,.. “and that

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Naujos Priešo Atakos Atlanto Pajūry

Gen. Mac Arthur
Taupumo apsaugos bonus
žmonės turi pirkti bėgamą atsiėmė pozicijas
sias savo pajamas, pareiškia
žinovą ir ekonomikai. Ap
turimų algų ir ir kitų regulia iš japonų

Kur Amerika

JUNGTINIU VALSTYBIŲ KARO
PLANAI VAKARU
PUSRUTULIUI
*

APSAUGOS BONAI

Sudaroma nepapratsa darbo programa.

rinių pajamų dalis reikia ati
dėti ir už jas įsigyti apsau VVashingtonas, sausio 21 d.
gos ženklus ir bonus. Tuo bū — Laivyno departamentas
du galima geriau gelbėti Dė paskelbė, jog Atlanto pajū
dei Šamui, negu perkant bo ryj nuskandinta Amerikos
nus už ištrauktas iš bankų garlaivis ir Latvijos garlai
santaupas. Jei visi žmonės vis Ciltvaira. Žuvo 46 asme
už savo bankines santaupas nys.
pirktų apsaugos bonus, tuo
būdu būtų žymiai pakenkta
vyriausybės planams finan VVashingtonas, sausio 21 d.
— Karo departamentas šian
suoti karą.
Į bankus įdėtos žmonių die pareiškė, jog amerikie
QaLUED BASES 3 1ATAV1A
santaupos yra investuotos čių ir filipinų kariuomenės
• JAP BASES
daugiausia į valstybės bo aršiose kovose Bataan pusią
«»JAP ATTACKS
nus. Jei žmonės pasiryžtų iš salyje atstūmė japonus at
traukti iš bankų savo fon gal ir padarė jiems didelių
U. S. bombonešiai nuskandino japonų kruizerį ir padegė
dus, bankai būtu priversti' nuostolių.
Pasak karo departamento, U. S. lakūnai numušė 9 priešo lėktuvus Celebese (2); U. S.
parduoti valstybės bonus,
kad tuo būdu gauti pinigų japonai viduriniam Filipinų nų airportus Malayoj (3).
fronte buvo pasistūmėję pir
atmokėti depozitoriams.
•
myn, bet gen. Mac Arthur
vadovaujama
kariuomenė Pripažins okupuotų
PIRKTI DAUGIAU BONŲ pravedė kontratakas ir atsi
4.
Ir kokia nauda būtų, jei ėmę daugelį pozicijų, kai valstybių vyriau
žmonės iš bankų ištrauktų tuo pačiu laiku amerikiečių
santaupas, kad už jas pirkti ir filipinų partizanų būrys sybes
bonus ir bankus priverstų netikėtai pravedė atakas ja
parduoti įsigytus kitos ko ponų okupuotam aerdrorae,
Rio De Janeiro, sausio
Maskva, sausio 21 d. —
kios laidos bonus? Ne tik ne šiaurinėj Luzon salos dalyje.
21
d. — Pan-Amerikos Sovietų Rusija šiandie, atsiŠi
partizanų
ataka
įvyko
būtų vyriausybei paramos,
konferencijos apsaugos ko ėmusį apgriautą Možaiską,
bet tuo žygiu būtų pakenkta Cagayan provincijoje, kur
misija šiandie vienbalsiai
bankams ir bonų marketini- japonai buvo užklupti visiš priėmė rezoliuciją^ kurią vejasi vokiečių _ kariuomenę
dar'toihni*4 vakarus Smolen
kai netikėtai ir pabėgo sumi
mui.
pareiškiama"
užuojauta
sko linkui. Možaiskas yra 57
Savo rėžtų, įvairių valsty Šime, palikdami kovos lauke
ašies
okupuotoms
valsty

mylios į vakarus nuo Mask
bės bonų marketas šiandie 110 žuvusių savo kareivių.
bėms ir užtikrinama, kad vos.
Apie
300
kitų
japonų
karei

turi būti stiprus, nes vyriau
jų vyriausybės ištrėmime
Londono spauda įsitikinu
sybė užtraukia milžiniškas vių pabėgo. Partizanų nuos bus pripažintos.
si, jog Možaisko paėmimas
paskolas karą finansuoti. toliai buvę labai menki.
buvęs vienas skaudžiausių
Jei bonų marketas būtų su
smūgių vokiečiams. Laikraš
silpnintas, karo išlaidos žy U. S. laivyno nauji
čio Daily Herald karo korės
Anglai pašovė 13
miai padidėtų. Dėlto apsau
pondentas
pareiškė, jog “Ru
gos finansavimui yra reika laimėjimai Paciiike
sijos
karas
yra beveik išslaponų orlaivių
lingas naujas piliečių taupu
spręstas”.
VVashingtonas, sausio 21
mas, bet ne santaupos ban
d.
—
Leit.
John
D.
Bulkeley
kuose. Naujas taupumas reiš
kia ne tik vyriausybei duoti iš Long Island City, New Singapūras, sausio 21 d. — Pasitraukė dar šešias mylias
daugiau pinigų gaminti karo York, nežiūrint japonų smar Šiandie paskelbta apie anglų
Maskvos radio paskelbė,
reikmenis ir išlaikyti visą kaus atsišaudymo skubiai aviacijos atakas ant japonų jog šiuo metu vokiečiai pasi
karo mašiną, bet reiškia ir įplaukė į priešo užimtą Bi- kariuomenės koncentracijų, traukę dar šešias mylias už
patiems žmonėms apsiriboti nanga įlanką ir apšaudė tor kurios yra apie 50 ar 60 my Možaisko.
mažesnėmis gyvenimo išlai pėdomis 5,000 tonų Japoni lių nuo Singapūro. Japonų
Sovietų žinių agentūros
aviacija gi pravedė, atakas
domis. Mažiau sau visko pir jos laivą.
pranešimai
skelbia apie mil
Tuo būdu garsieji Ameri Singapūre, kurių metu pašau žiniškus vokiečių nuosto
kti ir daugiau vyriausybę
remti perkant apsaugos žen kos nauji “P. T.” motoriniai ta trylika Japonijos bomba- lius, kai nacių kariuomenė
torpedų laiveliai pirmą kar nešių.
klus ir bonus.
veltui mėgino paklusti Hitle
tą pasižymėjo kovose Ra Beto, skaičius japonų už rio įsakymams ir išlaikyti
miajam vandenyne ir gali imtų aerodromų Malajų pu- pozicijas nežiūrint nuostolių.
NEIŠTRAUKITE
ma tikėtis, kad panašių ata siasalyj apmėtyta bombo
SANTAUPŲ BONAMS
kų teks susilaukti ir dau mis. Bent trys priešo orlai
viai sunaikinti Kuala Lum
Jei žmonės už senas savo giau.
Linijos nepralaužtos
pur.
santaupas pirktų apsaugos
bonus, tuo būdu bankus pri
skelbia vokiečiai
verstų daug valstybinių bo Anglai bombardavo
nų sudumpuoti į marketą.
Japonai užėmė
Taip pat reikštų, kad žmonės nacių laivyno bazę
Berlynas, sausio 21 d. —
nemažina savo bėgamųjų iš Londonas, sausio 21 d. — Celebes pusiasalį
Oficialusis Berlyno radio
laidų.
Aviacijos ministerija paskel
Batavija, sausio 21 d. — šiandie paskelbė, jog “vokie
,r, yra
k°- bė. jog anglų lakūnai prave Olandų karo vadovybė šian čių linijos nuo Azovo jūros
dcl iždo departamentas ragi- d8 naujas atakas Vokietijos
iki apsuptojo Leningrado te
na zmonts pirkti apsaugos svarbioje laivyn0 bazėje Em die praneša, jog japonų para bėra nepralaužtos, nežiūrint
bonus už gaunamas bėgamą- d
kurj anglai nuolatos šutininkai ir išlaipinta ka daugelio ir smarkių sovietų
riuomenė baigė užimti Mina atakų”.
sias pajamas. Departamen- bombarduoja jau per dešim- hassa
pusiasalį Celebes sa
tas turėtų pareikšti. “Neiš tį dienų.
pranešimai skelbia,
loje.
Tačiau
tuo pačiu laiku jogNacių
traukdami santaupų pirkite
šiaurės
jūrose submariUosto apylinkėje esą su
apsaugos bonus!” Jis to ne kelta daugelis gaisrų. Minis olandai pažymi, jog japo nai nuskandino vieną dėstu
sako, nes pasitiki žmonių pa terijos komunikatas taip pat nams ši okupacija brangiai jerį ir prekybinį laivą ir tor
trijotizmu. Vyriausybė nenu pažymi, jog iš atakų negrįžo kainavo.
sunkiai sužalojusios
Amerikoje gaminti bomba pėdos
sivils. Žmonės pirko ir pirks keturi orlaiviai.
vieną
destrojerį
ir du freitenėšiai šiuo metu esą Austra rius.
apsaugos ženklus ir bonus
lijos aviacijoj ir olandų lai
už bėgamąsias pajamas,
•
giomis
visiems
gyventojams,
vyno orlaiviai nuolatiniai
c
kiekvienam tektų 693 dole bombardavo japonus. Bomba
Kairo, sausio 21 d. —
riai.
TAUTINES PAJAMOS
nėšiai nuskandinę du Japoni Smarkiausios lietaus ir smė
J. A. Valstybių vyriausy Minėtos pajamos yra 16,- jos kruzerius ir sunaikinę lio audros Libijoje sulaikė
bės ekonomikai apskaičiuo 200,000,000 dol. didesnės už kelioliką Japonijos orlaivių. laikinai britų žemyno kariuo
ja, kad 1941 metais visos ša 1940 m. pajamas ir 8,800,męnės ir aviacijos veiksmas.
lies tautinės pajamos pasie 000,000 dol. už 1929 metų pa VVashingtonas, sausio 21 d. Tuo tarpu gen. Romelis sku
kė negirdėto aukščio — jamas. Anot ekonomikų, šį- — Nuo šiol leidžiama krašto biai minomis nusėja kelius,
92,200,000,000 dolerių. Jei met tautinės pajamos dar geležinkeliams susisiekimo kuriais anglams gali priseiti
šią sumą paskirstytum ly- aukščiau pašoks.
kainą pakelti 10 nuošimčių. pereiti.

Rusai febesfumia
nacius j vakarus

U. S. finansuoja svarbiuosius projektus
Washingtonas, sausio 21 d.
Jei Argentina, Chile ar ki
— Aukštieji Prekybos de ta kuri valstybė neprisidės
partamento pareigūnai šian prie bendradarbiavimo, jos
die paskelbė planą, pagal ku bus ignoruojamos.
» A
rį vakariniam pusrutulyj
bus panaikinta visi preky Panaikins muitą
bos suvaržymai, nustatyta
Pagal šį planą karo metui
bendroji valiuta visoms
būtų
panaikintas importo
prieš ašį nusistačiusioms vai
muitas,
muitinės ir kitokie
stybėms ir Jungtinių Valsty
bių laivyno ir aviacijos da nuostatai, varžą laisvą pasi
liniai lydės visus šio pusru keitimą reikmenimis. Būtų
sudaryta laisvas tarptauti
tulio prekybinius laivus.
("Draugas’’ Acme teiepnot«»
šią programą sudarė Jung nis valiutos pasikeitimas,
vieną japonų tankerį (1);
paremtas auksu. Čia galėtų
bombonešiai atakavo japo tinės Valstybės ir manoma, dalyvauti ne tik Amerikų
j°g 34 priims susirinkę Pan- valstybės, bet ir Anglija,
Amerikos konferencijoj už
sienio reikalų ministeriai. Kinija, Olandija, Indija ir
Oficialieji žmonės pareiškia, visos anglų dominijos.
Naciams peršalta
jog tas planas bus pritaiky
Sudaroma nepaprasta dar
tas visoms valstybėms prie bo programa, kad būtų ga
New Yorkas, sausio 21 jo prisidedančioms.
lima reikalui esant pasikeis
d. — Maskvos radio pas
ti darbininkais ir tuo būdu
kelbė, jog nuo šalčio vo
bet koks darbo trukumas
kiečių kariuomenėj pasi
šiam pusrutulyje būtų sutik
reiškė tiek susirgimų, kad
tas.
Vokietijos karo vadovybė
buvo priversta atšaukti iš
U. S. atsakomybė
Rusijos fronto 150,000 ka
Atsilygindamos už šio pus
riuomenės.
rutulio
subendrintą laivinin
Si kariuomenė Šiuo me
kystę Jungtinės imasi karo
tu esanti pasiųsta Bulga
Chicago, III., sausio 21 d. reikmenų transportacijos at
rijon žiemoti.
— Sausio 4 d. Chicagoje su sakomybę. Taip pat ir būti
siformavusi Laisvos Lietu ną eksportą ir importą.
vos sąjūdžio iniciatorių gru
Lotynų Amerikos valsty
š. m. sausio m. 20 d. su bės nacianalizuoja visus dar
Sąjungininkų laivy- pė,
šaukė Chicagoje Lietuvos pi ne nacionalizuotus aerodro
»
liečiu
susirinkimą Morrison mus dešimčiai metų. Už tai
nas atakuoja
Hotel. Susirinkime dalyvavo Jungtinės Valstybės pasiža
Lietuvos konsulas Daužvar- da padengti išlaidas ir avia
Tokijo, sausio 21 d. — Ja dis ir gana skaitlingas bū cijos linijų palaikymą.
ponų laikraštis Asahi pas rys piliečių. Dalis negalėju
kelbė, jog sąjungininkų lai sių dalyvauti atsiuntė savo U. S. kapitalas
vynas veikia Malacca sąsiau įgaliojimus raštu. Pirminin
Jungtinės Valstybės ga
ryje irbombard uoja Japoni kavo ir pranešimą padarė
jos kariuomenę, kovojančią Dr. Petras Vileišis. Sekreto rantuoja pagrindinius eks
portus, kad palaikytų kiek
vakariniam Malajų pajūryje. riavo Povilas Baltinis.
vienos lotynų Amerikos vi
(Londono sluogsniai atsi
daus ekonomiją. Tos valsty
sakė paneigti ar patvirtinti, Išrinkta valdyba
bės
pasižada sutraukti ben
kad anglų laivyno būtu mini
Po diskusijų, susirinkimas driems karo resursams vi
mose vietose).
nutarė organizuoti Lietuvos
Tuo tarpu oficialus japo Piliečių Sąjunga. Tą pat va sus tarptautinius mineralių
nų radio paskelbė, kad japo karą susiorganizavo Chica ir agrikultūros resursus.
nų kariuomenė esanti tik per gos apylinkių skyrius ir slap Jungtinės Valstybės patieks
šešias mylias nuo Johore są tu balsavimu išrinko valdy kapitalą ir tekninį persona
šiaurio, kuris skiria Singapu bą iš septynių asmenų: Dr. lu
Jungtinės Valstybės pa
ra nuo Malajų pusiasalio.
P. Vileišio, Kun. Dr. A. tieks
•
tarptautinę statistikos
Deksnio, jūrų kapitono Lt. formulą
ekonominei, komer
Londonas, sausio 21 d. — P. Labanausko, Prof. K.
Reuters žinių agentūros pra Pakšto, Kun. K. Barausko, cinei ir finansinei informaci
nešimas iš New Delbi, Indi Stepo Petravičiaus, ir Majo jai. Organizaciją ir kapitalą
jos, skelbia, jog japonų bom ro L. Zibavičiaus. Artimiau parūpina Jungtinės Valsty
banešių atakoje ant Rangov sioje ateityje valdyba pasis bės.
no, Burmos sostinės, gruo kirstys pareigas.
Laisvieji uostai
džio 23 d. ir gruodžio 25 d.
žuvo 1,102 asmenys ir 1,650 Skyriai kitur
Jungtinės Valstybės sutin
sužeista.
ka
finansuoti ir baigti tam
Numatoma kad Lietuvos
tikrus
svarbesniuosius pro
Piliečių Sąjungos Chicagos
Washingtonas, sausio 21 d. skyrius dar žymiai padidės. jektus, kurie svarbu visoms
Yra žinių, kad pradeda or pasirašiusioms valstybėms.
— Donald M. Nelson šian
die paskelbė panaikinsiąs ganizuotis skyriai Clevelan- Pavyzdžiui, Pan-Amerikos
Producijos Tvarkymo Biurą de ir New Yorke, kurie kelias, sudarymas tarptauti
i jungs tų sričių Lietuvos pi nės transportacijos siste
(OPM).
liečius. Kai jie susiorgani mos, pastatymas dirbtuvių
zuos, tuojaus bus sušauktas ir t. t. šias nuosavybes pa
visų skyrių atstovų suvažia liestosios valstybės galės at
pirkti po dešimties metų.
vimas.
Jungtinės Valstybės finan
įsuos
ir pastatys laisvuosius
Už nepriklausomą Lietuvą
I uostus, kur tik lotynų Ameri
• Astovų suvažiavimas iš į kos valstybės jų norės. Pa
rinks visų Lietuvos piliečių sirašiusios valstybės žemę
centrinį organą galutinai nu šiems uostams dovanoja 99
statys vardą ir veikimo gai j metams ir šie laisvieji uos
res. Iki centrinis organas tai bus valdomi tam tikros
(Nukelta į 6 pusi.)
komisijos.

