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...“and tKat gavenunent oi
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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RELIGINE SĄVOKA
Vatikano laikraštis Osservatore Romano rašo apie
naują Vokietijoje paskleistą
knygą, kurioje aiškinama
nacių antikristinė religinė
sąvoka. Naujos knygos var
das yra “Dievas ir žmonės
— Kareivio Tikėjimo Profe
sija”. Tik iš paties knygos
vardo galima numanyti, kas
joje rašoma. Osservatore
Romano apgailėdamas pa
žymi, jog naciai dedasi žy
giuoją lyg tekanti saulė, ku
ri turi apšviesti visą pasau
lį, kad tuo tarpu kitos tau
tos sensta ir nyksta.
Anot Oss. Romano, kny
goje pažymėta, kad vienas
prieš kitą susiduria du simbolai: kryžius ir kardas. Sa
ko, kryžius turįs du sparnus,
katalikybę ir protestantiz
mą. Naciai
prieš abudu
iškelia
kardą. Vadinasi,
vienoj pusėj yra Kristus,
kitoj — naciai. Ir naciai
pasisako, kad jie nereikalin
gi ką nors bendra turėti su
Roma, arba Jeruzale. Girdi,
Vokietija yra žadėtoji žemė
vokiečiams naciams.
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U.S.Eksp.KariuomeneŠiaurėsAirijoj
Amerikiečiams
vadovauja
gen. Hartle
Washingtonas, sausio 26 d.
— Karo sekretorius Stimsonas šiandie paskelbė, jog
šiaurinėn Airijon atvyko
Jungtinių Valstybių ginkluo
tos pajėgos.
Skelbiama, jog šioms pajė
goms vadovauja maj. gen.
RusselI P. Hartle, bet pasiųs
tosios kariuomenės skaičius
ir kitos smulkmenos neskel
biama.
Taip pat nepaskelbta, kur
ji bus siunčiama, išvykimo
ir atvykimo uostai ir data.

Nustato apsaugų Atlante

MES GYVENAME DABAR PRAEITIES
SVAJONĖMIS IR ATEITIES VILTIMIS
Lietuvoje sunkiausiai paliesta miestelė
nai. Laiške rašoma apie laukiamg karo
pabaigų, dabartinius sunkumus ir ateities
lūkesčius.
Chicago, III., sausio 26 d.
— “Mes gyvename dabar
čionai praeities svajonėmis
ir ateities viltimis”, rašo sa
vo laiške iš Lietuvos advoka

Panamerikos
solidarumas
Leit. gen. Hugh Drum (centre), rytinės armijos vadas, brig. gen. Arnold N. Krogstead (kairėje), pirmosios orinės pajėgos vadas, ir rear adm. Adolphus Andrews, šiau kaskart auga

tas Zigmas Toliušis. “Mes
laukiame karo pabaigos ir
su juo rišame mūsų lūkes
čius. Nuo šio karo mūsų
kraštas nukentėjo ne ma
žiau, kaip nuo didžiojo karo:
sudeginta apie ketvirtą dalis
miestų ir miestelių (ypač
Suvalkijoj ir Žemaitijoj),
sudeginta apie ketvirta dalis
dybų, susprogdinta tiltų, iš
naikinta miškų ir pan.

Pirmieji Anglijon
Šalia teknikų ir štabo ka
<-“Draugas” Acme telepnotoi
Ūkis nesunkiausiai paleistas
rininkų ši kariuomenė yra
pirmoji pasiųsta Anglijon
“Tačiau mūsų žemės ūkis
nuo šio karo pradžios.
liko
mažai paliestas karo au
rinio Atlantiko pakrančių fronto vadas, konferuoja savo vyriausioj buveinėj kur tai
dros
ir ūkininkų padėtis yra
Londono pranešimai šian New Yorko srityje. Passed by censor. Photo by U. S. Army Signal Corps. From Acme
Rio De Janeiro. sausio 26 pakenčiama. Miestelėnų ir
die paskelbė apie menkas Telephoto.
d. — Pan-Amerikos konfe inteligentijos padėtis yra žy
priešo aviacijos atakas šiau į
rencijos politinė komisija miai sunkesnė, tiek maisto
rinėj Airijoj, bet nepraneša
c .
šiandie priėmė pasiūlymą pa tiek kuro atžvilgiu. Tačiau
ma apie jokius incidentus.
Amerikiečių
Nuskandino
japonų
NACIAI GALI ATAKUOTI
reikšti, jog Jungtinės Vals mes visi esame pasiryžę pa
Karo departamento komu
visus tuos sunkumus ir
NEW YORKĄ
sėkmingos atakos tybės ir visos jos sąjunginin kelti
nikatas pareiškia, jog “karo
orlaivių
vežiotoją
su
viltimi
žiūrime į ateitį”.
“Army and Navy Jour sekretorius paskelbė apie at
kės yra nekovojančios ir pa Plačiau apie dabartinę
nal” rašo, kad Vokiečiai turi vykimą šiaurinėn Airijon
prieš japonus
tvirtino Atlanto čarterio okupaciją, aišku, laiško rašy
150 milžiniškų bombanešių, Jungtinių Valstybių kariuo
principus, kuriuose apimama tojas negali parašyti, bet
kurie iki šioliai nebuvo var menės pajėgų, kurioms va Milžiniški japonų nuostoliai prie Borneo
Washingtonas, sausio26 d. Jungtinių Valstybių ir Ang galima suprasti, kad dabar
tojami ir kurie gali be nusi dovauja maj. gen. RusselI
tiniai Lietuvos ponai vietos
leidimo skraidžioti iki 7,000 P. Hartle”
VVashingtonas, sausio 26 submarinas apšaudė torpe — Karo departamentas šian lijos karo tikslai.
gyventojams nėra malonų ir
mailių. Iš okupuotos Prancū
d. — Laivyno departamen domis japonų orlaivių vėžio die paskelbė, jog septyni
Abi
rezoliucijos
priimtos
laukiama jų pašalinimo.
Karo sekretorius atsisa tas paskelbė, jog Amerikos
Amerikos bombanešiai, daly vienbalsiai.
zijos į New Yorką tolis yra
toją,
kuris,
manoma,
nusken
vavę sausio 24-25 dd., atako
apie 3,320 mailių. Vadinasi, kęs paduoti spaudai plates
dąs
Macassar
sąsiauryje.
nių
smulkmenų.
se ant japonų laivų Maca Tuo tarpu Bolivijos užsie Metai kalėjimo
tie lėktuvai gali į Ameriką
ssar sąsiauryje, nuskandino nio reikalų ministeris pas “Išėjęs iš Kauno kalėjimo
atskristi ir be nusileidimo
Washingtonas, . sausio 26
Gen. Hartle yra 52 metų
priešo transportinį laivą, an kelbė, jog jo vyriausybė pa pačioj karo pradžioj tarp Vo
atgal grįžti. Laikraštis sako, amžiaus ir anksčiau buvo — Sąryšyj su pranešimu
Washingtonas,
sausio
26
d.
trą padegė ir pašovė penkis ruošusi pareiškimą, kuriuo kietijos ir Sovietų, aš tą pa
britai mano, kad naciai tuos 34-tos pėstininkų divizijos apie Pearl Harbor incidentą
nutraukiama diplomatiniai čią dieną iš Tamstos tėvų
bombonešius turi paruošę ne vadas Camp Claiborne, Loui- šiandie reikalaujama: (1) — Jungtinių Valstybių ir priešo orlaivius.
Filipinuose Bataan pusia santykiai su ašies valstybė sužinojau, kad Tamstai su
paprastam žygiui.
ir lt. gen. olandų laivyno ir aviacijos
siana. Dalyvavo pasauliniam adm. Kimmel
salyje,
pasak karo departa mis. Tuo būdu Bolivija būtų žmona laimingai pavyko pa
Paskutinėmis dienomis pra kare, ėjo pareigas Filipinuo Short karo teismo, 42) pla pajėgos šiandie be pasigailė
tesnio tyrinėjimo, kad nus jimo bombarduoja pagautas mento, vyksta palyginamai septynioliktoji pietų Ameri siekti Ameriką. Dėl to aš
nešta, kad vienas nepapras se ir Puerto Ricoje.
tatyti kiek kaltas karo ir į sląstus japonų laivyno pa nereikšmingi susirėmimai, kos valstybė nutraukusi san džiaugiuos, kadangi Tamsta
tai didelis nacių bombonešis
laivyno departamentai ir jėgas. šios kovos vyksta vakariniam pajūryje ir Su- tykius su ašimi.
esate saugiausioj dabartiniu
numuštas Anglijoje. Jis yra
(3) sudaryti bendrą vado Macassar sąsiauryje, kur bic įlankos apylinkėse.
metu vietoj”, rašo adv. To
Dornier 217.
Libijoje britai
vybę, kad panašūs įvykiai amerikiečiai ir olandai pasi
liušis.
Laikraštis tad pareiškia,
Naciai
siunčia
“Man teko beveik ištisus
nebepasikartotų.
kad, matyt, vienas tų didžių pasitraukė 40 mylių
ryžę sunaikinti japonų eks Iškraustė civilius iš
metus prasėdėti už kalėjimo
jų lėktuvų išbandytas Angli
pedicines pajėgas likusiuose
olandus Ukrainon
sienų ir pakelti daug vargo.
joje. Tas reiškia, kad naciai
transportiniuose laivuose.
Naujosios Gvinėjos
Kairo, sausio 2 d. —
Bolševikai išplėšė mano bu
su tais lėktuvais rengiasi
Stebėtojai įsitikinę, jog
atakuoti Sov. Rusiją, arba Šiandie britai prisipažįsta, Rusai sunaikinę
Lisabonas. — Kauno dien tą ir pridarė daug kitų nuos
jog
gen.
Rommelio
vadovau

amerikiečiams ir olandams
ir Ameriką.
raštis
“Į Laisvę” skelbia to tolių. Mes visi nuskurdome
Sidney, Australija, sausio
dama, kariuomenė atstūmusi nacių žiemos linijas pavyko uždaryti japonų pa
•
26 d. — Australijos kariuo kią žinią, paimtą iš “Kra- ir suubagėjome. Tačiau tuo
anglus dar per keturiasde
sitraukimą ir dabar siste- menė, kovodama prie japonų Ikauer Zeitung”:
mūsų bėdos dar nesibaigia”.
MISIONIERIŲ
šimt mylių Libijoje ir atro
Maskva, sausio 26 d. — matingai juos naikina.
užimto Rabaul miesto, New
Į rytus pravažiavo pirma
dą, jog ašies kariuomenė Žiemos užgrūdinti rusų ka
LAIMĖJIMAI
Britain salos sostinės, atmu sis olandų ūkininkų trans Prašo padėti
Šventosios Dvasios ordino mananti aplenkti Bengasi ir riai, pasinaudodami šalčiu Nuskandinta trisdešimts
šė vienuoliką japonų atakų, portas. šiuos ūkininkus pa
Advokatas Toliušis savo
kunigų misionierių Ameri tęsti savo kontrataką prieš baigia naikinti Hitlerio ta trys
nors
dauguma
australų
ko

rinko
Olandijoje
“
komitelaiške
pažymi, jog iš Lietukos provincijolas,
kun. britus.
riamąją žiemos liniją.
voja
pirmą
kartą
ir
žymiai
Pranešimai
skelbia,
jog
tas pasiųsti įmonių vadėj us vos bolševikai išgabeno RuGeorge J. Collins, C. S. Sp.,
Tuo tarpu anglų aviacija
Pranešimai iš Stockholmo bent trisdešimt trys Japoni perviršyti skaičiumi.
į
Rytų Europą.” Jais bus ap sijon tūkstančius lietuvių ir
išleido statistinių žinių apie pravedė smarkias atakas ant skelbia, jog pats Hitleris su
Tuo
tarpu
iš
Melbourne,
jos
transportiniai
laivai
nūs
rūpintas
kaimų ir buvusių i aPie Juo3 Lietuvoje neturisavo ordino nuveikimus ir ašies laivų Viduržemio jūro savo štabu pabėgo iš Smo
Australijos,
pranešama,
.jog
kandinti
ar
sužaloti.
kolchozų vadovavimas. Šie 'ma jokių žinių. Esą išvežta
laimėjimus misionieriavimu je, kurie matomai gabeno lensko į Minską, kuris yra
civiliai
gyventojai
iškrausty
artimų jo paties giminų
gen.
Rommelio
kariuomenei
J. A. Valstybėse ir Porto
Iš komunikatų atrodo, jog ti iš Naujosios Gvinėjos ūkininkai vietinių gyventojų 1 ir Todėl
per 430 mylių į vakarus nuo
nuoširdžiai kreipiasi
pagalba prisidės prie Rytų
Riko. 1940 metais. 5,156 vai- paramą. Britų komunikatas Maskvos.
nuskandinta — dešims tran miestų ir Solomon salų.
kokiais
galimais
būdais iš
erdvės ūkinių galimybių iš
kai ir 1,129 suaugusieji pa- pareiškia, jog anglų bombos
Sovietų vidurnakčio ko sportinių laivų ir vienas ditremtiesiems
lietuviams
pa
plėtimo ir Europos aprūpi
krikštyta ir priimta Katali sunkiai sužalojo ir galbūt, munikatas pareiškia, jog rau strojeris; manoma, jog nu
dėti.
kų Bažnyčion. šventosios nuskandino 20,000 tonų laivą donarmiečiai atsiėmę iš vo skandinta — vienas didelis Britai naujose pozi nimo.
“Mes labai gerai supran
Dvasios tėvai misionieriauj a ir kitą transportinį laivą pa kiečių Nelidovą, kuris yra priešo laivas ir vienas trans
Pirmajame
transporte
yra
tame,
kokios yra sunkenybės
tarpe baltųjų ir negrų. Tais degė.
prie Maskvos-Rygos geležin portinis laivas. Vakar sąjun- cijose Malajuose
100
vyrų.
Netrukus
seks
ir
atlikti tą darbą”, rašo To
metais jie išviso 147,497 sie
kelio 170 mylių į šiaurvaka- gininkai paskelbė, jog nuskiti
transportai.
Sausio
mė

liušis,
“tačiau mes esame įsi
lomis rūpinosi. Jų vadovybė
rius nuo Maskvos ir penkias kardinta keturi laivai. Jung
nesį
į
Rytus
persikels
400
Singapūras,
sausio
2
d.
tikinę,
kad amerikiečių lietu
Hong
Konge
(Kinijoje)
būk
je esamas parapijų ir misijų
tinės
Valstybės
paskelbė,
dešimt
mylių
į
vakarus
nuo
olandų
kolonistų.
Pirmame
vių patriotizmas ir pAsirįžimokyklas lankė 13.172 vai reiškusi daug vilties, kad kai Rževo, kurį šiuo metu rusai jog gal net ir penktas nus — Per dienas bombarduoja
transporte
esą
ūkininkai
mi
japonų
Iš
oro
ir
žemės,
kurie
katalikų
misionieriai
kai.
kandintas ; sužalota — kovos britai pasitraukė iš Batu turės pirmiau keturias savai mas gali padaryti atebūkFilipinuose gelbėsią japonų yra apsupę. •
lus”.
laivas,
p*nki
kruzeriai,
du
tęs
išbūti
Litzmannatadto
armijos žygiams tose salose.
apie šešias dešimt
aštuoni trans Pahat,
JAPONŲ PROPAGANDA
Londonas, sausio 26 d. — destrojeriai,
mylių
į
šiaurę nuo Singapū (Lodzės) stovykloje ir čia
Washingtone katalikų au
Londonas, sausio 26 d. —
Washingtone gauta žinių, toritetai pareiškia, kad tas Aviacijos ministerija paskel portiniai, aštuoni transpor ro ir persikėlė į naujas po paruošti savo uždaviniams
ir
supažindinti
su
naujomis
Admiralitetas
šiandie pas
kad Tolimuosiuose Rytuose yra melaginga ir pikta japo bė, jog pereitą naktį anglų tiniai laivai.
zicijas.
priemonėmis.
Iš
Litzmannskelbė,
jog
Viduržemio
jūroje
japonai skleidžia piktą pro nų propaganda. Misionieriai, bombanešiai atakavo nacių Vėlesnieji pranešimai skel
Pranešama apie aštrias
pagandą apie katalikų misi kaip žinoma, nesikiša į karą okupuotą Bresto uostą, kur bia, jog amerikiečiai ir olan kovas Kluang apylinkėje, tadto jie išvyks į savo pas nuskandinta dar keturi ašies
onierius Filipinuose. Pasak ir politiką. Jie turi kilnes yra vokiečių karo laivai dai lakūnai japonų laivyno apie penkiasdešimt mylių į kyrimo vietas Gudijoje ir laivai. Šias atakas pravedė
britų submarinai.
Ukrainoje.
japonų, “katalikų misija” niuosius uždavinius.
Scharnhorst ir Gneisenau.
nuostolius kas kartas didina šiaurę nuo Singapūro.
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DRAUGAS

