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Pastebėta 3 Submarinai U.S. Pajūryj
Amerikietės Islandijoje

P. T.

KARO IŠTIKTOS
MISIJOS

DRlTTOia

DRAUGAS

...“and th'at Government oi
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

Japonai per 18 m.
nuo Singapūro

APŠAUDĖ TORPEDOMIS VIENA
JUNGTINIU VALSTYBIŲ TANKERĮ
Priešo submarinai pastebėti New Jersey,

Singapūras, sausio 30 d. —
Šiandie Singapūre japonai
Virginia pakraščiuose
pravedė dvi orlaivių atakas,
bet bombų tenumetė tik an
Washingtonas, sausio 30
New Yorkas, sausio 30 d.
trojoj atakoj. Vakar Singa
d.
—
Laivyno
departamentas
—
Laivyno trečiojo distrik
pūras pergyveno devynias
paskelbė,
jog
tankeris
Roto vadovybė paskelbė, jog
priešo orlaivių atakas.
chester
apšaudytas
priešo
šiandie Amerikos pakrašTuo tarpu britai prisipa
submarino
torpedomis
Atlan
j
čiuose pastebėta trys ar net
žįsta, kad japonai prasiveržė
to
pajūryje
ir
paliktas
skęs

gal keturi vokiečių submari
arčiau Singapūro ir šiuo me
ti.
Įgula
išgelbėta.
nai. Du submarinai pastebė
tu yra tik per aštuonioliką
ta
arti New Jersey pakraš
Staiga kilęs karas ne tik mylių nuo šios didžiosios lai
čių
ir vienas netoli Virginia
misijoms pažangą pakirto, vyno tvirtovės.
pakraščių.
»
(Japonų oficialioji agentu
bet kuone viską ir išgriovė.
Kiek
anksčiau
laivynas įs
Visos misijų sritys virto ra pareiškia, jog japonai pa
pėjo
laivus
ir
laivų
stotis
kruvinų kovų lauku. Gyven siekę Kulai ir žygiuoja pla
apie vietas kur kartais gali
tojai išblaškyti. Daugumas čiu vieškeliu Singapūro lin
pasitaikyti priešo submari
jų, visados buvę vargšai, kui).
nai.
("Draugas'' Acme telephoto)
šiandie neteko ir to, ką turė Griežti nuostatai
Įvardintos vietos duoda su
Amerikos Raudonojo Kryžiaus veikėjos U. S. bazėje Islandijoje. Nuotrauka padary Berlynas, sausio 30 d. —
jo, ką buvo susidoroję. Ko
prasti,
jog priešo submarinų
ryto japonų atakose . ta Washingtone prieš joms išvyksiant į Islandiją. Visos įsivilkusios į žieminius dra Savo pirmoje kalboje po pa
vų metu kunigai yra su jais, antŠioSingapūro
esama
prie Atlantic City,
pašauta vie bužius. Iš kairės pirmoji eilė: Margaret Singer, Uniontown, Md.; Jane Goodell, New skelbimo Jungtinėms Vals
jų neapleidžia, ramina, tei nas japonų orlaivis
ir kelio-| York; Helen Stephenson, Washington, D. C.; Camelia Greetham, Washington, D. C. tybėms karo Hitleris šiandie N. J. Ir trečioji įvardinta
kia nurodymus, globoja. Di
pareiškė vokiečiams,
jog vieta yra Cape Charles, Va.
džiausia nelaimė, kad kuni lika sunkiai sužalota.
Viršutinėje
eilėje:
Mary
Dolliver,
Fort
Dodge,
la.
;
Betsy
Lane
Quinlan,
Waynesville,
Vakariniam Malajų pa
“Amerikos karas su Japoni Daugiausia nuskandinta
gai patys visko netekę, jie
N. C.; Doris Thain, Birmingham, Ala.; Jane Duncan, Washington,. D. C.; Elizabeth ja įgalino mus laisvai veik
kraštyje
apsuptieji
britų
ka
patys vargus velka.
Šios vietos yra, tos, kur
riai prasimušė pro japonų Clark, Framingham, Center, Mass.
ti” ir “dabar mes pamatysi paskutiniuoju laiku nuskan
«
eiles ir prisijungė prie kitų
me ką mūsų submarinai ga dinta daugiausia laivų.
Šiandien ten aktualios ko savo dalinių.
li padaryti”.
Laivyno pareigūnai pažy
Pačiam Singapūre įvesti Laimink, Dieve!
vos nutrauktos. Bet kas iš
Pasak Berlyno oficialaus mėjo negalį nieko plačiau
lindijonų karas
to. Išgriautos ir sunaikintos griežti nuostatai ir gyvento
radio, Hitleris pareiškę, jog ' paskelbti apie šių submarikoplyčios, mokyklos ir kiti jams įsakyta grįžti į namus
“aš nežinau ar karas baigsis i nų veiksmus. Jie pareiškė,
Assinins, Mich., sausio šįmet
‘ Šiandie, sausio 30 die”, bet pažymėjęs jis, jog galima tikėtis, kad prieš
misijų pastatai ir kunigų na devintą valandą vakare.
39
d.
—
Nepamiršdami
sa
. ną, Jūsų gimtadienio pro
mai. Patys misionieriai ne
jog ‘ ‘mes esame apsiginklavę
vo senolių patriotinių žy prieš viską nuo šiaurės iki šiuo submaTTrnis imamasi
turi pastogės. Gondaro apaš Olandai sunaikino
ga, dūmais pajuodę vyrai,
griežtų žygių.
gių apie 1,000 Indijonų, pietų”.
fališkas prefektas kun. P.
atžymėti kovų randais, pa
Chipevva
giminės,
MichigaVilią praneša: “Daugumoje 54 japonų laivus
kyla iš Bataano apkasų ir
no valstybėj, šiandie pri Bėga nuo šalčio
misijų koplyčios turi būti at
dėjo ir savo formalų “ka Savo kalboje Hitleris taip Priešo submarinų
Corregidor tvirtovių, kad
statytos, kai kur pataisytos,
Batavija, sausio 30 d. —
Washingtonas, sausio 30
ro paskelbimą” ašies val pat pabrėžė, jog rytų fronte pavojus Atlante
pagarbiai pasimelstų, kad d. — Karo departamentas
kad būtu galima ten pradė Šiandie paskelbta, jog per
stybėms.
Dievas neišmatuojamai pa paskelbė, jdg japonų orlai
Vokietijos kariuomenė buvu
ti pamaldas, žmones slegia penkiasdešimt keturias karo
Giminės
vyrai,
pasekda

si priversta trauktis dėl oro Washingtonas, sausio 30 d.
sunkus vargas. Misijos rei dienas olandų laivynas ir
laimintų Jungtinių Valsty viai gen. Mac Arthur linijo
mi
senovinį
indijonų
pap

sąlygų, o ne dėl rusų atakų. — Nežiūrint Jungtinių Vals
kalingos pagalbos. Be to, aviacija Ramiajam vandeny bių Prezidentą”.
se numetė propagandinių la
rotį,
padėjo
savo
taikos
Šiuo momentu, pasak Hitle tybių žygių prieš priešo submisijų atnaujinimas neįma ne sunaikino arba sunkiai
peli'?, raginančių amerikiečių
pypkes
indijonų
misijos
na
Tokį sveikinimą Prezi ir filipinų kariuomenę pasi
rio, rytų frontas esąs sus marinus, kurių nuskandinta
nomas. Sielų piūtis laukia sužalojo penkiasdešimt ketu
muose
ir
paantrino
savo
dentą
Rooseveltui
paskel

tiprintas. Sunkiausioji karo ar sužalota bent dvidešima,
naramos. Iš kur to visa su ris Japonijos laivus.
duoti. Tačiau filipinų karei
priesaiką
“
stovėti
su
Dė

bė karo departamentas sa viai pasiūlymą sutiko su pa
dalis esanti praėjusi ir atei pramatoma, jog jų pavojus
laukti.
Informuotieji sluogsniai
de
Samu
iki
galo,
kaip
mes
sianti valanda, “kai žemė nesumažėjęs, bet dar galįs
Tuo reikalu darbuojasi pareiškia, jog japonai nega vo komunikate. Sveikini juoka ir drąsiai kovoja.
visados darėm”.
mą
prisiuntė
gen.
Mac
Ar

vėl bus kieta ir tvirta — ir padidėti.
Amerikoje vadinamoji Ca lės ilgai pakelti tokių milži
kai mūsų kariuomenė vėl Laivynas įspėjo, jog priešo
tholic Near East Welfare niškų nuostolių, bet jie pa thur iš Filipinų. Tai besi
submarinai tebeveikia Jung
rengiančių mirti karių svei Washingtonas, sausio 30 d.
veržis pirmyn”.
association, kurios nrezidėn- žymi, jog japonai matomai
tinių
Valstybių rytiniam pa
kinimas
ir
linkėjimai
savo
—
Karo
departamento
ko

Apie karo laimėjimą Hit
tu yra JE. F. J. Snellman, stengiasi užimti svarbiąsias
jūryje
ir net pasiekę Flori
munikatas šiandie paskelbė, Anglai pripažįsta
vyriausiam vadai.
leris, kaip paprastai, pareiNew Yorko arkivyskupas.
strategines
pozicijas
Pacifijog Filipinuose, Battaan pu
kė, jog teksią pamatyti ar dos pakraščius. Tačiau apie
•
ke, kol dar nesuspėjo sąjun
siasalyje kovos buvusios sil pasitraukimg Libijoj karą laimės tie, “kurie niekb naujus submarinų žygius
gininkai sustiprinti savo pa
KINIJOS KULTŪROS
pnos.
negali pralaimėti ir viską prieš Amerikos laivus nepra
Kairo,
sausio
30
d.
—
An

TVIRTOVE
jėgų.
Rusai jau netoli
Tačiau japonai kaskart glai šiandie paskelbė, jog laimėti, ar tie, kurie gali vis nešama.
Tuo
tarpu
olandų
kariuo

Apšviestesnieji kiniečiai menės daliniai kovoja prieš
siunčia daugiau kariuomenės daug skaitlingesnė ašies ka ką pralaimėti ir nieko nelai
Dniepro
žemupio
tokiu vardu vadina Pekingo įsiveržusius į Borneo salą
kovoms prieš narsiuosius pa riuomenė privertusi Indijos mėti”.
Prezidentas prašo
Katalikų universitetą, ku japonus.
skutiniųjų
Filipinų
įsitvirti

kareivius pasitraukti iš už Submarinų veikimas
Maskva, sausio 30 d. —
riam vadovauja Dieviškojo
dar 6 bilijonų
imtųjų pozicijų.
Sovietų kariuomenė šiuo me nimų gynėjus.
Savo klausytojams, ku
žodžio draugija. Šis univer
Anglai
prisipažįsta,
jog
tu jau veikia tik per septy Karo departamento komu
riuos sudarė ašies atstovai, Washingtonas, sausio 30x1.
sitetas įkurtas 1933 metais Nacių orlaiviai
niasdešimt mylių nuo Dniep nikatas pareiškia, jog virš dėl pajėgingesnių ašies ka partijos vadai ir kareiviai — Prezidentas Rooseveltas
ir jį vesti šventasis Sostas
ro žemupio, tuo būdu suda Bataan pusiasalio priešo avi riuomenės jėgų britų kariuo (dauguma jų sužeistų) Hit šiandie kreipės į kongresą,
paskyrė minėtos draugijos virš Ulsterio
rydama pavojų vokiečių žie acija beveik visai neveikia. menė buvo priversta antrą leris pareiškė, jog Vokieti kad priskirtų prie laivynui
kunigus. Nepaisant per ilgus
kartą pasitraukti iš Bengasi.
mos linijoms net iki pat Azo
Bet “atvykimas į frontą
metus siaučiančio karo Ki Šiaurinė Airija, sausio 30 d. vo jūrų.
Tačiau anglai pabrėžia, jos submarinų skaičius žy skiriamų išlaidų dar $6,016,—
Šiandie
priešo
orlaiviai
naujų japonų kareivių ir ju kad Msus apylinkėje, 70 į miai padidėjęs ir jų veiks 300,000
nijoje, šis universitetas vi
pasirodė
virš
Ulsterio
šiau

Senato iždo komisija priė
Sovietų
informacijų
biu

dėjimas užfrontėje duoda su pietryčius nuo Bengasi, prie mai visur bus jaučiami.
sados turi daug studentų ki
rinės
dalies
ir
jie
buvo
apšau
mė
naujus reikalavimus ir
Didžiausiais
aplodismen

ras paskelbė, jog raudonoji prasti apie priešo pasiruoši šo kariuomenė buvo privers
niečių. šiandien jį lanko apie
dyti
priešorlaiviniais
pabūk

armija atsiėmusi Lozovają, mus naujoms plataus masto ta po trumpos kovos pasi tais sutikta Hitlerio pareiš atstovų rūmų priimtąjį są
3,500 studentų. Visi įstaigos
lais.
kimas, jog šiaurės Afrikoje matą ir rytoj bus svarsto
pusiaukelyj tarp Donetso ir atakoms”.
departamentai atidaryti. Jis
traukti.
gen.
Romellio kariuomenė ma, išlaidų įstatymas visoj
kultūrina kiniečių tautą pri Jungtinių Valstybių ka- Dniepro, šiose kovose žuvę
pravedusi kontratakas tuo pilnumoj.
einamomis ir pigiomis sąly 1 riuomenė šiaurinėj Airijoj per dešimtį dienų 25,000 vo
Kinai
atakuoja
momentu, kai priešas tikė Prezidentas apie
Airiai
nerimaustaukiečių
kariuomenės.
gomis.
yra patenkinta ir pasirengu
jęs, kad jis jau yra laimėjęs
si kovoms. Kareiviai labiau Kovų laimėjimai, pasak
japonų pozicijas
ja dėl savo bazių
įr tomis kontratakomis ats kainų tvarkymą
siai pasigenda stovyklose mo
Pekingo Katalikų universi į derniųjų įrengimų ir geros sovietų, siekia 658 lauko
britus atgal.
Chungkingas, sausio 30 d. tūmęs
pabūklai, 40 tankų ir šar
teto vadovybė be švietimo amerikietiškos kavos.
Kalboje
Hitleris, aišku, ne Wa8hingtonas, sausio 30 d.
vuotų automobilių, 843 kul Dublinas, sausio 30 d. — — Pietiniam Kwantungo pamiršo ir žydų pareikšda — Pasirašydamas kainų
darbų šiandien užsiima dar
kosvaidžiai, 6,013 automobi Informuotieji sluogsniai pa fronte Kinijos kariuomenė mas, jog arba vokiečiai žus tvarkymo įstatymą Preziden
ir gailestingaisiais darbais.
Turi įsteigusi vadinamąją
Kitas šio universiteto lių, 438 reikmenų sunkveži reiškia, jog Airijos vyriausy tebetęsia tavo kontratakas. arba žydai būsią išvalyti iš tas formaliai pareiškė, jog
“Ryžių dubenio virtuvę” ir svarbus Kinijai nuopelnas, miai, 2,400 vežimų ir 2,800 bė nugąstauja, kad Ameri Pasak Kinijos karo vado Europos.
“tai dar nereiškia, kad kova
kos kariuomenei atsiradus vybės, vienas kinų kariuome
kasdien pamaitina tūkstan tai jo mikro biologinė labo arklių.
prieš
infliaciją laimėta ir
•
šiaurė Airijoj, Ulsteryje, są nės dalinys nusivijęs japonus
čius karo palaužtų vargšų. ratorija, kurioje gaminami
Londonas, sausio 30 d. — t suabejojo kai kurių nuostatų
Tik vieneriais praeitais me čiepai nuo dėmėtosios šilti
Melbourne, sausio 30 d. jungininkai galį prievarta net iki Poklo priemiesčių, 75 Šiandie šalia kitų plačiai ži tikslumu.
tais su šia virtuve apie 400,- nės, kuri šiandie siaučia kuo — Australijos aukštieji šiuo užimti reikiamas Airijos ba mylios į rytus nuo Cantono, nomų asmenybių Prezidentui
Vėliau Prezidentas pridė
000 asmenų išvaduota gyvy ne visose karo nukamuotose gsniai paskelbė, jog Pacifi zes.
kur japonai prisiuntė dau Rooseveltui sveikinimą pri jo, jog šis įstatymas gali vė
bės juos maitinant. Kitaip gi šalyse. Su pagaminamais ko naujosios karo Vadovy Kai kurie sluogsniai pa giau kariuomenės. Kovose ja siuntė Anglijos karalius Jur ILau net būti papildytas, nes
jie visi nuo bado būtų sus čiepais daug žmonių apsau bės vietovė bus Washingto- reiškia, jog airiai prieš to ponams padaryta dideli nuo gis VI • ir premjeras Chur- kai kurie nuostatai to gali
mukę.
ne.
gota nuo šios epidemijos.
kius žygius griežtai kovosią. stoliai.
chlll.
• pareikalauti.

