«..“and that government of '
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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AMERIKOS JĖZUITAI
FILIPINUOSE

Filipinų salose yra penkios raupsuočių kolonijos,
kuriose yra apie 10,000 pači
jentų. Amerikos kunigai jė
zuitai jose visose darbuoja
si. Kunigams didžiausi sun
kumai yra filipiniečių kal
ba, kuri susiskaldžius j dau
gybę dijalektų. Vienų salų
žmonės dažniausia nesukai
ba su kitų salų žmonėmis.
Nustatyta, kad filipiniečiai
vartoja 87 dijalektus. Misio
nieriui juos visus išmokti
neįmanoma. *Tad ir yra daug
vargo kunigui, kai jis nega
li susikalbėti su globojamu
žmogum. • Ieškoma visokiau
sių priemonių ir dažnai ran
dama šiokia tokia išeitis.
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J. A. Valstybių Laivyno Laimėjimai
Laivynas sunaikino
16 japonų laivų

Amerikiečiai olandų saloje

Lietuvoje naciai uždarė bažnyčias,
mokyklas, kinoteatrus.
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Washingtonas, vasario 13
m
Krašte išsiplėtusi dėmėtoji šiltinė.
L&L *
■ociM
d. — Laivyno departamen
I
tas paskelbė, jog Jungtinių
Uždrausta maisto produktų pardavimas
Valstybių atakoje ant japo
/M
BStMUDA
nų bazių Marshall ir Gilbert
salose sunaikinta vienas ja
Lisabonas. — švedų lai-; epidemijos. Generalinis koB* M
ponų orlaivių
vežiotojas,
kraščiai iš Berlyno rašo: misaras von Renteln paspenkiolika kitų karo laivų ir
Kaune, Vilniuje ir dar 10 kelbė įsakymą, kuriuo LieI • •
«
pagalbinių laivų, keturiasde
sričių Lietuvoje visos baž- tuvoje uždraustos mugės,
šimt vienas orlaivis ir skai
nyčios ir kinematografai turgai ir žemės ūkio pročius pakraščių įrengimų.
esą uždaryti dėl išsiplėtu- dūktų pardavimas viešose
mi
.
i
1
Savo pirmame komunikate
sios ten dėmėtosios šiltinės vietose. Lietuvoje esą už
drausti ir visokie kiti susi
laivyno departamentas nie
būrimai ir tikybinio pobū
ko nebuvo prasitaręs apie
džio sueigos už bažnyčių šie
susitikimą Jpanijos karo
nų ribų. Vestuves ir laido
laivų vasario 1 dienos ata
tuves
leidžiama apvaikščio
koje.
ti tik artimiausiems gimi
/
("Draugą*" Acme telephoto)
nėms. Kaune ir Vilniuje r.''-Didžiausia raupsuočių ko V. S. nuostoliai menki
Žemėlapis
rodo,
kur
randasi
Olandų
Vakhrų
Indijos
ir
kur
U.
S.
kariuomenė
saugo

kyklos ir kitos švietime
lonija yra Culion saloje. Te
Oficialiai paskelbta, jog ja žibalo valytuves, lygiai kaip Curacao, kaip čia matoma dešinėje. Salos yra arti Ka
taigos dar veikiančios. Tv
nai tarp tų nelaimingų žmo šiose atakose Amerika ne
.
nių darbavosi kun. Francis teko vienuolikos orlaivių ir nalo Zonos ir todėl sąjungininkams svarbu, kad jos nepakliūtų ašiai.
Londonas, vasario 13 d. tarpu apylinkių mokyklose
X. Rello, S. J. Jis yra iš vienas kruzeris lengvai su
— Singapūro radio 10 vai. mokslas nutrauktas ir mo
mokęs 17 kalbos dijalektų. žalotas.
po pietų (10 vai. ryte Chi ksleiviams uždrausta susi
Gerai kalba taip pat angliš
cagos laiku), paskelbė, jog rinkti, nežiūrint to, kokia
Kovų sąskaita
Su šiuo
paskutiniuoju
kai, ispaniškai, kinietiškai, pranešimu apskaičiuojama,
“bendrojoj linijoj nėra ui , bebūtų proga,
itališkai, prancūziškai ir lo jog iki šiol Amerikos laivy
delio pasikeitimo”.
Jungtinių Valstybių lai
tyniškai. Po 22 metų darba nas sunaikino bent penkias
vyno atakos ant Marshall
Londonas, vasario 13 .d. "Liaudies automo
vimosi jis tačiau iš ten at dešimt keturis Japonijos lai
ir
Gilbert
sąlų
metu
pada

— Šiandie Singapūre tebešauktas ir jo vietoje paskir vus. Į šį skaičių neįeina de
ryti japonams nuostoliai:
tas kun. A. Gampp, S. J. vyniolika Japonijos laivų, Washingtonas, vasario 13
Londonas, vasario 13 d. plėvesuojs Anglijos vėliava, bilius" taisys Rygoj
Sunaikinta karo aviaci — Anglijos visuomenė šian bet japonų pirmieji daliniai
Kun. Rello pasakoja, kad jo kuriuos nuskandino Ameri d. — Karo departamentas
Likabonas.
—
Pasak
jos bazės: Taąpa, Wotje, die nustebinta vokiečių drą fru pasiekė Singapūro prie
darbavimosi laikotarpiu ko kos kariuomenė.
“
Deutsche
Zeitung
im
Ost
šiandie praneši,-jog .ameri
Roe ir
lonijoje apie 13,600 raup
sumu, kai trys svarbiausieji miesčius ir yra per dvi my land”, Rygoje atidaryto©
Sunaikinta karo kai nacių karo laivai išdrįso lias nuo miesto paties cen
kiečių priešorlaiviniai pabū
suočių mirė.
dirbtuvės, kurios skiriamom
Paliestos vietos
mai: Kwajafo’ ir Roi.
klai, paaštrėjusiose kovose
praplaukti pro budriai sau tre.
Sunaikinta laivai: Bent gomą Anglijos sąsiaurį.
Beto fronto centre, atro vokiečių “liaudies automo
Savo atakoje laivynas Filipinuose sunaikino du
Kun. J. Lucas, S. J., yra
biliams” taisyti. Laikraštis
16, kurių » tonažas siekia
Malaybalay raupsuočių ko bombardavo Roi salą, kur Japonijos bombanešius.
Anglų spauda pradėjo rei do, j°& japonams pavyko pabrėžia, kad atėjus taikai,
virš 100,000 tonų. Vienas kalauti paaiškinimo kodėl Į užimti svarbiuosius miesto
hangarai,
lonijos kapelionas. Jis ten sunaikinta du
šios dirbtuvės gaminsianTuo
tarpu
pusiasalyje
ja

modernus kruzeris, du antraeilis laivynas įstengė vandene rezervuarus,
seniau įkūrė misiją. Pas amunicijos sandėliai, radio
tuos automobilius “buTačiau
priešas Singapūro čios
kiau sunegalėjo it grįžo į stotis ir devyni orlaiviai. ponų kariuomenės sargybi submari nai, vienas oriai prasprukti pro didžiausio
~.T
vusioms
laisvoms Lietuvos,
dar nepaeme, nors didžioji
vių vežioto jas, trys tanke pasaulyj laivyno sargybą
J. A. Valstybes. Dabar jis Kwajalen saloje sunaikinta niai paaštrino aavo veiksmus
yra japonų 1 Latvijos ir Estijos valstykeriai ir penki pagalbiniai
orlaivių vežiotojas, vienas ir kartkartėmis įvyksta su
vėl grįžo į tą koloniją
Šiuo metu Vokietijos 20,- salos dalis jau
J
J
j r
bems , Gatve, kurioje vei
laivai.
Kun. J. Reith, S. J., yra kruzeris, vienas destrojeris, sirėmimų.
000 tonų karo laivai Scarn- rankose.
kia minėtos dirbtuvės, pava
Sužaloti laivai: Bent aš horst ir Gneisenau ir 10,000 .
______ beprozarijoje, —
___
trys dideli tankeriai, vienas
Lanao
Dansdinta “liaudies automobituoni, kurių tarpe senas tonų Prinz Eugen gal būt Stiprina atakas
alane, kapelionu. Tenai dau- krovinių laivas, du submari Bombardavo savuosius
liaus genialaus konstrukto
kruzeris ir trys submari jau pasiekė saugų uostą kur
gumas raupsuočių yra moro nai ir du hidroplanai.
Departamento komunikaSingapūras paskelbė, jog riaus” Prof. Dr. Porsche
nai.
sai. •
Votje saloje sunaikinta sep tas pareiškia, jog “priešo
nors Helgolande.
japonai sustiprino savo ata vardu.
Sunaikinta
orlaiviai:
Kunį Jose Rosauro, S. J., tyni krovinių laivai, visi pa bombanešiai veikia. Mūsų
kas, artilerijos ir aviacijos
32 kovos orlaiviai ir šeši 600 orlaivių kovoj
yra kapelionas Zamboanga krančių įrengimai, aliejaus priešorlaiviniai pabūklai pa
veiksmu. Dideėls japonų orketurių motorų jūrų patkolonijoj. O vos prieš viene- sandėliai ir priešorlaivinės šovė du. Japonų bombane
Kovose,
pasak
pačių
anglaivių grupės pravedė smar- Natkevičius gyvena
troliniai bombanešiai.
rius metus įkurtoj Novali- baterijos.
šiai neapsižiūrėję apmėtė
lų, vokiečiams pavykę su- kias atakas ant Singapūro,
Taroa saloje sunaikinta bombomis ir apšaudė kul
ches kolonijoj kapelionu yra
naikinti keturiasdešimt du
Patys japonai, oficialiai Lietuvoje
gerai įrengtas aerdromas, kosvaidžiais savo pėstinin
kun. V. I. Kennedy, S. J.
Anglijos orlaivius. Kova vy atsisakydami perdidelio envisi aliejaus tankai, dvyli kus, padarydami didelių nuo
Bernas. — Gaunama ži
tuziazmo, pareiškė, jog jų
ko
penkias
valandas.
Rusų
kariuomenė
ka orlaivių, ir šeši bombane stolių. Klaidingos atakos au
“GĖDOS ŽENKLAS”
Pranešimai
iš Berlyno kariuomenės pirmieji dali nių, kad dr. Ladas Natkevišiai, nespėję pakiilti. Kito kbmis buvo 122-tro japonų
niai yra per dvi mylias nuo &us, iki bolševikų okupacižinidmis iš Londono, na se dviejose salose padarytie regimento, gen. Akira Nara pasiekė Baltarusiją skelbia, jog kovoje aalyva- miesto.
jos buvęs Lietuvos pasiunti
vo virš šešių šimtų orlai
cių bkupuotoj Olandijoj ji nuostoliai mažesni.
nys Maskvoje, gyvena Kau
šešiasdešimt penktosios di
vių.
olandai katalikai neturi nė
ne. Ten taip pat gyvena
vizijos pėstininkai”.
Maskva, vasario 13 d. —
mažiausio pasiryžimo na
Anglijos spauda pabrėžia, Galima laukti naujų pulk. Stasys Zaskevičiua.
Rusijos pašliūžininkai prasi jog per šimtą metų priešo
ciams vergauti ir kiekvie Britai sulaikė
Patirta, kad Kaune buvo
veržė giliai pro vokiečių li laivai nė nemėginę praplau
nam žingsny kovoja su hit
paminėtos
buv. Respublikom
Australija
nepaten

nijas į Baltarusiją, kuri yra kti pro Anglijos sąsiaurį, žygių prieš japonus Prezidento Dr. Kazio Gr
lerininkais. Dėl to naciai japonus Burmoje
prie senosios Lenkijos sie todėl po šio įvykio esą reigrasina imtis griežtųjų prie
niaus 75 mėtų sukaktis. Pa
kinta
anglų
vedamu
nų, kai tuo tarpu sovietų kalinga pakeitimų viršūnė
Pearl
Harbor,
vasario
13
monių prieš katalikus. Sa
minėjime
dalyvavo Jubilia
vasario 13 d.
submarinai šiaurėje nuskan se.
d.
—
Laivyno
pareigūnai,
ko, jie priversią katalikus —Rangoonas,
to
artimesnieji
draugai.
pranešimai pareiš karu.
dino penkis nacių transpor
sąryšyj su askelbtomis ata
ant drabužių rankovių ne kia,Britų
jog Salween upės fron
Pasak anglų komunikato, komis ant japonų bazių, pa
tinius laivus, vieną tankerį
šioti kryžius, arba kitus ko te prasidėjo
naujos
kovos,
kovoje
esą sunaikinta pen reiškia, jog galima suprasti, Japonai pralaužę
New Yorkas, vasario 13 ir vieną keleivinį laivą.
kius “gėdos ženklus”, kad ypač Paan apylinkėje, apie
kiolika
vokiečių kovos or kad bet kuriuo momentu ka
Pranešimai iš rytų fron
naciai galėtų pažinti savo 30 mylių nuo Salween upės d. — šiandie iš Singapūro
patikimi sluogsniai prane to, kur sovietai prasilaužę laivių ir trys bombanešiai. ras gali prasidėti priešo te britų linijas
**«•
kur
b
“
d0
ša, jog Australijos visuome Baltarusijon, nepaduoda tik
ritorijose, nežiūrint nuosto
Tokijo, vasario 13 d. —
H? Sa? y“
“*• P*keliui ‘
nė, sąryšyj su Singapūro li slių vietovių, nė prasiveržu- Washingtonas, vasario 13 lių.
Tokio radio paskelbė, jog
kimu, pradėjo griežtai kri sios kariuomenės pajėgumo. d. — Valstybės posekretopriversti nešioti ženklus, ku g°°n^Pacifiko laivyno vadas, Japonijos tankų daliniai pa
adm.
Chester W. Nimitz pa siekė britų “stovyklas” prie
riais nužymima jų kilmė. . Britų karo komunikatas tikuoti Angliją. Tokia kriti
rius Welles pareiškė, jog V.
•
>
! pareiškia, jog “Paan apylin- ka Australijos spaudoje ir Marinai užėmė fortą
reiškė,
jog kiekvienas laivas Singapūro ir šiuo metu yra
S. vyriausybė nenori, kad
pasireiškianti
Qic KiTMinn tvatiai
kėje prasidėjo smarkios ko- visuomenėj
Rusų sluogsniai pareiš Rumunijos ekskaralius Ka ir kiekvienas Pacifiko laivy per dvi mylias nuo mies’3
340 Kl MGV NACIAI
Vos.
fronto situacija yra pirmą kartą.
kia, jog sovietų marinai už rolius atvykti? } šį kraštą or no jūrininkas panaudojimas centro.
ĮKALINĘ
neaiški. Toliau į pietus aitu
Nuo pat šio ryto, pa
Paskutiniosiomis
dieno ėmę gerai fortifikuotą tvir- ganlzuoti “laisvųjų rumu visoj pilnumoj, ne tik kad
Londono katalikiškas lai acija šiuo momentu yra ra
apsaugotų
Ameriką,
bet
kad
japonų, Singapūre vyko v. *
mis Australijos visuomenė tovę-aukštumą prie Sevasto nų” grupės.
kraštis “Universe” praneša, mi”.
perkeltų karą į priešo terito šios kovos tarp japonų ir
polio,
Kryme.
pradeda
reikšti
aavo
balsą,
kad Reicho kalėjimuose na
1 riją.
britų. Japonų kareiviai, esą,
Kiek anksčiau pranešta, kad pralaimėjimai ir nuola Tuo tarpu sovietų infor
ciai laiko 340 katalikų ku
nežiūrėdami britų kulkų lie
Roma, vasario 18 d. —
turi macijų biuras paskelbė, jog
nigų. Jų daųs paskutiniais jog gynėjai tvirtai laikosi tinis pasitraukimas
Berlynan, vasario 13 d. — taus slenką vis arčiau mies
laikais suimta Pareiny ir Salween upės pozicijų, ne baigtis ir jie teįžiūri tik vie raudonoji armija užėmusi Italijos radio paskelbė, jog
Libijos
kovos
apsiribojo
pa

Vokiečiai
skelbia, jog nus to ir atsidūrę per tris kilo
Austrijoj. Misi iki 48 metų žiūrint, kad japonai ir už ną galimybę sulaikyti japo kelias apgyventas vietas.
amžiaus kunigai pašaukti ėmė Martabaną, prie upės nus — jįe remiasi Jungtinė Tačiau vietovių vardai ne prastais sargybinių susirė kandintas vienas anglų kru metrus nuo Singapūro cen
zeris Ir pašauta 43 orlaiviai. tro.
mimais.
paskelbti.
mis Valstybėmis.
žiočių.
kareiviauti.

