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Bom
NEPATENKINTL
Prūseika nenoromis pri
pažįsta, kad Lietuvos ne
priklausomybės sukakt i e s
paminėjimas pereitą sekma
dienį buvo “didokas,” bet
Prūseika neprisimena savo
skaitytojams, kad tą dieną
Amerikos Raudonajam Kry
žiui suaukauta didžiausia
suma pinigų, kokią lietu
viai vienu kartu yra sūdė
ję. Dar taip nesenai komu
nistai gyrėsi tik jie vieni
dirbą, o visa plačioji lietu
vių visuomenė esanti pronaciai. Deja, ši geležėlė komu
nistams prapuolė.: ‘1
Nagi, Prūseika taip ir
pyktelėjo, kad Lietuvos ne
priklausomybės sukakt i e s
minėjime nepasakyta pagy
rų “apie SSSR.” Mes šiuo
momentu nematom reikalo
girti svetimų valstybių.
Mūsų visas dėmesys nu
kreiptas į šio krašto laimė
jimą.

Krienui

LITHUANhA.N

1M4 So. Oakley Are.. Chica«o. IUumm

THE

No. 40

blthuanlan Dali;

PUBLI8HED BY THE

Kaina 3c

Vol. XXVI

rduoja Filipiniečius

Japonų žygiai į pietus.

Vokietijos laivynas sunkiai sužalotas,
pareiškia Churchill.
Z

Washingtonas, vasario 17
d.—Priešo karo veiksmams
kaskart didėjant gen. Mac
Arthur pranešė karo depar
tamentui, jog japonai negai
lestingai atakavo negalin
čius apsiginti filipinų pabė
gėlių kaimus Bataan pusiau
salyje. Atakų metu užmušta
18 moterų ir penki vaikai.
Sužeista 22.
Priešas koncentruoja ar
tileriją ir priešo artilerija
pradėjo bombarduoti ame
rikiečių laikomas Manilos
įlankoje ofrtifikaęijas bet
nuostoliai padaryti menki.

'v

Gneizenau ir Scharnhorst i bombardavi•
• - ’.
mui panaudota 4,000 tonų bombų.
Londonas, vasario 17 d.— Į
Vokietijos karo. vadovybė
šiandie paskelbė, jog britų
bombanešiai pravedė atakas
Helgolande, kur šiuo metu
yra nacių didieji karo laivai
—Gneisenau, Scharnh o r s t
ir Prinz Engen.

Londonas, vasario 17d.House of Commons posėdy-

je ministex|iB pirmininkas
Churchill šiandie pareiškė,
jog Vokietijos 26,000 tonų
kovos laivai Gneisenau ir
Scharnhėrst nebus tinkami ,
vartojimui ilgoką laiką. Tuo
tarpu, pasak premjero, An/glija sustiprinusi savo pajėI gumą pereitos savaitės kovejo Anglijos sąsiauryje.
Ministeris pareiškė, jog
Mėto Lapelius.
kovoje padarytieji kovos
Karo departamento ko
laivams nuostoUąi \ privers
munikatas pareiškia, jog
laivus ilgoką laiką pasilikti
“per kelias dienas priešo
| uoste ir kol jie bus sutaisyorlaiviai mėto ant pabėgė
I "Drauęaa" Acme telephoto)
Maskva, vasario 117 d— U"1"'7na8 b,us
Paėmę Singapore japonai Maiayoj (1) siekia Sumatros ir Javos; kitos jų pajėgos Rusų kariniai sluogsniai pa sustiprintas aukščiausios ko
lių kaimų mūsų užfrontėje
blogai atspausdintus Lape veržias į Borneo ir Celebes (2); gen. MacArthur laikosi savo pozicijose Luzone (3); reiškia, j<og naciai belais- kybės svarbiais daliniais”
“BRILIANTIŠKA
lius.”
japonai Thailande susimeta prieš Burmos plentą (4), kurį bando perkirsti.
viai pasisakę, kad vokiečiai! >r kartu.™ Jungtinių ValsKAMPANIJA”...
“šiuose lapeliuose, angliš
rengiasi išsikraustyti iš^yM la*vynu Sales sutiktl
Komunistų Mizara, nebe kai, ispaniškai ir tagalogų
Kharkovo.
I PneS4įmanydamas kaip girti bol kalba, skelbiama didelis
Tuo
tarpu
sovietų
kariuo-1
ei.,™,™
Jei galėtųl
ševikų kariuomenę, surado draugingumas filipinams ir
atmušusi
vokiečių
,
Nie
^°
a
P
le
Singapūrą.
menes
nauju terminų. Štai, dary raginama juos kooperuoti
stiprią kontrataką ir šiuo
Churchillas atsisakė kal
damas vertimą iš anglų su užpuolikais ir prisidėti
Washingtoaas,
vasario
metu
sudaro
pavojų
Novbėti
apie Singapūrą, pažy
kalbos, jis rašo, jog rusai prie Didžiosios Azijos ger
17d.
—
Bfcriuomenė
šiandie
gorodui,
kur
priešas
yra
mėdamas,
jog jis neturįs
pravedę “briliantiškai pa būvio sferos.”
pareiškė
kongresai,
jog
tvirtai
įsitvirtinęs.
jokių informacijų, kurių ne
sekmingą kampaniją prieš
“Vakar vieton lapelių nu
gert Mac Aribur būtų pa
(Pasak
britų
radio,
vo

žinotų
pėsčioji visuomenė ir
Washington, vasario 17d.
nazius.”
WašMngtontt, vasario 17
mesta bombų. Tos galingos
akričias
Bombanekiečiai
patys
prisipažinę,
jog
būtų
neprotinga speku
—Senato laivyno komisijos
Kaip įdomu! Tai tikrai mirties skleidėjos nukrito d. — Oficialieji sluogsniai
šių,
“
jei
mes
juos
galė

kad
rusai
atstūmę
juos
kai
liuoti galimomis blogomis
pirmininkas
šen. Walsh
naujas kariavimo būdas. ant pabėgėlių stovyklos ir šiandie paskelbė, jog šiuo
tumėm
ten
pasiųsti.” <■
kuriose
vietose
net
180
my

pasėkomis.
šiandie
pareiškė
senate,
jog
Ot, kad taip “draugas” Mi be apsaugos esančio Cabca- metu tariamasi dėl naujos
“
Mes
jų
tenai
turėtu

lių).
Jungtinių Valstybių pajū
zara imtų ir paaiškintų vi ben kaimo.”
$1,000,000,000 paskolos so
daug šiuo metu, jei riai yra “beveik be apsau
Kalbėdamas apie įvykį
suomenei, bent savo skaity
vietų Rusijai. Pereitą rude mėm
mes juos galėtumėm ten gos” ir todėl galinti ateiti Nacių Kontratakos.
Anglijos
sąsiauryje, minis
tojams, kaip galima brilian
nį rusai gavo iš Amerikos pasiųsti,” pareiškė maj.
teris
pažymėjo,
jog ttaąjų
Rusų karo pranešimai
diena, kai reiks pertraukti
tus panaudoti karo veiks Admirolas Hart
$1,000,000,000 paskolą.
gen. R. G. Moorė.
laivų
buvimas
Bresto
uošte
laivyną namo, kad apgintų sako, jog norėdami sulaiky
muose—‘tikrai ir šio krašto
Nors kai kurie reikmenys
ti raudonarmiečius naciai' sudaręs Anglijos admirali
'M------------------------ —
juos. /-■
karo vadovybė galėtų pasi šiuo metu Batavijoj Rusijai jau pasiųsti, bet Vi
i-..
Pasak senatoriaus, ap Donets baseine pasiuntę tetui daug rupesnid, nes jie
naudoti jo patarimais. Pa
sos smulkmenos neskelbia Kalifornijoj suėmė
saugos stoka gyvai jaučia kontratakoms savo tankus. buvę tokioje pozicijoje, iš
tartume “Laisvei” paskubė
Batavija, vasario 17d.— mos. nes tai esanti karinė
mą ne tik vakariniam, bet Beto, vokiečiai panaudoję kur jie galėjo pravesti ata
ti ir šį išradimą užpaten Ašies skleidžiama propa paslaptis. Tačiau duodama
naujuosius savo rezervus. kas Atlante ir "Viduržemio
ir rytyniam pajūryj.
tuoti.
ganda apie adm. Hart mirtį suprasti, jog Amerikai įsto
Suomijos fronte, netoli jūroje.
Šis klausimas iškilo, kai
šiandie pasiekė Bataviją.
jus karan, reikmenų persiun
San . Pranciico, vasario
ir Kandalakšos,
( Pats admirolas Hart, ku- timas Rusijai labai pasun 174/v-1- Federaliai agentai senatui buvo patiekta svar Murmansko
vokiečių ir austrų kariuo Numesta 4,000 Tonų Bombų
BENDRASIS DARBAS.
ris šiuo metu yra Batavijo- kėjęs.
šiaurinėje Kalifornijoje su styti $100,000,000 sąmatas menė sunkiai kenčianti nuo
Toji situacija tęsės per
Atrodo, jog nemažas skai je pareiškė esąs palygina-.
ėmė pernašą kieki japonų civilei apsaugai.
speigo.
čius plačiosios visuomenės
dešimtį su virš mėnesių ir
uniformų ir slaptų dokumen
vis dar negali suprasti, kad "laSS taip pat pareiš Britai torpedavo
tų, kai tuo, pačiu laiku pra Kova už Indijų
Kariuomenės laikraštis jiems buvę padaryta nuo
šiuo
momentu
Amerika
kodėdama reikalauti, kad Ra
,
„
, .
_
kė, jog paskutiniosiomis
Raudonoji žvaigždė rašo, stolių.
voja už savo laisvę. Tačiau, dienomis, kai jig dar nebuv<i 2 italų kruzerius
miojo vandenyno pakrašty prasidėjo - kinai
jog rezervistus naudoja ne
Savo atakose britai nu
paskutiniuoju laiku, kai ka pasitraukęs ir sąjunginin
Kairo,
vasario
17d.
—
Bri je būtų įvesti griežtesni
tik
vokiečiai,
bet
ir
rusai.
metę
Bresto uoste 4,000 to
ras tiesioginiai palietė kai kių laivyno Pacifike vado tų laivyno orlaiviai apmėtė nuostatai prieš'priešo pilie
nų bombų ir pravesta 3,299
Chungkingas, i vasario 17
kurių namus, pradedama pa pareigų jis atžymėjo skai torpedomis du italų krate čius.
atakos, kurių metu žuvę 247
d.—Singapūro pasidavimas Panamos zonoj
busti.
čių amerikiečių destrojerių rius ir destrojerį centrinėj
Lakūnai ir keturiasdešimt
Kalifornijos sostinėj Sac- Kinijoj sutiktas šaltai, bet
Ir juo mes greičiad pabu kapitonų už pasižymėjimą Viduržemio jūroj.
trys orlaiviai. Ir todėl esą,
rameato, kur yra svarbūs informuotieji kinų sluogs
Britų aviacijos komuni aerodromai, federaliai agen niai pareiškia jog Singapū torpedavo 7 laivus i reikia manyti, kad naciai
sime, juo daugiau įdėsime kovose Pacifike.
katas paskelbė, jog anglų tai suėmė • pilnus vežimus ro praradimas yra pradžia
darbo ir pajėgų į šias ko
Maracaibo, Venezuela, va supratę nebegalėsią ilgiau
vas, juo greičiau mes gale- jo parinkti galimai geriau- orlaiviai atakavo didelę ita- kontrabandos ir japonų uni kovos už Indiją.
sario 17d.—Menė Grande išlaikyti šių laivų Breste ir
lų laivų grupę ir jų torpėdos formų. Kartu suimta ir 14
sime grįžti į normalų gyve-, sias gynimosi priemones,
atstovai pasiryžę juos perkelti kitur.
Šie sluogsniai spėlioja, Oil kompanijos
vieną kruzerį paliko lieps svetimšalių.
nimą. Tad, į bendrąjį darbą,
. t .-n . . jog japonai, tęsdami kovas šiandie pareiškė, jog tarp
nose.
į bendrąją kovą už išsilai
llonterey, netoli pajūrio olandų Indijose, bandys pra Venezuelos ir olandų salos Naudinga Anglams.
Libijos karo fronte kovos ir didelės kariuomenės sto vesti pilnutinę ataką Ran- Aruba, Karibų jūroje, prie
kymą ir skaistesnį rytojų. AR ILGAI?
Pagaliau ministeris pirHonkongas, Malajų pu- orlaiviai pravedė kelias ata vyklos, agentai suėmė ketu
io
aubmannai
apšaudė
tor
imininkaa
parelttė, jog adgoonan
ir
Indijon.
siausalis, Singapūras. Pra kas ašies pozicijose. Tuo ris japonus. Kiek anksčiau
pedomis
septynis
laivus.
<|
mlmHteU
,
ir jig pat8 ma.
Keliolika
amerikiečių
ren
SINGAPŪRAS IR
laimėjimas vienas po kito. tarpu ašies orlaiviai tebe tose vietose suimta daugiau
Taip
pat
pareiškiama,
jog
nęg
,
kgd
„acių
giasi
išvykti
iš
Chungkingo,
BATAAN.
Šiandie jau nelabai malo bombarduoja Maltą, kurr japonų.
laivų
susisiekimas
tarp
Aru
pažymėdami, jog japonų ir
kovos laivų iš Bresto į HelSingapūras jau japonų nios žinios ateina ir iš Bur esą padaryta nuostolių. '
nacių žygiai gali užkirsti ba salos ir Venezuelos su golandą esąs naudingesnis
rankose, o Bataan pusiau mos, nes britai turėjo pasi
kelią grįžti Amerikon iki laikytas neribotam laikui. anglams, negu vokiečiams.
Burmon pasiųsta
salyje kovos dar tebevyksta. traukti į naujas pozicijas.
(Tuo tarpu Berlyno oficipo karo.
Perkėlus juos iš Bresto
Prieš karą apie Singapūrą Olandų Rytų Indijose japo Karo, laivyno vadų
Šios
dienos
kinų
komunialus
radio
pranešė,
jog
šio
pranyks buvęs pavojus An
daugiau kinų.
labai daug girdėjom, .kino nai sustiprino veiksmus.
katas praneša, jog japonai je apylinkėje tenuskaadin- glijos laivams Anlante ir
teatruose stebėjomės nepa Gresia pavojus ir Australi konferencijos
bombardavo kinų pozicijas ta tik trys tankeriai).
Viduržemio jūrose.
prastais įtvirtinimais ir jai.
New Yorkas, vasario 17
į
šiaurryčius
nuo
Ichang,
kariniu pajėgingumu o Ba Tačiau nežiūrint šių pra
Washingtonas, vasario 17 d.<—Londono radio šiandie
taan pusiausaly nieko. Dau laimėjimų, nežiūrint nepa d.—Prezidentas Rooseveltas paskelbė, jog Burmon pa kai tuo pačiu laiku japonų
Balboa, vasario 17 d. —
Rangoonas, vasario 17
gumas nėt nežinojo, kad geidautinai namalonioe Si į Baltuosius Rūmus konfe siųsta daugiau Kinijos ka pėstininkai pravedė atakas Manoma, jog Amerikos boro
d.—Britų karo komunika
toks pusiauaalis iš viso yra. tuacijos Pacifike, mes nega rencijoms pasikvietė kariuo riuomenės, bet nepažymėjo, prieš kinus į rytus nuo Ich banešiai skubiai ir staigiai
tas duoda suprasti, jog
ang.
Tačiau Singapūras griu lime netikėti ateitimi, nes menės ir laivyno vadus.
kurion Burmos fronto vie
atsilygino vokiečių submabesiverždami iŠ Siamo,
•
vo, o Bataan pusiauaalis te- mes negalime netikėti pa
Manoma, jog konferenci ton.
ri narna .kurie apšaudė torjaponai pasistūmėjo 30
besilaido. Kodėl? Atrodo, tys savimi. Beto, negalima jose bus aptarta Singapūro Tuo tarpu, pasak radio,
Washingtonas, vasario 17 pėdomis septynis tankerius
mylių Burmos gilumon.
jog tik todėl, kad Singapu- manyti, kad Japonijai ir ge pasidavimas, atakos vakarų Raogoone paskubiatas sa* d.—Atstovų rūmų komisija prte Venezuelos.
rui truko to, ką Bataano riausiomis pirmųjų laimė Indijose ir nacių karo laivų vanorių gyventojų iškraus šiandie paskelbė, jog 1943
Karibų jūros apsaugos va-|---------------------- ------------gynėjai turi — trūko gen. jimų sąlygomis galėtų ilgai pabėgimas iš Bresto proAn tymas ir daugelis pramo metais Jungtinės Valstybės das pareiškė, jog atakoms marinų ir pastebėta aliejaus
Mac Arthur, kuris nuosek išlaikyti tokį milžinišką ka- glijos sąsiaurį į Helgolsn- nių įstaigų miestą jau pali galės pastatyti po du laivu prasidėjus Amerikos oriai-' jūrose. Iš to spėjama, kad
liai suprato pavojų ir mokė- rinį įtempimą.
dą.
kusios.
kasdien.
viai pradėjo atakas ant sub submarinai nuskandinti.

