario 16-tą), ar ne.
deno arsenale įvyko didelis tiktai publika, riutenai. pasaulyje diktatorius^
Hitleris yra bistijališkiauApie tai ir klausimo neturėtų būti.
sprogimas, kuriame žuvo Rungtynes eina tarp Chica
Mes jau savo laiku esame rašę ir aiškiai nurodę, kad tūkstantis moterų ir mergi go, Cieveland ir Brooklyn sias pasaulyje diktatorius.
Laisvieji kovojo, kovoja ū
šiais metais ypač reikia planingai ir iškilmingai minė nų, dirbusių prie karo amu tymų. Visi laukiame rezul
kovos prieš diktatorius.
ti tą dieną, kuri lietuvių tautos gyvenime turi nepapras nicijos.
tatų.
Pavergtieji vaitoja, ir bi
tai didelės reikšmėš.
Palinkę į sportą asmenys,
Tiesa, Lietuvos nepriklausomybė dabar yra prismaug
Nuskendo laivas... Nus žinoma, negali iš syk stoti josi, ir neapkenčia diktatota. Lietuvos žmonės sunkią vergijos naštą velka. Jiems kandintas anglų laivas “Lau į rungtynes, siekti didelių torių, ir laukia išlaisvinimo.
Ir lietuvių tauta nenori
nevalia bus ne tik minėti nepriklausomybės paskelbi teranic”, turėjęs 14,892 to čempionatų. Pirmiausiai tu
nei
Staliniškos demono-kramo sukaktį, bet ir rašyti ir kalbėti apie tai bus griež nų. Šimtas žmonių įgulos ri praktikuotis ir sportuoti
čiausia uždrausta. Jie tik savo širdyse minės vasario išgelbėti.
nežymiuose tymuose, kur la tijos, nei Hitleriškos bestišešioliktąją ir ugdys savyje ryžtingumą pakelti visus .
bai dažnai jiems pasitaiko jo-kratijos. Lietuvius jau
Pittsbnrghe, Pa., gaisras. tai savo neapdairumu, tai smaugė dvi diktatūros. Gana.
okupacijos sunkumus ir, atėjus tinkamam momentui,
Lietuva trokšta būti lais
išnaujo pareikšti savo valią — nusikratyti okupantų ir Vidurmiesty kilo gaisras, nerangumu, tai nemokėjimu,
kurį gesinant sužeista daug neišmanymu to sporto, tai va, nepriklausoma ir demo
atsteigti savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę.
Mes, gyvendami laisvame krašte, galime ir turime gaisrininkų. Nuostolių pada per dideliu užsikarsti avimu, kratiška valstybė. Ir Lietu
nepraleisti vasario 16 d. be tinkamo paminėjimo. Tuo ryta virš trijų milijonų do nepataikymu sugauti, pa va bus laisva, taip, bus lai
mes ne vien tik išreikšime užuojautą pavergtiems Lie lerių.
spirti bolę * ai? kamuolį žiū sva! Amerikoje mūsų viltis.
•
>
tuvos žmonėms,'’^et Ir priduosime jiems jėgų vesti ko
rovams sukelia daug juoko, Mes laisvieji išlaisvinsime
nacių vergijon patekusius
Rusija nori taikos... Atvy o jo šalininkams piktumo.
vą su tautos pavergėjais, priduosime vilčių išsilais
kęs New Yorkan Petrogra
vinti.
Geriausiu iš tokių bėgine- mūsų brolius.
Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį ir tin do universiteto profesorius rių sportininkų į diplomatus
Raudonasis Mizara, lietu
kamai įvertindami vasario 16 d. deklaraciją, mes tuo Ivan Charse pasakoja, kad yra nesenai Amerikos lietu
pasisakysime padedą Lietuvos žmonėms atstatyti lais Rusijos žmonių masės vis vių tarpe atsiradęs Dž«ulius viams žinomasis liaudies
vą, demokratišką, nepriklausomą Lietuvos valstybę. Be labiau bruzda ir caro val Cream. Tai jis parodė nese priešas, dažnai paaikčioja
to, tą dieną pakartosime savo giliausią įsitikinimą, kad džios reikalauja taikos.
nai vienam Lietuvos piliečių apie kun. Urbonavičių ir apie
•
Jungtinės Valstybės ir santarvininkai karą laimės ir
mitinge, kur buvo apšneka kun. Prunskį. Mat, stikliu
Kiek gydytojų mirė... 1916 mi Lietuvos reikalai. Kadan kas dar stengiasi deimantus
pareikšime pasitikėjimą, kad tas laimėjimas ir Lietu
vai atidarys kelius į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. m. Jungtinėse Valstybėse ir gi jam nepripažint aa patyru ‘ ‘braižyti”...
Mizara visus lietuvius, ku
Dėl to, labai yra svarbu, kad nė viena lietuvių apylin Kanadoje mirė 2,196 gydy sio diplomatiško sportininko
kė nepasiliktų neminėjusi vasario 16 d. Tą dieną bus tojai. Viso tose šalyse yra čempionas, tai užsikarščia- rie tik trokšta Lietuvai de
vęs jis visiems susirinku mokratiškos laisvės ir kurie
svarbiausia ne tuščiais žodžiais, bet darbais demons 158,000 gydytojai.
siems čia pat norėjo pritai tik sielojasi, jog mūsų bro
truoti savo paramą Jungtinių Valstybių gynimo reika
Užpuolė lietuvį... Vakar kyti Lietuvos įstatymus liai Lietuvoje didį vargą
lams. dedant aukas į Amerikos Raudonąjį Kryžių, per
kant U. S. Defense bonus ir Defense Stamps, savano Chicagoj piktadariai užpuo (mat buvo pamiršęs, kad gy kenčia po nacių priespauda,
drįsta pravardžiuoti “hitleri
riai stojant prie visų tų darbų, kokius tik ant mūsų lė lietuvį groserninką Juo vena Amerikei ir pradėjo
ninkais”. Tokią liaudies prie
vyriausybė uždėtų. Sis kelias yra tiksliausias, geriau zą Nistorą, 3300 S. Union veiksmai savo negabumą,
šų taktiką vadiname "raudo
sias ir, pagaliau, trumpiausias padėti Lietuvos žmo avė., grąsino revolveriu ir neišmanymą rodyti, tai yra
spardytis. Lietuvoj, sakoma, nąja chuliganerija”.
nėms nusikratyti baisios vokiečių okupacijos ir atsta paėmė iš kasos $98.22.
Nėra šlykstenio sutvėrimo,
•
iš dykumo jam pasitaikyda
tyti valstybę 1918 m. vasario 16 d. paskelbto Nepri
Mažina maisto vartojimą... vo paspirti tai patvory pa kaip raudonasis chuliganas.
klausomybės Akto dvasia.
Prancūzijos vyriausybė nu sitaikiusią vištą, tai šunį— Laimei, tokios “kultūros”
sprendė sumažinti maisto valkatą, o čia. kadangi salėj raudonųjų stikliukų lietuvių
Būkime aktyvūs
vartojimą visose valgyklose. buvo vien žmonės, tai spar tarpe nedaug randasi. B. T.
“Garsas”’ pastebi:
dymasis pataikė į duris, ku
“Amerikiečiai myli savo laisvę, savo demokratišką
Kas kasa dorovei kapą, tą rios su dideliu trenksmu at Nauji Priežodžiai
tvarką ir už šiuos principus jie aukoja savo turtą, tamsybių angelas apdova sidarė ir jis pate išbėgo lauk
Pažįsta, kaip šuo pėtnysveikatą ir gyvybę. Po Perlų Uosto incidento tūks nos.
grąsindamas pasitikusiems- čią.
tančiai jaunuolių savanoriai pasisiūlė armijon, kad
atiduoti “geltoniesiems skilandžiams” nupelnytą at
PER RADIJĄ KALBA KAREIVIUI
lyginimą. Ir atiduos.
Lietuviai irgi labai brangina laisvę. Ilgų metų fi
zinė ir dvasinė vergija įspaudė lietuvio širdyje neap
sakomą laisvės branginimą.
Lietuviai yra dėkingi ir visais žvilgsniais taurūs
žmonės. Jie gerai žino ir įvertina Amerikos nuopel
nus, kuri suteikė jiems ir kitiems žmonėms prieglo
bą ir apsaugą nuo priespaudos, persekiojimų, sunai
kinimų.
Dabar kuo geriausia proga parodyt šiai šaliai savo
dėkingumą. Praktiškiausias būdas — pirkti apsaugos
bonus ir ženklelius. Pirkime jų, kiek tik išsigalime.
Raginkime, kad ir organizacijos juos pirktų. Pasi
darbuokime, kad kiekvienoje lietuvių kolonijoje susi
darytų apsaugos bonų ir ženklelių platinimo skyriai.
Toliau remkime Amerikos Raudonąjį Kryžių ir pa
sidarbuokime sudaryti skyrius, kurie stotų į taiką.
Kai gerai kooperuosime ir pasidarbuosime, turė
sime daugiau teisių ir įtakos reikalauti, kad Ameri
(••Draugai” Acme telephota>
ka neužmirštų ir mūsų senos tėvynės Lietuvos —
Miss Iola Christensen (antroji iš kairės) iš Minneapolis radijo stoties kalba į savo
padėtų jai atstatyti savo nepriklausomybę.
mylimąjį, eilinį kareivį Milburn Henke, kurs anądien pirmutinis transportą apleido
Būkime aktyvūs šioje kovoje, kurios tikslas išgel
Siaurinės Airijos uoste nuvykus ten U. S. kariuomenei. Be to per radiją kalbėjo karei
bėti tautas iš diktatorių ir agresorių vergijos, vargo,
vio tėvas Kari Henke (kairėje). Dešinoje P. Lyman, anounceris, ir kareivio motina,
_ skurdo ir su^aikinimo.’’^^____________________

Mrs. Menke.

t
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

DBAFGAB

Europos Jungtinės Valstybės arba
Paneuropa

K. BARAS

DON'T TAKE THIS
LYIHG DOWH . . .