Prie Singapūro
vyksta kovos

Japonai atakavo
savo karius

RYTOJ DIDELĖ LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA

Nacių karo laivai
uostuose

ASHLAND BOULEVARD

AUDITORIJOJ, 2 VAL. PO PIET

šeštadienis, vas. 14 d., 1942
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
sio Žyliąus, ir veikalėlis pa
rapijos mokyklos mokinių.
Pranciška Taučienė
žmona vietos veikėjo Anta
Sv. Antano draugijos koncertas ir balius. no Taučiaus, vas. 12 d., iš
važiavo vaišėms pas save
Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimas
sūnų Adolf.ą į Glon Dale
Pamatys ir savo
kovo 1 -mg diena. - Kalbės kun. K. J. Prunskis., “Xre“vai«l- California.
marčią, kurios dar nėra ma
reikalausime tas dainomis Šv. Baltramie- čiusi. Aplankys ir naują lie
Šv. Antano draugijos me paskelbimą,
tinis koncertas ir balius į- kad visados pasiliktų laisva jaus choro, vadovystėj Sta tuvių parapiją Los Angele
vyks sekmadienį, vasario 15
d., Lietuvių Auditorijoj. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Pro
gramą pildys šv. Petro pa
rapijos choras iš Kenosha,
Wis., vadovystėj varg. Pra
no Bikj&nausko. Be gražių
dainelių, kurias išgirs visi
atsilankę, taip pat tarpais
bus įmaišyta ir juokingų
komedijų. Visi draugijos na
riai, sulig metinio nutari
mo, privalo atsilankyti. Taip
pat kviečiami ir visi Waukegan lietuviai paklausyti
gražios programos ir links
mai laiką praleisti. Po prog
ramos bus šokiai prie lietu
viškos muzikos.

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

ir save valdanti šalis. Pa
minėjimo surengimu rūpi
nasi katalikiškos draugijos.
Sužinota, jog bus svečias
kalbėtojas kun. K. J. Pruns
kis, pabėgėlis iš kacapų nas
rų ir buvęs “XX Amžiaus”

Cal., ir kitas žymesnes vie AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
tas.
Res. 6968 So. Talman Avė.
Tel. OANal 6122
Šv. Baltramiejaus ir
Šv. Juozapo
draugijų, (savininkų Lietu
vių Auditorijos) bendras
metinis susirinkimas įvyks
vas. 22 d. Bus išduotas pra
eitų metų raportas ir svars
lomi kiti dalykai, Enrikas

Štampo.

Bonds.
pay

And put Dollars Into

Buy now.

Buy every

day. Buy aa often aa you

Don’t tako this lylng dovn.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.
REZIDENCIJA:

v

6631 S. California Avė.
TeL RRPnbUc 7868

Ofiao teL VIRginia 0086
Residencijos tel.: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vaL< nuo 1-3; nno 6:30-8:30
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet
756 West 35th Street
g iki 9 vai. vakar*.

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road

Šv. Petro parap., Kenosha, Wis., choras

OR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
ARIU GYDYTOJAS
AfIHTAh

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tk Btreet
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
tovM SO metų praktikavimo aktų
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKTHTI AKINIAI
patalkys kreivaa akla, trumparegyste
Ir toUregyatą:
palengvina aklų

Jteinplm*. prašalint

talvoe eltaudąjlme. svaigimą lf aklų
karinį.

MODERNIAK1AUS1, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
epaoiato Atarta atkreipiama į valkų

Aktaial pMtaikoml tiktai kada ratata
VALANDOS,
10-loa Iki 8-toa valandoa kasdien.
Sekmadieniai* pagal sutartį.

4712 So. Ashland Ava.
Tat. VAROS 1878

6767 So. VVestem Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 IUI
Nedėliimia pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutarlį.
Rea. telefonas BEEiey 0434.

ADVOKATAI

TeL Cicero 1484

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VAJLANDO8: Nuo 1-moe ik)
vai. vak.

l-tte

DR. S, R. PALUTSIS

DAKTARAI
TeL YARda 3146

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

744 West 35th Street
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
Tel. OANal 5969

(lietuvis)
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

l

,

m
•ttą akto (temoima.

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS 3088

Dt. John J. Smetona
Dt. J. J. Smetona, Jr.
ISOl So. Ashland Avenue
Kampas lg-toe
ItatMIM OANAL SSSS — CtaįoaO

OFMO VALANDOM

Kaedlea gftO a m. Iki g.Sg p. m

TtaM. ir Stot;

a. m. tai

ta tta

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestem Avė.
TeL CAN ai 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
Ofiso TeL .............. VIB«hito

1SM

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu!

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave»
(2-troe lubos)
TeL MlDway 2880

Chicago, Ui.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vaL
Sekmad. nuo 10 iki 12 va L ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

ir pagal autartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. A. JENKINS

ne rieaa para aaių visam
vemmui saugokit jas teto
Utoksamtnuott Jae moderuUklauate
-netoda. kurta regėjimo mokslą.

Ofisas ir Reaidenoija:

Tek YARda 0994
Res. teL PLAaa 3200
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
Ndo 10-12 v. ryto; 2-3 lt 7-8 V. vak.
2 Iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nedėliotais nuo 10 iki 12 VaL dieną.

184 NO. LA SALLE ST„
Room 2014
Tel. Stato 7B7t

Būkite malonūs
SAVO AKIMS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Telephone: — EUCT.ID 906.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVfiJE

TeL REPubUe 1538—9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

prieinamą kainą.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
624648 SO. CALIFORNIA AVĖ.

DR. PETER T. BRAZIS

TeL CALumet 6877

Pritaikina akinius
a t • a k o mingai už

FRANK VtZGARD, Sav.

Telefonas: HEMIock 5849

(Prie kampo Lake St)

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Didelio Paslrlnhhnae
Naminių, Importuotu
Ir Metavlikų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 Iki S Kaadlen
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

Tai. YARda 2246

DANTISTAS

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

Ofiso teL CAN ai 2346
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—8
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Falrfleld Avenue
Bes. tel.: HEMIock 8160

DR. G, VEZEUS

Tel.: Cicero 7681

Defento

DR. STRlKOL’IS

2201 West Cermak Rd.

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

— REZIDENCIJA —
1441 So. 80th Avė., Cicero, I1L

lato

2423 West Marųuette Rd.

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
l1—4 ir 6:30—8:30 vakare

d.

Dtmea

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitariu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
. 4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
Nedėliomia pagal sutartį.
Trečiadieniais ! pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
TaL OANal 0267
Namų tel. PROspeet 1930
Bes. tol.: PROapect 6656
TeL YARda 6921.
Res.: KENwood 6107.

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Put

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Pirmadieniais, Trečiadieniais

buvo suvalgęs, nesilgus tų. Tokiu būdų - velionis pametus nedirbo. Gyveno iš laidotas vasario 4 d. šv.
miesto pašalpos.
Kryžiaus kapinėse. KleboMlnAYima'Vatarin 1A
r*m nustot vilties, kad po
A. Jeskevičius, M.
PlIiiCSHIlv v AfltlO 10 ) karo vėl bus nepriklausoma, ... Velionis .buvo geras kata-' nas »kun.
atlaike pamaldas iir ««
pa
Racihe. — Vasario 8 d.1 kad žiaurių priešų — rudų ūkas. Negalėdamas pinigiš lydėjo į kapus.
Šv. Kazimiero parapijos kle ir raudonų
apetitas pa- kai prisidėti, savo darbu
Lai Dievas duoda jo sie
bonas kun. A. Jeskevičiue,1 veigti
mažas
valstybe? prididėdavo prie parapijos
MIC., bažnyčioj pranešė, žlugs sU diktatoriais ant veikimo. Dėlto ir lietuviai lai amžiną atilsį danguje.
B. V.
kad 15 d. vasario, 2 vai. po visados. Tik visiems reikia katalikai jo nepamiršo. Nu
pietų parapijos svetainėje, darbuotis su mūs tautos va tarta palaidoti katalikiškai.
815 Park Avev bus paminė dais ir veikėjais, kurie dar- A. Petronis, F. Zakutaus“AŠ tai negaliu padaryti”,
ta Lietuvos nepriklausomy buojasi dėl tėvynės Lietu- kas ir D. Dokšus, parapijos — nieko dar nenuveikė. “Aš
bė? paskelbimo sukaktis ir vos. Juk ir mūsų preziden- sekretorius darė rinkliavą bandysiu tai padaryti,” —
kvietė visus susirinkti. Bus tas Rooseveltas, stovi už Aukojo sekantieji: V. Pet suteikė pasauliui stebukla
kalbų, dainų ir ant galo pa paliuosavimą visų tautų iš kus $5, Pakšis $5, M. Tiliue dariui
J. Howes
silinksminimas prie geros diktatorių vergijos. Ameri $2, B. Sirtautaitė $2. Po $1:
muzikos. Paminėjimą Ten- ka galinga, priešas turės S. Kumpiene, A. Valiukas,
gia bendrai Karinė draugi- žlugti. Visos tautos, jų tar- J. Pepolis,
Petkienė, A
Petronis,
A.
Puodžiūnas,
S. DR. SELMA SODEIKA,
pe ir Lietuva bus laisvos ir
jų komitetas.
a
nepriklausomos ant visados. šapikas, 0. Cepukienė, 0.
Visų mūsų pareiga yra
Vasiliauskienė, K. Stulgis
AKIS IŠTIRINRJA
paklausyti klebono ir skait-Į Vasario x d/mirg Mateu. O.
_ _________
Dumskienė,__________
A. ZizminsAKINIUS PRITAIKINA
lingai susirinkti tautos šven
Glaudelis, 63 meų amž. kaitė, D. Dokšus, M. Balse
Ofise randasi kiti pataisymo
l*n, nežiūrint, kad Šiuo me-. Ginėjų Racine neturėjo; ’vičius ir keletas po 50 cen metodų
Įrengimai akims, ku
tu Lietuva yra okupuota, _______
_____________ * _
rioms akinių pagelba neužtenka.
priešo pavergta. Mes netuVALANDOS:

men are fighting and
Syta*, tori mušt do yout- Part.
Be aure you enllat your DOV
IAMS for DEFENSE. Back our
anfiod forces and protect your
own life—aith evety Angle dollaf and dbne you can.
America mist have a steady
fto* of karty pouring Ifi every
day to beip bdat back our eae-

DR. J. J. SIMONAITIS

DR, BIEŽIS

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30

Mūs kolonijoj Vasario 16
paminėjimas bus kovo 1 d.,
Lietuvių Auditorijoj. Ka
dangi anksčiau nebuvo ga
lima gauti svetainės, taigi
nors ir vėliau stosime į eilę
visų patriotų: paminėdami
Lietuvos nepriklausomybės

DOH’T TAKE THIS
LYING DOWN . o a

Ros. Tel. GROvehiU 0611
Office teL HEMIock 4848

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofise telefonu PROapect 6737
HatnU t*1*fnna» VTRtrtnia 1491
Ree. Tel. LAFayette 0094

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5624
Emergency — call MlDway 0611
Rea. — HBMIoek 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Ud
ir nuo 6 Ud S v.

I

vak.
2408 West 63rd Street

Oflno Ir Rea. Tel.: LAFayette 7620

DR. EMILY V. KRUKAS DR- STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

PHYSICIAN and SURGEON

4146 Archer Avenue

3343 Bo. Halsted Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
v x
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:

OFISO VALANDOS:
Kasdien, Skiriant Sekmadienius —
nuo 2 iki 4 vai. popiet ir nuo 1 iki
8:10 vai. vakarata.

Sekmadieniais pagal auRitarlmv
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
SKAITYKITE “DRAUGĄ'
NcdėUomll Pagal Susitarimą

šeštadienis, vas. 14 d., 3943

RAPORTAS TAUTAI III

D B A

TT O A B

"B"