* Antradienis, sausio 27. 1942

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
dv. Mykolo Draugija
ga naujiems nariams tapti
Sausio 18 d. laikė metini nariais šios garbingos draususirinkimą. Valdyba per- i gi->08 ir Pasidėti prie vyrų
Korespondentė
rinkta ta pati, būtent: pir darbuotės.
mininkas Jonas Kaniža, vi
ce-pirm. Alex Rūkas, nut. Raud. Kryžiui yra aukoję
šie asmenys:
raktininkas Jonas Liubauskas, finansų rašt. Justinas Teresė Martinaitienė
Dubonis, Iždininkas Motie $1.00, John Pruzin $1.00,
jus Pažiera, iždo globėjai — Mrs. E. Kunickis $1.00, Mr.
Petras Adomaitis ir Staais- and Mrs. J. Malis $3.00, Anlovas Atkočius. Tvarkdarys tanas Kazlauskas $1.00, Antanas Valėnas $1.00, Jonas
Antanas Grivaila.
Draugija yra viena se- Waitkus $1.00, Juozas Ba
iliausių šioj parapijoj vyrų nevičius $1.00, Mr. and Mrs
draugijų. Dabar turi apie Yonaitis $2.00, Stanley Pet60 narių ir $4,000.00 turto.raitis $1.00, Stasius DaunoNutarta pirkti Apsaugos i ras $1-00.
Bonų už $1,000 ir paaukoti
Draugijos —
Am. Raud. Kryžiui $5.00.
Šv. Kazimiero $5.00, Šv
Nutarta pagerbti narius, Mykolo $5.00, LRKSA 129
kurie nėra sirgę per 20 me kp. $4.00, Moterų Sąjungos
tų. Rasta du nariai, kurie 61 kp. $5.00, SLA 284 kp. .
nebuvo ėmę pašelpos: Jo $5.00, Šv. Kazimiero para
nas Liubauskas per 22 me pija $10.00, Klebonas kun.
tus ir Jokimas Auškalnis J. Martis $5.00, Lietuvių
per 25 metus nesirgo ir pa draugija $5.00.
šelpos neėmė. Už tai jie bus
Iki šiol surinkta apie
pagerbti. Be to, nutarta
$75.00. Bet dar ne visos
suteikti dovanos $10.00 ver
draugijos prisidėjo ir ne vi
tės abiems. Balius bus po
si pavieniai aukojo per lie
Velykų.
tuvių komisiją.
Ši draugija yra vien tik
Korespondentas.
vyrų draugija ir gera pro-

gi bus suprasta, jog gailes Dievas ką-nors prižada, ar
ADVOKATAI
tingumas yra šlovės vaini daro savo pasiuntiniu, klau
kas?
sia Dievą, kaip Tu vadinies?
VVhitney E. Tarutis
ADVOKATAS
Visi daiktai gesauja auk Mozė, išgirdęs balsą ii
liepsnojančio
krūmo,
užklau

CENTRINIS
OFISAS:
ščiau už save pakilti, ver
8153
SO.
HALSTED
ST.
žias iš ribų, visus daiktus sė, kaip jis vadinasi.
(Lietuvių Auditorijoje)
Nuo 1-moe iki l-toe
ekstazė, grožis gundo ir
Jo gautas atsakymas per ▼ALANDO8: vai.
vak.
TeL CALomet 6877
volioję.
amžius-amžių skamba
ir
134 NO. LA SALLE ST„
šlovė, užsikopus ant šio skambės.
“Draugija”. Room 2014
TeL Stoto 767*
kalno, ant jo viršūnės gar
bę sutinka. Tada tatai aša AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
ros pasirodo. Šlovė veidą su Res. 6958 So. Talman Avė.
Tel. OANal 6122
stiprina, o garbė — pravirk Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMlock 4848
DR. BIEŽIS
dina.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Žvilterėkim į tyrus, kame
DR. J. J. SIMONAITIS
Mozė savo bandas ganė.
2201 West Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v
Visų laikų žmonės manė,
REZIDENCIJA:
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
neapsakomos galybės Dievo Ketvirtad. ir Nedėliotais susitarus. 6631 S. Califomia Avė.
Tel REPnblie 7868
varde esama.
2423 West Marąuette Rd.
Rašte šventame dažnai at
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Ofiso tel. VIRginia 0036
sitinka, kad žmogus, kuriam
DR. STRIKOL’IS

BREAKS SKATINO RECORD

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

("Draugas”

MSan

Acme

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

telepnoto.

Johnny Martin, Urbana, III., who smashed the national record to win Junior Boys 440-yard dash in North
American Speed Skating championships at St. Paul,
Minn. His time, 37.7 seconds, was a tenth of a second
under the old mark.

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

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

J. Šlapelis

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 906.

Kada gi bus tasai "svarbus reikalas"?

ŠLOVĖ

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero,
Tel.: Cicero 7681

IU.
kiek vėliau, žodžiu, Amerikos gynimosi reikalai entu(Užbaiga)
dėsniu laikyti -L- tiesiog rel
ziastiškai remiami Garbė
Galop jis apleidžia smulk kia būti didvyriu.
dr-joms ir jų veikėjams!
menų sritį ir įeina žmonijos
Gyvulys kaltybių neatlei
Būkite malonūs
Šalia to tačiau neturime nuosavybėn. Poezijos ap džia; bet žmogus, dvasišką
SAVO AKIMSI
užmiršti ir Lietuvos reika- siaubtas, dainoms pradeda i paveikslą nešiodamas, aukš
Tik vto»» pora akla visam gy
G(rdėti ka(J Federacijos I priklauaytl.
čiau už nepermaldavimą ga- ▼anlmnl. Saugokit Jas Įstodami
lr jaunųjų gky. '
UMuam lituoti Jas modsmUklanste
Didvyris, garbingą darbą Ii pasikelti. Kai žmogus at- metodą. kuria rscUlmo mokėta,
gali eetelktl
smarkiai rengiasi Vasa atlikdamas, kažin, ar neiš- leidžia, tuokart ant jo veido
U MOTAI PATYRIMO
rio 16 minėjimui. Čia stip pildo prižado, kurį yra pa- pasirodi Dievo vaizdas ir at orMakime oldirtg. korte patolkaa
riai kalbama už paramą Lie daręs jo tikras vardas, pri- simuša panašumas su Dievu, Dr. John J?Stnetana
tuvos kariuomenei, kai ji žadą - atlikti retai atiieKadangi atleigti| _ rei4. Dr. J. J. Smetana, Jr.
bus kuriama kovai už Lie kamą darbą, stebėtiną veiOPTOMOTRIOTAl
kią šlovę prašokti ir pakilti
tuvos išlaisvinimą.
1801
So. Ashland Avenue
kalą.
aukščiau prigimties, todėl
ipas it-teo
Ant Žiemys
OANAL MM —Ctoce—
Nuostaba — tai elgeta, atleidimas pats per save
OFISO VALANDOS
’
Csedlen
«:0B
a. m. iki Lie *. m
priešinas
visokiam
susiauri

sau
duonos
maldaujanti,
ji
vių, kai L. Kult. Institutas
TraA lr Bett; •:•« a m. Iki
f:»» p. m.
Gyvas tikėjimas turi būti kelia-klupstom kaž-ko didžio, nimui, smulkmenoms, šaltu
skursta mažomis pajamo
mui, riboms. Jis neužkenčia
kilniaus prašo.
mis ir negali išvystyti tin pagrįstas Dievo meile, nes
Jei šlovė atiduoda kas pri taupos, pilna sauja duoda.
kamos propagandos, tai mū jis eina iš Dievo malonės. guli, garbė — daugiau ne Duoda kas, pagal tiesos, neBet Dievo meilė turėtų būti
sų kai kurie žmonės paskir- jaučiama. Juk kiekviena mei gu priguli, nesunku tatai su lauktina; gausumas yra gai LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
tus pinigus nori sulaikyti!) , ,g
ji nuolatos prasti, kodėl garbė pati per lestingumo ženklas.
Prttaikina akinius
Nuo senų-seno bloga valia
Girdėti, kad šv. Petro mums primena mylimą daik save gailestinga.
atsakomingai oi
Tėvas Faber’as yra išsita ir kvailystė yra susitaru
draugija pirks bonų už tą, liepia jo pasiilgti, jo ne
prieinamų kainą.
ręs: “Dievas savo gailestin sios duoti dorai sugižusį, su
tekus
liūsti,
o
jam
esant
5,000 dol., Lietuvos sūnų ir
JOS F. BUDRIK
džiaugtis. Meilė mus jaudi gumu didžiuojas, šie žo niukusį, apsiblausėj ųsį vei
dukterų dr-ja už 1,000 dol.,
dą.
na, egzaltuoja, priverčia mū džiai nėra nuostabūs.
KKAITUVFJE
Gedimino dr-ja jau pirko sų širdį smarkiau plakti. Iš
Gal niekas ir nežino, kaip I
Gailestingumas, daryda
už 1000 dol. Kelios katali tiesų, esama tokios ir Dievo mas daugiau, negu teisybė toli tęsias šios klaidos ne- 3241 So. Halsted St.
reikalauja, per savo galybę moralybė ir pavojus.
kiškos dr-jos ketina pirkti meilės.
Telefonas:
Yra sanprotaujančių, būk
persikelia meilės sritin; čia
Calumet 4591
tatai jis ramiu oru kvėpuo šlovė reikalaujanti dovanoti,
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
ja, kurs naują veidą gamina. atleisti. Kitiems rodos, jog
DEL RADIO PATAISYMO
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
PASAUKITE:
atleidimas,
tai
šlovės
užsiTeisingu būti nėra
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi va. O kad kaltybių atleidimą • leidimas moralybei. Kuomet
YARDS 3088
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo- rūšies produktų.

Rochester, N. Y. — Šv.
Marijos moterų pašalpinė
draugij a nutarė nupirkti
Amerikos apsigynimo bonų
už 1,000 dol. Sausio 6 d. šv.
Jurgio Vyrų pašalpinė dr-ja
nutarė pirkti bonų ui 2,00d
dol.; Raudonajam Kryžiui
paaukojo 25 dol., Lietuvos
reikalams paskyrė 25 dol.,
kuriuos įteiks tik tada, kai
ateisiąs svarbus reikalas
Lietuvos žmones sušelpti
(Ar ne ironija! Kai Rusijo
je skursta kelios dešimtys
tūkstančių geriausių lietu

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar

Turtas Virš $7,000,OOO.OO]

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

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

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. RERTASH

$565,000.00

NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

756 West 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• iki 9 vaL vakaro.

DAKTARAI
TeL YARda 3146

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

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

Pirmad. ligoniai nepriimami,
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
Šventadieniais 11-12.

Tel. OANal 5969

DR. F. C. V/INSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road

Ofisas ir Rezidenoija:

Ofiso tol. CANaI 2S45
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
i 7004 So. Falrfleld Avenue
Ree. toL: HEMlock 8150
Tel YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

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

2017 So. Western Avė.
TeL CANaI 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
Ofiso Tel................ VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9
N ėdė1išmis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANaI 7329

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
ir pagal sutartį.
Sekmadicsiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.
TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880

Chicago, UL

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

TaL YARda 0994
Rea. UL PLAsa 3200
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
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 ik. 12 vai. dienų.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

Tol. Clcaro 1484

DR. A. JENKINS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

AkCMIR AND •ACNAMSNTO AVEft,

CHICAGO. ILLZ

M'

M iki 12
Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P.M.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MIDuay 0001
Res. — HEMlock 1643.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:

• A.
dienos

Tel. CANaI 0257
Ree. tel.: PROspect 6659

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso valu nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet

(Lietuvis)

Jiiatin
Maeltlevrieh, Pres.
_ . ____ Trečiadieniai 9 A.
Tel. VIRGINIA 1141

4157 Archer Avenue

Res. 1625 So. 50th Avenue

APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ

BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0808

PHYSICIAN AND SURGEON

Ofiso tolefonaa PROspect 6737
Namų tolefonaa VIRginla 2481

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

2408 WMt 68rd Street

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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IŠ KOVŲ ATLANTIKE

Akys
Oi daugel gražių, numylėtų akelių,
Juodų, mėlinų, aušrai tekant, žiūrėjo!
Šiandieną jos miega ramiai ant kapelių,
O saulė sau teka, kaip tuomet tekėjo!

IŠ SOLOVJOVO
Drauge miels, aš netikiu pilniausiai
Nei žodeliams, nei akims tavoms
Ir nei sau, tiktai tikiu tvirčiausiai
Ten, danguj, žvaigždelėms žibančioms. —
Jos man paukščių keliu augštumoje
Siunčia sielon svajones tikras
Ir daigin beribės tyrumoje
Puokšteles, kurių čia nieks neras
Ir tarp tų puokštelių, amžinybėj,
Lyg sidabro aplieta šviesa,
Kaip graži tu — ir žvaigždžių šviesybėj,
Lygiai meilė skaisti ir liuosa.
A. Jakštas

, t

*

Už dieną ramesnės jus, naktys žvaigždėtos!
Akių užžavėjote tokią daugybę!
Štai žvaigždės bešviečia, dangaus numylėtos,
A žydros akutės aptrauktos tamsybe.

Bet argi tos akys daugiaus nebegali
Regėti, kai mūsų pakalnę apleido?
O ne! Tik į kitą jos atkreiptos šalį!
Į Dievą, kurio nebematome veido!

