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...“and that government of
the people, by the people, for
the pęople, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln

THE

MacArthur atmušė
“La Libre Belgiąue” skel
bia, kad vien tik Belgijoje japonų atakas

eina 51 slaptas laikraštis,
skirtas kovai už laisvę ir,
prieš nacius. Šviesi belgų
tauta nesiduos
* • • suvirškinama.
Lietuviams irgi reikėtų
rinkti aukas, dėti santaupas
ne vien nukentėjusių šelpi
mui, bet ir rėmimui kovos
dėl laisvės. Ateis laikas, kad
mūsų vientaučiai tėvyhėje,
jungdamiesi prie pavergtų
jų tautų kovos už laisvę,
šauksis mūsų paramos.

Washingtonas, vasario 8
d. — šiandie pranešama,
jog japonai atnaujino Amerikos fortų, esamų Ma
nijos įlankos įėjime, bom
bardavimą. Tačiau karo de
partamento
komunikato
pranešimu, fortams nepa
daryta žymių nuostolių.
Komunikatas pareiškia,
jog Bataan pusiausalyje.
dešiniajam amerikiečių po
zicijų sparne japonai kelio
«
se vietose buvę prasiveržę,
bet aštri kontrataka juos
Diktatoriškai.
....... i
i privertusi pasitraukti.
Vokiečių laikraštis “Dan- r
.
_,
A
, ... i
Pasak karo departamenziger Vorposten
paskelbei.
.
.. -7
, .. .
JL.
,
to
kovos
P^Strejo
dešiniatokį pranešimą: “Vakarais
jam sparne ir priešo bom8 valandą, kada yra skel banešiai pravedė smarkesbiami vokiečių ir italų karo nias atakas.
komunikatai, restoranuose
ir kavinėse nevalia nešti val Atnaujino ofensyvą
gius, patarnauti svečiams.
Tamautojai turi susirinkti. Komunikatas duoda suatatinkamoje vietoje ir ty- pra8li’ i°« P° keli« dienų
liai išklausyti pranešimų. poilsio japonai atnaujino
Restoranų ir kavinių savi savo ofensyvą Filipinuose.
Departamento komunika
ninkai turi budėti, kad ir
svečiai klausytųsi praneši tas pareiškia, jog japonų
artilerija savo ugnį sukon
mų ...”
centravo į Amerikos fortus
Manilos įlankoje — Mill,
Hughes ir Frank. Bombar
Drąsus nuostatas.
davimas nusitęsęs per dvi
Okupuotosios Belgijos valanda8,
nuo8toli.ų esą
bažnytinė vyriausybė įsakė lahli mažai
iš katalikų' kolegijų išvaryti*
visus, kurie aktyviai prsi- a
dės prie nacionalsocialistų Į "UVO CĮCHSUS nacių
8«adžio
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Laivas

Nuskandintojo laivo visa įgula
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Lewes, Del., vasario 8 d. cony Vacuum tankerio Chi— Beveik po trisdešimt tri ną Arrow jūrininkai.
jų valandų jūrose čia išlai
Laivo kapitonas pareiš
pinti visi sutorpeduoto Šo kė, jog laivas apšaudytas
torpedomis be jokio įspėji
mo ir paskui submarinas,
iškilęs paviršiun, apšaudė
&
laivą anuotomis.

Singapūro gynėjai
nuskandino japo
nų invazijos laivą

Pasak kapitono, laivas
nuskandintas apie aštuonias mylias nuo Amerikos
pakraščių.

Įgula laivą paliko penk
tadienį
prieš pietus ir iš
URAIAJA-~
■ATAVJĄ»^«
Singapūras, vasario 8 d. gelbėta šeštadienio vakare
MILĖS
"javą
— Oficialus komunikatas kai juos pastebėjo žvalgy
.300
("Draugas” Acme telepnoto I
paskelbė, jog Johore są bos orlaiviai ir paskui pa
ke
iš
praeitos
savaitės.
Japonai
bombarKaro eigos vaizdai pietvakariniam Pacif
siauryje britų sargybos lai siųsta pakraščių sargybom
duoja Singapore (1); santarvininkų lakūn d smogia japonams Burmoje (2); japonai
laivai.
siunčia daugiau kariuomenės į Filipinus (3); japonai paima Samarinda (4); japonai velis nuskandino japonų
laivelį su trisdešimt japoo,
sakosi nuskandinę santarvininkų kruizerius(5).
paruoštų invazijai. Tuo tar Japonai atakavo
pu japonai dar labiau sus
Amerikietis vadas
tiprino Singapūro apgulą. olandų bazę
IJAP THRUSTS

Įsteigė a. a. Kun. Navicko
vardu fondą

Australijos, Naujo

Gausus TT. Marijonų Bendractctfeių

sios Zelandijos

seimas

laivynui

Chcago, III., vasario 8 d.
—Šiandie Aušros vartų, pa
rapijos salėje įvyko penkio
liktasis 4metinis T. T. Mari«
jonų Rėmėjų seimas, kuria
me atsilankė gausus lietu-

generolas Todt

Nuostabiai drąsus įsaky,
va8ario 8i _ Sovietai pralaužė
mas. Katalikų Bažnyčia ryž- Vokietijos radio šiandie pa- nacių linijas
tingai stoja prieš diktatori- skelb5 jog maj gen Fritz
nes sroves, ar jos būtų ru-^Todt Vokietijo8 inžiaieriu8>
Londonas, vasario 8 d.
1 os. ar raudonos.
kuris prižiūrėjo garsiosios
— Sovietų armijos laik
Siegfriedo linijos statybą ir
raštis Raudonoji žvaigž
Norvegai baus išdavikus.
tvarkė vokiečių amunicijos
dė rašo, jog rusų kariuo
gamybą,
žuvo
orlaivio
ne

menė pralaužusi vokiečių
Karališkoji Norve gijos
laimėje.
linijas prie Leningrado.
vyriausybė išleido naują
Gen. Todt buvo vienas ar
Atsiimta keletas kaimų
įstatymą, kokio iki šiol ne
Ir padaryta milžiniški
buvo norvegų baudžiamąja- timiausių Hitlerio bendra
nuostoliai vokiečių susi
em kodekse: kas prisidės darbių ir jam visados buvo
siekimo linijoms.
prie nacionalsocialistų, kas paTCdama vadovauti darbipadės priešams, kas su jais nhlkų korPu8am8. kari« ‘ubendradarbiaus, tas nustoja rėdavo atstatyti okupuotuo
“viešojo pasitikėjimo” vi se kraštuose sugriautus til
pie japonų atakų
sam gyvenimui ar tam tik tus ir kelius.
ram laikui. Nustoję viešojo
buvo pranešta senai
pasitikėjimo atgavus laisvę | Malajuose ŽUVO
i
SS., SSS“ 1.787 au.l,alai
Washingtonas, vasario 8
d. — Iowa senatorius Gil
suoti, negalės praktikuoti j Sidney, Australija, vasa- lette pareiškė, jog Koreos
jogios profesijos, kuriai rei- rio 8 d. — Oficialiai pra- šaltiniai jau pereitą spalių
kalingi valdžios leidimai ir nešama, jog Malajų pusia mėnesį pranešę, kad Japo
t. p. Drauge galės dar būti salio kovose žuvo 1,787 Au nija pulsianti Jungtines
jiems uždėta ir piniginė pa stralijos kareiviai, kurių Valstybes gruodžio ar vasa
183 nukauta, 646 dingę ir
bauda.
rio mėnesį ir jog japonai
Už didesnius nusikalti 359 sužeisti.
galvoją apie pirmuosius
Vidaus saugumo depar smūgius Pearl Harbor.
mus karo metu, numatoma
tamentas pranešė, jog vi
ir mirties bausmė.
Pasak Gillette, Valstybės
Nors Lietuva nėra išlei- soje Australijoje ateinandusi panašių įstatymų apie1 čią savaitę bus pradėta Departamentą apie planuo
jamą japonų ataką įspėjo
netekimą viešo pasitikėji-' bandomieji blackoutai.
mo, bet tebūnie išdaviko gė-;----------------------------------- Kllsoo Haan, Koreos nepri
dos ženklu pažymėtas am- tarnautų ar padėtų okupan- klausomybės kovotojų gru
žiams tas, kas užmiršęs sa- tams naciams ar raudonie- pės agentas, pereitų metų
spalių 28 dieną.
vo žmones ir savo žemę, i siems.

71 A,

viškosios visuomenės būrys,
parodęs didį savo nuoširdu
mą T T. Marijonų darbams.
Seimui pirmininkavo dr.
Petras Vileišis. Dienos min
tis pravedė savo nuoširdžio
je kalboje kun. K. Baraus
kas.
Be plačiosios visuomenės
T. T. Marijonų seime daly
vavo ir gausus būrys lietu
viškosios dvasiškijos, kuri
pilnai atjaučia Marijonų
vienuolijos
būtinumą ir
svarbą mūsų visuomeninia
me gyvenime.

Washingtonas, vasario 8
d. — Jungtinių Valstybių
laivynas paskelbė, jog Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos laivyno pajėgos paves
tos vadovauti Amerikos vice-admirolui Herbert F. Leary.
"Laivyno komunikatas taip
pat paskelbė, jog sudaryt?
nauja vadovybė toms L'•
vyno pajėgoms, kurios pir
ma vadinta Azijos laivynu.
Dabar tos pajėgos pav&dinta Jungtinių Valstybių
pietvakarių Pacifiko laivy
no pajėgomis.

Kun. Navicko fondas.

Japonai užėmę

Šiam seime taip pat įkur
ta a. a. kun. dr. Jono Na
vicko, pernai mirusio T. T.
Marijonų provincijolo, var
do fondas, kuris bus skiria
mas išauklėjimui vieno ne
turtingo klieriko. Šiam fon
dui gausiausią auką seime
sudėję kun. Igans Albavi
čius, Cicero lietuvių klebo
nas, paaukodamas fondui
šimtą dolerių.
Seime dalyvavo 214 dele
gatų, kurie savo materialę
paramą aiškiai parodė su
aukodami $2,198.85.

olandų Timorą

Britų artilerijai pavykę
Batavija, vasario 8 d. —
iš Singapūro nutildyti ja- Japonijos orlaiviai šiandie
ponų baterijas antroj pusėj‘Praved€ ketvirtą ataką. - t
olandų laivyno bazės S
sąsiaurio.
bajos, bet nuostolio pada.,
Japonai išlaipino skaičių ta mažai.
savo sargybinių Palau Ubin
Olandų karo vadovybė pa
saloje, kuri yra į šiaurę nuo skelbė, jog japonų orlaiviai
Singapūro salos rytinio iš apžvalgė Indijų sostinę Bakyšulio.
taviją ir apmetė bombomis
kelis svarbius miestus.
Aviacijos veiksmai
Javos saloje japonų or
Tuo tarpu pripažįstama, laiviai kulkosvaidžiais ar
jog japonai sustiprino savo šaudė renkančius laukuose
a dr cijos ir artilerijos vei arbatą darbininkus, bet gy
kimą.
vybės aukų nėra.
Oficialus pranešimas sa šeši bombanešiai, lydimi
ko, jog šeštadienio atakose gausaus kovos orlaivių bū
nuo japonų aviacijos bombų rio, apmetė bombomis PaSingapūre žuvo aštuoni ,as- lenbangą, Sumatroje ir su
menys ir penkiasdešimt du naikino kelis olandų orlai
vius žemėje.
sužeisti.
Japonų artilerijos bom
bardavimas ir aviacijos atakos daugiausia sukoncen
truota į britų pozicijas
šiaurinėj Singapūro salos
dalyje. Britų artilerija esanti daugiausia susirūpi
nusi išsklaidymu japonų
kariuomenės koncentravimo
pietinėj Malajų pusiausalio
dalyje.

Britų aviacija

Berlynas, vasario 8 d. —
veikia Burmoje
Vokietijos oficialus radio
I
Rangoonas, vasario 8 d.—
šiandie pareiškė, jog LisboKomunikatas pareiškia, jog
ne esą gandų, kurie oficia
anglų aviacija pradėjo ata
liai nė paneigti, nė nepat
kas ant japonų pozicijų, kai
virtinti, kad japonų kariuo
tuo pačiu laiku Įeit. gen.
menė išlaipinta Timoro ■ sa
Hutton, britų karo vadas
los olandų dalyje. Sala pri
Burmoje, pareiškė, jog “mes
klauso olandams ir portu
esame daug geresnėse pozi
galams.
cijose sulaikyti japonus da
Informuotieji Lisabono Aliejus sąsiauryje
sluogsniai, pasak radio, sako
Vichy radio paakelbė pra bar, negu mes buvome prieš
jog Portugalijos vyridusybė nešimą
Tokijo, jog ang- kelias savaites”.
Pasak komunikato, Sallaukianti greitai informa- jaj Johore sąsiauryje virš
cijų apie anglų kariuome- van(jen8 palieję aliejų, kad yra nepasikeitusi. Japonai
nės pasitraukimą iš Portu- paakui jj galėtų padegti ir ween upės fronte situacija
Kairo, vasario 8 d. — g ai ijos Timoro ir apie at- tuo 8ulaikyti
bandė pereiti upę pietinė
japonų invaAnglų karo vadovybė Afri vykimą Portugalijos , kadalyj, bet jie buvo sulai
koje šiandie pareiškė, jog riuomenės Joao Belo laivu.
kyti. Tuo tarpu aviacijos
britų aviacijos žvalgyba ir
•
Singapūro spauda nuola- persvara tebėra amerikiečių
motorizuotieji kariuomenės
VVashlngtonas, vasario 8, tiniai įspėja gyventojus a- ir anglų pusėje.
daliniai apžvalgė plačias d. — Karo departamentas pie galimus priešo karių
Rangoonas pergyveno ke
vietas apie Ain ei Gazala. paskelbė, jog šįmet kariuo- pasirodymus saloje. Japo lias įtemptas japonų bomLibijoje, bet niekur nesu- i menės aviacijos lakūnų skal- nai galį būti išlaipinti ma banešių atakas, kurių metu
sitikta svarbesnių priešo čius bus praplėstas iki mi žais laiveliais ar išlaipina miestui padarytieji nuosto
pajėgų.
lljono.
mi parašutų pagalba.
liai yra menki.