Japonai mums
padeda - Hitleris

Japonų lapeliai
ragina generolą
M'Arthur pasiduot

šeštadienis, sausio 31, 1942

DRAUGAS

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
J AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

KAS GIRDĖT WAUKEGAH'E

■Res. Tel. GROvehiil 0611
Office teL HEMlock 4848

Paskutinė nota naujos bažnyčios skolos bus
sudeginta. - Antroji lietuviu parapija Chicago
arkidiecezijoj. - Rengiamas bankietas ir

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 West Marąuette Rd.

programa.

DR. STRIKOL’IS

Rytoj, vasario 1 d., Šv. Katalikiškos draugijos
Baltramiejaus parapija ap Šį didelį darbą sėkmingai
vainikuos keturių metų sun baigti padėjo lietuvių orga
kų darbą, ir sykiu džiaug nizuotumas. Čia randasi ke
sis, nes naujai, gražiai mū letas stiprių katalikiškų drro bažnyčiai statyti užtrauk gijų, kurios vieningai dar
tos paskolos paskutinė nq- buojasi ir stipriai remia sa
ta bus sudeginta viešai per vo parapiją. Jų vieninga
rengiamą bankietą Lietuvių veikla davė didelį akstiną
Auditorijoj,
dayvaujantl pradėti statyti naują baž
Waukegano ir North Chica nyčią. Kai darbas buvo pra
go mayorams, valstijos val dėtas, jos visame kame sa
dininkams ir žymiems sve vo klebonui ėjo į pagalbą
čiams.
ir rankų nenuleido — varė
darbą pirmyn.
Statybos pradžia
Naujos bažnyčios pamatai
•buvo pradėti kasti rūgs. 17
d., 1937 m. Prabėgus vieneriems metams J. E. vysku
pas William D. O’Brien jau
pašventino naują Šv. Bal
tramiejaus bažnyčią — rug
sėjo 11 d., 1938 m.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. California Avė.
TeL REPnblic 7868
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
Ofiso tel. VIRginia 0036

PHYSICIAN AND SURGEON

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.
i Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

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

TeL YARda 5921.
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH

4157 Archer Avenue

Tel. CANaI 0257
Rea. tel.: PROapėct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 West 35th Street
• iki 9 vai. vakaru.

LIETUVIAI

DAKTARAI

ŪR. P. ATKOČIŪNAS

Antroji lietuvių parapija
Ant kiek teko surinkti in
formacijų, Waukegano lie
tuvių Šv. Baltramiejaus baž
nyčia yra antroji Chicago
arkidiecezijoj, įkurta rugp.
24 d. 1896 m.

DANTISTAS

U Iii Vi Ai O UTIMI U

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

744 West S5th 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. CANaI 6969
Seną bažnytėlę, kuri bu
vo medinės palietė gaisras
DU. F. C. WINSKUN AS DR. WALTER J. PHILLIPS
1933 m. Per keletą metų pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
maldos buvo laikomos mo Nauja Sv. Baltramiejaus lietuvių bažnyči a, kurią statant užtrauktos skolos paskuti
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 West Cermak Road
kyklos salėj. Buvo didelis nė nota bus deginama ryt iškilmingam bankiete Lietuvių Auditorijoj.
Ofiso teL CANaI 234S
2155 West Cermak Road
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
vargas ir žmonėms ir kuni
OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
gams. Tas privertė rūpintis
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
darbuotis Dievo garbei ir
Res. tel.: HEMlock 3150
ANTRAS OFISAS
statymu naujos bažnyčios.
mūsų tautos gerovei.
2017 So. VVestern Avė.
Tet YARda 2246
Parapijos pirmais klebo
TeL CANaI 7171
mais ir šokius, greit atlikęs
nais yra buvę: kiun. Sma- Sunki operacija
DR.
G.
VEZEUS
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vaL kasdien
Pas kenošiečius
susirinkimą Waukegane, aku
linskas, kun. A. AmbrozaiPadaryta Mikalinai Mont
DANTISTAS
Ofiso TeL.............. VIRglnia 1886
Sausio 18 d., sužinojęs, bėjome pas savo kaimynus
tis, kun. J. Tiškevičius, kun. vilienei sausio 17 d. šv. Te
4645
So.
Ashland
Avenue
Kriaučiūnas ir kun. Stepo resės ligoninėj. Kiek sužino jog Šv. Petro parapijos cho kenošiečius, nes buvo gar
arti 47th Street
DR. AL. RACKUS
navičius. Keletą metų sėk ta, ligonė priežiūroj dr. Jo ras, vadovystėj vargoninin sinta graži ir įvairi progra vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj pagal sutartį.
mingai klebonavo pralotas no Ą. Žėko jaučiasi geriau. ko Prano Bujanausko, ren ma. O antra, jie ir pas mus
1853 West 35th Street
M. Krušas, kuris ir mokyk Yra narė Šv. Onos draugi gia koncertą su pamargini atsilanko, kaip būna koks Telefonas: HEMlock 5849
parengimas. Ot, ir pasirodo DR. PETER T. BRAZIS
LIGONIUS PRIIMA:
lą pastatė. Po to buvo kun. jos ir žmona Jono Montvilo,
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Zaikauskas ir kai kurį lai raštininko šv. Baltramie ną žėkienę gali rasti įvai broliška meilė tarp kaimy GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius
6757 So. YVestem Avė.
ką vysk. P. Būčys, M.I.C. jaus draugijos.
rių spaudos informacijų. nų.
OFISO VALANDOS:
Mat, turi kelių metų “Drau Nuvykau kiek per anksti,
Virš dešimts metų klebona
DR. CHARLES SEGAL
Popiet
nuo l iki 3 vaL Vak 7 Ud I
Amžiną
atilsį
go" komplektus, parapijos bet tas davė progos susieiti
vo a. a. kun. J. Kloris, ku
Nedėlilmia pagal sutartį.
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
rio rūpesčiu buvo pastaty Julijona Plutkienė, kuri metines atskaitas ir visus vieną-kitą draugą, kurie jau
4729 So. Ashland Avė.
Telefonas CANaI 4796
aprašymus.
Enrikas
ta nauja klebonija.
(2-tros lubos)
darbavosi
svetainėj.
Besidamirė sausio 20 d., Šv. Te
Kun. i. čuiauskas, šv.
Po jo liepos 31 d., 1931
DR. PETER J. BARTKUS TeL MIDway 2880 Chicago, HL
(Nukelta į 3 pusi.)
Baltramiejaus parapijos kle metais, klebono vietą užė resės ligoninėj, sausio 23 d.
ADVOKATAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
po gedulingų pamaldų šv.
OFISO VALANDOS:
bonas, kurio rūpesčiu pasta mė kun. Juozapas J. čužausNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
1913
So.
Halsted
St
Baltramiejaus bažnyčioj, pa
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Būkite malonūs
tyta nauja bažnyčia.
kas, kuriam energingai dar laidota Ascension kapinėse. WHITNEY E. TARUTIS
Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.
ir pagal sutartį.
SAVO
AKIMSl
Sekmadieniais
taipgi
pagal
sutartį.
buojantis pastatyta nauja, “Enrikas” pas žėkus
ADVOKATAS
Res. telefonas BEEley 0434.
Tik vleaa perą aklų visam gy
graži
bažnyčia
ir
kuris
iki
DR. MAURIGE KAHN
CENTRINI8
OFI8AS:
venimui. Saugokit jaa, leisdami
go savo klebono kun. Juo
Netikėtai
teko
apsilanky

Utekmmlnnetl jaa mederaMktamda
3183
SO.
HALSTED
8T.
TeL
Cicero
1484
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
zapo Čužausko vadovaujami, šiol su vikaru kun. Albinu
metodą, karia regėjimo mokelae
(Lietuvių Auditorijoje)
ti
pas
Joną
ir
Zuzaną
Žėkus.
gali suteikti.
nepabūgo sunkių laikų. Jie Kishkunu darbuojasi.
U METAI PATYRIMO
DR. S. R. PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
Nuo 1-moe Iki l*toe
Reikia pasakyti: ne vien y- VALANDOS: vai.
prlHattar akmtų.^ tatrte^-«-“-rs
vak.
TeL YARda 0994
užsimojo statyti naują baž Bankietas ir programa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tet CALomet 8877
ra tėvai daktaro Jono Žėko,
Res.
teL PLAaa 3200
Dr. John J. Smetana Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
nyčią, įtikino kardinolą, kad
134 NO. LA SALLE ST.,
VALANDOS
bet
malonūs
ir
vaišingi
žmo
VALANDOS:
tam tikslui sukels pakanka Bankietas Lietuvių Audi
Room 3014
TeL State 7573
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Dr. J. J. Smetana, Jr, 2 iki 4 OFISO
popiet
7 iki 9 vakare,
nės, ilgamečiai “Draugo”
torijoj
prasidės
6
vai.
p:
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
mai pinigų ir kad per ke
ir pagal sutartį.
OPTOMETRISTAl
skaitytojai
ir
katalikiškos
Res. 1625 So. 50th Avenue
1801 So. Ashland Avenue
turis metus skolą atmokės. pietų. Rengiama skani va
TELEFONAI:
spaudos
rėmėjai.
Pas
ZuzaKampas
1
8-toe
Tet Cicero 1484
Office — HEMlock 5524
Dosnūs lietuviai naujai baž karienė. Bus deginama no
TbMobms OANAL OMS — Ohtego
Emergency — call MIDway 0001
DR.
VAITUSH,
OPT.
Omo VALANDOS
nyčiai sudėjo daugiau ir ta. Programą pildys parapi
Rea. — HEMlock 1643.
Kaedlen
8:80 a m. Iki 8.80 p. m
DR.
A.
JENKINS
LIETUVIS
jos
mokyklos
mokiniai.
Bus
Tred.
tr
Mt:
0:00
a.
m.
Ud
trumpesniu laiku, negu kar
1:18 p. m.
(Lietuvis)
DR. ALBERT J. VALIBUS
dinolo buvo patarta sukelti. kalbų, dainų. Be kitų, prog DR. SELMA SODEIKA,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ramoj dalyvaus Elena PetPHYSICIAN AND SURGEON
O. D.
2500 West 63rd Street
Šiam tikslui klojo šimti raičiūtė, Joana šimulyniūtė
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
AKIS KTKINfiJA
nes Ir draugijos ir pavie ir Florence Butkiūtė.
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 Iki 8 v. vak.
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare
LIETUVIS DAKTARAS
AKINIUS PRITAIKINA
Taipgi pagal sutartį.
niai žmonės ir nesigaili, nes
2408 Weet 63rd Street
Ofiso telefonas PROapėct 6737
Bankieto
komisiją
OPTOMETRISTAS
Suvlri «O metų praktikavimo aklų
turi naują, gražią bažnyčią,
Ofise randasi kiti pataisymo
talnfonaa
VIRglnia
2421
taisyme tr gydyme
Iįrengimai akims, ka
Pritaikina akintas
GERAI PRITAlRiKTl ARIMAI
Sudaro: pirm. Juozapas metodų
kuri ir to miesto lietuvių
Ofiao tr Res. Tel.: LAFayette 7020
rtoms akinių pagelba neužtenka.
pataisys kralvae akla, tniropamgyet*
atsako mingai ai
“Kiekvienas žmogus alk
tr tollregyete;
koloniją papuošia, o svar Leškys ir Jonas Rurinskas,
VALANDOS:
palengvina aklų Įtempimų. prašalint
prieinamą kainą.
sta Dievo**, — pasakė grai DR. STANLEY NAIKELIS
biausia Dievui garbė yra pagelbininkai, Antanas Tau- Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. galvoa akaud*Jlmų, svaigimų tr aklų
karkti.
kų rašytojas Homeras.
JOS F. BUDRIK
žmonių dvasiniai reikalai čius, A. J. Sutkus, Vladas Antradienio ir ketvirtadienio
MODERNIAS ĮAUKI, TOBULIAUSI
PHYSICIAN and SURGEON
vakarais.
KOKAM
IN
AVIMO
BUDAI
geriau aprūpinami. Bažny- Skirius, Jonas Jakutis, Sta
KRAUTUVejE
žmogus giriamas sulig jo
apartai* atyda atkreipiama l valka
3343 So. Halsted Street
137 No. Marion Street
akla
čia kainuoja virš $73,060.00. aė Butkiūtė, Emilija Kačina
išminties.
Akiniai
pritaikomi
tiktai
kada
reikia
3241
So.
Halsted
St.
Oak Park, Illinois
OFISO VALANDOS:
Paskolos turėjo užsitraukus kaitė ir G. P. Bukantls.
VALANDOS:
(Prie kampo Lake St.)
10-toe (k, 8-toa valandos kaedlen.
Kasdien,
Iftkiriant Sekmadienius —
Telefonas
:
Neapsiimk
to,
ko
negali
tik $15,000.00. Viaa toji su šia proga, sveikinu WauSekmadieniais pagal sutarti.
nuo
2
Iki
4 vai. popiet ir nuo 7 Iki
išpildyti, kitaip bas tau gė
Calumet 4591
ma pilnai atmokėta. Be to, kegano lietuvius katalikus, Tetephonei — EUCLID 903.
8:80 vai. vakarais.
— REZIDENCIJA —
4712 So. Ashland Avė. DEL RADIO PATAISYMO da, o kitam, gal, skriauda. Sekmadieniais pagnl susitarimų.
nupirktas naujas marmuro darbštųjį kleboną palinkė
1441 So. SOth Avė., Cicero, HL
TeL YARDS 1373
didysis altorius, kuris kai damas ir ateity tokiu pat
Tel.: Cicero 7681
PASAUKITE:
vieningumu ir ryžtingumu
nuoja virš $4,000.00.
Skaitykite Katalikišką Spaudą
YARDS 3088

Rodos, nedrąsu buvo sun
kiais laikais pradėti galvo
ti apie naujos bažnyčios sta
tymą. Tačiau Waukegano
lietuviai katalikai, energin-

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

šeštadienis, sausio 31, l9i2

MALONŪS ĮSPŪDŽIAI IS METINIO PARAPIJOS
SUSIRINKIMO.
Racine. — Sausio 25 d. Šv.
Kazimiero parapijos buvo
metinis susirinkimas, parap.
salėj, kurį kleb. kun. A. Jeskevičius, MIC., atidarė mal
da.

