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...“and that government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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U. S. Lakūnai Bombarduoja Japonus
Pasižymėję lakūnai
A. RAUDONASIS
KRYŽIUS.
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus Chicagoje
pirmininkas James B. Foiggan išaiškina kad niekas
neturi teisės rengti jokių
pramogų Raudonojo Kry
žiaus naudai ir vartoti jo
vardą, arba amblemą be jo
vadovybės leidimo. O leidi
mas negabi f)ūti pripažintas,
jei ne visas pelnas, jam,
Raudonajam Kryžiui, ski
riamas. Taip yra nužymėta
federaliais įstatymais.
Toliau pirm. Forgan aiš
kina, kad Raudonojo Kry
žiaus organizacija susijusi
su kariuomenės ir laivyno
sanitariniu korpusu. Ir tik
šis korpusas tegali vartoti
jo vardą ir emblemą. To
negali daryti kas kitas be
specialaus laidimo.
Kas nori Raudonajam
Kryžiui padėti, gali tai da
ryti be jo vardo ir emblemos
vartojimo. Tas tris didžiai
įvertinama. Kiekviena auka
yra branginama.

AMERIKIEČIAI NUSKANDINO DU
JAPONU TRANSPORTINIUS LAIVUS

Japonų atakos
prieš M'Arthur
žymiai sustiprėjo

Didieji bombanešiai daro japonams mil

žiniškus nuostolius. Pašauta šeši japonų
bombanešiai.
•JĖ

Washingtonas, vasario 18
d.—Karo departamento ko
munikatas šiandie duoda
suprasti, kad ilgai lauktoji
japonų ataka prieš gen. Mac
Arthur pozicijas Bataan pu
siausalyje jau prasidėjo.
Departamento komunika
tas praneša apie sustiprin
tą priešo aviacijos veikimą,
smarkesnę japonų artileriją
ir japonų pagelbinės kariuo
menės išlaipinimą prie Olon
gapo, Subic įlankoje.

Wa8hihgtonas, vasario 18, mėtė bombomis du Japoni
d. — Karo departamentas; jos transportiniua^laivus ir
šiandie paskelbė, jog Ame sumaikino du mažšųnius lai
rikos didieji bombanešiai, vus prie Bangka salos, ne
taip vadinamos skraidan toli Sumatros. 4čios tvirtovės, taikliai apDepartamento komunika
tas pareiškia, jog “grupė
Amerikos kariuomenės
skraidančių
ata
Slaptos nacių bazės kavo japonųtvirtovių
laivus prie
Bangka salos. Taikliai pa
("Draugu'* Acme telephoto)
U. S. bombonešio įgula, kuri rytinėse pakrantėse nuskandino priešo submriną šiam Karibų jūrose?
taikyta į priešo didelį trans
portinį
laivą ir vieną mažės
Bombarduoja be Perstojo. sutorpedavus amerikonišką tankerį China JLrrow, iš karo vadovybės apturi pagiriWashingtonas, vasario 18 nŽ transportinį laivą. Mano
mo laišką.
1
Komunikatas skelbia, jog
d.—Šiandie karas dar ar- m&’
nuskendo. . Sunaikinta
du
mažesni
laivai.
Filipinuose “nauji priešo
čiau priartėjo prie Ameri
aviacijos daliniai pasirodė
I Sklandytuvų
kos krantų, kai Prezidentas Mūsų orlaiviams nuostolių
virš mūsų pozicijų ir mūsų
Rooseveltas įspėjo, kad šio nepadaryta/'
kariuomenę bombarduoja be
invazija? I
krašto pajūriai gali susi
veik be perstojo. Kita bomlaukti atakų ir iš Kanalo Amerikiečiai, Olandai
banešiu ataka pravesta ant
zonos gauta žinių apie gali Bombarduoja Japonus.
Londonas, vasario 18d.
pabėgėlių
stovyklos
prie
Camas submarinų bazes Kari
APSAUGA—MAŽOS
Batavija, vasario 18 tl—Ekonomijos ministerija
bcaben.
bų
jūroje.
VERTftS.
Sąjungininkų
karo vadoyy
Sidney, Australija, vasa
šiandie paskelbė, jog Vo Maskva vasario 18 d. —
“Priešo artilerijos veiks rio 18d. — Olandijos Rytų
kietijos industrija šiuo Pranešimai skelbia, jog ra
Sąryšyj su nacių subma bė pranešė, jog amerikiečiu
Praeitą savaitę spaudos mai
iš
Cavite
pakraščių
rinų
atakomis ant olandų kovos orlaiviai ir bombam
momentu
pasiekė
aukš