Naciai rengiasi
trauktis iš Charkov

U. S. pakraščiams
trūksta apsaugos

Dar bilijonas
paskolos rusams
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Amerikos
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doti svetimas dainas ir aukšta, žole apaugęs! Svei almą iš patalpos išmesti tik- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
PENKTOJI KOLONA TRISPALVES PAVĖSY
giesmes. Vadinasi, šiandien ko proftp žmogus negali to tai per teiamą. Tad daba? Ras. 6958 So. Talman Ave.
TeL OANal 6122
daina ir gieepįė; Bmziiijoi kio lietuvybės Vrėssimą” su galimas dalykas, • kaųauiaf»‘ Stop. TeL GROvekiU 0611
DR. BIEŽIS
lietuviams belikusi kaip vie prasti: kitąipi kaip tik, penk pradės su lietuviais bylinė Offiee toL HKMlock 4848
Arba kaip mėtomi Brazilijoje lietuviai ii
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nintelė priemonė savo tau tosios kolonos “rėmimu”. tis.... Bus linksmų ir komiš . DR. X J. SIMONAITIS
» t4 !
2201 West Cermak Rd.
tiškumui ir savitumui pa Turėdami bėdų su centriniu kų scenų.
lietuvišku mokyklų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
I—3 popiet ir 7—8 v. v
reikšti ir dvasiai atgaivin choru, ‘registravimu vai-b Lietuviškas jaunimas nu
REZIDENCIJA:
Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
mo Katalikų šv. Juozapo ti. Atrodytų, kad visomis džios įstaigose ir kit., Vy tarė, nepaisant, kiek tatai Ketvirtad. ir- Nedėliąpūa sv-ūtarus. 6631 S. California Ave.
(Tęamya)
Tel. REPnblic 7868
Bendruomenė nutarė steigti išgalėmis reikėtų remti jį čiai neįstengė toliau mokė kainuotų,, susiieškoti kitur, 2423 West Marąuette Rd.
Sūnūs ir posūniai
mokyklą tirščiausiai lietu ir palaikyti.
ti brangios nuomos ir to pas svetimuosius, sau tau»
Ofiao teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
Deja, jau pačioje pra- vių apgyventame rajone
daug žadančio choro veiki pą prisiglausti. Lietuviškcs.
DR. STMK0L1S
Bendruomenės choras pri mas turėjo būti laikinai nu kultūros židinėliai atiduoti
džioje lietuviai čionai val Vila Zellna. Broliai ameri
DR. T. DUNDULIS
PHYSICIAN AND SURGEON
džios atstovų ir “švietėjų”, kiečiai atėjo pagalbon; pre siglaudė Bendruomenės mo trauktas. Į paskutini valdy į šarlatanų rankas, ir ge
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4643 Sa Ashland Avenue
buvo suskirstyti j sūuus ir latam M. L. Krušas pažadėjo kykloje, nes Čia jo veikimo bos šauksmą lietuvybės var ros jų valios laukti neapsi
OFISO VALANDOS:
Archer Avenue
posuūius. Į posūnių katego gauti leidimą ketoms šv. rajonas. “Vytis” jau šešeri dan konsulas tik burbtelėjo: moka, q juokintis svetini Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso4157
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
pagal sutartį.
Trečiadieniais : pagal sutartį.
riją pateko ir visi katali Pranciškaus seserims atvyk metai dirba Mokoje. Nega ‘Kas man darbo1’‘
taučių akyse — taip pat. OfficeNedėliomia
teL
YARda
4787
lėdami
pakenkti
Bendruomc
"kai. Lietuvos, pavyzdys! Tad ti Brazilijon mokytojų dar
TaL CANal 0257
Ir tai dar ppviskaš. Cen Tiktaj viena visiems Jturi Namų tel. FROapect 1939
nės
chorui,
kaip
jų
malo

Rea. tel.: PROspect 8659
posūnių buvo didelė daugu bo dirbti, Mokykla įkurta
būti
aišku:
Brazilijos
lietu

trinio
choro
bandymai
vyk
TeL
YARda
5921.
mai. sūnų — maža saujelė. _ sunkiausiomis sąlygomis i nės nereikalingam, patrijo- davo jau šešeri metai lie viškas jaunimas nesilankė Rea.: KENvood 5107.
DR. P. Z. ZALATORIS
Sūnų galva buvo konsulate, ir didžiausiomis aukomis. tai pasiryžo sunaikinti “Vy
ir nesilenks prieš kliūtie, yGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
e uądega sudaryta iš subė Katalikams šiame darbe Die čio” chorą įr organizaciją* tuviškoj mokykloj Mokoje. pač ,savo krašto išdavikų
Daug kartų konsulas svąra1821 So. Halsted Sjtreet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gusių khminalibtų, režimo vaa buvd per Vadovą, Tė Apie “Vytį” buvo “Drau
statomas.
Qi
tie,
kurie
kar

Reaideacįja:
6609 So. Artesian Ave.
tė su Lietuvių Sąjungos Bra
Ofiso vaL t nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
. pataikūnų ir kitų perkrikš- vynės Lietuvos meilės — ge” rašyta. Tai gajausia ir
tais pasišauja Brazilijos lie
736 West 35th Street
• iki 9 vsJ. vakar*.
* tų. Jie buvo aršūė režimo skatintoją. Ir jau šiandien, didžiausio entuziazmo jau ailijoje (mokyklų laikyto tuvius dėl jų nutautinio pa
“gynėjai”, jie garsiai šūka tų pačių geraširdžių ameri nimo tarpe sukėlusi oigani- jo*) vadais, kaip čia patri- baltinti, turėtų neužmiršti 'Ų.
LIETUVIAI DAKTARAI
ja Pereitais* metais l I
*
vo apie lietūviškumą ir pta- kiečių aukomis, pastatyti zaci
zacijaPereitais metais
melu8 „tvin. Bet koUiaa šitokių faktų. Mūs tautos
trijatiemą ir kiekviena pro gražūs moderniški rūmai steige dar du choru be een- BedHa0 to dary<i tMa j,u. didžioji nelaimė ir: buvo ta
TeL YARda 3146
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
ga siųsdavo į prezidentūrą mokyklai. Antra Bendruo tnuio choro. -Vytis m.^davį
kad buv. režimas sudarė pa
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
; sveikinimus, o į, pULR-ą — menės mokykla, irgi seserų kuomet nėra apleidusi 18 žiau.ios progei. Bei,’«t. vie- lankiausias sąlygas kiekvie
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
skundus prieš kunigus ir Praneiškiečių vedama, įsteig vasa’°
radi0,‘« vaidila paspaudi ase- nam išverst&skūriui prisi
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
tdeabngeanio
nusistatymo ta Vila Alpina prie seserų w salėse, Vytis buvo au.' timillilM>
„,ltarj, meilinti ir paskui turgavoti
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
lietuvius veikėjus. Lietuvos novicijato. Abiejose mokyk vykęs net R,0 de Jauetru. kad
a švenčiausiais kiekvieno lie Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
lėšomis pastatytos mokyk lose mokinių akaičiua virši - pusę eOkstanėio k.lomet-1
k8Uo
kwM,to tuvio jausmais egojizmo tur 3147
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
los pavestos jų žiniai. J jas ja... 400!
n, - kad ten atgaivintų, sttU¥leat8w
k nl> gavietėje. Rusiškas bradas
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,
j lietuviai retai kada besilietuvy dvasių lietuviška UrU v
taip pat prisidengė nekalta
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Tel. CANal 5969
rinkdavo, nes kolonijai jų
Tuo tarpu lietuviams pa
kauke. Jis susislėpė Respub
“ “ ■“
durys buvo iš viso uždary statytose mokyklose ir lie
likos globos šešėlyje ir tū DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
tos. Kontakto su kolonija tuviškų litų pastatytose — darbininkams sudarys išlai- • Vyčiams įsakyta per 24 nojo, kol atėjo momentas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nė nereikėjo, nes kiekvieno svetimieji sambą šoka!
dų ir nepatogumų. “Vytis” | valandas iš mokyklos su Bet vos tik Lietuva teko 2138 West Cermak Road
Ofisas ir Rezidenoija:
2133 YVest Cermak R^ad
mėnesio gale visas sąskai
Ofiso teL CAN&l 2345
Be abejonės, toks katali kiekviena proga garsino ir choru, pianu.-ir bandymais rytų okupantams, šis bra
Ofiao
vaL:
2
—
4
ir
7
—
9
tas padengdavo DULR-aa.
OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
kų gajumas ir toks pašiau tebegarsina svetimiesiems: išsikraustyti,-Tai buv> aki- das pakėlė savo rusišką gal
Nuo
7 iki 8:30 vai vakarais
tolimos Tėvynės vardą. Cho. P^š^kas ir pkauduą įsaky vą. Akiplėšiškumas pasiekė Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
kojimas
negalėjo
patikti
nė
,
,
t
Rea.
toL:
HKMlock
3159
ANTRAS OFISAS
Pasikeitė laikai
J
mokytojas mas, y^a(U
visa to, kad savo sąįp^s narius
•“patriotams” nė jų dirigen- tų dirigentes
2017
So. Western Ave.
Lietuvoa valstybe prialo- tui
kad tokių tiesiai Feliksas Girdaubkas, dėl de užsidegimu rengėsi penėti nešaukdavo kitaip, tik: ‘Na T«L YARda 2246
TeL CANal 7171
ateiliepdam' ša n. n;
pinta, pr Hlpos ‘ nutrūko. azijatiškų priemonių prieš mokratinio nusistatyme ko vasario 16,
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
DR. C. VEZEUS
Siaurės
Amerikos
lietuvių
Beveik viu patri jotai metė katalikus imtųsi pats kon nsulo ir kompanijos uitas
DANTISTAS
Vilkas vis girion žiūri!
Ofiso TaL................ VIRginia 1886
mokyklas ir lietuvius, aplei sulas, kokių griebėsi pasta ir skųstas, šiandien yra šio katalikų balsui, paskle iiom
Alis 4643 So. Ashland Avenue
sąjūdžio per “Draugą” ir kitus laik
DR. AL. RAČKUS
do koloniją ir išsidangino ruoju metu — tai tiesiai ne galingo jaunimo
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
siela. Jis be jokio atlygini raščius. Tik kelios dienos
po Brazilijos girių tanku- įtikima.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj pagal sutartį.
LIETUVIS
DAKTARAS
mo dirba sunkų dirigento belikusios, vąldžioje reikia
tnynus aukso kasti ir dei
1853 West 35th Street
OPTOMETRISTAS
Telefonas: HKMlock 5849
darbą, pridėdamas dargi ke išimti leidimai, niekas lau
mantų paupiais ieškoti. Bu Siaurėjant tautinio darbo
PRIIMA:
Pritaikina akinius
lionės išlaidas chorų bandy giau kolonijoje šios bran
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
vęs mokyklų inspektorius barui mokykloje
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
ataakomlngal
ui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir didžiausias liežuvio “paTrečiad. ir Sekmad. tik susitartus
Lietuviškas jaunimas nu mams. Deja, šis jaunimo ir giausios datos nes. rengia
prieinamą balny
minėti.
Ir,
štai,
šitokios?
są
6737
So.
Westera
Ave.
jo
vadų
idealizmas
nerado
trijotaa** viesdntMAs iž Bra tarė perkelti svorį į argą
OFISO VALANDOS:
JOS F. BUDUS
DR. CHARLES SEGAL
zilijos nusiuntė sveikinimo nizaciją ir lietuvišką dainą | lr neraada atgarsio tuose, lygoso Nepriklausomos Lie
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 IM »
telegramą PaJeokiul Ir ki bei giesmę. Bendruomenės kurie atsiųsti čionai kurs Lno* atstovas meta pa.r.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kbautuvbji;
NedSHbnto pagal sutartį.
tiems
Lietuvos duobka ir “Vyčio” chorai, eudaryti tyti kiekvieną pasireiškusią johnį lietuvių jaunimą gat* 3241 So. Halsted Sf.
4729 So. Ashland Ave.
Telefonas CAN&l 4796
vAil Jokių motyvų, ‘' jositsiams. Tokio bankroto da- katalikiško jaunimo, čia iš lietuviškumo kibirkštėlę.
(2-troa lubos)
Telefonas:
reikalo.
-y
"
*
'
aigyveno “švietėjai**, ku varė gilią vagą. Retas sve Konsulato durys
DR. PETER J. BARTKUS TeL MlDway 2880 Chicago, Ui.
Calumet 4591
riems, reikta pasakyti, nie timtautis šiandien nėra gir “Vyčiams’* uždarytos
Brazilija, tačiau, nėfr-r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
1913
So.
Hateted
SL
kuomet nerūpėjo jų tikro dėjęs lietuviškos dainos ar
džungHų kraštas
DU EADIO PATAM
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Ištisą pusę metų “Vyčio”
sios pareigos, o tik — “po tai iš radio studijos ar tai
Sekmad. nuo 10 iki 12 vs L ryto.
PAŠAUKITE:
ir
pagal
sutartį.
svietą pamandravoti”. Dvi iš viešų koncertų salėse. vadai klabeno konsulato du Kai Vyčiai nuėjo pareikš
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
YARDS 3088
Rea. telafenas SEElay 0434.
mokyklos tuojau užsidarė, Brazilijos lietuviai jaunuo ris, kad leistų pasinaudoti ti policijos superintendenciDR. MAURICE KAHN
TaL
Cicero
1484
trečią perėmė tėvų komite liai apgynė garbingą Daina II-jo choro bandymams tuš jai, kad jie pakeičia adresą,
ADVOKATAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tas savo žinion, ketvirtoj vos šalies vardą, o nevie čios Bom Retiro mokyklos policija pasiteiravo priežas
DR. S. R. PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
nėra lietuvių kalbos pamo nam Saistančiam atidarė scena. Tik du kartu savai ties, Ji nerado pakankamo WHITNEY E. TARUTIS
TaL YARda 0994
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ra». taL PLAaa 8100
kų, dar, vienoj įrengta bra lietuviškas akis. Ir pasta tėje, tik 4 valandas. Bet kon pagrindo ir sukliudė lietu
Kamp. 13tos gat. ir 49th CL
ADVOKATAS
sulas — ne ir ne! Nė už viškiems “patriotams” įvyk
VALANDOS
žilų koplyčia, ėtc.
OFISO VALANDOS:
cmrrRuns
on&aa:
rieji valdžios dekretai drau
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
dyti
šį
“
garbingą
”
žingsni.
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare.
.pinigus!’ Kągi — jaunimas
B18S Sa HALSTED ST.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL dieną.
Vis dėlto lietuviškas dar džia vartoti svetimą kalbą, nuėjo pas portugalus, teko Buvo iškviestas dslegacijon
ir pagal sutartį.
(Uetovto ▲uiMaetMa)
▼▲UUTOO8:
Nuo
1-moa
iki
Mae
Res. 1623 So. 50th Avenue TELEFONAI:
bas nesustojo. Lietuvių Ry- bet leidžia dainuoti ir gie- nuomotis didžiulės salės sąjungos pirmininkas ir ten
Tel. Cicero 1484
Office — HKMlock 5624
T»L
scena, nuoma hrang’, rajo gavo “šarmo” dėl įstatymo
Emergency — call MIDway 6001
U4 MO, I«A SALLE ST.
Kcs. — MEMlock 1643.
no pakraštys — tuogi tar nepaisymo santykiuose su
DR. A. JENKINS
1M4
let
pu savos mokyklos kiemas nuomininkais. Jię galį jąu
(Lietuvis)
DR. ALBERT J. VALIBUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<YOU GIRLS WH0 SUFFER
•

Distress From MONTHLY

.