D B A V O A B

JAPONAI SMARKIAU VERŽIASI
South China Sto ’•?.

kur galim laisvai, gimta kal
ba Dievą garbinti.”
Išrinkti du nauji kolekto
riai : M. Balsevičius ir F.
Urbušas, nes vienas išvyko
į kariuomenę, o kitas išva
Sekretoriui
perskaičius žiavo į kitą miestą. Dabar
praeitų metų susirinkimo bus trys.
Varg. J. Kailiukaitis kal
protokolą, Kuris priimtas
vienbalsiai, sekė raportas bėjo choro reikalais. Prašė
iždininko ir trustisų. Po jų tėvų, kad ragintų jaunimą
raportų, parapijos sekreto — savo sūnus, dukreles, pri
BRITISH
rius D. Dokšus perskaitė vi sirašyti prie choro, nes ke
liolika
choristų
pašaukti
ka

, DEFENSE
sų metų įeigas ir išlaidas.
riuomenėn,
gi
kelios
choris

Pasirodė, kad, atmokėjus
("Dr*u<a*” Acme teiephoto)
viską 1941 m., ižde liko tės apsivedė. Tad reikalin
Pranešta, kad Malayoj japonai pasmarkinę savo veiks
$712.78. Nuo seniau ižde bu gas choro papildymas nau
mus tikslu paimti Singapore. Patys japonai sakosi, kad
vo $1,271.17. Vieo yra $1,- jais nariais. Pranešė, kad
jie jau tik už 30 mailių nuo Singapore. Britų kariuo
983.95. Skolos buvo $300.00. choras rengia šokius Užga
menė kaskart atsimeta į naujas pozicijas.
Taigi liko virš šešiolika šim vėnių vakare parapijos sve
tų. Susirinkimas atskaitą tainėj. Bus gera orkestrą.
priėmė delnų plojimu, o kle Baigus svarstyti visus rei
RIMTIES VALANDĖLEI
kalus,
klebonas
susirinkimą
bonas dėkojo trustisams,
B. V.
sekretoriui, iždininkui ir vi baigė malda.

3

[Turtas Virš $7,000,000.001
APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRS

$565,000.00

NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

ARCHER ANO SACRAMENTO AVER.7

chicago.jllZ

___

Justin
Macklevvich, Pres.
S*™*®? dien°m.9 A•’S*-11?,4/ M’
_ .
„
Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos
Tel. VIRGINIA 1141
Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

LIET. VYČIAI JAU RUOŠIASI METINIAM SEIMUI

Dėl susidėjusių aplinkybių
p
J. — Vie ganizacijos naujų narių va Tėvų Marijonų Bendradar

Elizabeth, N.
tos Lietuvos Vyčių kuopa jus, ir baigsis kovo 31 die bių West Sidės kuopos pa
nori pranešti visuomenės ži ną, todėl Elizabetho kuopa rengimas neįvyks ši vakarą,
niai, kad ji sparčiai ruošia kviečia apylinkės lietuvišką bet perkeltas į penktadienį,
planus metiniam Lietuvos katalikišką jaunimą prisidė vasario 6 d., 1942 m., 8-tą.
Vyčių organizacijos seimui. ti ir dirbti obalsiu Dievui valandą vakare.
Laikas paskirtas pirmąją ir Tėvynei. Susirinkimai lai
VALDYBA.
savaitę rugpiūčio mėnesio. komi kas antrą antradienį
Seimo posėdžiai bus 4, 5 ir Lithuanian Liberty Hall.
Kaip negalima kalti gele
6 dienomis. Įvairios komi
Dar vienas pranešimas. žies be ugnies, taip negali
sijos jau išrinktos ir savo Vasario 14 d. bus Valentine
siems parapijonams, ypač WISCONSIN’0 LIETUVIŲ Niekad neslėpkim tikrosios šviesos
ma išauklėti gero būdo be
darbą pradėjo. Komiteto pir Day šokiai, į kuriuos kvie
bazaro rengėjoms, kurios
ŽINIOS
Už poros dienų bus Grab-. klausęs, “Kur Dievas, aš Jo mininku yra Alphonse Vai- čiame visą apylinkės jauni tikėjimo.
padarė pelno virš $600, ir
(Tęsinys iš 2 pusi.)
( nyčios, šventinamos žvakės, nematau?” Senutė rimtai čiulevich, kuopos pirminin mą.
J. A.
prašė, kad ir toliau vieny linant mintimis nei" nepaju- j Tos palaimintos žvakelės paaiškino, “Vaikeli, ar ma
kas. Sekretorės: Mrs. John
bėj ir sutarime su klebonu tom, kaip naujai išpuošta1 primena mums Kristų, pa- tai tą raudoną lemputę, ku
jrs ESATE KVIEČIAMI ATSI
Zalapukas, 229 Bond St., EKas
kasa
dorovei
kapą,
tą
LANKYTI J MCSŲ SPECIALI
darbuotus parapijos naudai. Šv. Petro svetainė prisipildė saulio šviesą, kuri lydi, švie ri dega pakabinta prie al
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
lizabeth, N. J., ir Josephine tamsybių angelas apdovaSakė, visų yra pareiga pri publika.
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
čia kelią žmonijai, klaidžio toriaus? Ji man pasako, kad Adomaitis, 304 Highland 1 nos.
M M »
sidėti prie užlaikymo baž
jančiai tamsybėse. Deganti Dievulis ten altoriuje būna, i Avė., Orange, N. J. Iždin.
Na,
ir
programa
Dideliu
Barabanų.
mažų Barabanyčios, kiek kas gali auko
žvakė teikiama žmogui per laukia svečių, kurie Jį ap- Ann Mitchell. Programos
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
Kaip bematant (reikia
komi prie visokių Barabanų se
mis ir darbu, nes be vienyKrikštą, grabnyčių deganti lankytų. Kai lemputė nede Xavier Josephs, parengimų
tų. greiti pėdintai ‘'Cymbols” Ir
"Cymbol Holders” kur tik reika
bės ir sutikimo nieko gero , duoti kredito) laiku atidaro žvakelė laikoma paskutinė ga, reiškia, kad Jo ten nėr.”
lingi. "Hl-Boy after beat Tedais”
John Gedman, koresponden
programą
vietos
klebonas
benams Ir
orkestroms, Trūbos,
negalima padaryti. Pinigai
se valandose prieš mirtį.
darinėtai, Saxaphonai. Trombo
Nors paprastas tas mote tai Steven Potts ir Ann Mit
kun.
Pranas
Skrodenis,
M.I.
nai “Standard” ISdirbysčių, SmulPILDO PER 20 METŲ
bus reikalingi nudažymui
kos, Cellos, Strūnlniai Basai, GulKiekvienas krikščionis ki riškės atsakymas, kiek ta chell. Visais reikalais kreip
C.,
ir
perstato
chorą,
kuris
taral, Banjos, stranų. Ir “cases”.
sienų iš vidaus ir, gal būt,
tis į sekretores.
“mouth pleces", "mute reeds", ir
I. P. VARKALA
neužilgo reikės naujo baž- [ atidarė vakarą Amerikos tiems privalėtų būti it spin čiau tiesos talpina savyje.
muzikos stoviklS3.
Pilnas pasi
rinkimas
smutkoms smičėlų
Ir
dinti tamsumoje žvakelė, Kas savo širdyje Kristų ne
Lietuvis
Auditorius
himnu.
Po
to
sekė
visa
eilė
Būsimas
New
York
ir
“pasės”. Pataisome ir atnaujina
nyčiai stogo.
me visokių išdlrbysčlų phonogragražių lietuviškų dainų. Pro kuri parodo žmogui pasitai šioja, to asmens visas kū New Jersey vai. apskrities 3241 SO. HALSTED ST.
fus ar jų dalis.
Toliau klebonas aiškino, grama buvo paįvairinta kančias kliūtis. Bet tikre nas rodos spindi laime, ra seimas bus Elizabethe kovo
Chicago, Illinois
A. B.C. DRU5IMERS SERVICE
kokia tvarka bus ateity ir trumpom komedijom. Pilną nybėje, f'-fgi, palipta pritai mybe, tai disnah jis pavyz 8 d. Tą dieną visi delega
>14 Maxwell Street, Clilcago
Tel.: CALumet 7358
kokia darbuotė parapijos programą, gal, parašys vie kinti tuos žodžius kiekvie dingu elgesiu esti kelrodis tai bei svečiai, kurių tiki
reikaluose. Pas mus mokes tos korespondentas.
nam katalikui?
kitiems.
mės turėti daugiau kaip pa
tis parapijai toks: šeima
Ligoninėje,
slaugė
pasižy

prastai, ir visi elizabethieChoras, susidarantis iš
Tikrai gražus buvo vienos
moka $10 į metus. Pavieniai apie 30 asmenų, pasirodė senutės paaiškinimas savo mėjo nepaprastu kantrumu. čiai sykiu švęs šv. Kazimie
Vienintelė Lietuvių
moka irgi $10. Bet, kurie gana gerai; geriau negu bu anūkui. Moteriškė, atsive- Ji kitų draugių buvo nors ro dieną, Vyčių organizaci
gyvena prie tėvų, moka $5, vau tikėjęs. Matyt, jog daug dus berniuką bažnyčion, pa Pavydima, bet taip pat ger- jos globėjo dieną. šv. KoWholesale Liųuor
jeigu dirba. Našlės $6 su darbo ir pasišventimo įdėta sodinus, "liei tylėti,’ nes* ii-1 biama-.
bus 9 valandą Mi
{staiga Chicagoje
aioa
litynniu
lia
i
na
Y
’
aranrv?
_ i
______ i
vaikais, ar viena. Bet kas dabartinio varg. Prano Bu- turinti pakalbėti su Dievu. sias ligonis, jis jos ramy šiose. Po xto
seks —pusryčiai,
nedirba, suvargęs, arba li janausko. Be to, parinktos Vaikutis įdomiai sekė jos bės nesudrumstė. Vienas gy kuriuos paruoš Elizabetho
guistas, nieko nemoka. Ko- tinkamos dainos, juokų ir elgesį, paskui pradėjo žval- dytojų paklausė jos, iš kur kuopa. Po pietų, kaip visa
lekta bažnyčioj liuosa: kas komedijos.
gytis kur tik pasitaikė pa- jai tiek kantrybės, kad net da, įvyks posėdis.
nori aukoja. Taip buvo nu
nepasisekimuose neparodo
Kadangi nuo pirmos sau
Klebonas dirigentu
' veikslas ar statula.
statyta 1913 m. Tada žmo
pykties.
sio prasidėjo L. Vyčių orVaikutis neiškentėjo nepaChoro dirigentu buvo pats
nės mažiau uždirbo. Dabar
Pamokinantis buvo jos at
daugelis uždirba tiek, kajl klebonas kun. P. Skrodenis,
, . .
sakymas. “Kai pasistiprinu
sMTf1 Matvf ir iisai vra mu- naIU>
kuriuos choro pirm.
vieną dieną gali užsimokėti1,
M^tyt ir jisai yra musave Dangiškąja Duona, tai
parapijos mokestį. Iš vie 1 zikas. Tas buvo matyt jį'Antenas Lauraitis pakvietė dienai Kristus man padeda
Didelis Pasirinkimas
užkandžiui, šeimininkės paNaminių,
Importuotu
nuolikos katalikų parapijų laisvo dirigavimo chorui, gamino
tikrai skanią vaka išmintingai dienos darbus Anglų Kalbos
ir Lietuvišku Gėrimų.
'
Kun.
P.
Skrodenis
yra
ma

Racine, mūsų parapijoj yra
Lietuvių Kalbos
rienę. Pavalgius pasakyta atlikinėti. Visai kitaip esti
Parduodame
mažiausia metinė mokestis. lonaus būdo, visuomet su visa eilė chorui ir jo vadui kada, mano nelaimei, to ma
Knygvedystės
Tiktai Tavernama.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Stenografijos
Kitur šeima vidutiniai su šypsena, tikras džentelme linkėjimų.
lonaus svečio negalėjau šir
Užsakymai
Išvežiojami
Mašinėle Rašymo
moka $50. Man teko maty nas.
dyje priimti, klaidžiojau, ži
Sekančią
Dieną.
Aritmetikos
FRANK VIZGARD, Sav.
Pakviesti į Waukeganą
ti atskaitas kelių parapijų. Svečiai iš Gary, Ind.
nau, kad trūksta jėgos ir
Pilietybės
Jose surašyta visų vardai,
Pamačius gerai išlavintą šviesos kelyje amžinybėn.” mokslo laikas*.
Svečių būta net iš Gary
kiek kas per metus prisidė — varg. M. Radis, kuri pa chorą ir jo programą, jis pa Kristus pasaulio šviesa,
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
jo. žinoma, turtingesni dau skambino pianu. Sena pažį- Į kviestas dalyvauti Šv. An- mes atspindime Jo gaivinan
ir nuo 7 Iki 9 vai. vakare.
TeL REPnblic 1538—9
giau sumoka.
stama ir buvo malonu pasi-1 tano draugijos rengiamam čią šviesą gerais pavyzdin
AMERIKOS LIETUVIŲ
gais darbais. Nedera mums,
Taigi, teisingai mūsų kle matyti. Publika ją pasveiki vakare, vasario 15 d.
MOKYKLA
Pilni gražių įspūdžių, pa- tad. niekad paslėpti tikros
bonas sako: “Mūsų visų pa no gausiu rankų plojimu.
1
816 W. 33rd Place,
sivalgę, pašokę prie* geros šviesos, bet eiti pirmyn ro
reiga užsimokėti ir su kolek- Svečiai pamylėti
Chicago, BL
M. DZIMI DAS
dydami kitiems tikrą kelią.
Po programos su visais ir muzikos leidomės namo.
ta prisidėti prie palaikymo
Berghoff Alaus Išvežiotojas
A. B. C. J.
Enrikas
parapijos, savo bažnyčios, aš įsimaišiau į būrį profesio-

INCOME TAX-us

PAMOKOS

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

FACTS YOU NEVER KNEW!H
DUG HIS GRAME AND SHOT
HHASELF IN.IT H!
PANAYOTIS GAN6, A WEALTHYGR£EK,PROCLA
PUBtlCLY THAT WHEH HIS FORTUNE WAS SPEHT
HE INTENDED TO LEAVE THIS WORLP...AS HIS
FORTUNE DWlNPLEP HE BOUGHT A TOMBSTl
ANDINSCRIBGD UPONIT/THE D*TF OF HIS
BIRTH ANO D£AW/0N THE OKV L —CRIBED
HE LAV IN HIS GRAVE ANP SHOT I’. Y\S£LF
THROUGH THE HEAD

Bv Bob Dart

Pristato geriausios rūšies

Berghoff Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės

pas M.

Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė.