KAUNO GATVĖMIS VASARIO 16, 1939 METAIS

Paimkim savo
tautiečius biznierius

BUDRIKO
Vasario Mėnesio
BARGENAI

Šis yra trečias iš sePrekių
Administracijos
Dan Smith, lietuvis biz
rijos trijų straipsnių,' Ofisas vartoja informalius
nierius West Side, kuris ne
kurie apima svarbiau kontrolės būdus. Gruodžio
seniai atidarė taverną ad
sius punktus Raporto , mėn., šios kontrolės paden- Į
resu 2301 So. Leavitt St.,
gia
35'*
pilnos
vertės
urmo
šįmet mini 31 metus kaip
Tautai, raportas apie
apsigynimo
pastangų prekių. Nuo rugsėjo mėn.,
Amerikoje ir biznyje.
Dan Smith yra kilęs iš Perviršis Inventoriaus parda
progresą,
pagamintas 1939 m. nekontroliuotos pre
Kurlandijos
(Latvijoje), vimas už sumažintas kainas.
Faktų ir Skaitlinių Ofi kės pakilo trečdaliu, negu
Vėliausios Mados Parkontroliuotos
prekės.
Mintaujos valsčiaus. Per Šimtai
so prezidento Roosevel
lor Setų, Miegamo Kamba
Civilio Apsigynimo Ofisas
daug metų išgyveno Grand rio setų, Dining Room setų,
to prašymu.
surinko štabą ekspertų ap
Rapids, Michigan, kur su Lovų, Matrasų, Pečių, Skal
Nors prieš Suv. Valstybių
saugai nuo oro užpuolimų.
savo žmona išauklėjo tris biamų Mašinų, Elektrikinių
visuomenę stovi sumažini
Rašomų Mašinė
, Jis pasiuntė dvi misijas į
vaikus: sūnų Joną (kuris Ledaunių,
lių, Laikrodėlių, Radio, Lemmai visokių reikmenų ligi
Angliją. Išleido 58 brošiū
neužilgo apleis tėvelius tar PUkaro pabaigos, minimumo
ras ir rankvedžius apie vi
nauti šios šalies kariuome
reikalavimų: valgio, drabu
suomenės apsaugojimą. Ga
nėje) ir dvi dukteris: Olesę
žių ir pastogės bus pakan
le gruodžio mėn., buvo dau
ir Lillian.
kamai. Taip sako Raportas
giau kaip 6,000 tarybų ir
Gyvendamas Grand Ra
Tautai, išleistas Ofiso Fak
j£auno gatvėmis m&ršuoja Lietuvos kariuomenė, minėdama 1939 metais Vasario 16 pids buvo lietuvių ristikų
tų ir Skaitlinių direkto 3,M0J>00 savanorių įsirašę.
'it
1S'd- Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Dabar Kaune nacių kariuomenė vaikšto. Mes čempionas. Nevienas “drariaus, Archibald MacLeish. onnnn tu ’
,
pa i nn ų pi o ų per- |gventai įsitikinę, kad Lietuva bus vėl laisva ir nepriklausoma. Po kiek laiko vėl Lie- pėžnas dzūkas” kuriam te
Raportas pagamintas pre
įms visas nemilitarmes mi-r
. .
_ _ .
.
. .
.
. ,
ko susikibti su Dan Smith,
,
‘ xi- ,
tuvos kariuomene žygiuos *po visus miestus ir miestelius,
zidento Roosevelto prašy sijas, kūnas
dabar atlieka
neužmirš tos dienos, kai jis
mu.
$12.00 vertės Gražios Floor
armijos ir jūrų skraidytojonai dolerių, arba daugiau , « Š0"kauliu8 ‘'aPmal«
41%
už
praeitus
metus.
Lempos po
kacijų.
Nuo
liepos
1940
m.
Paskutinių dviejų metų jai, ir atleis juos kovos dar
1913
metuose
Smith
’
as
su
23 darbininkai buvo nuteis Nors įplaukų suma auga, negu pusė tautinių įplaukų
$5.95
derlius ir gyvulių išdirbys- bams.
bus išleista karui — Suv. organizavo Grand Rapids
valdžia
buvo
priversta
sko

ti
ir
75
radio
stoty3
sujung

tės produktai pasiekė rekor Per registravimą daugiau
Valstybių karo pastangos lietuvių latvių teatro ratelį, $3.00 vertės Stalo Lempos po
dą, kurį pramatoma dar vir 5,000,000 ateivių pereitais tos su Vokietija buvo su linti vis didėjančioms karo
.
$1.95
išlaidoms. Grynas deficitas puikiai lyginsis su kitų tau kuris per ilgą laiką gražiai
šys 1942 m. Išskyrus cuk metais, “mes žinome, kiek rastos. >
Anglija veikė.
9x12 Klijonkės (Linoleum)
“Mokėdami už karą.” ra 3.6 bilijonų dolerių fiska- tų pastangomis.
rų, iš kurio alkoholis ga ateivių yra tarp mūsų, kas
Vasario
11
d.
vakare
įvy

portas praneša, kad 13,200,- liams 1940 metams pervir šiandien paverčia apie pusę
$3.95
minamas karo reikalams, jie, kur ir ką jie daro,” ra
savo tautinių įplaukų karui, ko b&nkietas paminėjimui
šys
12.6
bilijonų
ateinantį
000
žmonių
—
milžiniškos
jokio kito valgio sumažini portas išaiškina. “Mes žino
kuomet Vokietija sunaudoja jo 50 metų amžiaus sukak 9x12 Marvell Karpetai po
skaitlinės
—
mokės
įeigų
liepos
mėnesį.
mo (rationing) dabar nenu me, kad 95% jų yra ištiki
$12.95
taksus šį kovo mėnesį.
Vidutinė nuošimčio rata, apie 60%. Aukštesnė Vokie tuvių. Svečių turėjo daug
matyta.
mi, lojalūs gyventojai.”
iš
visų
Chicago
kolonijų
ir
$20.00 vertės Dressers
Pabaigoje 1941 m. dau- kurią valdžia moka už sko- tijos rata yra galima tik
Kamodos po
“Šiuomi atžvilgiu mes bū
Raportas aprašo saugius giau kaip 2.5 bilijonai dolc-1 las, nukrito ligi žemiausio todėl, kad ji sistematiškai iš apylinkės miestelių. Daug
sime vienintelė tarp pasau priešsabotažinius įrengimus xiu taksų notos buvo nu laipsnio Amerikos istorijoj, griebia medžiagą ir padirb ' sveikinimų gavo laiškais, te
$11.50
lio kariaujančiu tautų,” ra apsaugos pramonėse ir vie pirktos Amerikos visuome nuo 2.566% gruodžio mėn., tus produktus iš užkariautų legramomis ir telefonu taip
5 šmotų Dinettes po
portas sako.
FLIS gi gavo daug dovanų
šųjų naudų, suorganizuota nės. šios notos buvo išleis 1940 m., ligi 2.409% gruo Europos šalių.
$16.95
Dan Smith’as sykiu su ki
Apribavimas mažiau rei prieš dviejus metus. Sulygi - tos kaipo palengvinimas džio mėn. 1941 m.
Vatiniai Matrasai po
tais biznieriais pasižadėjo
kalingos civilinės produkci nūs su pirmo Pasaulinio Ka prieš daug sunkesnius tak
Praeitą gruodžio mėnesį
talkininkauti
rengiamam
$4.95
jos, pasuks apie 20 bilijonų ro meto panašiu periodu, sų mokesčius žmonėms. Su išlaidos karuiZ’ užaugo ligi
Vladų parengime, kuris
produkcijos karo reikalams. lig šiol buvo labai mažai sausio mėn., 1940 m., apie 1.8 bilijoną dolerių, kuris
Springsiniai Matrasai po
— Jau buvome rašę apie‘įvyks gegužės 3 d., Šv. KryFabrikai, kurie gamino tai sabotažo.
2.5 bilijonai apsigynimo tau j yra
tautinių” įplaukų
$10.95
Vokietijos
reicho
komisaro
žiaus
parap.
naujoje
salėje,
kos laiko prekes, dabar ga
91 valdžios klausimo vie- Pym0 n9 nugir ta.
h‘tik mažmožis sulyginus su
6 Tnbu Radios po
Linkim naujam biznieriui
mina karo ginklus.
ta Suv. Valstybėse ir jos1 Iš viso, taksų įplaukų, ms'tuo, ką mes turime įvyk potvarkį, kuriomis sąlygo- *
$14.95
Produkcijos sumažinimai posesijose, patroliuoja radio. tams baigiantiems pereitą dinti, kad išsilaikyti kaipo mis gali būti grąžintos bol geriausio pasisekimo ir il
Rap.
jau ir dabar įvesti, kaip ra bangas 24 valandas kasdien liepos mėn., buvo 7.6 bilijo- laisva tauta.” Fiskaliais ševikų nusavintų krautuvių giausių metų.
8 Tnbn Radios po
dio, šaldytuvai ir skalbia Husekimui įtartinų komuni-enai dolerių daugiau negu metais, 19 43., kada 65 bili- ir kitokių verslamonių sa
$24.95
mos mašinos. Statybos pro
vininkams jų nuosavybės.
Porcelain Gesiniai Pečiai po
jektai nereikalingi karo rei
Dabar paskelbtas kitas po
VOKIEČIŲ KARO LAIVAI PRASIVERŽK
$39.50
Šiomis dienomis panelė
kalams ir gi sumažinti. Nau
tvarkis dėl amatų ir smul
ja “Karo Gamybos Tary
kių pramonės įmonių grą- Teresė Sipavičiūtė susižie- Oil Barners 4 Kambariams po
žinimo savininkams. Sąly- jdavo su Brightonparkiečių,
ba” įves dar didesnių suma
$39.50
žinimų baigti perviršį 1941
gos yra tos pačios, kaip ir Al- Evanauskas, kuris tar
Rašomos Mašinėlės po
nauja Dėdės Šamo kariuome
m., kada daugiau visokių
dei krautuvių grąžinimo.
$29.50
nėj antri metai, ir kuris yra
daiktų buvo pagaminta vi
užsipelnęs sau garbės vietą Lietuviški Nauji Rekordai p«
suomenės naudai, negu bent
— “Deutsche Zeitung im
kaipo Corporal.
kokiu kitu laiku.
$.55
Ostland” aprašinėja, kaip
Raporteris.
Gaminimas naujų ūkio
Vokietijos komisaras Rygo
įrengimų
sumažintas iki
je perėmė į savo kompeten
terKtuir
83normalio, kuomet kvo
ciją Madonos apskritį. Tą
ta papildymui dalių pakilo
progą jis pažymėjęs, kad Forqu>ck rrlief from itching of ecrema. pimpio,
150%. Medvilnė ir dirbtinė
sthlete'i foot, scabics. rashet and other es- ']
Ine.
.
“kas, vadovaudamasis se
temally cauvd akiu troubteA uae eorld-fsmous
medžiaga vartojama vietoj
cooling. antiacptic. Iiquid D. D. DPrescriptioo
nais prietarais, tikisi ko Creaaeleaa. suinleas. Soothes imtation and
quickly stopa intenae itch.ng, 35c trial bottle
šilko kojinėms ir indiška
3409 S. Halsted St
oryour money back. Ask your
nors iš Amerikos, turi žino provea it.today
for D. D.
>. d. PncscittrnoN.
kanapė vietoj paprastoj ka
ti, kad jos amerikiečių ka
3241 S. Halsted St
napės.
reivis
niekuomet
neišlips
į
Vokiečių karo laivas “Scharnhorst”
Dalis raporto pavadinto
Teienhone YARDS 3088
(Europos) žemyną, nebent
“Naminis Frontas,” turi su
! kaip karo belaisvis.” Kas
Paklausykite grežaus Lietu
trauką pastangų kontroliuo
trukdąs “naujos statybos
viško Radio Programo iš
ti prekes ir išvengimą in
WCFL — 1000 K. Radio Sto
darbą, tas priklauso ten,
flacijos.
ties, Nedėlios vakare 5:30
kur paskirta vieta ramybės
iki 6:30 Chicagos laiku.
Tarp liepos mėn., 1940
i ardytojams.”
m., ir gruodžio mėn. 1941
m., pakilimas prekių buvo
DOCTOR’S AMAZMG LIQUID
daugiau negu 2 bilijonai do
WOLK SI U III O
GREAT SUCCESS FOR „
1945 Wesf 33* Street
lerių, nereikalingai pridėtų
cheete
prie apsigynimo išlaidų. Per
SKIN TROUBLES
’• digesfible
pirmą Pasauliinį Karą, ra
(ert.mally eansed)
COMri.ETE
portas primena, daugiau
as m ilk ihelf I
ADVANCED PHOTOGKAPMY
kaip 45% visos karo kainos
l,OWRMT DOSNIIII.K l’Rh ES
SPREADSI SLICESI TOASTSI
paėjo nuo inflacijos.
PHONE I APAYETTK 2*11
' MELTS PERFECTLYI '
Gyvenimo kainos kilo
Suv. Valstybėse l1/^* per
mėnesį. Jeigu šių kainų ki
No matter whst you’ve tried aritheut
success for uaaigntly surface pimplavų
Paulina Russian and Turkish Baths
limas nebus sustabdytas,
Msndshe. and similar skin irritationa,
here’s aa amazingly successful doeSavo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
gyvenimo išlaidos kovo m.,
tor’a formula -powerfully soothlng
Žemo—whlch quickly rei ieves
I
Šią
Moderniška
Lietuvio
Įstaigą!
šių metų, bus pakilę 15%
itchlng aoreneaa and starta right in ta
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
heip nature promote FAST nealing.
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
nuo rugsėjo mėn., 1939 m.,
80 years continuous aucceast Let
Žemos 10 different marvelously effecRadiations, Swedish Massage ir Movements.
Vokiečių karo laivas “Gniezenau”
kas reiškia, “kad didžioji
tive ingredients help YOUR
Moterims
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Mes tikim į Lietuvos prisikėlimą

I
Veik visi didesnieji Amerikos lietuvių centrai Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo dieną mini rytoj.
Chicagoj — “didžiausiame lietuvių mieste pasauly” tas
minėjimas irgi įvyksta rytoj — Ashland - Auditorium
2 vai. po pietų.
Ne vieną kartą mes šioj vietoj nurodėm savo malo
niems skaitytojams kaip didelę reikšmę turi lietuvių
tautos gyvenime vasario 16-toji diena. Ne vieną kartą
pabriežėm ir tą faktą, kaip svarbu yra šiemet visiems
lietuviams tinkamu būdu paminėti aną reikšmingąjį
įvykį — Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimą,
padarytą 1918 metais vasario 16 d. Mes nė kiek neabejojam, kad visi geri lietuviai tai puikiai supranta
ir rytoj į iškilmes susirinks gausingai ir tuo atnaujins
savo griežtą stovėjimą už atstatymą laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos
»
J valstybės.
' •r •
(J
Yra, vis dėlto, mūsų tarpe tokių tautiečių svyrū
nėlių, kurie ima ir suabejoja dėl Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo galimumų. Lietuvos valstybės lais
vė ir nepriklausomybė, girdi, yra pasmaugta. Ją šian
dien valdo ir skaudžiai persekioja vokiečiai. Be to, jos
tyko kiti didieji Lietuvos kaimynai. Kaip gi gali maža
tauta atsispirti kelioms galingoms valstybėms, kurios
yra užsimojusios ją išnaikinti? Tokios tai mintys kan
kina kai kuriuos mūsų tautiečius.
Kada reikia dirbti, kovoti ir kada užsimojama žūt
ar būt laimėti, abejonėms ir beviltiškumui vietos ne
turi būti. Sąmoningi, taurūs lietuviai gyvena tik ta
mintimi,.kad kova bus laimėta ir kad 1918 m. vasario
16 d. pareikštoji tautos valia Nepriklausomybės Akte
išnaujo bus įgyvendinta Ir jokios piktos jėgos tos lie
tuvių tautos valios nebepajėgs sulaužyti.
Gai kas iš mūsų tautiečių gyveno abejonėmis ir anais
laikais, kuomet Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklau
somybės dokumentą. Tada, juk, abejonėms galėjo būti
didesnio pagrindo. 1918 m. Lietuva irgi buvo tų pačių
vokiečių okupuota. Ją norėjo pasiglemžti sau ir Rusi
ją ir Lenkija. Lietuvos vardas mažai tebuvo žinomas
pasa/uliui. Neturėta prieteliu, neturėta užtarėjų ir gy
nėjų. Lietuviams trūko inteligentijos. Nelengva huvo
sudaryti valstybės aparatas. Kraštas buvo nualintas, su
naikintas. žmonės suvargę, nukamuoti. Trūko lėšų būtiniausiems reikalams. Beveik vienintelis pajamų šal
tinis buvo — Amerikos lietuvių sukelti fondai. Bet
ir tomis nepaprastai sunkiomis sąlygomis lietuvių tau
tos vadai neabejojo. 1918 m. vasario 16 d. jie drąsiai
prabilo tautos vardu į pasaulį:
“Lietuvos Taryba, savo posėdy vasario 16 dieną.
1918 metais, vienbalsiai nutarė kreiptis: į Rosi jos, į
Vokietijos fr kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimu:
“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos
nutarimu rugsėjo 18-19 dd^ 1917 metais, skelbia
atstatanti Nepriklausomą Lietuvos Valstybę su sos
tine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų val
stybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos
Valstybės pamatus Ir jos santykius su kitomis val
stybėmis privalo galutinai nustatyti Seimas, demo
kratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas”.
Visi turi pripažinti, lietuviai ir nelietuviai, kad tai
buvo drąsus Tarybos žygis. Daug kam galėjo kilti abe
jonių, ar jisai bus galima realizuoti. Bet, kai buvo drą
sos, kai vadai neabejojo dėl laimėjimo, kai tautoj bu
vo ryžtingumas kovoti dėl savo laisvės Ir teisių iki
paskutinio kraujo lašo, visos kliūtyB nugalėta, galingi
užpuolikai buvo atmušti ir tauta, eidama “per skaus
mus į garbę” iškėlė Nepriklausomybės vėliavą ir ją
išlaikė per suvirš 22 metus.
JUžtai šiandien beviltiškumui UeLuvjįį Urge mažiau
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teturi būti vietos, negu prieš 24 metus. Genai, jei jo
visai nebūtų. Po šio karo Lietuva daugiau galimumų
turės atsikelti, negu anais laikais. Per su virš 22 me
tus gyvendama laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, Lie
tuva įrodė pasauliui, kad ji yra pajėgi, kad ji pati
puikiausia gali tvarkyti savo reikalus. Kvotimai buvo
išlaikyti. Pasaulio demokratijos tą puikiai žino. Ir
tai labai svarbu.
Šiuo metu daugiau yra vilčių laimėti ne vien tik
dėl to, kad Lietuva yra kvotimus išlaikiusi, kad jos
vardas jau plačiai yra žinomas bet ir dėl to, kad pa
saulio demokratijos, ypač Jungtinės Amerikos Valsty
bės, kariaudamos su tautų pavergėjais, su šios gady
nės siaubu — diktatūromis, aiškiai stovi už visų tau
tų laisvę ir nepriklausomybę. Nedaroma išimčių ir
Lietuvai. Patsai Prezidentas Rooseveltas, pasaulio de
mokratijų vadas, ne tik nepripažįsta okupantų smur
to Lietuvoje, bet aiškiai ir nedviprasmiškai yra pasa
kęs, kad Lietuva ir vėl bus laisva ir nepriklausoma
valstybę.
Tad, suimdami viską krūvon, mes drąsiai žiūrime į
Lietuvos ateitį, mes tikime jos prisikėlimui.
Tik, žinoma, vien tik gyventi viltimis ir vien tik
tikėti neužtenka. Reikia dirbti ir kovoti. Juk ir 1918
m. vasario 16 d. neužteko tik paskelbti Lietuvos Ne
priklausomybę. Reikėjo daug dirbti, daug ir ryžtingai
kovoti, reikėjo ir kraują lieti, kad atstatyti valstybę
ir ją nuo priešų apginti. Be darbo ir kovos ir dabar
neapsieisime. Bet lietuvis darbu ir kovomis užgrū
dintas, nebijo pasišvęsti. Reikia tik, kad vadai planus
patiektų, darbą ‘ paskirstytų, kelius nurodytų.
Visi aiškiai žinom, kad šiuo momentu mūsų, Ame
rikos lietuvių, pirmoji pareiga yra — visas savo jėgas,
ir dvasines ir medžiagines, dėti savojo krašto, Jung
tinių Valstybių, laimėjimui užtikrinti. Laimės Ameri
ka, laimės LietuVa ir kitos pavergtosios tautos.