Prof. K. Pakštas,
f Jetuvių Kultūrinto Instituto direktorius

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius

| lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatnseviaStL

(Tęsinys)
Tautinėje srity dabar taiPaskutinis' Paneuropos ap
Ji kviečiasi įtartiniausius žmones, kurie atėję visur komas nuostatas “Cutus re- vainikavimas Įvyktų, kai

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
kraštus, į laisves šalį.

(Tęsinys)

(Tęsinys)
gio, eius rettglo”. Kaip re- susidarytų Europos JnngtiIr 1941 m. birželio 22-23 d. iš visų Lietuvos miškų,
Be aure you enllst your DOLliginėje srity Įvyko didelių nes Valstybės su viena konsLAR8 for DEFENSE. Back our
viensėdžių iš kaimų ir iš pagojų pakilo lietuviai karžy
atmainų ir šiandien barba- titucija Amerikos Jungtinių anned foroee and protect your
giai,
ėjo drąsūs vieno geismo nešami: Lietuva turi
rais laikytume tuos, kurie Valstybių pavyzdžiu. Kitų own llfe—*lth every single dolbūti laisva ir nepriklausoma.
lar and dlme you can.
jėga verstų piliečius keisti pasaulio dalių akyvaizdoje
America mušt bave a sfeady
Lietuva daug kartų kovojo su įvairiais priešais, bet
religiją, taip ateity barba- Paneuropa stotų kaip viene- flow of money pourlnc ln every
ne kartą nebuvo toks gilus, platus ir aukštas kapas, ku
rais turėtume laikyti ir tuos ( tas, ogi sąjungos viduje day to belp beat back our eneris per porą dienų būtų pareikalavęs daugiau kaip tris
kurie valdžios priemonėmis kiekviena valstybė naudotū- mlee.
tūkstančius gražiausių gyvybių už Lietuvos Laisvę ir Ne
Put Dfmee Into Defenae
veratų keisti tautybę. Kaip si plačiausia laisve. Paneu- Štampe. And put Dollars Into
priklausomybę. O toks lietuvių karžygių, kovojusių už
jau daugely kraštų jau pa- ropos parlamentas susidėtų Bonds. Buy no*. Buy every
Lietuvos Laisvę, kapas buvo, 1941 m. birželio m. 22-23 d.,
skelbta laisva religija lais- iš dviejų rūmų: į Tautų Bu pay day. Buy as often as you
Kaune supiltas, ir Lietuva paskelbta laisva ir nepriklau
voję valstybėje, taip ir tau- mus būtų renkama po vieną'
vaikų permainą turi slėpti nuo sergančio vyro.
soma valstybė. Ir ji tokia buvo koki mėnesį. Lietuvos vy
Don t take tUs lyte* do*n.
tintu klausimu reiktų pas- atstovą nuo milijono gyven- i _
riausybė, susidariusi 1941 m. birželio 22-23 d., vokiečių
Gegužės 1 d. delbti nuostatą: laisvos tau- tojų (dabar būtų 350 atsto
nacių buvo paleista ir jie Lietuvai atvežė iš Vokietijos sa
Ir universitetas turėjo dalyvauti iškilmėse. Raudonos tos laisvoje valstybėje. Ma vų), ogi į Valstybių Rūmus litikai« ^t sujungtos Euro- vo valdytojus, o lietuviams vėl teko skaudi dalia, nes jų
vėliavos, vaikai raudonai aprėdyti, kaip kraujo upė raudo- žumų klausimu visos valsty- po lygiai nuo visų 27 vai- P°s inžinieriai ir gydytojai., jgsi^ovota iaį8vg_ naciu neoriDažinta
Paneuropa pakeltų Afriką
.t,.
noji procesija žygiavo gatvėmis, giedodama internacijona- bes turėtų priimti bendrą stybių.
1941 m. birželio „tono
m. 22-23 d.
Lietuvos vyriausybė
kultūriškai
ir
ūkiškai
ir
palą. Pirmiausia ėjo atitinkamais rūbais “ tautos didvyriai,” visų tautų Magna Charta,
Būtų lygios visos tautinės <jarytų iš jos didelį žaliavų 3941 m. liepos mėnesio pabaigoj nužygiavo prie Nežin<
visų pryšakyje miesto komendantas, riebus, išpurtusiu tolerantijos ediktą:
visai
mojo kareivio kapo ir uždėjo vainiką. Ir iš visų šviesių
naudotis tėvų kalba ikalbos,
, .
,bet, praktiškumo dė- sandelį bei kolonizacijos
aoiomzacijos lietuvių akių nukrito gailios protesto ašaros prieš naciz
veidu, raudonosis girtuoklis. Paskui jis, užsilipęs į estra laisvai
ir jos mokintis savose mo-! ,®*u f’’D
lauką, naudai juodųjų ir baldą, gargaliavo savo pragerta gerkle prakalbą. Trukšmas
mo sauvaliavimą ir suvilgė Lietuvos žemelę. 1941 m. bir
Tautybė
neturėtų |
P. tarP*uti“e- “ tųjų žmonių.
buvo didžiausias, bet net arti stovėdami, niekas nesupra kyklose.
J
j v uvcurvoų I J J ir yra jau m}glnyg roma.
želio 22-23 d. pralietas lietuvių kraujas, 1941 m. liepos
to to jo gargaliavimo. Jam pabaigus, minia saukė pritar- būt surišta su pilietybe. Ati-! nų ir germanų kalbų; ji nePagal Coodenhove-Kalergiį mėnesio lietuvių protesto ašaros, išlietos prie Nežinomojo
dama, nors niekas nesuprato jo kalbos. Paskui ėjo kalbos duodant “kas ciesoriaus, — persunki išmokti, o jos ra- PaneuroPos federaciją gale-' kareivio kapo, lietuvių tremtinių Sibire vargai, ir visų
be galo be krašto.
nviumoa ir
ii» fsrirtkoo
n/vv-oa
bŪtl
laisvais,
ciesoriui, ir kas Dievo — šybą galima būtų suprastinsuorganizuoti tiktai de-i! liafnviii
lietuvių tmnaln
nepalaužiamas
tvirtas noras
Studentai, norėdami paįvairinti laiką, susiranda sau Dievui” galima išauklėti vaimokratinės Europos parti mums aiškiai sako, kad lietuviai ir naciams nevergtus,
visados pramogų. Suėmę rankas kilnojo vieni antrus. ' stybei ištikimų piliečių, kaljos. Jos sujungtų čia savo kad Lietuva vėl bus Laisva ir Nepriklausoma. Užtat at
Paneuropos visos valsty- jėgas prieš bolševizmo dik- virai ir drąsiai sakau, kad va:
Paskui kažkas suriko:
bančių ne vadovaujančios
— Pakilnoti rektorių!
tautos kalba. Tokį pavyzdį bes susifederuodamos dan tatūrą ir prieš reakciją bei
—“Regiu, štai kovose su armotom ir plienu
giaa
laimės,
negu
praras.
Jų
miHtarizmą.
Kol šis susivokė, pagavo jį stiprios rankos ir rankų mums nuo seno duoda Švei
Laimėtojais žygiuoja Lietuvos kariai!
miške keliavo ore tolyn.
laimėjimai
bus
šie:
f
Didžiausius
Paneuropos
carija.
Tai sūnus iš kaimų — gyvent ar mirt narsiai —
— Dekaną! — šaukė linksmi balsai, ir taip iš eilės
1. Apsidraudimas nuo eu-, priešus jis numato kilsiant
Ir švęs, laimėtojai, sulauktą laisvės dieną!”
Šiuo būdu valstybės ribų ropinio kare.
kilnojo keletą profesorių.
iš tarpo: tautinių šovinis(F. Kirša).
klausimas nustotų aštrumo.
2. Europos ncutralizavi- tų,
Grįždami iš iškilmių, susitikome stebėtiną grupę. Ant
komunistų,
iš
militaTolerantijos ediktas atimtų
arklių jojo berniokai ir mergiotės, apsitaisę liturginiais
mas pasaulio konfliktų at- ristų ir iš aukštų muitų gy
2. Mokykla ir šautuvas
riboms jų tautinę reikšmę;
kunigų rūbais ir laimino praeivius. Pasibjaurėtina buvo
žvilgiu.
i
,
veliančios
pramonės.
Pirmie