Pirmadienis, vasario 9, 1942
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-Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVOS PILIEČIAI RYTUOSE
SUKORĖ L. S. S-GOS SKYRIŲ
Vasario 3 dieną 8 vai. va tė iš provincijos, kaip kun.
karo New Yorke “Hotel New Dr. J. Starkus, kun. Dr. K.
Yorker” patalpose, įvyko Gėdys, kun. Pr. Vasiliauskas,
steigiamasis Lietuvos pilie- p. O. Kajeckienė ir k.
Susirinkime dalyvavo 43
čių sąjungos J. A. Valstybių
Rytų apylinkės susirinkimas. asmenys — jų tarpe keletas
Susirinkimą sušaukė ini svečių. Buvo atvykusių Fr iš
ciatorių grupė, į kurią įėjo tolimesnių apylinkių. Svetys
pulk. K. Grinius, kun. J. Gu iš Chicagos kap. P. Laba
rinskas, J. Januškis, adv. J. nauskas painformavo apie
Robinzonas ir pulk. A. Va Chicagoj atliktus darbus ir
lusis.
planus. Prie Rytų apylinkės
Susirinkimą atidarė pulk. priklausyti pareiškimus yra
Grinius ir sveikinimo žodį atsiuntę per 50 asmenų.
Susirinkimas, užtrukęs ke
tarė Lietuvos Generalinis
Konsulas J. Budrys, kuris lias valandas, praėjo labai
La*p pat įėjo į garbės prezi vieritga dvasia.
diumą. Darbo prezidiumas
Dabar komiteto išrinkto
buv;' išrinktas iš pulk. K. sios valdybos artimiausias
Gn:-idus — pirm., adv. J. tikslas yra drauge su Chica
Robinzono — vicepirm ir A gos — Vakarų apylinke pa
Vaičiulaičio — sekretoriaus. ruošti bendros visų Lietuvos
Dalyviams gausiai pasisa piliečių J. A. V. organizaci
kius dėl įstatų projekto, bu jos įstatus ir sudaryti orga
vo prieita prie svarbiausio nizacijos vyriausią organą
tikslo — Rytų apylinkės ko — Tarybą.
miteto rinkimo. Tą komitetą
sudaro pagal įstatų projek
Visos draugijos
tą 9 asmenys ir į jį buvo iš
rinkti : pulk. K Grinius, adv. priklauso Federacijos
J. Robinzonas, pulk. A. Va
lusis, kun. J. Gurinskas, J. skyriui
Januškis, A Vaičiulaitis, L.
Nonvood, Mass. — Sausio
Grigonis, H. Rabinavičius ir 25 d. įvyko Šv. Jurgio lietu
kun. Dr. J. Starkus. Kandi vių parapijos Federacijos
datais pasiliko p. Devenienė skyriaus susirinkimas. Valir P. Vainiūnas.
dybon išrinkti tie patys, bū
Komitetas iš savo tarpo iš tent, pirm. — E. Balutis;
skyrė pirmininku pulk. K. vice pirm. — J. Versiackas;
Grinių, vicepirmininkais — ižd. — rašt. — O. Pazniokaikun. J. Gurinską ir H. Ra- tė; prot. rašt. — Smolskytė
Išrinkta atstovai į Fede
binavičių, iždininku — pulk.
A Valušį ir reikalų vedėju racijos apskričio Seimelį —
Antanas F. Kneižys ir O.
A. Vaičiulaitį.
rabow.
Balsavo iš viso 47 asmenys.
Pirmininkas išdavė raporDvylika iš jų balsus atsiun-

naffy

kovo 15 a. — kvn.
Vaškevičius, M.I.C.

KARO METO MADOS

Juozą?

5. Pittston, Pa. — šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje
— nuo kovo 15 iki 17 d. —
kųn. P. Malinauskas, M.I.C.

6. Roseland, Chicago, III.
— Visų šventųjų parap. baž
nyčioje — nuo kovo 16 d.
iki 22 d. (jaunimui) — kun.
Antanas Mažukna, M.I.C.
7. Norwood, Mass. — 3y.
Jurgio parap. bažnyčioje —
nuo kovo 16 iki 22 d. — kun.
1 Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
Jei kuris DD. GG. kun.
klebonų norėtų pasinaudoti
TT. Marijonų patarnavimu,
prašome kreiptis į žemiau
pasirašiusį šiuo adresu: 2327
West 23rd Place, Chicago,
Dlinois.
Kun. K. Rėklaitis, M. I.C.,
Provincijolas.

l'Uiautfaa Atuic leieptlOla
Čia rodoma, kokios turės būti vyrų drabužių mados
Amerikoje karo metu.
tą iš įvykusių kun. dr. A.
Deksnio prakalbų. Lietuvos
gelbėjimui suaukota $89.60.
Draugijų atstovai užsire
gistravo ir užsimokėjo mo
kesčius. Pažymėtina, kad
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos visos draugijos priklau
so prie Federacijos. Tikrai
galima pasidžiaugti lietuvių
katalikų draugijų vieningu
mu.

Lietuviai svetur

5. Kun. Antanas Petraitis
ir jo brolis salezietis buvo
bolševikų suimti ir kalinami.
Jiems pavyko išsilaisvinti iš
besitraukiančių iš Lietuvos
bolševikų. Kunigai Petrai
čiai kilę iš Paantvardžio,
Girdžių parapijos, Raseinių
apskr. Kun. Antanas Petrai
tis prieš keletą metų lankė
si Amerikoje.
6. Šveicarijoje, Lugane,
gyvena lietuvis kunigas G.
Šlapikas.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Rea. 0958 So. Taiman Avė.
Rea. Tel. OROvehiU 0811
Office tel. HEMlock 4848

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis ausitania.

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—6 v. v
REZIDENCIJA: .

6631 S. Californla Avė.
Tai KBPnblic 7S88

2423 West Marąuette Rd.

Ofise UL VIRginia 9036
Rezidencijos tek: BEVerly 8244

DR. STRIKOL’IS
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.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930

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

TaL OANal 0257
Rss. tel.: PROspect 6859

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 6107.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 0600 So. Arteeian Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
VALANČIOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 West 35th Street
• Iki 9 va), vakar*.

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-8 P. M.

DAKTARAI
TeL YARda 3148

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

,744 West 85th Street

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

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
ir 6:30—8:30 vakare

CENTRINI 8 OFISAS:

3)33 SO. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvių Auditorijoje)

2158 West Cermak Road

Iki

S-toe

Tel. CALamet 6877
VS4 NO. LA SALLE ST.,
Romn 2014
T*l. stata 7872
“ ‘

~

•

Ofiso teL CANal 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
: 7004 So. Fairtleld Av
Bes. tel.: HEMlock 3150

-....................

Tei. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
Tik *1e*a poru aklų vlaam m
senimui Sausroklt ja* (Medam*
>*ekaamln'iotl jaa TnnJ.mUW.nrf.
metodą, korta regėjimo mot
call ratelkti.

DANTISTAS

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

Telefonas: HEMlock 5849

1. Kun. Jonas Latakas, lie7- Portugn-ijos šiaurėje urtrlaklme akinių, karte
DR. PETER T. BRAZIS
tuvis salezietis, prigėrė be- SYvena lietuvis kunigas AnOr. John J. Smetana
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
simaudydamas pereitą vasa tanas Trainavičius.
6757 So. Westem Avė.
rą Atlante, Portugalijoje. Į
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OFISO VALANDOS;
OPTOftUOTUSVAI
Portugaliją atvyko iš Itali
Popiet nuollM8vaLVak71kil
1801 So. Ashland Avenue
Nedėliimia pagal sutartį.
jos prieš vienerius metus. TT. Marijonu misijos
Kampai lt-toa
Talefonaa OANAL 061S —OlUoaca
Kurį laiką redagavo Turine
Telefonas CANal <796
OFISO VALANDOS *
išeinančias “Saleziečių ži
1. Worcester, Mass. — Kasdien »:00 a. m. Iki
p. m
Treū. Ir feM: »:»0 a. m. Iki
DR. PETER J. BARTKUS
nias".
Aušros Vartų parap. bažny
!:«• b. m.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2. Klierikas Paltanavičius čioje — nuo vasario 22 a.
1913 So. Halsted St.
lietuvis salezietis, iš Lisabo iki kovo 1 d. — kun. Jonas
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
nos išvažiavo į Madridą te Jančius, M.I.C.
Sekmadiesiais
taipgi pagal sutartį.
LIETUVIS DAKTARAS
ologijos studijuoti.
2. Lawrencc, Mass. — šv
Ra*, telefesaa SEEley 0434.
OPTOMETRISTAS
3. Salezietis broliukas Pi- Pranciškaus parap. bažny
TeL Cicero 1484
Pritaikina aUnliia
lipaitis iš Lisabonos perkel čioje — nuo vasario 23 iki
a t a a k o minga! ui
DR. S. R. PALUTSIS
tas į Oporto miestą, Portu kovo 1 d. — kun. Juozas
prieinamą kainą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
galijoje, būti stalių dirbtu Vaškevičius, M.I.C.
Kamp.
15tos gat ir 49th Ct
JOS F. BUDRIK
vės vedėju.
3. Latvrence, Mass. — šv.
OFISO VALANDOS:
4. Kun. Augustinas Sabas
KRAUTUVĖJE
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
Pranciškaus parap. bažny
ir pagal sutartį.
i,š Oporto aplankė Lisabonos
čioje — (jaunimui) nuo ko 3241 So. Halsted Sf.
Res. 1625 So. 50th Avenue
kalėjime kalintį Andrių
Tel. Cicero 1484
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun.
Telefonas:
Daugirdą. Jis deda pastangų
Jonas Šaulys, M.I.C.
ji išlaisvinti. Pastaruoju me
Calumet 4591
DR. A. JENKINS
a
4. Athol, Mass. — šv.
tu jis kreipėsi p. Daugirdos
(Lietuvis)
DtL RADIO PATAISYMO
išlaisvinimo reikalu į Portu Pranciškaus parap. bažny
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PAŠAUKITE:
2500 West 63rd Street
galijos premjerą Salazarą. čioje — r.«ro kovo 8 d. iki
YARDS 3088
M KBrrAl PATYRIMO

By It v Iirmart

TaL OANal 6969

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

ADVOKATAS

VALANDOS: Nuo 1-moa
vėl. vak.

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namu Ulafoaae VTRrtaU 2421
Rez. Tel. LAFayette 0094

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija:

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

2017 So. YVestern Avė.
IeL CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso TeL................VOtgbria 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:90 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJA*

B CHIRURGAI

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDvay 2880

Chicago, Ui.

0F180 VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vaL vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
T«L YARda 0994
Rea. teL PLAaa 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomie nuo 10 iki 12 vaL dieną.
TELEFONAI:
Office - HEMlock 5524
Eaacrgeaey — «ail MlDway 6661
Rea. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 Ud 6 v.

24MWeet 68rt Street
Ofiso ir Rea. Tel.: LAFayette 7620

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIK&IS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

PHYSICIAN and SURGEON

4146 Archer Avenue

3343 So. Halsted Street

Oftao Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868

OFI80 VALANDOS:
Kasdien, IUdriaat HekmadieohiM —

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
Nedėliomis Pagal Sualtarlmą

nuo t Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
1:11 vnl. vakarala.
HakmadleDlatfl pa*itl BuelUrlmų.

SKAITYKITE “DRAUGI*

Pirjaauie.

D B A U O A B

* O 9, 1042

l gus, “išrodo”, o tik toliau jį
pažinę pamatome jo išmintį,
Tbfl Ouickest, Surest Way
Šiemet sukanka tris-de- sutartį, pagal kurią visos
protą ar gerą širdį. Pirmas
YOU Can Help Win This
įspūdis tarsi užhipnotizuoja, šimt metų nuo mirties di kultūringosios valstybės pri
War...
turėdamas didelės įtakos ir džios ir tylios gailestingųjų pažino- Raudonojo Kryžiaus
’ vėlesniame žmogaus pažini- darbų vykdytojos Klaros Sąjungą, įsteigtą sužeistųjų
Barton (1821 — 1912). Ki ir ligonių globojimui karo
nime.
>
» ’ !
limu ji amerikietė. Pirmoje metu, ir užtikrino jos na
Visą savo energiją ir min pusėje gyvenimo ji dirbo mo riams neliečiamybę. Klara
tis skirti vien tiktai drabu kytojos ir valdininkės darbą. Barton dėjo pastangas, kad
žiams ir papuošalams nepa Sulaukusi 40 metų amžiaus, Amerika pakeistų savo nusi
teisinamas ir liūdnas reiški savo tolimesnį gyvenimą ir statymą. 1882 m. A. J. V. su
nys. Tai jau antras kraštuti darbą paskyrė kitų gelbėji tartį pasirašė. Klara Barton
numas. Puošimasis tai viena mui ir globojimui. Tas įvy atsistojo A. J. V. Raudonojo
Buy &
iš moters silpnybių, bet yra ko šiuo būdu. Amerikos pi Kryžiaus priešakyje ir jam
Defense BONDS—STAMPS
tokių, kurios moka surasti lietiniame kare (1861 — vadovavo iki 1904 m. Kla
Now!
gerai padirbo, liepkite dirb “aukso vidurėlį”. Puošasi vi
1865) jos brolis pateko į ne ros Barton vadovaujamas
ti dar kartą.
sų tautų moterys ir visais laisvę. Ji pasiryžo jį išgelbė Raudonasis Kryžius labai iš
Kiekvienas žino, kad šia- Meilei išnykus, tepasilieka
Vaikui pradėjus vaikščioti laikotarpiais. Senovės lietu
me pasaulyje nedirbdamas vienas akstinas dirbti — no į mokyklą, jo svarbiausias vės rengimosi grožį labai ti ir tas jai pavyko. Po to plėtė savo veiklą ir padidino
nepasieksi nieko. Juo kas ras pasipelnyti. O juk atsi darbas yra mokintis. Todėl vertino ir brangino. Skry- ji ėmė galvoti, kad galėtų kapitalus.
darbštesnis, juo naudinges dėjęs dirbsi, ar aplamai, vis- žiūrėkite, kad ir čia jis vis- nios būdavo prikrautos įvai padėti ir kitiems panašiais
Dirbdama
Raudonajam JIS ESATE KVTECIAMI ATSI
atsitikimais.
Pasiskelbė
lai