sų partizanai, būtent nacių
. y musų
_
. Indijų Įeit. gub.
konferencijoje prezidentas pnes
fortus tebevvk-;
6 ... Hubertas
vakarų
Indijų salų, spėkų-, šiai bombardavo japonų avi
čiausio laipinta.
Ypač užfrontėje, radio pagalba
Rooseveltas nedviprasmiai sta. Naujos priešo baterijos j Varl Mook> ragindamas sąpajėgai
5
K
sparčičai*" esą-? grasinama nurodo sovietų kariuomenei liuojama, kad vokiečiai gali aciją ir invazijos
pareiškė, kad J. A. Valsty Bataan pusiausalyje sustip-i jungininkes valstybės imtis
pietinėj
Sumatroj.
turėti
submarinams
bazių
kariuomenės
transporti

vokiečių pozicijas. Šių pra
bių apsauga yra mažos ver rino artilerijos ugnį prieš ofensyvos, pažymėjo, jog
Pranešama, jog eskadrų
niai
sklandytuvai.
nešimų pagalba ru3ų didžio kur nors Karibų jūrose.
tės, kad nepasiruošimas to mūsų pozicijas.
i
nas
amerikiečių lakūnų pa
“nuolatinis pasitraukimas į
Kai kurie >. sluogsniai sios armotos bombarduoja
kiame stovyj, kad japonai
Tuo tarpu Washingtonas šovė keturis japonų orlai
skubiai spekuliuoja, jog nacių pozicijas visu frontu
bile kokiu laiku gali atakuo “Gana didelis Japonijos paruoštas pozicijas gali pri
naciai
šiuos
sklandytuvus
—nuo Leningrado iki pietų ' laukia Brazilijos oficialių vius patys neprarasdami nė
ti Alaską, apšaudyti New kariuomenės laivų būrys at-1 vesti prie pozicijos, kurio
. . . . .
,
žvgių sąryšyj su submarinų vieno. Šią ataką amerikie
gaminasi pavasario inva
Yorko miestą ir net bombar vyko į Subic įlanką ir prie je sąjungininkai gali pra
Vienoje
vietoje
į
vaka,
u
atakom^ ^tJ Brazilijos lai- čiai pravedė ant japonų už
zijai Anglijon.
duoti Detroitą. Tai dėl to, šo parama išlaipinama prie laimėti karą.”
nuo
Kalinino
vokiečiai
banvo Buarąue. 1917 metais imto aerodromo, kuris m a
Reto, vokiečiai moko
kad ypač Pacifike karo lai Ologapo.”
dė
pravesti
savo
tankais
Pasak
jo,
olandų
Rytų
In