Registracijos proga
Pirmadienį registruojami kariuomenei vyrai tarp 20
ir 45 metų amžiaus. Bus užregistruota daug milijonų
asmenų. Vienai dienai tai yra milžiniško didumo dar
bas, kad ir prie geriausios organizacijos ir prie ge
riausio prisirengimo. Dėl to, kas tik gali, turi gelbėti,
kad tas darbas kuo sklandžiausia būtų pravestas. Daug
čia galės padėti ir patys registrantai: jie neturi vėlintis ir turi būti pasirengę greit ir tiksliai atsakyti
į tuos klausimus. į kuriuos reikalinga atsakyti.
Bus paimta į kariuomenę daugiau vyrų, krašto iš
laidos padidės. Dėl to visų yra pareiga daugiau pirk
ti U. S. Defense bonų, gausingiau aukoti Raudonajam
Kryžiui. Reikia neužmiršti, kad juo gausingesnė bus
Jungtinių Valstybių kariuomenė ir juo geriau ji bus
aprūpinta visokiais karo reikmenimis, juo greičiau bus
laimėtas karas, juo greičiau bus išlaisvintos diktato
rių pavergtosios tautos. Tad, nieko nesigailėkime Dė
dei Šamui ir jo daromiems žygiams!

Nepriklausomybė
Tautos brangiausias turtas — tai Nepriklausomybė.
Nieks to neginčija ir nieks dėl to neabejoja. Minėdami
mūsų tautos Nepriklausomybes paskelbimo sukaktį,
mes drauge patvirtinam savo ryžtingą nusistatymą
reikalauti lietuvių tautai laisvės ir vergijos pančių
nutraukimo. Laisvę pažinę ir ją visa širdimi pamylę,
mes nei lietuvių nei bet kurios kitos tautos verguvėje
matyti nenorim.
šiuo metu daugel tautų prarado savo nepriklauso
mybę, daugel tautų ją didvyriškai gina, bet visos tau
tos, didelės ar mažos, pasiryžusios ją atkovoti ir iš
likti laisvomis ir nepriklausomomis. Bet kova už tau
tos laisvę yra pati sunkiausia ir mes turim nuolat bu
dėti ir būti pasiruošusiais aukotis.
Mes žinom taip pat, kad ir mūsų senuoliams bei tė
vams toji kova buvo nelengva, bet jųjų ryžtingumas
tvirta valia ir gilus patriotiškas jausmas visas kliū
tis įveikdavo.
Tebūnie tas jų kilnus darbas mums nuolat pavyz
džiu. Sujungę visas lietuvių tautos kūrybines jėgas ir
nuoširdžiai bendradarbiaudami su visomis pavergtomis
tautomis prieš plėšriųjų diktatūrų rėžimus, mes Lie
tuvai vėl Nepriklausomybę laimėsim. Del to jokių nei
mažiausių abejonių būti negali, nes XX amžiuje nieks
nepajėgs laikyti verguvėje tautų tautas.
Dabar gi, minėdami ir patvirtindami savo tvirtą nu
sistatymą ginti Lietuvos Nepriklausomybę, mes taip
pat jaučiam gilios padėkos jausmą visiems pavergtos
Lietuvos prieteliams ir užtarėjams ir pirmoje eilėje
toji padėka tenka vyriausiam ir ištikimiausiam lietu
vių tautos draugui Prezidentui Rooseveltui.
Todėl mes ir turime pirmoje eilėje visomis pajėgo
mis remti U. S. A. vyriausybės pastangas laimėti ka
rą ir sutriuškinti diktatūras, nes tuomi mes geriau
siai išreikšime gilų lietuvių tautos dėkingumą U. S. A.
ir tik tuo būdu galim tikėtis sulaukti visos lietuvių
tautos svajonių išsipildymą atstatant laisvą, nepriklau
somą, demokratišką Lietuvos Respubliką.
.
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Areštai caro sostinėj....... Po svietą pasidairius
Petrograde, Rusijos sostinėj,
Brooklyn’e vienam teatre
policija suiminėja suokalbi pradėta rodyti filmą “Paža
ninkus, užsimojusius nuver dėtoji žemė” iš Sovietijos
sti carą ir įsteigti respub Birobidžano žydų gyveni
liką.
mo. Balšavikų gazietos ra
gina visus lietuvius eiti žiū
Kardinolas vokiečių ne rėti ir imti pavyzdžius.
laisvėje....' Vatikane negau
Daugelis bruklyniečių ta
nama žinių iš Belgijos kar čiau juokiasi
sakydami:
dinolo Mercier. Spėjama, kam man pinigus mokėti,
kad okupantai vokiečiai jį kad mokintis gyvenimo iš
laiko belaisvėje.
kokio ten Birobidžano žydų
Negali būti taikos su Vo
kietija.... Vašingtone val
džios sferose vis labiau įsi
tikinama, kad jokiu būdu
nebus galima taika tarp
Jungtinių Valstybių ir Vo
kietijos.
Vilniaus lietuvių gimna
zija... Lietuvių gimnazija
Vilniuje pradėjo savo veiki
mo antruosius metus. Mo
kiniai už mokslą moka po
5 rublius į mėnesį. Gimna
zijos direktorių yra Myko
las Biržiška.
•
“Mūsų Kalendorius”... Vii
n riję išėjo iš spaudos 1917
m. “Mūsų Kalendorius”, Tai
80 puslapių knyga.
•
Visų gyventojų mobiliza
cija,... Prancūzijos vyriau
sybė suplanavo sumobili
zuoti karo reikalams visus
abiejų lyčių gyventojus nuo
16 iki 60 metų amžiaus.

gyvenimo, kad mes galime
dykai puikiausiai mokytis iš
čia pat, Brooklyn’e, gyve
nančių žydų.

Kai Lindbergh’as, po išti
kusios namie tragedijos, bu
vo nusikraustęs Ąnglijon,
daugelis amerikiečių jį lai
kė lig kokiu dievaičiu ir
troško, kad jis grįžtų namo.
“Liberty” laikrašty vienas
net tokias eiles buvo para
šęs:
' ' . *O Lindy, come back home!
Foreign soil is not your
place
In any land on earth
The spot for you is here
with us,
The dear land of your birth.
Let no mean scoundrel drive
away
Our hero, bold and brave.
Dear Lindy, come back to
us
Across the surging wave.

Šiandien prisiminus LindDženitorių streikas... Chi bergh’ą daugeliui pasidaro
cagoj eina didelis dženito net kartu gerklėje.
rių streikas. Reikalaujama
geresnių darbo sąlygų, tei
Jonas Švarutis per daug
singesnio atlyginimo.
metų skundėsi deglių šone.
Nors ir kantrus buvo vy
Badas Lietuvos sostinėj... ras, bet vieną kartą susiSužinoma, kad Vilniaus žmo purtė ir pasistanavijo pada
nių padėtis desperatiška. ryti radikališką žygį.
Siaučia badas. “Vokiečiai į— Et, nueisiu į pirtį, ištaisė net tam tikrą dirbtu sikepinsiu, šoną gerai iš
vę, kurioje apvaloma ir pri trinsiu, gal ir praeis skaus
rengiama maistui pastipu mas, kurs jau treti metai
sių arklių mėsa.”
mane kankina.

Kaip nutarė, taip ir pa
darė. Nuėjo pirtin ir kai
nusivilko marškinius, sura
do. j°8 j° skausmas šone
tai buvo miežio varpa, įtsrigusi į marškinius ir per ke
letą metų jį “deglių” kan
kinusi.

Aną diėh smarkiai susi
barė Jurgis Samanėlė su
Juozu Kukaičiu. Samanėlė
Kukaitį pradėjo vadinti asi
lu, o Kukaitis Samanėlę —
arkliu.
— Kreiziau tu, — šovė
Samanėlė Kukaičiui. — Ar
klių taip jau nedaug, o ne
užilgo visai jų nebus, nes
automobiliai visus išstums
iš gyvenimo, o asilų kaip
buvo, taip ir bus, jei ne ke
turkojų, tai dvikojų.

LABS RYTS!
Rašo Jonas Sk«IIy

Gal delčia buvo.

- ,

' Merė •— Tu sakai-, kad pil
nas mėnuliis daug prisideda
prie meilės pirm ženatvės?
Zuzė — Na tai šiur, ar
nežinojai?
Merė — Jes, dabar žinau.
Atmenu kuomet
Baltrus
prašė mano rankos, tą va
karą labai lijo. Jau antra
šią savaitę naktis, kaip jis
pareina namo auštant.

Šiaučius ne kriaučius.

Šiaučius — Sei, kas su
tavim daro8i?.Po šimts pi
pirų, tavęs prašiau kelnes
išprosyt ir kišenę pataisyti,
o tu užsiuvai, taip pat pa
darei ir su kelnių akia.
Kriaučius — E, tas nieks!
O tu ką mano batams pada
rei? Pataisęs dar prisiuvai
liežiuvuką taip pat ir vieną
ausį. Tu esi kriaučius, ne
šiaučius!
Piktą neprityręs, dorą ne
pažinsi.

LIETUVOS GRAŽI KARIUOMENE

Lietuvos graži kariuomenė žygiuoja pro katedrą Vilniuje. Mes tikime, kad neužil
go vėl žygiuos mūsų narsioji kariuomenė pro katedrą į Gedimino kainą iškelti trisgalvg Lietuvos vėliava,
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
I lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matuseviėifit
(Tęsinys)

— Kaip atsitiko, kad jūs nustojote tikėjimo, ir kaip
galėjo būti, kad jūs likote archlriejum?
— Tikėjimą man išplėšė vyskupas Kirilas!

KARO MUZIEJUS LAIKINOJOJ SOSTINĖJ

O

me svarsto laimės apgavys
tes
Gėlė, gražiomis vaivorykš
tės spalvomis, maloniu kva
pu, žmogų traukia prie sa
vęs. Nuskinta greitai vysta,
už poros dienų netinkama
laikyti namuose, nes jau at
siduoda. Geriausiai paruoš
tas valgis, nežiūrint kaip
saugojamas, po savaitės pa
atdaro net pavojingas.

K. BARAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
■

■

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius

kraštus, į laisvės šalį.
(Tęsinys)

— Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė....
Tą valandą visi mintimis skridom į Lietuvą, kurio
je mūsų broliams ant ranlfų uždėti vergijos retežiai ir
Visi į jį sužiuro nustebę, nes archiriejus visos liaudies
prisiekėm nieko nesigailėti, kad jie būtų sudraskyti ir
buvo laikomas beveik šventuoju dėl savo staiga permai
išmesti iš mūsų žemės.
nyto gyvenimo. Daugybei netikinčiųjų jis sugrąžino ti
Kūčių vakarienės metu viena Klaipėdos krašto lietu
kėjimą.
vaitė sudainavo keletą lietuviškų dainelių, o ne vienas kū— Taip buvo, — pradėjo vyskupas pasakoti. — Tai
čių dalyvis maloniu halsu tyliai tyliai pritarė. Bet kai jau
buvo 1918 m., atsimenate, kaip visi sėdėjo belaukdami
na lietuvaitė užtraukė: “leiskit į tėvynę, leiskit pas sa
raudonųjų mirties. Be išpažinties jis nenorėjo mirti, ir
vus” ..., visi jai pritarė galingais balsais, salė prisipildė
jo išpažintis išplėšė man tikėjimą.
balsų meliodijomis ir iš ne vieno akių nuriedėjo gailios
— Negalimas daiktas! — tarė motina.
lietuviškos ašaros.
— Bet taip buvo. Jis gyveno užsidaręs archiriejų rū
Lietuvių tremtinių tėvų vaikai irgi žavėjo susirinku
muose. Gyveno nepaprastai kukliai, beveik išvien besi
sius ne tik dainomis, bet ir eilėraščiais, ui tat Kalėdų
melsdamas, taip, kad aš kiekvieną dieną stebėjaus jo
senelis duosniai juos apdovanojo įvairiomis gėrybėmis.
šventumu. Atėjau kartą pakloti jam lovoa.
šis kūčių vakaras dar ir šiandien yra gyvas mano
širdyje, nes jis primena sunkią lietuvio kančių dalią ir
Jis negalėjo atsikelti, nes sirgo. Tada jis man tarė:
nepaprastai jautrų pasiūgimą laisvės ir nepriklausomy
“Klausyk, Volodia, aš noriu šiandien prie tavęs atlikti iš
bės,
kuri kiekvienam yra brangi kaip gyvybė, kaip nekal
pažintį. Tu esi jaunas, bet esi karštas Dievo ieškotojas.
tų širdžių meilė.
Matai tu, tarė jis, — Dievas tik žmogaus širdyje ir žmo
1941m. Kūčių vakarą praleidau Jungtinėse Amerikos
nės jį sau sugalvojo, kad save kiek suramintų, kad vie
Valstybėse, kur yra laisvė ir žmogaus teisių pagerbimas,
niems gerai, o kitiems blogai klojas, taip sakant, kad
bet ir šį vakarą skridau mintimis į gimtojo krašto laukus,
šioje vargingoje žemėje šiokią tokią teisybę atstatytų.
vaikščiojau prie Nemuno, prie kurio, gal neužilgo, skam
Mintis “Dievas” yra geniališkiausia, kokią žmogus galė
jo sugalvoti, kad galėtų žmogų pakelti nuo gyvulio, kaip
Jo Eksc. vyskupas ernard bės dainos apie mūsų karžygių pasišventimą, drąsą ir
kiaulės ar galvijo.
J. Sheil Chicago
auxilia- savam kraštui meilę ir taip pat apie našlaičių ašaras, ku
rus vyskupas ir Catholic rias lieja tolimame Sibire, atskirti nuo savos motinos.
Taip, jei širdyje kas savo Dievą turi, tas yra geras
i’outh organizacijos direkto
žmogus. Tai ir viskas, su šiuo gyvenimu viskas baigias.
rius,
sekretoriaus H. Mor- 14. Kraštas, kuriame dar žymu pilietinio
Jei žmonės to nebūtų išsigalvoję, komunizmas jau se
genthau pakviestas karo
niai būtų buvęs, ir žemę galėtų rojum paversti.
karo pėdsakai
Iš šio bokšto skambėjo Lietuvos Laisvės Varpas, ku darban ir paskirtas iždo de
Tada aš jo paklausiau:
ris skelbė apie Lietuvos savanorių karžygiškumą, kuris partamentui patarėju. Pra
1941 metų vasario 3d. vėlybą vakarą atsidūriau Is
— Kaip galite jūs apie pomirtinį gyvenimą mokyti Lietuvai padovanojo Laisvę ir Nepriklausomybę. Ateis nešime pažymima, kad vys-, panijos gražiame Barcelonos mieste, kuris nuo šviesų žė
kitus, jei pats juo netikite?
laikas, Laisvės Varpas vėl suskambės, nešdamas lietu kūpąs retkarčiais bus kvie rėjo ir džiugino tąjį, kuris kokius šešius mėnesius nėra
viams linksmą žinią, kad Lietuva vėl tapo laisva ir ne čiamas į Washingtoną pasi matęs panašaus miesto, paskendusio elektros šviesoj.
Jis atsakė: "•
5
tarimams.
— Labai paprastai, aš juos visus apgavau! Čia yra priklausoma.
Bet ir Barcelona pilietinio karo metu buvo aptemdy
mano tragedija! Norėdamas žmones suraminti, jų sielas
Wąęhingtone
kalbama, ta. Ne tik miestas buvo apsiaustas tamsos, bet ir gra
nukreipiau į tuščią punktą. Nieko nėra danguje, viskas
kad čia einasi apie apsaugos žiausi pastatai buvo ardomi ir griaunami.
žemėje...
ženklų ir bonų pardavinėji
Prieš keletą metų Ispanijoje ėjo aršios kovos tarp
Pirmyn
į
kovę.
— Jūs tai viską pats sugalvojote! — sušuko motina.
mą. Bet vyskupas pareiškia, nacionalistų ir vyriausybininkų. Generolas Franco, su fa— Jums gėda, kad jūs savo žodžiais šmeižiate vyskupą
jis tikrai dar nežinąs, ko langistais, pasišovė kraštą apvalyti nuo raudonųjų.
Mes tikim į prisikėlimą
Kirilą, kuris savo darbais buvęs kone šventuoju'
kios pareigos jam bus skir
Tėvynės mūsų Lietuvos;
Ispanijos pilietinis karas daug kaštavo: tūkstančiai
tos. Ateinančią savaitę Jo
Darbais pakelsim jos likimą —
Vyskupas visai nebojo motinos kalbos. Jis jau buvo
Ekscelencija vyks į Washin- išžudyta kunigų, išsprogdinta gražiausi pastatai, žemė
Sulauks ji ateities laisvos!
visai pasigėręs ir, vos apversdamas liežuvį, kalbėjo lyg
gtoną pirmiesiems pasitei- aptaškyta kraujais, šauniausi ispanai iššaudyti, kraštas
savo mintyse.
pateko į sunkią ekonominę būklę, su kuria šiandien ispa
riavimams.
Kovosime stipriai, vieningai,
— Komunizmas yra geriausia religija. Kristus buvo
nas grumiasi.
Vaduosime tėvų kapus;
pirmasis komunisatas. Jis sakęs, kad reikia laisvu noru
Vyskupas sako, kad jis
Ispanijos pilietinis karas socialinių problemų neiš
Trispalvę nešime garbingai, —
viską su kitais pasidalinti, o komunistai jėga viską iš
mielai sutinka tarnauti ša sprendė ir sunku ten išspręsti, nes labai nepalankios gam
Iškelta Vilniuje ji bus!
liai šioje išbandomoje jai tos sąlygos, daug ten nedirbamos žemės dėl kalnuotumo
turtingųjų išplėšia. Archiriejus Kirilas sakęs, kad ko
valandoje pagal savo išgalė , pietų krašto žmogus linkęs į tingumą, šalia to, didieji tur
munistai vykdo Kristaus įsakymą.
Pirmyn,
į
kovą,
miels
lietuvi,
jimo.
— To jis nesakė, melas! — tarė motina. O kodėl
tai yra suplaukę į didikų rankas, kuriems daugiausia rūpi
Mus šaukia pavergta tauta!
jis mirė kankinio mirtimi, jei jis taip manė. Jis galėjo
savi interesai, o ne visų žmonių. Ispaniją taip pat kanki
Dar nesam Lietuvai pražuvę,
Juo labiau susipratęs ka na ir kon8ervatoriškumas, kuris trukdo žengti radikališ*
tapti komunistu! Pągaliau, kam jam reikėjo viską jums
Dvasia ryžtinga ir tvirta!
talikas, tuo daugiau remia kesniu reformų keliu.
išpažinti, jei jis niekuo netikėjo?
katalikiškąją spaudą. Dėl to
— Kodęl? Labai paprastai! Archiriejus Kirilas ir
Dabartinis karas Ispanijos ekonominiam gyvenimui
Šalin,
jūs,
priešai,
iš
Tėvynės!
ir Tamsta pasistengk gauti ne tik kad netalkininkauja, bet jį paraližuoja. Ten skur
savo mirtimi norėjo apgauti visus, kuriuos jis gyvenda
Šalin šalin!... jei ne — mirtis!
“Draugui** naują skaitytoją. das yra nemažas, todėl nepasitenkinusiųjų esamąja tvar
mas apgaudinėjo, o man jis todėl išpažino, nes norėjo
Mūs
jėgos
tvirtos,
begalinės
—
susilaukti iš manęs pasekėjo. Jis pasakė:
ka gana didelis procentas. Juk alkanas pilvas yra didžiau
Nes laisvės šviečia mums viltis!
Išmintingas žmogau — at sias revoliucionierius.
— Eik ir atidaryk žmonėms akis!
L. Š le'is
sikratyk draugo, kuris su
— Melas, melas! karščiavosi motina.. — Jei jis būtų'
Pilietinis karas ispano dvasią sužalojo, nee brolis
tavo priešais sėbrauja.
žinojęs, koks jūs esate žmogus, jis mieliau pats būtų iš-!
kovojo prieš brolį, šis kartėlis negreit pranyks, jis ir da
vengęs mirties, kaip savo ganytojavimą jums pavedęs.
bar trukdo tautą sucementuoti. O ir kitu laiku ispanas
RIMTIES VALANDĖLEI
Jūs jau ne krikščionis, bet stabmeldys!
nelabai pažino ramaus gyvenimo, nes jo maišytas krau
jas verda ir kunkuliuoja.
“Vyskupas”, visai nekreipdamas dėmesio į mano
Sekančią savaitę prasidės tė milžinišką laivą “NorGnard Yoor Coontry.;.
Nors ispanas ir pergyvena ekonominio gyvenimo
motiną, vos tavaliodamas liežuvį, murmėjo toliau:
gavėnia, laikotarpis skiria- mandie”, kuris savo praand Yoor Loved Onei
sunkumus, daug nepasitenkinusiųjų, bet ne vienas iš jų
— Po keturių dienų atėjo raudonieji ir išsivedė jį mas maldai, pasninkui, pri- banga, papuošimo įvairumu
skaudžiai pergyvena raudonųjų terorą ir bevelija kurį
nužudyti. Dar kartą jis mane palaimino ir tarė:
siminimui žmogaus amžino stebino keliaunininkus per
RigM
now,
fhousandt
•(
— Atitaisyk, ką aš esu sulaužęs savo beprotišku- tikslo. Pelenų dienoje, ku platųjį vandenyną. Dabar
laiką skurdžiau gyventi, kad tik vėl nečaižiotų jų kūne
young
American
toldien
and
mu, būk kūrėjas “Gyvosios Bažnyčios” kaip kad aš bu- nigas, pabarstydamas gal- nelaimei ištikus, tas milžibaisi raudonojo komunizmo rykštė.
are risking tbeir Ine* to
vau “Mirusios Bažnyčios” gynėju! — Tą pačią dieną vas pelenais, kiekvienam nas guli apvirtęs dumbluo- tailon
Ispanas su išgąsčiu kalba apie raudonųjų slautim*
prottct yoen. Pofriotitm, your
jie užkasė jį gyvą žemėn...
sako: “Atmink žmogau, kad tame uosto vandenyje, kaip «wn jelf-prolecflon, demandt
Ir kaip jis nekalbės su baime apie komunizmo s*avb~
. .. ................
dulkė esi ir į dulkę pavir- negyva bangžuvė.
kada dar šiandien jis regi išsprogdintus gražiausius nr
that you do your part, nowl
Valandėlę jis tylėjo; griebėsi vėl degtinės ir pisako- p.
tatus, apiplėštas bažnyčias, išniekintus numirusiųjų Is
Start buying United States
jo toliau:
' , ’
1 Viename garsiame viešbuOcfcnte Savingt Bondi and
rtus, sušaudytus savo vadus ir artimuosius, vien tik ui
— Kristus ir Platonas buvo abudu didžiausi meląDabartinio karo nuosto- tyje, valgyklos salėje iškel- S t am p t immediately. Bacjt
tii, kad jie buvo nuoširdūs katalikai.
giai. Pirmasis apgavęs Žmones savo idėjų pasauliu, an- l*a*: mieRtų išgriovimas, ei- ta puota garbingam finan- down th< aggretson with your
Labai trumpai gyvenau Ispanijoje, bet ilgėliau teko
trasis pasakojo apie dangų, o pamiršo žemę. Leninas, l®8 nukautų kareivių, kurių sininkui. Tas asmuo, poky-! dollen. Bonds are on sale at
pasikalbėti su ispanais ir manyje paliko įspūdį, kad ispa
banlis and pešt offices. They
taip, tai pirmasis tikrasis religijos kūrėjas! Len nas my- kūnai dar nepalaidoti, pu- lio metu, visiems pasakojo
nai mažai arba nieko iš pilietinio karo nepasimokė.
Įėjo žmoniškumą, sugalvodamas savo idėjas. Tai buvo va atvirame ore, dar geriau kaip finansus mokėjęs su i cotf as little as $18.75. Put
your dimes in Defense Stamps
Nelaimė žmones sujungia, bet tik nelaimė pro duris
meilė. Viskas yra tik meiilė, meilė!
primena mums
viskas maniai tvarkyti. Už poros( and they, too, will go to worL
ir vėl žmogus traukia savo dainelę.
— Todėl jūs pasiėmėte ir trečią žmoną? — kirto nyk®ta, vėl grįš žemėn, iš savaičių tas pat asmuo teis- ,
America nceds your monty
Kai žmogus žmogų supras ir išmoks pagerbti kito
jam į akis motina!
.
kurios tas kūnas atėjo. Šie- me aiškinosi kaip jis klasta for a very important reason—to
nuomonę—tada tik, tur būt, pranyks nuo žemės visokie
la pasiliks, o ja mažai kas tapo miliono dolerių savi- sofeguard your counfry, your
Jis pasuko kiek galvą, šaltai nusišypsojo ir tarė:
pilietiniai karai.
rūpinosi.
*
ninku. Teismo pasmerktas, į //fe.
(Bus daugiau)
j Bus daugiau.)
I Prancūzai ilgą laiką sta- prietelių užmirštas, kalėji- Į

Daug veikia žmogus rtit
karėtais užsimiršęs, kad jis
ne kokia mašina, kuri leng
1
vai pataisoma, jeigu, kurt
nors dalelė išdilus. Klausi
mas, kuriems tikslams žmo
gus taip vargsta? Kad kū I
nui būtų geriau? Paimk
saujelę žemės, pasiž'ūrėjęs,
sakyk sau: “Neužilgo aš
pats būsiu saujelė žemės.
Argi man verta tokį gyve
nimą vesti kaip iki šiol kad
dariau?”
Gavėnios laikas, skaudžių
reikšmingų tiesų prisimini
mo laikotarpis. Tinkamai
naudojamas, atgaivins, stip
rins dvasios pajėgas ieško
ti ir siekti to, kas į dulkes
nesubyrės.
A.B.C-J.

PASKIRTAS PATARĖJU

Dllūflll
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Svarbus priminimas
Visi vyrai, kuriems 1941
m. gruodžio 31 dieną suėjo
20 metų ir tie, kurie dar
nebus 45 metų vasario 16
dieną 1942 m., ir tie, kurie
dėl įvairių priežasčių dar
nėra užsiregistravę, priva
k) registruotis vasario 16
dieną, paprastai, artimiau
sioj mokykloj jų gyvenamos
vietos.
Registravimo vietos bus
atdaros nuo 7 valandos ry
to iki 9 valandos vakaro
Tai bus pirmadienį, vasaric
16 dieną.