LANKYTI J MCSŲ SPECIALI
tiek,
užmokės.
nis sau ir kitiems. Kuri tau
ką dirbtų atsidėjęs. Kad riaspalvių, raštuotų sijonų, kraščiuose, kad sutinkanti Kryžiui pastebėjo, kad jis ga
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIU
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
ta darbščiausia, ta labiau
Be galo, neapsakomai, gražįaį> švariai rašytų skir- žiurstų, skarų, skepetaičių,
Ii būti naudingas ir kitokiais
vežti
į
frontą
kareiviams
pi>
M M M
svarbu mūsų sielai, kaip tus darbus, kad išmoktų, siuvinėtų bliuzelių ir t. t.
siai ir tarpsta.
nelaimingais atsitikimais, o
nigus,
maistą,
drabužius
ir
Didelių
Barabanų,
Baraba
ne vien tik karo metu. Ji nų, ‘‘Tunable Tom mažų
Todėl į darbą turime žiū mes darbuojamės. Kaip tik kaip reikiant, kas mokytojų Tai buvo ne tik turtingumo
Toms” pritai
kitus reikmenis. Po šio skel nešė pakeitimą į Raudonojo komi prie visokių Barabanų se
rėti, kaip į kokį dalyką, be imame blogai dirbti kokį liepta. Netrukdykite jo, pa- i ir nagingumo pažymia, bet
greiti pėdintai Tymbols" Ir
bimo
jos namai Vašingtone Kryžiaus statutą, kad jis ga tų,
“Cymbol Holders" kur tik reika
darbą,
tuojau,
kaip
toje
pa

kurio žmonija negali gyven
liepkite nedirbti nieko kito, ir gražaus rengimosi menas. buvo užversti
_
___ daiklingi, “Hl-Boy after beat Pėdais"
įvairiais
benams ir orkestrams. Trobos,
ti šiame pasaulyje ir kuris, sakoje, tarsi užrašome sielą kol prirengs savo pamokas. ( Gyvenimas neturi perdaug tais, kuriuos pristatydavo Ii rinkti aukas šelpti žmones, darinėtai,
Saxaphonai, Trombo
"Standard” iždirbysčlų, Smul
jei yra atliekamas rūpestin velniui ir jis mūsų jau nebe Iš savo pusės pasirūpinkite malonumų ir dėl to visai iš kareiviams. Kareivių tarpe ištikus badui, potvyniams, nai
kūs, Cellos, Strūniniai Basai, GulNesąžiningumas patiekti jam reikiamos ramy
taral, Banjos, strūnų, ir "cases",
žemės
drebėjimui,
epidemi

gai ir gerai, veda mus į lai paleidžia.
sižadėti šio nekalto malonu ji įgijo pasitikėjimą. Karo
“mouth pieces", “rnute reeds". Ir
joms ir t. t. Tą pataisą pri- muzikos stoviklės. Pilnas pasi
mę ir šiame gyvenime ir bu vis eina platyn, auga ir ne bes ir vietos mokintis. Bet no mo — gražiai ir tvarkingai
rinkimas smuikoms smičėlų ir
trukus užkrečia visą mūsų rėdamos išauklėt darbštų vai • apsirengti bei, esant galimu- vyriausybė leido jai būti gmU8 Raudonasis Kryžius ta "cases".
Pataisome ir atnaujina
simajame.
me visokių Išdtrbysčlu phonografrontuose
laike
mūšių,
teikti
sielą. Todėl geriau yra vi
fus ar Jų dalis.
Žiūrėdamas į senovės laikų sai nieko nedirbti, negu dir ką, neįpulkite į kraštutinu- Į muį, truputį pasipuošti — kareiviams moralės paguo po didžiausia pagalbos įstai A. B.O. DRUMMER8 SERVICE
ga pasaulyje. Klara Barton
mą ir nereikalaukite per lyg ir neVertėtų. Juk, mes
• 14 Maxwell Street, Clileago
visokius darbus — į senus bti blogai.
dos ir materialės paramos. pati vedė gelbėjimo darbus
daug.
Jei
apkrausite
jį
visomoterys,
būdamos
pačios
ap
rūmus ir bažnyčias, kurie
Antra vertus, kiekvienas kiais darbais, neleisdamos sileidusios — pilkos, padary
Karui pasibaigus, daug tė geltonojo maro metu Flori
jau tiek amžių stovi tvirti ir
gerai dirbamas darbas labai atsilsėti ir pažaisti, tai aiš tume ir visą aplinkumą, gy vų giminių, pažįstamų pra doje 1887 m., potvynio Johnpuikus, į senai tapytus pa
mus tobulina: stiprina valią, ku, kad jis nedirbs rūpes venimą pilkesnį. Garbinti dėjo ieškoti savo artimųjų. towno srityje 1 89 m.; bado
veikslus, kurių spalvos, iš
1942
švelnina sąžinę, moko kan tingai ir atsidėjęs, bet no grožį ir pačiam nesistengti Klara sugalvojo jiems pade-' metw Rusijoje 1891 m.; Arstovėjusios penkius, šešius
trybės ir ištvermės. Kai ku rės kuogreičiausia viską pa būti gražesniu, būtų tas ti. Įsteigė ieškojimo biurą, į mejinos žudynėse 1896 m.
šimtmečius, tokios skaid
riose šalyse bando taisyti nu baigti. Taigi iš vienos pusės pats, ką kitiems pasakoti, kurį galėjo kreiptis pagalbos Dirbdama šioje srityje nejau
rios ir gyvos, tarsi vakar
sikaltėlius kalėjimuose, liep tegu visuomet būna jūsų at apie tiesą, o pačiam meluoti. Į ir nurodymų ieškantieji žuvu tė nuovargio, bet nežinojo ir ,
padėtos; į visus tuos senodami jiems kuo rūpestingiau
poilsio. Didžios žmonijos ne
, vės baldus, indus, papuoša šiai dirbti visokius rankų mintyje šie šv. Rašto žo Kai kas puošimosi malonu šiųjų. Keturius metus ji va
dovavo tam biurui ir per tą laimės ją taip paveikdavo,
lus, į tas storiausias kny darbus. Ir taip gerai bedir džiai, pasakyti Siracho: mą bando rišti su nekuklu
“Duok jam darbo, kad nedy mu. Viskas gera ir gražu, laiką surado tūkstančius ka kad atsirasdavo tiek jėgų,
gas, rašytas su ranka, spau
bdami, jie patys darosi ge kinėtų; nes dykinėjimas mo kas nėra perdėta, kas yra re žuvusiųjų karių kapų. Su jos ištisas dienas ir naktis
dos dar nesant, ir kaip ra
resniais.
ko daug blogo”. O iš kitos savo vietoje. Ir lietuviška pa rastas vietas atatinkamai pajėgdavo teikti pagalbą be
šytas: taip rūpestingai, taip
pažymėjo ir sutvarkė. 1873 jokios pertraukos. Penkios
gražiai, papuoštos paveikslė Svarbus ne tas pats darbas,1 pusės tie, kuriuos yra para tarlė sako: kas perdaug, še
m. ji pradėjo organizuoti A. dešimtys metų pašvęstų ne
bet tai, kaip jis dirbamas. šęs gv. Paulius: “Tėvai, ne lauk.
liais — negali atsistebėti tų
J. V. Raudonojo Kryžiaus laimingųjų globai, jai prabė
senovės žmonių darbštumu, svarbus tas tobulumas, ku- erzinkite Bavo vaikų (vadiNorint gražiai apsirengti,
galime pasiekti nors men- nas, per daug reikalaudami), tenka skaitytis ir su mada. skyrių. Tam darbui ji iš pra- gę taip greit, kad, rodosi, tik
tuo jų darbo tikslumu, sąži rį
klausiame darbe. Tas dalinis
džių sutiko daug sunkumų 1 vakar ji darbą būtų pradėningumu, rūpestingumu. Ir tobulumas kelia mus aukš kad jie nenustotų drąsos’
Kas gi yra mada, jei ne gy
ir kliūčių, nes A. J. V. atsi- .1 jusi, taip ji guosdavo savo »
klausi savęs: iš kur jie sė tyn, artindamas prie Dievo
venimo laiko papročiai ir
sakiusios pasirašyti Ženevos artimiesiems.
Kam reikalinga pirkti
mės to noro taip darbuotis, kurs yra visiškoj i tobulybė.
bendras tam tikros visuo
namų reikmenų, tai pats
menės vienu klausimu nusis
tos kantrybės, tos išvermės?
Motinos turite apsvarstyti
laikas pirkti dabar, nes
Į išorinę žmogaus išvaiz tatymas. Nekreipdamos dė
Vienas tėra į tai atsakymas: tai ir atsiminti. Visa, kas
dar yra didelis pasirinki
darbas buvo jiems Dievo tar, .ja paraSyta trumpaJ jfig dą ir, bendrai, į apsirengimo mesio į tai “kas ' priimta”, »
mas ir kainos prieinamos,
nyba ir tobulajam Ponui jie turėtume paaiškinti ir papa meną, ir į madą yra įvairiai jyg rizikuojame būti origina- i OBUOLIAI — GYDANTIS svarbiausias vaidmuo pri Gi vėliau, nežinome, gal ir
_i
_palaikytos
____ a. at- MAISTO PRODUKTAS
imnniTVTAQ
klauso malėjininei rakščiai, už pinigus, nebus galima
stengės tobulai ir tarnauti. sakoti savo vaikams mei žiūrima ir manoma. Gal būt lai8 arba
dėl to pas mus šioje srityje siUk5iėmiB, tuo , bereikalin- Obuolių naudingumas žmo kurios priešbakterlnis veiki gauti.
O kas dabar? Visi žinome, liais, įsidėmėtinais žodžiais. vyrauja toks didelis nevie- gai 0 kartais ir kenk8min.
gaus organizmui neabejoti mas yra didelis. Bet ši rūkRadios, elektrikiniai šal
kaip dabar yra dirbami visi Išmokinkite vaikus mylėti nodumas: greta: labai ele- mįngaį, atkreipdamos j save
štis gerai veikia tada, kai dytuvai, skalbiamos maši
nas.
Ypačiai
pažymėtinas
va
darbai. Iš viršaus pagražin darbą ir suprasti jo reikš gantiškų paskutinės mados džmesi Ne8iiaikymas bendsaros metu vaikų -viduriavi ji nesusimaišo su seilėmis, nos, elektrikiniai dulk*ų
ta, paauksinta, patepta, o mę. Negana duoti vaikui ko tualetų yra labai paprastų ir dnJ nu08tatų iSskiria mu8 is
mo gydymas žaliais obuo kurios tą rūkštį neutralizuo. valytuvai, rašomos maši
tuojau pat viskas lūžta, ply kį darbą, reikia dar žiūrėti, net apsileidusių. Ypatingai
tarpo ir kartais padaro liais.
! ja. Dėl to ir ta reikia obuo- nėlės, rankiniai laikrodėšta, blunka, irsta. Viskas da kad jis dirbtų jį taip gerai, išsiskiria ir ryški dvi pusės, juokingomis.
Naudotis obuoliais gydant, ^us nuryti nekramčius, arba l'ai, auksinės plunksnos,
romą tam kartui. Kiekvie kaip tik begalėdamas. Tegu
akiniai ir sidabriniai daik
viduriavimą reikia taip: nu- gerti obuolių sunką,
Viena'grupė
moterų
labai
Paprastai
mada
iš
karto
tai dar galima gauti pai
nam terūpi kuo mažiausiai dirba pamažu, by tik rūpes
lupti
gerai
prinokusius,
nu

mažai
dėmesio
kreipia
į
sašuolių
nedaro,
bet
keičiasi
su
Ir
sveikiems
žmonėms
Budriką.
ir kuo lengviausiai dirbti ir tingai. Jei šluosto dulkes, te vo išorę vien tik dėl to, kad 1 perėjimais, dėl to yra gali,
, ,
.................... . plautiems obuoliams išimti obuoliai patariami gausiai
kuo daugiausia už tai paim gu nepalieka niekur nė vieO iš rakandų pasiūlome
kauliukus ir smulkiai sutar valgyti. Kas jaučia nuo obuo gražius parlor setus, mie
nos
dulkelės;
jei
šluoja
kam
laiko
E>e™aža
rūpintis
ma
prie
jos
prisitaikyti.
Ryš
ti. Kodėl taip yra? Todėl,
papras-, kus ir charakteringi mados kuoti. Nelaukiant, kol obuo lių vidurių pūtimą, tegul juo gamo kambario setus, di
kad žmonių širdyse ataušo barį, tegu iššluoja kuo švaj bruožai pasireiškia drabužių liai pajuos ir įgaus neape- valgo plonai nuluptus, o dar nettes, karpetus, lovų mat
Dievo meilė. Meilė yra stip- riausiai, visus kampelius, ne ' tais dalykais”, atrodo per
racns, pečius, gesinius,
riausia ragintoja ir įkvėpėja. ' tik ten, kur matyti. Jei ne- maža turinčios laiko, tuo bū- kirpime ir detalėse. Dėl to,, titišką išvaizdą, reikia tuo geriau sutarkuotus, arba te elektrikinius, anglinius i
du net prieidamos kraštuti- j ypač turint mažiau drabužių, jau valgyti visai nekram geria obuolių sultis.
numų, apsileisdamos. An- svarbu daryti juos geros me tant. Kiekis nevienodas, pri Ta gamtos dovana, kurią aliejinius — visokių dai
galima gauti.
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Laisvas ir kitam nori suteikti laisvę
Su didžiausiu stropumu sekame iŠ karo fronto visas
žinias. Koks džiaugsmas, kada mes patiriame, kad amerikieoiai su nepalaužiama energija ir karžygiška
drąsa suduoda smarkų ir efektingą smūgį priešui. Koks
kilnus pasididžiavimas sukyla mūsų širdyje, kada mes
skaitome apie mūsų karių pasišventimą ir karžygiš
kus darbus, šis jausmas kyla ne kerštui išlieti, bet
parodyti, kad amerikietis supranta savo vertę ir jėgą.
Jungtinės Amerikos Valstybės karo neieškojo, bet
jos nieku būdu negalėjo tylėti ir pakęsti, kada dikta
toriai engė ir niekino žmonių laisves. Užtat nekartą
atsakomingi valstybės vyrai užstojo engiančiuosius ir
daug šiltos simpatijos jiems pareiškė, žinoma, tokie
žygiai negalėjo patikti žmonių laisvės pavergėjams.
Diktatoriai pykdami nėrės iš kailio, kad, va, atsiranda
taurių demokratų, kurie gina pavergtuosius ir sako
karčios tiesos žodžius tiems, kurie visai nesiskaito su
žmogumi. Jungtinės Amerikos Valstybės, gindamos ir
užstodamas skriaudžiamuosius, pelnė pas juos gilias
simpatijas.
Atėjo skaudi valanda. Pereitais metais, gruodžio pra
džioje, priešas iš pasalų puolė Jungtinių Amerikos Val
stybių laisvę ir jos kultūrinius ir ekonominius intere
sus. Priešas manė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės,
staiga užkluptos, pabūgs ir Žmonėse kils panika. Jei
priešas taip galvojo, jis labai skaudžiai apsiriko. Juk
visos Jungtinės Amerikos Valstybės atsistojo ant ko
jų, kilo didžiausias entuziazmas užpuolikui suduoti
mirtiną smūgį, visi žmonės susijungė j vieningą fron
tą gintis ir laimėti didžią kovą, kuri atneš ne tik
Jungtinėms Amerikos Valstybėms gražesnį gyveni
mą, taip pat patikrins visame pasauly pastovesnę ir
teisingesnę taiką ir pavergtieji turės progos nusi
kratyti okupantais.
Mes suprantame ir užgiriame Jungtinių Amerikos
Valstybių užsimojimus šiame kare. Jungtinių Amerikos
Valstybių didžiausias troškimas apginti savo kraštą
ir pavergtų tautų interesus. Kas pats yra laisvas —
jis nori laisvės ir kitam. Bet kur viešpatauja tik jėga,
smurtas ir žmonių laisvės paniekinimas, tai iš tokių
vietų tegali laukti tokio pat gyvenimo. ,
Vokiečių naciai ir rusų bolševikai (abu buvę drau
gui) snsipiovė dėl riebesnio kąsnio, šiandien tarp jų
vyksta baisi ir žiauri kova. Tiek bolševikai, tiek naciai
yra demokratijos ir žmogaus priešai. Jei laimėtų na
ciai — baisus būtų gyvenimas, jei laimėtų bolševikai
ir jie imtų diktuoti Europoje, taip pat būtų baisus
gyvenimas.
Bolševizmas ir nacizmas yra tokios sistemos, kur tau
riam, savistoviam ir kilniam žmogui nėra vietos. Jei
laimėtų šitos sistemos, tai ilgam laikui mes nematytumėm kultūringo ir gražaus gyvenimo. Žmonijai rei
kėtų pergyventi vėl vergijos ar baudžiavos laikus.
Žiaurus karas vyksta tarp rusų bolševikų ir vokie
čių nacių. Jungtinės Amerikos Valstybės kovoja su
japonais. vokieČiais-naciais ir italų fašistais. Rusai bol
ševikai sako, kad jie kovoja kartu su Jungt. Am. Val
stybėmis prieš agresorius. Bet rusai bolševikai su vie
nu agresorių — japonais veda flirtą, šis flirtas įneša
daug neskanumo į Jungtinių Amerikos Valstybių gy
venimą. Rusų bolševikų flirtas su japonais dar kartą
iškelia bolševikų kreivą politiką. Kokį kelią bolševi
kai ateity pasirinks — parodys ateitis.
Atrodo, kad rusai bolševikai ir iš šio karo trage
dijos nėra pasimokę, nes vis dar reiškia pretenzijas į
Pabaltijos kraštus, kurie kratosi visa savo gyvybe
rusų bolševikų ir vokiečių nacių okupacijos.
Nors rusai bolševikai, vedą karą, turi daug rūpesčių
namie, bet vis dėlto yra žinių, kad jie įvairiuose kraš
tuose veda bolševistinę progandą, ir, progai pasitai
liūs, norėtų ir kituose kraštuose įvesti bolševistinę
santvarką.