Japonijos klasta, 1941 m. gruodžio 7 d. naktį, smo
kai viena graži mergaitė, kuri, vikriai jodama, viena ranka saugumo garantijų paktas
ji. Apsauga 1 prieš raudo- jj — šovinistai — bus garatimtų joms strateginę reikš
žegnojo praevius, antra kėlė savo sijonėlį. Gatvės buvo
nosios ar baltosios Rusijos šiauši, bet ne pevojingiau- gė kardu į Jungtinių Amerikos valstybių nugarą. Visame
mę;
muitų unija panaikintų
pilnos žmonių. Visi žiūrėjo nustebę, bet niekas nesijuokė,
i n važi ją.
si. Jie argumentuos, kad pan krašte kilo didžiausias pasipiktinimas priešo vyliumi ir
ekonominę
ribų
prasmę.
To

niekas nepritarė; visi bjaurėjosi ir piktinosi. Tik keli
4. Nusiginklavimo galhny- europeizmas užtemdins tau- gimė galingas entuziazmas kovoti su smurtininkais, kad
kiu
būdu
ribų
klausimas
nu

iš pasaulio būtų išginta kreiva ir teroristinė politika. Bū
įžiūrūs berniokai ir mergiščiokės šaipėsi ir atsakinėjo į
be.
i tų garbę ir laisvę, veikiai
stotų
reikšmės
ir
aktualu

riai jaunų Amerikos vyrų išėjo savanoriais į frontą, kad
“Įsiminimus.” Visi rūbai buvo tikri ir brangūs, rezlkvuo5. Konkuravhn© galimybe ištautins jas pagal amerimo.
Ogi
tautinės
neapykan

laimėtų
laisvė ir žmoniškumas, kad diktatoriai būtų
sa kitų kontinentų pramone.' kietiškus receptus. Komuti iš bažnyčių.
tos bet kokia propaganda
Gi dabartinės Europos po nistai priešinsis, nes Paneu nušluoti nuo žemės paviršiaus, kad žmogus galėtų laisvai
Gegužės 2 d. turėtų būti paskelbta Euro litikos tikrosios pasėkos y- ropa galės sustabdyti Rusi kurti gražų gyvenimą.
išdavimu ra šios:
1941 m. gruodžio 10 d. vokiečių nacizmas ir italų fa
šiandien man skundėsi buvusi geografijos mokytoja, pos valstybės
jos
intervenciją
į
Europos
Ona Nikolajevna. Ji negalinti ilgiau tverti mokykloje — (high treason). Tuomet di
1. Naujas Europos karas, reikalus. Priešinsis Paneu- šizmas išėjo į karą prieš Jungtines Amerikos valstybes.
džiulio
Paneuropos
ūkio
rė

Vėliau ir kitos mažos valstybės, kurios yra nacių prie
tokiose nepakenčiamose sąlygose atsidūrę mokytojai.
iš pamatų naikinąs jos tur ropai ir militaristai; kari
muose
kiekviena
tauta
tai

žiūroje, žinoma, verčiamos nacių, paskelbė Jungtinėms
— Per pamoką, — pasakojo ji, — vaikai sėdi ant
tus ir žmones.
ninkai ir karo reikmenų ga
kinguose
santykiuose
su
sa

Amerikos Valstybėms karą. gitas nacių, fašistų ir kitų
viršaus suolų, plūstasi, barasi ir rūko kaip vežėjai. Įspė
2. Ne-Europos galybių nuo mintojai, nes sutvarkytoj
vo
kaimynais
rastų
savo
žygis
nė kiek amerikiečių nenugazdino, tik dar labiau
ti jų negalima, pamokas paskirti taip pat draudžiama.
latinis kišimasis į Europos Europoje maža bus progų
subūrė į vieningą frontą gintis ir laimėti, kad ne tik
Disciplinos laikosi tik politinėse pamokose, nes jas dėsto kultūrai papildymą ir aukš reikalas.
j kariauti, pelnyti garbę ar
Jungtinėse Amerikos valstybėse žydėtų laisvė, bet ir pa
draugai; jie gali laikyti karišką drausmę, o mums gruo tesnę prasmę.
9.
Rusijos
invazija
ir
jturtus.
Betgi
pavojingiausi
vergtos nacizmo tautos vėl užtrauktų laisvės ir žmoniš
džio dekretas sako: “Mokykloje negali būti jokių baus XI. Kelias į Paneuropą
steigimas Europoj raudonų jos priešai bus tie pramo- kumo giesmę.
Pirmas žingsnis iš Euro ar baltų diktatūrų.
mių”! Mokiniai turi teisę nuspręsti, ar mes jiems tinka
nininkai, kurių pramonė iš
Kai Japonija slapta smogė kardu į Jungtinių Ame
me. Ai įsitikinusi, kad tuoj išlėksiu, iir ką aš pradėsiu pos anarchijos į Paneuropos
4. Europos ginklavimasis augo aukštų muitų šilumo
rikos
Valstybių nugarą ir kai nacizmas ir fašizmas šitam
| organizaciją turėtų būti Pan iki visiško finansinio išse
su savo trimis vaikais!
je ir kuri be tos šilumos ga japonų imperialistų žygiui pritarė, tuojau laisvas ir gar
l europos Konferencija, kurią kimo.
li susmukti.
bingas amerikietis pakilo ir parodė vieningą valią gintis kr
Gegužės 4 d. galėtų sušaukti viena ar ke
5. Europos pramonės ne
(Bus
daugiau)
laimėti. Amerikietis parodė ne tik vieningą valią, bet
Šiandien buvo NataŠos vestuvės, liūdnos ir slėgian- lios valstybes. Šios konfepajėgumas konkuruoti * su —
taip pat gilų ir šaunų savo kraštui patriotizmą, jis nesi
čios. N ata ša dar ir bažnyčioje verkė, ir Igoras buvo nu-1 rencajos programon reiktų anglosaksų pramone.
— “Deutsche Zeitung im
I
gaili ne tik savo kraštui drausmės, energijos, dolerio, bet
siminęs; jis negalėjo, kaip jis pats sakosi, sau dovanoti, įtraukti: privalomą arbitrą
Ostland” aprašinėja, kaip
Kai
kurios
Europos
dalys
taip ir gyvybės.
kad negalėjęs gauti Natašai baltų rožių. Dar prieš baž- žą, saugumo garantijų klau
buvo įvestas į pereigas nau-j
turės
dar
ir
kitų
specifinių
Kai stebi Jungtinių Amerikos Valstybių žmonių nuonyčią girdėjau jį sakant Natašai:
simą nusiginklavimą, ma
— Tu šiandien per daug išbalusi; tu šiandien taip žumų klausimą, susiriekimą,Ypa^ Rytų Eu? gardos vokiečių komisaras Uikas’ karitą laisv®8 Pamž^im^- nejučiomis iškyla ir ki
sustingusi, ir tavo nosis per ploha. Ir tavo suknia rtan muitų, ginklavimosi, skolų roPa- Paneuropa pastoviai Neum. Pareigų perėmime da tų tautų gyvi kovų vaizdai dėl Laisvės ir Nepriklausomy
nepatinka, perdaug paprasta, per mažai papuošimų! Aš ir kultūros klausimus. Kon- užtikrins 3<>s saugumą, kurs lyvavęs generalinis vokiečių bės. Nepajunti kaip nubėgi mintimis į Lietuvą, kuri 1918viską visai kitaip įsivaizdavau... Ne, ne, viskas ne taip.. ferencija turėtų įsteigti nuokas buv0 Kabmas tik komisaras Lietuvoje von 3921 m. vedė smarkias kovas dėl laisvės ir žmoniškes
Nataša pasižiūrėjo į jį nustebusi, tet nieko neatsakė, latinį Paneuropos Biurą.
Vokietijos ir Rusijos nu- Renteln, kuris, tarp kita ko, nio gyvenimo. Vieni vyrai kaip liūtai ir tigrai kaunasi
1 Antras žingsnis į Paneu- ^^Pnėjimo.
pareiškęs: “Kaip ir vokiečių kovos lauke už laisvę o kiti septyniolikmečiai vyrukai,
Gegužė3 o d. ropą būtų priėmimas ir įPSaneuropa užtikrintų ko kariuomenė, taip ir vokiečių 8Mždami mokyklų auolose klausoBi ne tik apie didvyrių
šiandien nuėjau į Karolio Markso gatvę pasižiūrėti steigimas visiems privalomo lonijų saugumą. Be to, jos eiviliuė administracija atėjo ir karfy8h»
kala “uaaa matematikos formules,
jaunavedžių. Man įžengus į kambarį, Igoris gulėjo su ba- tarptautinio teismo ir ribų pasidarytų prieinamos
ir i kraštą kaipo išlaisvintoja”. *** ir Jie kiek™n“ momentu pasirengę suduoti priešui
tais ant balto kilimo, nusigręžęs į sieną.
garantijos sutarties pasira toms tautoms, kurios anks Pagal “fiurerio” įsakymą m*1-1'11* emOgj. Tuo laiku Panevėžio ir kitose ghnnazijo— Aliute, — puolėsi į rųane Nataša. — Ar turi teisės šymas. Į privalomo teismo čiau nespėjo jų įsigyti, kaip "apygardų komiearai turį " buvo »«»totganisavę gimnazistai partizanai, šauliai,
Ira ant lovos su batais gulėti? Kas skalbs lovatiesę? ži sutartį reiktų įtraukti ir t). vokiečiai lietuviai, italai, veikti kaip "gyventojų drau. kOrie
ate,daTO » mokyklų ne tik su knygomis, bet ir
noma aš, ne kas kitas!
ai
ir
a
tarčiai
”
Sekant
^
autuva
^
8
Mokyklos
koridoriuose stovi išrikiuoti šautuBritaniją, o garantijų sutar lenkai, čekai, skandinavai.
“
fiurerio
”
logika
išeina,
kad
’
**•
0
klaaMe
eina
«P»rt"mu mokslo darbas. H par— Kilimą skalbs skalbėja! — atsiliepė dusliai Igoras. ty jos rolė susiaurėtų ir a ~ Faneuropai tektų didelis už
Nataša, kalbėdama su Igoru, jam meilindamos, vadina jį fmtų tik jos europines že davinys atlikti Afrikoje: Sa- anais laikais Rusijon caro !i“n'* ~ Saulių štabo ateina 1 8‘mnaziją žinia, kad prieIra; šis mergaitės vardas jam labai tinka.
miesto ar miesmes.
bara, kur galima irriguoti žandaras eu nagaika rankoj f“ pralaužė frontą ir artinasi prie N.
— Aš pasakiau, kad mes neimsime skalbėjos, nes ne
Trečias Žingsnis į Paneu ir paversti dirbama žeme ir taip pat buvo lietuvių “pa- ',10' Atsargmes kariuomenes dalys iž Panevežro trauk,a
t_ zjrauoAs”
J frontą, kad užkirtus priešui kelią, o gimnazistai partizaturime pinigų---- Jis toks tinginys, jiis nieko nenori ropą būtų muitų unijos su Išnaikinti miego ligą Vidu
arcja
s
>r
ra
__
_
— šauliai, dar nebaigę pamokų, čiumpa už šautuvų
veikti. Aš jo prašinu paišyti Leniną ir Trockį. Jis nu
darymas, kuris galėtų įvyk finėje Afrikoje, kas atida
paišė KaHnrtflį, bet jis buvo panašus labiau į seną kalinį, ti lėtai, polaipsniai. Gal Mt,
Vertingas žmogus niekuožV^oja prie ginklų sandėlių ar kokių žymesnių pastalytų didelių galimybių gy
kaip į vadą!
. kartu tektų įvesti vieną pi- vulirtfnftyttei ir kofcnrfzaci- metnežMrf Išdidžiai I men?’“rK,bon-