2500 West 63rd Street

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
pora aklu

Tik

FEMALE VVEAKNESS

«T-

mal

kurta raeMflmo
gali rateiktl.

METAI PAIYBMO

AMD NEED TO BUILD UP

De. JohstJ.

RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all ar
any one of thaie eymptome: do
you suffer headache. eramps. backache, nervousness, veakness,

sa?S6f»sf»i:~*asss
fsaUM-dus to fujpcUaoai maothly

■S

M,

dlsturoanres?

Than start at aoaa— try Lydla
Plnkham's Compound Tablets
(wtth added koh). Pbikhsm's
fe Tablets aw fa«tpaa tor seUevtog
monthly paln and distress. Thousands of girls and tromea report

remarkable beneflts’ Taken reguĮarbr-Uieabato balki ap reslstaaea
against stir.h annoylng symptoms.

Lydla,Ptakham's Compound
TableU are also etoactonp netotui
ln buMtoac ap radMaad aad Aus
R na CUOJ9. Folir»w iBhei <nrwctlons. WORTH TRYINOI •

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas FROgpact 6787
Name tolafonaa VIRginia MSI
Rez. Tel. LAFayette 0094

PHYSICIAN AND SUBGEON

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

2408 Weet OSrd Street
Ofiso Ir Res. TeL: LAFayatta 7020

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

PHYSICIAN and SURGEON

Dr. J. J. Smetana, Jr.

4148 Archer Avenue

OPTOMBTOISTAI

3343 So. Halsted Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

OFISO VALANDOS:
• Kasdien, I&kirtant Selunadienina —

1801 Bo. Aabluri Ąvenue
■aiapM It-toa
Vartoma OMU* «M» —CktoMa
oneo YALAseoa ▼

Kąadleu

a. m. Iki «;M P» a.

to tom tiga •. to. ik>
TS* to to.

(

VALANDOS:

6

Nuo 2 iki 4 ir nuo iki 8:30 vak
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
Nedėliomia Pagal Susitarimą

| nuo 1 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
S:I0 vai. vakarais.
Sekmadlanlala pagal aunltarlnta.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

D B A r O A B

TreFladlenls, vas. 18, 1942

8
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SODALITY NEWS

A SUGGESTIVB VARIETY OF FUNCTtONS
FOR THE YEAR

%

(Submitted by the Senior Class of St. Francis
for herself through her
Academy, Pittaburgh, Pa.)
j many public appearances.
January
Water Festival
... Lillian Pranskus has I
New Year’s Party
Nautical party.
caught a bad case of —
Initial Party
Brighton Park. — Snow
Giggles! Shucks, Lillian,
August
Mozart (27) — Musicai
or rain, they’re there. YeB,
didn’t you know
them
Gypsy Trail party
Snow-ball party
sir! The members of the
things is catchin’?
Sunrise Breakfast
Sleigh-bell excursion.
chorai group are certainly
... Loyal at all times is
Seashore Jaunt.
not fair-weather gals. They
February
Eleanor
Kisielius
who
likę to sing, so they are
September
foregoes a night’s study Valentine party
undaunted by the weather.
Scavanger Hunt
George Washington Tea
and homework to do a bit
Why take Mary Urban for
Steak Roast
Valentine party
of warbling, and what’s
example. This lass walks
Progressive party
Backwoods party
more, she doesn’t make it
better than a mile every
Trade Mark Trail.
Lithuanian Independence
plain that it’s such a great
Monday evening just to
sacrifice. That’s the way we Day.
Noveniber
stretch her vocal chords.
likę ’em, EI!
Armistice —- World Peace.
March
You snug as bugses in
... Those few minutes
St. Cecilia (music).
St. Patrick’s Day
rugses had better take heed
before
a
rehearsal
actually
Thanksgiving — one of i
Pan -Cake party
of this gallantry.
commences prove very prel
Service.
Springtime party.
... This isn’t a military cious to one who mušt keep
December
April
secret so I guess I can špili her eyes and ears open for
All-Fools Day
it: I really can’t keep it goings-on. Here’s a pip that
Immaculate
Conception
Easter party
under my hat any longer, was picked up recently. It
(poetry)
Detective party
Surprise! The glee club has seems that Philomena Re
Christmas Carols
White Elephant party.
volunteered to sing at the kašius had all her friends
Candy-land party.
8:00 o’clock Mass every het-up about some sailors
May
Sunday, and have begun who had promised to be at
General
“Mary’s Day”
practise in earnest. A few the dance they were
May party for Service
Old-Fashioned party
other seletions to fill-in attending. As the hours School
Colonial Bali
have been chosen also, and, dragged by, and no sailors 1 Garden party — MayFashion Show
believe me, after hearing appeared, the girls became pole.
Calico party.
the first practice, I’d say impatient and finally asked
Backward^ party
" JŪtie*1 ov*they’re really cooking with about them. They were
Kiddie party
Twilight Supper
gas! Director Valeria Krau informed by the solemn
Gingham party
chunas really has a job on Philomena that the sailors Song Fest — Campfire
Poverty Supper.
Alice-in-Wonderland parher hands now.
were suddenly called away
Flip-flop hike
fvy.
v
came
•
^
or
ac
^
ve
duty
in
Australia.
... Emily Paukštis
Play-nite
(Gosh!
That
’
s
one
I
never
July
down first time lašt week
Stunt-nite
and the “thirds” sūrely! thought of.) Well, don’t
Mother Goosc’s children.
Fourth of July
weren’t sorry, especially &lve UP the shiP- Philly'•
Dale Vaikutis who has been There are lots more where
-------- -------------------- J—
holding down the fort so those came from — and I
ought
to
know.
alone for so long.
SPORT NEWS
...The girls are diligently
L
•
... Mildred Rudakis was working on their numbers
------------very mindful of her enor- for the program
being
• • • ’ ,' • • •
•’•
mous wad of chewing gum, given by the L. R. C. Stu
and put it into her handker dents Organization in April. KNIGHTS OF LITHUANIA CHICAGO DISTRICT
chief for safekeeping. It Since it will be their first LADIES BOWLING LEAGUE STANDING
seems that in her hurry to public appearance, the girls
leave she left the gum want to make it especially
(Including games of February 12, 1942)
behind, which just goes to good.
Won Lošt
Team
show you that you can’t be
28
14
1. Town of Lake
... That s the lowd
_
-*. A.
too careful.
2. Brighton “A
this time, būt there’ll be
... It’s funny, būt true.
3. Bridgeport
more next week. (Oh, unhap Į
All three of our “seconds”,
4. North Side
py day!) So don’t seek.
namely, Vicky Pasiskevičius,
5. . Brighton ’B’
cover, for you’U be found |
Helen Chapas, and Gene
6. Marųuette
12 30
out anyway. By the way, be ■
Zelnis, are blondes. Don’t
High game without handicap —
aure to conaerve your
rush boys. The line forma
Bridgeport 748 — Made Dec. 18
eleetrie bulbs — you may
to the right.
— Town of Lake 725 — Made Dec. 11
need them in case of a
... We’re really glad to
High series without hancicap —
blackout! (Whew! I ducked
have Florence Poška with
Town of Lake — 2035 — Made Dec. 11
just in the niek of time!).
us. Though
young, she
— Brighton “A” — 2005 — Made Jan. 15
Gabby.
already has made a name
High game with handicap —
Bridgeport — 881 Made Dec. 18
— Town of Lake 865 — Made Oet. 30
High series without handicap
Bridgeport — 2447 — Made Nov. 13
Town of Lake — 2433 — Made Oet. 30
An Evening with the
Glee Club

NO!
There la NO •

A la
ehaffo fer Vitamin
1

igh Drops. These
TI
delicious
Smith Brothers Gotigh
drops štili cost onlyy 5
* f. (Black or Mtethol)

Smith Bros. Coigh Drops m the
only drops cootaimng VITAMIN A

YRAOl

Vitamin A (Carotene) raitė* the resistance of
mucous membranes of noee and throat to
cold infectlons, srhan lack of rasist*
•nce is due to Vltamia A t' * *

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge” .

INDIVIDUAL STANDING
Games Average
Name & Team
42 143.
1. S. Jesulaitis — Town of Lake
42 142.41
2. T. Daresh — Brighton “A”
42 135.23
3. A. Yucus — Town of Lake
39 132.33
4. B. Watkins — Bridgeport
18 132.2 ,
5. A. Manst — North Side
42 129.3
6. J. Gaidis — Bridgeport
taftas.
42
7. X, Brennan — Marųuette

8. H. Shimkus — Town of Lake
9. H. Cherry — Brighton “A”.
10. M. Yudeik North Side
11. A. Ambrose Town of Lake
12. H. Woicek -- Brighton “B”.
13. N. Murphy -- Marųuette
14. E. Kawall -- Town of Lake
15. A. Razbud -- Bridgeport
16. S. Gimbut -- Brighton “A”.
17. M. Krakausky — Brighton “A”.
18. S. Tenzie — Bridgeport
19. L. Tanke — Brighton “A”.
20. Adele Woicek — Brighton “B”.
21. A. Junes — Brigeport
22. Ann Woicek — Brighton “B”.
23. C. Wesley —- North Side
24. — S. Jucikas — Brighton “B”.
25. A. Kirstuk -- North Side
26. L. Rauba —- Marųuette
27. A. Jatis — Marųuette
28. H. Ruby — North Side
29. B. Adams -- Marųuette
30. V. Kraus — Brighton “B”.

36
39
18
39
39
9
36
42
42
27
42
15
39
42
21
42
42
42
39
42
23
21
39

126.1
124.28
124.10
123.34
123.30
122.6
121.16
121.9
121.9
119.9
117.41
117.12
116.29
115.31
112.18
108,11
107.26
107.12
106.30
101.33
101.11
99.14
96.28

JUST DUMS
©M MV LAŠT V MOtf'MbuiM
■nu r i
MUCH TMOuSU
MrriM6 -THC*
into rnfi
CLCFHAMT S

INDIGESTION
may aacito tka Heart
eo

Oaa trapped la the įtoaach or guli*
eet Uk* e
halr-trtgger on tha beari actloa. At th.gr* alio at
dlatraaa aaaart men and
dapand aa Baliene
Tablete to Mt ga* fra*. Ne laaatlee bot mede of the
faiteet-actlng medicina* knoarn tat trapumulc relief
of gaatrle hypeeaeldlty. If tha nBSTTBtal. doaan t
nrere Bell-ana better. retom boule to ae ahd reoetra
DOUBLK Moneg Back. Me. et aU drug etane.

^ScratchintItehFast

■(rNnv^k

Fcr quick relie' from itching of ecaema, piuiptee.
athlete’s foot. acabies. rashcs and other eztemally caused skin troubles, ūse world-latnous,
cooling. antiseptic, liquid D.D. D.Prescription.
Greaseless, stainless. Soothea irritation and
quickly stops intense itching. 35c trial bottle
proves it, oryour money back. Ask your
druggist today for O. D. D. PMUCRimaM.

High game
— S. Jesulaitis — Town of Lake 191 — Made 1-15-42
J. Gaidis — Brigdeport
190 — Made 11.13-41
T. Daresh — Brighton “B”.
190 — Made 1-8-42
A. Manst. — North Side
190 _ Made 1-8-42
High series —
Listen to
J. Gaidis — Bridgeport
499 — Made 11-13-41
PALANDECH’S
S. Jesulaitis — Town of Lake 475 — Made 1-15-42
RADIO BROADCAST
Helen Cherry secretary
Featuriu g t Program of
--------------1
they want to retain first
TUGOSLAV FOLK MUSIC
Bowling
place (from the bottom)
Every Saturday,lto2P.M.
Town of Lake made 87- with the Brighton “B”
805-787 for 2377 which was 1 girls.
STATION WHIP
;nough to take 3 games
1*» Unedaa <Tw at h. DU1J
Helen
Cherry
Brighton “B” (DcAccordions) whomade
777-765 766 for 2308... Sally
Jesulaitis was high for
Town of Lake with 466 (By
the way Sally nosed out
Tillie Daresh by one pin in
RASTINĖJ FEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS
individual standing-notice?)
Adele Woicek was high for
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 1
the losers with 391.
A. S. WALONS (VALŪNAS)
North Side (A. Petkus)
with it’s games of 766-818796 for 2380 won three
from
Marųuette
Park
Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo”
(Council-112) who made
718-790-787 for 2295. Alice raštinę A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenue Deputy
Manst’s 430 was high foi 1 Collector pagelbėti lietuviams Išpildyti Income Tax blanNorth Side and Nancy kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income
Murphy’s 384 was high for Taksus.
P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario
Marųuette.
28 d. , nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. Išpildymas blan
Brighton “A” (Wm. A. kų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.
Lewis)
won two from
Bridgeport
Mažeika KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis,
Undertaker). The winners
made 822-689-837 for 2348 korio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
against the losers 723-754- šimčių, dividendų, nuomų, pelno iŠ pardavimo namų, stakų
t. per 1941 metus;
809 for 2286. Tillie Daresh ir t. b)
Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00,
with her 189 game a 446 nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima
series for Brighton and imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. M* mažiau;
Stephanie Tenzie ot
c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos
Bridgeport came through (Gross Income) buvo $1,500 nr daugiau.
with a 424.
Income Tax blankos turi būti Išpildytos ir priduotos

B

nevėliau kaip kovo (March) 10 d., 1942 m.

Red sporb
This week’s low was A.
Kirstuk and H. Ruby, both
of North Side and both
with a 312 series.
We bet Vai
Kraus of
Brighton “B” likęs to be
first (from the bottom),
būt watch out B. Adams of
Marųuette is elose by!
Looks likę
Marųuettes
will have to “fight it out” if 1

Asthma Mikus Asthma Mucus
Loosened First Day (oughlng, Gasplnj
For Thousands of Sufferors

wwpa:

■redlenta la tha praecrlt
b elrealate throutb tha I
ly halp looaan tha thlcl
tha flret day. thna aldlaa natūra 1
tha tarrlbla raeurrlaa ehoklna i
fraar Draathln*
‘ a amoka, dc
it taataleaa
feren. Prtntad (uarantaa wltb each Darkei
—money back unleie completely ,eil«fe<-tor
Aak your drucslat for MaaStaa today Chety «0

Si

the full eoet unlaaa you are completely aatlafltd. You have everythlnt to geln and
nothlnf to loae under thie poeltlra money
back auarantao so «et Meadaeo from you>
druobt today for anly «0o.«
d,
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Pisei

Metų — >4.00. Pavienis numeris — >c.
Skelbimų kainos prįsitmėlamos pareikalavus

-Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, je) ne*
pmioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sgu teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
nitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rąžyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mąiiSŠle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole*
mįkoe ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
sėdamos.

Entered as second-Class Matter March >1, »>6 at Chicago, Iii.
Under the Agt of March 3. t>7>.

Mobilizacijos laikas
šiandien pradedame Gavėnią. Jau tris savaites prieš
Gavėnią kunigai bažnyčiose prie šy. Mišių violetiniais
rūbais vilkėjo. Mat, senesniais laikais kai kuriuose
kraštuose Gavėnia tęsdavos ilgiau negu keturiasde

šimta dienų.
Atsižvelgiant į tai, kad dabar gyvename karo me
tu, kuris iš mūsų visų pareikalauja didesnio pašiau*
kojimo, negu normaliais laikais, ir Gavėnios laiko
dvasia pasidaro labiau suprantama. Krašto saugumo
ir gynimo reikalai iš mūsų pareikalauja visai išsiža
dėti kai kurių dalykų, prie kurių buvome pripratę.
Giliai suprasdami tikslo svarbą, tai darome be išme
tinėjimo.
Tai turi daug panašumo Gavėnios laiko dvasiai, ku
ri reikalauja i^sįząįėjimo,..susilaikymo, pasiaukojimo.
Mūsų sielų išganymas stato sąlygą pasiaukoti, kad
galėtume pripratinti aave vesti krikščionišką gyva
nimą, kurs veda mus į amžinąjį gyvenimą.
Žmogus visais laikais turi kariauti au sąvo sielos
priešais, kurie visada stato jai kliūčių. Kad kovą lai
mėti su piktu, visos dvasinės jėgos turi būti sumobi
lizuotos, Išlepęs kūnas, pildąs visas savo užgaidas,
nemokąs susilaikyti ir susivaldyti, piktųjų dvasių jė
gų spaudimui, pasidaro bejėgis, kovą pralaimi ir sie
lą amžinai pražudo. Menkas yra kareivis karo fron
tą, jei jis nėra pasiruošęs, užgrūdintas, įpratęs pakel
ti visus sunkumus, laikytis drausmės, susivaldyti. To
kių kariuomenė, tai ne kariuomenė, bet ištižėlių gau
ja, kurią priešas lengvai nugali.