Jungtinių Amerikos Valstybių komunistai, pasinau
dodami dabartine situacija, nesnaudžia ir viską daro,
kad kuo plačiausiai išreklamuotų bolševikų vardą ir
parodytų kaipo žmonijos draugus.
Jungtinių Amerikos Valstybių komunistai, nors šian
dien dedasi didžiausiais šio krašto patriotais, bet nie
kas jiems netiki, nes jų visos viltys sudėtos ne Washingtone, bet Maskvoje.
Nora Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai komu
nistai kažin kaip sakytų, kad jie yra demokratai, nie
kas jų žodžiais negali tikėti, nes jie daugiausia liaup
sina diktatorių Staliną ir trokšta, kad Lietuva vėl bū
tų pagrobta bolševikų.
Jei lietuvis komunistas būtų demokratas, jis pa
smerktų Stalino diktatūrą ir reikalautų visoms tau
toms laisvės ir nepriklausomybes. Bet meB to iš ko
munistų negirdim, bet priešingai, visur skamba bol
ševikų gruoboaiškumo pateisinimas ir tų žmonių nie
kinimas, kurie kovoja už Lietuvos laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

Lietuva nenori nei bolševikų, nei nacių
okupacijos
Kokias pretenzijas bolševikai bereikštų į Lietuvą ir
kitas Pabaltijos valstybes, jų pretenzijos yra visai iš
piršto išlaužtas.
Rusai bolševikai. 1920 m. liepos 12 dienos ir 1926
metu sutartimi su Lietuva, atsisakė ir Visiems amžiams
nuo pretenzijų į Lietuvą ir pripažino Lietuvai nepri
klausomybę, o 1939 m. spalių 10 d. Molotovas ir Sta
linas pažadėjo nesikišti į Lietuvos vidaus gyvenimą.
Rusai bolševikai šias sutartis žiauriai ir smurtu su
laužė, 1940 metų birželio 15 d., okupuodami Lietuvą.
Lietuva, 1940 m. liepos 21 d., būva prievartos keliu
prijungta prie Sovietų Rusijos, nes jokių laisvų rinkių
mų nebuvo. Visi kandidatai į “liaudies seimą” buvo
išstatyti Maskvos. Žmonės prievartos keliu buvo va
romi balsuoti už bolševikų pastatytus kandidatus: žmonėB savų kandidatų neturėjo teisės statyti ir už juos
balsuoti. Rusai bolševikai visą laiką slėpė Lietuvos pri
jungimą priė Sovietų Rusijos jie vis kalbėjo, kad Lie
tuvai bus palikta nepriklausomybė.
Nors bolševikai prievarta ragino balsuoti už jų kan
didatus į “seimą”, bet daugelis visai nėjo balsuoti, jei
kurie ėjo balsuoti, tai daugiausia metė tuščius vokus
arba į juos įdėdavo laikraščio iškarpas arba įdėdavo
kokį lapelį, ant kurio būdavo parašyta: “šelauk bol
ševikai iš Lietuvos, mes jūsų nenorime.” Gal koks
penktas procentas balsavo už bolševikų išstatytus kan
didatus į “seimą.”
.į,
Lietuvos žmonių buvo noras pasilikti Laisvais ir ne
priklausomais, o bolševikai nieko nežiūrėdami, prieš
lietuvių valią prijungė Lietuvos kraštą prie Sovietų
Rusijos.
Bolševikai ir Jungtinių Amerikos Valstybių komu
nistai turėtų gerai suprasti ir rausti iš gėdos dėl savo
kalbų, kuriomis nori įrodyti, kad lietuviai laisvu noru
prisijungė prie Sovietų Rusijos.
*
Visi lietuviai nenorėjo ir nenori rusų bolševikų oku
pacijos, lietuviai taip pat nenorėjo ir nenori vokiečių
nacių okupacijos. Visa Lietuva niekam nenori vergau
ti, ji nori būti laisva ir nepriklaueomš.
Mes šventai tikime, kad Lietuva ir kitos Pabaltijos
valstybės vėl bus laisvos, nes tikime į Jungtinių Ame
rikos Valstybių pergalę. Juk prezidentas Rooseveltas
aiškiai pažadėjo pavergtoms tautoms laisvę ir nepri
klausomybę.
a

Stiprinkime frontą
Karas vyksta ne tik vandenyne, ore, žemėje, bet ir
žmonių širdyse ir protuose.
Atrodo, kad jau kada ne kada, bet vykstant baisiam
karui visi galvos apie pasiruošimą pergalei. Bet kur
tau. Staugiant kanuolėms ir ūžiant lėktuvams vis dar
kai kurie žmonės nepamiršta ir apie nešvarius biznelius, kuriais nuodija jaunų žmonių širdis ir protus, čia
kalbu apie įvairias nešvarias knygas ir piktinančius
paveikslus, kurie silpnina žmonių moralę ir veda žmo
nes į dvasinį ištižimą, kuris paruošia kelią į netikė
jimą ir pamiršimą rūpintis ir sielos reikalais.
Ne tik žmogus atakuojamas blogomis knygomis, ne
švariais paveikslais, bet taip pat jis traukiamas į vi
sokius sąjūdžius, kurių tikslas kovoti prieš Dievą ir
Katalikų Bažnyčią.
Nė vienu laikotarpiu, tur būt, Katalikų Bažnyčia
nepergyveno tokių skaudžių valandų, kaip šiandien.
Jau ne vienas pesimistas išdrįsta tarti: “Krikščionybė
pergyvena krizę.”
Ne krikščionybė pergyvena krizę, bet jos išpažinė
jai. Krikščionybė yra stipri, sveika ir pajėgi, tik gai
la, kad žmonės pro ją praeina ir nesidomi.
žmonės atsitolina nuo gyvybės versmių, o eina ger
ti sutrų ar pamazgų ir taria, kad tai skanu ir sveika^
Kai šiandien žmoniją ištiko baisi katastrofa, tai dabar daugelis jau praregėjo ir suprato! kad visiį tjį bal-
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(“Draugas”, 1917 m/va
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Nužudytas Amerikos jū
rininkas.-.. Vokietijos sub- Iš aptrūnijusiu lapu
marino šoviniais nužudytas
Ar teisybė, kad pas dauge
Amerikos jūrininkas LVal- lį:
lace. Tai gali pagreitinti A1. Nuoširdumas — nuėjo
merikos įstojimą į karą.
gulti.
2. Linksmybė — pasislė
Paėmė 23 vokiečių laivus. pė.
Filipinų salų vyriausybė pa
3. Teisybė — negali rasti
ėmė net 23 vokiečių Laivus, kelio.
kurie čia slapstėsi nuo pat
4. Sąžinė — kabo į gembę
karo pradžios.
pakabinta.
5. Atsidavimas — senai
18 milijonų kareivių. .. Jei palaidotas.
6. Melas — ordenuose vai
būtų reikalas, Jungt. Valst.,
pravedus priverstiną karei kšto.
7. Dora — vaikšto uba
viavimą tarp 18 ir 45 me
tų amžiaus vyrams, galėtų gauti.
sudaryti 18 milijonų karei
8. Pavydas — karaliauja.
vių armiją.
9. Meilė — išvažiavo vie
•
šėti.
10. Kantrumas — viską
Paima Vokietijos laivus...
Jungtinių Valstybių karo pergali.
“Draugas” 1917 m.
laivyno sekretorius įsakė pa
imti du Vokietijos laivus —
“Kronprinz W ilhelm”
ir
“Prinz Eitel Friedrich”. šie Po svietą pasidairius
du laivai buvo PhiladelphiDidžiapilvis, komunistų ly
jos uoste. Kituose uostuose deris, žiemos šalčiams, užapaimta daugiau vokiečių lai- takavuB New Yorką, skubiai
išvyko į Floridą, kur be vaivų.
*

t
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šių nelaimių, kurios daoar vyksta pasauly, svarbiau
sia priežastimi yra nutolimas nuo Kristaus ir paneigi
mas Jo mokslo viešame gyvenime.
Jei mes norime geresnio ir žmoniškesnio gyvenimo,
tai mes turime būti geresni ir žmoniškesni, nes kokie
yra žmonės, tofcttiš mes turime ir laikus.
Nežiūrint, kad mes ir sunkius laikus gyvename, bet
pasauly dar yra daugiau gero, negu blogio. Mes ma
tome dar didelį pasišventimą ir karžygiškumą krikš
čionyse. Tie reiškiniai mus džiugina ir ragina nenu
leisti rankų, bet su triguba energija dirbti, kad platintumėm Kristaus karalystę žemėje.
Tada tik mums seksis platinti Kristaus karalystę že
mėje, kada mūsų prote, širdyje, valioje ir visame mū
sų gyvenime Kristus bus gyvas. Taigi, kas nori dirbti
katalikiškąjį darbą ir nori, kad jis būtų sėkmingas,
kad mūsų pavyzdys atšalusius sušildytų, reikia gyvos
dvasios ir energingos valios. Mes turime būti švelnūs
ir malonūs, o ne zirzikai, nes žiogų zirzimas visiems
įkyri, o lakštučių balsai bemaž visus sužavi.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietuviai daug yra
nuveikę įvairiose sr ’.ybe: buvo padėję Lietuvai Laisvę ir
nepriklausomybę išsikovoti, kuri dabar vėl išplėšta, su
kūrė gražias kultūrines įstaigas, suorganizavo parapi
jas ir t.t. ir t.t. žodžiu, lietuvis atsistojo ant savo kul
tūrinių kojų. Dabar tenka daugiau susirūpinti savo
dvasios puošimu (bet niekas nesako, kad ši sritis būtų
buvusi apleista), tik mes norime pabrėžti, kad dabar
tinis gyvenamasis laikas reikalauja daugiau dvasios
milžinų, jei norime, kad mūsų vardas būtų amžiams
įrašytas į istorijos lapus ir galėtumėm daryti teigia
mos įtakos tiems, kurie klaidžiojo gyvenimo kryžke
lėse. Nes labai svarbu, kad katalikų frontas kasdien
stiprėtų ir didėtų.
Katalikų frontas bus stiprus ir didingas, juo mes
daugiau turėsime sąmoningų ir organizuotų katalikų.
Todėl svarbu išplėsti organizacijų tinklas: vyrų, mo
terų, o ypač jaunimo. Labai labai atkreiptinas dėme
sys į vyčių organizacijos išplėtimą ir sustiprinimą, nes
jaunime yra mūsų ateitis ir pasididžiavimas.
Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie knygų leidimą ir
platinimą, kurios įneštų naujos dvasios į mūsų gyve
nimą, o šalia to. mes knygų išleidimu daug pasitari
nautumėm ir Lietuvai, kuri dab\. neturi visų galimy
bių paruošti geriausių veikalų. Tiesa, Lietuvių Kultū
rinis Institutas šioj srity gražų darbą jau dirba, bet
negalime visų knygų išleidimo ant jo pečių užkrauti.
Juk mums reikia dvasinio turinio, dailiosios literatū
ros, grašių apysakų ir romanų. Jau čia kaip ir neįeina
į Lietuvių Kultūrinio Instituto sritį. Tat reikėtų kito
žanre knygų išleidimu pasirūpinti kitiems.
Veikimo dirva plati, pajėgų turime, tik reikia subur
ti išblaškytas jėgas katalikybei ir lietuvybei palaikyti
ir stiprinti lietuviuose.

,___

___ A..

L> B. K. Federacijos sekretoriatas

kščiodamas pajūryje sykį
pastebėjo, kad pradeda niau
ktis dangus ir juodi debesys
eina iš vakarų į rytus. Susi
tikęs floridietį, sako:
— Atrodo, kad Šiandien
turėsime lietaus.
— Nebijok, Čia niekados
nelyja, — atsako jam Do
ridietis.
— Tik pažiūrėk, kokie
ana juodi debesys eina —
sako Didžiapilvis.
— Šitie debesys yra tušti,
Jie tik grįžta atgal iš Kali
fornijos daugiau lietaus pa
siimti, — paaiškino floridietis.
S. K. Lukas

Brazilijoj vienoj vietoj bu
vo toks atsitikimas. Kalėdų
prezentui vaikinas nupirko
savo merginai ant stalo pas
tatomąją lempą. Po Kalėdų
mergina nuėjo į storą lempą
išmainė ant šautuvo, kuriuo
paskui savo vaikiną nušovė.
Jonas Betvarkis dar Lietuyoje gyvendamas buvo labaušaunua kavalierius ir
plačiai žinomas net keliose
apylinkės parapijose. Kur
tik sužinodavo turtingą mer
giną, tuojau ir važiuodavo
su savo piršlių.
Nuvažiavę į vieną toli nu
rodytą vietą rado merginą
labai seną ir negražią. Tėvai
ir pati mergina piršlius la
bai gražiai priėmė. Stalas
buvo nukrautas visokiais vai
giais ir gėrimu^ Sėdęs prie
stalo Jonas Betvarkis ėmė
valgyti su tokiu apetitu, lyg
būtų kelias dienas badavęs.
Sėdėdamas šalę jo piršlys
neiškentes alkūne bakstelėjo
į šoną sakydamas:
— Liaukis, nevalgyk taip
daug. Juk tas gali atsiliepti
į mūsų reikalą. Kelionė gali
būt veltui. Manys, kad esi
nesvietiškas ėdikas.
— Nesirūpink, — atsakė
Betvarkis, — aš tos mergi
nos nevesiu, tad valgyti ga
liu kiek tik man lenda.

Nauji Priežodžiai
Su piikakakčiu nestpešk,
su meška nesigrumk.
Su išplėštais turtais tre
čioji karta nesidžiaugs.

/ want. ..
Fi€BTlWG DOLLARS

A

Amerlea most be strong.
Every man and woman mwrt
contribute their atrength to the
■trength of America at war.