RASOS LAŠELIS

Kaip skriejančios žvaigždės, nors mus ir apleidžia,
Nors jų nematai, bet danguos’ pasilieka;
Taip lygiai blakstėnai akių užsileidžia,
Bet žydrios akutės nevirsta į nieką.
Tos mėlynos, juodos, tos gražios akutės,
Atvertos į šviesą aušros begalinę!
Anapus kapų žiūr’ jų šviesios lėlutės,
Nors žemė šaltoji prispaudė krutinę.

Anksti rytą atsikėlęs aš į mišką išėjau;
Vasaros švelnus vėjelis vos pajudino lapus;
Pasilenkęs prie pat lapo aš stebuklą išvydau:
Mažame rasos lašelyj spindi miškas ir dangus.

Į
j

LYG BUVO...
Rudenis vėjas blaškė sausą rudą medžio lapą,
Kuris brozdėjo pažemiu, vis pažemiu, kol griovyje užkliuvo.
Suforpeduoto prekybinio laivo įgulos keturi nariai prisikibę laikosi apvirtusios pa- Kai pūgos užgiedos, ir pils . čion šaltą kapą,
gelbinės valties nugaros, kai jų pagalbai atvyko britų patrulinis laivas. Jie buvo taip Ar prisiminsi tas dienas, kurios lyg buvo, lyg nebuvo?
S. P. nusikamavę tuo laikymuisi bangose, kad tik jų vienas turėjo jėgų nusitverti ir laikytis
Julius Baniulis.
iš patrulinio laivo išmestos virvės. Tas vienas ir išvaduotas. (Britų cenzūros leista).
ir ji supras.
Pati būk rami ir leisk vai Nesierzink, jei vaikas su
Girk paprastai: Tu jau
Kodėl vaikas nevalgo! kui ramiai valgyti.
teps staltiesę.
Staltiesė valgai, kaip didelis. Tu šian
Jei vaikas jau
sugeba,
Žiūrėk, kad ir kiti namiš yra menkas daiktas, palygi-• dien valgai gražiau, kaip
leisk jam pačiam indus ant kiai vaiko netrukdytų.
nūs su suerzinto vaiko ir vakar. Padrąsindama gali
stalo padėlioti. Tas įdo
Jei vaikas jau gali šaukš tavo virškinimu.
pagirti ir iš anksto.
mus ir malonus darbas jį tą laikyti, nebemaitink sa
Valgančio vaiko nebausk!
Sudaužyta lėkštė — ma
gerai nuteiks.
vo ranka.
žas nuostolis, o aprėktas, Neatimk iš jo valgio.
Tegu jis pats vienas ran
Vaikui valgant nepasa apmuštas vaikas — paga
Nesibijok ir vakare vai
kas nusiplauna.
kok pasakų, nekišk žaislų, dintas vaikas. Geriau ne kui duoti nuo pietų, likusį
Leisk jam pačiam į lėkš net ir tada, jei pati neturi tekti kelių lėkščių ar puo valgį. Tas jam nepakenks,
telę įsidėti valgį, įsipilti į ką veikti.
delių, kaip įsigyti užsispy o tik įpratins valgyti, ką
puodelį pieną.
Pagirk, pasidžiauk vaiko rusį bailų, nesavarankų vai duodi.
Murinę soothes, cleanses and refreshey
irritated, reddened menbranes caused
sugebėjimais.
Jei
nenori,
kad
vaikas
ką.
by head colds, driving, winds, movies, *
Jei tik galima, tegu val
close svork, late hours. Irce dropper
valgį
išpiltų
lauk,
neversk
Vaikui
padėti
stenkis
ne

Bardama
valdykis!
with each bottle. At all Dtug Stores.
go drauge su suaugusiais.
jo
perdaug
valgyti,
nesuer
• .
Nesiūlyk gražesnius kąs pastebimai.
Pagirk visada, jei matai,
zink,
nebark.
Nematyk klaidų.
nelius imti iš tavo lėkštės.
kad vaikas vertas pagirymo

: MosfMIBDLE-AGE Womeri
38-52 Years

.Suffer Distress At This Time!

AMERICA ON GūARDl <
to go smiling tliru trying “middle age.”
Taken regularly—Lydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve*
monthly cramps. Follovv label
directions. WORTH TRYING!

Above la a reproduction of the
Treasury Department’s Defenae
Savings Poster, ahovving an ezact
duplication of the original “Minute
Man” atatue by famed aeulptor
Daniel Chester French. Defenae
Bonda and Štampą, o» sale at your
bank or post office, are a vital pert
a< Amanca’a dafanaa praparaUoaa.

Rheumatic Happy;
RelievesPainQuick
Thousands who suffered from the torturtng
paine of rheumatism, sdatica, lumbago, neuralgia and neuntia—are certainly happy over
their diacovery of NURITO. Now the y have
found a quick-acting formula which epeedily
relievea thoae eshausting muacular aeties and
pains. NURITO ta «ruatworthy and dępendable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—ao you can work in
peace and sleep in comfort—ne viae and try
NURITO under thia ironclad guarantee. If the
very hrst three doaes do not relieve that cruel
pain to your aatiafaction—your money will be
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today
for NURITO oa thia guarantee.
(rT.N.C.)

IZRODUCTION OF THE MILLIONS

OF TONS OF COAL BURNED IN
AMERICAN RAILROAD
LOCOMOTIVES LAŠT YEAR GAVĘ ‘

EMPLOYMENT TO 94,000’ •'

<

COAL MINE WORKERS.

/*Relieves Distress From”\
Of

L0»00l

MACt D INO TO IND, TM

TOTAI LINBTH OF TMI HI.77B

RAILROAD IRICKHt IN TMI

UNITIO STATU WOUIO SI

AAMIOTIMATILT 1M0 MILU
OS CAIATU THAN IMF OISTAMCI
FROM NTW YORK CITY TO
LOMDON, FH61AN0

«Z« FEMALE
WEAKNESS
Kurįn Padaro
Jum Pavargusia#!
Ir Silpno* I

Um THE

LAŠT TW£NTY YEAR$

THE AMERICAN RAILROAD J HAVE
SPENT TEN BILLIOM DOLLARS

FOR ADDITIONS AND BtTTCRMINTS

TO THE RAILROAD PLANT

OF

THIS, 45 PER CENT WA5 SPENT

FOR LOCOMOTIVES ANO CARS AND
55 PER CINT FOR IMPP.OVID
ROA0WAY AND STRUCTLIRES.^ J

Tas lietuvių reikalavimas
laisvės, matyt, yra toks vi
suotinas, kad net per savo
nuosavybės
laikraščius vokiečiai randa
reikalo atkreipti į tai dėme
Lietuvoje
sį. Štai “Deutsche Zeitung
im Ostland” paskelbė veda
Lisabonas. — Vokietijos mąjį straipsnį, kuriame smer
reicho komisaras “Ostlan kia tuos “Ostlando” gyvento
de” Lohse 1941 m. gruodžio jus, kuriems “jų norų išpil
15 d. išleido potvarkį dėl dymas neiną pakankamai
miestuose esančių ir bolševi- greit”. Laikraštis išvedžioja,
vikų laikais nusavintų namų kad tokie žmonės per greit
valdymo. Potvarkyje pasa užmiršę, kas buvę bolševikų
kyta, kad tokie namai per laikais, ir -nebepajėgia su
duodami valdyti buvusiems vokti, kas įvyktų, jeigu bol
savininkams. Jeigu jie yra ‘ ševikai vėl grįžtų. Nekantrūs
mirę arba bolševikų išvežti, žmonės frukdą “organinę rai
tai namą valdo žmona, vai dą”. Istoriniai persitvarky
kai ar tėvai. Namas savinin mai reikalaują laiko. Taip
kui valdyti neperleidžiamas, pat “Ostlandas” gyvenąs to
jeigu jis laikomas nepatiki kį persitvarkymo periodą.
mu arba jeigu tam priešta Tai negali įvykti be skausmo
rauja viešasis
interesas. ir be aukų, kurių kiekvienas
Valdytojas ima nuomą, bet turįs nešti. Reikalas sukąsis
užtat turi namą išlaikyti ir apie “laisvos Europos įkūri
mokėti mokesčius. Potvarky mąa” .
je dar pasakyta, kad galuti
nis nuosavybės klausimo iš
Nešvariems viskas atrodė
sprendimas paliekamas atei
nešvaru.
čiai.
Savo draugo ir savo tėvo
draugo niekuomet .neišsiža
dėk.
Saliamonas
Lietuviai kovoja už
z
Kaip negalima kalti gele
nepriklausomą
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be
Lietuvą
tikėjimo.

Patvarkymai dėl

Beveik po 20 metų į Chicagos gatves grąžinami ark
liai su vežimais, kad konservuoti gumą. kuri reikalinga
šalies apsaugai, o automobilių be guminių padangų ne
bus galima vartoti. Čia vaizduojama vienas Bowman
pieno kompanijos vežimas ties Stevens viešbučiu.

If this period in a woman's life
makes you cranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of
“irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Pinkham’s Vegetatele Compound. It’s one medicine you
can buy today made especially
for women—it helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of women

8

=

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia galvaskaudl, nugarakaud); kurios Jaučiasi nusUpnėJusios, nesmagios Ir t.t.
1* prleiastles mėnesinės li
gos, surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Co“pound.
Reguliariai vartojant Pink
ham’s Oompmmnd palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katų. Vertas Pamčglnlmo.

Lisabonas. — Kaip anks
čiau bolševikai, taip panašiai
dabar vokiečiai stengiasi su
daryti tokį įspūdį, kad lietu
viai nepriklausomybės nebe
nori, o nori būti vokiečių vai
domais. Bet vis tik laikas
nuo laiko, taip sakant, išlen
da yla iš maišo. Iš pačių
okupantų spaudos matyti,
kad lietuviai nenustoja vil
ties ir nenustoja reikalavę
nepriklausomybės. Vokiečiai
kiekvieną jų norams pasi
priešinantį lietuvį yra linkę
apšaukti bolševikų, o kitus
vėl gąsdina, kad jei nekoope
ruosit, tada vėl bolševikai ga
Ii grįžti.

b YOU DON’T HAVE TO BE RICH to help American Defense. That’s the theme of the above poster,
fene of the newest of the Defense Savings promotional pieces now going up in streetcars, on bulletin
[boards, and at other public places. This poster emphasizes the point advanced by the Treasury Departnt that every American can—and mušt—piteh in if the United States is to have the arms and the
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2S34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
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čiumi ir darbais. Antruoju kartu atvykęs Amerikon
(1926 m.) arkiv. Jurgis jau džiaugėsi prirengta dirva
Lietuvių Kolegijai, kurią jis įsteigė tais pačiais me
tais Hinsdale, ūl.
Kaip išaugo Marijonų Provincija Amerikoj, kokius
darbus ji dirba lietuvių tarpe, apie tai visi puikiai ži
nome. Ne tik čia ji išaugo, bet savo šaknis jau įleido
ir Pietų Amėrikoj. Dirbama plačiu užsimojimu ir daug.
Mūsų visuomenė, besidžiaugdama tais darbais, negali
užmiršti ir neužmirš tos garbingos vienuolijos atgai
vintojo arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus. Jo brangi
atmintis visuomet pasiliks gyva mūsų širdysė.

Lietuvis, kurs davė rekolekcijas vienam popiežiui
- Su kriukiais prie miško darbų. - Istorija apie žandarų rastus
škaplierius. - Kaulų džiovos nuka muotas, žmonių užmirštas. Ištraukos iš vyskupo privalaus die noraščio. - Bolševikai į vyskupo
rūmus atgabena savo "žmonas". - Lenkų policistas ir vežimas bulvių.
- Kada Vilniaus vyskupas mito tik kruopelėmis. - Čikagietės
pasakoja apie didįjį lietuvį.
Rašo K. J. Prunskis

H ■■■A

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ncaedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.

Under the Act of March 3, 1879.

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
šiandien sueina lygiai penkiolika metų kai mirė šven
tos atminties arkivyskupas Jurgis Matulevičius. Šiuos
žodžius rašantis buvo Kaune, kuomet ne tik laikinoji
sostinė, bet visa Lietuva apsidengė tamsiais gedulo
rūbais. Visur buvo pajusta, kad lietuvių tauta neteko
brangaus ir didelio žmogaus, kad Katalikų Bažnyčia
palydėjo į amžinastį ištikimiausią savp sūnų, labai daug
jai nusipelniusį. Atsimenu, kaip velionį arkivyskupą
vertino Kauno spauda. Ir katalikų ir nekatalikų, ir lie
tuvių ir nelietuvių laikraščiai beveik vienodai apgai
lestavo ankstyvą ir beveik netikėtą arkiv. Matulevi
čiaus mirtį. Lietuvos vyriausybės atstovai, pats Val
stybės Prezidentas, visuomenės vadai reiškė giliausią
užuojautą Tėvams Marijonams, netekusiems vienuolijos
atgaivintojo ir vado. Aš gi reiškiau užuojautą Ame
rikos lietuvių katalikų organizuotosios visuomenės var
du. Laidotuvių dieną, atsimenu, ne tik kauniečių, bet
ir iš provincijos suplaukė į laikinąją sostinę dešimtis
tūkstančių žmonių atsisveikinti su mylimu vadu. Tarp
Marijonų bažnyčios ir katedros buvo toks didelis žmo
nių susigrūdimas gatvėse, kad sunku buvo ir pajudėti.
Vien tik iš to jau galima buvo spręsti, kaip svarbų
vaidmenį velionis arkivyskupas suvaidino lietuvių tau
tos gyvenime.
Gilus protas, aukštas mokslas, patraukli asmenybė,
arkivyskupą Matulevičių padarė tarptautine figūra. Jis
žinomas Rusijos kultūrinėse sferose, jis pažįsta lenkų
tautos viršūnes ir jų siekimus. Jo mokslo darbai sie
kia Vakarų Europą. Romoje gi jo vardas iškyla taip,
kad kreipiamasi į jį, kaipo į autoritetą. Būdamas ge
ras lietuvis, tikėdamas lietuvių tautos nepriklausomai
ateičiai, savo didelę įtaką tarptautinėse sferose velio
nis puikiai mokėjo sunaudoti Lietuvos gerovei ir gar
bei iškelti. Tai velionis darė be rekliamos ir tuščių
pasigyrimų. Bet vis dėlto Lietuvos visuomenė, tą žino
jo ir jo nuopelnus giliai vertino.
Be to, juk arkivyskupas Matulevičius buvo pirmuo
ju lietuvių vyskupu Vilniuje, Apaštališkuoju Vizita
torium Lietuvoje. Neilgai, tiesa, buvo Vilniaus vysku
pu, tačiau ir trumpu laiku jis tiek daug darbų nudir
bo. Neilgai tebuvo ir Lietuvos vizitatorium, tačiau su
spėjo įsteigti atskirą Bažnyčios provinciją Lietuvoje,
padalinti kraštą į penkias vyskupijas ir sudaryti ati
tinkamas sutartis su Lietuvos vyriausybe.
Šie arkivyskupo darbai yra didelės reikšmės ir stam
biomis raidėmis įrašyti į Bažnyčios ir Lietuvos istoriją.
Bet nemažesnės svarbos darbai yra ir atnaujinant
Tėvų Marijonų vienuoliją. Reikia neužmiršti, kad tai
buvo padaryta anais laikais, kuomet ir Lietuvoj ir vi
soj Rusijoj, kuri mūsų tėvų kraštą buvo pavergusi, ka
talikų vienuolynams veikti buvo griežčiausia draudžia
ma. Arkiv. Matulevičius nepabūgo caro žandarų, slap
ta steigė vienuoliją, kuriai buvo lemta suvaidinti svar
bų vaidmenį ir Lietuvos ir jos išeivijos gyvenime.
Kiek daug gražių darbų nudirbo arkiv. Matulevi
čiaus atgaivintoji Marijonų vienuolija Lietuvoje, sun
ku būtų trumpame rašinyje išvardinti. Vidurinių mo
kyklų steigimas ir užlaikymas, katalikiškos spaudos
darbai, misijos etc. Marijonų vienuolijai pelnė garbin
gą vietą mūsų tautos istorijoj.
Arkiv. Matulevičiaus atmintis yra nepaprastai bran
gi ir mums, Amerikos lietuviams katalikams. Jisai pas
mus lankėsi du kartu. Ne vieną kartą į Ameriką jis
neatvyko tuščiomis. 1913 metais jisai atvyko čia drau
ge su kun. F. Kudirka ir kun. Kazakų, Pats tais pačiais
metais grįžo Europon prie savo svarbių pareigų, bet
mums paliko Amerikoje kun. Kudirką, kun. Kazaką.
Truputį vėliau prisiuntė kun. V. Kulikauską. Iš šios
trijulės susidarė Marijonų provincijos Amerikoj užuov&i&t kiui, palyginti touugu