HALIFAX PAGERBIA LINCOLNĄ

Gegužės mėnesi
policijos sukaktuvės

dlenis, vas. 14 d.,
tenka viena kita pavardė
apleisti.
Melsiu Aukščiausiojo, k&&
jus visus palaimintų ir šim! teriopai jums atlygintų. Šis
| proga, jūsų intencija, už
prašiau šv. Mišias, Visv
Šventųjų bažnyčioje, kurios
bus atlaikytos vasario 15-tą
dieną 10 valandą.
Visiems dėkinga
P. Dabulskienė

Šiemet gegužės mėnesį
Chicagos policijos departa
mentas minės savo gyvavi
mo 100 metų sukaktuves.
Chicagos policijai pagrin
das sudarytas 1857 metais,
kai miestas turėjo apie 7,500 gyventojų. Pirmuoju po
licįjos maršalu teko būti
Orson Smith su trimis asis
tentais. Jis maršalu išrink
tas gegužės mėnesį, tačiau
diena nežinoma, nes 1871
metais Chicagoj siautęs gai
sras sunaikino visus tuos ir
l "Draugas” Acme telep notoj
Kurie dirba darbus dėl kitus istorinius rekordus.
Arglijos
ambasadorius
J.
A.
Valstybėms lordas Halifax
karo ir negali iš darbo at Prieš 1857 metus mieste
sitraukti pirmadienį, gali tvarką vykdė šerifas ir du su žmona deda vainiką prie Lincolno kapo Springfielde, '
III., Lincolco gimimo dieną, vasario 12 d.
užsiregistruoti
šeštadienį, konstabeliai.
vasario 14 dieną, arba sek*
Praėjus 100 metų koks j Paskučiausiai, bet ne ma-, leisti kurių nors vardus,
madienį, vasario 15 dieną, skirtumas, šiandie policijos
tarpe 10 vai. ryto ir 7 vai. departamento priešaky yra ziauaiai, ačiū sekantiems meldžiu dovanoti ir jauski-'
vakaro artimiausiam Local viršininkas (komisionierius) asmenims, kurie padėjo man tės, kad buvote paminėti,
Draft Board. Bausmė už ne- ir jis savo žinyboje turi apie linksmai praleisti ligos die nes per daugumą kartais
nas, dovanomis, linkėjimais SKAITYKITE “DRAUGĄ’
užsiregistravimą: dešimts 6,600 policininkų.
ir apsilankymais: Drazdaus
tūkstančių dolerių, arba
Sukaktuvių minėjimui ge
penki metai kalėjimo, ar gužės mėnegį policijos depar kienei, Lileikai, Dimienei
Stase vičienei, Bružams, Mit
abi sykiu.
tamentas pasirinks sau tin
kienei, Titus, Viliūnams, Lui
Taigi, labai svarbu vi kamą dieną.
kiams, Murauskienei, Lisy,
siems, kurie dar nėra užsi
Pociui, Cappozo, Dolle Molregistravę — registruotis.
Amerikonizmo. savaitė le, šiapari enei, Domicėlei,
ANTANAS
W. B. Sebastian,
Chicago mayoras Kelly iš- Kankalienei, Viršilienei TiSTANEVIČIUS
Secretary Local Board 97 leido proklamaciją, kuriaja i kuišienei ir josios dukrelei,
Mirė vasario 11 d., 1942 m.,
skiria “Amerikonizmo Savai- Beiliui, Jon. Bružui, Sinke5:20 vai. popiet, sulaukęs pusės
amžiaus.
tę” Chicagai minėti nuo šio vičienei, Kasparienei, DomGimęs Lietuvoje.
Kilo IS
Naujos komedijos,
Šaulių apskr., Ligumų parap.,
vasario 12 d. iki vasario 22 brauskiui, Jurionienei, RičYoniškaičiu kaimo. Amerikoje
Išgyveno 39 m«tus.
kienei, Astrauskienei, Irkidienos.
visi pamatykite
Paliko dideliame nuliūdime:
moter) Oną (po tėvais Kiseliūnienei Marijonų broliukui
tė), ir daug kitų giminių, be,
Cicero. — Šv. Antano pa
draugų ir pažįstamų.
Cibulskiui, Martin, Gilienei,
Velionis priklausė prie S.L.rap. komitetas jau sudarė Padėka
R.K.A., 160-tos kuopos Ir prie
Ilstrom, Devfit, Cepulionie
Lietuvių Piliečių kliflbo.
programą Užgavėnių vaka
Jau praėjo viena kita sa nei, Palonienei, Sinke vičiūKūnas pašarvotas namuose:
4011 So. Talman Avenue. Lai
rui. Nemanykite, kad bus vaitė, kaip grįžau iš Šv. Kry tėms, Dočkienei, Grigaitie
dotuvės Jvyks pirmad.. vas. 16
d. Iš narnų 8 vai. ryto bus at
tos pačios komedijos, ku žiaus ligoninės ir pradėjau nei, Vaičiūnienei, Stupelielydėtas J Nekalto Prasidėjimo
Panelės švenčiausios par. baž
rios buvo praėjusiais me žymiai stiprėti. Jaučiuosi e nei ir visoms draugėms iš
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
tais. Visai ne. Bus daug santi daugeliui pažįstamų Marshall Field Annex Buildpamaldų bus ndlydėtas J Šv.
Kazimiero kapines.
naujoviškų triksų. šįmet į ir draugų skolinga ir kitaip ing; taip pat Marshamdo,
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
parapijos komitetą įėjo ke nemoku atsidėkoti kaip tik. Razmams, Šidlauskienei ir
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris Ir Giminės.
li nauji nariai. Na, jie ir tai tardama viešą ačiū per Jerkaitienei ir jos sūnui B.
Laid. direktoriai: Lachawicz
Ir Sūnai, tel. CANal 2 515.
sugalvojo naujų komedijų dienraštį “Draugą”.
Jeigu teko, per klaidą apŠirdingiausi padėkos žo
Užgavėnių vakare kas bus
kas nebus, bet Lašinskiui džiai visų pirmiausiai kun.
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
bus labai bloga. Taip sako P. Juškevičiui už dvasinį
patarnavimą; dr. J. Ruzic
Kanapeckas.
PRUZIN FUNERAL HOME
Net ir mūsų klebonas pa už padarymą sėkmingos oGeriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
siskubino parvažiuoti
iš peracijos; sės. M. Brigitai
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
trumpų atostogų, nes ir jis už rūpestingą priežiūrą li
nori pamatyti, ką parapijos gos metu; ir visoms slau
komitetas gali padaryti. gėms, kurios minimi rūpi
Nepraleiskite Užgavėnių va nosi.
karo nei vienas! Būkite pa
Ačiū sesutėms Kazimie(Įsteigta 1889 m.).
rapijos svetainėj visi. Tikie- rietems, kurios irgi manę3
tas tik 25c., o juokų už nepamiršo dažnai atsilanky
$100.
Rap. damos. Didelį ačiū savo vy
rui, sūnui ir marčiai už jų
SKAITYKITE ‘DRAUGI pasišventimą.

PETER TROOST

A.

t
tėvais

A.

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius pinklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” k:ilnavlmo sąrašo.
Prisiųskite
plūktus
paštu
“parcel
post".
28 NO. LOOMIS STREET

REIKALINGI DARBININKAI
HELP VVANTED — MOTERYS
OPERATERKOS
Tikta, patyrusios. Prie ‘single nee
die“
mašinos,
siūti
bovelnlnes Ir
"rayon” dreae*.
Taipogi reikalingos
PROSYTOJOS.
“Sectlon” darbai.
Geriausios darbo sąlygos. Pastovūs
darbai. .
KORACII BROS.
91S West Van Buren <tt«-«et

Tel. MONROE 1897
5-KAMBARV MCRINIS "BIJNOALOW" PARSIDUODA.
Insuluotns
atikas (pastogė), langais įrengti už
pakaliniai porčlal. Š, namelį gali
ma matyt, šeštadieniais ar sekma
dieniais. Atsikreipkite:
A. L. LARSON, 1414 VY. 7ls» Place

aaoo west armitage avenve

HELP VVANTED

Sokaitė)

(Jvveno 1517 Na 15th Avė..
Melrose Park. III.
Mirė Vasario 13 <1.. 1942.
4:30 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiau.
Gimus
Lietuvoje
Kilo Iš
Panevėžio apskr.. Upytės pa
rap.. Tarnagatės kaimo.
Amerikoje Išgyveno 20 m.
PaHko dideliame nuliūdime
2 sūnus: Stanislovą,
marčią
H»len ,r ju šeimą lr Pran
ciškų; 2 dukteris: Ona Ir žen
tą Antaną Balčius,
Valeriją,
žentą Vincentą Tropikus Ir jų
šeimą ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko brolį Vin
centą ,r jo šeimą.
Velionė priklausė prie Šv.
Onos dr-jos. Melrose Parke.
Kūnas pašarvotas Bormann
konlyčloje
115
Broadway
Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį. Vasario 16. iš kopi. ’9:00
v. ryto bus atlvdėta į Mt. Carmęl
par.
bažnyčią,
Melrose.
Park, kurioj Įvyks gedulingos
pamaldos už velionės selą. Po
pamaldų bus nulydėta j Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Dukterys,
Marti, Žentai, Anūkai Ir Gi
minės.
Laidotuvių
Bormann. Tel.
714.

PATARNAVIMAI

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“PINK ERS and FRONT” DIRBĖ
JOS. Patyrusios prie marškoninių
dresių. Aukšta "plece work" rata
užmokestis, ir taipgi didelė bonus
mokestis. Pastovūs darbai,

LIUDVINA TARUTIENft
< ro

CLASSIFIED

ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 94S3—*48*

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo į vtršmlnėtan dar
bininkų paleškanėlas Įstaigas lr |
visas kurių garsinimus
matysite
“Drauge” ateityje, patartina jums
pranešti darbo viršlnlnkanm, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pageldauaml darbininkai, bus jums daug
j lengviau gauti darbus paalškėjant
vlršminėtoms ln Domia ei Joms.
AGENTACTI GERA PROGA —
TOVVN OF LAKE
Vyras, kuria yra gerai susipažinęs su
lietuviais Tovvn of Lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų.’ Patyrimas nereikalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės i raštinę:
2884

RO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTA8 REIKALINGAS —
VVEST PVI.LMAN’E
Geras, teisingas vyras reikalingas agentavtmo darbu,, pardavinėti laik
raščius ,r t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8019 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę;

2834

SO.

OAKLEY

AVĖ.

KAINOS NAMU IR RENIU’ KYLA
Pirk namą dabar — laimė-d

2 fl. no 5 kamb. ir 2 atskiri boi
leriai. gražus mūro namas. Bsnd"si
Marąuette nark. Kaina $9800.
Valdžios morgičius S6000.
6
kamb.
modemiškas “bungolow" Ir garažas. Randasi Marųuctte Parke. Kaina 16500.
4 fl. apartmenta8 su vėliausiais
įrengimais. Randasi Marąuette Par
ke. Kaina t,k $15,300.
6 fl. apartmentas, atrodo kaip
naujas. Randasi Marąuette Parke.
Rendos neša $250.00 j mėnesj. Kai
na $19.000.
12 fl. apartmentas. randasi Chi
cago Lawn arti 63 St. Rendų ne
ša $6000 , metus. Kaina $30.000.
2 mūro namai.. 4 fl. po 6 kamb.
,r 2 lota,. Bankas parduoda tik už.
$12,000.
3 fl. no 5 kamb. ir 3 karu ga
ražas.
Randasi Marouette Parke.
Kaina tik šiandien $11.000.
19 apartmentu moderniškas na
mas. Rendu neša $9510.00 J metus.
Kaina $38.000.
2 fl. po 6 kamb. mūro namas,
apšildomas. Randasi 64 ir Peoria
St. Kaina šiandien tik $6950.
Mes parūpiname morglčtus pir
kėjams. Kreipkitės prie:
K. J. MACKE-MACIUKAS
2846 W. 6»tb St. 2-ros lubos
Tei. Pro’ipeet 3140.

BRIGHTON
PARKE
parsiduoda
TAVERN — BIZNIO NAMAS arba
mainomas ant privatinio namo. Ge
roj vietoj, arti lietuviu parap. baž
nyčios.
Atsišaukite telefonu:
NEVAPA 8039
IŠRENDAVIMUI 2 "FURNISHED"
KAMBARIAI. Tnkaml vyrams ar
merginoms.
Atsišaukite
sekančiu
adresu:
3229 So. Lituanica Avė.
(3-čiame aukšte)

dtrekt.
Ralph
Melrose Park

PASKUTINTS

.t.

PAGERBIMAS

ONA GUDLINKIENE
(po

tėvais

Krauzaltė)

Mirė vasario 12 d., 1942 m.,
11:30 vai. ryto. sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Tauragės apskr., Guvainlų km.
Amerikoje Išgyveno 42 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
sūnų Antaną, marčią Adelę lr
anūkes Dolores ir 8h,rley: duk
terį Antaniną,
žentą
George
Regan ,r 2 anūkus George Ir
James; brolį Joną Krauza Ir
Jo šeimą. ,r daug kitų giminių,
draugų ,r pažįstamų.
Velionė priklausė prie Susivlenyjlmo Brolių Ir Seserų Lie
tuviu.
Kūnas pašarvotas koplyčioje,
718 West 18th Street. Laidotu
vės Jvyks pirmad., vas. 16 d.
Iv konlyčios 8:30 vai. rvto bus
atlydėta į Dievo Apvelsdos pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvvks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę: Sūnų®. Duktė. Mar
ti. Žentas, Brolis. Anūkai ir
Giminės.
Lald. direktoriai Iachawlcz
ir Sūnai. tel. CANal 2515.

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1620). su P. šaltimieru.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727 .

MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

PADĖKA

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
*

PASITIKĖJIMO MUMIS

TEKLE ŠIMAITIENE
Kuri mirė Vasario 1 d. ir tapo palaidota šv. Kazimie
ro kapinėse Vasario 4 d., 1942.
Šiuomi reiškiame nuoširdžią padėką dv. Jurgio parap.
kunigams ir svečiams kunigams: kun. S. Gaučiui, J.
Prunskiui, kun. Barauskui, J. Dambrauskui, M. I. C. ir
kun. P. Cinikui už atlaikytas įspūdingas pamaldas. Dar
dėkojame kun. Juozui Dambrauskui už gražų pamokslą
bažnyčioje ir dalyvavimą kapinėse. Dėkojame varg. A.
Pociui.
. Toliau dėkojame visiems giminėms, kaimynams ir
draugams už lankymą pašarvotos velionės koplyčioje ir
pareikštus mums užuojautos žodžius.
Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams ir
grabnešiams. Dar dėkojame visiems dalyvavusiems pa
maldose ir lydėjusiems į kapines.
Pagalios, reiškiame padėką laidotuvių direktoriui An
tanui M. Phillips už tvarkingą laidotuvių surengimą.
O tau brangi motinėle, po ilgų kančių šiame pasauly
je lai Gailestingasis Dievas suteikia amžiną ramybę.
Nuliūdus Duktė Ir žentas
Elena lr Vincentas Butkal

REKORDAS
Al firma viri 50 m. toa pačio*
Kelmyno* rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Addltional Cost.
Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
KREJPKITftS Į

LIETUVĮ VIC E-P REZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Mptnh» r of the Mthu»nl«n Chamber of Commerce.

MODERNI

Išvidinė PARODA:

4535 W. Wanhington Blvd.

TeL ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 0 Ud 0

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.