Tel. LAFayette 0401
&

S

DIAŪOAI

kodėl katalikai turi skaityti katalikiškus laikraščius.
DRAUGAS
Jūs tai patys puikiai suprantate, nes skaitote dienrašti
“Draugą” ir jį, jei ne viena tai kita proga paremiate.
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
28S4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Bet mes Čia jūsų prašome talkos įtikinti apie kata
Published Daily, except Sundaya
likiškų laikraščių svarbą tuos mūsų brolius, kurie Ilg
A member of the Catholic Presą Association
šio! dar neprenumeruoja nė vieno lietuviško katalikiš
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
ko laikraščio. Jie neskaito nė anglų kalba leidžiamų
Six Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 centą.
katalikiškų laikraščių. Daug iš jų eina į bažnyčią, re
Advertising in “Draugas” brings best results.
mia katalikišką mokyklą, jon savo vaikus leidžia, ta
čiau nesupranta, kad šiais laikais jis jokiu būdu ne
DRAUGAS
gali apsieiti be katalikiško laikraščio. Jie kažkodėl vis
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
dar nemato pavojų, kurie paeina iš nesupratimo skai
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valeytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
tyti ir remti katalikų spaudą. Tokiems prašome pri
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
minti popiežiaus Pijaus X žodžius, kuriais jis aiškiai
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
nurodo, kad veltui statysime bažnyčias, aukosime misi
joms, steigsime mokyklas, jei nesuprasime reikalo nau
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
dotis ištikima ir nuoširdžia katalikiška spauda. Pri
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
minkite savo broliams ir kitų popiežių troškimą, kad
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
neliktų nė vienos katalikiškos šeimos, kurion neateitų
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
bent vienas katalikiškas laikraštis.
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Prašome savo mielų skaitytojų priminti dar ir tai,
kad šiandien lietuvis katalikas, neskaitąs bent vieno
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March '3, 1879.
lietuviško katalikiško laikraščio, daro didelę skriaudą
visam mūsų tautiniam sąjūdžiui. Jie neprisideda prie
išauginimo ir palaikymo tos jėgos, kuri patį svarbiau
Hitlerio siautimui artinasi galas
siąjį vaidmenį turės suvaidinti mūsų tautos visuose
Šiomis dienomis Hitleris pradeda savo diktatūros Vo užsimojimuose, ypač atstatyme Lietuvos laisvės ir ne
kietijoje dešimtuosius metus. 1933 m. sausio 30 d. jisai priklausomybės.
privertė tuo metu buvusį prezidentą Hindenburgą pa
Mes, dėl to, nuoširdžiausia prašome gerb. kunigų,
vesti jam kanclerio vietą. Ekonominė krašto padėtis, mūsų visų bendradarbių, agentų ir visų skaitytojų per
daugybė politinių partijų ir jų tarpe vedamos rietenos, visą vasario mėnesį didesniu intensyvumu padirbėti
buvusi tarptautinės politikos ypatinga konjunktūra ir mūsų dienraščio ir kitų lietuvių katalikų laikraščių
stiprėjantis nacizmo sąjūdis padėjo Hitleriui įsigalėti. praplatinimui. Prašome dažniau kalbėti apie spaudos
Šiandien visiems yra aišku, kad Hitlerio diktatūra reikšmę ir, reikale, net specialius katalikiškos spau
Vokietijoj, jo pagoniškos idėjos ir imperialistiška po dos susirinkimus sušaukti.
litika buvo priežastimi šio — antrojo pasaulinio karo.
Tad, ir kviečiame visus į svarbų ir didelį katalikiš
“The Chicago Daily Tribūne” vakarykščiame editoriale kos spaudos platinimo ir stiprinimo darbą.
visai teisingai pasakė, kad — “He gavę the devil the
•
green light.” Aišku, kad nieks neabejoja, jog ne kas
kitas, bet Hitleris atidarė kelius pragariškam šėtono Remia naująjį sąjūdį
siautimui, veik visą pasaulį pavertusiam baisių, kruvi
nų skerdynių laukų? <*’•*»'
• t
Jau veik visuose lietuvių laikraščiuose buvo žinių
Tiesa, ir prieš jo įsigalėjimą Vokietijoj, pasauly jau apie besiorganizuojančią Lietuvos Piliečių Sąjungą. Dau
buvo prasidėjęs imperialistų judėjimas — Japonija lam guma laikraščių tam sąjūdžiui nuoširdžiai pritaria.
dė Kiniją, Italijos fašistai, svajodami apie Romos im Štai, “Tėvynė” savo paskutiniame numeryje rašo:
perijos atstatymą, kariavo Afrikoj. Bet tie žygiai be
“Apie šios sąjungos gimimą mūsų spaudoje jau
Hitlerio nebūt sukėlę pasaulyje taip didelės ir kruvi
buvo pletkų ir visokių spėliojimų. Bet, kaip pasiro
nos katastrofos. Daug kam šiandien ateina į galvą la
do, sąjunga suformuluota. Į šios sąjungos pirmuo
bai svarbus klausimas, kodėl Hitlerio veikla nebuvo
sius veikėjus įeina ištisa eilė žymių Lietuvos žmonių.
sustabdyta pačioj pradžioj?
“Šios sąjungos tikslu yra atstatyti laisvą, nepri
Hitleriui čia daug padėjo šėtoniškai veidmaininga ir
klausomą, demokratišką Lietuvą.
viliuginga politika, pajėgusi išplėsti nacišką propagan
"Netrukus bus pradėta organizuoti šios sąjungos
dą, suskaldžiusi savo kaimyniškų valstybių vadovybių
skyriai visose kolonijose. Mes linkime šiai sąjungai
pažiūras ir nusistatymus. Tai daug kur atidarė duris
gero pasisekimo. Mes taipgi linkime, kad ji nesusinacių penktosios kolonos veikimui, kurio pagalba Hit
vystytų į siauras partines “pažvalgas”, bet veiktų
leriui pavyko lengvu būdu parblokšti visą eilę valsty
plačiu mastu tarpe visokių pakraipų Amerikos lie
bių. Šiuo atžvilgiu jo ir jo adjutantų turėta daug ga
tuvių, nes tik tokiu būdu būtų galima daug pagelbumų.
bėti Lietuvą išlaisvinti.”
Koks yra Hitlerio devynių metų siautimo Europoje
čia rašoma apie Chicagos apylinkių Lietuvos pilie
balansas, visi labai gerai žinome.
čių buvusį susirinkimą, kuriame sąjunga užsimezgė.
Jisai pavergė keliolika valstybių. Jis Suklupdė net New Yorko apylinkėse gyvenančiųjų Susirinkimas bus
tokią Prancūziją. Jis gerokai buvo prigavęs net gud vasario 3 d. Vasario 8 d. šaukiamas visų skyrių suvar
riuosius anglų politikus (Chamberlain Muencheno kon žiavimas, kuriame bus sudarytas pastovus centralinis
ferencijoj). Jis buvo nuvedęs vokiečių armiją netoli komitetas.
Petrogrado, Maskvos, Odeson. Beveik visų jo žygių pa
Linkėtina, kad visi šie žygiai pavyktų, kad būtų nu
sisekimai buvo tiesiog pasakiški.
galėtos visos kliūtys, kurių jau pačioje pradžioje ne
Tačiau dabar jau ryškiai matome, kad Hitlerio ne mažai susilaukta. Bet, juk, kiekvieno darbo pradžia
nugalimumo legendai ateina galas. Kadaise siautęs Eu yra sunki. Svarbu, kad šis sąjūdis visur lietuviuose
ropoj per 13 metų Napoleonas rado sau nelabai gar randa pritarimo.
bingą galą. Hitleriui nereiks nė tiek. Išrodo, kad jam
•
pakaks dešimties metų. Jis jau kelintas mėnuo kai trau
kiasi iš Rusijos, Anglijos salų nebemėgina atakuoti, Reikalas rengtis ryt dienai
kituose frontuose taip pat jo karo mašina sušlubavo.
Ir, be to, pradeda trūkti amunicijos, maisto; plinta epi
“V-bė” rašo:
“Vėliausiuose pranešimuose iš Londono sakoma,
demijos; okupuotuose kraštuose neramumai diena iš
kad nuo šėlstančios Europoje šiltinės epidemijos dau
dienos didėja. Tas viskas artina Hitlerio viešpatavimo
giausiai nukentėja Baltijos valstybės, žinoma, jų tar
galą.
pe ir Lietuva. Net pabrėžiama, kad šiandien Lietuvo
Bet neužmirškime dar ir to, kad ir galingoji Ame
je šiltinės epidemija pasiekusi tokio laipsnio, kad su
rika šiandien turi atsukusi visas savo jėgas prieš Hit
ja kovoti beveik nėra galimybės. O kas bus pavasarį,
lerį ir visus jo talkininkus. Prieš Ameriką jokia ašies
kada šiltinė paprastai siaučia visu smarkumu. Gali
pragariška jėga neatsilaikys.
me tik įsivaizdint.
žodžiu, baisiam Hitlerio siautimui, kruvinam jo te
“Karas Lietuvos ir lietuvių tautos kelią nuklojo
rorui jau matomas netolimas galas.
erškėčiais, kokių lietuvių tauta nėra mačiusi moder
•
niškame amžiuje, o kelio galas dar toli.
“Turėdami mintyje tuos nepaprastus Lietuvos var
Mūsų prašymas
gus ir pergyvenimus, Amerikos lietuviai ir visų kitų
Nuo ryt dienos visame krašte prasideda didysis ka
kraštų lietuviai turi susikaupti ryt dienai, kada karo
talikiškos spaudos vajus. Jis eis per visą vasario mė
audra praeis ir iš pelenų, griuvėsių ir kapų reikės
nesį. Ir bažnyčiose, ir mokyklose, ir specialiuose spau . prikelti ir kurti naują Lietuvos valstybę.”
dos masiniuose susirinkimuose, ir visur kitur bus nu
•
-.-m
rodoma žmonėms katalikiškosios spaudos reikšmė.
Šiam garbingam vajui, kaip anuo kartu pranešėm, va
Sakoma, kad Hitleris labai iniršta, jei kas jį pava
dovauja Amerikos katalikų veikimo centras — N. C. dina “antruoju Napoleonu”. Po nepasisekimų prie Mask
W. C., kurs yra vyskupų jurisdikcijoje.
vos, kaip rašo “The Daily Tribūne”, matyt jis turi
mūsjj maionūa_ skaitytojai, nereta_ aiškinti, baisius sapnus apie mažąjį miestelį, yadinamį Hfaterloo.
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(“Ųraugas”, 1917 m. sau
sio 31 d.)
Chlcagon atvyks .dr. J.
Bielskis... Netrukus Chicagon atvyks dr. J. Bielskis,
kurs draug su kun. dr. Bartuška lankėsi Lietuvoje. Jis
čia sakys prakalbas ir pra
neš naujienas iš Lietuvos.

Po svietą pasidairius
Redakcijos paprastai gau
na visokių klausimų, į ku
riuos nori-nenori turi atsa
kyti.
Vienam redaktoriui
mergina atsiuntė tokį klau
simą:

“Gerbiamas Tamsta!
Prekybinis rekordas. 1916
“Mano boy friend galvoje
m. iš Amerikos išvežta įvai
rių prekių už $5,000,000,000. turi pleiskanų (dandruff).
Iš užsienių šion šalin atga Ar Tamsta manai mandagu
benta prekių už $2,392 000,- bus iš mano pusės, jei jo
000. Tai visų laikų rekordas. vardadienio proga aš nupirk
Vidujinė aukso apyvarta siu ir pasiųsiu jam bonką to1916 m. buvo $530,000,000. niko plaukams? Sally D.”
Nežinia, kokį redaktorius
Užsienin aukso
išsiųsta
$156,000,000, atgabenta iš davė jai atsakymą. Bet jei
dar nieko neatsakė, galėtų
kitur $686,000,000.
šitaip atsakyti:
•
“Brangi Sally D. Jūsų su
Nauja operetė... Girdėti, manytoji dovana yra didelė
kad gerb. mūsų muzikas A. problema. Pasiuntus bonka
Aleksandravičius ruošia nau tonika jo plaukai gali pasi
ją lietuvišką operetę “Į Tė daryti labai gražūs, kas pa
vynę” (žodžiai L. Šilelio).
trauktų kitas merginas ir
•
Tamstai susidarytų pavo
Garsina lietuvius.-.. Kun. jus. Bet jei, priešingai, neJ. Kaulakis (Philadelphia, nusiųsi jam tos dovanos, ir
Pa.) leidžia anglų kalba “A dėl pleiskanų neteks plaukų,
Plea for the Lithuanians” jis tavo bus ant visados? Su
ir gražiai garsina lietuvių pagarba — Redaktorius.”
tautos vardą.
•
“Saulė” daneša:
Talkininkai ątąajco kaize
“Nevisados užsimoka juok
rini... Talkininkai pasipikti tis garsei, kaip tai padai,.
no Vokietijos kaizerio pasa Buffalo, N. Y., tūlas barbe
kymu, kad jis, girdi, taiką ns kuris dabar prisieginėja
Europoj pravesiąs tik kar ant visų Szentuju, kad
du. Į tai jam duotas tinka daugiau garsei nesijuoks.
mas atsakymas.
Atsitiko szitaip; Pas barberi sėdo ant krėslo jo drau
2,000,000 anglų Prancūzi gas idant ji apskustu. Kada
joj... Skelbiama, kad šiuo barbens parenginejo kostumetu Prancūzijoje yra du meri ant skutimo, tasai pra
milijonai anglų kareivių.
dėjo barberiui apsakinėti

juokinga atsitikima su mo
terėle. Barberiui taip patiko
tasai “džiokas” kad pradėjo
klykti kaip kiaule kada ja
skerdžia — juokdamasis gar
siai ir atidarydamas burna
placziai iki ant galo negalė
jo uždaryti žandu. Prietelis
su pagialba kitu kostumeriu
nuvede barberi pas daktara
kuris jam žandus uždare nes
jie buvo iszsinarine.”

Jei moteris, kuriai tu sim
patizuoji, yra ką nors jau
apvylusi, būk atsargus: ji
apvils ir tave.
Jei žmogus, kuriam tu
simpatizuoji, vakar bučiavo
Hitlerį, o šiandie jį keikia,
perkūnus siunčia ir pagatavas nulinčiuoti, būk atsar
gus. Jis rytoj ir su tavim
taip elgsis.

“Penkta kolona yra nevien generoluose,” sako tavorščius V. Andriulis.
Eiliniai balšavikai, look
oUt! Jūsų generolams, ma
tyt, darosi riestai, todėl no
ri ir jus į triubelį įvelti. O
šiais laikais būti penktakolonistu reiškia būti kandida
tu į koncentracijos stovyk
las.

Nauji Priežodžiai
Džiaugiasi, kaip katalikiš
kos draugijos laisvamanius
į savo vakarą pasikvietusios.

Didžiuojasi, kaip bedie
viai penktadienį mėsą val
gydami.

Kas vyksta po valdžios restrikcijos automobiliams

te.. .
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A.

Rachmanova

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

Europos Jungtines Valstybės arba
Paneuropa
Prof. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius
(Tęsinys!