dirbti ne tik jaunuolius kontraataką, bet rusų arti Brazilija’ p^elbė Vokieti- noma buvęs kur nors japovynas .nepakankamai stip
dijos
kovos
tol,
kol
tik
žmo
jai karą už nuskandinimą į nų okupuotoje Palembang
ir svetimšalius, bet ir ak
rus.
_ _ __
lerija juos išblaškė ir su Brazilijos laivo.
gaus
pajėgos
leis.
aliejaus centro apylinkėje.
luosius,
kad
tik
labiau
šis prezidento pareiški-; Tojo įspėja japonus
naikino
tris
tankus.
papildyti trūkumas darbo
mas kongrese sukėlė daug
Olandai Pašovė Du.
pajėgas.
Kariuomenės pranešimai
_
susirūpinimo. Šen. David J. dėl ilgo karo
skelbia, jog pietvakariuose j Ragina dirbtuves
Olandų bombanešiai, kuVan Mook Australijon
Walsh, dem. iš Mass., karo
atsiimta
skaičius
svarbių
šiandie atvyko iš Jungtinių
laivyno reikalų komiteto
i riuos matomai saugojo ame
kaimų.
nenutraukt darbo
pirmininkas, pirmasis įspė Tokijo vasario 18 d. — Valstybių, kur jis konfera- Libijoj britai
rikiečių kovos orlaiviai pa
jo senatorius, kad kas nors Tokijo oficialus radio pas vo su oficialiaisiais žmonė
šovė du japonų orlaivius.
Iš atsiimtųjų vietų teįkelbė.
jog
premjeras
Tojo
mis
dėl
bendradarbiavimo
tuojau turi būti daroma,
vardinta tik dvi — Sosino,
nesutinką
Washingtonas, vasario 18 Pranešimuos iš Surabayos
Šiai šaliai pavojus, visi pa pareiškęs masiniam susirin Pacifike.
Smolensko
fronte
ir
Manad. — Pareikšdamas, jog dėl sakoma, jog japonų atakoje
kraščiai yra atlapi ir prie kime, kuriame paminėta
chovo,
Leningrado
fronte.
pasipriešinimo
Kalbėdamas apie savo vi
dabartinio karo Jungtinės ant šios bazės pašauta penšui prieinami. Jis nurodė, Singapūro paėmimas, kad zitą Amerikoje Van Mook
Valstybės
atsidūrė sunkiojeĮ ki japonų bombanešiai.
kad visi karo laivai iš visų karas dar tik teprasidėjęs. pareiškė, jog Amerikos žmo
padėtyje,
karo produkcijos! Atakose ant japonų laivų
Kairo, vasario 18d.—Bri Britai torpedavo 4
pasaulio dalių turi būti at Jis pareiškęs, jog Japoni nės pilnai suprantą Pacifi
direktorius Donald M. Nei amerikiečių ir olandų bom
tų karo pranešimai skelbia,
šaukti saugoti Amerikos ja turinti kartu su Vokieti ko karo svarbą.
son kreipės į dirbtuves pra banešiai nuskandino didelį
ja
ir
Italija
kovoti
tol,
kol
jog nesutikdami jokio pasi ašies karo laivus
pakrantes. >
šydamas, kad jose nebūtų japonų transportinį laivą ir
ašies priešai bus paklupdyPasak jo, užėmusi olandų priešinimo britų kariuome
sustabdytas darbas Wash- kitus sužalojo. Taip pat pa
ti.
Indijas Japonija galinti su nės motorizuotieji daliniai,
ingtono gimtadienio proga daryta daug nuostolių ja
MOTERŲ REGISTRACIJA
Tuo tarpu japonų oficia silaikyti nuo invazijos Aus lydimi kovos orlaivių, pasi Londonas, vasario 18 d.—
Savo pareiškime jis pab ponų kariuomenėse laivams
Karo metu ir moterys tu- lioji žinių agentūra paskel- tralijon, bet gali pasukti į stūmėjo Libijos dykumų gi- Admiralitetas šiandie pas
retų būt privalomai sure- ‘ bė, jog svarbiausias geležin vidurvakarius ir Rusiją, kad lumon į pietus nuo Tmimi- kelbė, jog britų orlaiviai ir rėžė, jog geriausias būdas
gistruotos lygiai kaip ir vy kelis Malajuose esąs sutai padėtų ašiai laimėti. Tačiau Elmechill linijos, kuri yra į karo laivai, sekdami mato pagerbti George Washing Rangoone tebėra
mai svarbius savo laivus toną šįmet yra dirbti pilną
rai, pareiškia prezidento sytas ir susisiekimas su Australija invazijos vėliau vakarus nuo Tobruko.
Viduržemio jūroje, sulaikė laiką, kad “tauta išlaikytų 5,000 indusų
susilauktų.
žmona, Mrs. Eleanor Rooser Singapuru esąs normalus.
šie veiksmai buvę plačių ašies
pastangas išsprogdinti tą nepriklausomybę, kurią
velt.