Tel. REPubllc 4298
vak.; fteitad. ir Sekm. 0 iki 6 vai.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NAMAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
8. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
8319 Lltuanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARds 1138-1139
8812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
TeL GROvehiU 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVICIUR
Tel. YARds 0781-0782
4348 S. California Avė.
LACHAWICZ IR SENAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Streel
3307 Lituanica Avenue
Tel. PULlmsu 1270 ‘
Tel. YARds 4908

Virš $200 dovanų

šį vakarą dr-ja “Lietuvos
Ūkininkas“ rengia didelį
maskaradų balių West Side
svetainėje, 2244 W. 23 PI.
Gražiausiai ir prašmat
niausiai apsirengusios gru
pės ir pavieniai gaus gra
žią dovaną. Yra virš $200
dovanų.
Darbštus baliaus komitetas
Apie

centrallnį

VISA LIETUVA ŠIA NDIE NUKRYŽIUOTA

"Good" Valentine
J. Šliteriui ir
0. Kazakaltei

šį vakarą draugijos
rr
"Lietuvos Ūkininkas
maskarado balius

baliaus

T

D B A U G A B

ŠešUdienis, vas. 14 d., 1942
-

nIWM1

................ .....—

•'

Cicero. — Vasario 14 d.
Jonui filiteriui, ištikrųjų,
bus geras Valentine. Tą
dieną 9 vai. ryto šv. Mišio
se šv. Antano parap. baž
nyčioj susituoks su Ona Ka
j
ukaite. šliūbas bus iškilmingaą o vestuvių puota
dar iškilmingesnė parapijom
Balėj.
t
J. šliteris yra pavyzdin
ga* vaikinas, p ir daug mo
tų dirba. P. Putrimo valgo
mųjų daiktų krautuvėj. Jc
Kryžių kalnas netoli Šiaulių miesto, šis vaizdas primena baisią lietuvių tautos da
darbštumu ir mandagumu
patenkintas ne vien biznio lį. Ištisus metus Lietuvą teriojo rnisai-bolševikai, o dabar kelintas mėniio, kaip vokiesavininkas, bet ir kostume- čiai-naciai spaudžia ir engia lietuvius. Bet lietuvių kančios ir nepalaužiama drąsa
duoda skaisčių vilčių, kad lietuvis vėl prisikels laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.
riai.

Marųuette Park. — Ma-j
rijonų Bendradarbių 5 sky- ;
rius laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, vasario 15 į
d. 2 vai. popiet, parapijos
Svetainėje. Visi bendradar
biai malonėkite ateiti į su
sirinkimą.
Valdyba

ARTHRITIS
•oma reMM ta
Arthritit d a.
to Sulphur danciency. SnaD
datly coat. Mon
ey Dacfc tf bo
reltef after M
daya* doaafe.

capaulei raiied
SULPHOKAPS
often bringwel-

YourDrug£i«thMtHJLPH<^>*APS

Budriko radio valanda

VELTUI!

Nedėlios vakare, bus nuo Į PAGALBA
LBA nuo SKAUSMŲ
SKA
5:30 iki 6:30, iš galingos
radio stoties WCFL, 1000 RHEUMATI2M0
Kilocykles, kuri pasiekia
lietuvius tolimose kolonijo
se. Bus 50 minučių dainų ir
muzikos programa dedikuo
ja paminėjimui Lietuvo
Nepriklausomybes. Progi v DYKAI ’Dr-go’ skaitytojams
moj dalyvaus Budriko or
kestras, choras, duetai ir so
listai. Todėl nepamirškit už
sisukti savo radio vasario
15 d. 5:30 vakare, Chicago
Rosse Products Co.
laiku.
Budriko Radio ir Rakan Dept. X-6. 2708 W. Farwell
dų Krautuvės, 3241 L 3409,
Chicago, Illinois
So.. Halsted, jau leidžia šias
programas 13 metų.
Jeigu kenčiate kojų ar rankų Hkauainua;
jnaų nunertai skaudi}., ar kenčiate dideli
nkauenių orui persimainant, mes norime,
kad JŪS pamėgl. įtumčt I.O.-tKE TAB8 be
jokio Idkitsčlo or obligacijos Jum. Varto
jamus tūkstančių per suvlr* 20 metų, kad

gavus
greitų,
laikini
palengvinimų
nuo
niirumatliino skausmų, Arthrltll lr NeuI ItlK.

Jeigu neesate vartoja ItOSSE TAUS, tai
prašome pabandyti — pamėginkite MTT8Ų
1ŠKA8CIU. Leiskite mums pasiųsti jums
pilnų pundukų — vau lokite
24
tabletės
VELTUI. Jeigu neduos Jums greito paleng
vinimo nuo skausmo, sugrųžlnklte mums
nevartotų dalĮ Ir nebūsite mums nieku sko
lingi. Nesiųskite pinigų, tiktai savo vardų

komitetą reikia pažymėti,
kad jį sudaro plačiai žino
mi asmenys dr-jos “Lietu
vos ūkininkas“ darbuotėj,
ir visuomenėje: Wm. Duo
Visokio pasisekimo nau
terys kviečia visus atsilan
ba, ilgus metus dr-jos na jame luome!
Švento Vardo
kyti.
rys, daug metų pirmininka
Daug Žadįs ir Sultinvęs ir beveik kiekviename
vyrų draugija
Cicero. — Visų Šventųjų
parengime
nenuilstančiai Paskutinis kvietimas
' gas Balsas!
Praeitą sekmadienį turė draugystės svarbus susirin
veikia draugijos gerovei. Jis
jo susirinkimą. Dalyvavo kimas įvyks sekmadienį, va
dąug pastangų dėjo rinki Town of Lake. — Šv. Var
WHOLESALE
do draugija jau prisiruosė daug narių. Daug naujų į- sario 15 d., 1 vai. po pietų.
mui dįųyapų.
prie šokių vasario 14 d., šv. sirašė. Dabar draugija turi i prašom visų narių atnešti
L1QUOK
30
narių.
Valentino
dienoje
parapijos
po
dovaną
“
bunco
party
’
ĮSTAIGA
S. Krukas, visų einamas
Po susirinkimo buvo įvai rengiamai parapijos naudai.
J. P. VARKALA
ne tik biznio srityje, bet ir salėj. Visi kviečiami atsi
lankyti.
Kurie
jaunuoliai
yri
programa
ir
iškelta
vaįRašt. E. W. Mikutis
lietuviškame veikime. Pri
Lietuvis Auditorius
Išvefttujaoara
Dėdės
Šamo
tarnyboj
ir
(
šės
draugijos
nariams,
tarianti t Peoples
rakandų
go vte*
3241
SO.
HALSTED
ST.
italoairo
gali
atsilankyti,
bus
įleidžiaKlebonas
ir
visa
valdyba
Bridgeport. — Am. Liet.
krautuvės vedėjams, daug
mi
dykai,
jei
dėvės
unifordeda
daug
pastangų,
kad
PILDO PER 20 METŲ
R. K. Fed. 26 skyrius lai
prisidėjo prie dr-jos “L. Ū.”
Chicago, Illinois
mą.
Grieš
Charles
Hess
ir
gį
vyrų
draugija
augtų
ir
kys svarbų susirinkimą va
nestik savo radlo ir kitais
HEM IT h
Tel.:
CALumet 7358
S&UĄ
pagarsimais, bet, didelė jo populari orkestrą. Pirm. stiprėtų. • '
sario 15 d. 1 vai. po pietų
LIETUVIŲ
P.
Kilmitzs
if
komisija:
L.
nR
6a
šv. Jurgio parap. salėje Liemis aukomis <«mia dr-jos
KAVTRR Mav.
Petroehue, A. Kazėnas, J? Mūsų kolonijos jaunuo- tuvos Gelbėjimo Fondo rei
parengimus. * *
HUTUAL L1UUOK CO.
Navickas. J. Juška darbuo liai: Elena Adomaitytė ir kalais.
Valdyba
1707 8. Halsted St.
J. Budreckis ir K. Mik- jasi, kad vakaras pavyktų. Aleksandras RutelioniB šeš
’*«. ROIIIJCVARD to).
šaitė taip pat nepaprastu Dr-ja lauks svečių ir iš ki tadienį, 14 d. vasario ima
Town of Lake. — DrauJeigu Jus kankina Rheumatiški
uolumu rūpinasi baliaus sėk tų kblonijų. Įžanga 50c su šliūbą Šv. Kazimiero par*Skausmai. Diegliai,
Rankų
ar
gystė šv. Pranciškos Ry Jonukas Peredna šaltimiero Kojįų
skaudėjimas
lr Jij^mas,
mėmis. Be komiteto, dova taksais.
pijos bažnyčioje?
Metiniam Šurunv-Burum
mietės, moterų ir merginų,
Šalčiai — nelauk Ilgai, kad ne
noms rinkti kolonijų grupė
per všlu. Tuojau reikalauk
laikys mėnesinį susirinkimą Nekartų, jau su pasigerėjimu lie būtų
Vėliau Šv. Vardo draugi
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
CONRAD
J. Martinkus, O. Kondrotievisuomenė sutiko Jonuko
Serga Stasius Petraitis.į vasario 15 d., 2 vai. popiet tuviškoji
ja rengs “bingo” parapijos
čiai žmonių pasekmingai varto
Fotografas
Perednos jausmingu Ir nuoširdžiu
nė, K. Davis, P. Budreckis
ja Dekshio Dalingų Most). Visa
. . Jo gilus lr sultingas
svetainėj.
Narys Guli Mercy ligoninėje. Taip- parapijos mokyklos kamba- dainavimu.
,
Studija
įrengta plrbalsas dažnai nuskamba radio ban
dos žūrėk, kad rastūsl ant dė
ir rašt. A. Linkus darbuo
I mos HMM. sa mo
gomis, įvairiose salėse ir lietuviškose
gi serga ir Elzbieta Norvai- ryje
žutės vardas DEKENS
OINT
derniškomis
užlaiprogramose.
Tai jaunas lr daug ža- 1
jasi baliaus reikalais.
MENT, tai tik tada apturėsi tlkI domis lr Hollywood
kuris
šiene.
Cv.nl.
to.
kninn
das
lietuvių
dainininkas,
šiei
rvast. OOpniC nlldpp j met. balandžio 12-tų dienų. Ashland
' šviesomis.
Darbai
rąjj. Kaina 75c. lr *1.50.
Oatantuotae.
______ .
Blvd Auditorijoje. šaltimiero penkDovanos įžangos tikietais Gelbės cukraus
Linkime greit pasveikti.
tajame metiniame Surum-Burum pa- |
rengime pasirodys savo pilnu dai
Dekens Ointment Co.
Dr-jos “Lietuvos ūkiniu, nininko artizmu ir jausmingumu vi
paskirstyme
420 W. G3rd Street
Kiekvienam įžangos tikis Į
soje pilnumoje.
HARTFORD, CONN.
kas“ susirinkimas bus sek
Illinois gubernatorius D. Mirė areštuodamas
Kartu su juo šĮmečlam šurumtui bus proga laimėti. Peo^
„
,T«Lt Biznio » ENGIevrood 5888
PARSIDUODA GERIAUSIOSE
madienį, vasario 15 d., 1 v. Burum
parengime, kuris bus vie
,
t-u
T
i.įGreeh
pranešė
valstybes
apVAISTINftSfe.
nas ift geriausių surengtu iki šiol
plės Furnitūra krautuve, |
Rm.1 r KNGtewood 5840
po pietų, West Side Hali. lietuviškųjų programų, pasirodys
moterį
skaičius plačiai lietuviams žinomų
4179-83 Archer Avė. auko
Policininkas Ph. Long, 50 Kadangi draugijos metinis artistų, dainininku ir šokikų.
kams, kad artimoj ateity vy
jo radio. Ben. J. Kazanaus
Jei Jūs mėgstate dainų, mėgstate
riausybė imsis vykdyti cuk-rm. amž., iš Englewood nuo- vakaras įvyks subatos va juokų,
dramų ar Šokius, Jūs nega
kas dovanojo $5.00 “cash”.
raus paskirstymo progra vados, areštuodamas įtaria kare, va*. 14 d., rengimo lite praleisti Šaltimiero metinio Surum-Burum. Jei Jūs norite pama
Ona ir Kaz. Acial dovanojo mą. Tad gubernatorius įpa
geriausias lletuviškųalai meni
mą vagiliavimais moterį komitetas žada prirengti tyti
pajėgas scenoje, Jūs turite įsi
WHOIESALE
radio. šios dovanos bus reigoja Šerifus lr klerkus, parduotuvėje, 6352 9o. Hal pilnų raportą tą patį vaka nes
gyti
Saltlmtėro
penktojo
Mietinio
flurum-Burum tlkletus dabar. Tikie
“door prize“.
kad
visomis
priemonėmis sted gt., staiga sudribo ir rą ir patiekti nariams per tai tekainuoja *1.10 au visais tak
FURNITURE
sais.
Taigi, kviečiame visun i gelbėtų vyriausybei,
mirė. Areštuojama gavo susirinkimą. Prašau narius
Pereitų ftefitadienl per Šaltimiero
BROKER
skaitlingai susirinkti.
radlo valandų, ift W.H.I.P stoties
jaunus ir senus, bei draugi-/
—..
progos pabėgti.
( 1620) kil.), pirmą kartų pravesta
jos narius vykti šį vakarą
Fin rašt. Jono P. Eudeikio apdraudos pata
OUUNO ROOM szas — pak
rimų programa. Pirmojoje prograSaugoti
vaikus
lok 8ETS — BEDKOOM MCtS
1 moję patiekta tik vienas ift daugeį šį didelį maskaradų halių.
Į llo atsitikimų, bet nebuvo (mano
Michigan ežero pakrančių Pranešimas
Grieš geras orkestras, bus
atsakyti ) patiektų problemų
Dievo Apvaizdos parapi ma
tlANtUBIK -e. ovovn
dėl laiko stokos. Todėl kviečiame
Bargyba
paskelbė
tėvams
įs

Brighton
Park.
—
MoteAU Ha
programos tęsinio pasiklausyti
kaukių, skanių užkandžių ir
ja. —- Rožių ir Lelijų Kiū šjšiosšeštadieni
dešimtų valandų.
susirinkimas įvyks sekįvairių pamarginimų. Pra pėjimą, kad jie savo vaikus ru Sąjungos 20 kp. šokių
ftefttadleni per Jono F. Eudei
saugotų nuo ežero ledo, kurs vakaras įvyks vasario 15 madienį, vasario 15 d., 1 kioš( programos
dal|, su flattimleru
džia 7 vai. vak.
ift W.H.I.P. stoties (1620 kil.),
vietomis nestiprus ir gali d. vakare Vengeliauskų sa vai. popiet, adresu 1907 Ca- —
bus patiekta Jono F. Eudeikio pa
I pereito šeštadienio prOlėj, 4500 S. Talman Avė. Mc nalport Avė. Visos narės i tarimas
Ftm Rašt ’įlūžti.
blemas. Tad nepamirškite atsisukti
i savo fadio ant W.H.I.P. (1520 kil.),
i dešimta valandų ryte lr pasiklausy
FACTORY REPRESENTATIVE
prašomos dalyvauti.
ti Šaltimiero programos.
lt.
Ir antra*.
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INCOME TAX-us

a

Sveikata Turtas

f

!

ALEI ALESAUSKAS & SONS

O. Lukošienė /

LOŠT BY JAf>S
in u. s. attack
ON JAP ISLANDS
BATTLESHIFS
CRUISERS

4K*

6343 So. VVestern Avenr

LOŠT BY U. S.