(Tęsinys j

DRAUGAS

>

=esMIRUS PAGERBTAS

K. BARAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
(Tęsinys)
Gimnazistas saugo ginklų sandėlius, ant jo peties
šautuvas, o rankose Lietuvos istorija Ir kaip smalsiai jis
ryja žinias apie Mirgą, kuri nesigailėjo paaukoti gyvy
bės, kad tik Vytautas Didysis būtų išlaisvintas iŠ kalėji
mo. Kiek drąsos jo krūtinėje gimsta, kada jis atverčia is
torijos puslapį, kuriame surašyti Gražinos karžygiški
darbai kovos lauke. GimrAzistas partizanas po to giliai
susitelkia ir iš jo krūtinės išsiveržia galingas balsas:
— Miela mano tėvyne, tau nieko nesigailėsiu, jei
reikės — ir savo gyvybę už tave paaukosiu.
Ką Lietuvos gimnazistas partizanas kalbėjo, jis dir
bu įvykdė, ne vienas iš jų paguldė savo galvą už tėvų že
mę ii už laisvę, kuriai lietuvis nieko nesigailėjo.
Ramygalos gimnazijos gimnazistai partizanai kovoja
« UlMhgu
1921 m. su įsiveržusiais lenkais į Lietuvos žemę. Netoli
Leit. Alexander Nininger, Truskavos gimnazistai partizanai susiremia su lenkų rai
Jr-» žuvęs Filipinuose kovo- teliais, kovoje žūsta ketvirtosios klasės gimnazistas Kll3e su Priešu- Tai pirmasis mavičius, kylęs nuo Vadoklių. Klimavičiaus atvaiždas kadidvyris, kurs pagerbtas, bojo progimnazijos salėje, jo atvaizdas gimnazistams prikongresinio medalio požy menė, kad Klimavičius daugiau mylėjo tėvynę negu save.
miu.
Tokių šimtais Klimavičių mes galėtumėm priskaitytl.
savo jėgas sukoncentruoti
1918-23. metais Lietuvos gimnazistai žavėjos Mirgos
Indijos okeane
Gražinos karžygiškais darbais, ir pasiekė jų pėdomis,
Vnkiptiins demokratu ir taiP
dieni* gimnazistai žavisi 19184921 ir 1941 m.
SoXmokra
“partijos
22-23 dd. Lietuvos narsiy vyru drąęa, jdga, pasi-

Šitie pramonininkai Euro- dvasios. Šita meilės ir dva
— Aš negaliu meno žeminti! — atsiliepė nuo sienos pos muitų unijoj įžiūrės tik- į sios vėliava turės kuomet
rą savo pražūtį ir ves prieš nors suplevėsuoti nuo Por
Igoras.
— Bet valgyt tu nori? Jei kartą vedei, tai turi ir ją kovą visomis priemonė tųgalijos iki Suomijos, Llc
mis. Jie papirkinės laikraš tuVos ir Lenkijos.
dirbti.
\
Stebėjaus, kad vietoj pasyvios, silpnos ir išlepintos čius, jie pas žymius ekono XII. Paneuropos
Natašos, stovėjo jauna ir energinga moteris. Ji nuo ma mistus užsakys parašyti sau pirmas trimetis
nęs priėjo prie Igoro, kuris vis dar ant lovos drybsojo.
palankias knygas ir straips
Paneuropos judėjimas pra
— Tuojau stokis ir eik piešti Lenino! Štai, pavyz nius, jie visaip rems nacio aidėjo 1923 m. rudenį, kuo
džiui atvirukas. Aš jį parduosiu.
nalistus ir militaristus, kad met Coudenhove-Kalergi iš
Taip? Ar tu pati vaikščiosi lyg pardavėja? To tu šie prabiltų prieš Paneuro- leido pirmą Laidą savo kny
pą tautinės garbės vardu, gos “Paneuropa”. Per tris
anksčiau nedarei?
— Ką tu nori tuo pasakyti, juk tu mane dėl mano tuo tarpu kai jie patys ga metus šis judėjimas jau spėužsivertimo ir užsikirtimo vedei? Palik dabar visas šias lės kalbėti tik savo pelno jo pasidaryti pasaulinės po- !
kvailybes. Mums reikia pinigų! Kelk piešti Lenino! Nu, vardu. Jie jungs visas jfe‘ litikos dideliu impulsu. Tuo'
greičiau, ar nesikelsi?
gas, net ir komunistus, kad pat metu susikūrė organi
gelbėti nacionalinę aut&rki- zacija — Paneuropos Unija.
Pamažu Igoras atsikėlė ir nuėjo piešti.
— Žiūrėk, — murmėjo jis, — vedžiau silpną mergai ją1924 m. vasarą minėtos kny
tę, o dabar ji tave gali sudaužyti!
Tačiau pagilinta Žemės re gos autorius pasiuntė atvi
— Nataša turi tiesą! — atsakiau.
forma kai kuriuose kraštuo rą laišką naujai išrinktam
Igoras tuti tikrai didelį taleną. Po valandos Le se, atgijusi pramoninė ga Prancūzijos parlamentui. Po
ninas buvo baigtas, kad gražesnio negalima nė įsivaizduo- myba pagyvėjęs susisieki- trijų mėnesių susilaukė ii
ti. Aš nuėjau su Nataša jo parduoti. Mes buvome laimiu- ’ maB jr socialistinė kontrolė 1 atsakymo: naujo ministerio Paneuropą įtraukė į savo švent.imu ir karšta jų tėvynės meile. Jų susižavėjimas vie
gos, pirmoje įstaigoje juo tuojau susidomėjo.
j prieš trustus ir daug dar ki-! pirmininko Ed. Herriot kal- programą. Rodė jai simpa- ną dieną taps karžygiškas darbas, kuriuo savo kraštui
— Ar jūs pati padarėte? — klausė viršininkas Nata-' tų prįemonių pagerins tna-i bos Sorbonnoje, kurioje jis *>iu ir kitų kraštų uei^jkra Vėl padovanos Laisvę ir Nepriklausomybę.
š°s.
j terialinę Paneuropos piliečių' išsireiškė už Europos Jung- tinęs partijos. Už ją pasisa
— Taip, aš pati, — atsakė ji, nes Igoras jai griež padėtį.
tines Valstybes. Į tą jo min kė daugelis jaunimo orga
3. Šiurpulingų kovų lauke
čiausiai uždraudė kam nors pasakyti, kad jis taip profoPaneuropos įkūrimas ne tį palankiai atsiliepė Vokie nizacijų. Išdygo visa paneaMačiau Didžiojo karo ne vieną vaizdą, pergyvenau
nuojąs meną.
apsieis be agitacijos. Juk tijos užsienio reikalų minis ropinė literatūra. 1923 m. Vokiečių okupaciją, sulaukiau Lietuvos Laisvės brėkštan
Mes jį pardavėm už 40 rublių. Sugrįžusi Nataša puolė reikės bent daugumą įtikin teris Dr. Stresemann. Tuo spalių mėn. įsisteigusi Pan
tį rytą. Teko tie kartą sveikinti Lietuvos savanorių žygIgorui ant kaklo ir džiaugėsi.
ti žodžiu ar raštu, kad Pan mi prasidėjo viešosios dis europos Unija turėjo sav01 darbius. Kaip gyvai įsmigo ne vienas Lietuvos laisvės ko
—Igorai, žiūrėk, 40 rublių. 25 sumokėsiu už kamba europos klausimas yra mi kusijos šiiuomi klausimu. centrinį ofisą Vienoje. Jos
vų vaizdas į Širdį, dar ir šiandien jie yra gyvūs ir kai kar
rį, o už likusius pirksiu malkų!
lijonų žmonių gyvybės klau Nuo to laiko kas met ku programa čia irgi verta tais išgirsti kokią žinią apie savo tėvų žemę, taip ir prisi
— Ak, koks banališkumas! — atsakė Igoras. — Duok simas. Turės visose valsty riame nors Europos politikų trumpai priminti:
meni tuos Lietuvos laukus, kurie apšlakstyti Lietuvos
pinigus!
1. Paneuropos sąjūdis y jaunų vyrų laisvės krauju.
bėse ir miestuose atsirasti suvažiavime šis klausimas
— Ne, tu jų negausi, nes tu su jais tik kvailybių iš organizacijos, kurių neat būdavo gvildenamas. Per ra viršpartinis masių sąju
1919 metų pradžia. Rusų bolševikų kareiviai įžengia į
krėsi.
šaukiamas tikslas bus: Pan pirmą trimetį už Paneuropą dis Europai suvienyti. Pan- Panevėžį, gatvėse eina mūšiai, lietuviai kariai palengva
— Aš piešau paveikslą, tai ir man pinigai priklauso. europos Unija.
iarba už Europos susijungi europos Unija yra PaneUro- traukiasi, kiti nespėja pabėgti, slepiasi Rūr nors Skie
Duok šen!
Europos jaunimas yra šau mą straipsniais, kalbomis pos sąjūdžio reiškėją,
puose. Viena beširdė moteris, ne lietuviškos kilmės, prieiIgoras ištraukė pinigus iš Natašos rankų, griebė ke kiamas šitą tikslą įgyven ar interview palankiai išsi2. Paneuropos Unija 8ie" na prie bolševikų kareivių ir sako:
purę ir dingo.
— Jei duosite dvi poras batų — parodysiu kur yra
dinti: jaunimas metais ir tarė šie žymūs Europos vy- kia suformuoti tokią orga- į
Nataša sukniubo ant lovos ir pradėjo karčiai verkti. jaunimas dvasia. Jis neturi rai: Briand, Painleve, Jou-! nizaciją, kaip yra Paname- pasislėpę lietuviai kareiviai.
Man nieko nebeliko, kaip ją raminti ir palaukti, kol su leisti sukalkėjusių smegenų venel, Loucheur, Thomas, rikos Unija.
— Gerai, — atsako šypsodamosi bolševikai kariai.
grįš Igoras.
Caillaux,
Mara,
Loebe,
Koch,
politikams įtraukti save į
3. Paneuropos sąjūdžio
Moteris nuveda bolševikus į skiepą ir parodo kur slePo pusvalandžio vėl jis buvo namie. Jis buvo apsikro pražūtingą ateities karą.
Simons, Seipel, Renner, Ding; tikslas yra sujungti visas pįasi lietuviai kariai. Bet žiauri moteris batų negavo, o
vęs buteliais ir ryšuliais. Ant stalo jis pasistatė konja
Sforza,
Scjaloja, Europos valstybes, kurios tik pražudė keturis jaunus vyrus...
Europos moterys turi at- hofer,
ko, konservų ir kitų brangių daiktų. Paskui jis atidavė sisakyti duoti savo sūnus ir Skržyrtski, Masaryk Bėfieš, nori ir gali, į vieną politiš
1919 metų gražus gegužės sekmadienio ankstyvas ry
Natašai tris rublius, sakydamas:
kai-ūkinę valstybių sąjungą tas. Kanuolių ūžimas pabudina iš miego. Girdisi nuo Ra
savo vyrus politiniams a- Vandervelde,
— Čia tu turi už butą ir malkoms! Dabar prašau vantiuristams karui aukoti.
Diskusijos ėjo nebe apie (Staatenbund), pagrįstą ly mygalos ateinantis lietuvių kareivių pergalės balsai. Gfėit
sėstis prie stalo, ir nors kartą reikia pasivaišinti, kaip
bet gybė Ir taika
Europinės dvasios vadai tai ar reikia vienytis,
šoksiu iš lovos ir bėgu ten kur lietuviški balsai, o bolše
pridera!
4. Pasaulinės politikos sri vikai bėga Lietuvos laukais kiek įmanydami, o mūsų šir
turi nušviesti žmonių min- apie tai —» kaip, kuomet?
Nataša Svyravo; paskui ji tarė:
tis, kad rtacionalistirtė poli- i Vieni labiau pabrėždavo po- ty Paneuropos sąjūdžio pro, dyse džiaugsmas žydi, nors pro ausis ir kulkos zvimbia.
— Na, gerai, aš valgysiu, jei man prižadėsi rytoj an tika yra kapinės Europos litinį - pacifistinį sumany- grama yra: draugiškas ben Nors ir pavojinga mums buvo ne kariams maišytis kovų
trą I^enino portretą nupaišyti!
kultūros, kuri atgims tiktai mo šoną ir vadindavo “Eu- dradarbiavimas su Tautų Lauke, išsiilgimas pamatyti lietuviškųjų karių jokių pavo
— Prižadėti nieko negaliu. Kada noriu, paišau, jei per europinį susibroliavimą, ropos Jungtines Valstybes”, Sąjunga, lygiai kaip ir su jų nebojo, ir mes jiems pranešėm linksmą žinią, kad prieš
ne, nieko neveikiu!
Visi geros valios europie- kiti gi labiau mėgdavo jo kitais politiniais kontinen- I pusvalandį bolševikai apleido mūsų kaimo sodybas, kai
čiai turi šalintis nuo kraš- ekonominę reikšmę ir va tais.
tik išgirdo pirmuosius armotų šūvius.
Gegužės 9 d.
5. Paneuropos unija susi
Į mūšų kaimą įžengė lietuviai kariai. Džiaugsmas vi
to ir neapykantos politikos' dindavo sumanymą: “EuroŠiandien susitikau Varią Filipovą gatvėje. Ji mėlynu ir aukoti ^Paneuropos tiks-' pos Muitų Sąjunga”. Dides- laiko nuo įsikišimo į vidaus sur viešpatavo. Mergaitės ir moteris mūsų karius vaišino
sijonėliu, kakliuką persijuosusi aksomo raikšteliu, ėjo lams materialinių turtų ir į nia nuomonių įvairumas par politikos klausimus.
pienu ir bulviniais blynais. Jauni kariai šiek tiek užkandę
kuopoje berniukų ir mergaičių, dainuodami internacionalą, i moralinių jėgų. Tai bus ko- sireikšdavo apie D. Britarti6. Pan europos unija yra vėl stojo į narsią kovą už tėvų žemę. O bolševikai tik be
Pamačiusi mane, pribėgo ir elkgėjo:
va tarp europiečių ir anti- jos dalyvavimo galimybes, I susiskirsčiusi valstybėmis; i ga vieškeliais ir laukais, retkarčiais atsišaudydami.
— Aleksandra Lvovna, jūs kaip tik laiku ateinate, jūs europiečių, kova tarp praei- (jet į šį klausimą galės tik- į kiekviena valstybė turi sa- i Aprimus kulkų zvimbimui, mes kėli penkiolikmečiai
•
> • -A tiktai patys j vo savystovų
a A ■ llkomitetą,
.-LBTILl l J-1.4 jį. jos
4 J-Ai-Į vyrukai
_ f • • išeinam
V • „ pasidairyti
t t* po ituos
r <laukus, kur prieš
_ • V fkokį
f*
turite man padėti! Aš žinau, mama jumis labai pasitiki, ties ir ateities, tarp barba- riau
atsakyti
aŠ su ja negaliu susitarti. Pakalbėkite su ja, tegul su sa rijos ir kultūros, kova kuri britai. Ligtol D. Britanijos pačios autonomiškai finan- pusvalandį bėgo bolševikų kareiviai, o juos lydėjo lietuvo baržuaziniais pamokymąis duoda man ramybę. Nuola nulems
vių karių kulkos. GI žiūrime, guli lauke pakirstas jaunas
Europos likimą, atsakymas būdavo: prisidė sucjamą.
tiniai skundai, nuolatinės ašaros! Jei taip ilgai bus, duodu ženklas, po kuriųomi spie-'jimas, bet ne įsijungimas;
7. Paneuropos unijos Želi- bolševikų kareivėlis, iš jo burnos teka kraujas. Koks mu
garbės žodį, visai nepareisiu namo. Vasarą išvažiuosiu į sis visos valstybės, bus rau-' antanta, bet ne federacija, kias yra raudonas kryžius sų nustebimas, kai pro prasiskėtusį mundirą ant kaklo pamūsų komuną, čia bus tik mūsų jaunimo draugai, mes donas kryžius saulės rutu- D. Britanija nori būt šau ant auksinės saulės.
matėm škaplierius. Tai suviliota bolševizmo auka, kuri kri
kartu dirbsime ir gyvensime. Motina jokiu būdu nenori ly, simbolis žmoniškumo ir gi Europoje, kad ji galėtų
to Lietuvos laukuose, tik ne už jos laisvę ir gerovę, bet už
(Bus daugiau)
sutikti, ji sakanti, tai būtų didžiausias skandalas!
bolševizmą, kuris žmonijai neša vergiją. Mes to jauno
— Ar bus ir suaugusių su jumis? — paklausiau. Iš
kario nepaamerkėm, o tik širdyje kilo gailesys, kad, va,
tikrųjų nepatogu, jei toki jauni vaikinai if jaunos mergai
prie ko neapdairumas ir nesąmoningumas priveda. Klek
tės kartu gyventų!
tokių jaunų vyrų yra komunizmo suviliotų ir Ameriko
— Pirmiausia mes ne panelės ir ne būriai, bet tik koje, sunku ir pasakyti. Bet tikėkime, kad jų akys ankščiau
msomolcai, tai didelis skirtumas, antra, kodėl mes negali
Ptsivers negu anojo 1919 metais žuvusio jaunuolio, ku
me kartu gyventi ?
riam teko gyventi tik bolševizmo atsiradimo pirmomis
— Na, Varia, jei tu taip išmintingai kalbi, tai ir aš
dienomis. Dar anam jaunuoliai nebuvo tekę matyti bolšekalbėsiu atvirai. Tikrai, dalykas tuo baigsis, kad kuri nors
viškų viešpatavimo žiaurumų, jis tik buvo girdėjęs jų
iŠ jūsų susilauks kūdikio.
gražius pažadus. Bet šių dietų akylus jaunuolis pažįsta
— Na, ir kas? Jei aš jo noriu, tai galiu ir turėti! Tai
tikrąjį bolševikų veidą ir Sąmoningas jaunuolis niekados
visai mano pačios reikalas. Jūs manote, jei aš norėčiau
nesiduos suvedžiojamas bolševizmo, kuris iŠ žmogaus iš
vaiko, dėl to tekėčiau?
plėšia ne tik asmens ir sąžinės laisvę, bet Žmogų paverčia
Valstybės vergu ir pastumdėliu, kuriam nevalia turėti net
Aš su įžūlia pienburne nenorėjau daugiau šia tema
| YOU DONT HAVE TO BE ItICH to help American Defense. That’s the theme of the above poster, j
savo nuomonės, turi taip galvoti, kaip įsako bolševikų
kalbėti tik paklausiau:
ene of the newest of the Defenda Savings promotional pieeea novr going up tn streetears, on bnlletln (
— Jūs pareinate dabar iš mokyklos?