sargybos žygių tęsinys pie lydimuosius
preky b i n i u s jis jai suteikė.”
“Esu įsitikinusi, kad jei
tiniam karo fronto Libijoj
STUDENTAI
KAS
RAVUS
Prancūzija gins
karas ilgai tęsis, mes turė
Rangoonas, vasario 18 d.
sparne, kur anksčiau ašies laivus ir sumušė priešą.
Nelson taip pat pažymė
—
Sudarytasis Rangoone ci
sime registruoti moteris ir Yale universiteto prezi
pajėgos buvo sulaikytos.
Nors pripažįstama, kad jo, jog pralaimėjus produk
vilių
gyventojų iškraustyjas panaudoti įvairiems gy dentas Charles Seymour pa- Madagaskarą
šiose kovose žuvo du anglų cijos kovą, bus pralaimėtai
mo departamentas, kurta
viesiems šalies reikalams, skelbė visiems studentams
prekybiniai laivai, bet pa- ir karas.
Kinų kariuomenė
buvo sudarytas, kad padė4ų
kaip kad daroma Anglijoj,” privalomos fizinės mankšI brėžiama, kad visi kiti savo
Washingtonas, vasario 18
gyventojams išsikraustyt*,
sakė prezidento žmona aną toos programą. To tikslas
įtiksią pasiekė saugiai ir jog
įsiveržė
Siaman
d.
—
Prancūzijos
ambasadų
šiandie pradėjo savo tarnau
vakarą kalbėdama per radi- yra studentus pripratinti
įtorpėdos pataikiusios į ašies Japonų naujos
rius
Gaston
Henri-Haye,
už
tojus kraustyti krašto gilu
ją iš New Yorko.
prie fizinio darbo, kad iš
i tris kruzerius ir vieną desjos nuomone, moterų re- miklinti rankų raumenis, ginčydamas, kad japonai
Rangoonas, vasario 18 d. trojerį.
atakos prieš kinus mom
daro
spaudimą
į
Prancūziją
Apie 5,000 indusų dar te
gistravimas turi įvykti be Nes niekas negali žinoti,
— šiandie čia pranešama,' Admiralitetas taip pat padėl
Madagaskaro,
šiandie
bėra vienoje Rangoono da
atidėliojimų ir laiko gaiši- kas studentų laukia, jei kajog Kinijos veteranai kariai reiškia, jog priešo pranešinimo. Jas suregistravus bus ras prasitęs kelerius metus pareiškė, jog Vichy vyriau perėjo Siamo sieną iš šiau mai, kaip paprastai, buvo
Chungkingas, vasario 18 lyje ir laukia, kad jiems bū-'
sybė
gintų
atakas
ant
sa
galima patirti, kokiems už Universiteto studentai tu,
d. — Dvidešimt tūkstančių tų leista persikelti Indijon.
rinės Burmos bet pietuose labai išpūsti.
los,
nežiūrint
kas
kęsintųs.
siėmimams jos tinkamos.
rėš kasti ravus, kapoti mal
vyksta sunkios kovos ir si
Japonijos kariuomenės pra
Kai kas sako, kad mote- kas, kirsti krūmus ir kitoJis taip pat užginčijo, pa tuacija kaskart darosi rim
Rio De Janeiro, vasario
dėjo atakas iš šešių šonų
rys be registracijos gali kius fizinius darbus sulyg sak jo, gandus jog slaptus tesnė.
Batavija, vasario 18 d — ant kinų bazės prie Yishen, 18d.—Bnuttjos vyriausybė
būt savanorėmis pakviestos programos atlikinėti,
submarinų bazės Prancūzi
Po nakties kovų prieš In Batavijon šiandie atvyko Shantungo provincijoj.
imasi žygių, kad apsaugotų
į visokius darbus. Girdi į Kai kas sako, kad toks jos Martinikoj turi bet Ko dijos karius japonai perėjo dvidešimts britų karininkų,
savo
interesus, bet nemano
Pirmosiose kovose žuvo
kvietimą jos gausingai at- fizinis darbas nebus sunkes- kio sąryšio su paskutiiuo seklią Bilin upę * ir britų kurie iš Singapūro pabėgo du tūkstančiai japonų. Taip ma, kad Brazilija pasiusi' i
silieptų. Mrs. Roosevelt sa nis už “footbolą” ir studen- siomis nacių submarinų ata frontas neaiškiai apibrėžia- 80 pėdų laiveliu. Jie iš Sin pat pranešama apie smar tuojau Vokietijai, karą si
ko, toksai metodas netinka-; tams bus nepaprastai nau komis Karibų jūros apylin mas kur nors prie pelkėto gapuro pabėgo, kai tvirtovė kias kovas kitose Shantun- ryšy j su nuskandintuoju
kėje.
mas.
Į dingas.
Sittang upės slėnio.
pasidavė japonams..
laivu.
go provincijos vietose.