Telefonas REPUBLIC 8051

IN JAP ATTACK
ON PtARL HARBOR

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* rūšie* produktų.

}

•

DESTROYERS

LINEIU

______

mARCLITI^

DISTRIBUTOR
OF

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Ambrosia & Nectar

2 Y Y

AIRCRAFT

38

“SEVERE“ LOSSES
IN AIRCRAFT

SHIPS
&AMAGE0

58

OTHER SHIPS

BEERS
Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

SEVERAI, INCLUOING
ONE BATTLKH1P

2259 W. Cermak Rd. TeL Monrče 0808
j?
4

v

AR VA2INBJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUT
rUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

LEO NORKUS, Jr.

TANKERS

10-12 v v Y Y Y
VA Y Y Y Y Y

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —

Vlenlntėlta h- Smagiausia*
V aka tini h Lietuvių Programa*

Amerikoj.!

— DESIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:So v. vak.
FENKTAD. Ir SESTAI). 7 v. V.

WHFC-I45O kil.!
6766 So. U’eatem Avenue
Phone: GROvehiU 2242

---- DUOBSI

s
GARBES SVEČIAS

ČEKŲ VISUOMENES
ATSTOVAS

šeštadienis, vos. 14 d., 1942
X Šv. Kazimiero akade
mijoj Vasario 16 bus pami
nėta vasario 16 d. popiet.
Paskaitą iš Lietuvos nepri
klausomybės kūrimosi skai
tys kun. dr. A. Deksnys.

X Ciceriečiai ruošiasi
KALBĄ
skaitlingai dalyvauti Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jiųie Ashland Auditorijoje
Minėsim Vasario 16-tą, parodysim savo
Pagelbstint miesto kolekto
riui J. Viterna, gauta net
prisirišimą Amerikai
trys dideli busai, kuriais
X
V.
Turlickis,
K.
Šerpeveltui galima bus nuvykti į
Iškilmėse kalbės:
čio, “Draugo” agento No. iškilmių vietą. Tai nuopel
Majoras Edward J. Kelly,
Side, žentas, šiomis dieno nas vietinių veikėjų.
Harry B. Smith, Raudonojo Kryžiaus atstovas,
mis pašauktas įį kariuomeP. Daužvardis, Lietuvos konsulas Chicagoje,
' nę. Jis tik prieš keletą mė
X J- P- Varkala, regis
Teisėjas John T. Zūris, minėjimo pirmininkas,
nesių vedė Šerpečių dukre- truotas valstybės audito
Leonardas šimutis, “Draugo” redaktorius,
| lę Aldoną.
rius, praneša, kad visi, ku
Dr. Pins Grigaitis, “Naujienų” redaktorius,
rie turėjo pinigų uždaryta
Mikas Vaidyla, “Sandaros” redaktorius.
X P. Cicieną, gyv. 4945 me Universal State Bank,
So. Halsted St., užvakar dar pildydami taksų raportus,
Programoj dainuos:
be sunkiai sužeidė veidą. Ci- iš savo uždarbio 1941 me
Kun.
Walter,
O.
S.
B.,
čekų
“Pirmyn” choras,
cienai yra žinomi veikėjai tais gali atitraukti nuosto
dienraščio “Narod” redakto
“Birutė”,
Petras Daužvardis, Lietu- ir uolūs “Draugo” rėmėjai lį. Gruodžio 26 d. 1941 m.
rius, rytoj sveikins čekų vardu
Sasnausko vyrui choras,
Edvvard J. Kelly, Chicago tūkstantines lietuvių minias, ! vos konsulas Chicagoj, • ry- Be to, Cicienienė dienraščio resyveris išmokėjo paskuti
“Vyčių” Dainos choras,
miesto majoras, kuris ry susirinkusias j Ashland Audi- toj> Lietuvos Nepriklauso- reporterė, DKK narė. Re nį dividendą. Viso išmokėjo
toriją minėti Lietuvos Neprik._
. ,, .
, ...
Solistai: Antanas Kaminskas ir Ona Juozaitienė.
toj, vasario 15 d., Ashland lausomybės paskelbimo sukakti, “y1*8 P^kelbimo srlkaktiee dakcija reiškia užuojautos 48 ir pusę nuoš. Todėl 51
Blvd. Auditorium, Lietuvos Be čekų dalyvaus ir kitų pa- minėjime Ashland Boulevard ir Pranui linki greit pasveik ir pusė nuoš. uždarytų pi
Taipgi dalyvaus:
Nepriklausomybės paskelbi- vergtų tautų atstovai,
Auditorium, pasakys pagri- ti.
nigų gali atitraukti nuo
Ateitininkų draugovės šokėjų grupė,
ndinę
kalbą
apie
mūs
tau

mo
sukakties
minėjime
bus
X Sofija Dainauskaitė, 1941 m. uždarbio pildant
Dariaus-Girėno American Legion posto garbės sargyba,
tos siekimus atstatyti lais 4621 So. Paulina St., šian Income taksų raportą.
garbės
svečias
ir
pasakys
,
uniformose,
vą, nepriklausomą ir demo die, vasario 14 d., susituoks
svarbią kalbą aktualiais
kratinę Lietuvą.
krašto gynimo reikalais.
Dariaus-Girėno Drum and Bugle Corps,
su gerai žinomu jaunuoliu
X Aleksandra Pukelienė,
Cicero Kareivių draugijos nariai, ir svarbiausia,
C.
Pilipavičium.
Šliūbas
bus
grįžusi
iš ligoninės, pora
ŽAVĖS LIETUVIŠKAIS TAUTINIAIS — JOKIAIS
Narės Lietuviškų Vienetų, dirbančių Raudonajam
Šv. Kryžiaus bažnyčioj 4 savaičių buvo apsistojus pas
Kryžiui, taipgi uniformose.
vai. popiet. Abu jaunuoliai savo mylimą dukrelę ir žen
yra lietuviškoj dvasioj iš tą Mr. & Mrs. R. Weiland,
auklėti ir gerokai pamoky kuri žymiai sustiprėjo jos
Iš to kas pasakyta aukščiau matyti, kad iškilmių prog
ti.
priežiūroj, o dabar jau per
ramas bus nepaprastai įspūdingas ir įvairus.
sikėlė į savo namus. 6447
Visi lietuviai — pavieniai ir organizuotai draugijomis,
X Julijona Markuvienė,
S. Washtcnaw Avė. ir džiau
yra prašomi kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Atsižvelgiant
4437 So. Wood St., varda
giasi, kad kasdien eina ge
j tai, kad Amerika kariauja, jos akys bus į mus nukreip
dienio proga tikisi sulaukti
ryn ir stipryn.
tos, mes turime pasirodyti kuo geriausiai.
' daug viešnių-svečių. Ji ir
I jos vyras Petras yra žinomi
Įžanga tiktai 25 centai asmeniui, su taksais.
X Juozapas ir Paulina
I kaipo žymūs biznieriai.
Kavarskai, seni ir plačiai
Visas pelnas ir aukos eina Raudonajam Kryžiui, Karo
X
Marijona
Zarombienė
žinomi West Side gyvento
Fondo reikalams.
iš Marąuette Park, automo jai, per daug metų buvo biz
bilio sunkiai sužeista, vieną ny, dabar įsigiję rezidenciją
savaitę išgulėjo Šv. Kry Marąuette Park, sekmadie
žiaus ligoninėje, o dabar nį vasario 15 d., mini 45
randaei namuose savo duk metų vedybinio gyvenimo
-/
Ateitininkų draugovės baletas, kuris rytoj, vasario 15 d., Ashland Blvd. Auditorium, ters priežiūroj. M. Zarom sukaktį, šiuo metu Kavars
Gavėnia šiemet prasideda dieną leista vieną kartą sobienė plačiai žinoma kaipo kai atostogauja Hot Springs,
šio vasario 18 dieną — Pe- ' čiai pavalgyti, bet neleista Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėjime savo margaspalviais kos žymi darbuotoja parapijoj, Ark. Jų duktė Paulina siun
lenų dieną ir baigias Didžio- mėsą vartoti, išėmus darbi- tiumais ir darniais lietuviškais-tautiškais šokiais žavės susirinkusius.
įvairiose labdaringose drau čia širdingus sveikinimus ir
jo šeštadienio vidudieniu, ninkus ir jų šeimas, kuriuos
gijose. Draugės ir pažįsta gailisi, kad negali asmeniai
VADOVAUS IŠKILMIŲ
balandžio 4 dieną.
i specialiu apaštališku induimos prašomos ligonę ap savo tėvams palinkėti il
PROGRAMAI
Pagal Bažnyčios nuosta- tu Chicagos arkivyskupas Amerika nepasiduos, į
lankyti.
giausių metų.
tų kai kurios Gavėnios die- dispensuoja nuo susilaikyChicago mayoras Kelly, i
nos yra vien pasninko die- mo nuostatų tam tikromis Chicago metropolijos civili-!
nos, kitos yra vien sušilai- švenčių ir susilaikymo die- nės apsaugos koordinato- '■
M. DZIMIDAS
kymo dienos; o dar kitos nomis per ištisus metus.
rius, kalbėjo Food Products 1
Berghoff Alaus Išvežiotojas
Jo Eksc. Arkiv. Samuel Klūbo pobuvyj Sherman
yra kartu, pasninko ir susi
A. Stritch, Chicagos arki viešbuty.
laikymo dienos.
Pasninko dieną leidžiama vyskupijos ganytojas, yra
Pristato geriausios rūšies
X Ciceriečiai, dėmesio.
Mayoras tarp kita pareiš- •
žmogui tik vieną kartą so- išleidęs ganytojišką laišką
Trys busai prie parapijos
Berghoff Alų į Alines, kitas įčiai pavalgyti ir šiam vai- Gavėnios reikale. Rytoj tas • k®’ kad Amerika ir P° šio
salės
stovės
iki
1
valandos
staigas, piknikus ir t. t.
giui mėsą vartoti. Pasnin laiškas bus skaitomas ir aiš , kar° neišsižadės savo ameri
popiet
ir
anksčiau
atvyku

kauti turi visi, kurie sulau kinamas visose bažnyčiose. k°niško gyvenimo. Sakė jis
sius susodins, nuveš į Ash
kę 21 m. amž., ir kurie nebai Ten pasakyta, kurios Gavė- žino’ kad P° karo kai kurios
land Blvd. Auditorium ir
gę 59 m. amžiaus. Vadinasi, nios dienos yra vien pasnin- | draugingos Amerikai vals
parveš atgal už 25 centus.
nuo 21 iki 59 metų amž. im- ko dienos, kurios yra susi- tybės siūlys amerikiečiams
Be to, tas pats tikietas bus
Teisėjas John T. Zūris,
tinai. Kas dėl sunkaus dar- laikymo ir kurios kartu pa- mažinti savo gyvenimo stan
Reikale kreipkitės pas M.
ir.l*ang.ai 1 audlt°n‘
bo, arba nesveikumo norėtų ninko ir susilaikymo dienos. dartą, išsižadėti visų pato- , Bendrojo Chicago Lietuvių
eumu ir visais savo turtais Komiteto Lietuvos NopriBuaai lsvazlU0S 1 valan'
gumų
Dzimidą, — gausite greitą ir
pasiliuosuoti nuo pasninko,
dą.
dalintis su jomis.
klausomybės paskelbimo so
sąžiningą patarnavimą.
turi atsiklausti savo klebo
Įsigys
5
autobusus
Tokiam pasiūlymui, sakė kaiči ai minėti pirmininkas , y gv. Mykolo parapijos
no,F arba nuodėmklausio.
I
Susilaikymo dieną yra už | Federalinis
teisėjas Ph. i mayoras, bus pasipriešinta 'ir būsimų rytoj Ashland, draugijų rengiamas užgavė4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
drausta vartoti mėsą ir mė- ' L. Sullivan autorizavo Chi- ir tai bus atmesta. Nors ka Blvd. Auditorium iškilmių nių vakaras sekmadienį, va
sišką sriubą. Susilaikymas ' cago & West Towns Rail- ro laiku amerikiečiai turės programos vedėjas.
sario 15 d., parapijos salėj
bus vienas nepaprastų. Įliečia visus, pradėjus vai- | way Co. įsigyti penkis auto- kiek pavargti, bet po karo
vairumo bus kaip iŠ gausy
kais, kurie baigę 7 metus busus, reikalingus transpor jie ir vėl sau grąžins savo Teisman traukia
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
bės rago.
amžiaus.
I tacijai. Visų busų kaina pa- įprastą amerikonišką aukš
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
Pasninko ir susilaikymo , duota 28,606 dol.
viešbučio bendrovę
tojo standarto gyvenimą.
Charles D. Fidholm, 64 m.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
amž., real estate agentas, jrs ESATE KVIEČIAMI ATSILANKYTI J MOŠŲ SPECIALI
$200 Dovanų!
$200 Dovanų!
turįs ofisą 10 So. La Šalie
and Loan Association of Chicago
DOOR PRIZES!!
IŠPARDAVIMĄ 8EK ANČIŲ
MUZIKOS
INSTRUMENTŲ
st r., traukia tieson Brevoort
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
M M M
viešbučio West Madison va
Barabanų. mažų Baraba
dinamą bendrovę. Reikalau Didelių
nų, "Tunable Tom Toma" pritai
prie vlaoklų Barabanų te
Darom 1-mus
rengia
Taupyto jams
ja 10,000 dol. atlyginimo už komi
tų. rreltl pėdintai ‘Cymbola" Ir
i#/
"Cymbol
Holdera
”
kur
tik
reika

neteisingą jo areštavimą.
Morgičius Lengvom
Mokame
lingi, "Hl-Boy after beat Pedale"
DR-JA "LIETUVOS ŪKININKAS’
bename Ir orkeatroma TrOboa,
Saxaphonal. Trombo
Jis buvo areštuotas už ra Clarlnetal,
Sąlygom
Dividendus
nai "atandard" lAdtrbyaCtų, SmulŠeštadienį, Vasario (February) 14 d., 1942 m. mybės
koe,
Cellos,
Rtrflnlnlal
Basai,
Oulardymą, penkias va
taral, Banjos, strflnų. Ir "eaaea",
landas
kalinamas ir teis "mouth pleces", "mute reeda". Ir
West Side Hali — 2242 West 23rd Place
muslkoa atovlklfla.
Pilnas pasi
TURTAS VIRŠ........................................ $1,100,000.00
mas pagaliau jį pripažino ne rinkimas smulkoms smICėtų Ir
Pradžia 7 vai. vak.
Smagi orkestrą
"estes”. Pataisome Ir atnaujina
kaltu.
me visokių IMdlrbyadlų phonofraPrašmatniausiai ir gražiausiai apsirengę grupės ir pavieni gaus gražių dovanų. Dova

SEKMADIENĮ LIETUVIŲ IŠKILMĖS ASHLAND AUD.

PASAKYS PAGRINDINĘ

GAVĖNIA PRASIDEDA VASARIO 18;
TRUMPAI APIE PASNINKUS

U

Maskaradų

mu

Balius

nų yra daug! Bus užkandžių, kaukių ir įvairių pamarginimų.
Kviečia KOMITETAS IR VALDYBA

fua ar jų dalis.

Reikia bijoti to žmogaus,
kurs Dievo nebijo.

DRUMMERR SERVICE
•14 Maxwell Street, Chicago

A. B.O.

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