sėda ir žargaliuoja minkštasuolyje, lovoje, sofoje, rūko ir
triukšmauja, visai nepaisydami sergančio felčerio. Ji ma
to, kad motina dėl to labai kenčia, bet ji dedasi to nesu
prantanti. Ji pradėjo mušti mažesniuosius savo brolius.
— Aš vakar pati savo ausims girdėjau, — pasakojo
felčerienė, — kaip ji aštuonių metų Tadei sakė:
— Ar tu nesigėdim? Tu vis klausai mamos! Tu turi
būti jau pionierė, o ne kabinėtis į motinos sijoną! Jau
laikas savo buržuazinius papročius mesti! Vietoj valstybę
kurti, ji laksto paskui motiną!
Nelaiminga felčerienė visokiais galimais būdais savo

(Bos daugiau)

men are flghttng ana

dylna. you mušt do your part.

Jai. Tai galėtų atlikti ne po- kesniua

(Boa daugiau).

Penktadienis, sausio 30, 1942
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Town of Lake žinutės

IHAIRBOIR©

Šv. Vardo Draugija ren
gia St. Valentine šokių va
karą vasario 14 d., parapi
jos salėj. Šokiams grieš
Charley Hess ir jo orkes
tras. Visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti. Bus links
ma prie geros muzikus.

Jaunas garietis rodys
judamuosius
paveikslus
West Side. — Sekmadie
nį, vasario 1 d., biznieriaus
Vladislovo salėj, 2435 So.
Leavitt St. bus įdomus va
karas — šokiai. Fotografas
Zalatorius nufotdįgrafuos vi
sus Vladislovus. Iš Gary,
Ind., atvažiuos K. Auškal
nis ir parodys judamus-kalbamus paveikslus.
Vietos veikėjų, biznierių
ir Vladislovų susirinkimas
bus 2 vai. po pietų.
Rap.

Marijonų Bendradarbių 8
Kareiviai kovoja už viską,
Parapijos vakarienė
kas mums brangu. Prisidė skyr. rengia “bunco party”
vasario 1 d., 2 vai. popiet
Įvyksta šį sekmadienį, v&r kime ir mes per Šv. Valan
namuose, 4412 So. Hermi
sario 1 d., 5:30. Pirmininkės dą kiekvieną penktadienį,
tage Ave. Bus gražių dova
yra darbščios O. Musteikie žinutės
nų. Kviečiami paremti pra
nė ir E. Derkintienė, ku
Matas F. Tadas, vieno mogą geram tikslui.
rioms gelbės daug šeiminin
kių. Sekančios yra naujos mėnesio kūdikis, Mato ir Ber
Federacijos skyrius ren
šeimininkės, kurios dar ne nice Takų, 4015 Deodor gat
gia Užgavėnių vakarą para d., 7 vai. vak. Bus gera lie
buvo paskelbtos: O. Bren- vės, palaidotas pirmadienį
pijos svetainėj, vasario 17 tuviška muzika.
Koresp.
cienė, B. Radienė ir O. Kan- Šv. Kryžiaus kapinėse, Chitrimienė. Bus įdomus, links cagoj. Raminame nuliūdu
mas vakaras: vištukų va sius jaunus tėvelius minti
Mylėjome jį gyvą, neužmirškime ir mirusio!
karienė, programa parapiji mi, kad Matas yra dabar
nės mokyklos ir choro, kal danguje nes mirė pakrikš
DVIEJŲ METŲ MIRTIES
bos, svečių ir orkestras šo tytas.
SUKAKTUVES
kiams. Lai ši pirma vaka Barney Žobrouski, iš Šv.
rienė 1942 m. labai pasise Jono Kantiaus parapijos ir
ka. Pasimatysime sekmadie Virginia Matuazewski ren
giasi priimti Moterystės sa
nio vakarą.
kramentą. Paskelbti pirmi
Šventoji Valanda
užsakai. Sveikiname.
Per visą laiką šio baisaus
Virginia Matuszewski tu
karo mūsų bažnyčioj bus rėjo “shower” pirmadienio
Šventoji Valanda prieš iš vakarą mūsų salėje.
A.
A.
KUN. V. DRAUGELIS, MI.C.
statytą Šv. Sakramentą kiek
Vyčių šokiai bus vasario
A. a. Kun. Vladislovas Draugelis, M. I. C. buvo
vieną penktadienio vakarą, 15 d., parapijos salėje.
Aušros Vartų parapijos klebonas, taip pat vienus
Šv. Rožančiaus dr-ja sek
nuo 7 iki 8. Kaipo gerų dan
metus ėjo “Draugo” administratoriaus pareigas.
gaus ir žemės piliečių mūsų madienį po sumos turėjo
Jį atsimena daugelis Chicagos lietuvių katalikų.
pareiga savo maldomis ir naujos valdybos priimtuves.
Sausio 24 d. suėjo du metai, kai jis mirė. Buvo
gerais darbais melsti Dievo Buvo pietūs salėje,
palaidotas Žemaičių Kalvarijoje, Lietuvoje. Sausio
pasauliui taikos ant visados, i
Motiejus
31 d. Aušros Vartų bažnyčioje už jo sielą bus lai
komos Vladų sudėtinės gedulo pamaldos — egzekvi
jos ir šv. Mišios — į kurias kviečiame visus at
silankyti.
“Kad Westvillės žmo
O mano Jėzau, pasigailėk sielos Tavo tarno a. a. kun. Vla
Kokius įgijo įspūdžius Sakė:
dislovo Draugelio, M. I. C.
v- t
nės galėtų pamatyti tokį
Neverkite, aš fcrĮžtU'ŲaW DKVg: aš lauksiu jūsų danguje; mes
ten pasimatysime ir ašarų nebebus.
Mylimieji, mano vargai Ir
sielvartai yra užsibaigę.
Bet neužmirškite manęs.
Būkite tai
viešnia iš Weslville, III. žmonių lankymąsi į pamal
kingi tarp savęs, tikėjime tvirti Ir nesvyruojanti.
Džlaugkitės
das, gal, jie paimtų pavyz-Į
su manim, ;ū«, kurie esate man labai brangūs:
aš palikau ašarų
slėnj dėl dangaus karalystės. Viešpats mano dalis Ir mano tėvonija.
Marąuette Park. — Nuo dį.”
Viešpatie, tu j} žmonėms buvai siuntęs dėl mūsų laimės. Tu
jį esi pašaukęs iš mūsų tarpo; mes sutinkame be žodžio, bet su
latinė “Draugo” koncertų ir
Čia jai beviešint teko su-į
šlrdžla skausmo sutrinta.
■J ■
Prisiminkite JJ savo maldose ir šventoje Komunijoje. —
piknikų lankytoja muz. Jus ) sitikti su jauniausiu broliu
Amžinų, atilsį duok Jo sielai. Viešpatie!
ta Karpiūtė, atvykus į pra-Į Antanu, kuris lanko 32 di
eitą “Draugo” koncertą ke-| vizijos aeronautikos mokyk
lias dienas viešėjo pas gi-Į lą, RantaiuI, III. Jis buvo pa
minaitę ir jaunų dienų drau- Į šauktas armijon, bet po ke
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
gę Dona Kaminskienę. Ta1 lių savaičių viršininkai pa
KELNER - PRUZIN
pačia proga aplankė ir savo stebėjo jo sumanumą ir pa
Goriatuiu Patarnavimai — Moteris patarnauja
sesutę, seserį M. Ernestą, siūlė retą progą — lankyti
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
kazimierietę, kuri dėsto lo armijos Air Corps mokyk
tynų kalbą šv. Kazimiero lą. Linkime sėkmių.
akademijoj. Justai ypatingai
Karpiai, patys būdahai sek
buvo įdomu pastebėt gražią mingi biznieriai, rimti, pa
(Įsteigta 1889 m.).
tvarką mūsų bažnyčioj. Ją vyzdingi katalikai išauklė
jaudino didelės minios ėji jo didelę gražią šeimą, kuri
mas bažnyčion sekmadienį. yra Westvillės pažiba