Gruodžio 7 d. japonai, paaalingai užpuolę uostą Pearl
— Jei valia prašyti, tai
Harbor, daug nuostolių padarė. Prezidento paskirtoji
komisija, kurios priešaky stovėjo teisėjas Rooerts, iš duok, Viešpatie, kad aš bū
tyrė kad dėl tų nuostolių daug kalta yra tuo metu bu čiau Tavo Bažnyčioje nely
vusi Jungtinių Valstybių kariuomenės vadovybė. Ji per- ginant tas skuduras, kuriuo
maža kreipusi dėmesio į vyriausybės perspėjimus ir viską valo, o suvartoję meta
įsakymus nuolat budėti, nes užpuolimas bet kada ga šalin kur į tamsiausią kam
pą, tegul ir aš taip tapčiau
lėjo įvykti.
Visi supranta, kad japonai vėliau ar anksčiau, vie suvartotas ir sunaudotas,
ną ar kitą laivyno bazę būtų puolę, tačiau kariuome kad tik Tavo Bažnyčioje bū
nės akylas budėjimas būtų išvengęs tų skaudžių nuos tų nors koks kampelis ge
riau išvalytas, kad tik Tavo
tolių, kokie pasidarė Pearl Harbor uoste.
Tie kariuomenės vadai, tiesa, tuoj buvo pašalinti ir name būtų šiek tiek švariau
į jų vietas pastatyti kiti. Tačiau jau padarytieji nuos ir skaisčiau, — šitaip rašė
toliai neatitaisomi. Jie tik bus skaudžiu priminimu vi savo dienoraštyje Jurgis Ma
suose karo frontuose prieš pasalingą užpuoliką, kad tulevičius, ir aš pasakysiu
daugiau nieko panašaus nebeįvyktų, kad visur reikia — lietuvių raštuose nesu ra
labai akylai budėti, kad reikia saugoti ir kariuomenės dęs gražesnių nuolankumo
stovyklas, uostus, miestus ir civilinių žmonių gyvybę. pareiškimų kaip tie žodžiai
Kaip žinom, naujoji vadovybė puikiai gina Pacifiko ano didžiojo arkivyskupo.
salas nuo užpuolikų. Amerikos šaunūs lakūnai ir jūri Verta tą taurų lietuvį ar
ninkai savo sugabumu ir drąsa jau parodė, kad užpuo čiau pažinti, tuo labiau, kad
sausio 27 d. sueina 15 metų
likai japonai bus tinkamai nubausti.
nuo jo mirties.

Nei kriukiai, nei žagrė
nesulaiko nuo mokslo

Vis dar ginčyjasi
Kaz. Rimvydis “Dirvoje” vis dar polemizuoja su “Nau
jienomis”. Polemizuojama iki nuobodumo, kartojant vis
tą pačią pasaką, kaip tas žydelis, dainą be galo. Vis
dėl to K. Rimvydis, begindamas tautininkų režimą Lie
tuvoje ir bepiršdamas tą pačią santvarką atęį^iai, pra
ėjusios savaitės “D-vos” laidoj nors vieną tautininkų
politikos klaidą išdrįso suminėti, būtent: “Nesusiprati
mai tarp tautinės srovės ir bažnyčios buvo Lietuvos
nelaimė.” Aišku, kad taip. Juk jei tautininkai nebūtų
paneigę teisėtu keliu įgyvendintos santvarkos dėsnių,
nebūtų buvę nesusipratimų ne tik su bažnyčia, bet ir
su visa Lietuvos liaudimi.

Jei Matulevičiai būtų bu
vę “moderniški” tėvai, tik
riausia mes būtume neturė
ję to garsiojo vyro, to pir
mojo Vilniaus vyskupo lie-

Pirmiau ir dabar
“V-bės” redaktorius bolševikų “L-vės” redaktoriui
deda tokį priminimą:

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 27 d.)

“Astrologai sako, kad birželio mėnuo yra avino

Anglai laimėję... Anglai
skelbia laimėję didelį mūšį,
kurs ėjo per keletą dienų
Šiaurinėse jūrėse.
•
Svarbi pareiga... “Kiek
vieno mūsų tautos prietelio
ir šviesos šalininko yra sv^ar
bi užduotis kuo daugiausiai
išplatinti lietuviškus laik
raščius visoje savo apylin
kėje...”

Ženkle...
“Kiek tai liečia mūsų bolševikus, tai atrodo, kad
sausio mėnuo yra asilo ženkle. Pavyzdžiui, praėjusių
metų sausio mėnesio Laisvėje “draugas” Mizara taip
rašė:
‘.‘Kalbėk už karą, bliauk už miestų naikinimą, rėk
už Anglijos imperializmui ginklų, — būsi ištikimas,
doras pilietis”.
“Na, o šių metų sausio mėnesio Laisvėje tas pats
Mizara jau šitaip bliauja:
“Kiekvienas padorus pilietis tik nori, kad juo vei
kiau didesnės sumos pinigų būtų pakeistos į ginklus,
į tankus, į orlaivius, į laivus-..”
“Matote, kas atsitiko su bolševikiško laikraščio re
daktorium, kai avinas, įsibėgėjęs, kirto asilui...”

Bolševikų kablegramos
“Amerika” rašo:
“Bolševikai retkarčiais savo spaudoje paskelbia
neva gautas kablegramas iš Rusijos. Jas atsiunčią iš
Lietuvos pernai birželio gale pabėgę buvę komisarai.
Tos “kablegramos” turėdavo daug įtartinų žymių.
Svarbiausia, į akis krisdavo jų darkyta lietuvių kal
ba.
“Dabar mūsiškiai bolševikai pragudrėjo. Jie jau
skelbia, kad “kablegramos” atsiunčiamos anglų kal
boje. Įdomu, kodėl gi jos nerusiškai siunčiamos...”
•
Tenelieka nė vieno mūsų tautiečio, nepaaukojusio
Amerikos Raudonajam Kryžiui ir, sulyg savo išgalės,
nenupirkusio U. S. Defense Bonų.

Airiai nepatenkinti... Amerikos airiai išmetinėja
prezidentui Wilsonui, kad
jis, patiekdamas taikos są
lygas ir reikalaudamas ma
žosioms tautoms laisvės, su
minėjo tik vieną Lenkiją, bet
nė žodžio neužsiminė apie
Airijos laisvę.

Gyvename tokiais laikais, kuriais patriotizmą turi
me rodyti ne žodžiais, bet darbais ir dideliu pasiau-

Didesnė laisvė žydams....
Rusų laikraščiai praneša,
kad Rusijos vyriausybė nu
sprendusi suteikti didesnę
laisvę žydams.
•
Vokiečiams trūksta mais
to.... Vokietijoj vienam žmo
gui savaitėje duodama trys
svarai bulvių ir trys svarai
kopūstų. Miltų galima gau
ti vienam asmeniui 7 unci
jas ir sviesto arba marga-

kojifau.

cioa tris uncijas.
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Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
m »•
į •*
>’>**>•••# Į ..
švilpdavę,
valgis nekoks —
tuvio, nes jis buvo iš aštuonių vaikų pats jauniausias. liga vėl atsinaujina. O Jur
Ketvirtus metus eidamas Jur gis veržiasi į mokslą. Iš
gis neteko tėvo, o būdamas vyksta Šveicarijon — čia
dešimties — ir motutės. Pil mokosi, gydosi ir... vėl gy
nas našlaitis. Brolio leidžia vena šaltame drėgname kam
barelyje. Mokslą išėjo aukš
mas į mokslą.
tą, bet sveikata žema ir
Penktoje klasėje turi per trumpai profesoriavęs suser
traukti gimnazijos mokslą ga visiškai. O lėšų nėra.
— koją pradeda graužti kau
lų džiova. Jaunas vaikinas,
Patenka į Varšuvos prie
vaikšto kriukiais pasirem
miesčių, vargšų ligoninę.
damas. O brolio namai, tai
ne tėvų. Kiek pasveikęs, kad Čia jis pažino biednuomeir su skaudama koja eina į nės skurdą ir vargus. Už
darbą, net į miškus. Pasi tat vėliau šaukė į inteligen
dėjęs kriukius, ant žemės tus:
atsisėdęs padėdavo nuleisti
— Kaip gi dažnai mes esa
medžius. Ir art eidavo. Me me šiuo atžvilgiu kalti: gal
dine žagre, ’ o noragams at geriau žinome kas darosi to
bukus išeidavo į kalvę, pasi- limuose Kinuose, negu mūsų
smailinti. Mokėdavo tą pats artimiausiuose fabrikuose
padaryti. Žiemą ąžuoliniais ir dirbtuvėse. Besimokant,
kibirais nešdavo arkliams gal teko mums ne vieną se
vandenį.
novės daiktų muziejų apžiū
rėti, o gal niekas mus nenuKratė klierikus, net
vedė į fabrikus pažiūrėti,
išrengdami
kaip ir kokiose sąlygose dir
Nežiūrint ligos ir nedatek- ba šimtai ir tūkstančiai mfl
lių, išėjo tiek mokslo, kad sų brolių, gal niekad nesa
giminaičio mokytojo pasiim me aplankę tų pastogių ir
tas įstojo į Kelcų seminari požemių, kur jie gyvena Ir
ją. Ir čia neapsėjo be nuo vargsta...”
tykių: kažkam apskundžius Dviejų žmonių palaikomas
rusų žandarai apniko dary eina į pamokas
ti kratą. Darbavosi atsidė
Kažkaip tą biednutį, ligo
ję, klierikus net išrengė. Ir
atrado... šv. Jėzaus širdies nį kunigą aptiko katalikės
škaplierius, kuriuos nešiojo moterys, pradėjo organizuo
klierikai. Rusai juos dėvėti ti pagalbą. Truputėlį atsiga
draudė. Atrado dar kokių vęs, pradėjo dėstyti gimna
patrijotinių knygų ir semi zijoje ir Mišias laikyti, nors
nariją uždarė. Ir lenkas vys į pamokas tą kaulų džiova
kupas įvertino gabų jauni sergantį kapelioną turėjo už
kaitį: savomis lėšomis pa pažastų du žmonės atvesti
siuntė. Petrapilio akademi klasėn, o per Mišias paky
lėjimą tik viena ranka teda
jom
rydavo. Bet jis mylėjo dar
Kambary, kur vėjas
bą ir žmones, už vis labiau
ir lietus
darbo žmones. Jo veikla tarp
Po šventimų paskiriamas darbininkijos plačiai pagar
kaimo parapijon, Kelcų vys sėjo ir kai Petrapilio Dva
sinėje Akademijoje buvo
kupijoje.
steigiama nauja sociologijos
/ .• *

Į jauno vikaro kambarį ir

lietus įtėkšdavo ir vėjas oa-

^Nukeltą į 6 £UsL£
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte
(Tęsinys)
Gruodžio 26 d.

l

5

ana imi

Europos Jungtinis Valstybes arba
Paneuropa
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FIGHTING DOLLARS

Ptof. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius

K. BAKAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
Ką mačiau keliaudamas, per įvairius

(Tęsinys)

kraštus, į laisves šalį.

America muit be įtrong.
teisinga politinė Coudenhove
Every man and woman muat
-Kalergi pranašystė, pasaky
eontribute theif attength to the
Itrength of America at war.
Šį vakarą per arbatėlę pas profesorių Grigalių AlekPrieš pasaulinį karą Eu ta jau 1923 m. Ji jau net
Some are carrying gana—
AUTORIAUS ŽODIS
sandrovičių išėjau iš valgomojo ir nuėjau pas ponią į
ropa buvo susiskirsčiusi į labai tiksliai išsipildė).
■ome are flying planee—aome
virtuvę. Katrie Pavlovna smarkiai sukosi, aš stebėdama
are giving their blood on ahipa
dvi dali: į liberališkus Va- IX. Vokietija ir
at eea.
si klausiau, kaip ji sugebanti viską taip greitai suruošti.
Karią teatre mačiau Putino dramą: Valdovo Sūnus,
karus, kur daugumas tautų Prancūzija
YOU on the home front muat
Ji tarė:
‘
" ***
kurios viena scena giliai įsmigo į mano širdies gelm*^.
buy those guns—those planes—
buvo Laisvos, ir į konserva Didžiausia kliūtis Paneužmogus visko gali išmokti jei iš viBos širdies norėsi.
Išeina į sceną Tautos dainius ir audringai prabilsta:
those ahipa. That mušt be your
tyvius Rytus, kur daugumas ropos kely yra blogi Vokie
contributlon
to
freedom
under
Jus domina, kaip aš susitvarkau? Žinoma, nelengva, bet
tautų buvo prispaustos. Ry tijos ir Prancūzijos santy
fire!
BUY DEFENSE
— Esu atlikęs, Viešpatie, aš savo
dabar žiemą viskas sekasi geriau. Sekmadienį išverdu ke
STAMPS
AND BONDS TO
tuose
buvo
tik
trys
viešpa

kiai, nuolat ardomi jau se
DAY—buy them with every
pasiuntinybę. Tris kart apėjau
lioms dienoms, taip pat ir indus sutvarkau tik sekmadie
taujančios
tautos:
vokiečiai,
penny
you
have
to
aparei
nos istorinės rivalizacijo3.
aš visą plačią šalį ligi jūros
nį. Sunkiausia parinkti visai savaitei valgiai, žinau, kad
vengrai
s
rasti.
Kitų
tautų
Urpu
abiej
^
val8ty
.i
mus brolius ruošdamas į didį darbą.
protinį darbą dirbantiems geriau vartoti vegetarišką val
laisvė
Čia
buvo
mažiau ar
Aš pirmą kartą eidamas — verkiau
bių likimas yra bendras, to-1 gyventi, bet tuo pačiu laiku
gį, stengiuosi parūpinti įvairiausių daržovių. Didžiausias
dauginu
susiaurinta:
tai
bu

dėl didžio jųjų vargo ir skriaudos
dei turėtų būti tarp jų dau mes turime su rusais jung
vargas su malkomis, jos šlapios kaip dešros. Visą dieną
vo
estai,
latviai,
lietuviai,
ir
klausiau, kas gi juos vergais padarė? —
giau solidarumo. Iš nevai tis prieš Lenkiją”. Prancū
lakstau su paskaitomis po įvairius susirinkimus. Vakare
lenkai,
čekai,
slovakai
uk