Visai panašiai yra ir su dvasine kova, su sielos rei
kalais. Krikščionybės priešai pirmiausia ima viršų ten,
kur nėra pakankamai pasiruošusių kovai krikščionių,
kur kūno lepinimui užleidžiamą pirma vieta, kur ne
besilaikoma Bažnyčios drausmės,, kur pasninko vie
tą užima apsirijimas, lėbavimas, maldos vietą tušti,
nepadorūs pasilinksminimai, keiksmai ir kiti žmogų
žeminanti dalykai.
Gavėnia, tai laikas, per kurį prisirengiame būti tvir
tesniais. drausmingesniais Kristaus kareiviais, užsigrū
diname, įprantame susivaldyti ir susilaikyti, pastato
me save į tinkamą padėtį kovai su savo sielos prie

šais, su pragaro jėgomis, prisirengiame krikščioniškam gyvenimui, vedančiam mūsų sielas į
gyvenimą.

amžinąjį

Šių metų Gavėnia ypač tebūnie gavėnia pilna ta
žodžio prasme. Tebūnie ji ne tik maldos laiku, bet di
desnio pasiaukojimo savo artimui, Bažnyčiai ir vi
siems geriems tikslams. Kai įšpildysime tai, ko Baž
nyčia reikalauja iš mūsų Gavėnios metų, kai mūsų
maldą seks pasiaukojimas ir visa eilė gerų darbų,. Ga
vėnią būsime praleidę tikrai naudingai, krikščioniškai.
Tuo pasitarnausime pirmoje vietoje patys sau, pasi
tarnausime Kristaus Bažnyčiai ir, taip pat, savo kraš
tui, kuris šiandien reikalauja iš mūsų didelio pasišven
timo ir darbų.

Mos jau nekartą esame nurodę JJotuvos piliečių susioryanisavimo reikalą. Piliečių sąjungos pareigas pla
čiau nurodė prof. K. Pakštas savo straipsnyje, įdėta*
me mūsų dienrašty praėjusį pirmadienį. Reikalas yra
visai aiškus. Todėl mūsų visuomenė laukta, kad Lie
tuvos piliečiai sudarytų eentralinę arba nacionalinę
tarybą ir pradėtų dirbti tuos darbus, kuriuos yra už
sibrėžę dirbti savo programoj. Toliau delsti ir laukti
nėra reikalo ir net pavojinga.

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 18 d.)
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Surinkta 5 bilijonai dole Po svietą pasidairius
TUHnilKĮdS bklfotOlliS
rių.... Praėjusią, savaitę Di
9
Šiandie pirma gavėnios
Šių metų antrasis Lietuvos Pasiuntinybės biuletenis džiosios Britanijos vyriau
“The Lithuanian Situation” pavestas Lietuvos. Nepri sybė visoj šaly surinko pen diena. Visiems savo tavoršklausomybės paskelbimo sukaktuvių paminėjimui, Sia kis bilijonus dolerių pasko čiams patariu daryti sumjieme numeryje randame: 1) 24th Anniversary of the los tolimesniam karo vedi nės rokundą ir save puošti
gerais darbais, žmogaus gy
Lithuanian Declaration of Independence; 2) Lithua mui.
venimas yra trumpas, visi
nian attitude towards the Atlantic Charter and the
Popiežius ir taika.... Gau tai žinome, bet vis tik gali
Declaration by the United Nations; 3) Echoes from
German occupied Lithuania; 4) Lithuanian American ta patikrintų Žinių, ' kad ma per miliardą gerų dar
activities; 5) Independent opinions abput the Baltic popiežius Benediktas XV bų atlikti. Klausit, kokiu
rengia atsiliepimą į visas būdu. Gi ve kokiu.
States.
Pirmame straipsnyje įdėtas Lietuvos Nepriklauso neųtrales valstybes taikos
Vienoj minutėj yra 60 se
reikalu.
mybės deklaracijos tekstas su signatarių parašais. Ra
kundų. .Jei paimsim tik vie
ną mūsų gyvenimo valandą,
šoma apie kitų valstybių de jure Lietuvos pripažini
Teisėjas
liepia
lankyti
baž
jau turėsime 3600 sekundų.
mą. Įdedama 1920 m. liepos 12 d. padaryta taikos
sutartis tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos. Ta sutarti nyčią.... Vienas New Yorko Vienoj savaitėj jau bus
mi Sovietų Rusija pripažįsta pilniausią laisvę ir nepri teisėjas tūlam nusikaltėliui 604,800 sekundų. Vienam
klausomybę Lietuvos respublikai. (Kaip žiųpm, šią įsakė: “Per šiuos metus aš mėnesy — 2,578,400 se
ir visas kitas sutartis Maskva sulaužė). Be to, šiame jums liepiu lankyti bažny kundų. Paėmę tik vienus
rašiny duodama lironologiškos datos svarbiausiųjų Lie čią mažiausia kartą į sa metus amžiaus turėsime mil
tuvoje įvykių nuo 1918 iki 1941 metų. Duoda stiprių vaitę. Tuojau eikite pas sa žinišką sumą — 31,536,000
įrodymų, kad Vokietija buvo tradicinė Lietuvos prie vo kunigą ir parašu pasiža sekundų. Sulaukę 70 metų
šininkė (Germany — Tradition&l Enemy of Lithuania). dėkite neapleisti nė viena būsime pragyvenę 2,107,Kiti biuleteny randami straipsniai taip pat yra įdo me sekmadienyje šv. Mišių. 520,000 sekundų, vadinas du
mūs. Būtų gera, kad tie biuleteniai plačiausia galėtų Jeigu jūs to nepadarysite —. miliardus, 107 milionus ir
reikės eiti į kalėjimą.”
pasiekti Amerikos visuomenę.
520 tūkstančių sekundų. .Tei
tik kas dvi sekundas suskub
Kardinolas Gibbons ir lie sime padaryti po vieną ge
tuviai.... Kun. Jonas Jakai rą darbą, turėsime virš vie
Pasidarbuokime geram tikslui
tis praneša, kad kardinolas ną miliferdą gfetų darbų. Su
Vasario mėhutr baigiasi* Jis buvo pavestas katalikiš
Gibbonsas, Baltimorės arki tokiu bagažu izi galima pa
kos spaudos praplatinimui ir sustiprinimui. Kiek ži
vyskupas, kurs pernai paau tekti į dangų.
nom, kitų tautų katalikai gražiai darbuojasi ir daug
kojo Lietuvos reikalams
naudos padaro savo spaudai. Mes gi, lietuviai katali
$300.00, sutiko būti Tautos
National Shoe Dealers iškai, bent mes taip jaučiame, nepasinaudojame šiame
Fondo garbės pirmininku.
tlumočijo, kad juo žmonės
mėnesyje sukeliama nuotaika savosios spąudos pra
•
-3*5
iAri.
mažiau valgo mėsos, tuo tu
platinimui ir ligšiol retas kuris iš mūsų į 'tai atkrei
Laiškas iš karo lauko
ri brangiau mokėti už šiu
pėme dėmesį ir retas kuris šį tą lietuvių katalikų spau
Jonas Andžiavičįus iš Kar šus. Esą, kai žmonės valgo
dai praplatinti ir sustiprinti padarėme. Pasirodo, kad
patų kalnų karo fronto ra
mes esame “per daug užimti” kitais darbais ir pačiam šo: “Netolies manęs nukri mažiau mėsos, tai mažiau
gyvulių,
svarbiausiam reikalui — savai spaudai platinti ir rem to priešo granata, kuri spro būna paskersta
ti lyg ir nebeturime nei laiko nei lėšų.
mažiau gaunama skūros.
Kad jau “taip įvyko”, mes čia darome štai kokį pa gus mane apipylė žemėmis,
Perskaitę tokius ištlumosiūlymą — pratęstame lietuviu katalikų laikraščių pla buvau parblokštas ant že
čijimus
mūsiškiai laisvama
tinimą ir lietuviškų katalikiškų knygų pardavinėjimą mės ir apkurtau, bet visgi
niai net* nykščius už kamiiki Velykų. Gavėnios laikas tebūnie ir lietuvišKos ka palikau gyvas, nors visą sa
išbuvau apkurtęs. zelkų užsikišę didžiuojasi,
talikiškos spaudos platinimo ir stiprinimo laikas. Ži vaitę
kad jie ne tik paprastomis
nokime, kad pasiaukoti katalikiškos spaudos darbui, Daug kartų esam ėję į ata
pėtnyčiomis, ale ir gavėnąj
reiškia pasiaukoti tikrai svarbiam ir dideliam reikalui. ką ant durtuvų. Esu daug
vokiečių perdūręs, bet jie valgo mėsą, kad šiuaai būtų
mano šinielių daug kartų pigesni. Deja, pasirodo, permažai mes turime laisvama
peršovė.”
nių, nes šiušų kainos, vietoj
• *
Tokia antrašte “Naujienos” įdėjo vedamąjį, kurį taip
kritus
žemyn, kyla auksuyn.
Negrai kraustosi Chloabaigia:
gon ... Iš pietinių valstybių,
“Londonas prisipažįsta, kad išgelbėti Singaporą kaip pranešama, rengiasi
Marė Zirzienė visuomet
nebuvo vilties. Tai ar nebūtų buvę protingiau iš te greitu laiku atsikelti apsi
nai pasitraukti ir ginti kitas pozicijas? Valdžia sa gyventi Chicagoj 10,000 ne
ko, kad ne. Singapore reikėję kovoti dėl prestyžo, ir grų.
PAVE
to reikalavusi viešoji opinija Anglijoje įr Amerikoje.
•
“Kai dėl žmonių opinijos, tai ji yra paremta in
Nuskandino didelį laivą...
formacijomis, kurias visuomenė turėjo apie šitą bri Vokiečiai nuskandino dide
tų bazę Tolimuose Rytuose ir apie jos didelę svarbą lį White Star linijos laivą
Jungtinių Tautų reikalui. Bet valdžia galėjo pain “Airio”.
formuoti publiką ir apie kitus dalykus: kad ginti
Singaporą nėra prasmės, kuomet jo kritimas yra ne
Imigracijos varžymas•••••
išvengiamas. Žmonės būtų supratę.
Po 20 metų aršios kovos
“Aukštesnės politikos sumetimai” yra menkas su kongrese, net prieš prezi
raminimas žmonėms demokratijų šalyse, kuomet jie dento norą, liko pravestas
mato, kokių baisių nuostolių atnešė ta beviltinga ko priešateivinis sumanymas,
va dėl Singaporo. Tuos nuostolius padengti ims daug sulyg kurio į Ameriką ne

"Aršiau, negu Dunkirkas"

brangaus laiko.”

laukiame

Ifi,

visuomenei būtų įdomu žinoti, *kas kliudo ir kodėl

DRAUGAS

~T>Y.00;

Trečiadienis, vas.

«AUOAB

,< '

Mūsų visuomenė su ypatingu susidomėjimu seką
Lietuvos piliečių, gyvenančių Amerikoje, daromas pas
tangas susiorganizuoti į sąjungą. Teoretiškai imant,
rodos, tai nebuvo didelis ir sunkus darbas. Tačiau, kiek
teko patirti, praktikoj pasirodė visai kas kits. Susiorganįzavimas, tuo tarpu tik į tris skyrius, užėmė
gana daug laiko įr iniciatoriams reikėjo daug pastan
gų padėti ir visą eilę kliūčių nugalėti.
Pagaliau susiorganizavo keli Lietuvos Piliečių Są
jungos skyriai. Tačiau jie dar nesudarė centro komi
teta arba tarybos. Vis dar kažin ko laukiama. Kodėl?
Hejąazgi ir yčl kaa ima trukdyti? Jei taig būtiį

Išdavikai
“Amerika” rašo:

“Skaudžiausia, kąd Amerikoje turime stambų būrį
išdavikų, lietuvės motinos gimdytų, nuėjusių sveti
miesiems tarnauti. Tie Maskvai parsidavę lietuviai
nesijaudino, kai Lietuvą trempė bolševiko letena. Jie
kėlė džiaugsmo orgijas, kai tūkstančiai lietuvių trem
ti Sibiran.
“Ir šiandie jie nesirūpina, kad Lietuva išvystų lais
vės rytą. Jie nori, kad tėvų žemė iš vieno okupanto
patektų į kita reples. Bet tušti jų pikti norai! Ne
tam šiandie Jungtinės Amerikos Valstybės kovoja,
kad dalis pasaulio iiktij verguvėje,”______

A

galės įvažiuoti nemoką skai
tyti.
•
Varo amerikiečius.... Vo
kiečiai užsimojo išvaryti iš
Belgijos visus Jungtinių Amerikos Valstybių piliečius.

Vokiečiai nenori -taikin
tis•SS Vokietijos vyriausybė,
neatsižiūrėdama į pasekmes,
nusprendė nestabdyti savo
submarinų veikimo ir tuo
būdu atsisako tartis dėl tai
kos su Jungtinėmis Vąlstybėmis.

kitana savo bučerninką už
kiaušinius,

kad

kiekvieną

sykį jis parduodąs jai ma
žus kiaušinius. Mislija bučerninkas, kaip čia jai ge
rai atsakyti, kad daugiau
jo nezirzgintų. Ir sumįslijo.
Kai atėjus bučernėn Zirzienė vėl pradėjo zirzti dėl ma
žų kiaušinių, bučerninkas
paklausė:
— Ar tamsta nori šviežių
kiaušinių, kurie yra maži,
ar pasenusių kurie yra veik
du syk didesni? Turiu ir
tokių ir tokių.
— Ką tu misliji taip sa
kydamas? Aš valgysiu pa
senusius kiaušinius!
— Na, matai, tamstai nie
kad negalima įtikti: pasenu
šių kiaušinių jau nenori, o
dėl šviežių kikini, kad ma
ži. Kaip jie gali būt dideli,
kad vištai padėjus jie nes
pėja užaugti.
Apie skačmonus yra daug
visokių anekdotų, kokie jie
yra šykštūs. Ale ir mūsų
•taspe-atsieanda panašių skač
monffts. Daktaras Sirgulaitis
pasakojo
man, kd
vie
nas jo pacientas toks šykš
tus, jog visuomet vartoja tai
vienokį tai kitokį triksą, kad
gauti dykai patarimą. Sykį,
sako, susitinka jis mane ant
stryto ir klausia:
— Daktare, pasakyk man,
ką darai kuomet “pagauni”
šaltį?
— Kosčiu! — greitai atsa
kė, nieko nepagalvojęs.

LABS RYTS!
Rašo Jonas SkeJly
Fiat tajeris galvoj?

— Sei, kur Jurgis?
—• Jurgis? Jis garažiuje

orendlius spaudžia

— Garažiuje?.
— Šiur! Mat, jis bijo žmo

nos, dėl to nenori į vidų
įnešti automobilio džekį.

THE WAY

Trečiadienis, vaa. 16, 1940
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A. Badunuiova

Moterys Raudonojoj Audroj

KOKIAS SUNKENYBES KARAS ATNEŠĖ JAPONUI
— Orandšis — po dolerį
Moterims sunku su... pieštukais ir dažais —»• už golfo
kamuolėlį 2 doleriai,
Panaikinti vieši
šokiai. — Linksmas nuotykis su in’pais.
Maudymosi “siūtai”, kurie gali Ištirpti, — Lėktuvų fabrikus supa paslaptys. «— Japonas dienų turės išmisti su sauja ryžių. — Iš fronto vietoje sūnaus — pelenų dėžutė.
•— Anekdotas apie japones.

Vienos Ruses Dienoraštis
1 lietuviu kalbų Išvertė Izabelė Matusevtttūfc.