Some are earrying gulta—
■ome are flying planee—aome
are giving their biood on ahipa
at aea.
YOU on the horne front nmet
bny thoae guna—thoae planes—
those ahipa. That muat he your
eontribntion to freedoaa under
Sw!
BUY DEFENSE
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every
penny you have to aparei

1
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ŽUVO MOTERIS ŽEMES NUSUNKIME

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
.

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

J

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius

Į lietuvių kalbą Išvertė Izabelė MatusevičMkt
(Tęsinys)

kraštus, į laisvės šalį.

— M-ano vyras neturi noro kada nors keltis į užsienį.
(Tęsinys)
Žinoma, galimas daiktas, kad mes iš Rusijos galime išva
z
žiuoti. Bet tai atsitiks ne dėl to, kad mano vyras čia
Tie,
kurie
yra
sužavėti
rusiškuoju
bolševizmu
ir tie
nenorės pasilikti, bet kad pati Rusija nepanorės, kad jai
kurie bandytų žavėtis, galima jiems priminti komunistų
dirbtų rimti žmonės...
P. M. laikraščio redaktoriaus R. Ingersol, 1041 metais,
Bet geriau papasakokite apie savo studijas.
rodos, spalių mėnesį, parsivežtus įpūdžius iš rusiškojo
— Jus sakote tiesą; rimtų žmonių darbo Rusija
bolševizmo “rojaus”. R. Ingersol, P. M. komunistų laikraš
nenori. Aš turiu didelių sunkumų: jūs žinote, mino tėvas
čio, išeinančio New Yorke, redaktorius sako, kad viduti
buvo gydytojas, o tai šiuo laiku — didžiausias nusikalti
nis darbininkas per mėnesį uždirba 200 rublių. Toks dar
mas. Kiekvieną dieną drebu nuo “valymo”; aš daugiausia
bininkas minta juoda duona ir kopūstais, turi vieną eilu
įtariamas nuo to Laiko, kai mano profesorius mane pas
tę rūbų ir gyvena susigrūdęs su kitais šešiais ar pen
kyrė savo asistentu. Aš įsitikinau, kad man bus neleista
kiais viename kambaryje. Sovietų Rusijos darbininkų 99^
baigti studijų. Bet kam tai jums ašaroti? Mano vidaus
gyvena skurdžiau už skurdžiausius Jungtinių Amerikos
įsitikinimų, man visai vistiek, ar aš jas baigsiu, ar ne.
(“Draugas" Acme telephoto)
Valstybių darbininkus.
Aš tikras, kad tas jūsų daugiau nedomina. Na, geriau
Taip atrodo San Francisco, Cal., vienoj rezidencinėj daly, kur nuo kalvos nuslin
Manau, kad skaitytojas man dovanos, kad padariau
sios kloties, menęs pas save nekvieskite, neateisiu, nes kus! žemė sugriovė ir užvertė keletą namų. Ten žuvo viena moteris.
mažą ekskursiją į šalį, o dabar vėl grįžtų, į tą kraštą, ku
negalėčiau jūsų vokiečio matyti.
riame viešpatauja nacizmas ir žmones pergyvena karo
Dideliais žingsniais jis atsitolino nuo manęs. Mane
b&iBybės.
apėmė labai nemalonus jausmas; man rodės, jog padariau
Nacizmas yra nelaimė ne tik visam pasauliui, bet ir
kažką blogo ir labai negražaus, ir dėl to esu kalta. Kaip
Tie “greiti ir griežti žings- stijų teritoriją apsaugoji- tybių. Praktiškos pasekmės Vokietijai. Ne vienas vokietis bijo, kad po nacizmo
sunku matyti, jog sukeli kitų žmonių jausmus, į kuriuos
niai” ir “praktiška ir koope- mui Pietų Californijos. Sį šių žingsnių yra — atidary- siautimo neateitų į jo kraštą dar didesnė nelaimė. Todėl
negali atsakyti. Kodėl mane visada likimas persekioja?
ratyvė akcija” kitų Ameri- žygį Valstybės Departamen- mas prieplaukų Suv. Valsti- jo gyvenimas neramus ir netikras. Vokietijos miestų nuo
Spalių 13 d. kos respublikų paimta įvyk- tas pavadino “ryškiu įrody- jų laivams, ir neprileidžiant oro puolimų aptemdymas, virš miestų bombanešių pasiro
dyti žemyno visuotiną ap- mu kooperacijos visų žemy- ašies laivų, sulaikymas ašies dymas, kuris ne vienuose namuose pasėja mirtį, tokie ir
Iš universiteto eidama, užsukau pas Natašą. Vos saugą, pranašauja koordina- no tautų apsaugoti žemyną propagandos, ir kaip Vene panašūs reiškiniai dar didesnį siaubą sukelia vokiečio dva
peržengus slenkstį, pamačiau ją beliūdinčią. Ji buvo ati ciją Naujo Pasaulio jėgų nuo viliugingų agresorių jė- zue’a prezidentas Medina sioj. Todėl ne vieną vokietė sako:
dariusi mažą siuntini nuo Igoro motinos. Iš jo išėmė šil Trečiame Susirinkime Ame- gų.”
pabrėžė, “prižadėjimas jų
— Jei aš negaučiau pirkti sviesto ar mėsos — tai
kinį krepšelį tabakui.
rikos Respublikų Užsienio
Columbia ir Venezuela moralių, protinių ir medžia niekis, kad tik šią naktį neatskristų bombanešiai, kelią
— Žiūrėk, Aliute, — sakė ji, — jis negali būti nuo Reikalų Ministrų, Rio de Ja- taipgi nutraukė santikius ginių jėgų” apsaugai šio že nerimą, neduodą miegoti ir sėją mirtį.
Igoro motinos, jame radau ir raščiuką!
neiro, Brazilijoje, pagal pas- su jėgoms, kurios kariauja myno prieš agresiją.
Krintančią vokiečių nuotaiką nacių propaganda bando
— Brangiam Igorui atminimui sunkių dienų kalėjime! kelbimą iš Office of Coordi- prieš Suv. Valstijas.
pakelti
įvairiausiais būdais. Kalbama žmonėms apie dide
Chile pasiūlė susirinkimą
— Sėdžiu, laužydama galvą, nuo ko jis galėtų būti, nator of Inter-American Af- Columbia prezidentas įtei- užsienių
Ministrų pagal les nacių pergales, nepaprastus Hitlerio planus ir visokius
— skundės Nataša.
fairakė Suv- Valstijų ambasadų- Buenos Aires Lima ir Ha^ kitus dalykus. Kai kuriuos vokiečius propaganda nurami
— Nataša! — toptelėjo man mintis. — aišku, kad
Kaip tik Japonija užpuo- riui Bogotoj solidarumo pa na konferencijos. Toji kon na, bet yra ir tokių, kurie atvirai pasako:
tai gali būti nuo Tosios! Prisimeni, kaip ji Igorą Tomske le Havają ir Filipinus, ir reiškimą, kurį užgyrė Co— Didžiojo karo metų mūsų vaikai savaitėje švęsdavo
ferencija parūpino tokį su
globojo, jam sėdint koncentracijos stovykloje, kada tu Vokietija ir Italija paskelbė lumbijos Ministrų Taryba,
sirinkimą kaip tik Ameri mokyklose dvi, tris pergalės šventes, o galų gale išgir
juo nenorėjai rūpintis.
karą Suv. Valstijoms, visos Pareiškime pareikšta, jog kos bus grasinamos. Suv. dom, kad mes karą pralaimėjom, kad tik vėl tas pate ne— Taip, galimas dąiktas! — tarė liūdnai Nataša. — kitos respublikos griežtai “Valdžia ima-ir ims reika
Valstijoms Su Chile forma pasikartotų.
Žinai, jis paskutiniu laiku vis labiau apie ją galvoja ir pareiškė (pagal Guatemalos lingus žingsnius apsaugoti
liai proponavo konferenciDaugelis vokiečių senimo į nacizmą ir karą žiūri skep
laiko idealu. Nepatenkintas jis manimi mūsų santykiuose; Užsienių Reikalų Ministrų) kontinentą ir pabrėžtinai įtiškai, juose jaučiamas didelis nuovargis ir nusivylimaB,
jis visada sakąs, aš esanti žuvis, o ne moteris. Jis turi “savo lojalų draugiškumą ir vykdyti jos greitą ir neat- jąPrograma valdomosios o dauguma jaunųjų žygiuoja po nacių vėliava. Ir tėvams
tiesą: aš jį labiau myliu dvasiniu būdu, kūniškai neat kooperaciją su Amerikos šaukiamą pasiryžimą visais
sakau į jo jausmus, o net dar prieštarauju; tas jį be galo Suv. Valstijoms” ir jie tęsė galimais būdais sulaikyti vi- Pan-American Tarybos pri skaudu, kad savo vaikų yra ne jie auklėtojai, bet nacių
įžeidžia. Jis visada sako, kad aš jam neatsiduodu, bet savo darbus apsaugai šio že- sus užsimojimus ant Pana- imta yra iš dviejų dalių — partija, kuri rauna jaunųjų širdžių krikščioniškus diegus,
pasėtus tėvų ir Bažnyčios.
tik jam nusileidžiu...
myno. Visos kitos 20 respub- mos Kanalo, kurie galėtų į1. Apsaugojimas Vakarų
Vokietijoje atsiranda motinų ir tėvų ir Bažnyčios at
Dabar suprantu ir ką reiškia šis mažas ryšulėlis, likos įrodė savo lojalumą ne vykti Columbia teritorijoje, žemyno
stovų, kurie užprotestuoja prieš nacizmo visišką vaikų
buvęs šalia tabako krepšiuko, tai jos iškeptas kvietinis tik žodžiais, bet ir apsaugos ir sulaikyti įvykius priešin2. Ekonominis solidaru pagležimą.
veikamais — kuris faktas gus tarp Amerikų solidaru- mas.
pyragėlis Igorui.
Naciai palaipsniui ardo katalikų organizacijas ir įs
Tosia norėjusi Igorui priminti tuos laikus, kai ji sėlenų turėjo sutrenkti Hitlerį ir mo teisių”.
Kitos
valdžios
pasiūlė
jo ilgą propagandą prie* į Taigi Kanalas yra apsuptaigas, pavyzdžiui, 1041 m. gruodžio pradžioj gauta žinių,
pyragėlius jam į kalėjimą nešusi.
platesnį
programą.
Pav.,
kad Nekalto Prasidėjimo vienuolynas Wilkingshede pa
— O kur Igoras? — paklausiau.
Suv. Valstijas tose respub- tag
kurios yra drauEcuador
pamainytų
pirmą
— Jis išėjo į senų daiktų rinką parduoti megztinį, likose.
gingos Suv. Valstijoms ir dalį skaityti “Vienybė ir : verstas į vokiškų filmų kontorą, o benediktinių vienuoly
nas paverstas prieglauda mergaitėms tapusioms moti
kurį jam motina atsiuntė.
Visos Centralinės Ameri- pasiryžę apsaugoti šią svar apsaugojimas Vakarų že-i
nomis.
Parėjo ir pats Igoras. Nataša jo klausė, ką reiškia kos ir Vakarų Indijos res bią vietą.
myno
”
.
Venezuela
siūlė
ap

šie daiktai motinos siuntinyje. Iš pradžių jis apsimetė publikos greitai paskelbė ka
Prieš tokius neteisėtumus pakėlė griežtą balsą vysku
Kitos šalys į pietus ėmėsi svarstyti žingsnius subend- pas von Galen, pasmerkdamas nacių darbus. Be kitko jis
nieko nežinąs; Nataša jam pasakius tiesą, jis prisipažino,
rą Italijai ir Vokietijai.
, įvairių darbų “bendrai ap- j rinti reikalingus darbus
kad tai nuo Tosios.
kalbėjo:
Meksika
tuoj
nutraukė
saugoti
kontinentą
”
.
Šie
kontinento.
Kartu
©u
bū— Kodėl tu man to tuojau nepasakei? — klausė su
— Mūsų vyrai kaunasi ir miršta už Vokietiją, bet ne
diplomatinius ir konsulinius žingsniai apima įšaldymą ^i® išvystyti bendrus tikssijaudinusi Nataša.
planus, kurie prisi- už tokius žmones, kurie kruvinai persekiodami mūsų, vie— Aš maniau, tu pati suprasi. — atsakė Igoras ne santikius su ašimi ir išsiun- priešų turtų, pripažinimą ne- ^u®
tė savo pulkus per Suv. Vai- liečiamybės stovio Suv. Vals- dėtų prie atbūdavojimo pa- nuolius
jų pačių brolius ir seseris,
kruvinai sužeidtvirtu balsu.
.
__________________________ saulinės tvarkos.
žia mūsų širdis ir vokiečių vardą išniekina prieš Dievą ir
— AŠ nesuprantu tik vieno dalyko: kodėl ji viską
.v.
prieš žmoniją.
Chile pasiūlė išstudijuo
dirba paslapčiomis, užuolankomis? Kodėl ne viešai? Ji
ti būdus sutvarkyti kainų \ Bsmarkas, baisusis vokiečių Imperijos kūrėjas, anais
gerai žino, kad paskui tave niekados nelaksčiau, tik tu
kilimą ir apsaugoti laivus laikai® (1870) dešimt metų vedė aršias kovas su vokiečių
užsispyrei mane vesti. Ji turėtų gėdytis, ta tavo Tosia?
tarp Amerikų komercijoj, katalikais. Jis įsakė areštuoti daug vyskupų, uždaryti
— Nedrįsk apie Tosią blogai kalbėti, — tarė piktai
prieš atakas nuo priešingų &imtu® bažnyčių, likviduoti visą eilę organizacijų, kurių
Igoras. — Ji kilnios širdies mergaitė! Ji pati badavo,
jėgų. Venezuela pasiūlė su- net
buvo konfiskuoti. Tų persekiojimų rezultate ka
norėdama man padėti, ištisas valandas ji prastovėdavo
talikų
atstovų
skaičius reichstage pakilo daugiau šimto,
bendrinti tarp Amerikų jū
žaltyje, kad galėtų man sėlenų pyragėlį įduoti, kurį buvo
Windhorstas pasidarė populiariausia asmenybė pasauly, o
rines tarnybas.
nuo savo burnos atitraukusi!
vokiečių katalikų moralinis atsparumas pasidarė
Ji niekados nebūtų mane vertųsi vadų atvaizdus piešti,
Taipgi įvykiai, kurie ve- rastas: visi susiceraeutavo ir kovą laimėjo,
ji būtų pati radusi būdų užsidirbti pinigų!
i dė prie konferencijos Rio, kapituliavo prieš popiežių Leoną XŪ3.
— Ak, taip? Na, gal būt, ji pasieks savo tikslą.
įrodo, “Bendrą nusistaty
UNITED
šiandien naciai veda smarkią kovą su vokiečių katali
Nataša, paėmusi nuo Lango pieno butelį, pradėjo jį
mą Amerikų.” Ir preziden
plauti. Ji stengės būti rami, bet matės, kad susijaudini
STATES
tas Rooueveltas dėkodofnas kais, jie ardo ir griauna katalikus kultūrines Ir organiza
mas staiga didėjo. Vis labiau kratė ji butelį. Staiga ji
Ecuador prezidentui Arre- cine a tvirtoves. Dabar kova daug sunkesnė negu BiriuarDEFENSE
puolė į žemę, rankomis nusigriebė už galvos, veidas buvo į
; yo dėl Rio, telegrame sakė fco laikais, nes šiandien vokiečių katalikai nebari jokių
skausmo surakytas, o visas kūnas drebėjo.
— Šis bendras tikslas bus politinių susibūrimų ir laisvių; dabar težinomas tik HitleIgoras pribėgo prie jos ir meldė:
stipriausia jėga. apaaugoji- leris ir laisvai gali veikti tik nacių partija, o tada buvo
Bismarkas, egzistavo eocvaMefflokr&tai, katalikų centro
— Nataša, mano balandėli, atleisk man, atleisk!...
i mui mūsų laisvių.”
I
partija ir kiti, plačiai skambėjo katalikų rado Windborsto
Jis bučiavo jos rankas. Nataša dejavo ir sunkiai man
tarė:
1 duo labiau susipratęs ka vardas. Bet ir šiandien vokiečių katalikai, kiek gali, žmo
— Aliute, man labai bloga, prašau atvesk gydytoją.
talikas, tuo daugiau remia gaus pozicijas gina, nors ir sunkiausioje sąlygose. Reikia
Jis gyveno gretimuose namuose Ir, laimei, buvo na
katalikiškąją spaudą. Dėl to manyti, kad žmogaus asmens teisių ir kultūrinių vertybių
mie.
j ir Tamsta pasisteugk gauti gynėjai ankščiau ar vėliau didžią kovą laimės.