— ir jie su manim verkdami tai klausė
singų tarpusavio kovų ir zai nepagalvoja, kad galuti
turiu pasirūpinti priimti svečius, juos pavaišinti. Žinote,
rainiečiai,
slovėnai,
kroatai,
Aš antrą kartą eidamas — mečiau
karų Prancūzija ir Vokieti nas susipykimas au Vokie
kaip svarbu mokslininkams bendrauti ir jaukioje namų
dalelė
italų,
serbų
ir
rumu

į jųjų Širdis gyvą laisvės diegą
ja turėtų pasimokyti ir su tija gali iš jų šimtą kartų
aplinkoje lengviau atsikvėpti. Visados laužau galvą, ką
nų.
Vakaruose
šioms
pris

ir skambiai dainai jį daviau auginti.
daryti pagrindą sujungtai daugiau atimti, negu repa
mes turėtume kviesti ir ką priiminėti; atėjus poilsio lai
paustoms
tautoms
buvo
ro

O trečią kartą eidamas — radau
Europai, arba jos abi pas racijos gali duoti. Vokiečiai
kui, krintu kaip pagalys ir bematant užmiegu. Bet esu
doma
daugiau
simpatijų,
sav0
žaizdų
kraujuose,
jau juos bešveiČiant plieno kalaviją.
laiminga, nes savo darbu ir rūpesčiu sudarau sąlygas sa
gi užmiršta, kad sąjunga su
negu
jų
prispaudėjams.
Ryp
rancūzija
bandydama
šu

Tada sakiau, kad jau atėjo metas
vo vyrui visiškai pasišvęsti mokslui. Didžiuojuosi, kad jis
rusais
prieš
lenkus
automa

visiems sukilti į didžią laisvės kovą...
beveik vienintėlis mokslininkas visoje Rusijoje, sistemin tuose vyravo Metternicho naįkįntį Vokietiją, stumia ją tiškai veda į karą prieš Pran
priespaudos principai, o Va- j
glėbį, didina pa
gai ir nekliudomai galįs dirbti mokslinį darbą.
cūziją.
Po šių Tautos dainiaus žodžių, galingai ir įtikinankaruose
liberališki Maz- vojų Lenkijai ir Mažajai
Kiekvienam
vokiečiui
tu

čiai, kitas veikalo didvyris sako:
zini principai. Pasaulinis ka- Antantai. Pradžioje sunai1923 m. Sausio 3 d
ri būti aišku, kad jo politi
Visai nelauktai šiandien paštininkas atnešė Natašai ras suteikė pergalę Mazzini kįnįmo politika gali sugriau- ka gali būti arba rusiška,
— Bet dar tik pusę darbo jie atliko.
laišką nuo jos kneziaus. Jis rašąs, jog Tošiai pavykę jį principams; daugelis pris- ti Vokietiją, paskiau gi griū- arba europiška. Rusiška Vo
Kai nuvarvės jau kraujas nuo kardų
iš koncentracijos stovyklos išimti, bet jis mylįs tik Na- paustų tautų pasiliuoeavo. tų ir Prancūzija, o juoktųsi kietijos politika veda į ka
ir pergalės giesmė pasveikins laisvę,
tašą ir ją norįs vesti. Nataša sėdėjo susimąsčiusi su laiš Europos susijungimo politi ir naudotųsi trečias — Ru rą o europiška — taiką.
turėsi dainiau, vėl tris kart keliaut;
nės kliūtys atkrito (tik trum sija, kuri bandytų perkelti
ku rankoje, paskui tarė:
tu pirmą kari — žaizdas padėsi gydyt,
Rusiška veda į diktatūrą,
— Iš tikrųjų pati nežinau, ką turiu daryti ?... Ar tu pam Laikui — K. P.), liko Bavo sienas nuo Berezinos į europiška — į demokratiją.
tu antrą kart — įdiegsi meilės diegus,
rėčiau už draugo bolševiko tekėti? Bet senmerge taip pat tiktai psichologinės kliūtys,' Reiną. Susipratimo ir solitu trečią kari — aukštyn pakelsi sielas.
(Sios Coudenhove-Kalergi
kurias reikia nugalėti auk-( darumo politika vestų abi
nenorėčiau pasilikti....
(rašytos 1923
Įėjimu ir vieningos dvasios šalis prie muitų unijos, su- pranašystės
26 mJ . ncpapra8tai tiksliai
Kai sėdėjau teatre ir klausiau dramos veikėjų
| jungtų vokiečių
TOKiecių anglio >r|ifcipUd8 1938.40 m. Jeigu šiuos ką tik pacituotus žodžius, visoj Lietuvoj jau skam
Moterų klinikoje gydytoja, kuri mane gydė, suimta. “gdymU’
Viena jos ligonė mirė nuo kraujo užsinuodijimo, o ji bu- .Betgi naujas Europos fe-' prancūzų geležies zonas,
m Pilsudskis dar būt bėjo laisvės giesmė ir narsūs Lietuvos sūnūs jau senai
vo vieno žymaus partijos vyro žmona. Jai gali būti labai ' mgLapįs labiau atatiko tau-' nepaprastai pakeltų pramo- buvęs gyvas ir stipras, ga-1 buvo iškėlę ant gimtinu bokštų laisvės pergalės vėliavas;
blogai.
tinius interesus, o ne eko nę'
Įima spėti, kad jis būt radęs kraujas nuo kardų buvo nudžiūvęs, žaizdos išgydy
nominius; ūkio atžvilgiu Eu Vokiečiai vaizduojasi bent Salima koridorių per kori- tos, meilė viešpatavo, lietuvių sielos į kultūrinės au
Sausio 23 d. ropa buvo perdaug ner,acio-; tris
kštybes kilo. Jau lietuvis pora desetkų metų laisve ir ne
galimybes Prancūzijai dorių vokiečiams išvesti ir
šiandien Trockio gatvėje sutikau Katrę Pavlovną.
karą vėlesnei datai nustum priklausomu gyvenimu džiaugės. Visos upės srovės Lie
naliai suskaldyta, kas labai! sunaikinti:
Buvo labai šalta ir mačiau, kad ji šalo savo nune apsunkino materialinę jos
tuvos karžygių kraują buvo išnešiojusios, vėjas vargus ir
1. Pasitikima Vokiečių iš ti, bet tik neilgam laikui).
šiotu apsiaustu
pažangą. Europą atstatyti radingumu karo technikos Prancūzų ir vokiečių Su skausmą buvo nupūtęs į tolilybes, o tik buvo palikęs gar
— Kas jums yra, Katre Pavlovna? — paklausiau, galima būt tik ant demokra
sitarimą labai kliudo abie sas, kad čia, mūsų didvyrių žemėje, drąsiai kovės milži
srity, per kurį staigiu puo
nes man pasirodė, kad Jos veidas buvo daugiau išbalęs, tinių ir federacinių pagrin
jų kraštų šovinistai. Couden- nai dėl laisvės, mirdami už mus.
limu būtų sunaikintos Pran
kaip paprastai.
dų. Valstybės turėtų dalies cūzijos didelės karo jėgos have-Kalergi siūlo kovos
Šiandien lietuviui, gyvenusiam pastaruoju metu dvi
— Ak, nieko, trupučiuką einu pasivaikščioti!
savo suverenumo atsižadėti, (turima minty nuodai, elek- lauką prieš šovinizmą pasi
dešimt
dvejus metus Laisves ir Nepriklausomybės gyve
— Jūs pasivaikščioti? Ar seniai?
kad išsigelbėti nuo bado.' tros bangos ir visokios sprog dalinti: prancūzai tegu ko nimu, vėl yra aktualūs ir gyvi Putino dramos herojų žo
— Išėjau neilgam, nes mano vyras kai ką su savo bankroto ir karų.
voja prieš jį savo žemėje ir
Istuflos medžiagas).
džiai. Tiesa, gal būt, dainiams ir nebreikės vaikščioti po
asistente turįs___ Kam aš jiems turėčiau kliudyti?
vokiečiai — (savo žemėje.
Pokarinę Europą galimai 2. Tikimasi pasinaudoti Kiekvienas tegu prižiūri sa visą kraštą žadinant žmones į laisvės kovas, nes kiekvie
Išėjau, nes mačiau, kad jis nori su ja vienas pasilikti. Aš
jam prižadėjau nesikišti į jo asmens reikalus ir savo žo būtų skirti j tris grupes: Į evzhtualiu Prancūzijos suel- vo duris ir tuomet visos gat no lietuvio širdyje yra gyva laisvės ir nepriklausomybes
romaniSkus Vakarus (Per- pykimu su D Britanija ir vės bus švarios. Kai kiek meilė ir jis tik laukia progos kada vėl galės kovos laukt
dį laikau---- Bet man sunku, tikėkite!
— Bet kam jūs vaikščiojate aplinkui gatvėje, jūs tugalija, Ispanija, Praneūsi- 8U Kalija ir t.JOmet 8umušti viena tauta nuoširdžiai ieš pasirodyti už Lietuvos ir visos žmonijos gražesnį ir tau
ja, Belgija, Italija), į ger- Prancaziją lr Mafąją An- kos suartėjimo su savo kai resnį gyvenimą, šią valandą kiekvienas laisvas lietu
galite kur nors užeiti, kad ir į skaistyklą!
vis turi viską daryti, kad Lietuvoje vėl auplėvėsuotų tris
— Ne, negaliu! Negaliu būti tarp žmonių, man rei manišką centrą (Vokietija t
mynu, tik tuomet bus spar
tų trijų
tikrtau- čiau žengiama prie europe- palvė laisvės vėliava ir lietuviai kariai, pražygiavę pro
kia, nieko nematant, vienai blaškytis. Ir juo šalčiau, juo Olandija, Danija, Švedija,,
Norvegija, Šveicarija) ir į šia yra trečioji: rusų pagal jisacljos abiejuose Reino Aušros Vartus Vilniuje, iškeltų ją vėl Gedimino kalne.
geriau!
— Vargše, Katriute Pavlovna!.... Ir ilgai turite ap- slaviškos persvaros Rytus ba. Tiktai dar nežinoma per krantuose.
Ne kartą lietuvis su laisvės Vėliava žygiavo Vilniuje
(Suomija, Baltijos Antanta, kiek laiko Rusija, vc&iečių
linkui vaikščioti?
(Bus daugiau)
pro Aušros Vartus ir kopė į Gedimino kalną. Gražiausiai
— Pasitaiko visaip.... kartais grįžtu namo, bet an- Mažoji Antanta, Lenkija, technikų diriguojama, galė
kalba 1918-1920 metai apie lietuvio laisvės kovas, todėl
tru kartu išeinu___jiems vis maža laiko pabūti vieniems. Vengrija ir Balkanų kraš tų pasiruošti teikti Vokieti- Juo labiau susipratęs ka
tai) Jau Maearytata norėjo jai siokią „ tokią paramą talikas, tuo daugiau remia bandysiu iš to kovų vieną kitą vaizdelį pažymėti šios kny
Sausio 25 d. tuoj po karo sujungti vie Pavyzdžiui, prancūzai vo katallklfikąją spaudą. Dėl to gos puslapiuose.
Vakar vakare pirmą kartą susitikau Grigaliaus Alek- non federacijon visas val kiečiams sako: “Mes norime ir Tamsta pasistengk gauti
Pastaraisiais metais Lietuva pergyveno skaudžią ru
sandrovičiaus mylimą. Turiu prisipažinti, buvau pavergta stybes, pasiliuosavusias iš iš Vokietijos tik kiek gali “Draugui” naują skaitytoją. sų bolševikų okupaciją, kuri sugriovė lietuvio savarankiš
jos grožio. Maža, trapi, veik ligūsta, parcelano baltumo Austrijos, Vengrijos ir Ru ma daugiau pinigų išspaus
ką gyvenimą ir palaužė kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.
veideliu, pilkos akys su ilgais blakstienais, ilgas baltas sijos. Tai būtų sąjunga nuo ti (Prancūzijai atstatyti), o “Aš tai negaliu padaryti”, Apie rusų bolševikų okupaciją, 1940 m. birželio 15 d., esu
gulbės kaklas. Be to, ji dar ir visai inteligentinga; ji Suomijos iki Graikijoe, api | paskįau siekti su jais drau- — nieko dar nenuveikė. “Aš plačiau rašęs knygoje: Bolševizmo siaubas Lietuvoje, iš
visai ramiai dalyvauja profesorių pokalbyje ir jos pareik- • manti beveik pusę Europos gįg^ų santykių”. Vokiečiai bandysiu tai padaryti,” — leistoje 1941 m. lapkričio mėnesio pradžioje. O dabar
valstybių ir trečdalį jos gy prancūzams sako: “Mes no sutelkė pasauliui stebukla Vienu kitu vaizdu dar labiau paryškinsiu rusų bolševikų
stos mintys aiškios ir svarios.
Katrė Pavlovna stengiasi jos akyse būti visai maloni. ventojų. Tai būtų milžiniš rim su Prancūzija taikoje darius.
J. Howes Okupaciją Lietuvoje.
kas žingsnis į visos Euro
Sausio 30 d. pos federaciją. Mažoji An
Kai mano tėvynė nešė skaudų r\.sų bolševikų okupa
Šiandien pas mus buvo atsilankiusi felčerio Filipovo tanta galėtų pirmą federa
cijos jungą, tada teko man gyventi įvairiuose kraštuose.
cijos
branduolį
užmegsti,
žmona, su kuria mes viename vagone bčgome net ligi pat
Ką ten patyriau gyvendamas ir keliaudamas, bandysiu
THE CALL TO THE COLORSI
bet
ji
labiausia
susirūpinu

Irkucko.
pasidalinti su skaitytojais.
IS A CALL FOR DOLLARS
— Nežinau ką turiu daryti, — skundėsi ji. — Mūsų si apsigynimu nuo Rusijos,
LtSUL*'*
*
Varia eina į mokyklą, ir Ji man kasdien neduoda ramy sulaikymu Vokietijos, Ven
šiandien esu Jungtinėse Amerikos Valstybėse
lais
Dig
deep.
Strike
hard.
Our
boys
vės ir demokratijos šalyje, bet mano tėvynė dabar yra
bės, iš antro skyriaus jau ji norinti stoti į komunistų mo grijos ir Bulgarijos. Kol ji
need
the
planes,
ships,
and
guns
which
okupuota nacių, kurie nieko gero nežada lietuvio laisvės
kinių sąjungą, Komsomol (komunistinė jaunimo organiza- nesusitars su nuginkluota ir
your
money
will
help
t»
buy.
ir nepriklausomybės byloje. Rašysiu ir apie pastangas
cija). Man rodos, aš jos visai nustosiu, ar mano vyras tą demokratine Vokietija, tol ji
pergyvens, aš ir nežinau. Jūs žinote, ko ten vaikus moko:1negalės išpildyti paneuropi
Go to your bank, post office, or savings and
sUnacikti Lietuvą, kuri nenori niekam vergauti, 0 būti —>
lošti Sssodation. Tell them you want to buy
Laisva ir Nepriklausoma.
“Nėra Dievo, tėvų klausyti yra juokinga, laisva meilė — nės misijos ir rizikuos būti
Defense
Bonds
regularly,
startini
now.
gyvenimo įstatymas — ir taip toliau.”
gutriuikinta Rusijos ir Vo(Kus daugiau).
(Nukelta į 6 pusi.)
kiatijua.
(Tėl nepaprastai