Lietuvos piliečiu
są-gos skyrius

i
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
FOOTBOLO VADA? KARIUOMENĖJE

LIETUVIAI SUKAKTUVININKAI 1942 m.

Let Your Answcr to Bombs Be—BONDS!

Rašo K. V. Baltramaiti?
(Tęsinys)

Šaulys, Steponas, kan.,
prof., g. 1872, I, 28; Žemai
čių kunigų sena. prof.; Val
stybės Tarybos narys; Ne
priklausomybės Akto signa- ,
torius; Steig. Seimo narys; 1
ir kasininkas.

stovas J. A. V.; Kauno mie
sto burmistras.
Zameogofas, Liudvikas, dr.,
m. 1917, IV, 14 (g. 1859,
XII, 15); gydytojas; Esperanto kalbos kūrėjas.

Šepetys, Jonas, kum, g.
1867, III, 5; reformatų ku
nigas; leido pirmąjį evan
gelikų reformatų laikraštį
“Pasiuntinį”; Vilniaus vie
šojo knygyno vedėjas;; lai
kinojo Lietuvių kom. narys
Liet. Univ. kanonų teisės
katedros prof.; daug rašęs
visuomeninio pobūdžio strai
psnių ir knygų.

Štuopis, Jurgis, m. 1937,
I, 19 (g. 1897, I. 11); mo
kytojas ; pirmasis “Kario”
administratorius;
1925-26
redagavo “Tėvynės Sargą”;
periodinės spaudos bendr.
Trečiokas, Jonas, g. 1892
VI, 14 (m. 1938, VI, 13);

Zaunius, Dovas, dr., g.
1892, VL 19 (m. 1940, U,
22); teisių daktaras; diplo
matas ; dalyvavo Klaipėdos
sukilime; diplomatinis atsto
vas Ceekoslovakijai, Rumu
nijai, Šveicarijai ir Tautų
Sąjungai; užsienių reik. mi
nisteris; Liet. Banko valdy
bos dir.; dalyvavo įvairiose
org-jose;
bendradarbiavo
periodinėje spaudoj.

Žilius-Žilinskas, Jonas, ku
nigas, m. 1932, III, 2 (gyv.
1870 X 8); diplomatas; po
etas; S. L. A. pirm. (prieš
persiorganiazvimą); “Tėvy
nės” red.; Liet. atstovas į
Taikos Konferenciją ir Klai
pėdai; Klaipėdos gubernato
rius; laikraščių bei žurnalų
bendr.

Ūdras, Kazimieras, 1937,
II, 21 (g. 1854); knygnešys;
J. Bielinio bendradarbis; už
Žukauskas, A. (A. Vienuo
knygų platinimą buvo 2 1-2 lis), g. 1882, m, 26;' bele
metus kalėjime; taipgi 5 tristas; dramaturgas; raši
metams ištremtas Jakustan nėja periodinėje spaudoje.
(Sibire).
Žukauskas, Sil., gen., m.
Vaičiūnas, Antanas, m. 1937, XI, 26 (g. 1860); kari
1932, XI, 4 (g. 1890, V, 30); ninkas ; buvęs generalinio
muzikas; kompozitorius; or štabo viršininkas; kariuo
ganizavo chorus Kaune, Klai menės vadas; laikraščių bei
pėdoje ir kitur.
žurnalų bendr.

Valeikas, Matas, m. 1937,
VI, 1 (g. 1878, IX, 11); vais
tininkas; pirmas dar prieš
karą lietuvių vaistininkų or
ganizatorius; rašinėjo įvai
riuose žurnaluose apie vaistininkystę.

Variakojis, Jonas,

NUSKANDINO JAPONŲ
LAIVĄ

We are fighting enemles who will stop at nothing. With our
homes, our very Ilves at stake, shall we stop shųrt oi glvlng our
dlmes and dollars for Defense? Buy Defense Bonds and Stamps
every day, every week. Buy as U your very life depended upon
lt. lt doeal

mažai parašyta, Gavo katalikiškų knygų.
DR. SELMA SODEIKA,
Juo daugiau jas skaitė,
O. D.
tuo aiškiau jam darėsi,
AKIS IŠTIRINĖJA
kad tiesą yra ne kur ki
tur, kaip katalikų Bažny AKINIUS PRITAIKINA
čioje.
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų
įrengimai akims, ku
Po ilgų svarstymų paga rioms akinių
pagelba neužtenka.
< ••Orauaae” Acme talephatot
liau jis, buvęs anglikonų
VALANDOS:
Majoras Bernie Bierman (kairėje), U. S. M. C. atsargos karininkas, Minnesotos čem- dvasininku per 10 metų, nuNuo
10
iki 5 vai. kas dieną.
pijoninės footbolininkų komandos vadas, prisistato aktyviai tarnybai marynų kor prendė liktis kataliku ir bu
Antradienio ir ketvirtadienio
puso bazėje, Quantico, Va, Bazės komendantas maj. gen. Little jį sveikina.
vakarais.
vo priimtas vieno jėzuito į
137 No. Marion Street
kat. Bažnyčią. Jis jau bu
Oak Park, Illinois
vo daug skaitęs ir gerai pa
PORA ANEKDOTU APIE VIENA ANGLIJOS KARDINOLĄ
(Prie kampo Lake St.)
žinęs katalikų mokslą ir jį
— Nuo vestuvių iki vys Ponios užklausimas, kurs
klausėsi jo pamokslų ir pa iš širdies pamėgęs. Tas bu Telephone: — EUCLID 906.
kupo sosto. — “Ir Tams-! nulėmė anglikono ateitį.
— REZIDENCIJA —
klausė:
vo įvertinta. Praslinko tik
1441
So. 50th Avė., Cicero, UI.
sta geri, tik ne tokias pa
i — Kodėl Tamsta nieką- du mėnesiu nuo jo atsiverTek: Cicero 7681
mazgas, kaip aš.” — 50
Henrikas Edvardas Man- dos nepasakote pamokslo
(Nukelta į 3 pusl.)/
metų nuo Manningo mir ningas, mokęsis garsiajame apie šv. Dvasią?
ties.
Oksforde ir, pabandęs paLIETUVIAI DAKTARAI
Manningui tas davė pro
saulininko karjerą, ryžosi gos susimąstyti. Jis prade
f? '* A V',;
Kartais pasijuntame, kad likti dvasininku. Jis buvo
DR, P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 3146
žemės slėniai su besipiau- anglikonas, taigi ir liko tos jo tuo klausimu ieškoti me
DR. V. A, ŠIMKUS
DANTISTAS
nančiais žmogeliais įkirti tikybos kunigu. Vedė žmo džiagos protestantų raštuo
1446
So.
49th
Court,
Cicero
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
mums ir nusibosta. Mes no ną ir pradėjo darbą angli se, bet ten buvo blankiai ir
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
rėtume valandėlei viską už konų šventnamyje. Dėl sa
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
ADVOKATAI
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
miršti, pakilti į kalnus, ku vo iškalbos būdamas pa
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
rie stiebiasi viršum žemų kviestas net Oksfordo uni
Pirmad. ligoniai nepriimami,
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Whitney
E.
Tarutis
šeštadieniais
11-12, 2-4 ir 7-9;
apgulusių debesų, — į kal versiteto
ir šeštadieniais
pamokslininku.
Šventadieniais 11-12.
Valandos:
3
—
8
popiet,
nus, kurių viršūnėse vis die Kelioliką metų jis taip lai
ADVOKATAS
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Tek CANal 5969
CENTRINIS
OFISAS:
viškai skaidri saulutė švie kė pamaldas, sakė pamoks
8133 SO. HALSTED ST.
čia. Vienu tokių kalnų dva lus. Kartą pas jį apsilan
(Lietuvių Auditorijoje)
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
VALANDOS: Nuo 1-mos iki t-tm
sios milžinų buvo kardino kė viena ponia, kuri nuolat
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. CALumet 6877
las Minningas, nuo kurio
Ofisas ir Rezidencija:
2158 West Cermak Road
184 NO. LA SAULE ST.,
mirties šiemet sausio 14 d.
Ofiso tek CANal 2345
2155 West Cermak Road
Tek State 7572
Room 2014
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
sueina 50 metų.
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
LIETUVIS DAKTARAS
Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
OPTOMETRISTAS
Res. tel.: HEMlock 8160
ANTRAS OFISAS

g. 1892,

V, 20; karininkas; savano

DR. YAITUSH, OPT.

ris.

LIETUVIS
ABJV GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Variakojis, Petras, g. 1892;

agronomas; rašinėja
riuose laikraščiuose.

įvai

Veitaa, Matas, m. 1937, V,
9 (g. 1870, X, 21); veterina
rijos gydytojas; visuomenės
veikėjas; metraščių - kalen
dorių bendr.; veterinarijos
mokslo raštų autorius,
Vienožinskis, Antanas, ku
nigas, m. 1892, IX, 14); vie
nas iš populiariausių liet.
tautos poetų.
Vileišis, Jonas, adv., g.
1872, I, 3; visuomeninkas;
Valstybės Tarybos narys;
Nepriklausomybės akto signatorius; vidaus reikalų ir
finansų ministeris; Liet. at-

Pritaikina akinius
a 11 a k o minga! ui
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsled St.
Telefonas:
Huvtrt 20 metų praktika v lino aklų

Leit. John D. Bulkeley,
kurs vadinamuoju “uodiniu’
laiveliu iš Corregidor, Fili
pinuose smogė į Binarga į
lanką, 35 tolį, tenai nuskan
dino japonų 5 000 tonų lai
vą ir, japonų apšaudomas,
atgal laimingai paspruko.

taisyme Ir gydyme
GUMAI PKITA ĮKIBTI AKINIAI
pataisys kreiva* akla, truro p&regyst*
ir toliragyate;
palengvins akių {tempime. praSalln*
galvos skaudAJlmg, svaigimą Ir aklų
karšti.
MODEBNIftKlAlSl, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BUDAI
Hpecliul* atyda atkreipiama J valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos Iki 8-toe valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1873

Calumet 4591
DEL BAD1O PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS 3088

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 061,
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marquette Rd.

APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRS
NftRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

DR. STR1K0L1S

CHICAGO. ILL?

Jusliu Mackievdch, Prea. Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M.
Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos
Tel. VIRGINIA 1141
šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Dr. John J. Smetona
Dr. J. J. Smetona, Jr.
OPTOMETRIOTAJ

1801 So. Ashland Avenue

y am pas ll-tos
Telefonas CANAL M38 — Cbfcace
OFISO VALANDOS
Kasdien >:00 a m. Iki .... p. m
Treč. Ir
- Mt:
- - »:•<>
- - a. m. Iki
f: H P. m.

Tel. CANal 6122

DR, BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. Califomia Avė.
Tek REPublic 7868

DANTISTAS

Ofiso Tek............... VIRginia 1880

4645 So. Ashland Avenue
,
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

DR. AL. RACKUS

Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

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

DR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9
Nedėliimi8 pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANal 7329

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-troe lubos)
Tek MIDvray 2880

Chicago, Ilk

OFISO VALANDOS:
2202 West Cermak Road
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak vak.
ir pagal sutartį.
Sejcmad. nuo 10 iki 12 vpl. ryto.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea. telefonas SREley 0434.