Olandai ragina
ofensyvai.

Atvyko

iš

Partizanai padeda
rusams

Amerikos.

i

Ketvirtadienis, vas. 10, 1042

BRADOAI

2

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
siais savo broliais
susinit
pinimą, bet ypač tą dieną
atėjo | pagalbą Amerikos
Raudonajam Kryžiui,
visoj Amerikoj vasario l(i
dienos iškilmėse gautas
pelnas buvo paskirtas A
merikoa Raudonajam Kry
žiui.

bej ingi ir karčiam savo bro dolfu Paleckfu Stanislovu AMERIKOS LIETUVIV DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lių lietuvių likimui.
F. Bakanu, P. Dargiu, Greb- Re*. 6668 So. Talman Ava
T*L OANal 6122
Susirinkę į vasario 16 die liūnu, Aleliūnu ir kitais, vi Ko*. T*L GROv*kill 0611
DR. BIEŽIS
nos iškilmes turėjo progos si jie tokie malonūs ir nuo Offlc* toL HEMlock 4848
PAS PITTSBURGHO LIETUVIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
pasiklausyti gražių ir me širdūs lietuviai, todėl PittaDR. J. J. SIMONAITIS
2201 West Cermak Rd.
tiodingų lietuviškųjų dainų, burgho lietuviuose jaučia GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Antrą kartą su liūdesiu minim vasario 16
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v
kurias gražiai ir švelnia; mas gyvas susirūpinimas
REZIDENCIJA:
• VaL: 2—4 ir 7—8 vak.
sudainavo Maironiea ir Sv. aukoti visas jėgas Jungti Ketvirtad. ir Nedėliomis ar-ūtarua. 6631 S. Califomia Avė.
dieną. Po visą Ameriką skamba pergalės
,
TeL L-ZPobllc 7868
Vincento lietuvių parapijos nių Amerikos Valstybių per 2423 West Marąuette Rd.
choras; šiems chorams va galei ir padėti Lietuvai at
šūkiai. Pittsburgiečią lietuvių moterų veikla
Ofiso toL VIRginia 0036
Tokiose garbingose iškit
Residencijos teL: BEVerly 8244
dovavo muzikai — Kazys gauti laisvę ir nepriklauso
DR. STRIKOL’IS
mėse šiais metais teko da
Raudonajame Kryžiuje. Amerikiečiai pareiškė lyvauti
Bazys ir Aleksandras Sa mybę.
DR. T. DUNDULIS
K. B
PHYSICIAN AND SURGEON
Pittsburghe, Pa., kui
dauskas.
Taip
pat
čia
tenka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
gilią viltį, kad Lietuva vėl bus laisva. Kun. J. visų srovių lietuviai suren pastebėti, kad Maironiee
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
gė vasario 15 dieną Lietu
Noo 2 iki 4 ir noo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
draugija
šiemet
greitai
švęs
Misius visus kviečia užmiršti partinius ginčus. vos Laisvės ir Nepriklauso dviejų metų gavo gyvavimo
Nedaliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais : pagal sutartį.
MSI VUNB
mybės paskelbimo paminė
Offlc* toL YARda 4787
TaL ČANal 0257
TMAMK.S.
— Po didžiojo karo mes jimą, į kurj atvyko daugiau sukaktį, šios draugijos pir
Namų tol. PROspect 1930
Jau antrą kartą minėjom
PONT
fEfcc
m sown«Ms
Ra. tol.: PROspect 6669
su ašaromis ir liūdesiu va padėjom Tau, brangi Lietu kaip penki šimtai taurių ir mininkas yra energingas vy 1t>S/rT
usev epi6U
TeL YARda 6921.
AdKMlMC,'
voo ao
R*a: KENwood 6107.
sario 16 d. — Lietuvos Ne va, prisikelti laisvam ir ne laisvų lietuvių, kurie ne tik ras Vladas Cinikas,
DR. P. Z. ZALATORIS
gyvenimui, duosniai parėmė Amerikos Susirinkę į vasario 16 die
priklausomybės ir Laisvės priklausomam
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. DERTASH
paskelbimo dieną, nes lietu mes taip pat ir po šio bai Raudonąjį Kryžių, suauko nos iškilmes pasiuntė pre
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viai jau antri metai kaip y- saus karo padėsime Tau at dami $240.44, bet taip pat zidentui Rooseveltui pasvei
Rezidencija: 6600 Soj Artesian Avė.
Ofiso vaL: noo 1-3; noo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
ra pavergti svetimąją. Išti sistoti ant laisvės ir nepri gyvai domėjos pavergtai kinimą, pažadėdami paramą
756 West 35th Street
* iki 0 vai. vakars.
sus metus Lietuvos kraštą klausomybės kojų, nes m&s siais broliais lietuviais.
Jungtinių Amerikos Valsty
ir jos žmones tėriojo rau nieku būdu negalime leisti,
bių kovose ir pareiškė vil
LIETUVIAI DAKTARAI
Pittsburgho
lietuvaitės tį, kad garbingas jo vado
donieji, o dabar užgulė ru kad mūsų broliai lietuviai
kam nors vergautų ir būtų gražiai yra iSplėtuaioe aavo vavima8 iiaee kov«e atneš
TaL YARda 3146
dųjų okupacija.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
. •
*. *
veiklą
Amerikos
Raudona
kokio nors diktatoriaus nie
ir Lietuvai Laisvę ir Nepri
Nors šiandien Lietuva ta
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
kinami ir ujamft. Lietuvis jam Kryžiui ir kas antra klausomybę.
po žemėn parblokšta, bet vi
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra laisvam gyvavimui su dienį septintą valandą ren
IR AKINIUS PRITAIKO
si lietuviai, tiek laisvi, tiek
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
brendęs, todėl jis turi būti kasi į Šv. Kazimiero lietu Iškilmių programai suma
DR.
SELMA
SODEIKA.
ir
Penktadieniais
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sudaro tikrą lietuvišką mie
stą. Į pakalnę nuo akade
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
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kapinės ir toliau puošnus
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Most loyally, respectfully lietuvių kunigų patriarkas.
kaip jį sukoncentruoti į alie
viai
rengia
piknikus.
February 15, 1942 sions, the lives and entire and sincerely,
Jam tenka klebonauti 37 me
jų iš kviečių daigų, — bet
Gyvybė
resources of sons and
tus toj pačioj parapijoj.
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negali jo sutverti, negali
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Jei
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E
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resolutions comraitte:
padaryti dirbtinu būdu nei
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X Aleksas Sadauskas, šv. Pittsburgho veikėjas, atnau
liberty if necessary, and to
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pasaulyje
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gyvybės
ne