VIIL Europa po
pasaulinio karo

į

1
Antradienis, sausio 27, 1942

o
i kaip koks plaktukas, kuris
ten suskaldytų lenkams kunigams galvas ar kaip ko
pus, kur jau 1911 metais jis kia šluota, kuri juos visus iš
įrašė:
Vilniaus iššluotų. Bet aš
i
— Kandidatų į aukštas toks negaliu būti...”
garbės vietas, nesibijokime,
(Bus daugiau)
pasaulyje niekada netruks.
Mes žiūrėkime, kad būtume
šalia Kristaus, gyvenusio
neturte, paklusnume, sun Guard Your Coantry ...
and Your Loved Onės
kiame darbe, pažeminimuo
se, išniekinimuose, varguo
se, kentėjimuose; ir paskui
Right now, thousand* of
Jį eidami ir šalia Jo stovė young American soldier* and
dami, stengkimės paimti tas sailore are risking their lives to
vietas, kur kiti nemaloniai protect youre. Patriotism, your
own self-protection, demands
dirba, vietas kuo labiausiai that you do your part, nowl
apleistas, pralaimėtas pa
Start buying United States
niekintas...”
Defense Savings Bonds and

CLASSIFIED

Ark. Matulevičius pas vyskupą HobanLieh,vis’kllris dav« rekolekcijas popiežiui
iW
1 ?«a

(IS kelionės atsiminimų)

Rado kun. J. Mačiulionis, MIC.

s"

(Atkelta iš 4 pusi.)

(visuomenės mokslų) kated
ra, profesoriumi buvo pa
kviestas Jurgi s Matulevičius,
greit pašokdamas net į tos
aukštos įstaigos inspekto
rius. Ir tada kai jam prieš
akis stovėjo puiki karjera,
šviesi ateitis, jis ryžosi pa
likęs visą garbę ir pinigus
liktis vienuoliu, numirti pa
šauliui, kad atgimtų rusų
bebaigiama išnaikinti mari
jonų vienuolija.

Vieną gražų popietį (lie- simena, kaip arkivyskupo
pos 1926 m.) sustoja trau- Matulevičiaus
laimingiaukinys Pittston, Pa., stoty ir sias ir maloniausias gyve
šios »apyl nkės dvasiškija su nimo laikotarpis. Jis rado
rinktiniais pasaulionių at vyskupe Hobane malonų ir
stovais dairosi', kur pama nuoširdų prietelių ir tikimės,
tys išlipant iš traukinio Jo kad jie greitai pasimatė po
Ekscelenciją
arkivyskupą šių laimingųjų dienų dan
Jurgį Matulevičių. Už valan gaus karalystėje.
dėlės jau visi bėgo sveikin
Atsimenu, kaip vieną die
ti širdingai ir lietuviškai ną vyskupas Hoban manęs
kas kaip mokėjo: vieni bu paprašė jį su svečiu pavė
čiavo žiedą, o kiti, nedrąsūs, žinti, kad galėtų aprodinėti Kandidatų { aukštas
džiaugėsi gavę iš tolo pa evečiui savo valdomas gra vietas nepritruks!
matyti garbingą svečią.
žiąsias įstaigas. Žinoma, su Jį mes geriau suprasime
Tai buvo jo geležinė tai
Rodos, man su arkivys tikau mielu noru. Tik ne be
kupu teko įlipti į kun. J. Ka- baimės, nes nežinojau kaip paskla'dę jo dienoraščio la- syklė savo vienuoliams. Pa
saulis jos, žinoma, nesupras,
sakaičio naują “Fakardą” ir seksis vairuoti vyskupo Ho
keliolikos automobilių lydi ban “Cadillac”. Vis gi pasi Šis pasivažinėjimas ir pa- kaip kitados pagonių pasau
mi traukėm į Scrantus. At sekė be stambesnių klaidų studijavimas Scrantonc die lis negalėjo suprasti, kodėl
vykę į šį miestą, tikrai ka ir akcidentų.
cezijos labdaringų įstaigų Mokytojas davėsi spiaudotalikiškai pirmiausia užsu
man dažnai prisimena ir, ro mas ir mirė ant kryžiaus.
Jeigu būčiau gyvenęs a- dos, danguje matau tuos O vis dėl to pagonių Roma
kome padaryti vizitą Jo Eks
celencijai vyskupui Hoban, nais šventųjų Augustino ir vyskupus džiaugiantis savo su dievų panteonais pavir
kuris taip pamilo arkiv. Ma Ambraziejaus laikais ir ga kilniais darbais Kristaus to griuvėsiais, o kryžius te
tulevičių, kad pakvietė pas vęs tokią progą juos arčiau Bažnyčioje sielų išganymui. bestovi...
save reziduoti iki bus šioje, pažinti, nemanau, kad mano
Daugelis klausia, ar arki Prašo būti vyskupu
jo diecezijoje. Kvietimą ark. džiaugsmas ir prisiminimas
Jurgis Matulevičius buvo
Matulevičius priėmė ir čia būtų didesnis ar malones vyskupas Jurgis Matulevi
mudu gyvenome vieną sa nis, kaip ši kelionė su arki čius bus Katalikų Bažnyčios aukos vyras ir kai atvykusi
vyskupu Matulevičium ir šventuoju? Abejojimo netu lietuvių delegacija prašė,
vaitę.
Atsimenu, kaip ilgas va vyskupu Hoban. Visųpirma riu, kad jis tinkamas kan kad sutiktų būti pasiūlytu
landas mes trys praleidome užsukome į garsiąją Mary didatas į šventuosius, bet į Vilniaus vyskupus, jis pa
sykiu vyskupo Hoban re vvood kolegiją, kur vysku ar tikintieji užtektinai pa sakė:
zidencijoje. Vyskupai dau pas Hoban taip maloniai ir simels, kad Bažnyčia jį pri — Na ką gi, jeigu Lietu
giausia kalbėjo lotyniškai, nuoširdžiai išrodinėjo ir iš pažintų, tai nesu taip tik vai mano auka reikalinga,
kartais nukrypdami į anglų aiškino garsiųjų paveikslų ras. Kad ką nors pripažintų aš neatsisakau. Bet žinoki
ir italų kalbas. Man buvo la istoriją ir kitas kolegijos į- šventuoju Katalikų Bažny te, kad jūs mane siunčiate
bai malonu pasiklausyti,
čia reikalauja mažiausia
kaip du pilni Kristaus Baž domybes. Jaučiaus lyg bū dviejų stebuklų, Bet be pra į pražūtį. Pavojaus aš nebi
nyčios meilės vyrai dalino tum Vatikane ir specialistas šymo Dievas stebuklų neda jau ir savo asmens nebran-1
ginu, man tik baugu, kad
si idėjomis ir gyvenimo atidengia pasaulio sukrau
ro.
Taigi,
melskimės,
kad
aš save paaukosiu ir nieko
įspūdžiais. Sekant juos ma tas ten brangenybes. Kaip
arkivyskupo
Matulevičiaus
negalėsiu padaryti.”
nai, kad tai šnekasi tarp sa arkivyskupui Matulevičiui
misija
Amerikoje
nesibaig

vęs šventieji — Augustinas buvo malonu, kada vysku
O jis buvo su savu nusi
au Ambraziejumi. Nors ar- pas Hoban, beaiškindamas tų su jo čia apsilankymu statymu ir delegacijai drą
kivysk. Matulevičius apie 20 Maryvvood kolegijos žymiuo 1926 m., bet kad jis mus ir siai pasakė:
metų jaunesnis už vyskupą sius bruožus, priminė, kad vėl aplankytų, kaipo šventa
Hoban, bet juodu tarp sa ši įstaiga yra lopšys šv. Ka sis, kad ir, sakykim, pen — Aš matau, jūs norėtu
vęs turėjo tiek daug pana zimiero seserų, kurios čia kiasdešimtose jo mirties su mėte, kad būsimas Vilniaus
vyskupas būtų nelyginant
šumo, kad, rodos, būtų vien buvo išauklėtos tiems dide kaktuvėse.
mečiai, vienminčiai ir lygia liems darbams lietuvių ko
meile mylintys Kristaus Baž lonijose.
OARV, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nyčią ir dirbą viena širdimi
Neapleidome nė našlaitnaKELNER - PRUZIN
tos Bažnyčios gerovei. Man mių. Čia, atsimenu, vysku
OorianilM Pitamavimii — Moteris patarnauja
buvo pamoka, už kurią iki pas Hoban paaiškino, kaip
620 W. 15th Ave.
Phone
šiol neturėjau nei geresnės, jis parūpinęs moderniškiau
nei įspūdingesnės. O atsimi sius pagerinimus, kad tik
nus tą faktą, kad mirties jo našlaitėliai rastų daugiau
angelas tarp mūsų stovėjo motiniškos širdies ir jaus
(įsteigta 1889 m.).
taip arti, nes vyskupas Ho mo šiose įstaigose. Važiuo
ban mirė už trijų mėnesių jant pro kitas diecezijoje įPETER TROOST
po tos savaitės, gi arkivys staigas vyskupas vis aiški
kupas Matulevičius už pen no jų istoriją ir visokiau
MONUMENT CO.
kių, tad ši savaitė man pri- sius pagerinimus.
MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

TUAT'S UTt

JJurr

You are ABou-r To cmcck out or the.

Uam.-- AFTts.

a vErv

VILE.K. -- - Kovu - loOK - WhaT

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

p uite:, Lo*4cx.x
IK ’

81 firma virS 50 m. tos paėios
Šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS!

KRE7PK7TES J

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN

W.

PACHANKIS

Member of the Llthiianlaii CIuunber of Commerce.

MODERNI Hvidln« PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; ftefitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Stamps immediately.
Back
down the aggressors with your
dollars. Bonds are on sale at
banlu and post offices. They
cost as little as $18.75.

AGENTAETI GERA PROGA —
TOW\ OP LAKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake kraite, yra
reikalingas agentauti gerai žinomam
lietuvių lalkraSčiul. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. AtslSauklte telefonu: CAN
aI 8010 arba kreipkitės i raštinę:

REIKALINGI DARBININKAI
HFI.P SVANTED — VYRAI
“GAI'GE”

; 2884

AGENTAS

Patyrę prie gear’ų Inspektavimo Ir
■■preclsion gauge checklng” darbų.
Turi turėti gimimo metrikus. Kreip
kitės prie:

HELP WANTED — MOTERYS

28S4

REIKALINGOS MOTERYS skirsty
ti “wa«te” popieras. Turi būt pa
tyrusios. Kreipkitės prie

ir D1 Vision)

SO.

OAKLEY

AVE.

I SO11.________________

“MTLI.INERY” DIRBĖJOS
Patyrusios prie "turbans”. Galite at
sišaukti per visų Šių savaitę. Kreip
kitės sekančiai:

ISRE N DAVIMUI
ISRENDUOJAMAS KAMBARIS —
Brighton Park kolonijoje. Pavieniui
asmeniui ar porai. Kreipkitės tele
fonu šaukdami:

CLARK LIMITED, 710 W. Jaekx»n
OPERATERKOS reikalingos. Paty
rusios prie "blnding” ir "heinming”.
Wilcox ir Slnger siuvimo mašinos.
Kreipkitės sekančiai:

VIRGINIA 1218

800 W. JACKSON BLVD. (2ml fl.)

Put

—

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LINOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
tr Lietuvių kalbose. Reikalingas tuojaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku. Saukdami: CANaI 8010 ar

THOMAS PAPER STOCK
800 W. Evergreen
Halsted

REIKALINGAS

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

4545 So, Wcstcm Avenue

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: HANtšolph *488—948*

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

AVE.

WEST PVLLMAN’E

FOOTK BRON. GKAIt * MACIU NK COR P.

(netoli

OAKI.EY

SO.

INSPEKTORIAI

America necds your moncy

ISRENDUOJAMAS GERAS OFISAS.
Tinkamas daktarui, dentistui arba
akių gydytojui. Per 2 5 metus buvo
dentisto ofisas. Randasi viduryje Ci
cero lietuvių kolonijos. Rendavimo
kaina nebrangi. Galima renduoti ir
gyvenimui kambariai kartu su ofi
su kam norint. Kreipkitės sekančiai:

4845 VVest 14th Street, Cicero, III.

for a very important reason—to
safeguard your country, your

(Ant antro aukšto)

PATARNAVIMAI

STATYBOS

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS

//fe.

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Pree Catalogue” kainavimo sąrašo.
Prisiųskite
pjūklus
paštu
“parcel
post".
28 NO. I.OOMIS STREET

t

Tel. MONROE 1397

MARIJONA VILIUNAS
(no tėvais I’uuga)
Mirė saus. 25 d., 1942 m.,
5:15 vai. ryte. sulaukus se
natvės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Skirsgirių parap., Reibenų kai
mo. Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Jonų; 2 sūnus. Jonų ir
Edvardų;
marčių
EPenų;
3
dukteris, Moniką Paulaitienę,
Franclškų Jeskig ir jos vyrų
Jonų, Marcelę Winslow ir jos
vyrų Stanislovų; anūkus, Flo
rence Arbačauskas ir jos vy
rų Walter, Lorettų, Italph, Edward, Edward, Jr., Madeline,
Robert Ir Gvvendolyn; seserj
Moniką Jarienę ir jos šeimų;
pusseserę Statkienę; brolvaikj
Julijonų Paugų ir jo moterj
Elenorų ir jų šeimų; seserių ir
brolių vaikai. Eleną Stonienę
ir jos vyrų Tadeušų, Paulinų
Vensklenę ir vyrų Antanų, Olesę Paulaitienę
ir jų šeimas.
Steponų Drigotų ir jo žmonų;
brolienę Chernauskienę Ir jos
šeimų, ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Velionė prikausė prie Catho11c Foresters Moterių draugi
jos.
Kūnas pašarvotas namuose:
1619 So. 47th Ct.. Cicero. Iii.
Laidotuvės Jvyks ketvirtad.,
saus. 29 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėta J Sv. Anta
no par. bažnyčių, kurioj Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

REIKALINGAS VYRAS ar vedusi
pora dirbti ant ūkio. Turi turėti šiek
tiek patyrimo. Amžiaus senumas ne
svarbu. Gera proga tinkamam vyi rui ar porai. Dėl tolimesnių inforI macijų, šaukite telefonu:
COLUMBU8 4902

SKELBKITĖS “DRAUGE”

REIKMENYS

GRIAUNAMA
150 BUDINKŲ
Nuo Racine Ave. iki Loomis Ave. ir
nuo Roosevelt Road iki 14th Str.
Speclalės, žemos kainos. Greitas pri
statymas tiesiog nuo darbo vietos.
G.OOO.OuO pėdų medžio (luniber), prinkn
tant 2 Ir 3 tolių ‘joiHtf*’, eglini ir klevo
medžio 'fooring',
lentų,
visokio medžio,
durių, langų, plumb’ng. plytų, malkų, žo
džiu aakant visko kas tik reikalinga na
rnama ar budlnkama. Taipgi griauname 52
•Rreen-iiouava’. IA kurių randasi 500 tonai
vamzdžių
(pipc)
1
iki 10 colių, atikio,
•bara’ ir t. t. Pardavėjai visuomet rambi
ai ant vietos.