DR. MAURICE IAHN

Tek Cicero 1484

DR. S. R. PAUJTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Tek YARda 0994
Rez. tek PLAaa 8200
Raaįdeneijoa tek: BEVerly 8244 '
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
Ofiso tek VIRginia 0036
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

Res. 1625 So. 50th Avenue

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930

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

DR. A. JENKINS

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MU)way 9001
Res. — HEMlock 1648.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. V ALIBUS

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND 8URGEON

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107.
ARCHER AND PACRAMENTO AVĖS

SS METAI PATYRIMO

pririnkime

DR. C. VEZEUS

2017 So. Western Avė.
Td. CANal 7171
Nuo 8 vak ryto iki 5 vai. kasdien

ZeL YARda 2246

DR, T. DUNDULIS

PHYSIOIAN AND SURQE0N

$565,000.00

IU viena pora aklų visam n
vtaknuL Saugokit jas, leisdami
iMuamlnnotl jas moderuttktaoala
-nstoda, kurta regSjlmo mokėtas
gali sutelkti,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

Turtas Virš $7,000,000.00

Būkite malonūs
SAVO AKIMS1

Tel. CANal 0257
Rez. tek

PROapect 6G59

DR, P, Z. ZALATORIS

DR, A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

ReaidonJija: 6800 So. Arteaian Avė.
Ofiae vak: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 West 35tb Street
f iki 9 vak vakar*.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROapect 6737
Mamų telefonas VIRginia 8421

2408 We«t «3rd Street

Skaitykite Katalikišką Spaudą
/

I

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

*

Ketvirtad., sausio 22, 1912

'3'

DRAUGAS

U. S. LAIVAS TORPEDUOTAS IR APŠAUDYTAS

Sveikata - Brangus Turtas

Pora anekdotu apie vieną Anglijos kardinolą

(Atkelta iš 2 pusi.)
čių sugebėjimų, jis buvo
timo, ir jis jau gavo katali-1 Bažnyčios kunigaikščiu —
kų kunigo šventinimus. Tai j kardinolu. Ir vis dėlto jis
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
retas atsitikimas istorijoje, nevengė susitikti paprastų
VITAMINŲ “B” VEIKME mai širdį veria, pristinga
Primicijų Mišiose jis skai darbo ir vargo žmonių. Vie
Vitaminų “B” grupė ypa kvapo, visus sąnarius supatė Introjitą:
ną dieną jis sutiko darbi
tingai veikia į nervų siste raližiuoja, ir pasikamavęs
—
Viešpaties
dvasia
yra
ninką, kurs buvo įpratęs
mą. Taigi neapsakomai svar keletą dienų ar keletą sa
ant
manęs.
Jis
mane
pate

gerti.
fimė prikalbinėti,
bu boti, kad žmogaus kūnui vaičių nelaimingasai mirš
pė ir pasiuntė skelbti Evan kad mestų gėręs. Tasgi
ta.
nepristigtų vitaminų “B”.
geliją varšams.
atšovė:
Baisi
yra
liga
toji
“
Beri

Vargo žmonių prietelius.
Medicinos mokslui iki šiol
— O kad ir Tamsta geri,
beri
”
,
bet
ją
galima
sėkmin

Tikrai jo akys nukrypo į
pavyko nustatyti vitaminų
tik ne tokias biaurias pa
biednuomenę. Kai už savo
“B” grupės sekančias rūšis, gai pagydyti su vitaminų
mazgas, kaip aš.”
“B” pagalba, ir gydytojo
didelius nuopelnus buvo pa
būtent: vitaminas “BĮ”, vi-j
taminas “B-2’ ir t.t. iki vi-l priežiūroje. Tik nuo “žaibi
šventintas vyskupu, jis rū-j Mat darbininkas žinojo,
nės
Beri
beri
”
rūšies
sunku
pinosi Londono neturtin kad Manningas kasdieną
tamino “B 6”. Kiekviena vi
yra
žmogų
pagydyti.
“
Beri

giems vaikams nešti ne tik prie stalo išgeria stiklą rau
tamino “B” rūšis kūne at
beri
”
ligos
galima
išvengti
pagalbą, bet ir šviesą. Vie donojo vyno. Jis tik nežino
lieka savo užduotis.
valgant maistą turintį sa
name savo ganytojiškame jo, kad taip daryti buvo įsa
Kas atsitinka kai pristin vyje ganėtinai vitaminų “Blaiške jis jau galėjo pasi kęs gydytojas. Manningas •
ga kūnui vitamino “B 1”?
1”
džiaugti, kad 23,599 vaikų valandėlę susimąstė, bet
Žmogus gauna ligą vadi Kas atsitinka kai pristin
vardai yra jo parapijinių greit atsakė:
namą “beri beri”, kitaip va ga kūnui vitamino “B-2”?
mokyklų sąrąšuose. Jo rū
— Gerai, nuo šios dienos
(•‘Draugas” Acme telephoto*
dinamą “neuritis”. Šioji liga
pesčiu įsteigtose prieglau aš nebeimsiu nė lašo.
Žmogus
gauna
ligą
vadi

»
Kap.
John
Dodge
(centre)
su
amerikoniško
tankerio
Malaya
įgula.
Šis
laivas
No.
pasireiškia ketveriopai: 1)
dose per šimtmečio ketvirtį
Ir
ištiesų,
nuo to laiko iki
namą
“
Pellagra
”
.
O
toji
li

Carolina pakrantėse per dvi valandas submarino buvo apšaudomas ir paskiau torpe- rado globą 4,542 vaikučiai.
Vieniems tik truputį kojos:
savo mirties per 20 metų
sutinksta, akys paburksta, ga pasireiškia šitaip: Išpra- duojamas. Tankeris savo jėgomis pasiekė artimiausią uostą. Kapitonas apžvalgo lai Atminkime, kad tas buvo
jis visiškai negėrė.
kojos nusilpsta ir skauda, džių žmogus netenka apeti ve padarytas skyles.
XIX šimtmetyje. Garsas
Ta auka jam atnešė daug
širdis karts nuo karto smar to, galva svaigsta, niekas
apie jo išmintį, ir žmonių
gyvenime
nemiela,
nuotaika
džiaugsmo — Londone
kiai muša. paskui širdis silp
meilę pasiekė ir kitus kraš
bloga,
viduriai
gerai
nevei

yra
apie
10
nuoš.
Sėkmingai
,
valgiuose
yra
kiti
svarbūs
iš
kūno
ir
išeina
su
vande
radosi 28,000 jo pasekėjų
sta, kojos dažnai nutirpsta,
tus, ne vien Angliją, ir Manniu.
Užtai
baisiai
svarbu
kia.
Ant
liežuvio
iškyla
skau
pasigydyti
galima
tik
gydy,
vitaminai,
—abstinentų.
arba rankos nutirpsta, —
ningas buvo pakeltas į kar
valgyti
kasdien
maistą
tu

duliukai.
Paskui
viduria
tojo
stropioje
priežiūroje.
O,
Visiškai
nėra
vitaminų
tai tokie yra požymiai leng
dinolus. Jis dalyvavo Vati
Ir žmonės nepamiršo to,
rintį
vitaminus
“
B
”
,
jei
žmo
maisto
nesuvirškina,
susi

“
Pellagros
”
išvengti
galima
'
“
B
”
:
poliruotuose
ryžiuose,
vosios “beri beri” ligos, ku
kano rinkimuose, kuriuose kurs mokėjo aukotis dėl jų:
rią vadiname “Larval Beri daro daug gezų, vemti daž tik valgant maistą turintį nei pikliavotuose miltuose gus nenori būti nervuotas, buvo išrinktas popiežiumi kai 2 metu pasirgęs Man
beri”. 2). Kitiems toji liga nai norisi; kraujas nusilps savyje pakankamai vitami jei sėlenos yra pašalintos, jei nenori gauti “Beri-beri7, Leonas XIII. Tam didžia ningas amžinai akis užmer
nei riebaluose, nei žuvyje, Pellagrą ir kitas nervų li jam popiežiui kuriant savo
pasireiškia taip sakant “sau ta, kūnas netenka svorio. no “B-2”.
kė, tūkstančiai darbo ir
nei krakmole, nei cukruje. gas.
saja forma”, nes kojos ne- Paskui odą gelta aptraukia,
garsųjį raštą — encikliką vargo žmonių atėjo jį apKas atsitinka kai kūnui
Vitamino “B-l” beveik ne Valgykite kasdieną tik apie darbo žmonių reikalus ,ankyti jr tūkstančiai įyd6.
sutinksta, bet žmogus gan ant rankų atsiranda plėmos, pristinga vitamino “B-6”?
siranda autoklavuotame bei rupią ir čielų miltų duoną ne vienu žodžiu buvo nau-| jQ . Kengal Green kapinea.
greitai netenka jėgų, sąna kai kada plėmos atsiranda
Žmogus
gauna
taip
vadi

konservuotame maiste.
riai smarkiai atrofij.uojasi ant veido, ir ant kaklo, ir
valgykite kasdieną daržovių dingas varguomenės priete
namą
“
Parkinsono
”
ligą,
ki

kitur.
Paskui
oda
sutinsta
K. J. Frunskis.
Vitamine
“
B
”
ypatybės:
(sugležnėja ir džiūsta), ko
bei javų zupę, tai gausite lius kardinolas Manningas.
taip
vadinamą
“
Paralysis
ir
pleiskanoja,
arba
kartais
Šios grupės vitaminai tirps savo kūnui pakankamai vi Šaukiasi jo streike.
jas lyg kas kirste pakerta,
agitans
”
.
Pradžioje
toji
liga
iškyla
ant
odos
pūslelės.
Tos
Pirmoji lietuvių kalba kny
ta tik vandenyje, užtai kas taminų “B”, ir jūsų sveika
paralyžius smarkiai plečia
Net
ir
vyriausybė
įverti

pasireiškia
rankų
tirtėjimu.
plėmos
bijosi
saulės
spindu

ga buvo “Kelionė dūšios i
kasdien valgo zupės iš dar ta bei nuotaika bus geresnė,
si. 3). Kitus ištinka “šlapiono
jo
susidomėjimą
darbo
Muskulai
pradeda
stingti
lių.
Bet
aršiausia,
kad
kai
aną gyvenimą.”
žovių bei javų, tas pakan
ji Beri beri”, nes kojos la
žmonių
padėtimi
ir
pakvie-J
rankose
ir
kojose;
vėliau
ir
“
Pellagra
”
įsigali,
tai
žmo

kamai gauna vitaminų ir tai
bai smarkiai ir plačiai su
krūtinės
muskulai
pradeda
gus
patampa
labai
nervuoyra labai sveika. Bet jei šei Vartoti autai nebus tė į komisiją, kuri turėjo ;
tinksta taip, kad net odai
sudaryti planus geresniam j
susproginėja ir skysčiai lyg tas, piktas, nelabas savo ar stingti. Žmogui darosi silp- mininkė verdant bulves ar paskirstomi
varguomenės
aprūpinimui
sula sunkiasi; paskui atsi timiems, patampa arba me na, kojos pradeda netamau-t daržoves nusunkia ir išpila
žmoniškais butais. Matyda
relieve misery of
randa daug vandens pilve; lancholikas arba neatlaidus ti, eisena pasidaro klump-• iauį skystimą, tai daro diLeon Henderson, federali- mas, kiek darbininkijai ir
širdis smarkiai lyg sudur- manijakas; nusižudymai ne- nojanti, ir galų gale žmogus Į džią klaidą, nes išpila di- nių kainų administratoriui,, kitiems žalos padaro alko
visiškąi nepavaldo kojų. O džiumą vitaminų “B”. Vo
nėjusi plaka ir alsuoti yra retenybė...
pranešė visos šalies automo holio vartojimas, jis įsteigė
this good old reliable way
veidas
pasidaro
lyg
medi

kietijoje
už
tokį
“
prasikal
Sykį
jau
gavus
“
Pellag

sunku; paralyžius nedidelis
bilių pirkliams, kad vartoti blaivybės draugiją.
Kai
At
the
first sign of the Dionne Quincatching cold—their chests and
ir sąnarių atrofija nelabai ra”, pradžioje dar yra viltis nis. Ir taip nelaimingasis pa timą” valdžia baudžia...
(antrarankiai) automobiliai Londone kilo didysis dokų tuplets
throats are rubbed with Musterole—a
sikamavęs
8
ar
10
mt.,
mirš

made eapecially to promptly
žymi. 4). O kitus, nors re pasveikti, bet jei liga įsiga
Vitaminai “B” gerai iš nebus paskirstomi (racijo- darbininkų streikas, žmonės produet
relieve distress of colds and resulting
ta.
Seniau
“
Parkinsoniška
”
and croupy coughs.
tai tai pasitaiko, ištinka li ir jei žmogU3 tinkamai
laiko džiovinimą ir pusėtinai nuojami). Bus skirstomi tik įvertindami kardinolo tei bronchial
The Quints have alvvays had expert
liga
skaitėsi
nepagydoma,
care,
so
mother
—be assured of using
taip vadinama “žaibinė “Be nesigydo, tai labai sunku yatsparūs kaitrai, bet greit nauji.
about the BEST produet mada
singumą, pasikvietė būti just
bet
dabar
jau
yra
vilties
when you ūse Musterole. It’s more
ri beri”, nes baisūs skaus ra pagydyti. Mirtingumas
an ordinary “salve”—Musterola
Jis taip pat pareiškė, fcac tarpininku ir jo pastangų than
spindulėlis tą skaudžią ir naikinasi gruzdinant, greit
helps break up local congestion!
privatūs automobiliai nebus dėka prieita prie sutarimo. IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild
baisią ligą pagydyti. Prieš, nlikiMsi besioksiduojant
Musterole. Also Regular and Extra
Vitaminų “B” jokios at nė paimami ir kariniame Stiklas raudono vyno
Strength for grown-ups who prefer
Private Joe Louis
pora metų Europoje ir čia
a stronger produet. Ali drugstores.
Amerikoje daktarai tokiems sargos kūne nesusidaro. Ka reikalams. Sako, kad tais ir 28,000 sekėjų.
Kard. Manningas buvo
ligoniams mėgino duoti vi dangi šie vitaminai jungia- klausimais vyriausybė nieko
aukšto išsilavinimo ir platamino “B-6” injekcijas, ir si su vandeniu, tau kasdien, neplanuoja.
dabar jau drąsiau duodama,
ir gaunama džiuginanti re
“THAT LITTLE GAME”-«•“= Home Brew
zultatai. Medicinos mokslas
nuolatos progresuoja; gydy
tojai nuolatos rūpinasi kaip
apsaugoti žmones nuo ligų,
Amd »T <*\ArES
REG’lAR BEER
kaip sumažinti žmogui kan- ’
HOh ’
1
čias, kaip gelbėti jį nuo mir
VYELL,
LF You iNANNA
VMHATTA Yoo
Novu hsten,MARE*SuDS"
ties...
tso ’