.(Bus daugiau)

1 boarda, and at other public placea. This poster emphasizes the point advanced by the Treasury Dapart‘ that every American eea—tod Smat-plteh U U Us United Statas is to hava tha

vadai.

(Rus daugiau).
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Sausio 25 d. popiet parap.'

CLASSIFIED

landos klausytojai gausiai salėje įvyko parapijos me____ HF.T.P WANTEI)
suaukojo. Šios lietuvių au- tinis susirinkimas, į kurį su
ADVEKTISEMENT DEPARTMENT
“DRAUGO”
• 27 No. Bcnrhorn Street
kos vaikų paralyžiaus fon- sirinko pilna salė vyrų ir
Tel.; RANdnlph 9188—9489
DARBŲ SKYRIUS
dui bus pasiųstos pačiam moterų. Klebonas kun. M.
Lindžių ir Rudžiu namai North Side žinutės
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atgaivintas Federacijos Prezidentui Rooseveltui šį švarlis malda atidarė suei
Atsikreipiant
durtai Į vlršmlitėtos dar
REIKALINGI DARBININKAI
bininkų paleškiinėlas įstaiga.s Ir |
sekmadienį bus pilni 23 skyrius pasiryžo laikyt: sekmadienį.
rinkimą. Raštininkui per
visas
kurių
garsinimu,s
matysite
HELP WANTED — VYRAI
“Drauge” ateityje, patartina Jums
Speciali
Programa.
skaičius
praeitų
metų
susi-,
susirinkimus kas mėnesį
RANKOVIŲ
SIUvfejAI,
reikalingi pranešti darbo viršlnlnkninri, kad
svečiu
darbo garsinimų skaitėte “Drauge”
rinkimo
nutarimus,
svarsty

Ta
pačia
proga,
norėda

prie puikių kotų. Gera užmokestis, Ir kati esate lietuviai. Garsinančios
Brighton Park. — A.R.D. antrą antradienį. Visos pa
pastovus darbas.
įstaigos tokių informacijų reikalau
mi plačiau paminėti Prezi ta ir gerėtasi sėkmingais
tVEINBERG CORP.
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
6 skyr. narės patylom triū šaipūnės ir idėjinės draugi
509 So. Pranklln Street
aukštoj vietoj kaipo geri ir pugelnuveiktais
darbais
ir
šių
me

dento
Roosevelto
gimtadie

dmiami darbininkai, Inu jums daug
sia, bėgioja. Mat, šį sekma jos prašomos savo artimiau
PATYRUS DEGTINES PARDAVĖ lengviau gauti dnrhus .{uiaiškėjant
nį, Saltimieras ir jo visas tų parengimais. Po parapišiame
susirinkime
išrinkti
JAS reikalingas. Plačlul Išgarsintu viršmlnėtoms informacijoms.
dienį, vasario 1 d., yra ren
degtinių rūsių. Reikės dirbti South
štabas paruošė specialią ra- jos susirinkimo klebonas
bent
kelis
atstovus
lankyti
Chicago ir Calumet City apylinkėse.
giama “bunco party” 3 va
REIKALINGAS SPAUSTI’VRJE I.IGera proga. Matykite Mr. Oohen.
dio programą sekmadieniui, kvietė moteris, pasilikti saskyriaus
susirinkimus.
Val

NOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
landą popiet, name adresu
McKesson « kobrins
ir Lietuviu kalbose. Reikalingas tuokurią jie dedikuoja šio kraš- Įėję, kur suorganizuota Rau
540 W. .Itaiulolph Street
jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
2511 West 45 PI. Rėmėjos dybą sudaro: pirm. V. Rė to garbiam prezidentui, Fr. donojo Kryžiaus skyriaus
to laiku, šaukdami: CANal 8910 ar
Antanina Leščinskienė,
8011.
TOOL
MAKERS
jau patyrusios, kaip gausin- kus, vice pirm. K. Rauski- D. Rooseveltui.
laimingai sveika sugrįžo iš
vienetas.
Tnolroom Ijitlic Rainis
gą turi būrį prietelių, kurie1 naa’ raat' K- Bageatavmius
I — IftREN DAVIMUI
linksmų
vakacijų.
Šauktam
Lietuviai
turėtų
šios
ne,
----------Bullard-Colhiim
ir
iždin.
J.
Berkelis.
Federa
jų darbuotę visuomet re
Vertimi burine mlll Operutorial
ISRENDUOJAMA8 KAMBARIS —
paprastos sekmadienio pro- į Parapijos metiniam susi- susirinkime Sausio 29 pas
Brighton Park kolonijoje. Pavieniui
cijos
skyriaus
žinioje
yna
ir
Mašinų
Pataisynuit
Vyrai,
mia. Taigi, ir šį sekmadienį
veikėjus Mazeliauskus malo
asmeniui ar porai. Kreipkitės tele
gramos
pasiklausyti
ir
ki!
rinkime
nutarta
surengti
fonu šaukdami:
vietinis
knygynas.
Jam
tvar
nėjo
atsilaikyti
Antanina
pasitiki, kad Landžių ir Ru
VIRGINIA 1218
Tnrrct iJitlic liautis
tiems
patarti
šį
sekmadienį,
1
priešužgavėninį
vakarą,
va
iranltlUM
Leščinskienė su savo gimi Pilnai ptUyruHleJI. Turi turėt
džių namai bus pilni svečių. kyti išrinkti knygininkai.
ISRENDUOJAMAS GERAS OFISAS.
t.lmlrau Paliudijimai yru reikalingi
10-tą valandą ryto, atsukti sario 15 d., parapijos salė naite Antanina Navakaite.
Tinkamas daktarui, dentistui arba
Dabar joms tik rūpi, kad
FOOTK UKOS. GKAIt & MACHINE CORP. aklų gydytojui. Per 25 metus buvo
Visiems
buvusiems
susirin

savo
radio
ant
WHIP
stoi
je.
Anot
klebono,
šio
parendentisto ofisas. Randasi viduryje Ci
4545 So. Westcm Avenue
visus maloniai priėmus, da Vietos politikos klūbo val ties (1520 k.).
cero lietuvių kolonijos. Rendavlnio
kime ir namo šeimininkams
gimo
tikslas,
kad
susirinkus
kaina nebrangi. Galima renduotl Ir
vus progos valandėlę, kitą dyboje įvyko pasikeitimų.
kambariai kartu su ofi
visiems parapijos žmonėms reiškia nuoširdžią padėką HELP WANTED — MOTERYS gyvenimui
su kam norint. Kreipkitės sekančiai:
linksmai praleisti ir, be to, Priešmetiniam susirinkime
Chicagos Vladislovai.
LEMPOMS
APDENGALŲ
“TRIM- 4815 West 14th Street, Cicero, III.
pasisvečiuot, pasivaišint ir
MERS" ir taipogi LEMPOMS AP
dovanomis, kaip visuomet, valdybon išrinkta du šios West Pullmano
(Ant antro aukšto)
DENGALŲ DIRBĖJOS reikalingos.
kuo linksmiausiai laiką pra
kolonijos
darbštūs
jaunuoTuri
būti
patyrusios
prie
šilko
apapdovanoti.
MERGINA AR MOTERIS reikalin
leist, o po to užgavėti. Bus Ekstra pranešimas dengahj.
ga prie lengvo namuose darbo Ir
liai. Dabar klūbo valdybą naujienos
DEF.NA PRODUCTS CT).
prižiūrėti du mažus vaikučius. Są
Taigi, nuoširdūs ARD re-1 sudar0. pirm v Rskug
1411
So.
Michigan
Avenue
ir
programa
ir
muzika
šoMelroseparkiečiams, Bellygos labai geros. Atsišaukite tele
1942 metams ŠŠ. Petro ir
fonu sekančiai:
mėjai prisiminkit šio sek-l pirm. jaunas darbuotojas V. Povilo parapijai, Chicago kiams' Vakarai S«n>“">yn« vvoodiečiams, . Maywood:eBOKSŲ DIRBĖJOS
MERRIMAC 2275
■’COVERING MACHINE" OPERA
n c dienio popietį praleist su Bugentas, rašt. J. Ramoška, arkivyskupijos kanceliarija Paruošti iirinkta Sabios Sei‘ čiams, Berwiniečiams ir vi TERKOS.
Tlktul patyrusios teatslPATARNAVIMAI
R id.
muilas, o mes iš anksto ta- Jr., fin. rašt. F. Rėkus pa- patvirtino trustisus: Joną ™inink.“: .G“d‘e"Č'PT“1 siems tų apylinkių lietu ŠeL 11LAKESIDE
PAPER
BOX
CO.
viams ir dr-jų pirmininkams,
2241 Indiana Avenue
DIAMOND POINT SAW
name nuoširdų Ačiū!
gelb. A. Sakia, iždin. J. Rau J. Perėdną ir Evoldą Rada- Jucevičienė, Sucilienė, Metei ir visiems Vladislovams atei
FILING W0RKS
OPERATERKOS — patyrusios prie
Vienutė. deliūnas ir garbės pirm. ne
vičių. Abu gabūs vyrai. Be šiene, Atkočiūnienė ir G. ti į Švenč. Panelės škaplie- "single needle” siuvimo mašinų siu Taisome visokius piūklus. Taisymas
"8lack" siūtų. Pastovūs darbai, naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
riaus italų parap. salę po vime
renkamas M. Andruškevi- to, žymūs parapijos rėmė Perėdnienė.
Rašykite dėl “Frce Catalogue” kaigera užmokestis. Kreipkitės Į:
paskutinių
šv.
Mišių,
1
vai.
navimo surašo.
DORAM.
SPORTS
WEAR
CO.
čius. Darbštiems klūbo na jai. Sveikiname!
Prisiųskite
piūklus
paštu
"parcel
Ir vargo broliams
105 South Market Street
post”.
Š.Š. Petro ir Povilo para- po pietų, Vasario 1 d.
riams užėmus valdyboje vie
28 NO. IOOMIS STREET
Turime svarbių reika- • “PINKERS and FRONT" DIRBĖ
Tel. MONROE 1397
dirba ir vietos
Sausio 25 d. po kiekvienų Wos va3ar» Piknikai
tas, su visų narių pagalba,
lų aptarti kaip būt geriau JOS. Patyrusios prie marškoninių
dresių. Aukšta "piece work" rata
tikimasi veikimą praplėsti. Mišių šv. prie bažnyčios du- tauto Parke bus SeSužas 3 pagerbti visos Chicagos Vla užmokestis, ir taipgi didelė bonus
mokestis. Pastovūs darbai.
reikalu nepamiršta
rų žmonėms buvo dalinama d. ir liepos 26 d. Pavasari dislovais. Tos išk*lmės įvyks 2300 WEST ARMITAGE AVENUE SKELBKITĖS “DRAUGE”
Bridgeport. — Lietuvai
Ateinantį sekmadienį į- parapijos metinė finansinė niam piknike bus didžiulis Sv. Kryžiaus parap. naujoje,
gražioje salėje, gegužės 3 d.
Gelbėti Fondo susirinkime, vyksta parapijos metinis su apyskaita. Parapijonai džiau Į kimėjimas (cash).
Visas pelnas to parengimo
sausio 27 d., svarstyta nau sirinkimas, kuriame bus iš giasi parapijos geru finan
PASKUTINIS
yra
skiriamas katalikiškai,
Tragingai žuvus a. a. Ka
ji darbai, surišti su Lietuva duotas praėjusių metų ra siniu stoviu. Per praeitus
Komisija1
ir nelaimingais mūsų bro portas ir renkamas parap. metus parapija turėjo paja roliui Railai, mūsų kolonija spaudai.
liais, seserimis Sibiran iš komitetas. Parapijonai turė mų — $15,025.14, išlaidų su nebeturi katalikų spaudos,
PAGERBIMAS
Nieko nėra blogiau žmo
tremtais. Visuomet tie pa tų gausiai susirinkti. Klebo įvairiais bažnyčios, seserų o ypač dienr. “Draugo” agui, kaip neturėti jokių troštys darbštūs nariai rūpina nas skelbė, kad sus-mas pra mokytojų namo pataisymais gento. Daug žpionių norėtų
i kimų.
Grimmas
si rasti laiko nors mažoms sidės 12 vai. po Mišių šv.
— pagražinimais ir kitais gauti “Draugą”, arha užsi
Niekuomet negali pats bū
pramogoms, kad centas prie
įrengimais buvo $13,713.50. mokėti prenumeratą, bet ne
cento plauktų Tautos FonPraėjusį sekmadienį per Dabar parapijos ižde yra turi kur kreiptis. Būtų la ti laimingas, jei nebandysi
dan — badaujančių gyvy-, gumą kleb. kun. J. šaulins- pinigų $2,200.00 o parapi- bai gera, kad atsirastų ge daryti kitus laimingais.
bei palaikyti ir kad tie ne kas surišo moterystės ryšiu: jos skola tik ,$2,000.00. Va- ras ir teisingas žmogus, ku
laimingieji galėtų grįžti į Penkauską su O. Kupčiūnai dinasi, parapija jau be sko ris tą darbą atliktų. Rap.
CLASSIFIED
aavo mylimą šalį ir vėl iš-' ^e, kurių vestuvių puota į- los. Garbė W. Pullmanui ir
TREJŲ AUKŠTŲ MCRINIS NAMAS
padėtyje parsiduoda. Pečio ši
vysti Lietuvoj laisvės ir ne vyko vakare, dalyvaujant klebonui!
SKAITYKITF “DRAUGI" geroj
luma. 5 apartmentų, 3 po 5 kamba
priklausomybės užtekančią beveik visiems northsaidierius. o du po 4 kambarius Ir Sto
JOHN F. EUDEIKIS
ras.
Kaina tiktai $5,000. Randasi
saulutę, kuri šiandien yra čiams. Tai buvo tikrai di
netoli 29-tos ir Archer Avenue. At
sišaukite telefonu:
aptemus krauju nudažytais dinga ir graži vestuvių puo
Mr. Knot — TRIANGLF, 0523
OAKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
debesimis.
ta. Jaunosios tėvelis J. Kup
MAROVETTE PARKE parsiduoda
KRLNER - PRUZIN
pigiai 2-fletų mūrinis namas su mū
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
riniu garadžiu. Arba mainysiu ant
OarlauriM Patarnavimai — Moteris patarnauja
Skyriaus rengiama para čiūnas buvęs parap. trustinuosavybės Bridgeporte. Kas norite
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
mainytis ) Marųuette Park. atsišau
pijos naudai vakarienė — sas, draugijų darbuotojas ir
kite j: 3210 So. Halsted Street.
draugiškas užkandis įvyks' žymus biznierius. Linkime
3 FLETAI po 5 kamb. Ir 3-karų
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
mūrinis garadžius parsiduoda pigiai,
vasario 1 d. parapijos salėj jaunai porelei daug laimės
už tiktai $12.760. Yra stokerls įreng
Tel. YARDS 1741-1742
tas, automatiškas, kuris nereikalauja
(ant antrų lubų). Pradžia naujame gyvenime.
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENIJE
anglių pilti j baksų.
6 vai. avakare.
(Įsteigta
1889
m.).
Tel. LAFayette 0727
j
5 KAMB. "BI’NGALOW" parsi
Klebonas dabartiniu laiku
duoda pigiai Marųuette Parke. Taip
gi yra stokeris Įrengtas.
Komisija rūpestingai ruo pradėjo lankyti parapijonų
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1520), su P. ftaltimleru.
L.
V.
SIRUR.
šiasi, laukia svečių ir užtik namus. Visi džiaugiasi kle
3210 South Halsted Street
•mi
rina, kad atsilankusių neap bono apsilankymu.
vils. Prašome skyriaus var
MENIŠKI — VERTINGI
Lietuvytis
du, įvertinti komisijos pas
PAMINKLAI
tangas ir tuo pasitarnauti
MAUZOLEJAI
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
ŽENKLAI
savo parapijos labui. Didin- Lietuviai sveikina
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
kim fondą jubiliejaus sukak
PASITIKĖJIMO MUMIS
čiai išpuošti svetainę ir baž Prezidentą Roosevelta
REKORDAS
%
nyčią. Beje, užkandžiai bus Šaltimiero Speciali radio
SI firma virš 50 m. tos pačios
skanūs: pačios narės keps programa Prezidento dei
šeimynos rankose!
namie pyragus, ir gamins mantinio gimtadienio proga!
kitus gardumynus.
PERSONALIZED MEMORIALS
Prezidentas Rooseveltas
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
Į Tėvų Marijonų Bendra- atšventė savo deimantinį
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
u. bių seimą vasario 8 d. gimtadienį ir įžengė į 61Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
išrinkti atstovai ir paskir muosius metus. Ta proga la
3354 Sonth Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ta auka.
biausiai nušvito akys tų jau
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
BUY DEFENSE BONDS!
Kad dapildyti valdybą, iš nųjų, kurie kankinami vaikų
1110
Sonth
50th
Avenue
3319
Lltnanlca Avenne
rinktos iždo globėjos: pla paralyžiaus, net atšventė di
Tel. CICERO 2109
TeL YARda 1138-1139
čiai žinoma ir nepaprastai džiausio geradario gimtadie
6812 So. VVestern Avenne
KREIPKITftS Į
LEONARD F. BUKAUSKAS
nį.
Kasmet
su
Prezidento
Tel. GROvehiU 0142
dėsni geriems darbams An
10821 So. Michigan Avė.
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:
tanina Leščinskienė ir labai gimtadieniu į kovai su vai
I.
J.
ZOLP
Pullman 9661
1646 VVest 46th Street
darbšti narė Marcelė Tama- kų paralyžium fondą įplau
JOHN W. PACHANKIS
J. LIULEVICIU8
TeL YARds 0781-0782
nauskienė. Kol mes turėsi kia gausios pinigų sumos.
4348
8. Callfornia Avė.
Prisidėjo
lietuviai.
Mcmltcr of the Lithuanian Chamber of Commerce.
me tokių geradarių, darbas
LACHAWICZ IR RUNAI
Tel. LAFayette 3572
Neatsiliko nuo visos Ame
2314 VVest 23rd Place
Tautos ir Bažnyčios labui
MODERNI IšvldinS PARODA:
REZIDENCIJA:
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
4635
VV.
Washington
Blvd.
5919
South
Troy
St.
rikos
ir
lietuviai,
kurie
irgi
eis sėkmingai.
Laima
42-44
East
lORth
Street
Tel.
ESTebrook
3645
3307 Lltnanlca Avenne
Tel. REPubllc 4298
gausiai aukojo. Saltimieras
Tel.
PULlman
1270
Tel. YARda 4908
VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v . vak.; Seitad. ir Sekm. 9 iki Ovai.
Visi daiktai skelbia Die buvo surengęs aukų vajų
vo eslmą.
Napoleonas vaikų paralyžiaus fondui,
....... -
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Laidūtnviii Direktorius