FEDERAL VVRECKING CO.
Phone: Haymarket 7468
Office: 1240 So. Racine Avenue

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

Nuliūdę: Vyras. Nūnai, Duk
terys, Marti, Sesuo, Žentai, Anūka.i ir Giminės.

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

Laid. direktorius Antanas B.
Petkus, tel. Cicero 2109.

Kvailas auksu pasislepia
ir svietas nemato jo kvai
lysčių.
Feltham

Neatidėliok darbo rytdie
nai, jei gali jį šiandie at
likti.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programų — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala
iš 8totles WHIP (1620), su P. Saltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

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
3819 Lituanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARda 1138-1139
6812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehiU 0142
10821 So. Michlgan Ave.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1646 VVest 46th Street
J. LIULEVICIUS
Tel YARda 0781-0782
4348 S. Callfornla Ave.
LACHAVVICZ IR ŠONAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lltnanica Avenne
Tel. PULIman 1270
Tel. YARda 4908

Antradienis sausio 27. 194?

7

DRAUGAS

BALIONAI BAKIKADLOTI PADANGES

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
NE TIK SPORTAS, BET DAINA, DRAMA IR
TAUTOS REIKALAI MŪS JAUNIMUI ARTI ŠIRDIES

gijos metinis piknikas Hob' salę, toms reikia atiduoti
Family Vilią (Labdarių ū- pirmenybę.
kyje).
-Jei nori turėti draugų, tu
Centralinės organizacijos ri pats būti draugiškas.
arba apskritys, prašomi pra
Arisiotdh
nešti Federacijos Jhicag*

apskričiai dienas savo pa
rengimų, kad būtų galimi
paskelbti spaudoje ir tokiv
būdu išvengti nesusiprati
mų, kokių pasitaikydavo
praeity. Kurios dr-jos pir
miau pasirinko dieną, ar iš
nuomavo (paėmė) daržą, ar

Vakaras Lietuvos Vyčių 36 kuopos susirinkime

WOLK STLDI

1945 W«»t 15* Street

K. Zaromskis pranešė. Kad
mėgina atgaivinti Dramos
Ratelį ir jau iki šiol apsiADVANCED PHOTOGBAHHY
ėmė dalyvauti: V. SpirausLOU EST l'OSSIHI.L PKK ES
PHONE i AFAtfcTTK 2M3
kaitė, Z. Gimbutaitė, J. Bra
zauskas, D. Varnas, Jr., ir
kiti. Yra proga ir kitiems.
Kurie nori dalyvauti kita
me perstatyme kreipkitės į
REZERVUOKITE
K. Zaromskį.
J. Brazauskas pranešė,
GEGUŽIO 3 d.,
kad jaunamečiai vyčiai sau
t-Uru.uiraa"
▲omu
tviupaou..
sio 30 d. rengia “roller skat1942 m. I
Firestone Tire and Rubber Co. fabrikuose dirbami ir išbandomi balionai, kuriais bus
ing party”, Swank Rink,
ir vykit į Speciali Parengimų
prie lll-tos gatv. ir Western barikaduojiama padangės prieš priešo bombonešius nardytojus. Bus pradėta masinė jų
gamyba.
Avė.
Susirinkime dalyvavo Sta
Jonas Vardauskas ir Teo.
sys Šimulis, L. V. Chicagos
Pranešta, kad Wm. A. Le-.
Stanulis: teisėjas Kazimie
apskričio iždininkas.
wis, 4716 So. Ashland Avė.,
ras Burba, Sr.; koresponden
Kitas susirinkimas įvyks
žaidėjoms nupirko ‘blouses’.
tas “Enrikas,” svetainės ko
vasario 2 d. 8 vai. vak. Ar
GEGUŽIO VAKARAS
Merginos nusiuntė padėką.
misijos nariai: Mykolas Mabūsite?
Dainuos Lietuvos Vyčių, Birutės ir Pirmyn
Nutarta, kad ir kuopa pa
linauskis, Vincas Jakaitis ir
Lietuvos Vyčių 36 kuopa
dėkotų. Tai atliks pirminin
kuris {vyksta tą dieną
Pranas Bastys.
rengia Užgavėnių vakarą su chorai. Ateitininkų draugovės baletas šoks
kas su raštininke.
šokiais antradienį, vasario
Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
Padaryta pranešimas iš 17 d. parapijos salėj. Pra tautinius šokius
prie 46-tos ir South Wood Street
Pirmieji Vladislovams
Lietuvos Vyčių Chicagos džia 8 vai. vak.
Lietuvos
Nepriklausomy1
galba
ir
pavergtai
Hitlerio
*****
apskr. choro, kuris Laiko pra
į
talką
Bilietai platinama. Kvie bes dienos komitetas per1 Lietuvai ir bolševikų ištremtyhas kas antradienį Lietu
— Rengiamas —
timai
visiems teikiami. Vis pirmininką teisėją John Zū- tiems į Sibirą lietuviams.
Brighton
Park.
—
Sausio
vių Auditorijoje, 3133 So.
Taip! Šįmet Vasario 16- 21 d. parapjios salėj įvyke
VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Halsted St. Choras dalyvaus kas rengiama gražiam pri- rį praneša, kad šių metų
tos minėjimas bus daug veikėjų susirinkimas tikslu
ėmimui
ir
davimui
gero
lai1
paminėjimas
bus
labai
įvaiprogramoj vasario 15 d.,
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų
reikšmingesnis, negu praei sudaryti talką Vladislovams
Ashland Auditorium, Lietu ko, kaip būdavo Užgavėnėse! rus ir pasitikima, jog visi,
*
* , * *
*
kas tik jaučiasi geru Ame tais metais. Dėl to, kas da Jų rengiamam vakarui gegu
vos nepriklausomybės minė Lietuvoj.
Patys būkite ir kitiems rikos piliečiu ir tikru lietu lyvaus tame paminėjime, pa žės 3 d. Šv. Kryžiaus para Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
jime. Choro vedėjo Leonar
šešėlis viu atsilankys vasario 15 sirodys ir tikras Amerikos pijos salėj. Iš šio susirinki rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.
do Šimučio, Jr., vardu pada pasakykite.
d. į didžiulę Ashland Audi patriotas ir geras savo tau- mo iniciatoriaus paaiškėjo,
ryta kvietimas, kad jei ku
Red Cherry kad stovime prieš didelį dar
Žmogus giriamas sulig jo torium, 1648 W. Van Buren tos sūnus.
rie iš Brighton Parko neįsiSt. (arti Ashland Avė.) 2
bą, kurį pasiėmė- vadovauti l
rašė į chorą, dar galima pa išminties.
Listen to
vai.
po
piet.
daryti šį antradienį.
Sv. Juozapo Draugijos Chicago Vladislovai, šiam' CONRAD
vakarui ruošiama programa
Fotografas
PALANDECH’S
Meninė programa bus su
Padaryta pranešimas iš
metinis
susirinkimas
su vaidinimu ir dainomis, o Studija Jreagta pirdaryta viena gražiausių. Joj
apskričio veikimo, kad atei Lef Vour Anstoer
08 rūšies su mo
RADIO BROADCAST
dernlškotnla
užlal
Susirinkimas įvyko sau po visam smagūs šokiai.
dalyvaus
ir
pagarsėjusi
AFeaturing a Program oi
nantis susirinkimas įvyks
dom Ir Ir Hollywood
to Bombs Be BONDS!
Susirinkime
visi
pažadėjo
sio
18
d.,
savo
name,
(Lie

Avleeorals.
Darbaiteitininkų draugovės šokėjų
vasario 6 d., Gimimo Pane
Oai antuotas.
YUGOSLAV FOLK MUSIC
tuvių Auditorijoj). Atsilan taiką. Daug paskatinimo pri-f
grupė,
pasipuošus
gražiais
lės Šv. parapijoje 8 vai. vak.
z
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
davė žodis klebono kun. A. 420 W. 63rd Street
tautiniais kostiumais. Ji šo kė daug narių.
Šiame susirinkime bus nu
Iš patiekto praeitų metų Briškos, kuris, kaip žinome 1 TeLi Biznio - ENGlewood 6888
STATION WHIP
ka grynai lietuviškus šokius.
tarta vieta šv. Kazimiere^
gyvavimo
raporto,
pasirodė,
yra
didelis
katalikiškos
spau
1130 UfocyelM (T*p of As Maly
Bez.: < ENGlewood 5840
Be to, dainuos Birutės Lie
dienos ir išrinkta komisija
tuvos Vyčių ir Pirmyn cho jog draugija stovi ant tvir dos rėmėjas žodžiu, raštais
Vyčių Dienai, liepos 4 d. Vi
rai. Bus keletas pagarsėju tų pamatų. Įskaitant namą ir aukomis. Talkininkais su
si nariai kviečiami atsilan
(perpus su Šv. Baltramie sirašė šie veikėjai ir veikė f
sių kalbėtojų ir kitkas.
kyti.
jaus draugija) ir pinigais jos: F. Paukštis, J. BrazausVe are flghtlng enemles who
Minint vasario 16 dieną ant rankų, nuosavybės sie kis, Petrulis ir jo žmona, F.
wlll stop at nothlng. With our
Nutarta išmokėti metinę
WHOLESALE
homea, our very llves at stake.
Chicago lietuviai pademon kia iki $22,000.00. Tai ką Gubista, J. Količius, J. Ki
duoklę L. R. K. Federacijos
shall we stop short of giving our
and dollars for Defense?
struos savo patrijotizmą Dė reiškia geras draugijos va sielius, Fr. Kuzmarskis, J.
skyriui ir įgalioti K. Za dlmes
FURNITURE
Buy Defense Bonds and Stamps
dei
Šamui
pirkimu
Defense
romskis ir J. Brazauskas at
every day, every veek. Buy as
dovavimas ir narių susiklau Žukas, Pr. Dobrovolskis, EI.
if your very life depended upon
BROKER
Bonds,
rėmimu
Raudonojo
stovauti kuopą Fed. skyr.
symas.
Paulienė, D. žukienė,
M.
it. Itdoetl
Kryžiaus, kas bus sykiu pasusirinkimuose.
DLN1NG ROOM 8E3T8 — PAR.
Padaryta visa eilė nutari Stankiūtė, E. Pauliūtė, M.
LOK SETS — BKDKOOM
Rap.
— RŪGS — RADIO6 — KKmų. Nutarta pirkti U. S. Rudokaitė.
VRIGEKATOKS — WASHKR8 —
MANGKLS — STOVRS.
Defense Bonds už $1,000.00.
SU Sattonally Advertteed
Stambi auka paskirta Rau Žymesniu įvykiu
donam Kryžiui. Vasaros me
tu prisidėti prie rengimo kalendorius
V
Lietuvių Dienos. Priklausyti
(Draugijos, organizauj\
prie Federacijos, palaikyti
FACTORY REPRESENTATIVE
dienraštį “Draugą” organu, kuopos prašomos įsidėmėti
surengti Kalėdų eglaitę lie ir tomis dienomis nedaryt:
634-3 So. Westei*n Avenr
tuviams vaikučiams ir t. t. parengimų, jei iš anksto ne
Telefonas REPUBLIC 0091
buvo išnuomuoti daržai ai
šv. Juozapo draugija yra
salės).
viena seniausių vyrų pašalVasario 8 d. Tėvų Mari
pinių draugijų. Praeitą me
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
tą minėjo 40 metų gyvavi- jonų Bendradarbių metinis
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
mę. Iki šiai dienai dar ran seimas Aušros Vartų para
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
dasi du gyvi draugijos or- Į pijos salėj,
PIRKIT APSAUGOS BONUS
ganizatoriai: tai Kazimieras ' Vasario 15 d. Lietuvei
I
U. S. iždo departamento kmingai patarnauti
šalies duodama proga be sunku Petkus ir Jonas Jakutis, Sr. i nepriklausomybės paskelbiRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
sekretorius Morgenthau pra vyriausybei bonų pardavi mų pirkti bonus savo darb
Valdybon 1942 metams iš-1 mo paminėjimas Ashland
Vlenintėlis ir Smagiausias
davių raštinėse, kur nerei rinkta kone visa sena, nes Blvd. Auditorium,
neša, kad stambiosioms kor me.
Vakarinis Lietuvių Programas
pavyzdingai darbavosi praeiVasario 22 d. šv. KažiAnot iždo departamento, kia laiką užtrukti.
poracijoms,
kurios
turi
Amerikoje!
daugelį darbininkų, leidžia daugumas darbininkų ver
Kuo daugiau korporacijų tą metą, būtent pirm. VIa- miero Akademijos Rėmėjų
— DEŠIMTI
METAI! —
ma savo darbininkams be žiasi pirkti bonus ir tuo sutiks bonus parduoti, tuo das Skyrius; vice pirm. Pra centro metinė vakarienė a
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. a
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
tarpiškai pardavinėti serijų būdu finansuoti vykdomą daugiau bus jų parduota, nas Buksas; rašt. G. P. Bu- kademijos auditorijoj.
PENKTAI). Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
Gegužės 17 d. metinis 6v
apsaugos karą. Bet jie ne pareiškia iždininkas. Jis kantis (naujas); fin. rašt.
E apsaugos bonus
Iždo departamentas auto turi parankumų bonus įsi ragini1, visus pirkti apsaugos Juozas Butkus; iždin. Pra Kazimiero Akademijos Rė
WHFC-I45O kil.
rizuoja federal reserve ban gyti, kas kai kuriais atvė- Bonus ir Ženklus. Ir mo nas Bakšys; finansų pagel- mėjų Draugijos seimas.
6755 So. Western Avenue I
Liepos 19 d. Šv. Kazimie
kas, kad jie kvalifikuotų tas jais surišta su laiko atvė- kyklas lanką valkai turėtų bininkai Pr. Kapturauskas
Phone: GROvehiU 2242
Brighton Park. — Lietu- j
vos Vyčių 36 kuopa laikė
susirinkimą sausio 19 d, i
Pirmininkavo James R. Cher
ry.
Bovvling ratelio kapitonė
Sophie Gimbut pranešė, kad
ratelis dabar yra kantroje
vietoje ir trūksta tik ketu
rių žaidimų iki pirmos vie
tos L. V. Chicagos Apskr.
Moterų ir Merginų Bowling
Lygoje. Kvietė narius lan
kytis ir pamatyti jas žai
džiant kas ketvirtadienį 9
vai. vak. Bovvl-more prie 51mos ir Halsted Sts.