OŪTntuplets

CHEST COLDS

HUSTĘBOĮF
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The Brown Bomber, now Private Joe Louit Barrow in Uncle

Sam's army, walks a lonely post at Catnp Upton, Long Island,

N. Y,

[Acme Telephoto.l

Vitaminų “B”, visųi rūšių,
daugiausia gaunama šiuose
valgiuose: 1) Javų grūduo
se, ypač grūdų luobuose ir
daiguose. 2) Žirniuose, pu
pose ir sėklose. 3) Kiauši
niuose. 4). Žaliuose kopūs
tuose, raugintuose kopūs
tuose vienu punktu mažiau,
ir šviežiuose špinakuose,
šviežiose tomatose. 5) Ne
nugriebtame piene ir pieno
produktuose. 6) Kepenyse,
inkstuose, smegenyse,
o
šiaip mėsoje labai mažai. 7)
Mielėse (čia randasi daug
vitamino “B-6”).
Labai mažai vitaminų ‘B’
turi: Nugriebtas pienas, ba
nanai, burokai, morkos, dyniai, pyčės; bet u2 tai tuose
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Gailėsis
Vakar šioj vietoj buvo rašyta apie tai, kas atsitiko
su tomis valstybėmis ir tautomis, kurios susvyravo, at
sisakė susitarti su kaimynais, sudaryti stiprų frontą
prieš pradėjusias siausti diktatūras Europoje. Visi ži
nom, kad jas Hitleris atskirai pasigavo ir prismaugė
jų laisvę ir nepriklausomybę. Taip pat vakar tame pa
čiame rašiny reiškėme vilties, kad nieko panašaus ne
atsitiks Amerikos kontinente. Kad čia visos valstybės,
žinodamos kas įvyko Europoje ir matydamos prieš sa
vo akis didelius pavojus, stipriai susiorganizuos, suda
rys bendrą frontą, kad ne tik atsilaikyti prieš BerlynoRomos-Tokio ašį, bet ją į šipulėlius sudaužyti ’r pada
ryti galą jos gengsteriškam terorui.
Ateina žinios iš Pan-Amerikos konferencijos Rio de
Janeiro miesto, kad visos Amerikos valstybės sutinka
nutraukti visus santykius su Vokietija, Italija ir Japo
nija, tik viena Argentina išsiskiria. Ji užsispyrė išlai
kyti savo “neutralitetą”.
Ką reiškia šiais laikais neutralitetas, visi genai ži
nome. Tai patyrė daugelis mažesnių Europos valstybių.
Patirs ir Argentina ir, aišku, gailėsis. Vokietijos na
ciai, ar ji norės ar ne, Argentinos teritorijoj padarys
savo penktosios kolonos ir šnipų bazę ir iš čia sieks
savo pragariško tikslo. Ji nė nepajus, kai svastika užplevėsuos jos sostinėj ir virš visų jos įstaigų. Tada
šauksis Jungtinių Valstybių, kad ją išvaduotų iš kru
vinų nacių nagų.
Argentinos žmonės ir vyriausybė tai turėtų turėti
galvoje ir, kol dar nevėlu, pakeisti savo keistą ir la
biausia jai pačiai pavojingą nusistatymą ir dėtis į ben
drąjį ir galingąjį Pan-Amerikos frontą.

Pasiūlymai bolševikams
Aną dieną mes perspausdinome iš “V-bės” F. Bagočiaus laišką, kuriame jis pasiūlė lietuvių bolševikų
s vadams, ypač tiems, kurie buvo pirmojo pasaulio karo
“sliakeriai”, įstoti į “raudoną diviziją’,’ keliauti į karo
frontą, kad “nuplauti dėmę, kurią bolševikai užtraukė
lietuviams”.
Šį F. Bagočiaus laišką perspausdino ir “Naujienos”.
Jos nuo savęs padarė dar vieną pasiūlymą, būtent:
“Tokiai ‘raudonai divizijai’ galėtų pradžią padary
ti Fr. Abek-Akelaitis, kuris jau turi ‘kariško paty
rimo’, nes yra pabėgęs iš Raudonosios Armijos. O
Vabalas Prūseika turėtų progą atlikti kelionę į Mask
vą, kurios jis neatliko anąmet (nes jis kojas ‘pri
šalo’), kai jisai buvo pakviestas ‘išsispaviedoti’ iš sa
vo sklokiškų griekų”.
Taigi, matote, bolševikams ir patiems daug gal
voti nereikia. Kiti jiems duoda praktiškų patarimų ir
pasiūlymų. Jiems tik reikia jais pasinaudoti.

Jiems lengva atsakyti
Vienas bolševikų laikraštis, pacitavęs “Garso” pa
reiškimą remti Ameriką stipriais žygiais, pastato klau
simą, o kur. girdi, tie žygiai?
“Garsui” labai lengva į tą klausimą atsakyti. Jis ga
li atsakyti, kad ta organizacija (Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj), kuri “Garsą” leidži£> jau per
nai, dar Amerikai į karą neįstojus, pirko U. S. Defense
Bonų už $50,000.00. Šiemet jų pirks dar daugiau, jei
tik bus padidinta kvota, t. y. jei viena organizacija ar
įstaiga galės pirkti bonų daugiau negu už penkiasde
šimts tūkstančių dolerių.
Be to, LRKSA nariai ir per “Garsą” ir atskirais
laiškais yra raginami girkti krašto gynimo bonu3t au-
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koti Amerikos Raudonajam Kryžiui, dalyvauti civili
niuose krašto gynimo darbuose.
žodžiu, ir LRKSA nariai ir visi lietuviai katalikai
ir dirba ir aukoja Jungtinių Amerikos Valstybių gy
nimo reikalams, kuomet bolševikai tik savo palaidais
liežuviais temala ir dirbantiems trukdo.

Rimtas ir gražus žurnalas
“Studentų žodžio” 1941 metų paskutinysis numeris
pasirodė gerokai pasivėlinęs, tačiau gražus ir turinin
gas.
Reikia pasakyti, kad kiekvienas šio žurnalo numeris
išeina turiningesnis ir rimtesnis. Jis dabar visai pri
lygsta Nepriklausomoje Lietuvoje ėjusiai “Naujajai Ro
muvai”. Mūsų inteligentija ir šiaip jau labiau apsiskaičiusioji visuomenė juo džiaugiasi. Mūsų studentija,
tiesa, gali justi reikalą prieinamesnk) turinio prie
do, kurio, pasitikime, su Laiku ji ir susilauks. Tačiau
“St. ž.”, išaugęs iš labai kuklios pradžios į rimtą žur
nalą, tokiu ir turtėtų laikytis.
Šio “St. Ž.” viršelį puošia gerb. kun. dr. Kazimiero
Rėklaičio, naujojo Tėvų Marijoną provincijolo, atvaiz
das; rašo T. Budreika, F. Bernotaitė, A. Vaičiulaitis,
A. Raginis, M. Aukštaitė, V. Ališas, Verax ir kiti.
Įsidėmėtina rašytojo A. Vaičiulaičio duota lietuvių
literatūros santrauka, kuri labai įdomi visiems žurna
lo skaitytojams, bet lietuvių studentijai ji labai nau
dinga. Gal būt naudinga šią santrauką, bent kiek dar
papildžius, išversti anglų kalbon ir išleisti atskiron
knygutėn.
Linkėtina, kad šiais metais “St. Z.” susilauktų kuo
daugiausia naujų skaitytojų.

Apie pasiaukojimą
“Darbininkas” rašo:
“Bet būna tokių momentų, kada eilinio pasiaukoji
mo neužtenka. Kuomet užeina kokia visuomeninė ne
laimė, kaip antai hadas, potvinis, gaisras, žen/s dre
bėjimas, epidemija, karas, tada mūsų pasiaukojimas
turi dvigubai ar net trigubai pakilti. Gi kartais pasi
aukojimas turi taip įsitempti, kad normaliomis sąlygo
mis jis atrodo beveik neįmanomas. Vieša nelaimė rei
kalinga viešo nepaprasto pasišventimo. Dabar mus iš
tiko karas. Kaip artėjąs debesys kurį laiką jis tik iš
tolo gąsdino griaustiniais ir žaibais. Bet debesys ėjo
mūsų kryptimi ir pagaliau jis čia. Kol kas dar nema
tome kautynių nė sprogstančių iš oro bombų, bet žino
me, kad kažkur toli už jūrių marių mūsų broliai ir sū
nūs jau yra ugnyje ir ne vienas jų gyvastį palydėjo ar
tapo sunkiai sužalotas. Tad nukautųjų bei sužeistųjų
giminėms jau karas sopulių kardą į širdį įsmeigė. Ir
ištisa visuomenė jau pradeda pajust karo pasekmes.
Jau pradeda pritrūkti kai kurių gyvenimo reikmenų,
kai kurių maisto rūšių, įprastų pilietiškų patogumų
jau tenka atsižadėti. Prie palaipsniui augančių taksų
prisideda dar įvairūs prašymai bei reikalavimai remti
visokių visokiausius vajus: tai pirkti paskolos bonus,
tai aukoti Raudonajam Kryžiui, tai teikti paspirties
surištoms su karu labdaringoms organizacijoms ir t.t
ir t.t. Tai dar tik pradžia, o kas bus toliau? — taip sie
lojasi ne vienas pilietis, kuriam jau tenka susivaržyti
ir dažnai kišenių krapštyti.
“Tie dalykai sudaro nemažą nemalonumų. Jie ver
čia daug ko atsižadėti, nusiraminti, pasiaukoti. Bet
toki mūsų pasiaukojimai tai tik mažmožis, palyginus
su tuo visų didžiausiu pasiaukojimu, kurį padaro ka
rys, sudėdamas savo gyvastį ant pasišventimo auku
ro. O jei ne gyvastį, tai sveikatą, nes būti neišgydomai
sužalotam tai tokia sveikam žmogui pabaisa, kad jis
verčiau norėtų būti nukautas. Kai kiek rimčiau apie
tai pagalvojam, tai mūsų pasiaukojimas atrodo lyg
koks sumažybintas trupinėlis.”

Mizara nesusikalba su Mizara
“Vienybė” rašo:
“Lietuviškų bolševikų organo, Laisvės, redaktorius
Rokas Mizara sako: “stovėkime sandariai su mūsų
prezidentu...”
“Bet... dar visai neseniai tas pats Mizara šitaip
rašė:
“Prezidentas Rooseveltas irgi pridėjo savo balsą
prie karo propagandistų choro. Jis ištraukė supeli
jusį Wilsono obalsį ‘padaryti pasaulį saugiu dėl de
mokratijos’ ir perša šiandien Amerikos žmonėms ka
ro šūkį. Jis, kaip Wilsonas anais metais, prigavo Amerikos žmones, įtraukdamas šį kraštą į karą, idant
apginti Morgano interesus Europoje.”
“Tai parodo politinę Mizaros fizionomiją.
“Mizara nesusišneka su Mizara. Nežiūrint to, Mi
žara ir jam panašūs mizaros mulkina žmones.
Šlykštu.”

IHAIRIBOIR©
(“Draugas”, sausio 22 d.,
1917 m.)

Lietuvių peticija Apašta
liškam Delegatui... Ameri
kos Lietuvių Taryba sausio
17 d. įteikė Apaštališkam
Delegatui Vašingtone peti
ciją Lietuvos reikalais. Pe
ticiją pagyre ir įdomavosi
visais lietuvių reikalais. Apaštališkasis Delegatas ypač domėjosi Tautos Fondo
veikimu. Peticiją įteikė kun.
J. Jakaitis, Tautos Fondo
pinnininkas ir dr. J. Biels
kis, Amerikos Lietuvių Ta
rytos pirmininkas. Apašta
liškasis Delegatas pranešė,
kad peticija jau pasiųsta
popiežiui Benediktui XV.
Reikalauja dar 1,200,000
vyrų... Londono spauda rei
kalauja, kad vyriausybė su
mobilizuotų dar 1,200 000
vyrų ir pasiųstų į karo fron
tą.
•
Rusai paėmę 428,000 be
laisvėn... Rusų karo vadovy
bė skelbia, kad 1916 metais
belaisvėn paėmę 428,000 ka
reivių.
•
Metropolitan Bank valdy
ba... Metiniam susirinkime
išrinkta Metropolitan State
Bank valdyba: Jonas Brenza, pirm.; Jonas Krotkus,
vice pinu.; Julius Brenza,
iždininkas; direktoriai —
Anton Brožius, F. Geistar,
Kaz. Matulis, F. Gridauskas.
•
Sunku su vyčiais konku
ruoti... Grand Rapids, Mich.,
L. Vyčių kuopa taip šauniai
veikia, kad bet kuriai kitai
draugijai sunku yra su ja
konkuruoti.

Po svietą pasidairius

Lietuvoje sykį buvo toks
atsitikimas.