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

PETER TROOST
MONUMENT CO.

CLASSIFIED

INCOME TAX-us

“DRAUGO”

PILDO PER 20 METŲ

REIKALINGI DARBININKAI

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

HEI.P WANTED — VYRAI

Rio De Janeiro, sausio
29 d. — Argentinos užsie
nio ministeris išvengė ne
laimės, kai jo orlaivis nu
puolė Rio De Janeiro uos
te.

Guard Your Coontry...
and Your Loved Onės
Right now, thousandt of
young American soldiers and

sailors are risking their lives to
protect yours. Patriotism, your
own self-protection, demands

that you do your part, nowl
Start buying United States
Defense Savings Bonds and
Stamps immediately.
Back
down the aggressors with your
dollars. Bonds are on sale at
Banks and post ofFices. They

So.

I'ranklin Street

PATYRĘS DEGTINES PARDAVĖ
JAS reikalingas. Plačiai išgarsintu
degtinių rOSlų. Reikės dirbti South
Chicago ir Calumet City apylinkėse.
Gera proga. Matykite Mr. Cohen.

2334

McKesson & kobrins
540 W.

OAKLEY

AVE.

SO.

OAKLEY

AVE.

REIKALINGAS RPAVSTl’VfiJE I.INOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
Ir Lietuviu kalbose. Reikalingas tuo
jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to talku, šaukdami: CANal 8010 ar
8011.

Kinui,ilpli Street

HELP WANTED — MOTERYS
LEMPOMS APDENGALŲ
“TRIMMERH" Ir taipogi LEMPOMS AP
DENGALŲ DIRBĖJOS reikalingos.
Turi būti patyrusios prie Šilko ap
dengsiu.
DEF.NE P.RODVCTS CO.
1411 So. Michigan Avenue

IBRENPAVIMPI
IŠRENDUOJAM AS KAMBARIS —
Brighton Park kolonijoje. Pavieniui
asmeniui ar porai. Kreipkitės tele
fonu šaukdami:
VIRGINIA 1218

BOKSŲ DIRBĖJOS
'COVERING MACHINE” OPERA
TERKOS. Tiktai patyrusios teatsiš&u k La
LAKESIDE PAPER BOX CO.
2241 Indiana Avenue
REIKALINGOS “set-up box covering” MAŠINŲ OPERATERKOS Ir
kitos patyrusios pagelblnlnkės. Pas
tovūs darbai, gera užmokestis. Kreip
kitės po adresu:
5»5O So. STATE STREET

Help wanted
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488—9480
PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS
Taisome visokius plūktus. Taisymas
naminių piūklų tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” kainavimo sąrašo.
Prisiųsklte
pjūklus paštu
“parcel
post”.
28 NO. LOOMIS STREET

Tel. MONROE 1397

SO.

AGENTAS REIKALINGAS —
ĮVEST PULLMAN’E
Geras, teisingas vyras reikalingas age n tavi m o darbui, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo I raštinę;

WFINBF.RG CORP.

Washingtonas, sausio 29 d.
— Pranešama, jog Preziden
tas Rooseveltas netrukus
pasakys per radio kalbą, gal
būt, Washingtono gimtadie
nį. šioje kalboje Prezidentas
pasakysiąs svarbių dalykų
ir bandys pašalinti kenks
mingus gandus.

“DRAUGĄ"

2334

RANKOVIŲ
Sli'VftJAI.
r.-lkulingl
prie puikių kotų. Geru užinokestls,
pastovus darbas.

509

cost as little as $18.75.

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba krelnkltės | raštinę:

DARBŲ SKYRIUS

I. P. VARKALA

SKAITYKITE

AGENTAVTI GERA PROGA —
TOWN OP LARE

IŠRENDUOJAMAS GERAS OFISAS.
Tinkamas daktarui, dentistui arba
aklų 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)
MERGINA AR MOTERIS reikalin
ga prie lengvo namuose darbo Ir
prižiūrėti du mažus vaikučius. Są
lygos labai geros. Atsišaukite tele
fonu sekančiai:
MERRIMAC 2275

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

PASKUTINIS

Put

your dimes in Defense Stamps
and they, too, vvill go to worL

PAGERBIMAS

America needs your money
for a very important reason—to
safeguard. your .coirn/ryk your
l'rfe.

/"Relieves Distress From"\

FEMALE
WEAKNESS

JOHN F. EUDEIKIS

Kuris Padaro

Laidotuvių Direktorius

Jum Pavargusias

Ir

Silpnas!

—■

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia galvaskaudį, nugarskaudį; kurios jaučiasi nustlpnėjusios. nesmagios Ir t.t.
Iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrą palengvi
nimą vartodamos Lydla E.
Pinkham’s Vegetable Co*»ponnd.
Reguliariai vartojant Pink
liam’* Gomposind palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Verta* Pamėgtninio.

AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala
iš 8toties WHIP (1520), su P. Šattimleru.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Al firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

-S

PERSONALIZED MEMORIALS

KOPLYČIOS DYKAI |
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

NARIAI
THE FIRST RAI L ROAD
TUNMEL IN THE UNITED STATES
WAS CONSTRUCTED N E AR
JOHHSTOWM,FA.IH 1833.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS!

KRETPKITfiS Į

THE AVER.AGE SPE E D 0F AMERICAN
RAILROAD FREI6HT TRAINS IS M PERCENT
FASTER TODAY THAN IT WAS IN 1920.
RAILROAD TRACKS IN THE UNITED STATES
ARE LAID ON MORE THAN
ONE BULION CROSS Tl ES N E ARLY 2,994 CROSS TIES
BEING REOUIRED FOR EACH
MILE 0F TRACK.

U*

LIETUVI VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANK1S
Member of the I.lthimnlan Chamber of Commereo.

MODERNI Išvidinš PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. YVashtngton Blvd.

5919 South Troy St.
Tel. REPnbllc 4298

Tel. ESTebrook 3645

VALANDOS: Kasdien 9 iki B ▼. vak.; Aeštad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

.............

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 8outh Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lituanica Avenue
Tel. CICERO 2109
TeL YARda 1138-1139
6812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehiU 0142
10821 So. Michigan Ave.
I. J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVTCIU8
Tel. YARda 0781-0782
4348 S. California Ave.
LACHAWlČŽ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2814 West 2Srd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
. 3307 Lituanica Avenne
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Penktadienis, sausio 30, 1343

MIDWAY DIDVYRIO MOTINA

NE VIENETAS (UNIT), BET WAR RELIEF FUND
LOWER WEST SIDE TERRITORY

ff

Motinai įteikta
auksinė žvaigždė

Vakarienė, štukos
dainos

Maywoodo tėvams ir moti
noms, kurių 40 sūnų karei
viauja Filipinuose.