MOST

MOUfcttN

UIMI'IKII

MENINĖ VASARIO 16-tos DIENOS PROGRAMA
BUS CHICAGOJ NEPAPRASTA

ji

/ NEED youR HELP!

AlfX ALESAUSKAS & SONS

IHARGCTIZ

korporacijas, kurios gali se- aimu.

Tad

darbiaiukams pirkti ženklus.

ir Jonas Muskus; maršalkos ro Akademijos Rėmėjų Dr-

Antradienis, sausio 2?, 1942
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R

PRISTATĖ PEARL HARBOR RAPORTU

Cukraus J. A. Valstybėse bus
galima gauti tik su kortelėmis

Mylėjom gyvą,
neužmirškim
ir mirusio

mu

Šalies vyriausybės kainų mas yra tame, kad daug
administratorius Leon Hen- kas dideles kiekybes cukTas
derson praneša, kad visose raus perka atsargai.
J. A. Valstybėse žmonėms nepakenčiama, jei daug kas
cukrus bus skirstomas, tai tik savimi rūpinasi ir ne
yra cukraus bus galima; paiso visuomenės gerovės.
gauti tik su kortelėmis. Didelius kiekius cukraus
Kiekviena šeimininkė turės krauja tie, kurie turi pini
įsigyti kortelę ir tik su ja gų. Kurie neturi ištekliaus,
galės gauti reikalingą kie tie turi kentėti.
kį cukraus.
Numatoma,
Federaliniai autoritetai
kad cukraus kiekvienam pareiškia, kad bus trau
asmeniui per savaitę bus kiami tieson tie, kurie tu
skiriama tik apie 1 svaras. ri cukraus krovinius ir tie
Kainų
administratorius krautuvininkai, kurie žmo
aiškina, kad cukraus ne nėms cukrų parduoda, jei
stinga, kad jo yra pakan- perkama kitų maisto prokamai. Tik visas negeru dūktų.

X Aušros Vartų parapi
jos metinė vakarienė praeieitą sekmadienį, buvo vestsaidiečių triumfas — žmo
nių netilpo salėj. Parapijos
skolos mažinimo fondan įplaukė keletas šimtinių.

A. a. Kun. V.
Draugelis, M.
I. C., buvusį
Aušros Vartų I
parapijos kle-1
borną, taip pat
vienu metu ėjusį “Draugo” .
adm. pareigas, pažįsta visi
Chicagos lietuviai katalikai.
Sausio 24 d. suėjo du metai
kai mirė. Palaidotas žemai
čių Kalvarijoj, Lietuvoj.
Sausio 31 d., Aušros Vartų
bažnyčioj už jo sielą bus
Vladų sudėtinės gedulo pa
maldos (sgzekvijos, šv. Mi
šios ir pamokslas).

X Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities choras šį vakarą sausio 27 d., renkasi į
Lietuvių Auditoriją, 3131 S.
Halsted St., praktikuotis.
Choristai ir norintieji įsira
šyti į chorą prašomi susi buvo paskelbta. Atsiprašome
("Draugaa" Acme telephoto,
už klaidą.
Vyriausiojo teismo teisėjas Owen J. Roberts (sėdi automobily). Jį apspito Washing- rinkti 8 vai.
X Lekavičius, Buda, LiApsimetė kapitonu; N epasitenkinimas
tono laikraštininkai jam apleidus Raituosius Rūmus, kur jis prezidentui Rooseveltui
Kazimieras ir Cecilija
pristatė raportą, kuriuo nurodoma, kas yra kaltas, kad nebudėta prieš japonų ataką i Stulgaičiai, gyv. Kenosha,' nauskas» ^auPas> Dulskis
teisėjų žygiu
areštuotas
Pearl Harbor, Havajuose.
Į Wis., džiaugiasi nauju šei-' Dobrovalslds, KarlaviČius,
J. Radomskis ir kiti West
Policija areštavo Richard
mos nariu — sūnum devyApygardos teisėjai Chi
Wayne Hart, 17 m. am cagoj praeitą savaitę susi Moterų dėmesiui
nių svarų. Cecilija, buvusi Side biznieriai bei veikėjai
West Side moterys- Motoristams
Aušros Vartų parapijos me
žiaus. Šis berniokas įsigijo rinkę nusprendė įvairiems
čikagietė, senų Brighton
tinėj vakarienėj parodė ne
kariuomenės kapitono uni apskrities ofisams padidin
žinotina
Washingtone įvyko Mo merginos renkasi
Park veikėjų duktė, plačiai
paprasto duosnumo.
formą ir pradėjo keisti ne ti tarnautojų skaičių, ne terų Klubų federacijos su
buvo žinoma jaunimo ypač
Vieškeliuose
ir
gatvėse
tikruosius čekius.
X Kazimiera Kliaugienė,
paisant įspėjimų, kad tas važiavimas, kuriame kalbė Raud. Kryžiaus vie
vyčių tarpe.
visi
vartojami
automobiliai,
Jį areštavus paaiškėjo, nebūtų daroma atsižvelgus jo kainų administratorius neto susirinkiman
našlė (žmona mirusio dr. K.
X Albinos Poškienės mo
sunkvežimiai
ir
motoriniai
kad jis be kitko užsiimdi- į išlaidas, kurios ir be to Leon Henderson. Jis pareiš
Kliaugos) šiomis dienomis
tina nepasveiko, kaip buvo
dviračiai
iki
vasario
1
die

nėdavo ir plėšikavimais.
susituokė su J. Budavičium.
jau didelės ir numatomas kė, kad Amerikos moterys Kalbės J. Daužvardienė
nos turi būti aprūpinti fede- šiam skyriuje rašyta. Ilgą našliu, seniau gyvenusiu
pasižymi
nepaprastu
išlai

fonduose nepriteklius.
Šį vakarą, sausio 27 d.,
laiką sirguliavo, o dabar dar
Pirmiau buvo pranešta,
dumu ir eikvojimais, nepai Aušros Vartų parap. salėj ralinių taksų ženklais. Šiuos
West Side.
Civic Federation preziden
sunkiau sunegalėjo ir atgu
ženklus
galima
gauti
paš

kad naujų automobilių pa
sydamos rytojaus. Jis sa įvyks West Side susidariutas Nevvton Farr reiškia
tuose, arba vidaus mokesčių lė į lovą.
skirstymas (rationing) bus
kė:
Smulkūs “Drauge” skelbi*
l
'
sio
Amerikos
Raudono
Kry

nepasitenkinimo ir peikia šį
kolektoriaus
raštinėse.
Žen

pradėtas vasario 2 dieną.
X J. Šimkaitės su J. Ka mal nedaug kainuoja, bet
Jūs turite
pasitvarkyti žiaus lietuvių vieneto susi klo kaina $2.09. Jis galios
teisėjų žygį. Jis nurodo,
Dabar paskelbta, kad šis
kad šiandien apskrities ofi taip, kaip tvarkos pramo rinkimas, kuriame kalbės penkių mėnesių laikotarpiui minsku vestuvės bus vasa rezultatai esti geri. Bile ko
darbas vienai savaitei ati
suose yra jau daugiau tar nė. Artimoj ateity jūs ne Lietuvos konsulo žmona J. — iki ateinančio birželio 30 rio 7 d., o ne sausio 24 d., kiu reikalu pasiskelbk ‘Dran
dėtas. Paskirstymas prasi
kaip “Aplink mus” skyriuje go* “Classified” skyriuje.
nautojų negu būta 1926-tais gausite cukraus, kiek pagei Daužvardienė.
d Kurie autoistai dar neturi
dės vasario 9 d.
metais. Metų gale rasis ap daujate. Cukrus reikalingas! Moterys ir merginos kvie įsigiję šių ženklų, patariami
skrities ižde nemažas nepri vyriausybei gaminti alkoho čiamos skaitlingai susirink veikiau įsigyti, kad paskiau
NUOŠIRDUS
teklius. Pasekmėje taksų lį, o alkoholis vartojamas ai.
išvengti numatytų bausmių.
mokėtojams teks didesnę. parako gamybai.
PAKVIETIMAS
naštą vilkti, sako Farr.
Lietuvos Piliečių Sąjungos dyba, susirinkimo įgaliota
Henderson ragino mote Didėja maisto
Radio
Chicagos skyriaus valdyba.' eiti laikinai centro valdybos
ris susilaikyti ir nuo kitoNuoširdžiai visi prašomi
Peoples
Bendrovės
Krau

sausio 24 d. pasiskirstė pa pareigas, sausio 24 d. savo
Dievo Apveizdos parapijos Great Lake stotis
kių išlaidumų. Maistas ypač kainos
tuvė
šiandie,
antradienį,
7
ribose gyvenanieji biznieriai ,
.
neturi būti
eikvojamas.
Angliškoji spauda prane valandą duos gražią ir įdo reigomis: pirmininkas — dr. piAėdyje nutarė šaukti va
seni ir jauni ve’kėjai, visi Kupina
P. Vileišis, 1-mas vice pir sario 8 d. 4 vai. p. p., Chi
Amerika maisto produktais ša, kad didėja maisto kai
Vladislovai įvairių Draugi
mią radio programą iš sto mininkas — prof. K. Pakš cagoje, Morrison Hotel (kam
Į Great Lakęs Navai turi remti savo talkininkus. nos. Kainos ypač žymiai pa ties WGES. Dainuos granajų pirmininkai arba atsto
-------------------šoko praeitą savaitę. Var dierių trio, bus smagios mu tas, 2-tras vice pirmininkas pas Clark and Madison) Lie
vai, vyrai, moterys, jaunimo Training stotį savanoriai
pirmininkai prašomi atvykti naujokai ir toliau priimam.,, Jaunuoliai bėga iš
totojai tai žymiai atjaučia zikos, dramos veikalėlių, juo — majoras L. Zibavičius, tuvos Piliečių Sąjungos sky
sausio 27 d., 7:30 vai. valu bet naujai priimtieji palie-|
ir niekas nesupranta, kame kų pranešimų ir patarimų. sekretorius — kun. K. Ba rių atstovų suvažiavimą, ku
į Dievo Apveizdos parapijos
riame bus parinktas centri
salę. Turime svarbių reika kiami namie, nes stotis yra baUSminėS įstaigos priežastis, kad maisto kai Nepamirškite užstatyti sa rauskas, iždininkas — Ste niam organui vardas, išrink
Priimti
nos didinamos. Sakoma, kad vo radio minėtu laiku.
pas Petravičius, nariai —
lų aptarti kaip būt geriau naujokų kupina.
Iš Illinois State Training kas nors turi krauti tur
pagerbti visos Chicagos Vla jauni vyrai patariami laiky
kapitonas P. Labanauskas ir ta vyriausioji valdyba, nu
Rep. XXX
statyta veikimo gairės, ir
dislovus. Tos iškilmės įvyks tis savo darbo pramonėse School for Boys, arti Saint tus, pasinaudoję karo pro
kun.
dr.
A.
Deksnys.
Sv. Kryžiaus parap. naujoje, iki bus pašaukti, kai atsiras ( Charles, užpraeitą naktį pa ga. Maisto išteklius šaly ypriimta Lietuvos piliečių degražioje salėje, gegužės 3 d. daugiau vietos.
Lietuvos Piliečių Sąjun kleracija apie šio sąjūdžio
Į bėgo net 13 jaunuolių ra didelis, tad kainų kėli
Visas pelnas parengimo
WHOLESALE
Minėtoj stoty jauni vyrai dviem grupėmis. 8 iš jų yra mas nepateisinamas.
gos Chicagos skyriaus vai* tikslus ir uždavinius.
yra skiriamas katalikiškai,
Komisija paruošiami karo laivynui.
| chicagiečiai.
-] LIQUOR
spaudai.
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
ĮSTAIGA
Chicago mayoras
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

NUTARĖ SAUKTI LIETUVOS PILIEČIU SĄJUNGOS
SKYRIŲ SUVAŽIAVIMA

f“THAT LITTLE CAIVIE” i°ur-»vi(>rtx>.c^y.T^By
0H! MI2S.

Hkks

ToLbYoUj

Vjeu.,- irs 'rnuE.JoHN*
Ne been Plaving the
LITTLE GA(*\E vs/ITH THE
SKUS EMERY VMEDNESDAY
AFTERNooN FoaTuuO

Months.
V d hamE Toud You Bot
Thouoht it mioht
LEAX> You ASTRAY-

B. Link

V/BLU, PES6Y, i'vE BEiįN
PLA^IN’ THE LlU GAME

EYERT FRiDAY AFTERNOON^
FOR. TvVo TEARS.—
(d

HAYE

Touo You Bu'

-rIi THOUGHT m
IT (vue>n
M1GKT
O lEao You ASTRAY\
~)-x' flB'

lankės Washingtone
Chicago mayoras Kelly
praeitą šeštadienį telefonu
buvo pakviestas Washingtonan pas prezidentą. Jis tuo
jau išvyko ir vakar grįžo
atgal Chicagon. Sekmadienį
jis buvo priimtas Baltuose
Rūmuose, kur apie vieną
valandą konferavo su pre
zidentu.

Spėjama, kad čia einasi
apie kandidatūrą į federalinius senatorius.

Padėka
Brighton Park. — M. Ja
nušauskienė ir O. Ceponiene, “bunco party” vietos se
serų naudai rengėjos, dėko
ja Čeponiui, J. Janušauskui,
Rasteniui, Navickienei, Restenienei ir visiems, kurie at
silankė, pasidarbavo ir pri
sidėjo prie pramogos. Sese
lės taip gi visiems dėkin
gos.
Rap.

BveMoJaaar
PO Tteą
CVdeago

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association oi Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

RKMKIT1
SENĄ.
LIKTU VIŲ
DRAOO<

W. KANTKR.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St.
Tel. BOULKVARD M14

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

Taupytojams
Mokame

31/2% Dividendus

TURTAS VIRS....................................... $1,100,000.00
JTS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MCSŲ SPECIALI
IftPARDAVTMĄ SEKANČIŲ
MUZIKO8 INSTRUMENTU
K

K

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

M

Dideliu Barabanų, maitų Barabanų, "Tunable Tom Toma" pritai
komi prie vlaoklų Bara ban ų se
tų. greiti pėdintai “Cymbola" Ir
"Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pedala"
henama Ir orkestroms,
Trūboa,
Clarlnetal, Rnzaphonat. Trombo
nai "Standard" Ihdlrbyedlų, Smui
ko*. Cellos, StrOnlnlal Basai, Oultaral. Banjos, atrflnų. Ir "caaea”.
"mouth pleces". "mute reeda". Ir
mualkoa atoviklfia.
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms amlčėlų
Ir
"eaaes". Patalaome Ir atnaujina
me visokių Iftdlrbyačtų phonografus ar jų dalis.

Lošt—a cough due to a cold —thank, to the
aoothing action of Smith Brother, Cough
Drops. Keep a boa handr theae daya! Two
kinda. both good. both effectlve, both delicioua: — Black or Meothol. Aad atill ooly JI.

A. B.C. BRIMMER8 SERVICE
914 Maxwell Street, Chicago

SMITH BROS. COUGH DROPS

■<-....

TRAPI

ILACK

OR

MENTHOl-5lj

MAUK