Rašo A. P.
Važiuoja kaimietis ir pa
Hitleriui pradėjus vainą kely susitinka žydą.
su Paliokija, ir pastarąją su
— Kur važiuoji? — klau
mušus, nazių fureris apgar sia kaimietis.
sino svietui, kad nėra raa— Į šimajuda apskusto (į
cės, kuri galėtų jam pasi Simono Judo atpuskus-atlaipriešinti. Bet jisai, užpuolęs dus).
balšavikus, buvo pamiršęs
— Ak tu, parka, šydysies
du generolus, tai yra šaltį iš atpuskų! — sušuko kai
ir Šiltinę. Tiems generolams mietis ir danu mušti žydą.
negali pasipriešinti jokia Tas gevalt, gevalt, vos ištru
mechanizuota ir orinė mace. ko.
Tik, ačiū tiems generolams,
Pavažiavęs kiek kelio su
Timošenka gali didžiuotis
sitinka
kitą kaimietį.
vejąs nazius iš Sov. Rusijos.
— Kur važiuoji, Leiba ? —
Kai dar Hitleris nebuvo už klausia kaimietis.
— Niu, kam dar klausi,
puolęs Rusijos, sykį sovietų
raudonarmietis šiltą vasaros imk kuolą ir mušk.
dieną stovėjo “ant karaulo,”
Lietuvoje, kaip žinote, ga
tai yra sargyboj. Netoli bu
vėnioj
žmonės prisilaiko tik
vo upė. Sušilusiam kareiviui
užėjo noras pasimaudyti. ro pasninko: valgo tik sykį
Maudytis, ar ne, taip sau į dieną.
vienas mislijo. Pagalios nu
Sykį suėjusios dvi komutarė maudytis. Kaip tarė, tės pradėjo kalbėtis apie
taip ir padarė. Greit nusi pasninko užlaikymą.
rengė ir pūkšt į vandenį.
' — Na, kaip užlaikai ga
Nepraėjo nei penkios mi vėnią? — klausia viena.
— Labai ščyrai, širdele,
nutės, gi, žiūri... atvažiuo
ja komisaras. Kas daryti? kaip Pono Dievo įsakyta.
Ras maudantis — Sibiras, Valgau tik vieną sykį į die
tai
arba, dar blogiau, galas. Šo ną: kai rytą pradedu,
ka jis iš vandens, bet apsi vakare pabaigiu.
rengti vis tik nepaspės. Tad
griebia diržą su patronais
Nauji Priežodžiai
(šoviniais), apsijuosia, atsi
Linksminasi, kaip Hitleris
stoja nuogas, išsitempia
prieš komisarą ir stovi Ado liepos 4 d. Maskvoje.
mo kostiume. Pravažiuoda
Užėmė,
kaip Hitleris
mas komisaras tik žvilgte Maskvą.
rėjo į tokioj “uniformoj” be
Myli artimą, kaip Hitleris
stovintį raudonarmietį, ir
žydą.
tarė:
Nuėjo, kai sena davatka
Maladiec, česavoi! (Puikus
prie altoriaus vinčavotis.
sargybinis!).
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Europos Jungtinės Valstybės arba
Paneuropa
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SOMETHING ALL CAN DO

Prof. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius
mas vadinasi Paneuropa:
Panamerika vystosi į tau politinė ir ekonominė visų
tų sąjungą, susidedančią iši valstybių sąjunga nuo Len
anglo-amerikiečių,
ispanų, kijos iki Portugalijos.
(Tęsinys)

portugalų

indijouų,

neg«ų j

Europos

ir visokio mišinio, su cent
Europos geografinės riru Vašingtone.
Galop, Rytų Azijoj galėtų b°s. Anot Coudenhove-Kairgi susiformuoti milzinisk3 !
Europos sąvoka susi♦
*
4
Rytų Sąjunga iš japonų, ki- deda iš geografinių, politiniečių, koreječių, tibetiečių,1 niU ir kultūrinių elementų
j*
"
v . ’ ►VV ** <
mongolų, mandžūrų,
vado ! mišinio. Visai teisingai jis
N2
-r
vaujama iš Tokio. Ji remtu-1 sak°, kad geografiškai vi
‘i ..
si rasės, rašto ir kultūros. sai
n®ra jokio Europos
kontinento.
Yra tiktai Eu
bendrumu.
razijos kontinento pusiasa
Visos Vakarų Europot lis, kiek įsmaugtas Balti- į
i
("Draugas" Acme telephoto-valstybės sujungtų į Atlan jos ir Juodųjų jūrų. Į šiau- Amerikos kariuomenė Alaskoj sutraukiama į Kodiaką pirmąjai savo apžvalgai nu
tą
, nukreiptą kontinento da- rę nuo Europos pusiasalio vykus ten brig. gen. Ch. H. Corlett. Generolas priims paradą.*
lėlių širdyse. Baisiai bijo ir meilės darbams. Vieni,
1, lr apimtų plotus nuo StauSkandinavijos
rėš Rago (Norvegijoj, iki' siasalis, Britų salų grupė KSlUSSi «■» » »**
ma, kad Tu nepatektum į į- pasislėpę už vienuolynų sie
Morejos (Graikijoj), o per
staigas, į viešąjį gyvenimą nų, atsiprašo Viešpatį už su
ir Islandija.
Mediterraną persimestų į
gydinus, maisto produktų ir nesugadintum Mamonai gedusį pasaulį, kiti neša E(Užbaiga)
Kaip vakarinis Eurazijos [°Pa buvo katalikiška, ^a-,
Vakarinę pusę Afrikos iki prasikišimas vadinamas Eu žoji Azija — mahometoniškalnai egoistiniais sumeti gero biznio. Tavo tarnų ven vangelijos šviesą pagonių
Ir
XX
amžiuje
pasaulyje
pat Kongo ir Angolos. Bet ropa, taip pietinis jos pra ka, ogi Bizantija ir Rusija
mais skandinami ar degina giama, lyg kokių raupsuotų. gųjų, taip dabar pasigaili
yra
Sodomų
ir
Homorų.
Kas
gi kol kas Europa, kaipo po sikišimas vadinamas Indija, virto pravoslaviškomis (Ortmi. Tūkstančių — ką ten Jais nepasitikima, lyg kraš kraštan, visiškai nepaisyda
suskaitytų
miestus,
kuriuo
litinė sąvoka, net neegzis kuri turi nemažesnių teisių bodox) ir nejautė žymios
tūkstančių? — milijonų pro to išdavikais. Juos šmeižia mi nuolatinio vargo, užmirš
se
visokiais
moderniškais
tuoja. Šituo vardu kontinen vadintis kontinentu, kaip pa-, Europos įtakos,
tai ir raumenys uoliai dir ma, juodinama (Vokietija) dami savo asmens reikalus.
būdais
įžeidžiamas
Dievo
arba tiesiog žudoma (Rusi Yra didžiadvasių, šviesių as
tas dvelkia chaosu; tai tarp
gal gyventojų skaičių, taip Didysis tautų kllnojimąsis autoritetas? Spaustuvių ma ba, kad pripildytų sandėlių
tautinių konfliktų parako ir pagal savo didelį plotą. (migracija) sukūrė trečiąją
menybių įvairiuose luomuo
sandėlius ginklais, baisiais ja, Meksika, Ispanija).
šinos
trata,
išleisdamos
tūk3
Tūkstančiai šeimų yra se, įvairioje socialėje būklė
statinė. Ir Europos klausi I
Europą, apimančią jau ir
v.
’
.
moderniškais ginklais. Ir
„
oa
i-voiirtio
Kol
f-™
'
In<
bJ
a
turi
nuosavią
istori,
*
i
tancius
egzempliorių
bediemas nėra lokalinis, bet tarp
taro-.
jr savyatovę kult.rą
(r vokiečių valstybes. Karolio
kam? Gi tarptautinei neapy virtusios, tarytum, mažomis į je. Kiekvieni metai didina
viškų
laikraščių,
knygų,
biau
Sodomomis. Moterystės sak šventųjų ir palaimintųjų
tautinis. Balkanizuota Eu yra ryškiai Himalajų atskir- Didži°j° metu # Pasiek5 sa'
kantai ugdyti.
rių
paveikslų,
tvirkinančių
ramentas paverčiamas skrai skaičių danguje. Čia vienur,
ropa virto netikrumo ir ne
ta nuo kitų Eurazijos dalių. vo aukščiausio taško, vaka brošiūrų... Prikimštuose te
O kad nors dešimtą dalį
ste gašlavimui pridengti. čia kitur pražydi nuosta
ramumų versmė. Europos
Tuom tarpu kai Uralo kal ruošė siekdama maurų val atruose dažni antireliginiai, tų protų bei raumenų pa
Gydytojai auksu verčiami bios Kristaus gėlelės.
klausimas gali išsisprę?ti
nai lahai menkai atribuoja domos Ispanijos, o rytuose demoralizuoją
saulis pavartotų tarptauti
vaidinimai,
negimusias gyvybes žudyti,
Tų tad išrinktųjų maldos
tiktai jos tautų susijungi
nusidriekiama iki slavų, aEuropą nuo Azijos.
nei meilei, tos meilės dar
dainos,
šokiai;
kabaretuose,
pramoninkai sugundomi kur ir pasiaukavimas kyla į Die
mu. Ogi Paneuropos valsty
Iš trijų šonų Europa ge varų ir bizantinų kraštų. kafešantanuose ir kitokiose bams plėsti, tai kur nors ti ištisas gamybos šakas, vo sostą ir vaisingai kalba
bių sąjungą gali sukurki ar
rai atribuota plačių vande Rytinė jos riba tuomet ėjo viešose ar slaptose pasilinks j Kinijoje ar Indijoje nemir- tarnaujančias paleistuvybei. už nelaimingus nusidėjėlius.
ba jos tautos savo laisva va-,
nų. Tik iš Rytų šono ji ne Elbos upe.
minimo įstaigose skamba tų badu kasmet tūkstančiai Tikriausiai, nė sodomiečiai Bet yra dar geresnis nepa
lia arba Rusija savo kariška
turi jokios gamtinės ribos Į Karolingų imperijai nu vynu palaistomas gašlumas. if šimtai tūkstančių, milijo
su homoriečiais nieko šlykš- lyginamai įtakingesnis už
prievarta.
ir nežymiai pereina į Aziją.' smukus, Europai vadovauti Kinai palengva, bet užtik- nai įvairiose šalyse neskentarėjas ir iškalbingesnis ad
Europa jau nesugrąžina Tiktai politiniu atžvilgiu Eu-i pradėjo popieži j a, kuri greit rintai traukia klijentų mi dėtų neišbrendamame var tesnio nebuvo išgalvoję.
Anie miestai žuvo sieros vokatas. Tai Nekruvinoji
mai prarado pasaulinę he ropa atskiriama nuo Azijos,J sukūrė ketvirtąją Europą; nias nuo tikėjimo. Etero ge, pasauly nesilietų krau
ugnyje. Kodėl gi dabartinės šv. Mišių auka. Pats Atpir
gemoniją, bet ji dar nenu bet ir ši siena svyruodavo'jos ribos apėmė visus kata- bangomis įvairiausiomis kai jas, bedarbių minios nekeik
nuodėmingos kartos laisvai! kėjas mistiškai aukojasi už
stojo savo savystovumo, sa tarp Reino ir Uralo, nuo Ūkiškus kraštus. Ji dar la- bomis skraido antireliginės tų tvarkos... Argi ne sodosau gyvena? Abraomo de-į visus žmones. Šv. Mišių au
vo kolonijų, savo kultūros Adrijos iki Kaspijos.
biau prasiplėtė į rytus, jau idėjos Užuot alkaną paval- i miškas apjakimas? Iš tik- rybos su Dievu duoda atsa ka yra, nė kiek neperdedant,
ir savo ateities.
apimdama Lietuvą, Lenkiją, ________________________ rųjų, tarptautinė širdis —
ką. Kaip anuomet Dievas dieviškoji ir nepaliaujamoji
Geografiškai (anot Couir
Vengriją.
Kryžiaus
kakoje.
Penktoji
Europa
savo
akmens
gabalas,
tarptauti
Dabartinė Europos padė denhowe-Kalergi)
gyvena
būtų pasigailėjęs visos apy malda, nes nėra minutės,
ruošė
ji
pasireiškė
kaip
poaukštybės
pasiekė
prie
Na
nė
meilė
—
sugniaužtas
tis yra panaši į Vokietijo;. masai pasaulis pasiskirsto .....
linkės dėl dešimties teisin- kurioje kame nors žemės ru
. ,
,
,
.
,
*
„
!
litinis
vienetas,
atkreiptas
poleono.
Jis
buvo
paskutikumštis.
padėtį Naujųjų Amžių pra l penkis kontinentus: Eura-i . .
viso pasaulio, atsižvelgda tulyje nebūtų laikomos šv.
,
. ...
*
nis,
kurs
vykdė
Juliaus
Ce

džioje. Tuomet Vokietija bu
XX amžiuje valdančiųjų mas į ištikimųjų maldas. Mišios. O kadangi tos aukos
_
n a’ .
pasiekė savo aukštybių
Karolio Didžiojo ir
vo susiskaldžiusi į daugelį šraures Amanka ir Pietų A-1 pieiiaua Innocento m lai. zario,
būstinėse nėra vietos Kris Dar yra, dėkui Dievui, kil galia yra be palyginimo ver
______________
„_______
III jungtinės
Euvalstybėlių. Kitos susijun men a. o įti ai jis pašau-. ka,8| kurio politiniam pres-j Innocento
ropos idėją. Jeigu prie Leip- tui įstatymų tomuose gai nių sielų, kurių meilė bent tesnė net už šventųjų mal
gusios tautos tuomet plėtė l s ir®to į amen įetišką,
nusįjen^g Europos ka- cigo jis būt nugalėjęs, tai la puslapio keletui Kristaus iš dalies atsveria nedorųjų das, tai dangiškasis Tėvas
savo kolonijales imperijas, europ nį ytų zijos, rusiš-.
Vėliau protesianuz- turėtume Europos Jungtines dvasios paragrafų, o politi kaltes. Yra savęs išsižadė negali į ją neatsižvelgti.
gi Vokietija nustojo Olandi ką ir britanišką sritis.
(8. C.)
G1! mas perskėlė Europą į dvi Valstybes, valdomas bona- kos arenoje apie Tave, Die jusių, pasišventusių maldai
jos ir negavo kolonijų Pa kultūriškasai: į europiečių,
ve, taip tylima, kaip apie
dalis:
pietinė
liko
katalikišpartinės
dinastijos
arba
ressaulinis karas (1914-18) pa kinų, arabų ir indusų zonas.
jaunystės nuodėmes. Viso
ka,
gi
šiaurinė
savo
daugupublikos
režimo.
Napoleono
darė Europai tą, ką Vokie
kiausių receptų siūlys ser
moję
virto
protestantiška,
žlugimas
vėl
sugrąžino
Eu
Europos
istorinės
ribos.
tijai padarė Trijų Desimtų
gančiam taikos angelui gy
REZERVUOKITE
ropą
į
tarptautinį
chaosą.
Šviesusai
Absoliutizmas
Senoji
Graikija
buvo
pirmo

metų karas. Europos Jau
dyti, visokių konferencijų
kuose kariavo negrai, indu ji Europa, apsiribojusi Vi- tikybines kovas nustūmė į Bet Jungtinės Europos idė- sušauks; svarstys, ginčysis,
GEGUŽIO 3 d.,
sai turkai ir kurdai. Euro-, duržemio'.
Marmur° šalį ir sudarė pagrindą penk ja nemirė. Napoleonas ją pa- rinks komisijas, balsuos, re
1942 m. 1
pa virto pasaulio karų l«u- ir Juodosiomis jūromis. Kaip tajai Europai. Prie šitos liko savo testamente; ji ne- feruos, protokoluos, taisys,
kū " kr '
ta 'nulič ! Jos
8^ena turėtų eiti Europos bandė prisišlieti ir Įsileidžia numarinama ir dar
ir vykit į Specialį Parengimų
u, jos raujas po n c . .jaurę nuQ jUO(jųjų jūrų Petras Didysis su savo Ru- i vis rusena kaip revoliucio- bet Tavęs, Visagali, į tuos
tas, jos turtingiausios dalys
darbus nekvies. Kažin, ar
sunaikintos. Jei ji iš istori — graikams ir romėnams sija, tuo būdu labiausia iš-! nierių, taip ir reakcionierių Sodomoje Tu Labiau buvai
jos nepasimokins, ją ištiks nebuvo aišku. Pusiau grai- plėsdamas Europos ribas net lageriuose, kaip karalių rū ignoruojamas?
iki Uralo, ko negalėjo Rusi- muose, taip ir kaimiečių baRomos-Germanų imperijos: kas Aleksandras Didysis
Tave norima uždaryti baž
ja padaryti anksčiau, būda- kūžėse.
likimas. Kaip vakar Kinija pratęsė Europos ribas į Anyčių kampuose ir prastuoma totorių valdžioje ar įta
(Bus daugiau)
ir Turkija taip rytoj Euro ziją ir sukūrė Eurazinę val
GEGUŽIO VAKARAS
pa gali būti padalinta į ame stybę, kurios pagrindą su
darė
helenistinė
kultūra.
rikiečių, britų ir rusų inte
.