Mra. Mary Deckert, May
dradarbių 31 skyrius rengia woode, kurios sūnus Henry, PLATINKITE “DRAUGĄ’
nepaprastą vakarą sekma 24 m. amž., žuvo kare Fili
dienį, vasario 1 d., parapi pinuose, įteikta ajtksinė
žvaigždė, kaipo požymis dėl
jos salėje.
WOI K STUD I o
1945 W»st 35** Street
sūnaus
netekimo.
Vakare bus daug gyvumo,
Cicero Tėvų Marijonų Ben

Gausus West Side lietuviu moteriį-merginų
susirinkimas. - Sužavėtas J. Daužvardienės ir
kun. K. Barausko kalbomis. - Pirmoji aukoja
savo kraujo kareiviams.
West Side. — Praeitą ant Raud. Kryžių Amerikos ka
radienį į Aušros Vartų pa riams, kuriems dėl žaizdų
rapijos salę susirinko virš esti reikalinga kraujo trans70 moterų-merginų kilniam fuzija. Ji yra žmona C. Druk
darbui — padėti Amerikos tenio, Aušros Vartų para
Raudonajam Kryžiui. Į su pijos komiteto ir Tėvų Ma
sirinkimą atsilankė ir ARK rijonų Bendradarbių ChioaChicago skyriaus (Chapter) go apskr. pirmininko. Augi
headąuarters speaker
J. na dukrelę, kuri lanko pa
("DrM.UHM" AUUMt
Mrs. B. B. Cannon iš Ann Arbor, Mich., rankoj laiko
Daužvardienė, kuri labai rapijos mokyklą ir pasižy
aiškiai ir nuosekliai išdės mi moksle. Jos auka yra la paveikslą savo sūnaus Įeit. G. H. Cannon, kurs Midway
tė Amer. Raud. Kryžiaus bai vertinama Raud. Kry salą gindamas žuvo didvyriu. Dešinėje yra paveikslas
veiklą ir kokią poziciją už žiaus. .
brig. gen. Samuel Ham, Mrs. Cannon brolio, pirmojo
ima West Side sąjungiečių “Bunco party’ lėšoms
pasaulinio karo didvyrio.
ir sodaliečių suorganizuotas sukelti
skyrius. Taip pat kalbėjo ir
Sudeikiai išleido
kun. K. Barauskas. J. Dauž Šiam susirinkime nutarta Vasario 16 diena
vardienės pranešimu, visas už poros savaičių (diena bus
Vasario 16-ji netoli. Be savo sūnų į Dėdės
vėliau
paskelbta)
Aušros
Chicago miestas geografi
didžiosios
demonstracijos,
niai padalintas į teritorijas Vartų parapijos salėj su kurią Chicago patriotingie- Šamo kariuomenę
ir, kadangi vadinamoj žfe- rengti “bunco party” sukė ji lietuviai rengia Ashland Town of Lake. — Veikėjų
mutinėj (Lower) West Side limui lėšų nupirkti įvairios 1 Blvd. Auditorijoj, sekmadie Juozapo ir Marijonos Sudei
teritorijoj, kuri apima plo medžiagos teikimui pagal nį vasario 15 dieną, dauge kių, 1632 W. 46th St., sūnus
tą 16 gatvė į šiaurę, kana bos ARK. Į vakarą bus kvie lis atskirų kolonijų, ir to Alfonsas vasario 2 d. atsi
las į pietus, Ashland avė. į čiami ne tik lietuviai bet ir liau nuo Chicago, kiek gir sveikina savo mylimus tė
rytus ir B and O geležinke svetimtaučiai gyvenantieji dėt, žada atskirai rengti pa velius, brolius ir sesutę ir
lis į vakarus, iki šiol nebu toj teritorijoj. Dovanų žada minėjimus. Visuose tokiuo vyksta į USA armiją. Ta
vo teritorinio ARK skyriaus, būti labai gerų.
se paminėjimuose reikalin proga brolis ir brolienė Pra
dėl to lietuviams tenka var Teritorija bus padalinta
gi kalbėtojai ir daugelis pa nas Sudeikis surengė jam iš
das War Relief Fund Lower į rajonus
geidauja, kad būtų atvykę leistuves sausio 24 d., klubo
West Side Territory ir va
iš Lietuvos žmonės.
salėje. Prisirinko daug Al
dovauti visiems kitiems vie Minėtoji teritorija bus pa
fonso
draugų ir draugių,
dalinta į rajonus ir kiekvie Jau buvom paskelbę, ir
netams, kurie bus vėliau su
nam rajone įsteigti vienetai. dar pakaltajam, kad koloni taipgi tėvelių draugų. Al
daryti iš svetimtaučių.
Centrinę teritorijos valdybą jos, Chicagoj, ar apylinkėj, fonso mamytė ir sesutė PučSusiorganizavę teritorijo sudaro: pirm. Monika Pe- rengdamos atskirai vasario korienė paruošė vakarienę,
se vienetai, paprastai, atlie ters, vice pirm. I. Aitutytė, 16 paminėjimą ir norėdamos Per kurią Alfonsui sudėta
ka tiktai vieną darbą dau sekr. Laurinaitė ir iždinin gauti kalbėti iš Lietuvos at-» dal« Hnkėjimų ir dovanų,
giausia rankdarbių — nerl- kė Karlavičienė.
Bap. vykusius veikėjus, prašomos Buvo atsilankęs atsisveikin
kreiptis į Federacijos Chi 1 ti ir Alfonso mokyklos drau
mo-mezgimo, o teritorinis
skyrius apima ir daugiau l
cago apskrities valdybą, ne gas klierikas V. Mikolaitis
laukiant paskutiniųjų dienų. Linkime Dievo palaimos
Raudonojo Kryžiaus šakų, Aufoistams žinotina
Tik
dvi
dienos
lieka
įsigy

kaip Pirmosios Pagalbos
Vasario 16 diena (pirma Dėdės Šamo tarnyboj ir lai
(First Aid), Kraujo Fondo ti federalinių taksų ženklus dienis) bus Town of Lake mingai po visam grįžti na
automobi
(Blood Donor Service), Šiam vartojamiems
Rap.
kolonijos. Paminėjimą ren mo.
gėms Pagalba (Nurses Aid), liams, sunkvežimiams ir mo gia Federacijos skyrius. Kai
Home Nursing ir k., taip pat toriniams dviračiams. Ženk bes kun. K. Barauskas, dr.
Svarsto apskrities
lūs galima įsigyti visuose
aukų rinkimą ir k.
P.
Vileišis
ir
kiti.
Bus
iš

paštuose, arba vidaus mokės
Pirmoji pažadėjo aukoti
čių kolektoriaus ofisuose po pildyta ir muzikalė progra sąmatą
savo kraujo
$2.09. Įstatymas nurodo, kad ma.

iki vasario 1 d. visi autaisAušros Vartų parapijos vei tal turėtų įsigiję šiuos taksų
kėja, pirmoji užsiregistravo ženklus: Tik tuo būdu bus
į Blood Donor Service — galima išvengti numatytos
paaukoti savo kraujo per, bausmės.
E.

Druktenienė,

žinoma

Dėl

kalbėtojų

kreipkitės

boardaa

pradėjo svarstyti apskrities
išlaidų sąmatą šiems 1942
Federacijos Chic. apskr. metams. Sakoma, bus ban
valdyba, 2334 S. Oakley doma kiek galima išlaidas
Avė., Chicago, UI.
sumažinti, kad išvengti di
delio nepritekliaus.

tuojau laišku.

/ NEID VOURHELP!
Tr

Cook apskrities

linksmumo. Dr. Simonaitis
atsilankys su visu vežimu
magijos. Dalyvaus ir viena
žymi dainininkė.
Cicero lietuviai turės pro
gos pamatyti tokių magijos
štukų, už kurias Chicagos
mieste žmonės dažnai moka
po kelis dolerius. Čia dr. Si
monaitis visus stebins už 50
centų. Be to, kiekvienas dar
gaus gerą vakarienę.

žvaigždę parūpino Foreign
Wars veteranų Winfield
Scott poetas. Iškilmingai
įteikta į Mayvvood Ameri
can Legion salę susirinkus

Paul Labriola, 29 m. amž.,
teisme apklausinėtas ryšium
su atliktu vienu plėsimu ar
ti Wausau, Wis. Prieš jį tei
sme liudijo nukentėjusioji Į
Misa Philomena
Pacatti. I
Teisėjas Labriolui paskyrė Į
20,000 dol. užstato, jei jis no
retų išsilaisvinti.
Einant iš teisino Labriola
atsisuko į tą moterį Ir pik
tai tarė: “Už tai aš tave
pamokinsiu”.
Jis grąžintas atgal prieš
teisėją ir už tą grasinimą
užstatas padidintas iki 40,000 dol.

Reikia bijoti to žmogaus*,
kars Dievo nebijo.
Turkų priežodis

Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be
tikėjimo.

Ekstra pranešimas

aimu.

Tad

darbiniakajna pirkti Ženklus.