VISOS AMERIKOS RESPUBLIKOS VEIKIA ŽEMYNO APSAUGAI
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GLASSIFIED

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
mą $4,375.92 reikėjo sukel
ti įvairiais būdais. Sukelti
North Side. — šiaurinėje tiek pinigų kitokiais būdais,
Chicago dalyje jau nuo se reiškia reikėjo dirbti.
Ir
nų laikų yra įsikūrusi lietu- klebonas bėgyje metų turėvių katalikų šv. Mykolo Ar- jo praleisti beveik visą laikangelo parapija.
ką rūpindamasis įvairiomis
Nors parapijos istorija pramogomis. Tomis įplaukoman nėra žinoma, bet gali- mis buvo padengtos bėganma spręsti, kad, steigiant čio gyvenimo išlaidos atmoparapiją, turėjo būti dau- ta $200.00 parapijos skolos
giau parapijonų, negu da ir baigta mokėti likusi sko("Draugas" Acine telepholo
bar randasi. Kitaip nebūtų la $487.00 už gumines grinŽmonės verčia namų griuvėsius Marin, Cal. Namus sugriovė žemė nuslinkus! nuo
gavę nei leidimo steigti pa- dis už grotelių. Be to, dar
rapiją.
parapijos ižde su praeitų pašalinio kalno. Žuvo 16 m. amž. mergaitė. Griuvėsiuose ieškoma jos lavono;
Dabartiniai parapijonai metų balansu liko $854.05.
Teisingai ir pilnai įkai- £
išsiblaškę po visą North Baigus 1941 m. parapijos štienė, Bladikienė, Manstis,
Side. Ir tų jau ne per dau- skolos liko tik $1,800.00. Dėl Kulpinskas, Genis, Valaitie-' nuoja kito darbą tik tas, kugiausiai. Vieni išmirė, kiti to, Dievui laiminant, šv. My- nė, Cernevičia. P. Mažonie riam pačiam teko toks pat
A. A.
išsikėlė į kitas kolonijas, o kolo Arkangelo parapija da- nė, A. Rimidaitė, J. A. Šal darbas dirbti.
ALEKSANDRAS
DOMBROWŠKI
toliau gyvenantieji, ypač ro gražią pažangą. Tame tenis ir kareivis Čali3 Lut
Mirė vas. 8. 1942, 9 vai. ryte,
jaunimas, lanko tas bažny- darbe klebonui daug gelbs kus.
sulaukęs 66 metų amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa
Iš
Waukegan
—
Zuzana
nevėžio apskr.. Scdobrova par.
čias kurias greičiau gali ti jo darbštus komitetas ir
t
VaidukSnės kaimo.
Žekienė ir iš Kenosha, Wis.,
parapijonai.
pasiekti.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime
A.
Mockienė.
Geografinė parapijos pa Mokėjimas sugyventi su pa
brol) Stanislovą, brolienę Ma
JURGIS MILLERIS
ry, sesers sūnų Joną LukošeAtsiprašau
tų,
kurių
p?
Į
rapijonais
ir
vieningas
vei

dėtis irgi nepavidetina: to
vlcz. pusbrol) Juozapą Dom(Gyveno: 4422 So. Campbell
browsk|, jo moter) Pauliną ir
Avc., tel. Yards 1864)
li nuo visų kitų lietuviškų kimas iš mažų dalykų pada vardžių nesužinojau. M ti
jų šeimą, pusoeserj Karoliną
Praninskas, jos vyrą Mykolą
Persiskyrė su Šiuo pasauliu
kolonijų ir dėlto iš kitur ro didelius. Reikia tik pa- nenori skelbti. Ačiū visiems. į vasario
ir jų šeimą tr kitų giminių
6 d.
1942 m., 4:40
ir
pažįstamų. Lietuvoje sese
popiet, sulaukęs pusės am
Labai džiaugiuos žmonių i vai.
lietuviai, norintieji atsilan- linkėti kun. J. šaulinskui ir
rį Karoliną
Chapsklenę
ir
žiaus.
brolvalk) Joną
Dombrovvsk).
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iŠ
užuojauta.
Aukas
taupau,
kyti į parapijos pramogas,- parapijonams dar didesnio
Kūnas pašarvotas J. F. EuŠiaulių apskr., Šiaulių miesto.
deikio kopi., 4605 B. HermiAmerikoje
išgyveno
29
m.
kad
pavasarį
vėl
galėčiau
bažnytines iškilmes, iš prie pasisekimo tikėjimo ir tau
tage avė. Dėl platesnių žinių
Paliko dideliame nuliūdime:
tel.: Portsmouth 8936.
moter) Aleksandrą, po tėvais
išvažiuot
į
mineralinius
šal

tos
darbuose.
Namiškis
j
žasties tolumo susilaiko. O
Laidotuvės įvyks Trečiadie
Stafikauskaitė, po pirmu- vyru
ny, vasario 11 iš kopi. 8:30
tinius
daugiau
sveikatos
at

Kučlnsklenė; podukras, Kazi
už pusės bloko ant kampo
vai. ryto bus atlydėtas į šv.
mierą.
Petraitlenę
jos vyrą
Kryžiaus par. bažnyčią,
ku
gauti. Tas šimtus dolerių
Jurgi ir šeimyną, Heleną Kanrandasi kita gana graži ka
rioje įvyks gedulingos pamal
tautienę, jos vyrą Antaną ir
Vargšo
padėka
dos už velionio sielą. Po pa
kainuoja. Bet tikiu, kad
šeimyną, Petronėlę Marozienę,
talikų bažnyčia. Prie tokių
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
jos vyrą Zigmontą ir Ju šetzimiero kapines.
myną, Estelle McCormick
ir
aplinkybių reikia mokėti šei
Cieero. —» Širdingiausiai Dievas ir žmonės padės m?z
Nuoširdžiai kviečiame visus
Jos vyrą Edwin, Allce Pau
gimines, draugus-ges ir pažįs
lius,
jos vyrą Kazimierą
ir
mininkauti.
dėkoju “Draugo” red. už iš tos skaudžios nelaimės
tamus dalyvauti laidotuvėsej
šeimyną:
švogerius, Pranciš
Nuliūdę Brolis, Brolienė Se
kų Stautį ir ,io moter) Sofiją
Turint po ranka parapi davimą vietos mano atsi išeiti.
suo, Brolvaikis ir Giminės.
ir jų Seliną. Stanislovą Stau
laidotuvių Direktorius J. F.
Nuoširdžiai prašau brolių
tį ir jo ųnoterj Petronėle ir
jos atskaitą, pasirodo, kad šaukimui ir padėkai.
Eudeikls, Tel. Yards 1741.
ju šeimą. Ir daug kitu gimi
nių ir draugų • Amerikoje ir
klebonas kun. J. Šaulinskas
Šv. Kalėdų proga mane ir sesučių lietuvių pagalbos.
Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas J. Liulesu savo neskaitlingais ir iš- vargšą sušelpė:
J. Lapinskas, 1414 S. 5C
vičiaus koplyčioj. 4348 S. Ca
lifornia Avė. Laidotuvės įvyks
Siblaškusiais
parapijonais
Regular Democratic OrCt., Cicero, III
antrad.. vas. 10 d.. 8:30 vai.
+ A
ryto iš koplvčios ) Nekalto
moka šeimininkauti ir para-; ganization of Cicero: A. J.
Prasidėjimo švenčiausios Pa
A.
nelės par. bažnyčią, kurioj )pijos dvasiniai ir medžiagi Kaupicka ir Wm. Bill. PralTikroji ramybe iv taika
vyks gedulingos pamaldos už
niai reikalai nestovi ant gauskis, kuris turi ir taver bus tiktai tada kada žmo velionio sielą Po pamaldų bus
MYKOLAS PILACKAS
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
(Gyveno: 24M* k. IzCflvitt M.)
vietos, bet daro gražią pa ną 1500 S. 51 Avė. paauko- nės ištikimai laikysis 'Kris
pines.
Visi a. a. 'Jurgio Mille’rio
Persiskyrė su šiuo pasauliu
giminės, draugai ir pažįstami
žangą. Kiekvieną sekmadie jo didelę beskę visokio vai- taus moksle viešajame ir
vasario 6 d.. 1942 m., sulau
esate nuoširdžiai kviečiami da
kęs pusės amž.
nį ir per šventes pasikvie gio.
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
privačiame gyvenime
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
jam paskutln) patarnavimą ir
Panevėžio
apskr., Ramygalos
čia į talką tėvą Alfonsą,
Mano kaimynas: Mitkie
atsisveikinimą.
par.. Jutaini-ų kaimo. Ameri
Nuliūdę liekame:— Moteris,
Šv. Tėvas Pijus Ai
koje išgyveno 20 metų.
pranciškoną, kuris padeda nė, Baltuška ir italė Nelli
Podukros, č.fntsl ir Giminės.
Paliko dideliame nuliūdime:
I^iid. direktorius J. Liulebrolį Joną, gyvenantį Keno
dvasios darbuose. Jaunimui taip pat aukojo visokio val
vičius, tel. Lafayette 3572.
sha, Wisc.; pusbrolius, Myko
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
lą Pilacką,
Jurgį
Adašiuną,
ir visiems kitiems, kurie ne gio.
Joną ir Antaną Zupką; pus
seserę Anastaziją, po pirmu
gali atsilankyti išklausymui
Lietuvių Raudonos Rožės
vyru Ivanauskienę,
ir
daug
kitų giminių, draugų Ir pažįs
ankstybesnių šv. Mišių, įve Klubas .................... $5.00
tamų.
OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Priklausė prie Liet. Piliečių
dė 12 vai. šv. Mišias.
Lietuvių Kareivių drau
kiiūbo,
Lietuvos
Ūkininko
KELNER - PRUZIN
dr-jos Ir Raudonos Rožės kliūSunkiausias darbas ir rū gija ........................... $3.00
■bo.
Gūrlatuia* PaUraavimu — Moteris patarnauja
Kūnas pašarvotas Iaicbawlcz
pestis — medžiaginis para
Andrijauskas ......... 50c.
koplyčioj. 2314 W. 23rd Place.
Phone
9000
620
W.
15th
Avė.
pijos palaikymas. Bet ir šio
laidotuvės įvyks antrad., vas.
Labdarių Są-gos 3 kuo
10 d. Iš koplyčios 8:30 vai.
je srityje dalykai yra taip pa ........................... $2.00.
ryto bus atlydėtas į Aušros
Vartų parap. bažnyčią, kurioj
vedami, kad parapijos sto
Šv. Antano draugija $2.00
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą Po pamaldų bus
vis randasi geroje padėty
A. šlakis ............. $3.00.
nulydėtas į švento Kazimiero
kapines.
je. 1941 m. įplaukė $8,828.50.
Po $1.00: dr. P. Atkočiū
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
(įsteigta 1889 m.).
Parapijonai bažnyčioje su nas, A. Petkus, J. Taruliai,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę
liekame:—
Bro’is,
aukojo $4,452.58, likusią su- Bagdonienė. Šukienė, GrobPv-hr<r>|tal Pus-e'iriė. Giminės.

Parapijos pažanga

PETER TROOST
BUY A SHARE IN AMERICA

Lald. direktoriai Lachawlcz
ir Hunai, tel. CANaI 2516.

REIKALINGAS SPAVSTTTVftJE I.INOTYPI8TAS. Gerai patyręs Anglų
ir Lietuviu kalbose. Reikalingas tuolaus. AtsiSauklte telefonu tiktai ry
to ląlku, Saukdami: CANaI 8»10 ar
8011.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI

PATARNAVIMAI

HELP WANTED — VYRAI

DIAMOND POINT SAW
FBLING 1VORKS

TOOL AND DIE DIRBĖJAS
Patyrę? prie "cap
prie “cap dles.“

tread''

rolų

Ir

Taisome visokius plaktus. Taisymas
naminių pinklų tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catuloguc” kalnavlmo sąrašo.
Prlsiųskite
plūklus
paStu
“parcel
post“.

THE AHIDOR CO.
3428

W«ft

48th

WANTEP —

HELP

Place

MOTERYS

28 NO. 1,00 MIS STREET

REIKALINGOS ZIG-ZAG MAŠINŲ
OPERATORKOS.
Patyrusios prie
siuvimo kotų pri (-Sakius

Tel. MONROE 1397

PEERLESS COAT FRONT CO.
5<M» So. I’coria St.
5th

Floor.

Tel.:

.MONroe

W()LK STIBIO

4I»4

1945 West 35* Strset

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ
i
KIMŠĖJAI REIKALINGI
Kreipkitės

prie:

EmploymentOffice

ARMOUR and COMPANY

ADVANCED PHOTOGKAPHY
L0WE8T I’OSSIIU.E PKICES

43rd Ir Parkers Avenue
L’NION STOCK YARDS

PHONF I.AFAYBTTB 2H13

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

“Kiekvienas žmogus alk
sta Dievo”, — pasakė grai
kų rašytojas Homeras.
žmogus giriamas sulig jo
išminties.

Atsikreipiant darbo | viršmlrtėtas dar
bininkų paieškančias {.staigas ir |
visos
kurių
garsinimus
matysite
“Drauge” ateityje, patartina jums
pranešti darbo rirsinlnlunmM, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
Įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pageldauami darbininkai, bus Jums daug
lengviau gauti darbus paaiškėjant
vi išminėtoms informacijoms.

Neapsiimk to, ko negali
išpildyti, kitaip bus tau gė
da, o kitam, gal, skriauda.