resų zonas. Kai kitos pasau Roma suformavo antrąją
lio dalys per bendradarbia Europą, kuri apėmė Medi-'
vimo politiką darysis vis terranos kraštus, ogi į šiau
turtingesnės, galingesnės ir rėš rytus pasistūmėjo iki
kultūringesnės, Europa eis Dunojaus ir Reino. Kultu
biednyn, virs bejėge ir bar-1 rinės šitų ribų žymės dar
bariška. Kol iš rusų revo-. ir šiandien neišnyko. Romos
liucijos iškils koks rusiškas imperijos skilimas į dvi da
Napoleonas ir sukurs savo lis atskyrė Balkanus nuo
“Reino Sąjungą” ir su jos Europos ir jos didžiojo svo
pagalba suduos mirtiną smū rio centrą perkėlė į Vakari;
gį Europai. Bet dar yra lai-' Europą. Gi rytinė Romos
ko Europai nuo šito likimo imperijos dalis virto tarpiišsigelbeti.
Tas išsigelbėji-, ne arba tranzitine valstybe

■-
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kuris įvyksta tą dieną

Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street
•
•
*
•
•
— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų Ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų
*****
k YOU DON’T HAVE TO BE RICH to h«lp American Defen3e. That’n the theme of the above poster, '
Į one of the neweat of the Defense Savings pronaotional pieces now going up in streetears, on bulletin I
į boards, and at other public placee. This poster emphasizes the point advanced by the Treasury Depart
ment that every American can—and mušt—piteh in if the United State* is to have the arms and the

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

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuviu Politikos ir
Pašalpos Kliūbas,
— Mari Į Gary, Indiana

Mokyklų rėmėjai
veikia

Liet. Piliečiu skyrius

A.

t

METINES MIRTIES

A.

plėšikai

Paroda prasidėjo sausic Į
Lincoln ir Garfield parkų 17 d. ir tęsis apie vieną mė- , Suimti ir policijos nuova
gėlynuose atidaryta or k idėjų nes}.
dose identifikavimui laiko
(gėlių rūšis) paroda. Lincoln
mi devyni plėšikai, kurie
parke yra jų didžiauaiaa rinpriklausė gaujai, veikiančiai
kmys — nuo 400 iki 500 ge
daugiausia pietinėj miesto
lių. Daug mažiau Garfield
Racine, Wis., miesto ta Į daly. Daug žmonių nuo jų
parko gėlyne. Šių gėlių rin- ryba gamina ordinansą, ku- nukentėję ir jie bandys pikkinys yra įkainotas 50,000, riuo bus leista arklius lai- tadarius atpažinti,
dol.
Į kyti rezidencinėse miesto
Iš areštuotųjų du paroGėlynai publikai atida- dalyse. Varžant automobilių liuoti, o kiti visi turi poliryti šiokiomis dienomis nuo vartojimą, gražinami arkliai cinius rekordus ir bausti už
8:00 ryto iki 5:00 vakaro, o su paprastais vežimais.
plėšikavimus ir vagystes.
. Kai kurie jų prisipažino
prie plėšikavimų.
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. LUKOŠIUS

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį Ed
vardą A. Lukošių, sulaukusį 23 m. amžiaus.'
Netekome savo mylimo Sausio 23 d., 1941 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su
egzekvijomis) už jo sielą Sausio 23 d., Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios Parap. bažnyčioje, 8
valandą ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su
mumis pasimelsti už a. a. Edvardo sielą.
Nuliūdę: motina Ona, tėvas Antanas, sesuo So
fija, Giminės ir Draugai.

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virti 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY

DEFENSE

BONDS!

KREIPKITĖS Į

Somhe that tbroat tlckle which comea from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthol—Jf.)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitei the reiittance of
muroui membranes of no* ind thrnai to
oold infectiotu, when lack of reii«ance ii due to Vitamin A deficieocy.

smaukite

HELP

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of I.ake krašte, yra
reikalingas agentauti gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreipkitės i raštine;

J:

BVNTK BROS,

SM1 Krankliu Blvd.

—

WANTED

MOTERYS

REIKALINGOS MOTERYS skirsty
ti •*waste‘‘ popieras. Turi būt pa
tyrusios. Kreipkitės prie
THOMAS PAPER STOCK
8#(» W. Evcrgrvcn
(netoli Halsted ir Division)

2334

RANdoiph

SO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS
WEST PULLMAN’E

HELP 4VANTED
ADVEHTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dcarborn Street

Tel.:

—

AGENTAITI GERA PROGA
TOWN OF LAKE

DIRBTI VRJE I.ABOR'IAI REIKADINGI Ir taipogi SALDAINIŲ GA
MINTOJAM PAGEI.BININKAI, At

#488—#48#

—

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

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant <Iarl*o Į viršmiitėta.s dar
bininkų pateškančias įstaigas Ir |
visas
kurių
garsinimu,s
matysite
“Drauge” ateityje, patartina
Jums
pranešti darbo
vlršliiliikains,
kad
darbo garsinimų skaitėte “Drauge”
ir kad esate lietuviai. Garsinančios
i įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo gert ir pageidauami darbininkai. Ims Jums daug
lengviau gauti darbus .paaiškėjant
viršmiiM'toms informacijoms.

ROSF.LANDE REIKALINGAS
AGENTAS
Vyras, kuris turi gerą. susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi gerą
progą užsidirbti ekstra pinigų agentau.iant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANaI 8010 arba kreipkitės J
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.
KAIMYNINIS TAVERNAS PARSI
DUODA, (Įsteigtas 20 metų atgal).
2 aukš. medinis namas su 4 atski
rais 4-kambarlų fletais, geroje pa
dėtyje. Beismentas ir karsto vande
nio šiluma. Vien rakandų ir Įren
gimų vertė $1.000. Viskas parsiduo
da už tiktai $5,300.00. Matykite Mr.
Prajka.

Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių
rankas.
Italų priežodis
Motinos širdis, tai gelmė, BROM REAT.TY CO., 1857 W. 51st
St., Tel. Prosueet 1017
kurios dugne randasi dova
nojimas.
KAMBARIS IŠRENDUOJAMAS, ge
apylinkėje, karšto vandens šilu
Juo daiktas yra svares roj
ma. Kreipkitės sekančiu adresu:
nis, tuo jis daugiau myli ra 0446 South Mąpletvood Avenue
Cliieago, Illinois
mybę. Taip ir su žmogum.
Nepirk to, ko nereikia,
Taktas — tai suderinimas
Vertingas žmogus niekuo
nors ir pigiausiai gautum. mūsų vertės su kito verte met nežiūri išdidžiai į men
Nė vienas, kurs prideda prie kokio nors veiksnio.
kesnius.
• ranką prie arklo ir atgal
j dairosi, netinka Dievo kara
lystei.
(Luk. 9, 62)
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STANISLAVA

SYLVESTRE
(po

tėvais

Rak štai h'1)

215 W. 24th Place.

Mirė saus. 19 d., 1942 m..
1:25 vai. popiet, sulaukus 23
metų amžiaus.
Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Domininką; dukterj Sheron
Ann;
motiną
Domicėlę
Rakšticnę; 2 seseres. Domicėlę
ir Juliją, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčioje:
2456 So. Wentworth Avė.
Laidotuvės Įvyks penktadlenĮ,
sausio 23 d. Iš koplyčios 9:00
vai. ryto bus atlydėta Į Sancta Maria Jncoronato parapijos
bažnyčią (218 W. Alesander
St.). kurioje Įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sietą. Pp
pamaldų bus nulydėta Į Švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktiė, Mo
tina, Seserys Ir Giminės.
laidotuvių
direktorius:
M.
Coletta & Sons, tel. Vlctory
1861.

460fir07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1 TAI-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

MENIŠKI — VERTINGI

ALBINAS VAITEKŪNAS

IICKLE ?

HELP WANTED — VYRAI

Chicagos mayoras E. J.
Kelly išleistu atsišaukimu
i mūsų miestui paskelbė Bro
lybės savaitę, kurios minė1 jimui skirta vasario 15 iki
22 dienos.
Mayoras sako, kad visų
kilmių, rasių ir religijų žmo
nių brolybė ir vieningumas
yra būtinas dalykas prezervuoti Amerikos laisvę nuo
svetimų opresorių ypač šiuo
kritiškuoju laikotarpiu.
Į įmanomas.
J. V.

Gyveno:

QAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Proga užsidirbti ekstra pinigu agenlaulant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimus nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANaI
8010.
arba kreipkitės ) raštinę:
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

REIKALINGI DARBININKAI

Brolybės savaitė*
Chicagoj

EDVARDAS

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

^gU(j0S ark|jus

SUKAKTUVES

Mirė Saus. 6 d., 1941 m., o po gedulingų pamaldų
Šv. Jurgio parap. bažnyčioj palaidotas šv. Kazimiero
kapinėse. Metinėms mirties sukaktuvėms paminėti
yra užprašytos šv. Mišios, kurios įvyks penktad, Saus.
23 d., Šv. Jurgio par. bažnyčioj, 8-tą vai. ryte.
Giminės, kaimynai ir pažįstam esate kviečiami da
lyvauti šiose pamaldose. — Amilija Vaitekunienė.

CLASSIFIED

8:00 ryt0 Suimti devyni

Gėlių paroda parkų
gėlynuose

Marąuette Park.
jonų Bendradarbių 5 skyrius
' ’kė metinį susirinkimą sek
Sausio 11 d. laikė metinį
iienį, sausio 18 d., kuris susirinkimą. Iš svarbesnių
b
labai skaitlingas ir pa- nutarimų, nubalsuota iš
sitarimai ėjo kuo geriausioj traukti visus kandidatus iš
nuotaikoj. Visųpirma buvo Lake kauntės lygos ir dauišduotas galutinas raportas £*au delegatų į tą lygą ne
iš parengimo gruodžio 7 d. siusti nes iš to kyla daug
parapijos naudai. Paaiškė nemalonumų.
Šį mėnesį turėta net 7 li
jo, kad komisija įteikė kle
bonui kun. Baltučiui (para goniai.
Išduoti raportai iš bapijos naudai) $88.50. A. Jo
naitienė ir B. Lazdauskienė Į liaus ir Naujų Metų paren- j
pranešė, kad rengiamas va- gim°karas skyriaus naudai, kuNutarta Raud. Kryžiaus
ris įvyks sekmadienį, sau-,I 11^^ surengti “bunco” ir ]
šio 25 d. parapijos salėje. tam tikslui išrinkta komisi
Sako viskas parengta, tikie- ja: Jocutienė, Bartkienė, A. i
tai platinami, muzikantai Nenienė, Lipskienė ir Agurpaimti, komisija kuo geriau kienė. Parapijos svetainė!
siame ūpe ir vakaro reika paimta 31 d. sausio.
Antanas Kazlauskas žadė
lams atsirado geraširdžių
rėmėjų. Beregint ant stalo jo paaukoti alaus. Laukia
jau buvo suaukota $5.00. ma ir daugiau aukų.
Mat, komisija nori svečius Aukos Raudonajam Kryžiui
kuo geriausia pavaišinti prie
Šiomis dienomis aukojo
bufeto užkandžiais nemoka sekančios draugij os:
mai.
Moterų Sąjungos 61 kp. į
Išrinkti darbininkai prie $5.00, R. Kat. Susivienymo
durų ir tikietų. Bus ir vir 129 kuopa $4.00, Šv. Kazi
miero parapija $10.00, kleb.
tuvė.
Skaitytas kvieslys į Ma kun. J. Martis $5.00, Šv. Ka-I
rijonų metinį seimą, kuris zimiero vyrų draugija $5.00. i
Pavieniai aukotojai yra:
įvyks vasario 8 dieną. Užkvietimas buvo priimtas. At Uršulė Būdvietis $1.00, O.
stovai išrinkti ir auka pa Rūkas $1.00, O. Brazauskas,
J. Aukškalnis $1.00, Anta- j
skirta iš kasos.
nas Grivaila $2.00, Kazimie
Susirinkimas išreiškė už ras Nakutis $1.00, Petras
uojautos Pūkelių šeimai. Šileikis $1.00, Jane EvenMūsų buvusi pirm. Aleksan seck $1.00, Barbora Ruteliodra Pukelienė, per keletą nienė $1.00, Viktorija Gemetų pirmininkavusi skyriui lumbienė $2.00, Antanas Doč- j|
ir gražiai vieningai dirbusį, kus $1.00.
pasidavė sunkiai operacijai,
Tai tik pradžia darbo. To
kurią padarė vakar, sausio liau bus paskelbta daugiau.
20 d. Billings ligoninėj. 5-tas
Koresp.
skyrius užprašė dvejas šv.
Mišias už A. Pukelienės svei
katą, tą pačią dieną, kada į
padarė operaciją.
(Tęsinys iš 1 pusi.)
Apskričio
susirinkimus bus sudarytas, Chicagos sky
'ūžadėjo lankyti per šiuos riaus valdyba laikinai eis
tus A. Kelas ir B. Laz Centro Valdybos pareigas.
Organizacijos tikslas yra
L lene.
da
atstatyti laisvą, nepriklauso
Komisija knygų peržiūrėdemokratinę Lietuvą,
jimo žadėjo sueiti ketvirta- To tikslo bus siekiama glaudieni, sausio 29 d. prie pirm. ?ži“ bendradarbiaujant su
- ' „
_ r
Lietuvos Respublikos oficiaOnos Kazragienes, namuose, ijaį akredituotais svetimuose
6440 So. Mozart St. R-c.-h. kraštuose atstovais, ir viso_____________
mis laisvę ginančiomis ar už
_ . x
. ,
. „ laisvę bei nepriklausomybę
Jei tavęs visi neapkenčia, kovojančiomis demokratinėtavo paties kaltė.
j mjg tautomis.
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LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member nf the Lithuanian Cliambcr of Comfneree.