Rašo Kun. J. Prunskis

(Tęsinys)

Lapkričio 20 d.
Profesorius Denisovas jau vėl paleistas, aš

buvau

(Tęsinys)
— Įvyko kažkokio

— Gal priešbolševistinė?

dalis.

pramonės

Gyvento-

daugiau 200 dolerių per metu*

Vi

šiandien anksti per savo tarnaitę Ariadna Arkadievna man atsiuntė raščiukų, kur prašo tuojau pas jų ateiti.
Man pas jų nuėjus, jį sėdėjo kilimais išklotame kam

baryje ant žemos kėdelės. Jos veidas buvo išblyškęs, di

......
Vielines

metalinės

rankenos,, rikos Ta{iau j

durų

nau-

fabrikas, statydamas

,_x_
jus įrengimus, buvo parai
dėžės, kvjetęa apecialigtus ,s

popierių

nejsi!eWo į

Kareivių batai iš

geležinės tvoros

banginių odos

saugomos nuo vsglu. Sana būtyje ir tik pas juos steigeležis renkama su dideliu day0 .
inilnieriai pa

delės pilkos akys apgesusios, o žvilgsnis liūdnai įsmeig

Japonijoje labai
sunku
tas į toli.
gauti naujus batus, trūksta
Pamačiusi mane, lėtai atsisuko įr, nė nepaslsveiki- odos. Net ir banginių
bei
nusį, tarė liūdnai:
pelių odos sunaudotos. Iš

stropumu.

tun

Net

būt.

metaliniai

Lipant Santos uoste įš laivo, prieina prie manęs pen

o kios vokietaitės vienuolės, gyvenusios Austrijoj, o dabar
taip pat padidėjo ir mokes- vykstančios į Argentiną, Ir nuoširdžiai taria:
—Jūsų tėvynė pavergta, mes dažnai prisiminsime
či?i — nuo 35% iki 50%.
Mokesčius jau turi mokėti Lietuvą savo maldose, kad ji vėl būtų laisva ir nepriklau
»
kiekvienas,
kurs
uždirba somą.

kaip pluoštu atsiųstų kaltinimų ga I ls van0 I«»daiyll sa-i Lėktuvų fabrikus
,' u”?-,T' supa paslaptys
draugui pranešė. Bet kodėl jis man rašė? Žinoma, jis gy kreipiausi i šnipus, kurie v° v
mane sekė. Šie paskleidė sa retu“el *?• tUr'tl
du'
vena laisvoje šalyje ir negali sau įsivaizduoti, kad būtų
Septyni lėktuvų fabrikai
vo užrašų knygeles, pasakė'
>vežt! to^v
nusikaltimas gauti atvirukų! Jei organizacijos ir darbi
dirba nepaprastai įtemptai,
r
I hpt in dsrhs auna nananrnc
ninkai būtų neepadarę dėl manęs žygių, aš šiandien jau kur aš tų dienų buvau ir da '
Dolieiiai rašte kad bū ' sP’bdulių plokšteles ligomW darbų supa nepaprasbūčiau atsidūręs Sibire “dėl susirašinėjimo au emigran v» policijai rastų, kad su- n8mg
tas paslaptingumas. Vienas
damas kur kitur aš negalė
tais“.

Saugok tvoras ir rankenas

(Tęsinys)

jams sunkumai padidėjo,

man

Gruodžio 14

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius

Ta*-] kitoms japonų prekėms vis
dėl
gerokai »PWd6 tas

vių stiebų, iš plaušų.
auto- 4iau Si .dirbti“

d. jau būti kaltu dėl automo
bilių nelaimės".

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
kraštus, į laisvės šalį.

sušlapusi kartais pasileidžia,
šiandien pas j). Per šias pora dienų jis metais pasenė mobilio nelaimė Buvo
pa
jęs. Jis atrodo, kaip neseniai atsikėlęs Iš sunkios ligos. duotas numeris mano ma ir galite suprasti kokių nelauktų nelaimių susilaukia,
— Už kai jie buvo jus suėmę? — paklausiau jo.
šinos ir po kiek laiko ga— A, tai visai kvaila istoriją! Vienas emigrantas, > vau kaltinamuosius raštus japonas su tokios medžiągos maudymosi “siūtu" įbri
profesorius Stasovas, kuris dabar gyvena
Paryžiuje, i Bet aš buvau visiškai nekal
dęs i jūrą.
Į
parašė man atvirukų, pranešdamas dėl savo neseniai tas —- aš tų dienų buvau viKnygų viršeliuose nevalia
spaudoje pasirodžiusios knygos!
sįškai kitur, tik niekaip negalėjau atsiminti -kJr.Su dėti paauksuotų raidžių. N.
— Tokios minties visai jo neturėta, jis

K. SABAS

fabrjkąi g apgyvendillo

sįtarti

uždangalai nno angų j ka
nalizacijos vamzdžius
yra Kovą su europietiškomte

-—Jūsų nuoširdžių žodžių niekada nepamiršiu, labai
dėkų už maldas, taip pat reiškiu gilią viltį, kad ir Vokie,

tijos katalikai niekuomet nepaluž ir vėl išsikovos religinę
ir kultūrinę laisvę,—taręs šiuos žodžius vienuolėms, ku
rios pačios pergyveno skaudžiai

nacizmo

atakas

prieš

Katalikų Bažnyčią, pats nepamačiau kaip atsidūriau su
kun. K. Tamošūnu Santos mieste, kur mus sutiko nepap

rastas karštis.

17, Brazilijoj pas svetingus lietuvius
e

1941m kovo 5 d. atsiradau, eu kun. K. Tamošiūnu
Sao Paulo -mieste, kuriame gyvena per 12,000 lietuvių.

Važiuojam į Vilą Zelioą, Sao Paulo priemiestį, kur yra
lietuviška parapija ir daugiausia gyvena lietuvių,

Kun. A. Armina®, tuo laiku pavaduojąs kleboną P,
Ragažinską, kuris buvo išvykęs į Jungtines Amerikos
Valstybes rinkti aukų, naujai statomai parapijos moky

klai, mus maloniai priglaudė, o seselės lietuvaitės prancįškietės, kurios čia atvykusios iš Jungtinių Amerikos Vals

pranykę ir vietomis stovi madomis
tybių mokytojauti, skaniai pavaišino.
—- Aleksandra Lvovna, prašau pasakykite man, kų banginių odų
daro
batus
neapdengtos skylės.
Brazilijos lietuvių parapijos klebonija turi du ma
Seniau Japonijoje buvo
galėtų, jūs nuomone, vyskupas rimčiau mylėti, mane ar į kareiviams, Turtingieji ja
žus
kambariukus ir toji pati nuomojama, todėl kun. A.
didelės puikios krautuvė? —
Soją Slokasovą? Kiek aš girdėjau, ji studijuoja jūsų fa- J popai su džiaugsmu užsimo Mergaitės Ir berniukai —
prie darbo
department store, čia japo Arminas kun. K. Tamošiūnui surado butą pas ponus Pet
kultete!
kėdavo po 10 — 15 dolerių
ravičius, o man pas ponus čemarkus, kurie mus gk ojo
_____
_ batus,
___________
_____
Tinginystė — nepatriotiš nės krautuvių auditorijose
muito už
kuriuos
Valandėlę pagalvojusi, atsakiau tvirtai:
kaip savo vaikus. Paskui kun. K. Tamošiūnas Sao Paulo
jiems pažįstami
dovanoms
<Wka8. Atostogų metų klausydavosi paskaitų,
kiSoją Slokasovą!
arkivyskupo buvo paskirtas vikaru lietuviams ir jis išsi
Į mokini. riuv. kokiu, daly- tų pramogų. K.ikuriooe net
— Taip ir aš galvojau, jog jūs taip atsakysite. Jūs atsiųsdavo iš užsienio.
kėlė gyventi prie Šv. Antano bažnyčios, į kurią lietuviai
turite ypatingą savumų, visada tai paMiyti, kų mano-!
iWB« kareiviam., 6 b«niu- būdavo p-ngti vargonai, pu
susirenka pamaldoms.
te. Todėl aš norėjau jūsų pakl»u»tl. «uoma, tįsia visa-'
gal|...ut|rntl
'
v“”'ą dW" 8oduoM’ *
Mmokam,u duod»daržuose ar ant kelių. Be- J®8 kava ir sausainiai, būda
Kalėdų Plotkelės Išgelbėjo
da skaudžiai užgauna mūsų ausis, nes kiekvienas žmo
Nei vilnų nei medvilnių darbių nėra, išskyrus kai- vo madų
parodos, vįnmo
Daugiausia į Braziliją 1927 metais lietuvių suvažiavo.
gus tik tai nori girdėti, ką jis norfttų laikytį tiesa.,- Ar
japonai neturi reikiamų kie kurias namų pramones
ir pamokos. Dabar tas viskas Lietuviai atvykę į šį kraštą turėdavo vykti į fazendas—
ji graži? P “u
............................
1 kių.
Drabužiams
naudoja perlų apdirbimo šakas. Pa- panaikita per keletą mėne ūkius nes jie agentų buvo dykai vežami, ten turėdavo
— Ji yra aštuoniolikos metų. šiame amžiuje nerei
i siūlus padarytus iš daržo- saulinis boikotas šilkui įr šių. Vakarų kraštų madų atidirbti kelionės išlaidas.
kia būti ypatingai gražiai, nes puošia jaunystė.
Ne kartą teko svečiuotis pas vaišingus lietuvius, Sąo
plitimas sulaikytas vyriau

— Ar ji inteligentiška?

ŽIEMOS

— Ne, visai priešingai. Bet ji yra iš tų moterų, ku
li, jie sako, esą, jos labai moteriškos. Dabar dėl to daug

ginčijamasi,

daugumas

tvirtina, jog

išlavinto

proto

žmogus, norėdamas sukurti šeimą, turįs pasiieškoti tiek

pat išlavintą moterį, jei jis norįs darnaus gyvenimo, Ma
no vyras ponams profesoriams taip pataręs, vestis tarp
savęs. Jis tvirtina, jog inteligentiškumas yra vienas

paskutinių dalykų, kurių vyras iš

moters

iš

pageidauja.

Žinoma, tai dar nereiškia, jog moterys neturėtų bū

ti mandagios ir inteligentiškos.,.
— Jūsų vyras mane labai įžeidė, to visai nežinoda

mas, — tarė ji silpnai šypsodamasi. — Kaip tik aš no

rėjau dėl to pradėti su ta žąsele kovą... Aš tikėjaus, kad

Aušta šaltos žiemos rytąs —

pamažu švinta.
Vėl šalin tamsiosios nakties šydas jau krinta.

Pirmutiniai šviesos spinduliai, prasiskverbę
Pro pilkus debesius, žvalgos aplink nustebę
Kai pamatė įstabiai puikiai pagražintą
Žemės pilką veidą — snaigėmis Išdabintą,
Kurios pereitą naktį ore skridioėjo, '
Žaidė ir linksmai tarp savęs lenktynių ėjo,
O dabar jau nukritusios jos ilsis antai,
Suspaustos' Žiaurojo šalčio, sau miega kietai,
Is stebįs jįe, kas čia galėjo atsitikti,

Iš kur tiek daug gražių snaigių žemėn prisnigti.

vyras negali svyruoti, pasirinkdamas tokį kvailą pada
rą, ar inteligentišką, turtingos sielos moterį...

Netoli, McCarrenParke, su iškeltomis

— Kaip jūs esate, norėjote pasakyti, — įsikišau.

I dangų viršūnėmis, ir pusiau baltomis

— Taip, man nereikia nuo jūsų slėptis... Bet pasa

Nuo sniegų šakomis tarp savęs susipynę,

kykite, ar myli ši Soja vyskupą?

Stovi be

— Kaip man rodos, ne. Bet tai kaip tik jai yra pliu

lapų pliki medžiai nusiminę,

Kurie kai kada, pučiant vėjui, ima skardžiai*

sas.

Ir užtraukia aavo dainą arba vėl gūdžiai

— Ak, mano Dieve, aš tą viską žinojau, tik norėjau
iš Jūsų lūpų išgirsti... Kokia nelaiminga moteris, pami

Ir tyliu—kymiu balsu pradeda niūniuoti,

,

Lyg ir skųstis, verkti ar gailiai aimanuoti.

lusi tokį vyrą, kaip vyskupas. Tos paslaptingos pilkos

akys ir skausmo bruožai apie lūpas! O šis saldusis skau
smas, iš kurio aiškiai supranti to skausmo priežastį! Ar

jūs nesikankinate dėl to, jog

įkūnyti savo įdėjų,

mes,

mes visada tik

moterys,

negalime

svaiginamės tomis

idėjomis, kuriomis vyrai gyvena? Aš žinau, jog neturiu

jokių idėjų, bet aš jų trokštu ir su didžiausiu atkaklu

mu jų ieškau vyruose, kuriuos myliu, gal dėl to juos ir
myliu, jog tikiuosi tą rasti, ko pati viliuosi ir siekiu...
Vyskupas tikrai yra
gilesnis,
kaip galimą būtų
spręsti iš jo būdo ir elgesio. Jis kenčia, o kas kenčia, vi
sada domina. Gal tai dėl to negaliu būti jautresnė savo
vyrui, kad jis visada ramus ir patenkintas ir niekados
nekenčia. Aš įsitikinusi, jeį jis šiandien apaktų, aš jį iš
karto pamilčiau.,, Mane labai stebina, jog jūs visokiais

atvejais jaučiatės laiminga!

Gal gailisi jis praėjusios gražios vasaros?
Gal liūdi jos prabėgusių šiltų dienelių,
Ir tų savo gražių rūbų —- švelnių lapelių?

O. kaip tiktai pro tamsiųjų debesų klodą,
Susiradusi sau prašvaistę, savo veidą

Skaisčioji saulė pradeda linksmai rodyti
Ir aplinkumoj aavo spindulius barstyti,
Kai šaltis, išsigandęs jos veido, nutraukia

Savo darbą; pameta meniškai dabinti
Namų langus ir juos ierogiypais gražinti,

Ir skubiai pavėsin pasislėpti sau traukia,
Tada ir vėliai medžiai tarytum atgyja

Ir, šildomi saulės spindulių, lyg įgyja
Naujos gyvybės, ir atrodo lyg kad karštai

— O, ne visais...
— Jūs niekada nepąjuntate skausmo. Jūs, tur būt,
suradote kažin ką labai paslaptingo.

Kąe žino, ko jie verkia, ko byra jų ašaros?

Tarp

nusivylusiu

moterų jūs kaip džiaugsmo ir laimingumo paveikslas ir

Jie sau melstus, iškėlę savo rankas aukštai
Ir siųstų padėkas pasaulio Sutvsrtojui —-

Amžinajam visos prigimties Valdytojui.

tuo mažinate kitų skausmus...

iBui daugiau.)

S. K, Lukas

Brooklyn, N. Y.,

sausio 14 d., 1940 m.

lietuviškais

val

giais: kopūstais ir kugeliu.
besisvečiuodamas pas Brazilijos lietuvius, patyriau

(Bus daugiau)

s

rios ir be nieko atrodo protingos. Vyrai tokias labai my

Paulo mieste, kurie mus pavaišindavo

sybės dekretu.

RYTAS

skaudžius ir baisius jų pergyvenimus. Viena moteris su

Pavyzdingas
jaunuolis

ašaromis kalbėjo:

—Mūsų šeima
mus nugabeno

į Braziliją atvyko 1927 metais. Agnu

tas
į Sobrado fazendą, linija Sorkabano,
Newark, N. J. — J. J. Što netoli tos fazendos, kur mes sunkiai dirbom žemės ūkio
darbus, buvo miestelis Samuel. Nieku būdu mes nega
kas, Jr., jaunas ir vįenintėlėjom užsidirbti tiek pinigų, kad galėtumėm apmokėti ke
i lis Newarko lietuvių radijo
lionės išlaidas. Kiek uždirbi—pravalgai. Fazendos prižiū
' vedėjas suruošė gražų konrėtojas pasakydavo, kad mūsų skolą ne tik nemažėja, o
certą ir radijo balių, para
didėja. Mums buvo aišku, kad čia teks vargti ir skursti
pijos salėje. Atsilankė per
visas gyvenimas. Daugelis įš fazendų bėgdavo nakties me
300 žmonių, Visiems patiko
tu. Kai kam šia žygis pasisekdavo, bet ne vieną bėgantį
naujai suorganizuotas “Nesargybiniai nušovė.
warko Lietuvos Garsų" ra
Baisių valandų pergyvenom. Kartą muz septynios
dijo choras, vedamas paties
moterys nuėjo prašyti pas fazendos šeimininką pakelti
Stuko. Svečius linksmino P,
atlyginimą už darbą.
j' □ nebuvo namie.
erei
A, Dulkės iš Brooklyn vai
piamės pas fazendos prižiūrėtoją, jis su mumis nenori

dintojai ir Stuko artistai.
kalbėti. Mes akmenimis ėmėm mėtyti į gyvenamąjį namą.
Po koncerto buvo šokiai.