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 Jranfta plrI mos rūSiee au modernlAkomla užlali domia lr HoUywood
ivlasomla.
Darbo

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Nuoširdžiai visi prašomi
pas VLADISLOVĄ SHEMETUl£KĮ, Cicero Illinois
prašomi atvykti sausio 30 d.
7:30 vai. vak. pas “Draugo”
agentą, 1440 S. 51 Ct.
Turime svarbių reika
lų aptarti kaip būt geriau
pagerbti visos Chicagos Vla
dislovus. Tos iškilmės Įvyks
Sv. Kryžiaus parap. naujoje,
gražioje salėje, gegužės 3 d.
Visas pelnas to parengimo
yra skiriamas katalikiškai,
spaudai.
Komisija

TeL: Biznio - ENGIewood 5883

Bat ' KNGkvraed 5840

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

STATION
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PIRKIT APSAUGOS BONUS

korporacijas, kurios gali

Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje

420 W. 63rd Street

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. We8tern Avenr
Telefonai REPUBUC 6051

ŠEŠTADIENI. SAUSIO 31 d., 1942 ra.

Kuo daugiau korporacijų
sutiks bonus parduoti, tuo
daugiau bus jų parduota,
pareiškia iždininkas.
Jis
raginu, visus pirkti apsaugos
Bonus ir ženklus.
Ir mo
kyklas lanką vaikai turėtų

kuris įvyksta tą dieną

Ciceriečiams

Pagerbimui Trijų Naujų Biznierių — J. YATES, — DAN
SMITH — VLADISLOVO ŽILEVIČIAUS (Zilch).

duodama proga be sunku
mų pirkti bonus savo darb
davių raštinėse, kur nerei
kia laiką užtrukti.

GEGUŽIO VAKARAS

J Garantuota*.

Pasižymėjusios Poros šokiuose Gaus Dovanas!
— rengia —
WEST SIDftS SENI IR JAUNI VEIKĖJAI,
BIZNIERIAI IR POLITIKIERIAI

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 au laiko atvė-

l'IIONF I.AFAYETTB 2HI3

ir vykit į Specialį Parengimą

-SU PRAKAIS —

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

u'HV

mka.m

ItlMM I’OSSIHI t l’RIt ES

REZERVUOKITE
GEGUŽIO 3 d.,
1942 m. I

Vyras teisme
drįso grasinti

Senų Užgavėnių Šokiai

fl ■

ot-r

West Side Vlado Neiio Hotelio Salėj
2435 South Leavitt Street
Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 25c porai

NEŽICBINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

J

F1APCUTI

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlia ir Smagiausias
Vakariais Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.

PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v. ‘
Gre« lletuvfauue gerai žinomo John PkUllp. Orkestrą.

Kviečiami Weat Sidiečiai šokėjai,
kitų Chicagos kolonijų.

taipgi

ir iš

6755 So. Western Avenue
KOMISIJA.

%

WHFC-I45O kil.!

£

Phone: (.BOvehill 2242

D B A U O A B

8
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DŽIAUGIAS, KAD IŠVADUOTI

NORIMA CHICAGOJ NAKTIMIS
UŽDARYTI VISAS GAZOLINO STOTIS

Gasoline Retailers Asso stočių uždarymą naktimis.
ciation of Chicago andai nu Tačiau stočių uždarymas,
sprendė, kad visos gazolino anot jo, yra gyvas reikalas,
stotys mieste turėtų būti už nes tuo būdu būtų konser
darytos naktimis nuo 7:00 vuota daug elektros ir žmo
vakaro iki 7:00 ryto visu ka gaus pajėgos.
Jis toliau sako, kad jei
ro metu. Dabar vadinamoji
Chicago Gasoline Jobbers’ stotys naktiimis nebūtų užAssociation prisijungė prie. darytos, apie 500 iki 600 jų
būtų uždaryta, nes išlaidos
to reikalavimo. Kadangi ne > r..-.
galima priversti visų gazo nebūtų atkeliamos.
Provis nurodo, kad ir ki
lino stočių naujai pasitvar
kyti, tai kreiptasi į miesto tuose miestuose imtasi prie
mayorą Kelly, kad jis pasi monių gazolino stotis nakti
darbuotų tuo reikalu praves mis uždaryti. Auroroj’ atei
ti ordinansą — miestinį įsta nantį sekmadienį bus pradė
<■ "Draugas’’ Acme telepnotol
tymą, kuriuo stotys būtų ta tuo keliu taupyti elektros
Išlikusieji gyvi iš sutorpeduoto tankerio Francis E.
įpareigotos laikytis naujos šviesą ir žmogaus 'pajėgas. Povvell įgulos nariai. Jie kelia toastą už savo laimikį,
tvarkos. Kurios gi pageidau Peoria mieste taip pat. Vi
kad išvaduoti iš vandenyno šaltųjų bangų. Atvežti į vie
tų būti naktimis atidarytos, sur pripažįstama, kad tas
ną rytinį uostą. Iš kairės: James Aylor iš Pelham, Tenn.,
tos turėtų miestui mokėti yra tampriai surišta su ša
Joseph Ortiz — New Mexico, ir Theodore Contras —
nustatytus taksus už tą pri lies apsauga ir kitokia išei
Philadelphia, Pa.
tis nenumatoma.
vilegiją.
Yra žinių, kad toks pasiAnot Gasoline Retailers’ tvarkymas — gazolino sto
Renkami civilinės
Darbininkai turi
Assn. prezidento B. M. Pro- čių naktimis uždarymas, ma
apsidrausti
vis, iš 2,000 stočių operato- tyt, bus įvestas visoj saly; apsaugos kapitonai
rių tik trys pasisako prieš šalies apsaugos sumetimais.
Daugiau kaip 4,000 mies Jei darbininkas ne dėl sa

BUS SUDARYTI "VICTORY" DARŽAI
CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
Civilinės apsaugos Chicagos ir apylinkių koordinatorius mayoras Kelly jau su-1
darė planus, kaip miesto gyventoj ai karo metu gali įsi
gyti daržus ir vasarą juose
prisiauginti įvairių rūšių
daržovių, šie daržai bus va
dinami “Victory” daržais, t.
y. karą laimėti daržais.

Penkta&ents, sausio SO, 1042
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keliu bus palaikomas žmonių moralumas aukštam laip
sny ir bus sulaukta puikių
sėkmių kovai su gyvenimo
brangenybe.

Daržų steigimo plano vyk
dymo kampanijos priešaky
je yra Chicagos parkų distrikto viršininkas G. T. Donoghue. Kampanijos vyriau
sioji buveinė yra 425 East
14 gat. Ten galima gauti rei
kalingų informacijų
apie
daržus ir jų įdirbimą.

Chicago apylinkėse yra
galybės pūdyniaujančios že
mės, kurios tinkamiausios
dalys gali būti panaudotos
daržams. Bile šeima, norin
ti įdirbti žemę, gaus sklypus j Geriausias mokytojas yra
ir per vasarą tegu sau dar tas, kuris išmokina mus sa
Goethe
buojasi. Mayoras sako, tuo ve suvaldyti.

X Dr. Emily V. Krukas
atidarė savo ofisą pacien
tams priimti adresu 4146
Archer Ave. Nauja profesio
nalė yra žmona J. Kruko,
Peoples Furniture Co. krautuvės dalininko .ir Peoples
Radio Pusvalandžio anauncerio žmona.
I
X Šv. Kryžiaus parapijos
salėj prieš trejetą savaičių
labdarių buvo suruošta "tish
party”. Žmonėms vakaras
taip patiko, kad pradėjo pa
geidauti daugiau tokių pra
mogų. Taigi, šį penktadienį
(sausio 30) ir vasario 13 d.
bus vėl “fish party”. Įžan
ga nemokama.