Edward
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Schultz
iš organiškų medžiagų.
of the United States
Vincento parapijos vargoni jino "Draugo” prenumeratą. būtų.
suspend our “pursuit of hapSubchairman
of
White House
ninkas, turi puikų vyrų ir Jis džiaugiasi dienraščio
Sutvertojas sutvėrė vita
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Šis vitaminas palaiko
resolutions
committee
:
“
Draugo
”
didele
padaryta
Washington, D. C.
mišrų balsų chorą. Gaila,
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Stanley Bakanas
pažanga.
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tyrannical Nazis, and their
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Subchairman of
mišriems
chorams
draudžia

X A. Jurkoniūtė ir Ba- tai vitaminą “E” vadiname iš gyvybės yra galima. Taip
resolution committee: ma giedoti bažnyčiose. Vien
On this fifteenth day of felonious fellow — gangster
ziūtė, dainavo gražų duetą “priešstereliniu” vitazninu. buvo, taip yra, taip ir Vas.
Adolf Paleckį
February, nineteen hundred Mussolini shall be driven
tik vyrai “turi balsą” baž per Maironio choro sutiktu
Kas atsitinka kai pristinga
forty-two, we, citizens and from this earth together
nytinėse pamaldose.
vių
vakarą.
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yra
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duk

X
Kun.
A.
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1. Žmogus patampa nevai (
’try, residing in Pittsburgh slaving, dictatorial philosorbuojasi šv. Vincento para tė.
singas. Taigi bevaikiai tro-Į klausimus
and Allegheny County have Phy.
Pittsburghą
pijoje, nes sergančiam kun.
X Inž. Mažeika, šv. Vin kštantieji susilaukti vaikų
met to commemorate the
We also reaffirm our
Atsakymas V. G. — Tam
X Kazys Bazys, šv. Ka- Vaišnorai reik nuolatinės cento parapijos pažiba. Jis privalo valgyti tokį maistą,
twenty-fourth anniversary
_ deepest gratitude to our
sta savo laiške klausi ką
of the Independence of Lith-1 Uziited States of America,1 z^m^ero parapijos vargoni- pagalbos. Kun. Antanas da- stengiasi dalyvauti visuose kuris turi savyje daug vidaryti, kad prie kaklo po
the great Champion of De-I nink"' be«aJo 8™*iai P“1’ lyvavo Liet. Neprikl. pami parengimuose nors ir užim- tamino “E”
uania.
1 rodė ketvirtadienį, vas. 12 nėjime.
tas svarbiais National De 2. Nėščios motinos pagim oda atsirado tokios plonos
mocracy,
for
the
fact
that.
We are fully cognizant of
do peranksti; taipgi neretai lyg siūleliai raudonos gys
d., su Maironio choru, spe
fense statybos reikalais.
X
Simonas
Aleliūnaa,
šv.
she
made
the
Independence
the fact, that today Lithpasitaiko, kad po keletas lelės kurios gadina tamstos
cialiame koncerte parapijos
uania’s Independence is on of the Democratic Republic salėje. Tai buvo sutiktuvių Kazimiero parapijos kominėštumo mėnesių vaisius išvaizdą ir klausi, ar tas
tetininkas
ir
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pittsof
Lithuania
possible
in
the
TT.
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misijos
ly “de jure”, and is meanžūsta, jei motinos kūnui gysleles galima pašalinti
vakaras, nes Maironio cho burghietis, dažnai atsilanko
year
1918.
ingful to us only because
etc.
ras puikiai išpildė koncertą į Chicagą ir yra buvęs pra
1. Worcester, Mass. — pristinga vitamino “E”. Tai
these great United States
We pray that God will Clevelande “Liet. žinių” nau eitame “Draugo” Labor Day Aušros Vartų parap. bažny gi kad išvengti persileidimo,
Nežinant tamstos bendros
of America, through your grant the forces of our dai.
motinos
privalo
gauti
pa