Kilo triukšmas. Po kelių valandų grįžo šeimininkas. Mus
šaukia pasiaiškinti. Kinam drebėdamos. Šeimininkas mus

Buvo svečių ir iš tol'zu
Kalbėtojai palinkėjo J. J. sutinka rūsčiu veidu ir rankoj su brauningu. Kai tik tuo
Štokui geriausios kloties ir laiku įeina fazendos užveizda ir paduoda šeimininkui laiš
žadėjo
daugiau
paramos ką, kuris J>uvo man iš Lietuvos atsiųstas, šeimininkas

nes jaunuolis (gimęs ir au praplėšia laišką, jame rtmda kalėdines plotkeles. Nepa
gęs Amerikoje) pasiryžo pri

mačiau kaip jis jas pabučiavo ir kartojo žodžius: katoli

jaunimą kos, katolikos. Laišką man įteikė šypsančiu veidu ir kitą
tautiniam darbui ir parodė dieną padovanojo dešimt milareisų. Jei ne laiškas su ka
svečiams, kad jis tai gali lėdinėmis plotkelėmis—būtų buvę tikrai mums riesta.
Po didelių vargų ir kančių apleidom fazendą ir atsipadaryti. Jo programos gir

traukti

dimos
BNX

lietuvišką

kas šeštadienį iš V
stoties

(1380

kraustėm į Sao Paulo miestą kur galime žmoniškiau gy

kilc.). venti. Sunkių dienų turėjom^—atsidususi moteris baigė

4:80 popiet. Jo programose savo kalbą.
Tokių ir panašių pergyvenimų girdėjau ne iš vięno
taipgi kalba M, Matulytė

radijo draugijos raštininkė. lietuvio. Buvo tookių, kuriems reikėjo pėstiems keliauti
Draugijos valdyboje
dirba po tūkstantį ir daugiau kilometrų, kol pasiekė 8ao Paulo
J. Stankus, S. Pocius, I. Ma miestą.
tulis, Jr.,

C.

Ivaškauskaitė

ir J. M. ftlekaitytė. Koresp

Brazilijos darbininkas, kuris ušdirha per mėnesį 150

milaraisų —. vos, vos gali pragyventi, žmoniškiau gyvena

tas darbininkas, kuris į mėnesį

uždirba

200 milaraisų.

Jei iš šeimos tik vienas narys dirba, o šeima yra ga

Oras, saulė, maistas stlp
na gausi—tai tokio darbininko gyvenimas yra labai sun
rina kūną: sveikos mintys,
kus ir vargingas.
kilnūs jausmai, dorybių vyk
(Bus daugiau)
dymas stipria* sielą.

Medus - Vaistas,
Maistas

lio, kurt kartais mes gauna

*Teelaal«n»w, vmw. ib, *»U2

OftMR

*2

TT. Marijonu misijos

Tėvu Pranciškonu
misijos - 1942 m.

6. Klngston, Pa. — švenč
Marijos Apreiškimo parapi
joje, kovo 22 — 25 d. — T.
Juvenalis Liauba.

me nuo šalčio, veda mus į
sunkesnę kovą. Pradėję ko
1. Worcester, Mass. —
sėti, nelaukime kol bakteri Aušros Vartų parap. bažny
Žiemos metu, užėjus šal- jos sustiprins savo dirvą, bet
1. Pittsburgh, Pa. — Dan 7. Brooklyn, N. Y. — Šv.
čioje — nuo vasario 22 o
pačiams, mes daugiausia
tuojau imkime savo močiu iki kovo 1 d. — kun. Jonai gun Žengimo parapijoje, va Jurgio parapijoje, kovo 23
gauname “šalčius” slogas, tės vaistus. Mūsų močiutės
sario 22 — kovo 1 d. — T.
Jančius, M.I.C.
— bal. 5 — T. Justinas Vašmaždaug apie šj laiką. Mes žino nuo kosulio visokių vai-,
2. Latvrence, Mass. — 8v Justinas Vaškys ir T. Juve
turime visokių skanėsių ir
“ystų, ir medus visur pirmeny Pranciškaus parap. bažny nalis Liauba.
8. Pittsburgh, Pa. — Šv.
per daug krakmoliškų val
2. Nevv Haven, Conn. —
bę užima. Vienas iž močiu čioje — nuo vasario 23 iki
Vincento parapijoje, bal. 10
gių, prisivalgome, kurie su
tės gyduolių, kosulio recep kovo 1 d. — kun. Juozai Šv. Kazimiero parapijoje, — 12 d. — T. Justinas Vaš
silpnina mūsų jėgos atsparu
kovo 2 — 8 d. — T. Justi
tas yra sekantis: paėmus du Vaškevičius, M.I.C.
kys.
mą. Mūs akys mus vilioja į
3. Lavvrence, Mass. — Šv. nas Vaškys.
šauktšu
medaus
ir
du
šaukš

visus tuos krakmoliškus ska
3. Vandergrift, Pa. — šv.
Kad Dievas palaimintų
Pranciškaus parap. bažny
numynus, ir mes valgome tu glicerinos su puse citrinos
čioje — (jaunimui) nuo ko Kazimiero parapijoje, kovo misijų darbą, Tėvai Pran
mažai daržovių, kurie duoda — lemono sunkos ir po šau- vo 2 d. iki kovo 8 d. - kun. 6 - 8 d. - T. Juvenalis ciškonai š. m. vasario 22 d.
mums reikalaujamų vitami- ūžteli imti kas pusvalandis,
Liauba.
atlaikys šv. Mišias ir prašo
Jonas šaulys, M.I.C.
'
žymiai
palengvins
kosulį.
Įsi
nų.
4.
Chicago,
III.
—
Visų
visų tikinčiųjų pasimelsti
4. Athol, Mass. — šv.
Nuo to paprasto “šalčio” senėjęs kosulys yra pavojin
Šventųjų
parapijoje,
kovo
9
šia intencija.
. <|į|
Pranciškaus parap. bažny
gali iškilti gana rimtų kom gas ir patartina kuo grei
—
15
d.
—
T.
Justinas
Vaš

čioje — nuo kovo 8 d. iki
plikacijų. Turint “šaltį” rei čiausiai kreiptis į gydytoją.
kovo 15 a. — kun. Juozai kys.
kia gerai užsilaikyti, nevalMedus yra labai geras vai- VaSkevi{iu8, M I.C.
,
„
.. „
gyti jokių mėsiškų valgių, stas, juo senesnis medus,'
Reikia bijoti to žmogaus,
juo
greičiau
užmuša
bakteri1
Pittston,
Pa.
—
šv.
Ka
A.
tik daržoves ir vaisius, ypa
kurs Dievo nebijo.
zimiero
parap.
bažnyčioje
tingai patartina apelsinių— ia8,
t*k moderniškais laiIGNACAS VILŪNAS
Geriausias mokytojas yra
orandžių ir citrinų — lemo- ka*a mes žinome medaus — nuo kovo 15 iki 17 d. —
Gyveno: 4518 8. Wood St.
nų sunką gerti, įdedant šau- svarbumą mūsų gyvenime, kun. P. Malinauskas, M.I.C. tas, kuris išmokina mus sa
Mirė vasario 16 d.. 1942 ra.,
ve suvaldyti.
Goethe
6.
Roseland,
Chicago,
DI.
8:10 vai. vak., sulaukęs pu
kštą medaus. Jeigu matote, 1)61 lr &iUoie 8enovėje. Daug
sės amžiaus.
—
Visų
Šventųjų
parap.
baž
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iž
Rožė
turi
erškėčius,
dei

kad karštis kyla, greičiausia tautl* turi tam tikras aPei‘.
Vilniaus
redybos,
Kaltinėnų
parapijos. Amerikoje išgyveno
kreipkitės į savo šeimos gykurios rišasi su medum nyčioje — nuo kovo 16 d mantas — kliūtis. Geriau
30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
dytoją, jisai patars jums ir kurioB
iSlike li?i šiU iki 22 d. (jaunimui) — kun sias žmogus taipgi turi silp
moterj Teklę < po tėvais Sutkaitė); sūnų Ignacą: žvogerj
nybes.
kaip toliau gydytis. *
| dienų. Pavyzdžiui: gimus kū Antanas Mažukna, M.I.C
Joną Sutkų ir jo želmą, ir
7.
Norvvnod,
Mass.
—
šv.
daug kitų giminių, draugų ir
Iš to mažmožio “šalčio”,dikSliui, žydai pirmiausia
pažįstamų; o Lietuvoje paliko
daug giminių.
daug neprižiūrėdami savęs I patepa lūpas kūdikio medum Jurgio parap. bažnyčioje —
Kūnas pašarvotas J. F. Eunuo
kovo
16
iki
22
d.
—
kun.
PADfiKONfi
deikio koplyčioje, 4606 South
gauna džiovą. Pagauti ligą ' avieatu. Jie tiki, kad vaiHermitage Avė.
Laidotuvės jvyks penktad., vas. 20 d. 18
yra daug lengviau, negu ją Įkas paragavęs medaus bus Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
8. Mllvvaukee, Wis. — šv.
atlydėtas j šv. Kryžiaus par.
gydyti.
1 aaldžiakalbis ir laimingas,
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už
velionio
šiais neramiais laikais, ka Jie «"“■ kad medu»
V- Gabrieliaus parap. bažnyčia!
sielą. Po pamaldų bus nuly
je — nuo kovo 1 d. iki 8 d »
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.
•
da mūsų brangioji tėvynė rąs maistas, kad tik gimu — kun. Vincentas Andriuš
ALEKSANDRAS
Nuoširdžiai kviečiame visus
siam
kūdikėliui
duoda.
Me

Amerika deda visas savo
gimines, draugus ir pažįstamus
ka, M.I.C.
DOMBROWSKI
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
pastangas apginti šalį nuo duj negali veistis jokios bak
Nuliūdę:—
Moteris,
Sūnus,
9. Harrison, N. J. — Die Kuris mirė vasario 8 d., 1942
švogeris Ir Giminės.
baisių užpuolikų, nes turime terijos ir jeigu pateko bakte
m. ir tapo palaidotas vasario
vo Motinos Sopulingosios 11 d„ o dabar ilsis šv. Kazi
Laid.
direktorius John F.
susirūpinti truputį apie savo rijos, jos miršta.
miero kapinėse, amžinai nuti
Eudeikis. tel. Yards 1741.
parap.
bažnyčioje
—
nuo
ko

lęs Ir negalėdamas atidėkoti
sveikatą. Sveika tauta yra
Taigi, brangūs skaitytojai
tiems, kurie suteikė jam pavo
22
d.
iki
29
d.
—
kun.
skutinj patarnavimą ir paly
galinga, jėga ir siela.
vartokite medų vietoj cuk
dėjo ji j tą neišvengiamą am
Petras Malinauskas, M.I.C. žinybės
vietą.
raus
ir
palaikymui
sveika

Mes, atmindami lr apgailė
Taip kaip sunku nugalėti
jo prasižalinimą iž mū
Jei kuns DD. GG. kun. dami
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
priešas, taip pat sunku nuga tos. Tamstos pagerinsite sa
siškiems
tėveliams
—
kun.
A. LinkuL kun. S. Jo
lėti ir ligos bakterijos. vo apetitą, sutvirtinsite ner klebonų norėtų pasinaudoti kleb.
neliui ir kun. S. Adominui.
kurie atlaikė įspūdingas pa
Mums reikia priruošti savo vus, širdį, kraujo sistemą ir TT. Marijonų patarnavimu,
maldas už jo sielą. Dėkojame
prašome
kreiptis
į
žemiau
visą
kūno
organizmą.
Tik
kun. A. Linkui už maldas ir
organizmas prie atsparumo,
ELZBIETA YANULIEVICZ
už gražų atlydėjimą velionio
pasirašiusį
šiuo
adresu
:
2327
sveiki
mes
galime
padėti
tė

(po tėvais .lomišonaitis
iž koplyčios J bažnyčią.
kad mes tvirti būtume ir są
Dėkojame žv. Mišių ir gelių
Gyveno 9316 S. Woodlown av.
vo brangiai tėvynei padėtu- į yyn®i Amerikai gintis nuo West 28rd Place, Chicago, aukotojams.
Mirė vasario 15. 1942. 10:30
Dėkojame grab.
Jonui F.
vai. ryte, sulaukus pusės amž.
me sunkią naštą nešti.
| žiauraus priešo.
Illinois.
Eudeiklui. kuris savo geru ir
Gimus Lietuvoje. Kilo Iš N.

* sMHta

+A

t
A.

CLASSIFIED
P AT A R X A V I M AI

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius plūktus. Taisymas
naminių plūkiu tai, mūsų specialybė.
Rąžykite dBl "Free CataIoguc” kalnavlmo sąrašo.
Prtsiųskite
plūklua
paStu
••parcel
post".
28 NO. LOOMIS STREET

REIKALINGI DARBININKAI
HELP VVANTKD — VYRAI
OPERATORIAI — prie BROWNE
& 8HARPE automatiškų ftrubų ma
šinų. Turi būti lst cla»M. au 4 metų
patyrimu. Geras užmokestis.
KVERSHARP, 1800 Rmcoe Rt.

Tel. MONROE 1397
BRIGHTON
PARKE
parsiduoda
TAVERN — BIZNIO NAMAS arba
mainomas ant privatinio namo. Ge
roj vietoj, arti lietuvių parap. baž
nyčios.
Atslžauklte telefonu:
NEVADA 8039

HELP VVANTED — MOTERYS

OPERATERKOS

Patyrusios siuvimo mašinoms ope
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

ARTHRITIS

SMOLER BROS.
2300 VVabansia Avenue

Don’t daapair
of relief from
irmbie Arthri-

tia acbas or
teina. The
EW Colloidal

HELP VVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
187 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488—9488

dizcdSulphur
rapsuiea called
6ULPHOKAHS
oftsn briog wel-

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo | rlrimlnėtas dar
bininkų paietkanėiM įstaigas ir |
visas kurių garsinimus
matysite
“Drauge” ateityje, patartina jums
pranešti darbo virsininkanM, 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 pngcidanami darbininkai, bus Jums daug
lengviau gauti darbu/, paaiškėjant
vlrSminėtoms Informacijoms.

AGENTAUTI GERA PROGA —
TOWN OF LAKE

Don’t
g i ve
up
hope

come relief in
Arthritia dne
to Sutphur deficiencv. Small
daily ooat.Money bade if no
relief after 90
day a' doaage.
Bėgta takia*
TODAY.

¥£urDru|gistha*SUL£tKM(APS

/»Relieves Distress Fron*\

»-”FEMALE
WEAKNESS
Koris Padaro
Jus I*avargusias
Ir Silpnas!

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CANal 8010 arba kreipkitės J raštine:
2S.84 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS —
WEST PULLMAN’E
Geras, teisingas vyras reikalingas aI gentavlmo darbui. pardavinBtl laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo i raštinę:
2834 80. OAKLEY AVĖ.

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia galvaskaudj, nugarskaudj; kurios jaučiasi nusilpnėjusios. nesmagios ir t.t.
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrą palengvi
nimą vartodamos Lydia E.
Ptnkjham’s Vegetable Co«npound.
Reguliariai vartojant Pinkham’s Compaund palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Pamčginimo.

t

Neprižiūrėdami to kosu-!

Ono K°n^*ei,S

Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,
7-‘'
•
S

TįĮĄTS LIK

y**'’

r

“Tnif Jou ur NO BAR6AIN- VJMCH THJC vmsarm
VOCTMER. ttT* IM - TH8TI
ATMAOW

RACCCT7 AO0UNV Hcroc." BKJ.ICV* ME
CcrriMC. outiNYUC 0Fp4 TNltf a*UMMCE :
II HV01P JoBIS OPIN - 0MTMT
MOV-poCCouNTER,- PovJN AT THE HCAA4

7.

~’J*rovlncijolas.

-- ___________
Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remia
katalikiškąją spaudą. Dėl to
ir Tamsta pasistengk gauti
“Draugui” naują skaitytoją.

mandagiu
patarnavimu
gar
bingai nulydėjo Jį J amžinantį,
o mums palengvino perkęsti
nuliūdimą ir rūpesčius.
Dėkojame grabnežiams Ir vi
siems. kurie paguoodė mus nu
liūdimo valandoje lr pagailos,
dėkojame
visiems
dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o
tau. mylimas broli, lai Visa
galis Dievas suteikia amžiną
ramybę.