PETER TROOST
MONUMENT CO.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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šeštadienis, sausio 31, 1942

CICERO R. K. LIETUVIŲ VIENETAS VEIKIA
•

•

*’

0. Atkočiunienė paskiria kapitone Grant
Works ir Parkhoolm distriktą. - Pirmadienį
vienetas gamins bandažus.
ceriečius aukoti R. K. kuo
duosniausiai per savo Lietu
vių vienetą. Iki šiol suauko
ta tik $30.00. Neatsiliksime
nuo kitų tautų. Lenkai jau
suaukojo $2,000, o vieneto
neturi.
First Aid skyrius užregis
truotas ir mokytoją gausi
me už kelių savaičių. Moki
Praeitame susirinkime at nių iki šiam laikui prisira
silankė pp. Cemy ir ?r_.ak šė 30.
Pirmadienį, vasario 2, pra
iš Cicero miesto centro R.
K. Jos paskyrė Oną Atko- šomos narės ateiti apsiren
čiūnienę kapitone viso Grant gusios uniformomis. TurėsiWorks ir Parkholm distrik- j me bandages■” dirbti.
Rap.
to. Savo kalbose ragino ci-

Cicero. — Sv. Antano pa
rapijoj R. K. vienetas smar
kiai veikia. Jau turi 150 na
rių. Praeitą pirmadienio va
karą pasidalino darbus. Vie
nos mezga “sweaters,” kitos
kojines, trečios šalikus, dar
kitos aukoja savo vilnas ir
dirba iš gabalėlių užklodus
(afghans).

kyti dr. P. Vileišis ir pa- Draugijos šv. Petronėlės lankyti, nes randasi svarbių AR IEŠKOTE DARBO?
prašyti darbininkų tai die>- susirinkimas įvyks nedėlio- J reikalų svarstymui,
Jeigu taip, —
nai. Dėl to prašom narių i je, vasario 1 d., 1:00 vai. po
P. K., sekr.
Skaitykite “Draugo”
skaitlingai
susirinkti.
Taipj
pietų,
parapijos
svetainėje,
Chicagoj gyvenantieji nepiliečiai priešai — vokiečiai, gi draugija prašo tų, kurie; Narės malonėkite atsilankyLietuvių Keistučio Pašal ‘Help Wanted’ Skelbimus.
dar
nepriklauso,
atsilankyti
į
ti.
italai ir japonai, turės repos Klūbo mėnesinis susirin
A. Laurinaviche, rašt. kimas įvyks sekmadienį, va
gistruotis vasario
mėnesi ir Pri9ir8S5'ti Prie g“rbin
WOLk STUDIO
9 d. iki 28 d. imtinai. Apie gos vyrų draugijos.
a&rio 1 d., 12:30 vai. po pie-1
194? West 35* Street
Valdyba
Brighton
Park.
—
Dr-stės
tai praneša pašto viršinin
tų Hollywood svetainėj, 2419
TU
Saldžiausios Širdies V. J. W. 43rd St. Visi nariai kvie-,
kas Ernest J. Kruetgen. šį
z
Bridgeport. — Mot. Są- No. 1 susirinkimas įvyks čiami dalyvauti šiame susi
kartą nepiliečiai priešai registrdodamies turės turėti gos 1 kp. susirinkimas įvyks ( vasario 1 d. 2 vai. po pietų rinkime. Duoklės bus prii
¥
tris savo nuotraukas 2X2 pirmadienį, vasario 2 d. 7:30 parapijos mokyklos kamba- mamos nuo 10 vai. ryto.
vai.
vak.,
parapijos
mokyk

ry.
Malonėkite
nariai
laiku
colio didumo kiekviena.
Lucille S. Dagis, rašt.
Be to registruodamiesi tu los kambary. Kuopos narių susirinkti ir atsiveskite nau
rės parodyti kvitas, kurio prašoma atvykt susirinki- jų narių. Bus renkami dar- Jr
mis liudijama, kad jie se. | man skaitlingai, nes turime bininkai baliui, kuris įvyks
: svarbių pasitarimų. Taipgi vasario 8 d., Vengeliausko
niau registravosi.
kurios sąjungietės dar neuž svet.
G. S. P.
REZERVUOKITE
simokėjo savo narystės duok
Su gazolino stotimis lių, prašomos tai padažyti Simano Daukanto draugi
GEGUŽIO 3 d„
šiame susirinkime. Valdyba jos mėnesinis susirinkimas
nieko neturi
1942 m. 1
įvyks sekmadienį vasario 1'
Chicago Gasoline Jobber’s
ir vykit į Specialį Parengimq
Brighton Park. — Labda d. šių metų 12 vai. dieną
Ass’n ir Gasoline Retaillers'
rių 8 kuopa fotografuosis Chicagos Lietuvių Auditori
Ass’n nusprendė, kad Chica- __
.... .
..
. .
,
, . , 25 metų jubiliejaus knygai jos svetainėj. Susirinkimas
goj gazolino stotys karo lai I
Xnt« «« ««« « a
l.4-«
kiekvienas
Prašau
narius susirinkti
į svarbus, todėl
kui būtų uždarytos nakti
narys būtinai privalo atsįr
mis nuo 7:00 vakaro iki Precin Studio, 4068 Archer
7:00 ryto. Kreiptasi į mayo- Avė., nedėlioj, vasario 1 d.
rą Kelly, kad jis tuo reikalu 4 valandą po pietų.
GEGUŽIO VAKARAS
Rašt. Ona Ivlnskaitė Visas Pasaulis - per
imtųsi kokių nors priemo

Svetimšaliai priešai
turi registruotis

[•noTOf.it \pnv
<liti P PKICK.H

m

Metinis balnis
So. Chicago. — Sekma
dienį, vasario 1 d. Saldžiau
sios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugija, prie kurios
priklauso vyrai ir moterys,
rengia 21-mą metinį balių
parapijos salėj. Pradžia 7
vai. vakare.
Baltui ruošti rūpestingai
darbuojasi komisija, kurią
sudaro: J. Pocevičius ir D.
Gudaitis, o jiems padeda J.
Sucila, kad vakaras visais
atžvilgiais pavyktų. Nuošir
džiai kviečiami visi atsilan
kyti į šį vakarą.

Gili padėka
J. Mazeliauskams

Ateitininkų
Draugovės
sausio mėn. susirinkimas nutarė pareikšti širdingą padėką J. Mazeliauskams, 3259
S. Union Ave.‘, už leidimą
nemokamai naudotis sale
Per kelet« mėnesių ir ausi
rinkimams ir šokių praktikoms. Tas daug padėjo prie
Ateitininkų Draugovės su
stiprėjimo ir veiklumo. Atei
tininkų Draugovės nariai vi
suomet Jufr» likir dėkingi už
Jūsų prieglobstį ir nepapras
tą rūpestingumą. Tamstos
Reikia pastebėti, kad ne į esate vieni iŠ pirmųjų mūsų
Vien draugijos metinį paren- draugovės rėmėjų, kurie,
girną remia ne vien nariai, mes dar bepradedą organi
bet matoma jai parama ir zuotis, taip buvome reika
iš visų parapijonų. Tai yra lingi.
dėl to, kad draugija žymiai
Pirm. A. Skirius
prisidėjus prie parapijos rei
Sekr. A. Navikaitė
kalų. Be to, remia ir šį kraš

nių.

Dabar mayoras pranešė,
kad gazolino stočių uždary
mas nėra jo reikalas. Gali
jos būti naktimis atidarytos,
arba uždarytos. Tas yra pa
čių savininkų reikalas.

Teisėjo automobilis
užmušė moterį

Chicago municipalinio tei
smo teisėjas Jacob M. Braude automobiliu važiuodamas
rd. sankryže
suvažinėjo
Mrs. Llllian Holmefl, 55 m.
amž., 6230 Kenmore avė.
Moteris mirė.
Matę nelaimę pasakoja,
kad teisėjas yra nekaltas,
nes moteris skersai gatvę
tą- nes nupirko Defense Bo
susimetė eiti prieš raudonąnų už $222.00.
rą Baužą. Viei nariai pra- Granville avė. ir Sheridan
I ją sviesą.
Šiame baliuje šeiminin šomi ligonius aplankyti.
kaus: M. Nickelienė, O. 2iA. Kalzanauskienė,
vatkauskienė ir K. Šeštokie
Draugijos rašt
nė.

m

mi

Vieną Vakarą

Cicero. Šv. Antano drau
Draugija turi šiuos ser Savo draugo Ir savo tėve
gijos
mėnesinis susirinkimas
draugo
niekuomet
neišsižagančius narius: M. MenkieSaliamonas bus vasario 1 d. 1 vai. po
nę, A. Rimkienę ir Kazimie- dėk.
pietų parapijos mokyklos 8
kambary. Sus-me bus daug
pranešimų: iš Federacijos
12 skyriaus, Labdarių Są
jungos, taipgi apie Lietuvos
Nepriklausomybės paminėji
mą, kuris įvyks vasario 15
d., Ashland Blvd. Audito
rium, 1648 W. Van Buren
St. Į sus-mą žadėjo atsilan-

UOLŪS BIZNIERIAI
IR VEIKĖJAI

TOIVN

Mykolas Jasnauskas

NEFFO VIEŠBUČIO
SVEČIAI IR VIEŠNIOS

— Įvyks —

Naujoje Šv. Kryžiaus Parap. Salėje
4549-51 South Wood Street
Koncerte prie Jono Urbono taipgi dalyvaus Birutė
Nasvytaitė (Smetonienė), Ona Biežienė ir Švento Kry
žiaus parapijos choras.

Koncertas prasidės 6 vai. vak................... Įžanga $1.00

Po koncerto bus šokiai ir
pasilinksminimai prie sma
gios orkestras.
ą
Orkestrą.......... Labanausko

Jo vargai, tragedija — prabėgs
pro jūsų akis per dvi valandas,
viename miižlmėkanie
parengi
me, su dainomis,
komedija ir
drama!
Nepraleiskite
progos!
Pamatykite didžiuosius
pasauno
žmones, garsiuosius
Įvykius! tšg, rakite nadjas dainaat Atsilan
kykite Į šaltimiero penktąjį me
tini šurum Burum, kuris Įvyks
balandžio 12-tą dieną, Atvelykio
sekmadieni,
Ashland Boulevard
Auditorijoj, prie Ashland ir Vau
Buren gatvių.

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

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

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

J--------------------

Tikietai tekainuoja su visais
taksais 31.10, ir jų galite gauti
pas sekamus asmenis:
MAKUVETTE PARKE:
Mrs.
Frances Stanulis, 7210 So. 'l'roy
St.; Jono Miknio užeigoj, bs»»
So. Carpenter St.; ir l-etro Vil
kelio mėsinėj, 2320 W. 71at St.
BRIGHTON PARKE: Pas auksorių, Petrą NoverĮ, 1208 Archer
Avenue; Šlepikų bučernėje, 4140
So. Maplewood Avė.; Ben Sur
vilą, 4036 8o. Rockwell St.; ir
anglių Išvežiotoją,
Antaną Da
maską, 4426 S. Artestan Avė.

KONCERTAS IR ŠOKIAI

Sekmadienį, Vasario (Feb.) 8 d., 1942 m.

kuris įvyksta tą dieną

Town of Lake. — Moterų
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 1 d. 1 vai.
popiet, parapijos salėj. Vi
sos narės kviečiamos susi-1
rinkti. Yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Dabar ei- •
na naujų narių vajus. Narės
prašomos atsivesti kandida šaltimiero šurum Burum
čių. Įstojimo per vajų nėra.
Nepaprasta Porgrama
Valdyba Visas pasaulis — jo džiaugsmas.