HELP WANTED

ADVERTISEMENT

DEPARTMENT

327 No. Dearborn Street
Tel.:

RANdolDh

Dievas turi daug vardų,
nors Jis tėra vienas.

»488—948»

Dievas mums davė žemę,
Pirk tik išmintį, mokslą o jūrą paliko bedieviams.
ir supratimą.
Saliamonas
' Turkų priežodis
Žmonių pajėgų netrūksta
— jiems trūksta tiktai va
lios.
Victor Hugo SKELBKITĖS “DRAUGE’’

4606-07 SOUTH HEKMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
iš Stoties WHIP (1620), su P. daltlmieru.

MONUMENT CO.
MEN1AKI — VERTINGI

PAMINKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKSIMO MUMIS
REKORDAS
Al firma virš 50 m. ton pačio*
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS I

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamher of Commerce.

MODERNI IšvIdlB# PARODA

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 0 iki 9 v, vak.; Sefttad. ir Sekm. 9 iki Ovai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
$319 Lltnanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARda 1138-1139
8812 So. VVestern Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehilI 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVIČIUS
Tel. YARda 0781-0782
4348 S. California Avė.
LACHAWICZ IR HUNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515
ANTANA8 M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
$307 Lltnanlca Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Pfnnadlenis, vasario © 18*2

PADANGŲ VARTOJIMO SUVARŽYMAI
GRIAUJA VIEŠKELIAIS JUDĖJIMĄ

DARBO VADAI KARO TARYBOJE

svetainėj, 3259 So. Union
Avė. vasario 17 d. Prašom
visų, kas tik mylite užsiga
vėti lietuvišku papročiu, at
vykti. Visi būsite pavaišin
ti. Įžanga 25c.
Ta pačia proga bus pa
gerbtos naujos narės ir ar
čiau su jomis susipažlnsim.
Ypatingai su vestvilliete. Ji
mus pažįsta, o mes jos ne.
Sąjungietės visos prašo
mos atsilankyti ir savo sve
čius atsivesti. Komisija: A.
Janušauskienė ir M. Rumšienė tikrai pasitiks ir man
dagiai priims.
R. Mazeliauskienė

THATS LIFE

W

5 HA ūuld JTsr
omtuzr o*ra -rut
HOVtA VfTTM h BtAuTmu.aAOT 3S*JUt ISuMT JOS , <2«KXM
PutfH UFHflkUSTEIC'f - - -/AMP h
AaA«M Cl-OCK MOTOTZ.

TL

T£
,
Suvaržius automobilių ir vo mokama 3 arba 4 dolesunkvežimių padangų (gu-riai, šiandie jau reikalaujaminių lankų) vartojimą, pro'ma iki 15 dolerių, nes naujų
vincijoje viskas pradeda ki- negalima gauti.
c*oki ura* peac
Bet tai tik pradžia. Autotėti. Reikia atsiminti, kad
V«u Pipm‘t Mcrier
visais pavieškeliais (paplen- mobilių savininkams reikės
Anp VAM rrv CAOC
čiais) buvo praplitę daugy- dar daugiau susivaržyti nuo
bė visokių biznių, kaip Ui važinėjimų, kai vyriausybė »
užeigų ir pramogų, parduo- savo žinion paims ir senas,
tuvių ir gazolino stočių, padangas. Suprantama, ižfeiandie šių visų bisnių sa- naudojimas bus nutraukvininkai jau aimanuoja. Nu- tas, bet podraug bus uždą-'
siskundžia, kad mažėja vieš- ryta nereikalingi automobi- i
keliais judėjimas, Jei žmonės liais traukimaisi, kuriais su |
važiuoja automobiliais, tai keliama daug nelaimių,
daugiausia tik dienomis ir^ Prasitęsus karui ir ižny
tai tik svarbiais reikalais. kus provincijoje automobi
Padėka
Taupomos turimos padan lių' judėjimui, pasikeis pro
Rrighton Park. — Rengi
< "Drauge." Acme teleptaoiu,
gos. Plentuose jau retai kur vincijos veidas. Vietomis su
mo komisija ARD 6 skyr.
A. F. L. prezidentas W. Green, C. I. O. prezidentas
galima matyti kokį vieną grįš jau seniai palaidoti
“bunco” nuoširdžiai taria
kitą seną automobilį. Seniau priešautomobiliniai
laikai, Ph. Murray (dešinėje) ir Mrs. Anna Rosenberg susiačiū geradariams už skait
’l
būta kitaip, šeštadieniais ir kada svarbiausioji susisie- i rinkę ties Baltaisiais Rūmais. Jie visi trys yra Darbo
lingą atsilankymą, taipgi
sekmadieniais plentai net )Q kimo priemonę buvo arklys Karo Boardo nariai. Prezidentas sušaukė šio boardo
Lindžiams ir Rudžiams už
žo nuo automobilių. Turį se ir vežimas.
. posėdį.
suteikimą vietos. Jie ne tik
ną automobilį nepirko nau
daug darbo turėjo, bet dar
Miestai bus laimingesni,1
uoliau darbuojasi, Vyrai,
jų padangų. Tenkinosi var
ir aukomis prisidėjo. Dar
jei nebus varžoma elektros nepasiduokim!
Šiai, kur bus tikros
totomis antrarankėmis, pa
kartą visiems ačiū.
pajėga.
taisytomis padangomis, ku
Šis Šv. Antano iš Padvos užgavėnes
Mikus
Komisija
WHOLESALE
Karą laimėti tas visų pa- draugijos susirinkimas bu
rių buvo daug ir pigios. Kai
Nepraleiskite progos
LIUUOR
seni&u už seną padangą bu-1 siaukojimae bus didingas.
vo skaitlingas ir daugelis
For Thousands of Stifferers
IŠTAKIA
Bridgeport. — Moterų Są
narių užsimokėjo savo mo
Pain
—
Agony
Starta
To
Leave
in
jungos 40 kuopa laikė mė
iš anksto, kad nereiktų eilėj kesčius.
24 Houra
clrculate through the blood and commonŠis-tas iš Šv. Antano • stovėti
belp toosen the thlck strangllng mucua
Kappy Daya Ahaad (or You
prie langelio.
Beje, susiiinkime buvo nesinį susirinkimą 3 d. vaflrat day. thus aidlng natūra ln palliatlni
the terrlMe recurrlng choklng
":tng apasraa.
apsems, and
U«ežt<>|aeH>
Thlnk
of
lt
—
how
thia
old
arorld
laukiamas
dr.
P.
Vileišis,
sa
rio.
Pranešta,
kad
Federaci

ln
promotlng
free r breathlng and testful
po 'laij
4oes make progre »a now comes a
dr-jos susirinkimo
sleep. Mendaee is not a amoke, dope. or lnthlragi’
prescriptlon whlch ls known to pharlertlon. Juat pleasant. taateleaa palllatlng
jos skyrius gavėnioj rengs tačiaa dėl nežinomų prie Atsilankė nemažai narių.
(Maclata aa Allenru and w1thln 41
tablete that have helped thousands of aulfertra. Printed guarantee vlth each packaga
boura
after
you
start
to
take
this
Iš protokolo pasirodė, kad
Cicero. — Draugijos su naudingas paskaitas. Prele žasčių neatsilankė.
—money back unless completely satlafactory.
earlft ketina formule paln, agony and
Ask your druggist for Meudaco today. Only 60c.
Jnllammatlnn cauaed by ezcesa urlo
praeitam
sus-me
įsirašė
dvi
sirinkimas įvyko vasario 1 gentu, kaip girdėt, bus kun.
teid has started to depart.
A. Valančius
KBMK1TM
•Allenru does Juat what this ftutice
d. Pirmininkas Alfonsas Pa dr. A. Deksnys. Diena bus
naujos narės: Antanina BuSaya lt wlll do—it ia guaranteed. Tou
SENĄ
ran get one generous bottle at leadLIETUVIU
.aeMuk.
Ing dnigetores everywhere for U
palius Ir kiti valdybos na vėliau paskelbta.
bnienė ir jos dukrelė Anta
OR? 04
cente and tf lt doean't brlng the joyI 4AMTEH Ksv
Dar
apie
vieną
•ue
resulta
you
ezpect
—
your
naoiey
riai atsilankė, išskyrus kon
nina Stočkienė.
PAMOKOS
afoola heartedlr twturaa&
e
MUTUAL LIUUOR Co
trolės raštininką, kurio vie Iš Labdarių Sąjungos pa
Šiame
sus-me
iš
West1707 S. Halsted St
darytas pranešimas, kad lab mūs veikėją
Anglų Kalbos
IVa. BOUUEVARD 0014
tą užėmė A. Valančius.
t
III., persikėlė D. Ra
dariai deda pastangų sukė Dirbančiam visuomeninį 'ville,
Lietuvių
Kalbos
teltienė ,r įs,ra46 naujo8
Susirinkime padaryta vi
Listen to
Knygvedystės
limui pinigų, kad baigus darbą aiškiai matosi, kas iš
sa eilė pranešimų. Visi na
narės
:
Paulina
Savickienė,
Stenografijos
r..
PALANDECH
’
S
riai džiaugėsi pranešimu iš merkyje“ Ragmta^vi^rku-l1”“ darbuojasi 'Vairio’e Uršulė vnuecK.eue,
Mašinėle Rašymo
Galeckienė, Julė Pu„.JI,
___
HeUiimo.
srityse:
Stundo.,
kelien
ė,
Juškiene
buvusio draugijos vakaro >
Aritmetikos
RADIO BROADCAST
CONRAD
rie dar nepriklauso Labd
Pilietybės
Nors išlaidų nemažai būta,
Federacijos, Labd. Są-gos įr viktorija Volteraitė, ku
Featurim a Program of
Fotografas
Sąjungai, įsirašyti. Mokės ir k. Tie žmonės ne tik pa
MOKSLO LAIKAS:
vienok pelno liko $110.00.
ri
užėmė
mirusios
mamytės
F.tudlja
(rangu pir
YUGOSLAV FOLK MUSIC
tis tik 10c į mėnesį.
J»os rūšies su mo
švenčia savo laiką, bet dar vietą. Be to, perstatyta O-1
Iš Federacijos skyriaus
Nuo 9 ryte Ud 3 vai. p. p.
dernlMcomis
užlal
l domis Ir Hollywood
ir nuo 7 Ud 9 vai. vakare.
pranešta, kad ruošiama ben Ligonių raporte buvo pa ir lėšų priseina pridėti. Ir na Milašius:' Džiaugiamės Every Saturday, 1 to 2 P. M.
; ftelMorals.
Darbai
Gat antuotas.
STATION WHIP
dras Lietuvos Nepriklauso žymėta. kad serga tik vie ką už tad gauna? Vietoj sulaukusios jauzų sąjungieAMERIKOS LIETUVIŲ
IBIO MUeyetea <T*» af
Mat)
padėkos, atjautimo, labai čių. Lauksim ir daugiau.
mybės sukakties paminėji nas. narys.
MOKYKLA
420 W. 63rd Street
Vasario
22
d.
draugija
res
dažnai
patiria
įvairių
nemas vasario 15 d.. Ashland
Sus-me skaitytas kvieti
816 W. 33rd Place,
Tet: Biznio
ĖNGlewood 5833
Blvd. Auditorium. Clcerle- ngia vakarą parapijos nau smagumų. Tokiu būdu dau mas į TT. Marijonų Bendr.
Chicago, IUL
Bez.:
ENGIevrood 5840
čiams nuvykti bus patogu, dai. Susirinkime raginta vi gelis mūs veikėjų yra net seimą. Delegatės išrinktos
nes 1 vai. popiet prie baž si nariai darbuotis, kad tas pasitraukę iš veikimo. Tai ir paskirta $3.00 aukų.
nyčios stovės trys busai, vakaras būtų sėkmingas. gi, veikėjų atžvilgiu mes
PILDO PER 20 METŲ
Sąjungietės
nutarė
užsi

Draugija
šv.
Antano
dide-1
turėtumėm
visai
kitaip
elgkurie nuveš ir parveš už 25
I. P. VARKALA
centus. Į paminėjimą įžan lė ir vien vyrų. Negarbė bū- tis, juoba, kad šiuo laiku gavėti kaip Lietuvoj: kepti
blynus ir visus svečius, ku
WHOtESALE
Lietuvis Auditorius
ga 25 centai. Kurie neturi tų, kad tuo vakaru vyrai ir tų pačių eilės retėja.
rie
atsilankys,
vaišinti
dy

Šiame straipsnely aš notikietų, jų galima gauti pas pasirodytų mizerniau už mo
3241 SO. HALSTED ST.
FURNITURE
Chicago, Illinois
komisijos narius: A. Valan teris. Reikia pripažinti, kad1 riu pažymėti dar vieną žy- kai. šeimininkauti apsiėmė
Tel.: CALumet 7358
čių, K. Sriubienę, M. Vai šiuo metu moterys visur i- mią veikėją, tai yra Mari- Magdalena Okonienė. VakaBROKER
ras
įvyks
J.
Mazeliausko
čiūnienę, A. Stulginską, M. ma viršų ant vyrų. Jos į Į joną Vaičiūnienę, kuri ne
DLNLNG ROOM 8ETC — FABČesienę, L. šeputienę ir k. susirinkimus, seimus va- tik Moterų Sąjungoj užima
LOR SETS — BEDKOOM SETS
— regs — radios — rxTikietus geriausiai įsigyti žiuoja ir šiaip visur daug aukštą vietą (yra centro se
rSlORHATORS — WJ
MOMOKia — MO1
kretorė), bet daug darbuo
as ■■
jasi ir Federacijoj (12 sky
i
REZERVUOKITE
riuje eina pirmininkė3 paGEGUŽIO 3 d.,
j reigas) ir kitose organiza
cijose.
1942 m.!
Todėl šiuo sveikinu M.
FACTORY REPRESENTATIVE
Vaičiūnienę, linkiu sveika
ir vykit į Speciali Parenqimq
tos ir nepaliauti toliau dar
6343 So. VVestecn Avem
buotis.
Telefonu REPUBLIC 0091
Ciceroj turime ir daugiau
darbuotojų, bet apie juos
kita proga.
A. Valančiu4

RHEUMATISM

Asthma
Loosened First Day

INCOME TAX-us

A1H ALESAUSKAS & SONS

GEGUŽIO VAKARAS

Sveikata Turtas
Jeigu Jua kankina RhaumatlMkl
Skausmai. Diegliai,
Įlankų
ar
Kojų skaudėjimas Ir tirpimas.
Šalčiai — nelauk Ilgai, kad ne
būtų per vilu. Tuojau reikalauk
DEKENH OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Dsksnio Galingų MostJ. Visa
dos tflrčk, kad rastflsl ant dė
žutės vantas DEKBNM
OINTMENT, tai tik tada apturėsi tik
roj). Kaina 7Sc. Ir

Dekens Ointmenl Co.
HARTFORD, CONN.
Para Ha. DU 101

PARSIDUODA GERIAUSIOSE
VAISTINĖSE.

kuris (vyksta tą dieną

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

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAZINRJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKBS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

UIARGUIV
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vieninttlifl ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

Ir Visų Senų Ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAI). Ir SEŠTAD. 7 v. v.