sveikatas
padėties, sunkoka
piknike. S. Aleliūnaa svei čioje — nuo vasario 22 d.
instrumentality, continue to United States, as well as
kankamai vitamino “E”, o yra ką nors patarti. Pašali
X Kun. M. J. Kazėnas, Šv. kina visus Chicagos Ateiti iki kovo 1 d. — kun. Jonas
recognize, Champion, and those of our Allied United
kaikuriais atvejais privalo nimas tų gyslelių kartais
Jančius, M.I.C.
perpetuate that Indepen Nations, a quick and oom- Kazimiero parap. klebonas, ninkus.
2. Lawrence, Mass. — šv gauti ir “progesterono” in gali padaryti daugiau blogo
dence. Your action hias kept plete victory, and that He šeimyniškai tvarko savo pa
X Kun. J. Misius, West Pranciškaus parap. bažny jekcijas.
nei gero. Tamsta pasitark
alive and ardent, in our will preserve you as Presi rapiją, šv. Kazimiero Higb Side lietuvių parapijos kle
3.
Pasitaiko,
kad
kūdikiai
čioje — nuo vasario 23 iki
tuo reikalu su gydytoju.
hearts, the hope that the dent of the United States School ir parapijos kapines. bonas, vaišino kun. K. Ba
sulaukę 2 ar 3 metų am
kovo
1
d.
—
kun.
Juozas
Atsakymas A. T. — Jei
Independence of the Demo- until such time as America Praeitais metais parapijos rauską, kuris buvo nuvykęs
žiaus nenulaiko galvutės, o
Vaškevičius, M.I.C.
įeigos
huvo
$25,512.38.
’ pienas yra iš sveikos kar
cratic Republic of Lithua and her Allies shall have
į Pittsburgą kalbėti Liet.
3. Lawrence, Mass. —r šv. kiti net iki 5 metų am vės, tai negali pakenkti nei
nia will once again be reea- won a just lasting peace,
X Cinikai lošia svarbią {Nepriklausomybės I paminė Pranciškaus parap. bažny žiaus nevaikščioja, — taip
tablished.
and then we beseech that rolę Maironio chore. Cini jime. Jis pats puikią kalbą čioje — (jaunimui) nuo ko jų muskulai yra silpni. Yra vienam. Pienas yra geriau
sias maistas ir kūdikiams,
We, as loyal citizens and you will, with your accus- kienė ir jos vyras Vladas pasakė.
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun. patirta, kad duodant dau ir ligoniams, ir suaugu
*
giau vitamino “E” bendrai
good subjects of this great tomed dispatch, fervor and yra “fine” solistai. Duetas
X J. B. Tomkevičhis gra Jonas šaulys, M.I.C.
siems. Tik nutukusiems ne
per
sutiktuvių
koncertą
bu