MODERNI Išvidinė PARODA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; getit&d. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
y—-■ ,
======

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui
matote “Drauge”.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lituanica Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARda 1138-1139
6812 So. VVestern Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehilI 0142
10821 So. Michigan Avė.
I. J. ZOLP
Pullman 9661
1646 VVest 46th Street
J. LIULEVIČIUS
Tel. YARda 0781-0782
4348 S. California Avė.
LACHAVVICZ IR SUNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 VVest 2.3rd Place
Tel. CANaI 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lltnanlca Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908
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Netoli Chicagos laivyno stotis,

Žodis apie vieną
biznierių

Kur apmokomi naujokai jūrininkai

Cicero. — Kalbėsiu ..pie
Antaną Petkų, laidotuvių di
rektorių, kuris jau apie de
Konkowski neteko
šimts metų, kaip apsigyve.
advakatūros
nęs Ciceroj, vedę3 gerai ži
nomų veikėjų dukrelę, tai
Illinois vyriausias teismas
yra Dainelių šeimynos. Daiadvokatūros teisę panaikino
neliai yra pavyzdingi para
buvusiam 26-ojo wardo aipijonai ir rėmėjai visų ka
dermanui Frank E. Konkovvtalikiškų organizacijų. Tad
ekiui. Šis teismas anksčiau
ir Antanas Petkus pasekė
patvirtino žemesniojo teismo
jų pavyzdžiu. Jis priklauso
nuosprendį, kuriuo Konaov/veik visoms mūsų draugi
ski
nuteistas
penkerius
me

joms
ir remia jų parengi
Stotis įkurta 1911 metais.
mus. Taipgi prisideda auko
Prezidentas Taftas ją atida tus kalėti
mis.
rė ir iš pat pradžių buvo
Be to vyriausias teismas
Jis turi dvi įnirusiems pa
vietos 2,000 naujokų. Per advokatūrą dviem metams
šarvoti vietas. Viena 1410
pirmąjį pasaulinį karą sto sr.spendavo buvusiam mies
1 So. 50 Avė., Cicero, o kita
tis žymiai praplėsta ir bu to teismo teisėjui E. L.
X "Draugas” Acme telepnoiot
Chicagoj, 6812 So. VVestern
vo didžiausia pasauly. 1033 McGarry.
Avė.
Ugniagesiai kovoja su liepsnomis, apsiautusiomis pen kių aukštų apartamentinius ir pavienių kambarių na
metais joje veiksmai nu
Konkowski
pripažintas
kai
Remkim savo biznierius.
mus Lynn, Mass., mieste. 14 asmenų žuvo ir 21 sužeista s. Kilęs gaisras taip staiga praplito, kad viršutiniuose
traukti. Patalpos uždarytos
tu
už
priėmimą
600 dol. iš
Jei
mes juos remsim, ir jie
ir tik 4(T marynų palikta
aukštuose esantiems žmonėms atkirto pasprukimą.
1 .
kelių
asmenų
žadėdamas
mus parems savo aukomis.
saugoti jos nuosavybės. Bet
jiems
išrūpinti
tarnybą
poli

Parodykim, kad mes esam
1935 m. ji iš naujo atidary
JAUNI
ARTISTAI
KONCERTUOJA
Renkamas
visokis
Smulkūs
biznieriai
cijos
departamente.
vieningi ir susipratę. Nebū
ta ir nuo to laiko ir vėl pra
kim svetimtaučių pastumdė
dėjo plėstis ir didėti, šian Gi McGarry būdamas tei turi saugotis
laužas, skudurai
Augusta
ir
Reynoidas
Leivai
pasirodys
liais.
die gi dar daugiau plečiama. sėju pripažindavo netinka
Vakar
Chicagoj
pradėta
,
Ačiū Dievui, mes turim
Illinois
valstybės
finansų
Vyriausybė išleidžia milijo mus laidų bonus (užstatus).
Fine
Arts
Auditorijoje
kampanija visame mieste daug aukštus mokslus išėdepartamentas įspėja Chinus dolerių jos didinimui ir
eagos biznierius, ypač smul Du jauni Leivai — brolis vystė jo gabumus. O Augus- rinkti visokį geležies laužą, jusiu daktarų, advokatų, biz
moderninimui. Į šią stotį pri
kiuosius, kad jie apsisaugotų ir sesuo — nepaprasti artis- tos mokytojas yra Isidore skudurus, senus popierius nierių. Turim juos remti.
imti naujokai siunčiami iš
apgavikų, kurie nori pigiai tai koncertuos ateinantį sek Buchhalter, kuris privedė ; ir Kinius daiktus. Kamšių valstybių: Illinois, India
A. Valančius
pasipinigauti. Būtent, val madienį, sausio 25 d., Fine jauuąją Leivaitę prie kon.? Ponijos vyriausioji buveinė
na, Iowa, Kansas, Kentucky,
yra Civic Opera namuose.
Michigan Minnesota Missou- Chicago Kelief komisio- kiojasi sukčiai, kurie biznie Arts Building, prie 410 S. certavimo laipsnio.
W0LK STLDIO
ri, Nebraska, abiejų Dakotų, nierius Leo M. Lyons pra riams siūlosi už nedidį at Michigan Avė., 3:30 valan1945 We*t 35* Slr»et
Reik paminėti, jog šie jau
Minėtų
senų
daiktų
turin

lyginimą
sumažinti,
arba
Ohio ir Wisconsin.
Medelį
’ dą popiet.
neša, kad praeitais metais
ni artistai turi nuoširdžių tieji gali tai visą parduoti,
visiškai
panaikinti
“
salės
”
M0ST
Į šią stotį prisiųsti naujo mūsų mieste žymiai suma
Šie jaunieji Leivai — Rey- prietelių lietuvių tarpe, kun. arba ir veltui atiduoti ap
taksų
mokėjimą
valstybei.
kai šešias savaites pagrindi žėjo žmonių šelpimas. Tas
noldas ir Augusta — yra A. Baltučio, kun. F. Luko saugos reikalams. Galima COMPLETE
ADVANCED PMOTOGRAPHY
niai apmokomi, šios savai įvyko dėka padaugėjus dar
Nesenai Chicagoj sugau žymūs artistai. Reynoidas siaus ir kun. B. Griniaus pašaukti telefonu State LOWES1 POhSlHLfc l’RICES
tės jūreivių gyvenime skai bams įvairių šakų pramo tas vienas sukčius— P. Grif yra smuikininkas ir Augus asmenyse.
X. 8787, o viskas bus paimta. PHONE LAFAYETTE 2*13
tosi svarbiausias laikas. Jie nėse.
fin, kurs eilę smulkiųjų biz- ta pianu skambina. Kad jie
išmokomi maršuoti, kaip Nuo 80,869 šelpimo viene nerių apmovęs. Teismas jį yra jauni, galima suprasti
ginklus vartoti, plaukti ir tų praeitais metais atkrito nubaudė.
Listen to
Biznieriai turi ’iš to, jog Reynoidas yra tik Reikalingi jauni
valtimis irtis. Be to jie sto 24,797.
CONRAD
apsisaugoti kitų jam pana 15 metų ir tik baigia antrus
vyrai akademijai
Fotografas
PALANDECH’S
tyje išmoksta, kaip švariai
metus
Mount
Garmel
High
šių
Komisionierius
sako,
kad
Studija
Įrengta
pir
visokius daiktus išlaikyti,
School, o Augusta 16 metų
Chicagoj norima rasti J1O8 rūšies su nio
RADIO BROADCAST
___ .
...
i
dernlškomls
užlai
kaip aslas valyti ir patiems ir šiemet bus pasidarbuota
Featuring a Program of
amžiaus ir baigia trečius 200 jaunų nevedusiųjų, rue < domis ir Hoiiywood
on __
*
i
■ šviesomis.
Darba.
apžėlusiems nebūti. Jie turi daugeliui šelpiamųjų rasti Traukinys sutraiškė metus Mercy High School. 20 iki. 30
m. amz., vyrų. ku- J Garantuotas
YUGOSLAVFOLK MUSIC
gerus drabužius, gerai mai darbą. Sako, šiemet bus koją
Jų
muzikos
talentai
yra
tiek
rie
pageidautų
mokintis
kaEvery Saturday, 1 to 2 P.M.
tinami, gyvena šauniose pa sėkmingiau tai siekti, nes ka
išdirbti, kad pajėgia vienų rininkais pakrančių sargy 420 W. 63rd Street
ro
pramonėms
daug
darbi

talpose.
Mięhael Fascettą, 16 m vieni koncertuoti Fine Arts bos (coast guard) akademi Tel.: Biznio - ENGlewood 6883
STATION WHIP
ninkų reikalinga.
152* MlocycU* (Top of the DH1)
Rez.:
«ENGlewood
6840
amž.,
Englewood
Higli
Building. Tai didelis laimė joje, New London, Conn.
Po šešių savaičių pagrin
School mokinys, svajojo būt jimas.
Jie turi būti išėję akredi
dinio mokslo jie jau nėra ža
garsiu
basebolininku.
Bet
Reynoldo ir Augustas Lei- tuotas kolegijas.
liukai, bet pirmosios rūšies Banditai apiplėšė
C?
juo
nebus.
Praeitą
pirmadie

vų patarėja ir reikalų tvar
jūrininkai.
Akademijoje jiems nusta
nį vakare Rock Island trau kytoja yra Leonora Nimdantistus
kinys ties La Šalie ir 25 gt. hosk, lietuvaitė ir jaunųjų tyta keturių mėnesių kur
WHOLESALE
sai.
Graduantams
bus
pri

Filipmiecidi
sutraiškė
jam
vieną
koją.
Du plėšikai užpuolė dan
artistų tetulė. Leonora pati
FURNITURE
Illinoise kariniai vyrų dna tistų kabinetą, 3801 Harri- Mercy ligoninėje gydytojai yra labai žymi dainininkė. pažinta kariūno ranga ir tu
rėš
viso
karo
metu
pasi

fto boardai įpareigoti karo son gt. Iš dviejų dantistų tvirtina, kad jam nėra jo O globėja tų artistų yra Mrs.
BROKER
likti tarnyboje.
tarnybon priimti ir regis ir keturių pacientų piktada kio pavojaus, jis pasveiks.
Norine Mullen, kuri daug
DLNLNG ROOM 8E2T8 — PAK
trantus filipiniečius, kurie riai pagrobė 108 dolerius ir
Fascetta pasakoja, kad jis meilės įdeda į savo globoji
LOK SET8 — BEDKOOM SETU
— RŪGS — KAD1O8 — REiki šioliai nebuvo priimami. automobiliu pabėgo.
po traukiniu pakliuvęs sker mo pareigas.
FB1OKKATOR8 — WA8HEB8 —
MAMGELS — STOVĖS.
Reynoldo Leivos mokyto
sai bėgių vydamas bernai
Itenu.
čius, kurie bapdė užpulti vie jas yra George Plrman, ku
riam priklauso išlavinimo
ną mergaitę.
garbė, nes per ilgus metus
are common offenders

Netoli nuo Chicago šiau
rių link Michigan ežero pa
krantėse yra vadinamoji
Great Lakęs Navai Training Station, kur priimti tar
nybon naujokai jūrininkai
apturi jiems reikalingą pa
grindinę mankštą ir iš tenai
siunčiami į įvairias laivyno
bazes tolesniai tarnybai. Šio
je stotyje jau daugiau kaip
100,000 naujokų apmokyta

Stengiasi mažinti
viešąjį šelpimą

MODEMN

MIDDLE-AGED
PEOPLE

RAlLAOADS

6IUS.

Al£X ALESAUSKAS & SONS

A-

V0 PAY THEIR TAX

FACTORY

VVORKED 324 DAYS

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr

LAŠT YEAR. »N 4929

TAXES I00K THE
RAILROADS' TOTAI

Telefonas REPUBLIC 6051

AfCflPlS fOR ONtY

23 DAYS

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų ... iš
reikštų mūsų įstaigos “Grand Opening”
Atidaryme Šeštadienį.

®NE HUNDRED YEARS AGO

Ntw tarife.: Car. KMw«ufcM, fferth i Damsn Avss.

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensiva
oftener than that of a you n g person.
Fermentation of tiny food particlcs
caught by partial platės and dentures freguently cause this condition
•which you yourself may not detect
būt wbich iš so offensive to others.
Why not take the easy, plcasant precaution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rlnse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend, Lambert Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.

CH|(AQO

Bafora Any Data Uta

THfRE VVERE LESS THAN x//«

3000 MILĖS 0F RAU.ROAD

E

Dabar! Kadangi esam geriau susipažinę,
matykunės vienas kfiią dažniau. Taupy
mo ar Paskolos reikalais visuomet at
minkite Fairfield.
Dar kartą nuošir
džiai dėkojam už Jūsų malonumą.

IN THE UNITED STATES.
TODAY. THfRE ARE +10.118 MILES“
ENOUGH TO MARE 133 PARALlf L
TR.ACKS BETVVEEN NEVY YORK AND

SAN ERANCISCO.

V HE AVETvAGE
LOCOMOTIVE

CONTAIHS

Pirkite U. 8. Oefense Bonds čionai

ApproumateLy
ONE MILE OF

FAIttFIELI) SAVINGS

BOILER TUBING.