Nuliūdę lieka: Brolis, Bro
lienė, Sesuo, Brolvaikis ir Gi
minės.

(įsteigta 1880 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PAsrriKftnifeO Mums
REKORDAS

Y’crT TaipTo« irise j

BOBaCSS

ti firma v^ri SS ■. tos paklos
foimynoft raakosel

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

KREjpKrras į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTA:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthnanlan Chamber of

MODERNI UvtdM PARODA:

“-SSSf

> WVb>'

MiiuoNS *0811—Miracle Whip doea work aeonJrrs
with salads! A uniųue combinalkm oi otd-faahioned
boiled drenting and fine mayonneiae. Mirade Whip ia
by far Ameria's favorite tatad drming.

****e«**e«*8* ******

ntikai, ftvogeris,
Giminės.

švogerką

ir

laidotuvių Direktorius 8. P.
Mažeika, Tel. Yards 1138 —
1139.

4600-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 19:60 vai. antradienio ir šeštadienio rytais
Iš Stoties WHIP (1620), su P. foltimieru.

MRNUKI — VERTINGI

CX£-$MoRtCė’ TREJUS A CRAFTY JoB
Torvou - ima N'cr
VtACJC yįR.
TME SuMKCTt. - V/ITH AlA. TVE TteCE
|£E CRIAM
Y’ V/Asrr-

MIRACLE WHIP!
Its "different flavor
always makes a hit.

Aleksandravo apskr.,
Pandė
lio parap., Dlenlešlų sodžiaus.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Joną. 8 sūnus Joną, mar
čią Mortą, Kazimierą, marčią
Adolfiną. Pranciškų. 3 anūkus,
žvogerj ir švogerką Antaną ir
Petronėlę Burbus ir daug ki
tų giminių lr pažystamų. Pri
klausė prie Keistučio kliubo.
Kūnas pašarvotas namuose,
adresu 9316 S. Woodlawn Avenue
(Burnside), tel.
Saglnaw 9826.
laidotuvės
jvyks
Ketvirta
dieni, vasario 19 iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta J Visų
Šventų
parap.
bažnyčią,
ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kaptnes.Nuošlrdžial kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnai. Marčios, A-

A:

4535 W. WaahiBgton Blvd.
5919 South Troy St.
TeL ESTebrook 3645
Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 0 Iki 9 v vak.; tettad. ir Sekta 9 Ud 6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geri&nftias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WE8T 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHIOAOOS IB CICEBOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUO8
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PEIKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Litnanica Avenne
Tel. CICERO 2109
TeL YARda 1138-1139
8812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehill 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
______Pullman 9661______
1649 We«t 46th Street
J. LIULEVICIU8
Tel YARds 0781-0782
4348 S. Callfornla Avė.
LACHAWICZ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Streel
3307 Litnanica Avenne
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

Trečiadienis, vaa. 18, 1942

DBAVOAl
KITAS LAIV AS UŽBAIGTAS

Bridgeport. — ALRK Fe
deracijas 26 skyriaus įvyks
labai svarbus susirinkimas
vasario 19 d. 7:30 vai. vak.
parapijos salėje. Bus svars
tomi Lietuvai Gelbėti Fon
do reikalai.

Sgsnkv

LABDARYBE

Ievų Marijonu
Bendradarbiu
susirinkimas

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Matukaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinin
kė; M. šrupšienė, finansų raštininkė.

Šauktas vas. 15 d. susi
Šį vakarą yra šaukiamas
Chicagos Apskričio Tėvų rinkimas neįvyko iš priežas
Marijonų Bendradarbių au- ties: Liet. Nepriklausomy
sirinkimas. Susirinkimas į- bės šventės. Tad vasario .19
vyks kaip paprastai Aušros d. sus-mui jokių kliūčių ne
Vartų parapijoj, 7:30 vai, bus. Kviečiami ne vien pa
rapijos komiteto nariai, bet
vakare.
Vist yra kuo nuoširdžiau ir visi vyrai, moterys, vai
siai kviečiami dalyvauti šia kinai ir mergaitės. Turėsim
me susirinkime. Savo daly progos sužinoti, kad Fede
vavimu bei patarimais pa racija yra pasaulioniųi apaš
dėsite toliau sėkmingai va talavimas — Katalikų Akryti darbuotę bei ĮgyvendinJ «>*■ Pamatysim, kokią gSti gražius ivykusiojo seimo
lr Bažnyčiai žalą neša
tie,
kurie žodžiu ar veiks
nutarimus.
mu kenkia Federacijai.
Dalyvaukime visit
Valdyba
Valdyba

rengę duoti pagalbos ranką
savo artimam, kuomet toji
kiekvienam geram krikš- Pagalba yra reikalingiausia,
čionįui yra gerai žinoma,
to kalbėti Labdariai!1'
kad vien tik tikėti neužten- aPje 8erus darbus nėra pras
ka, nes tikėjimas be gerų n'ės, nes ir jie patys put
darbų yra miręs.
kiai žino labdarybės darbe
reikšmę. Nereikia jų nė g?.rLftbdaringųjų organizaci- ti> nes įie ue d61 garW8 <įu
jų veikėjai visada rūpinasi ^,a
gera daryti. Jie yra prisiTačiau, labai yra avarbb,

Ruoškimės

kad labdariai, patys gražiai
krikščioniškai besidarbuo
dami, nudarytų galimumus
kitiems prisidėti prie ger ^
jr»u<iu' Acm« teieptioio.
darbų ir tuo savo gyvenimą 35,000 tonų karo laivas Alabama užbaigtas ir įleidžiamas į vandenį Norfolk, Va,
Užbaigtas penkiais mėnesiais anksčiau, negu programoj buvo numatyta.
papildytų.
SKAITYKITE “DRAUGI
Gavėnios laikas ypač tir.WHOLESALE
Į ka pašvęsti geriems, krikš
Pramoga
Raudonojo
čioniškiems artimo meilės
UQUOR
darbams. Gerus darbus be-’
IŠTAIGA
Kryžiaus naudai
Perviršis Inventoriaus parda dirbant, varguolius
Į Iš parapijos
^šel laiškas Keistučio
vimas už sumažintas kainas.
West Side Raudonojo Kry
piant, ligonius belanko o fc,
J. P. VARKALA
Šimtai Vėliausios Mados Parkomiteto
susirinkimo
žiaus
vienetas
vasario
24
d.,
katalikišką
spaudą
beplau

Lietuvis Auditorius
lor Setų, Miegamo Kamba
po vwa
Cfetoaeo
Brighton Purk. - Vasa- ‘AuSro3 Vartl) P&r&P “Kj,
rio setų, Dining Roont setų, nant, prie bažnyčių ir kata Department of State
3241 SO. HALSTED ST.
Lovų, Matrosų, Pečių, Skal likitkų mokyklų išlaikymo Washington
15
d.
į+yko
parapijos!
rengla
‘
'
bunco
f"*
”
kun0
[
no
biamų Mašinų, Ėlektrikinių
PILDO PER 20 METŲ
prisidedant,
ir
mūsų
pasninJanuary
17,
1942
komiteto susirinkimas, kad Pę'nas ^ua nupirkimui mo
Ledaunių, Rašomų Mašinė
REM’TrS
Chicago, Illinois
k reikšmė bus didės 3 ir Dear Mr. Klimas:
BR.O
lių, Laikrodėlių, Radio, Lemnustatyti parapijos veikimą. džiagos mezgimui, siuvimui
Tel.: CALumet 7358
LIETI" IU
Raudonam
Kryžiui.
vertingesnė.
PUGB
DMA- A
By reference from the Susirinkimui klebonas pa
W IANTKB,
Tikslas
gražus
ir
begalį
Štai, Lietuvių R. K. Lab- President your letter of tiekė darbuotės planą ir pa
MUTUAL LKJUOR GO.
darių Sąjunga stato senelių' January 7 On hehalf of the vedė svarstymui. Po apsvar svarbus, taigi kiekvieno pa
HOT 8. Halsted St
t>B» BOI'LMVARD *>h
prieglaudos rūmus, kurių' Lithuariian Keistutis Bene- stymo galutinai (nustatyta reiga, kiek galint, paremtu
sienoa pastatytos, stogas jįt Club has been given to tvarka ir eiga parapijos dar " R. K. darbuotojos šiuo
laiku gražiai darbuojas; Jeigu Jus kanktoa Rhenmatiiki
uždengtas, langai sudėti. me for acknowledgement bų 1942 m.
Skausmai, Diegliai,
Rankų
ar
trumpu laiku surinko nema Kojų
Bet vidus ištaisyti ir viską and thanks.
skaudėjimas Ir tirpimas,
Pirmoji parapijos pramot- žą sumą aukų R. K. karo Šalčiai — nelauk Ilgai, kad ne
tinkamai įtaisyti pritrūko You may be' assured that
beitų per vėlu. Tuojau reikalauk
lėšų. Sąjunga į tuos rūmus your pledges of wholeheart- ga bus balandžio 12 d. Tą fooduJ Tam
CONRAD
OINTMENT. Tūkstan
dieną bus parapijos bankie-| 4venU Kaimenė, Judikieuė, DEKENS
čiai žmonių pasekmingai varto
sudėjo
viską,
ką
turėjo.
Du1 ed support to the Govern_
Fotografas
$12.00 vertės Gražios Floor
tas. Komteto naiys J. Val*^^^
i, ja Deksnio Galindą Mostj. Visa
bar
ji
kreipiasi
į
visą
Ame-į
ment
have
.
n
eCarefull
,
Studija
jr«jgta pirdos
žūrėk,
kad
rastūst
ant
dė

Lempos po
urna rūėias su mo.
.jm
v f
—; —f-—t*------kitos.'Gi vieneto ^pirmininkė ti lutės vardas DEKENS'“OlNT-i i ’israiekeutls
uilel.a . „ „
, /noted and afe deeply apprė- įgalioti pakviesti savo nuotat ttk tada apturėsi tiki
. domis Ir Hollywaod
Monika Peters rūpinasi ii KENT.
rųjj. Kaina 75c. Ir $1.50.
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bėtų baigi 1 si įdįjj ir ii- j our war ef{ort įs a primary gijų darbuotis parapijos
| Dekens Ointment Co.
$1.95
420 W. 63rd Street
nųji arbą. ria yra pui 1, objective wbich reųuires bankieto reikale. Visi kiti pasidarbuoti.
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Tel.: Biznio - ENGlewoed 5883
pasiketino pagelbėti, jei bue
PARSIDUODA GERIAUSIOSE
tu. Dėl to, labdarių kuopos all our citizens of Lithuasus
atvykti
į
rengiamą
pra

■m.: . BNG1owoa<1 5840
$3.95
reikalas, šiame bankiete
VAISTINĖSE.
turėtų didžiausių pastangų nian descent as it does that
mogą
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“
bunco
”
.
Taipgi
bus ir graži programa. At9x12 Marvell Karpetai po
dėti, kad per tą laikotarpi of every other element which
silankusieji ne tik galės pa prašome, kurie tik gali, at
$12.95
prirašyti kiek galima dau has contributed so much to
sisotinti, bet ir gražių dai nešti dovanų.
giau eilinių garbės ir aro- the development of our
Bunco rengimo komisijos
$20.00 vertės Drėssers
nų,
kalbų
pasiklausyti.
Iš
Kamodos po
Hžinųjų narių j sąjungą. Be country, and it is gratifying
WHOLESAIE
anksto galima spręsti, kad narės prašomos hūtinai su
to, turi pasirūpinti darbą
much to
told
$11.50
of your ši parapijos pramoga pasi sirinkti penktadienio vaka
padalinti taip, kad visi na- wįUingneBS to cooperųte and seks, nes lietuvių katalikų re po pamaldų į mokyklos
FURNITURE
5 šmotų Dtaettes po
riai turėtų progos pamdar of the purchase by your parapija, Brighton Parke, I kambarį, Pritarimams Ko$16.95
BROKER
buoti savo artimui, pirmo Club of $2000.00 worth of
misijon įeina: S. Sakaliene.
yra
didžiausia
organizacija
Vatiniai Matrosai po
je vietoje parinkti aukų se Defense Bonds.
DLNIfte ROOM SEMS — rARšioje kolonijoje, prie kurios S. Laurin&itė, S. Balčiūnie
bOR SIEKI
RKDROOM SETS
nelių prieglaudai statyti.
nė,
E.
Jurkštienė,
O.
Budai$4.95
Please expresa to Mias priklauso keletas tūkstan
—■ RUOŠ » RADIOS — RBTBIGKRATORS
WASH£BS
—
šiomis dienomis centras Dagis and to all your other
—------------- _—-TOVEg
_
Spruigsintai Matrasai po
čių žmonių.‘Klebonas, para tienė, E. Druktenienė.
rengia planus didesniam ir officers and members the
Kas dar neturi ir norėtų
pijos komitetas ir parapijo
$10.95
sistematingesniam
vajui. President’s thanks for your nai vieningai veikia vieno Itikletų SaU kreiptis: prie
6 Tubų Radios po
Kad jį, vajų, tinkamai ir mesaage and for the spirlt se parapijos darbuose.
M Peter8' S- Sakalienėa, S.
sėkmingai pravesti, reiks, which prompted you to
$14.95
, . Laurinaitės, S. Balčiūnienės.
Kiti parapijos darbai viekad, pirmoje vietoje, gerai write him.
X seks
1 vėliau.
-1i’
Kom.
8 Tūbų Radios po
m po ,kitų
veiktų ne tik kuopų valdy
FACTORY REPRESENTATIVE
$24.95
Sincerely yours,
Šv. misijos,______
kurioms—va-.
bos, bet ir visi nariai ir kad
j
mkurt yra visiems jos
na-.
Harold B. Hoakins
dovaps
Tėvai• Marijona,, ,bus iK
Organ
6343 So. We«tei>n Averit
Porcelain Geslnlal Pečiai po |j tų narių būtų kuo daugiau
Executive
Assistant
gegužes menesyje.
.
įr nuolatinis vaiki.
sia. Reikia žiūrėti, kad kiek$39.50
TcMožM repubuc bosi
Piknikams skirtos dienos ;mag sio8 kolonijog dvasia.
vienas
doras
lietuvis
būtų
Oil Burners 4 Kambariams pc
jr parapįjOnų davė gra
sąjungos narys ir kad jis darykime galimumų, kad birželio 28 d. ir rugpiūčio
$39.50
visi
mūsų
tautiečiai
galėtų
23
d.
Be
to
dar
vienas
rubent plytelę įmūrytų į prie
žiu vaisių. Tas veikimas ne
Rašomos Mašinėlės po
glaudos namus. Nepaisant gerą darbą atlikti, savo di deninis piknikas bus rude tik nesustojo, bet kas karts
NE1I0RINT KUR BtNA — NAMUOSE — SVEČIUOSIS —
desne ar mažesne dalele pri nyje. Diena dar nepaskirto.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
kokius
vajaus
.
planui
pa

$29.50
didėja. Kurie pavargo, jų
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
sidėti
prie
užbaigimo
pasta
Kadangi parapija turi di- vietas užpildo jaunimas.
tieks mums centras vajus
Lietuviški Nauji Rekordai pe
tyt,
rūmus,
kuriuose
gaiėt-ą
delį
plot,
44-toa'
neatneš reikiamų rezultatų,
$.55
prisiglausti
neturi
nei
pis*
—
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gatvės ir California Avė
uip ipp mediiagįniuose par#.
jei kuopos kaip reikiant ne
veiks, jei jos bus mažr.s. jei togės, nei globos lietuviai
“*.*£!*£ bU”Ureng'f pM°» reikttUi «“ dideliai.
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
ld. ti du karnivąlai: vienas va
jų valdybos nerodys pakan seneliai.
žingsniais pirmyn.
VienintėliB Ir Smagiausia*
saros pradžioje, o kitas va
kamos iniciatyvos, sumanu
Vakariais Lietuvių Programas
Nxniškls
sarai baigiantis. Sekančia
Amerikoje!
mo.
Susirinkimas
Ine.
—
DEŠIMTI
METAI! —
me
susirinkime
laikas
ir
dar
Tuo būdu dabar tuoj im
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
bai bus nustatyti ir sutvar
3409 S. Halsted St kimės stiprinti labdarių są vajaus reikalais
'
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
jungos kuopų veikimą ver
šį vakarą, 8 valandą, po kyti ir šioms parapijos pra
PENKTĄD. Ir ŠEŠTAD. T v. V.
3241 S. Halsted St. buokime naujus narius Kai pamaldų, šv. Kryžmus pat. mogoms. Į visus parapijos
WHFC-I45O kil.S
vajaus laikas bus paskelb mokykloj bus susirinkimas darbus nutarta kviesti vi
Telephone YARDS 3988
tas, tada jau galėsime visu Labdarių Sąjungos direkto sas parapijos draugijas ir
6755 So. Western Avenne
Phone: GROvehUl 2242
frontu stoti į daitą. šiuo rių, centro valdybos narių kuopas, nes visos, kaip ir
Paklausykite grežaus Lietu
viško Radio Programo ii
pavieniai,
yra
globoje
vir

reikalu nelaukime tolimes ir prieglaudai statyti kto'aiWCFL — 1000 K. Radio Sto
nių instrukcijų ar nurody sijoe. Susirinkime bus ap šiausios organizacijos — pa
ties. Nedėlios vakare 5:30
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį
mų. Patys savo iniciatyva tarti prieglaudai baigti va rapijos. Svarbu yra prisi
Iki 6:30 Chicagos laiku.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
Koto. rišti prie to$ orgonisteijos,
ruoškimės prie vajaus ir su- jaus planai.