X Biznieriui J. W. Zacharevičiui, 903 W. 33 St., šie
metai yra reikšmingi, nes
mini 55 metus kaip gyvena
to blokų jau išrinkta kapito vo kaltės netenka darbo at Amerikoj, 40 metų, kaip ynai civilinei apsaugai. Kitų leidimu, arba kitokiu būdu, ra real estate bizny ir 35
apie 15,000 blokų kapitonai • jis tuojau turi įsiregistruoti į metai, kaip vedęs. Trigubos
bus išrinkti šiandie ir arti- artimiausiame sau Employ sukaktuvės.
miausiomis dienomis.
ment Service ofise ir pareikX Ona Labanauskienė
Chicago Commission on • šti- kad Jis neturėdamas dai- (buv. Bagdonaitė), gyv. 2313
Civilian Defense pirmininkas bo už tai turi Sauti i8tat>™u Kroli St., šiomis dienomis
mayoras Kelly pareiškia, numėtytą kompensaciją (at- j susirgo. Prieš ištekėdama
kad blokams kapitonų išrin-j b'g'nimšlbuvo parapijos choro narė
kimas bus atliktas svarbiau-' Kompensaciją iš valstybės ir gabi lošėja.
sias darbas. Tada visi kiek-1 iždo gauna tie netekę darbo
vieno bloko gyventojai bus j darbininkai, kurie per kalenX Dr. G. Serner, akių dak
patvarkyti ir įpareigoti, ko dorinius metus yra uždirbę taras, 756 W. 35 St., nese
kiais darbais jie turi užsi nemažiau kaip 225 dolerius. niai grįžo iš Florida, kur,
imti, įvykus orinėms priešo
sako, turėjo puikias atosto
atakoms, kurios yra galimos.
gas ir gerai pasilsėjo. Savo
U.
S.
laivynas
visut
Anot mayoro, šiandie nieko
profesiją jis praktįkuoja jau
■i ■
' ir,
nėra negalimo. Priešas ga veikia
per 20 metų.
1
li kėsintis bor bomis išgriau
Laivyno departamento se
ti stambiuosius fabrikus,
kretorius
Frank Knox kal
kad ir pačias gyvulių sker
WHOLESALE
bėjo Chicago Assn. of Com
dyklas.
merce susirinkime Sherman!
LIQUOR
Mayoras sako, kad pilie
viešbuty. Jis pareiškė, kad
ĮSTAIGA
čiai 'blokų kapitonus turi
U. S. karo laivynas šiandie
rinkti nesilaikydami jokių
veikia visuose vandenynuo
socialinių, rasinių, arba po
(įvežtojame
se ir viso pasaulio jūrose.
litinių linijų. Nereikalinga,
P©
Jis saugoja ne tik Panamos
Chicago
kad kapitonai būtų ėję mok
perkasą, bet dar ir karo
slus kolegijose. Bet reikalin
reikmenų siuntimą britų im
gi žmonės sveiki ir judrūs,
REMKITE
perijai, rusams, olandams ir
SENĄ
kuriems tikrai rūpi šalies ir
LIETUVIŲ
'kinams. Jis kovoja su prie
DRAUGĄ
savo bendruomenės apsauga
V. KANTER. Sav.
šu visur.
MUTUAL LIUUOR CO.
pasitaikius krizei.
4707 S. Halsted St

Dėmesio motoristai!
Ar jau įsigijote — nusi
pirkote už $2.09 federalių
taksų blanką savo automobi
liams, sunkvežimiams ir mo
toriniams dviračiams ? Jei
tas nebus padaryta iki vasa
rio 1 d., galima susilaukti
bausmės. Neatideliokite įsi
gyti minėto ženklo. Parduo
dami visuose paštuose ir vi
daus mokesčių kolektoriaus
ofisuose (courthouse — se
nojo pašto rūmai).

Ilgesnės darbo
valandos
P-lė Genovaitė Neffas, vienturtė duktė visiems žinomo
biznieriaus Vladislovo Neffo sav. lietuvių Viešbučio 2435
So. Leavitt St.
'
Genovaitė gimus ir augus Amerikoje ir mokslus ėjus,
turėjo laimės aplankyti savo tėvelių mylimą gimtinį kraš
tą Lietuvą. Čia ją matome stovinčią Zarasuose prie ku
rorto. Sausio 31 d., 8 vai. vak. susirinkusiems svečiams
savo tėvelio viešbutyje pakalbės apie Lietuvą. Taipgi bus
rodomi įdomūs paveikslai, kuriuos rodys Kazimieras Aukškalnis iš Gary, Ind.

mu

Chicagoj
federaliniams
tarnautojams pailgintos sa
vaitės darbo valandos nuo
39 iki 44. Ir už tai priedinis atlyginimas jiems neža
damas.
Chicagoj
federaliniuose administraciniuose ofisuo
se yra 10,944 tarnautojai, ne
skaitant pašto ir karinės tar
nybos ofisų.

M

Suimtas gydytojas,
Chicagoj suimtas dr. Emil
Gleitsman, 76 m. amž. Jis
kaltinamas abortu. Seniau
jis už tai keletą kartų buvo
areštuojamas, bet jam pavy
ko išsisukti.

X Town of Lake lietuviai
iš anksto ruošias vasario 16
d. minėti 24-rias Lietuvos
nepriklausomybės sukaktu
ves. Kalbės kun. K. Baraus
kas ir dr. P. Vileišis. Kleb.
kun. A. Linkus daro planus,
kad paminėjimas pavyktų
100 nuoš.

X Oną Piežienę ir jos vy
rą Stasį, sulaukusius dukre
lės, nuoširdžiai sveikina Ne
kalto Prasidėjimo Panelės
X Ciceriečius, Genovaitę Sv. parapijos choras, kurio
ir Joną Antanaičius Sv. Kry Ona Piežienė yra narė-solisžiaus ligoninėj Dievas ap tė.
dovanojo dukrele. Džiaugia
si tėvai, giminės, tėvukai
Ona ir Justinas Antanaičiai Parapijų piknikai
ir Kenusienė, Antanaitienės Vytauto Parke
mamytė, kad patapo “grandma” ir “grandpa”.
1942 metais
X A. Bartkus, senas West
Side veikėjas, tėvas dr. Bart
kaus, 2342 W. 22 Pi., nuo
praeitų Kalėdų sirgęs šio
mis dienomis jaučiasi ge
riau. Jau buvo atsilankęs ir
į “Draugo” raštinę. A. Bart
kus šįmet mini 20 metų,
kaip dirba Kimball Piano
Co.

Šv. Jurgio — geg. 17 d. ir
rugp. 30 d.
Šv. Kryžiaus — birž. 21
d. ir rugp. 16 d.
Nekalto Prasidėjimo šv.
Panelės — birž. 28 d. ir
rugp. 23 d.
Gimimo Šv. Panelės —
birž. 7 d. ir rūgs. 6 d.
Šv. Antano — birž. 14 d.
X Pranas ir Emilija Mas rūgs. 13 d.
Visų šventų — geg. 10 d.
kolaičiai, seni North Side
gyventojai, žinomi scenos ir liepos 12 d.
Dievo Apvaizdos — geg.
meno mėgėjai, Marąuette
Park, prie 71 ir So. Califor- 31 d. ir rugp. 2 d.
Šv. Mykolo — liepos 19 d.
niaį baiglia Statyti puikią
Aušros Vartų — rugp. 9
rezidenciją. P. Maskolaitis
yra DKK ir Sasnausko vy d. ir spalių 4 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo — geg.
rų choro narys.
3 d. ir liepos 26 d.
X Dr. S. Naikeiis, grįžęs
Šv. Juozapo — geg. 24 d.
iš USA kariuomenės, kurioj ir rūgs. 20 d.
tarnavo gydytoju veik pus Šv. Kazimiero — liepos 5
trečių metų, pasakoja, kad j d. ir spalių 11 d.
dabartinė Amerikos kariuo“Draugo” dienraščio —
menė kur kas geriau ruo- bal. 26 d. ir rūgs. 7 d.
šiama, negu praeito karo
Lietuvos Vyčių — liepos
metu. Dr. Naikeiis yra tar 4 d.
navęs Amerikos armijoj ir
Labdarybės — geg. 30 d.
pastaram kare. Ofisą atida Šv. Kaz. Aakademijos Rė
rė adresu 3343 So. Halsted mėjų — rūgs. 2i d.
St.
Kun. A. M. Linkus

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

BOULKVARD SSH

Vyskupas Sheil
garbės svečias
Back of the Yards Neighborhood council pirmadienį
turėjo trečiąją metinę vaka
rienę Davis Sąuare parko
patalpose. Jo Eksc. vysku
pas Sheil buvo garbės sve
čias.

X Clcerletės Agnietės Yti
ška
varduvėse dalyvavo
daug viešnių iš visų Chica
go kolonijų, jų tarpe ir kun.
E. Abromavičius, kuris pąsakė kalbą, palinkėjo laimės
ir dar suteikė dovanėlę. Tą
patį darė ir visos jos drau
gės. M. Kaminskienė, tos
pramogos rengėja, padėko
jo kun. Abromavičiui ir vi
soms viešnioms už atsilan
kymą.

Ambrosia & Necfar
BEERS
JFR ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MČ8Ų SPECIALI
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

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

XXX
Dideliu Barabanų, mažu Barabanų, "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdlnlal ’lCymbols” Ir
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pėdais”
benams
ir orkestroms, Trūbos,
Clarlnetal, Sasapbonal. Trombo
nai "Standard” lSdlrbysčtų, Smulkos. Cellos. Strflnlnlal Basai. Oultaral. Banjos. strflnų. Ir “rases”,
"mouth pleces”. "mute reeds". Ir
muzikos stovIkISs.
Pilnas pasi
rinkimas
smulkoms smlčėlų Ir
"caaes”. Pataisome Ir atnaujina
me vlsoktų lSdlrbysčtų phonografus ar jų dalis.

A. B.C. DRUMMER8 SERVICE
•14 M*xwell Street, Chicago

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
**

--------------------------------------------------------
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UZTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupyto jams
Mokame
3^2% Dividendus

Darom 1-mus

Morgičius Lengvom

Sąlygom

į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!

ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
TREATME1

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Svediah Mamage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniala.

Telefonas: VIRginla 9493
A. F. CZESNA, savininkas

TURTAS VIRŠ........................................ 11,100,000.00
MASSAGE

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St

2202 VVEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

4 •