S

O* AMUK.AM R.MUOAtH t

1VO1

1.0 A N

AKtiOCIATION

AsMtt

12,000,000

LISTERINE ANTISEPTIC

T* MoAe

t

i

kreotA SfeeaOą

fllARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. \V e s te r n Avenue
Phone: GROvehUI 2242

R
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ATGARSIAI IŠ PRAEITO SEKMADIENIO KONCERTO
A. Kaminskas davė patriotišką foną

Žiniomis iš Washingtono,
karo gamybos fcoardo pir
mininkas Donald M. Nelson
paskelbė vasario 1 dieną nu
traukti automobilių ir leng
vųjų sunkvežimių gamybą
ir fabrikus paruošti karo
reikmenų gamybai:
Spėjama, kad sulaikyti
nuo pardavimo visi nauji
automobiliai bus panaudoti
kariuomenei.

jausmingai ir švelniai išpil
dė dvi solo dainas: “Mano
rožė”, Kačanausko ir Dell’Acąua “Villanelle” ir su Sas
nausko vyrų choru Herber
to “Romany Life”. Genovai
tės Klevickaitės Šimkaus
“Oi greičiau, greičiau” ir
Puccini “Menas ir meilė”
(La Tosca) rendicija taip
pat buvo nuoširdžiai malo
ni ir artima... Abi daininin
“Didelių daiktų pradžia maža”, aiškina Billy Baxter,
kės išpildė dviejų dainų du
Nori registruoti
Detroit
landscape artistas, James Sykora’ui, Chicagos
etą — Grodzki “Vakaro Dai
na” ir Delibes “Neat the gėlininkų pirmininkui, rodydamas į mažą dirbamą mo visus vaikus
delį “Crescendo Falls”. Gražus vaizdas, kuris bus rodo
Dome” (Lakme).
National Congress of Pamas gėlių parodoje (National Flower Show) Interna rents and Teachers ekzekuDainininkės pasirodė be tional Amphitheatre kovo 15 — 22. “Crescendo Falls”,
bereikalingų išsišokimų ir kaip bus užbaigtas, bus 50 pėdų aukštumo, vandens tyvis komitetas Chicagoj
manierizmo, kuris dainavi kritimas 26 pėdų, vartojant 300 galionų vandens per posėdžiaudamas iškėlė reika
mo niekados nepapildo, bet minutą... tai bus didžiausias pavienis rodymas kas dar lavimą, kad visose J. A. Val
dažnai klausytojų tarpe pa buvo kur rodoma didesnėse gėlių parodose. Parodą ruo stybėse būtų shregistruoti
visi vaikai.
Tektų palinkėti, kad su lieka nemalonų skonį. Rei šia Society of American Florists. Šis daromas modelis
Sako per orines atakas ii
sikūręs smuikininkų ansamb kia manyti, kad jas teks gauna pilną pritarimą pirmininko Sykora ir Robert
kitas nelaimes yra svarbu
lis ir toliau tęstų savo pra dar ir dažniau išgirsti lie Roland, raštininko viršminėtos organizacijos.
pamestus, arba paklydusius
dėtąjį darbą, nes mums iki i tuvių koncertuose.
vaikus atpažinti ir juos grą
šiol bet kokio klasinio po Antifonalis choras, į ku tus. Tenka palinkėti, kad dymai, kuriuos visados su žinti tėvams, jei tie būtų
būdžio ansamblio ar kaip tą rį mes jau įpratom žiūrėti, choras neišsiskirstytų po šio gadindavo perdaug “laki” tarp gyvųjų.
grupę bepavadintumėm aiš tartum, į profesionalių dai koncerto, nes lietuvių tarpe, vedėjų vaizduotė.
Vaikų registravimu turė
kiai trūko.
nininkių grupę taip pat ne bent pakenčiamo vyrų cho Įdomiausias šios grupės
tų užsiimti kiekvienas mies
Glaudžiausio bendravimo galėjo publikos apvilti. Tik ro, be šio, nė būti nėra, o pasireiškimas — be jokių tas ir bendruomenė.
su koncerto publika pasiekė dėl Arditi “II Bacio” tenka jis tikrai būtinas.
pretenzijų paprastumas. Šo
pažymėti,
kad
jis
geriau
bū

dainininkės — Genovaitė
Tikrai nepaprasta naujie kėjai nesistengė patiekti pu
tų
pavykęs
originaliojoj
ita

Giedraitienė ir Genovaitė
na lietuviškoje scenoje bu blikai tai, ko jie patys ne Dienos šviesos
lų
kalboj,
arba
jei
jau
ver

Klevickaitė — kurios irgi
vo lietuviškųjų šokikų gru būtų supratę ir ko jie nuo
time
—
tai
bent
lietuviškai.
mokėjo pasirinkti artimiau
pė. Tiesa, bandymų mums širdžiai nebūtų atjautę. To taupumas
Prez. Rooseveltas patvir
sius publikai kūrinius, kas Tačiau tai smulkmena.
teko ir anksčiau pastebėti. dėl tas jų paprastumas iš
mūsų dainininkų tarpe taip
Šįmet ir Sasnausko vyrų Deja, tai beveik visados bū ėjo toks nuoširdus ir pat tino kongreso pravestą die
neįprasto ir nemadinga at choras pasirodė nepalygina davo kažkokie pseudolietu- rauklus, kad kartais ir pa nos šviesos taupumo bilių.
rodo. Genovaitė Giedraitienė mai geriau, negu prieš me viškieji šokiai, kažkokie ban sitaikiusias menkesnes klai kurs įsigalios vasario 9 die
das galima buvo dėl jo at ną. Visoj šaly laikrodžiai
bus nustatyti viena valanda
leisti.
pirmyn. Ir taip pasiliks vi
Pagaliau, negalima praei su karo laiku.
ti nepaminėjus koncerto aPasiryžimas 1942 metams:
Chicago mayoras Kelly pa
kompanisto ir bendrai cent
V'W
rinės figūros muz. Pociaus, i reiškia, kad dienos šviesos
be kurio įdėto darbo ir su taupumas bus populiarus.

Pereitą sekmadienį Saka
lų svetainėje platesnei lietu
viškai visuomenei teko pir
mą kartą išgirsti naujai su
organizuotą stygų ansamblį,,
kuris galėjo ne vieną nuste
binti savo meniškumu. Tie
sa, ansamblį būtų labai ga
lima papildyti, bet ir savo
esamu sąstatu jis malonus.
Ansamblio vedėjo muz. Po
ciaus sumaniai parinktieji
kūriniai, kurie lietuviškajai
visuomenei jau iš anksčiau
galėjo būti pažįstami, smui
kininkų buvo tikrai atjaus
ti ir suprasti. Todėl ir įsten
gta taip nuoširdžiai juos
publikai perduoti. Geriausiai
pavykęs išpildymas bene bus
Woodhouse “Scherzo”.

Suteikti mano šeimai bendrą naudą

ELEKTROS KEPIMO ir VIRIMO

manumo nebūtų buvę gali
ma tikėtis ir programos pavykimo.

Juk ir solisčių pasirody
mas labai daug priklauso
nuo akompanimento, o be
dirigento meniškumo, supra
timo ir atjautimo bet koks
grupinis dainavimas nėra
įmanomas. Publiką patrijotiškai nuteikė galingai at
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Amerikos him
nas giedotas programos pra
džioje. Giedojimui vadovavo
mūsų gražiabalsis tenoras
Antanas

Kaminskas.

Pro

kiekvieną valgį skanesnį, maistingesnį !
Nutarkite, pradedant su šiais metais, kad gaminsite
savo šeimai sveikesnius, skanesnius ir ekstra gardesnius valgius... pilnas vitaminų mėsas ir daržoves ku
riose sveikatos naudingumas palaikomas. Galite tą vis
ką įvykdinti su modernišku, lengvu, ekonomišku elek
tros kepimu ar virimu. . . maistingumo būdas gami
nime valgių.
Nėra jokios liepsnos ar dūmų kai vartojate
elektros pečių. Atmainykite ant šio saugaus
kepimo ar virimo būdo.

X Pranas Valančius, 3422
So. Morgan St., praeitą sa
vaitę išvyko į U. S. kariuo
menę. Kol kas randasi Rock
ford, III., stovykloje.

X Petraitienė, bridgeportietė, gyv. adr. 3229 S. Green
St., užvakar išvežta į ligo
ninę sunkiai operacijai.
X Šv. Jurgio bažnyčios
gražinimas iš vidaus jau
prasidėjo. Jubiliejaus iškil
mėms, kurios bus spalio mė
nesį, šių metų, bažnyčia bus
nepaprastai graži.

X Jurgio ir Elenos Ged
vilų, veiklios Town of Lake
šeimos, sūnus praeitą sekmadienl šv. Kryžiaus bažnyčioj pakrikštytas vardu
Jurgis. Krikšto tėvais buvo
Jančauskaitė ir F. Gedvilas.
X Gestautų, žinomų marketparkiečių, sūnelis praeitą
sekmadienį Gimimo Panelės
Šv. bažnyčioj pakrikštytas
vardais Vladislovas - Rober
tas. Kūmais buvo L. Mondzejauskaitė ir V. Adomai
tis. Gestautai dabar turi du
sūnus.
X Kubilių šeima, gyve
nanti Marąuette Park, prie
65 ir So. Washtenaw Avė.,
pergyvena daug rūpesčio,
nes šeimos širdis — Kubi
lienė — jau kuris laikas
serga, šiuo metu randasi šv.
Elzbietos ligoninėj.

X K. V., mūsų bendradar
bis iš Philadelphia, Pa., pra
neša, kad ten lenkai kalbi
Organizuoja specialią na lietuvius stoti liuosnoriais į lenkų organizuojamą
policiją
kariuomenę Kanadoje. Iki
Chicagoj organizuojama i šiol jau prikalbinę ir išvežę
vadinamoji pagelbinė polici tris lietuvius jaunuolius. Be
ja iš 7,000 vyrų. Šion poli- abejonės, tas daroma ir ki
cijon priimami daugiausia tuose miestuose. Lietuviai įlegijonieriai. Apie 3 500 vy- spėjami nesiduoti save sū
rų jau pripažinta tinkamais.. vedžioti. Lenkai turi užtekSuorganizuota policija bus tinai savo žmonių.
išmankštyta ir paskirstyta
X Dr. Stasys Naikelis Šio
į policinius distriktus.
mis dienomis atvyao į Chi

Sulaikyta 22
nepiliečiai priešai

Federal Bureau of Investigrama baigėsi Lietuvos him
nu, kurią giedojo visi solis gation (FBI) viršininkas A.
tai, choristai ir visa publika. H. Johnson praneša, kad
nuo karo pradžios Chicagoj
J. V.
ir apylinkėje areštuota 72
nepiliečiai priešai.
Palaiko reikalingus vitaminus ir mineralus . . . padaro

a. arkivysk. Matulevičiaus:
jos motina yra ark. Matu
levičiaus vyriausios sesers
duktė.

Nebus dirbami
automobiliai

“Aš tai negaliu padaryti”,
— nieko dar nenuveikė. “Aš i Kuria šeimos židinį
bandysiu tai padaryti,” —
Thomas A. Norkus —
suteikė pasauliui stebukla Frances A. Widick.
darius.
J. Hovves
John Sliteris — Anna KaKur kas yra geriau turėti zakaitis.
išminti, negu auksą.
John L. Cornell — CatheSaliamonas rine Yanchus.

cago. Kurį laiką darbavosi
kariuomenės stovykloje Fort
Sill, Oklahoma. Norėdamas
savo sūnelį ir dukrelę leisti
į lietuvišką mokyklą paliko
gerą tarnybą. Apsigyveno
adresu 3343 So. Halsted St.
ir čia įsteigė ligoniams pri
imti kabinetą. Dr. S. Naikelio žmona yra giminaitė a.

LACK

OR

MENTHOL-5^

LIQUOR
ĮSTAIGA

Dreife)Jame
po rta»
Chicago

REMKITB
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR GO.
4707 S. Halsted St
TaL BOULKVARD MU

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

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

2202 WEST CERMAK ROAD

SMITH BROS. COUGH DROPS
TRAPI

WHOLESALE

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

•oothing aetion of Smith Brothers Cough
Drops. Keep • boa handy these days! T*n
kinds, both good, both effective. both
cious: — Black or Meathol. And štili only

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

X Sausio 25 d. Aušros
Vartų parapijos metinis ban
kietas tikrai bus šaunus ir
garbingai vainikuos vienų
metų klebono kun. J. Dam
brausko sėkmingą darbuotę.
Numatoma, kad susirinks
minia žmonių, ne vien vie
tiniai, bet ir svečiai iš kitų
kolonijų. Mūsų dvasios va
dai — kleb. kun. Dambraus
kas ir vikaras kun. Mykolas
Jodka. taip pat švenčia ir
trijų metų kunigystės jubi
liejų. Tai gera proga malo
nius dvasios vadus pasvei
kinti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

31/2% Dividendus

iv ura

X Trijų metų kunigystės
jubiliejų šiandie mini šie
kunigai marijonai: kun. J.
Dambrauskas, Aušros Var
tų parapijos klebonas, kun.
P. Cinikas, “Draugo” admi
nistratorius, kun. M. Jodka,
Aušros Vartų parapijos vi
karas, kun. A. Ignotas, Tė
vų Marijonų seminarijos an
glų kalbos prof., kun. P. Ba
rauskas, Tėvų Marijonų nau
jokyno vedėjo pagelbininkas
ir kun. J. Kamandulis, lietu
vių parapijos Montevideo,
Uruguay, Pietų Amerikoj,
klebonas.

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

Taupytojams
Mokame

--- — v — —— — —

X Bridgeporte sveikatos
reikaluose štai kas girdisi:
Teklė Ručienė, kuri buvo
sunkiai sunegalėjus,
jau
sveiksta. Teklė Šimaitienė,
kuri buvo sustiprėjus, išnaujo sunegalėjo. Emilija Masienė randasi Šv Kryžiaus
ligoninėj. Uršulė Petraitie
nė, “Draugo” ir “Laivo”
skaitytoja, sunkiai sunega
lėjo ir randasi Šv. Kryžiaus
ligoninėj. P. Šulcas, P. Juš
ka ir Jurgis Radavičius tu
ri vienodą bėdą — skaudžius
gėlimus kojose. Visiems lin
kėtina greit ir pilnai pa
sveikti.

TELEFONAS: CANAL 8887
MARK

z