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

6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehUl 2242

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ

WHFC-I45O kil.!

DRAUGU

s

IŠ SINGAPORE
m

Artėja Vasario 16-ji

r---

Žodis Chicago ir apylinkės lietuviams

Pirmadienis, vasario 9, 1942
X Kun. A. Baltutis, Gi
mimo Švč. Panelės parapiI jos klebonas, praeito šeš
tadienio ryte ir vakare ga
vo Širdies atakas ir šiuo
laiku guli Šv. Juozapo ligo
ninėje, Hot Springs, Ark.
Kun. B. Urba, šv. Kaz. Akademijos kapelionas išvy
X Jonas V'scount, 4501 ko į Hot Springs, rūpintis
So. Hermitage Avė., 8 d. va kun. Baltučio reikalais. Sa
sario, minėdamas gimtadie koma, kad ir paskutinieji
nį, sykiu minėjo ir 30 m. Sakramentai buvo teikiami.
kaip esąs bizny. Kuriantis Gydytojas praneša, jog ata
Šv. Kryžiaus parapijai daug tinkamas poilsis ir geros
prisidėjo darbu ir aukomis. sąlygos yra būtina’ jojo
X Kun. dr. A. Deksnys pasveikimui.
X K. ir P. Labanauskai,
važinėjęs po Rytinių val
stybių lietuvių kolonijas ir seni West Side gyventojai,
kalbėdamas Liet. Geltčti su savo žentu neužilgo ža
Fondo naudai, jau grįžo Cbi- da išsikelti toliau į pietus
cagon. Visur prakalbas žmo — 10539 So. Talman Avė.,
nės skaitlingai lankė ir gau kur statosi modernų namą.
šiai aukojo.
X Moterų choras Šv. Jur-

Lietuviai! Gyvename rim- mes minėti iškilmingai vas.
tą momentą. Pasaulis stovi 15 d., Ashland Blvd. audi
ties praraja. Dar valandėlę, torium, 2 vai. popiet.
rodos, ims ir nugrims. Ta
šįmet toji diena mums dvi
čiau, kaip visuomet po di
guba, nes tos dienos proga
delių audrų sulaukiame gied
rengiama Chicagos lietuvių
ros, taip ir dabar, po šių ka
didžiulė demonstracija, ku
ro audrų, laukiame giedres
rioje savo rezoliucijomis pa
nių dienų. Tik kol tos die
reikšime ištikimybę šiai ša
nos ateis, turime parodyti
liai ir aukomis paremsime
daug pasiaukojimo, darbo ir
A. R. K., nes visas tos dievieningumo.
Juk esame ,ka- nos pelnas
.
.
,
. . .
®
.....
ir aukos eis tai
re su pasauliniais
ir moder- .....
.
.. .
.
kilniai organizacijai. Meninę
niškais banditais.
1
programos dalį atliks keturi
Tad išlaikykime kvotimus
žymieji chorai, kaip tai:
šio karo sukury, atiduokime
Birutės, Vyčių, Pirmyn ir
Amerikai kas jai priklauso,
Sasnausko. Ateitininkų bale
nes čia gavome sau saugią
tas šoks tautiškus šokius.
("Draugas" Acme telephoto)
prieglaudą. Įsipareigokime
Kalbės žymūs asmenys. A.
Paskutinė nuotrauka iš Singapore, padaryta prieš japonams apgulsiant tą salą.
visokiam šalies saugumo ir
R. K. lietuvių moterų viene
X Kun. K. Barauskas ir gio parapijoj vasario 14 d.
gynimo darbui. Imkime liki
tų narės dalyvaus uniformo
rr
dr. P. Vileišis bus principą- turės savybės vakarėlį. Tai
mo mums uždėtą naštą, nors
Andrius" į Cicero
Prašo pasimelsti
se. Gi lietuviai kalbėtojai nu Kaip cukrus bus
liai kalbėtojai Vasario 16 vienatinis Chicago lietuvių
ir prieš mūsų norą, imkime švies mums šiandieninę pa
Vasario
15
d.
sueis
du!^_
minėjime Town of Lake tarpe moterų choras, kuris
ją visi kartu ir su šios ša dėtį.
paskirstomas
sekmadienį
metai, kai mirė biznierius, kolonijoj prakalbos bus pir sekmadieniais 8 valandą prie
lies vyriausybe, kad bendro .
Jau visai arti laikas, kuo
Ir Washingtono pareina ži
mis jėgomis išeitumėm lai- j Tad, visi Chicagos ir apy-, nių kad artimoj ateity bus met Andrius atvyks į Cice Juozas Gricius. Jo žmona j madienį- vasario 16 d„ pa. vargonų gieda mišias.
mėtojais.
linkės lietuviai iš anksto pradėtas cukraus vartojimo ro su savo mylima žmona ir Domicėlė, 2034 So. Union j rapjjos salėj, 8 vai. Rengia
X Roselandiečiai Vladis
Avė., užprašė gedulingas Federacijos skyrius.
Taip pat neužmirškime ir kviečiami vieningai daly- paskirstymas visoj šaly.
uošvele vaidinti trijų aktų pamaldas Dievo Apvaizdos,
lovai: Zajauskas, Kučinskas,
savo tėvynės Lietuvos, su vauti, parodyti savo ištikiAiškinama, kad visos šei- komediją “Anties of AnBarkauskas, Bučinskas, Gai
kuria mus riša giminystės mybę Amerikos šaliai ir kel- mininkės, kurioms reikalin- drew” (“Andriaus šelmys bažnyčioj vasario 14 d. ir' X Kun. M. Urbonavičius,
žauskas, Krištopaitis, Mar
bei kraujo ryšiai. Kiekvie ti šūkį už išlaisvinimą Lietu- ga cukraus> turės įsiregis- tė”), kunigo Valančiaus va prašo visų draugų, pažįsta-1 MIC., plačiai žinomas chiškelevičius, Pučkorius ir Va
nas doras lietuvis, kuris my vos, nes to reikalauja iš mū- truoti ir pasisakyti, kiek ]Os dovybėj. Lošėjų bus iš visų mų atsilarkyti tą rytą į baž- cagiečiams, buvęs Aušros
nyčią ir pasimelsti už ve- Vartų parap. klebonas, šiuo siliauskas atėjo talkon į ben
li savo tėvynę Lietuvą, moka sų dabartinis gyvenamas turi namie cukraus. už nu. Chicago ir Cicero dalių. SiaJį;-;
metu eina klebono pareigas drą Vladislovų vakarą ge
mylėti ir antrąją savo tėvy momentas. Gi iš mūsų skait- lgpimą bus numatytos aš- me veikale dalyvaują ge
Niagara Falls, N. Y., lietu gužės 3 d., Šv. Kryžiaus pa
nę — Ameriką.
lingo atsilankymo, šios ša- ęrjoa bausmės. Kiekvienam riausias talentas. Nors ko
vių parap.
rapijos salėj.
Štai, artinasi vasario 16 lies aukšti atstovai, valdi asmeniui paskyrium bus iš medija statoma anglų kal Ispanu misijos
d., Lietuvos nepriklausomy ninkai, spręs ko mes esame duotos knygelės su ženklais. boje, bet bus suvaidinta taip
X Apolonija Kripienė, naX Šv. Mykolo parapijos
bės šventė, kurią mes rengia- Į verti.
rė moterų choro šv. Jurgio salėj kovo 1 d. bus nepa
Laisvu tė Perkant nurodytą kiekį cuk juokingai, kad net ir tie, ku Kalifornijoje
parapijoj, švęsdama varda- prasti dalykai (šposai). Kas
raus, krautuvininkai iš kny rie visai nesupranta anglų
The Charles Carrol Fo- dienį ,r vieną jubiliejų. 2Ū tik atsilankys, stebėsis. Pel
gelių išplėš ženklus ir juos kalbos, netrivos juoku.
Lietus užliejo
Svetimšalių priešų
mm of Chicago (Ine.) ren metų kaip akait0 ir remia nas eis šv. Kazimiero sese
Amerikos Lietuvių Kata
laikys, kad paskui jie galė
gia reikšmingą paskaitą I ..Draugą.. Be to, priklaunamų rūsis
registravimasis
tų jais įrodyti, kiek cukraus likių Dukterų Klūbas nuo vardu “Ispanų Misijos Kali-, 80 prje katalikiškų draugi. rų vienuolynui.
Naktį prieš penktadienį ir
Svetimšaliai priešai J A. pardavęs. Ženklų knygeles, širdžiai kviečia visuomenę fornijoje” sekmadienį vasa
X Povilas Balčiūnas, vie
jų
ir
jose
darbuojasi.
atsilankyti
sekmadienį,
va

paskiau rytojaus dieną nuo- Valstybėse yra Vokietijos, sakoma, bus galima gauti iš
nas Auditorium Restaurant
rio 15 d. 3:30 popiet Palmer
sario
15
d.
8
vkl.
vak.
į
pa

latinis lietus sukėlė daug Į Italijos ir Japonijos pilie-! lokalinių paskirstymo boarX Našliai ir našlės Šv. savininkų, 3131 So. Halsted
House (Grand' Bali Room).
rapijos
salę.
Durys
bus
at

nuostolių Chicagoj ir apylinjčiai (valdiniai). Prezidente dų, kurie visur sudaryti auPrelegentė bus Helen C.' JuozaP° parap., So. Chica St., jau grįžo iš atostogų,
daros
7
vai.
vak.
Pusė
pel

kėse. Daug namų rūsių už išleista proklamacija jie tu- tomobilių padangų paskirsWhite, Ph. D., anglų kalbo3! 8°» Sa^j vasario 15 d. ren- kurias praleido Floridoj. Jau
no skiriama įsteigimui vai
lieta, sutrukdyta susisieki ri antrąkart registruotis, tymui.
profesorė Wisconsin univer ' gia vakarą ir žada suorga 20 metų, kai jis yra tam
kučių
darželio.
A.
V.
administratorius
mai automobiliais ir gatvė- Jų registravimąsis prasideda i Kainų
sitete, pasižymėjusi istori nizuoti net Našlių draugi bizny. Savo laiku yra daug
kariais. Midlothian viena 6 vasario 9 d. ir baigsis vasa r Leon Henderson aiškina, kad
veikęs Liet. Vyčių organi
jos aiškintoja.
m. amž. mergaitė prigėrė rio 28 d. Jie įsiregistravę cukraus skirstymas, yra kaJUSI DUMS
X DKK (Draugo Kores zacijoj.
įsilydusi į pilną vandens ra- gaus iš vyriausybės identifi- rinė priemonė, kadangi šiepondentų Klūbo) nariai ir
HOMeefi.: ipvt Žymesnių įvykių
HUMieea
kavimo
ženklus
su
savo
nuo
met
cukraus
gamyba
vieuu
A
HiCKEL
v*-, i ‘ ii
plemc?
norintieji įsirašyti nepa
o « ujamt
traukomis (fotografijomis) ; trečdaliu bus sumažėjusi pamirškite — susirinkimas va Kuria šeimos židinį
' CHCVU/A1S, kalendorius
Daugiau kaip 250 gazoli-, ir juos visados turės su sa- beginus su 1941 metų garny
__ gUM*
sario 12 d. 8 vai. “Draugo”
<^3
—
no stočių chicagos priemies- j vimi turėti.
' ha. Vyriausybė reikalinga
(Draugijos, organizatzjv redakcijoj. Programoj — Peter Grigaliūnas
čiuose Oak Park, Cicero, ! Taigi, ši registracija nelie daug cukraus gaminti alkokuopos prašomos įsidėmėti tradicinis bankietas, šis-tas Emma Mazarka.
Berwyn, Forest Park, River , čia kitų šalių svetimšalių ne holį, o šis gi reikalingas pair tomis dienomis nedaryti iš literatūros, žodžio klau Wincent Wedeckis — He
Forest ir kitur naktimis nuo 1 piliečių, bet tik, kaip šaky- rako gamybai.
parengimų, jei iš anksto ne simai ir t.t.
len Potapczyk.
7:00 vakaro iki 7:00 ryto ta, Vokietijos, Italijos ir Ja
Anot Hendersono, cukraus
buvo išnuomuoti daržai ai
X Užgavėnių išvakarėse Alphonse C. Madeika —
uždaromos. Sumažėjo biznis j ponijos valdinius, kurie vadi reikalingos
santarvininkų
salės).
Neffo salėj, West Side, ruo Mary Vaicekauskas.
ir naktimis neapsimoka lai- narni Amerikoj nepiliečiais valstybės. Amerika turi
Vasario 15 d. Lietuvos šiama įdomus vakaras, ku
joms parūpinti.
I priešais.
kyti atdaras.
nepriklausomybės paskelbi riame bus rodoma judamie Smulkūs “Drauge” skelbi
mo paminėjimas Ashland ji - kalbamieji paveikslai mai nedaug kainuoja, bet
Blvd. Auditorium.
“THAT LITTLE GAME”
A Close Combine
“Karalius už karalių”. Be rezultatai esti geri. Bile ko
Vasario 22 d. šv. Kazi to, bus ir kitokių įvaireny kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go’ “Classifled” skyriu je.
miero Akademijos Rėmėji/ bių.
r
cėntro metinė vakarienė a
kademijos auditorijoi.
YeAH,- I WAS IN
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
A Liu 6AME LASTNIGHT.'
Gegužės
17
d.
metinis
8v.
l
B
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UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
LIK E THAT ONCE,—
First Time t evea
Kazimiero
Akademijos
Rė

DlO HE
?
OH GGAKbMA •
Pi M6 o VllTH TmS
mėjų Draugijos seimas.
O Am You <MA6tM6
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

mu

Bunch , —

( WAS ThB- ohu/
ouTStoen.—
l KNGtN OME FEtuĄ .

Sut

the ręst of

'EM VMERE ALu
REląTwE$ OF «l«.

I'll BET THEV VMERt A
fACH OF HvnORY vVOlVES,—

a 6AN6 Line THAT
lbtiin' a pehnY
&er out of
The Family ’

HAi/V

TmEY FlEECED

JitfMlE LĄfA&, A'aiSHT!
BET HES 5HV a SuiTį To&AV',
HALU M A u/-

tlrtvu *

OH, YFAH !
HE yvoN *

J

Liepos 19 d. šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėiu Or
gijos metinis piknikas Holv
Family Vilią (Labdarių ū«
kyje).

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

Darom 1-mus
Taupyto jams
Centralinės organizacijos
Morgičius Lengvom
Mokame
arba apskritys, prašomi pra
Sąlygom
3^2% Dividendus
nešti Federacijos Chicago
apskričiai dienas savo pa
rengimų, kad būtų galima
TURTAS VIRS ...................................... $1,100,000.00
paskelbti spaudoje ir tokiu1
būdu išvengti nesusiprati-'
2202 WEST CERMAK ROAD
mų, kokių pasitaikydavo J
TELEFONAS: CANAL 8887
praeity. Kurios dr-jos pir-'
miau pasirinko dieną, ar iš-1
nuomavo (paėmė) daržą, ar Z
“fZT~
~
Z7Z
7
salę, toms reikia atiduoti Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnę pas*
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
pirmenybę.