BUDRIKO
Vasario Mėnesio
BARGENAI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

INCOME TAX-us

Sveikata Turtas

Al£X ALESAUSKAS & SONS

IURCUTIT

JOS. F. BUDRIK,

FEDERACIJOS CHICAGO APSKRITIES VEIKLA
Kun. dr. A. Deksnio paskaitos

Po visų iškilmiŲ -

VIENAS NUKOVĖ 116 JAPONŲ

prašome pas mus

Mūsų eilės kaskart labiau bus svarbios ir įdomios. Be
retėja. Metai verčia iš gy to. paskaitos bus iliustruo
venimo pasitraukti vis di tos judamais paveikslais.
desnį skaičių mūsų tautie Svarbu, kad visuomenė jo
čių. Gi naujų jėgų nepriau mis naudotūsi. Tad visi rkyga. Tad likusiems yra gy riai prašomi kuo greičiau
vas reikalas stipriau orga siai susitarti su gerbiamais
nizuotis. ypač šiais pasau klebonais ir prinešti aps
lio sukrėtimo laikais, kada krities valdybai, kokią dievisokie tamsos apaštalai va-* na norėtų turėti savo kolcro žmonijai ir katalikybei rijoj paskaitas. Gi gerbia
pragaištingą darbą.
mų klebonų, apskritis pra
Federacijos Chioago aps šo, kad jie surastu būd.>
kritis, tai turėdama omeny, Taip padėti skyriams su
rengia eilę paskaitų g a ve kviesti daugiau žmonių į
nk ą metu, Chicagos lietu
vių kolonijose. Prelegentu paskaitas. Kunigų žodis sa
pakviestas aukštus mokslus vo parapijonų tarpe, turi
,
baigęs kun. dr. A. Deksny.a. didelę reikšmę.
Nėra abejonės, jo paskaitos
Fed. Chic. Aps. valdyba

Trečiadienis, vae, 16- 1»42
g. . ----- ---- a
X &v. Jurgio parapijos
moterų choras praeitą šeš
tadienį buvo suruošęs savy
bės vakarėlį. Tai buvo me
tinis choro pasilinksmini
mas. Pasivaišinta, padai
nuota.

Vasario 15 d. rengiamos
Lietuvos Nepriklausomybės
gražiai pavyko. Užgavėnes
taipgi praleidom. Štai, atėjo
gavėnia ir ARD darbų me
X J« Abromaitis, sūnus
tas, vajai visose parapijo
žinomų Dievo Apvaizdos pa
XTown of Lake užvakar rapijos veikėjų, guli Gerse, kovo mėn. Pradžią vi
gražiai praėjo lietuvių pa
siems vajams duoda ARD
man Deaconess ligoninėj po
rapijos salėje vasario 16 die sunkios operacijos.
centro tradicinė • vakarienė
nos minėjimas, kur kalbėjo
vasario paskutinį sekmadie
X Ch. Lukšis, gyvenąs
kun. dr. A. Deksnys ir kun.
nį. šįmet vakarienė įvyks
K. Barauskas. Po prakalbų Los Angeles, Calif., tik da
vas. 22 d. Tai reikšminga
buvo Lietuvos reikalams bar gavo atgal pasiųstą žino
diena, nes Jurgio Washingrinkliava. Surinkta $57.50. nai laišką į Lietuvą, kuo
tono gimtadienis.
Kun. kleb. Linkus paauko met ją buvo okupavę bolše
ARD parengimai akade
jo $5.00, po du doleriu au vikai. Ant laiško pažymėta,
mijoj nereikalingi didelio
kojo: J. Ačas, kun. A. Dėka kad žmona buvo nužudyta
girimo bei “bustinimo”. Kas
____ ,
nys (dėdė), Petronėlė Bir- bėgančių iš Lietuvos rusų
juose lankėsi, kasmet išėjo
."Dmuga*" Acme telephoto)
.
,
Kap.
Arthur
W.
Wermuth
‘
(dešinėje)
iš
Chicago.
Prabilaitė.
Daugelis
kitų paau- bolševikų.
patenkintas. Valgiai sesučių
nešta, kad Filipinuose jis vienas 116 japonų nukovė ir 1 kojo po vieną, dolerį, kurių
pagaminti apstūs ir skanūs.
X Iš Sibiro pasiekusios
pavardes
paskelbsime
vė

kitus
paėmė
nelaisvėn.
Kairėje
jo
žmona
Jean.
mus
žinios praneša, kad
Akademikės visiems man
I dagiai ir grakščiai patar
liau.
prie Barnaul (miestas) yra
310,477 VYRAI ĮSIREGISTRAVO
Kun. Ign. Albovičtai, pastatytas palapinių mies
nauja. Programos mergai Krautuvininkas rastas Žymesnių įvykių
čių — žavi dalyvius. Įžan
šv. Antano parapijos, Cice tas, vadinamas (Barachnyj
DRAFTUI COOK APSKRITYJE
ga tik $1.00 asmeniui.
ro, klebonui, jau trečią me poselok, kuriame randasi
kalendorius
primuštas;, mirė
20-44 metų amžiaus vyrų į jus, nes jų daug kas angliš
tą, minint bendrai Vasario daug lietuvių, bolševikų iš
Naktį prieš praeitą penk
Bilietus prašom įsigyti iš
kariniam draftui registravi- | kai nesukalba,
(Draugijos, organlzadft' 16> programos pradžioje ten vežtų iš Lietuvos. Žmonės
tadienį Harrison gatvėje,
Registravimosi
dieną
Chi-I
ankst0
'
«
visose
pa.
mąsis vasario 16 dieną vi
atkalbėti
invokaciją kenčia šaltį ir didžiaiusį vartarp Michigan ir Wabash kuopos prašomos įsidėmėti I
rapijose.
Vakarienė
bus
jau
soj šaly tvarkingai įvykdy cagoj buvo daugiau kaip
avės.,
rastas primuštas ir tomis dienomis nedaryti I (maldą), kuri visus mitd- 8A
ant
s
t
alų.
lygiai
6:30
vai.
tas. Įsiregistravo apie 9 mi 2,000 vyrų buvo iš kitų mies
ir religiniai ir patriotiJohn F. Denvir, 72 m. amž., parengimų, jei iš &ūksto ne !
X Fidelis Norkienė, žmo
‘vakaro.
tų
suvykusių.
Daugiausia
lijonai vyrų. Chicagos mies
drabužių krautuvės, 67 W. bųvo išnuomuoti daržai ai ’
na bizn. Leo Norkaus, »Jr.,
ARD skyriai susivažiuos
te įsiregistravo 259,951 vy įvairių suvažiavimų delega
Jack son boulv., savininkas. salėa).
X Los Angeles, Calif., lie 2250 W. Cermak Rd., dar
ras ir kitose Cook apskri tai, pirkliai, aktoriai ir stu su dovanomis, kad duot pra- Paimtas į St. Luke ligoni
Vasario 22 d. Šv. Kazi tuvių parapija pradėjo leis vis negali pavaikščioti. Prieš
ties dalyse — 50,526. Tad dentai. Jiems registravimui- džią visiems vajams. Amž:- nę. Susekta įskelta galva.
ti savaitinį
mimeografu pora savaičių ji besportuovisoj Cook apskrity
— si vietos buvo parūpintos nieji nariai bus apdovano Pirmadienį jis mirė prieš miero Akademijos Rėmėją spausdinamą
laikraštėlį dama Palos parke susižeidė.
centro metinė vakarienė a
viešbučiuose ir apskrities ti liudijimais jų kilnių au tai neatgavo sąmonės.
310,477 vyrai.
“Lankytojas’
Redaguoja Dėl tos priežasties negali
kademijos auditorijoj.
kų. Tad laukiame jūsų, bran
Kovo mėnesį Washingto- namuose.
kleb.
prelatas
J.
Maciejaustinkamai paminėti nei savo
Policijai yra .naujas gal
ne įvyks naujai įsiregistra
Specialūs registrarai ap gūs sveteliai ir sesučių prieGegužės
17
d.
metinis
Sv
Į
fc
ag
metinių ( jau šeštų) vedyN. vosūkis. Ji yra nuomonės, Kazimiero Akademijos Rė
vusiųjų numerių traukimai. lankė ligonines ir ten įre teliai ir rėmėjai.
kad jis buvo primuštas api
X J. Kikis, 644 West 181bų sukaktuvių.
Po to drafto boardai jiems gistravo sergančius vyrus.
mėjų Draugijos seimas.
plėšimo
sumetimais.
Nes
jo
St., prieš tris savaites dar*
X Ernest Statkus, gavęs
paeiliui išsiuntinės kvestijo- Hines ligoninėje įregistruo laikytas jų pardavimas.
kišeniai
iškraustyti,
bran

Liepos
19
d.
šv.
Kazimie

be
staiga
susirgęs,
jau
ei

žinią
apie tėvo susižeidimą,
Pirmiesiems yra sunku
nierius. Sakoma, šį kartą ta 201 karo veteranas.
gus
žiedas
nuo
rankos
pir

ro Akademijos Rėmėju Dr- na geryn. Džiaugiasi šeima išsirūpino iš savo karinės
gauti mašinas, kadangi vi
kveatijonieriuose bus įterp
što
nuplėštas.
gijos metinis piknikas Holv ir visa kolonija. Kikiai yra vadovybės leidimą parvykti
sai apskričiai iš
valdžios
ta daugiau smulkmeniškų
Kai kas matė, jį ginčijan Family Vilią (Labdarių ū- uolūs Dievo Apvaizdos pa namo penkioms * dienoms.
skirta tik 1,500 pardavimo
klausimų, negu seniau būta. 71 automobilis
tis su nežinomu individu. kyje).
-•.•i
rapijos ir organizacijų dar Paguodęs tėvą, aplankė drau
certifikatai.
Konskripcijos
valdinin leista įsigyti
Netrukus
tas
^žinomasis
buotojai.
gus ir savo sužieduotinę p lę
Tad naujus nupirktus au
kai praneša, kad Illinoise
Centralinės organizacijos
Prieš sausio 1 d. nupirktų tomobilius gaus tik tie, ku asmuo jį parmuŠęa ir kokį arba
apskritys,
prašomi
prtJ
X
Antanina
Leščinskienė,
Ambrose, su kuria sutarė,
kai kurie lokaliniai drafto naujų automobilių paskirsty
laiką prie gulinčio buvo pa
boardai po atrankų jau iš mo boardai leido pirkėjams rie jų būtinai reikalingi.
nešti Federacijos Chicago* žinoma lietuvių katalikų susituokti birželio mėnesį,
silenkęs. Paskiau paspru
baigę seniau turėtus drafto įsigyti 71 automobilį Cook
apskričiai dienas savo pa mokslo ir švietimo įstaigų jei gaus leidimą parvykti
kęs.
Kiekvieno kataliko
yra
vyrų sąrašus. Tad artimoj apskrityje. Kitų
rengimų, kad būtų gailina rėmėja, įsirašė į a. a. kun. namo, išvyko į New York.
pirkėjų priedermė remti katalikišką
. ..... ' - i . -y '
i.. *
U. S. karo laiPolicija susekė, kur ir su paskelbti
ateityje karo tarnybon bus klausimas dar svarstomas.
spaūdojeir., tokiu 3 Navicko vardo fip'dą - «■
vvne
vyne marvnu.
marynu. Jo motina vyją spaudą. Vienintelis iletn- kuo tą haktį Velionis buvo. būdu išvengti nesųkiprati- l gabiems jaunuoliams
šaukiami naujai įsiregistra
;į ku
ra
Moterų
Sąjungos
centro
Prieš sausio 1 d., kada vių katalikų dienraštis A- - šiandien įvyksta užmušto rnu, kokių paiįtaikydavo higus leisti
amžinuoju
vusieji.
iždininkė.
paskelbtas naujų automobi merikoje yra dienraštis jo laidotuvės. Gedulo pamal praeity: Kuriosdr-jos ' pir-Į nariu, paaukodama $100.
Šį kartą daug tėvų regis lių užšaldymas, keletas tū “Draugas.” ‘ ■ >
dos Šv. Kotrinos iš Siena miau pasirinko dieną, ar išX Ant. Kapris, sūnus se
y Vyti„ Klemka. 1526 g
travosi kartu su savo sūnų- kstančių asmenų Cook aps
bažnyčioje, Oak Parke.
.nuomavo (paėmė) dartą, u J * k
a<xro, broB, ki* nų ir plačiai žinomų Kazimis.
krity buvo pirkę naujus au
Mokslas be tikėjimo —
aĮlę, toms reikia atiduoti
draugovėg
ioUijų maeros ir Antano Kuprių,
Chicagos kiniečiams buvo tomobilius. Kadangi anks- tai knyga, kurios nuplėšta
Jau kuris laikas, kaip Pa pirtaenybę.
grupės nario Vlado, praei biznierių Brighton Park
parūpintas atskiras regis- čiau pirkėjams nebuvo pri- pradžia ir pabaiga, Gaume svalyje įsisteigė vaikų darže
tą šeštadienį išvyko į U. S. (4311 Archer Avė.), šiomis
travimuisi centras jų gyve- Į stayti, tad šie automobiliai
lis. Jam yra keliolika našlai
kariuomenę. Atsilankius į šo dienomis baigė mokytojų
narnoj miesto daly. Tenai1 podraug su visais kitais neDievas padeda tiemti, ku čių vaikučių, kurių tėvai iš
kėjų grupės repeticiją su kolegiją aukštais požymiais.
kiniečiai turėjo perkalbėto-. parduotais užšaldyti — su- rie netingi dirbti.
vežti arba nužudyti.
diev draugams pasakyti pa Jis buvo savo klesos prezi
dainuota jam “Ilgiausių me dentas ir pasižymėjęs kito
tų” ir keletą patriotinių dai- se studentų veikimo šakose
(dramoje ir k.). Dėl , savo
• nU*
gabumų dabar paskirtas į
X Bronė Palionis, duktė
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HPARfiAVIMA SEKAMčąi
MUZIKOS INSTRUMENTU
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Didelių Berabanų, melų Baraba
nų, ‘Tuhable T6m Tom«” pritai
komi prie visokių Barabanų e»tų. preltl pėdintai ‘TymboM” Ir
"Cymbol Holden" kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pedale"
bename Ir orkeetroma >Tr«boe,
Clarlnetal, Saraphonal. Trombo
nai "etandard" t&dlrbyačtų, 8mulkoa Cėlloe, Strflntnlal Baeal, Oultaral, Banjoa, etefinų, Ir "caeee",
"mouth plecee", "muta reodef*. Ir
muelkoe etovlklla
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smlftėlų Ir
"caeee". Pataisome Ir atnaujina
me visokių lidlrbysCIu phonografus ar jų dalis.
A. B.C. DRUMMERS SERVICE
•14 MaxweO Street, Obleago

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association of Chicago

<

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupytojams

' Mokama

Darom 1-mns
Morgičius Lengvom

31/2% Dividendas

TURTAS VIM.........................................

Sąlygom

$1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