Susirinkimai

JONO S. URBONO
PIRMAS CHICAGOJE KONCERTAS

7

Marijona Jasnausklenė
Mykolas ir Marijona Jasnauskai, 2259 W. Cermak
Rd. užlaiko pirmos klesos
užeigą su žentu Leo Norkum
ir dukterim Fidelis. Jasnauskai šiemet mini jubi
liejų: Mykolas 50 metų o
Marijona 40 m. kaip Ameri
koj. Birželio mėnesį turės
didelį pagerbimo bankietą.
Mykolas Jasnauskas kilęs
!:š Lietuvos. Puorių kaimo,
į Marijona Jasnauskienė po
tėvais šilvitaitė, augus Mazgogalių kaime. Abu yra
Liudvika Rango
Naujamiesčio
parapijos. 1905
West Side, Sausio 31 d.
Jasnauskus
moterystės
ry
itsilankyti šokiuose pamaty
šiu
surišo
šv.
Jurgio
parap.
ti daug įdomybių. Bus po
nios ir panelės pasipuošu bažnyčioj, Bridgeporte kle
sios karališkai. .. ... Rap. bonas kun. Kriaučiūnas.
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LAKE:

Jono

fe

A

Listen to

CONRAD

’

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

Fotografas

. Studija Įrengta pir
I jos rūšies su pi o
dernlSkomls
užtai
| domi* Ir Holly*ood
’ Šviesomis.
Dar bar
Garantuota*

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUŠK?

420 W. 63rd Street
JeL: Biznio - ENGfowood 5883
Bez.: r ENGlewood 5840

Every Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION

WHIP

1520 Mlocyeles (T** sf ttis Dial)

F.

Eudelklo rastinėj, 46 06 S. Her
mitage Avė.; Kriščiūnų užeigoj,
4501 So. Ashland Avė.; Kincinų
bučernėj, 4441 S. Honore St.;
Jadvygą Čepulienę, 6626 S. Wdlcott Avė.; ir Beiunsklų bučernėj,
4630 S. Honore St.
mtlOGF. PORTE:
Pas
Julia
Norkus, 2948 Arch St.; ir Albi
na Kaaparlūtę, 3008 So. Emerald
Avenue.
WEST SlDfiJ: Dan Smith už
eigoj, 2301 S. Leavitt St.

18-TOJ KOLONIJOJ: Gclžainių
mėsinėje, 1812 S. Halsted St.,
pas Šaltimiero Radio Klubo na
rius Ir Saltimiero raštinėje, 6912
SO. VVertern Avė.
Įsigykite savo šurum Burum
tikietus Šiandien!.!

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.
Kvailas auksu pasislepia
ir svietas nemato jo kvai
lysčių.
Feltham

WHOLESALE
uąuoR
ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DLNlNG BOOM SBT8 — CARLOR SETS — BLldlOOM 8ET8
— RUOŠ — RADIOS — RBnUOBRATORS — WAHHER(4 —
BtANGKLB — STOVĖS.
Adeertlsed IImm.

AL£X ALESAUSRAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGLTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

IUrvitolaia*
PO Oą
Ohlonpo

REMKITE
SENĄ
IJETOVTŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIUUOR CO.
4707
TCL

8.

Halsted St

BOULKVARD

W14

VlenintSiis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:S0 v. vak.
PENKTAD. Ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil. •>
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehilI 2242

bllftftMi

IŠPARDAVIMAS
Radio, Rakandų,

Parlor Setų, Pečių
Šaldytuvų

MAŽUTES RADIOS po

*9.95
6 TŪBŲ RADIO po

*19.50
ELEKTRIKINIAI
PHONOGRAFAI po

CIHCAGOS TAKSU RATA UŽ
1941 METUS YRAREKORDINE
Chicagos nuosavybių savi*liai rata nenustatyta. Pažy
ninkai gaus už 1041 metus | mima, kad, rasi, ji bus ketaksų sąskaitą 101,038,000 liais centais mažesnė, arba
dolerių sumai. Tas bus dau didesnė. Visgi ji bus dides
giau kaip vienas milijonas nė, negu už 1040 metus bu
dolerių viršaus, negu būta vusioji. Galutinis ratos nu
už 1040 metus, ir dar dau statymas bus paskelbtas už
giau, negu už 1031 metus, 30 dienų.
Taksų padidėjimas aiški
kai taksai buvo didžiausi
namas tuo, kad praeitais me
miesto istorijoje.
Šis faktas pranešta iš ap tais įkainojant turtus žymiai
skrities raštinių, kur atlie sumažinta jų vertė ir kad iš
kami įžanginiai būsimų tak laidų sąmatas šiems me
tams padidino mokyklų boa
sų apskaičiavimai.
Aiškinama, kad taksų ra rdas ir sanitarinis distrikta bus apie $0.87 už kiekvie tas.
Už 1040 metus taksų rata
ną turtų įkainojimo 100 dol.
vertę. Dar visiškai ir oficia buvo $0.52.

Motoristams žinotina

*19.50

Vasario 2 d. motoristams
yra paskutinė diena ir pro
ga įsigyti federalinius taksų
ženklus savo vartojamiems
automobiliams,
lengviems
trokams ir motoriniams dvi
račiams. Antradienį, vasario
3 d., policija areštuos netu
rinčius prie savo mašinų mi
nėto ženklo.

RADIO IR VICTROLA
kartu po

*29.50
10 TŪBŲ DIDELES
RADIO po

"69.50
Didelis pasirinkimas visų žy
miausių radio išdirbysčių:

RCA VICTOR, ZENITH,
PHILCO, CROSLEY
ir kitų.

Apie tai praneša vidaus
mokesčių kolektorius C. H.
Harrison. Ir jis nurodo, kad
už neįsigijimą ženklo įsta
tymu numatyta 25 doL bau
da, arba 30 parų kalėti, ar
ba ir abi bausmės.

JOS. F. BUDRIK.
Ine.

3241 S. Halsted St.

Ženklo Jcaina yra $2.09.
Galima įsigyti paštuose, ar
ba mokesčių kolektorio ofisuose-courthouse.

IR

3409
t S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088

sekmadienį 5:30 vai. iš
WCFL — 1000 kil. radio
stoties ir ketvirtadienį
vai. vak. iš WHFC 1450 kil
radio stoties.

Norima apsidrausti
nuo vogimo
Chicagos aldermenų tary
boje darbuojamasi pravesti
ordinansą, kuriuo visi metali
nių laužų pirkliai būtų įpa
reigoti pranešti miesto au
toritetams apie laužo pirki
mus. Tuo keliu manoma pa
naikinti metalo vogimus iŠ
miestinių laužo sandėlių.

i

X E. Samienė, Federacijos
Chicago Apskrities sekreto
rė ir žinoma katalikų veikė
ja, vakar išvyko į Cleveland,
O., dalyvauti tetos A. Šim
kienės sidabrinėse vedybinio
gyvenimo sukaktuvėse. Ta
pačia proga dalyvaus ir ren
giamam “Lietuvių Žinių”
X Al. Dargia, senas Chi koncerte sekmadienį.
cago lietuvių veikėjas, turįs
ATSITARNAVĘS
POLICMONAS
didelį apartmentinį namą ir
vaistinę prie Marąuette Rd.
ir So. Artesian, paskirtas
bloko — Western — 68, So.
Artesian ir 67 — kapitonu.

mu

X Al. Sudeikis, sūnus ži
nomų Town of Lake veikė
jų Juozo ir Marijonos Su
deikių, 1632 W. 46 St., šau
kiamas Dėdės Šamo karo

Keletas tūkstančių
dalyvavo baliuje
Vakar vakaru Sherman
viešbuty įvyko metinis pre
zidento Roosevelto gimtadie
nį minėti balius, kuriam da
lyvavo žymiausieji ir rinktiniausieji asmenys. Jų buvo
iki 5,000.
»'
Pravesta graži programa.
Buvo žavingų dainų ir šo
kiai. Dalyviai girdėjo paties
prezidento kalbą iš Baltųjų.
Rūmų. ; . ' ,
,
šie baliai visoj šaly kas
metai vykdomi ne vien pre
zidento pagarbai, bet ir su
kėlimui fondų, kurie skiria
mi Infantile Paralysis fun
dacijai. ' .
.. . r ,

Pienas bus pristatomas
ir sekmadieniais

Budriko radio programos
būna kas:

Elgin, ūl., miesto pieno
kompanijos buvo padariusios
planą sekmadieniais nutrau
kti pieno išvežiojimą į na
mus. Manyta, kad pakaks še !
šių savaitės dienų. Planas i
buvo remiamas tuo, kad tau-;
pyti padangas. Bet užtaigi
pieno išvežiotojai šeštadie
niais turėjo dukart pieną iš
vežioti — rytais ir vakarais.

Išvežiotojų unija ir kiti pie
ninių darbininkai šiam kom
panijų planui griežtai pasi
priešino. Tad kompanijos sa
vo planą gurban įmetė.

Senų Užgavėnių Šokiai

fteštadlents, sausio 3l, i 942

AL. SUDEIKIS

tarnybon. L. V. 13 kp. ne
tenka pirmininko, šv. Var
do dr-ja ir parapijos choras
nario, kolonija pavyzdingo
jaunuolio.

X D. ir D. Kuraičiai už
vakar grįžo iš atostogų Pie
Sumažintas CCC
tų Amerikoj, Kelionė laivu
buvo nerami. Naktimis lai
skaičius
vas plaukė užgesintomis
CiviUan \ Conservation šviesomis. Keleiviai matė
Corps (CCC)
valdininkai ; plūduriuojančias valtis įr
praneia, kad praeitai, me-l^
tais lUinoiso, Michigano ir
Wiscoąsino valstybių srity
jaunuolių skaičius šiuose kor
pusuose sumažintas nuo 20,006 iki 8,500. 'į ' . J ;
/

X Šiandie šv. Marcelės,
■— vardadienis visų Mame
lių, kurių tarpe randasi ir
gan žymių ir dienraščio
“Draugo” korespondenčių,
DKK narių. Sveikinam vi
sas. Kai kurios Marcelės
sieniniuose kalendoriuose su
randa visokius Marcijonus.
Bet maldaknygėse šv. Mar
celės diena yra sausio 31.

šių scenai veikalėlių. Autorėš slapyvardis buvo Uršu
lė Gurkliūtė.

X 9 bankai:
Brainerd
State, Bryn Mawr State,
Builders and Merchant, Cen
tral Manufacturing, Chatham State, Chicago Bank of
Commerce, Chicago Lawn
State, Cicero Trust and Sav
ings ir Citizens State Bank
of Cicero netrukus išmokės
depozitoriams paskutinius
dividendus. Taip praneša vai
stybės auditorius Arthur C.
Lueder.
X Broliams George ir Victor Gouch’ams šįmet suėjo
8 metai kaip sėkmingai ope
Vladas Žilevičius
ruoja karstų fabriką, vadi
West Side 2346 W. 21 PI. A- namą Reliance Casket Co.,
merikon atvyko 1896 m. 1913 2029-31 So. Halsted St. Fa
m. vedė Marijoną šimauskai- brike dirba virš 30 darbi
tę. Užaugino sūnų Leonardą ninkų. Broliai Gouch’ai yra
ir dukterį Vladislovą. Polic-/ne tik sumanūs biznieriai,
monu tarnavo 31 metus. Gy-1
-r sąmoningi jaunosios
vena savo gražioj rezidenci- j. .
,
joj 3321 W. Adams St. Sau-jkartos veikėjai.
šio 31 d., 7:30 vai. vak. VIa-;
Kričiauskienė, sena Cido Neffo šokių salei patar_
. .
„ ..
naus svečiams.
(Cero Raitoja, 1439 S. 49
j Avė., šiomis dienomis rimX Ateitininkų Draugovės • tai susirgo. Yra daktaro
tautinių šokių šokikai
šį priežiūroj.
šeštadienį, sausio 31 d., 7:00 ; x R Gudienė, žymi mo
vai. vak., Mazeliauskų salėj, ,
organjzacįjų veikėja, Lab
3259 S. Union Avė., turi pa-jdaringos S,.gos 5 kp Bri.
sitarimą ir šokių praktiką. dgeporte įgaliota darbuotis
X Nekalto Prasidėjimo Amer. Raud. Kryžiaus lie
Panelės Šv. parapijos cho tuvių vienete. Ne visiems,
ras vasario 7 d., parapijos gal, dar žinoma, kad U. Gu
salėj ruošia patriotinį vaka dienė yra parašius ir išlei
rą — Old Glory Dance. šo- dus eilėraščių knygą, taip
kiams grieš Fritz Eddie or- pat parašius ir keletą vykukestras.
i —---------------------------------------

DU BROLIAI KAREIVIAI

Vincentas Jankauskas

Raimondas Jankauskas
West Side Vincentas ir
Raimondas broliai Jankaus
kai Aušros Vartų parapijos
mokyklos buvę mokiniai. Da
bar Dėdės Šamo kriuomenėj
tarnauja ir pagražina jų pul
kus. Vincentas dabar yra
Teksuose, Raimondas Arizo
noje. Liūdi ir laukia grįžtant
savo sūnelių jų tėveliai Jan
kauskai, 1828 So. Sawyer av.
Taipgi nemažiau pasiilgo jų
ir Westsidės panelės.

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

■V

Suimtas parolįuotas

LEO NORKUS, Jr.

Policija suėmė iš kalėjimo
paroliuotą automobilių vagį
Walter Ivan, 21 m. amž. Au
tomobiliu važiuodamas jis
sužeidė praeinančią Mrs.
Auna Pyrek, 48 m. amž. Su
žeistoji paimta į North Ave
nue ligoninę.

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Budriko Radio Valanda

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

Dalyvauja P. šv. Nele. Pra-

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

sidėjlirfo 'parapijos choro
lųęrginų ansamblis Dainuo

j?

ja Jadvyga Griciūtė.

— SU PRAIZAIS —

Vasario 1 dieną, sekmadie
nį, nuo 5:30 iki 6:30 vai. po
pietų iš WCFL — 1000 kil.
stiprumo radio stoties bus
transliuojama JUOZO BUD
RIKO radio programa, ku
rioje šį sekmadieni dalyvau
ja šv. P. N. Prasidėjimo pa
rapijos merginų ansamblis,
vadovaujamas muziko Justi
no Kudirkos. Taip pat solo
dainuos panelė Jadvyga Gri
ciūtė. Solo ir grupinėms dai
noms pritars didžiulis Bud
riko radio orkestras, kuris
išpildys ir šiaip keletą gra
žių muzikos kurinių. Bus ir
keletą naudingų pranešimų.

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

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 31 d.. 1942 m.
West Side Vlado Neifo Hotelio Salė)
2435 South Leavitt Street
Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 25c porai

Oro* lietuviams gerai iinomo John Phillips Orkestrą.

Juozo Budriko krautuvės,
3241 ir 3409 S. Halsted St.,
yra leidėjais šių programų.

Kviečiami Weat Sidiečiai šokėjai, taipgi ir iš
kitų Chicagos kolonijų.
KOMISIJA.

£

Pranešėjas.

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

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

Taupytojams
Mokame
P-lė Genovaitė Neffas, 2435 S. Leavitt St. aplanky
dama Lietuvą gėrėjosi jos gražia gamta, giriomis,
gražiomis pievomis ir visokiais įvarumais. Taipgi
matė Lietuvos narsią kariuomenę, čia matome Geno
vaitę Panevėžyje užsėdusį pajodinėti ant kariško ark
lio. Vasario 1 d. 3:30 po pietų susirinkusiems se
niems ir jauniems Westsidės veikėjams ir Vladislo
vams papasakos apie Lietuvos kareivius.
Vladas Neffas, kuris užlaiko West Side Hotelį,
kuris yra aprūpintas visokiais patogumais. Taipgi
dar turi daugiau namų 2405 S. Leavitt St. Sūnus Vla
dos Neffas gyvena su savo jauna žmona po tėvais
Aldona Jasiūnaitė.
Rap.

31/2% Dividendus

Darom 1-mus

Morgičius Lengvom
Sąlygom

TURTAS VIRŠ...................................... $1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi*