effectiveness,
once
more
en“land of the free and nome
4. Athol, Mass. — Šv su vitaminais “B” tokiems
žiai vadovavo komitetui, ku
pieno
of the brave”, reaffirm our list the intercession of Ame vo puikus. Chore dainuoja ris suruošė Liet. Neprikl. Pranciškaus parap. bažny vaikams, po poros mėnesių apsimoka perdaug
determination to offer our rica, in thoroughly and com- Činikaitė, solisto Vlado se paminėjimą, ,Lietuvių Pilie čioje _ nuo kovo 8 d. iki jie greit sustiprėja. Be to, vartoti.
lives, our material posses- pletly reestablishing the In- suo.
Atsakymas J. E. — Iki
n.-uiftML
čių Auditorijoje vasario 15 kovo 15 a. — kun. Juozai ir protiškai jie patampa gu
šiol dar nėra išrasta būdų,
vesni.
Vaškevičius, M.I.C.
d.
Vitamino ‘‘E” daugiausiai kad galima būtų pagydyti
5. Pittston, Pa. — šv. Ka
X Kun. Justinas ir kun.
sifilį per penkias dienas.
Juvenalis, pranciškonai, ap zimiero parap. bažnyčioje randasi javų bei sėklų dai Kas tamstai taip sakė, tai
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sigyvenę kun. Misiaus para — nuo kovo 15 iki 17 d. — guose. Taipgi jo randasi informavo klaidingai.
Chicagos Arkidijecezijoje
pijoj labai gražiai vysto kun. P. Malinauskas, M.I.C. piene, kiaušiziio trinyje lei
Atsakymas P. D. — Ausų
ikruose. O pikliavotuose
savo darbuotę ir rengiasi
6. Roseland, Chicago, III.
prie didelių darbų spaudos — Visų Šventųjų parap. baž miltuose, polirotuose ryžiuo ūžesį daugelio atvejų gali
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P.—Kovo 14—šeštadienis
P.—Vasario 19—Ketvirtadienis
se, nėra nei vitamino “E”, ma pagydyti, bet nevisada.
srityje.
P.—Kovo 16—Pirmadienis
nyčioje — nuo kovo 16 d
P.A.—Vasario 20—Penktadienis
O priežasčių dėlko ausis
nei kitokių vitazninu.
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•
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Dargis,
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nešėjas, 8uznaniai vedė Liet
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Neprikl. paminėjimo vaka Jurgio parap. bažnyčioje — mę, žino kur jo randasi tentikai vargiai tamstai pa
P.—Kovo 24—Antradienis
P.A.D.—Vasario 28—šeštadienis (M. Ketvirtis)
rą Lietuvių Piliečių salėje. nuo kovo 16 iki 22 d. — kun. daugiausia, žino kad jis yra gelbės, tik bereikalo laiką
P.A.D.—Kovo 25—Trečiadienis
P.—Kovo 26—Ketvirtadienis
P.—Kovo 2—Pirmadienis
Jis yra svarbiose Pittsbur Kazimieras Rėklaitis, M.I.C. labai pastovus-nenyksta kai gaišinsi ir pinigus eikvodi.
P.A.—Kovo 27—Penktadienis
P.—Kovo 3—Antradienis
gho Radio Communications
P.—Kovo 28—šeštadienis
P.A.D.—Kovo 4—Trečiadienis
P.—Kovo 30—Pirmadienis
8. Milvvaukee, Wis. — šv.
P.—Kovo 5—Ketvirtadienis
Bureau pareigose.
P.—Kovo 31—Antradienis
P.A.—Kovo 6—Penktadienis
Gabrieliaus parap. bažnyčio
P.—Kovo 7—šeštadienis
X Kunigas Vasiliauskas, je — nuo kovo 1 d. iki 8 d
P.—Baland. 1—Didysis Trečiadienis
P.—Kovo 9—Pirmadienis
P.—Baland. 2—Didysis Ketvirtadienis
P.—Kovo 10—Antradienis
Homestead, Pa., lietuvių pa — kun. Vincentas Andriuš- PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO"
P.A.—Baland. 3—Didvsis Penktadienis
P.A.D.—Kovo 11—Trečiadienis
rapijos klebonas, lankėsi ka, M.I.C.
P.A.—Bal. 4—Did. šešt. (iki 12 v. dienos)
P.—Kovo 12—Ketvirtadienis
»
Liet. Neprikl. paznfinėjime,
9. Harrison, N. J. — Die- RASTINĖJ EEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS
P. — reiškia Vien tik PASNINKO dieną.
vas. 15 d. Homesteado paA. — reiškia vien tik ABSTINENCIJOS (susilaikymą nuo mėsiškų valgių) dieną.
rapija buvo valdžios nupirk-k vo Motinos Sopulingosios
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
P.A. — reiškia PASNINKO ir ABSTINENCIJOS dieną.
ta amunicijos dirbtuvėms parap. bažnyčioje — nuo ko
P.A.D. — reiškia PASNINKO ir ABSTINENCIJOS dieną, kurioje DARBININKAS
A. S. WAL0NS (VALŪNAS)
statyti. Darbas tvarkosi nau vo 22 d. iki 29 d. — kun.
ir jo šeimos nariai dispensuojami nuo ABSTINENCIJOS priedermės (ne nuo
joje vietoje ir neprastai se Petras Malinauskas, M.I.C. į
*
kasi.
Jei
kuris
DD.
GG.
kun.
1
žemiau talpinama lentelė pavaizduoja, kaip kas yra saistomas pasninko įstatymu:
X Adv. Schultz, vienas klebonų norėtų pasinaudoti
Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė { “Draugo’*
PAAIŠKINIMAS:
žymiausių Pittsburgho lie TT. Marijonų patarnavimu, raštinę A. S. Walon»» (Valonas) Intemal Revenue Deputy
tuvių advokatų, paruošė prašome kreiptis į žemiau Coilector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blan
1. Jei netari pareigos
P.
A.
P.A.D.
P.A.
paandnkauti, reiš
reikšmingą rezoliuciją pre pasirašiusį šiuo adresu: 2327

* dependence

of

Lithuania,

X Kun. Vaišnoras,

Pittsburgh lietuvių rezoliucija prezidentui
J with such permanant moor-i Vincento parapijos kleboRoosevelt priimta minint Liet. Nepriklausomybės ings that her people shall' nas labai daug kenčia nuo
enjoy “liberty under God”, nervinančios žaizdos žande.
forever.
Tai Pittsburgho apylinkės
sukaktį vasario 15 dieną

Sveikata - Brangus Turtas

PASNINKO)_________________________________________________________________________________________________________________________________ ___

1. Darbininkas
ar jo Šeimos narys

kia: jaune anieji 3 Sotūs
kaip 21 metų, se- valgymai
neoaieji kaip 59 su Mėsa
metų; ligoniai; ga
vusieji d i s p ensą
nuo pasninko.

3 Sotūs
3 Sotūs
3 Sotūs
valgymai valgymai valgymai
Be Mėsos Be Mėsos Su Mėsa

2. Jei yra įpareigo 1 Sotus
3 Sotūs
1 Sotus
1 Sotus
tas pas nin kauti, valgymas
valgymai valgymas valgymas
reiškia nuo 21 iki Mėsa tiki Be Mėsos
Be Mėsos Mėsa tiki
56 jmtinai metų
kartą
kartą
amžiaus

2. Nedarbininkas
ar jo Šeimos narys

1. J ji netari pareigos 3 Sotūs
pasninkauti, reli valgymai
ktą : jaune anieji su Mėsa
kaip 21 metų, se
nesnieji kaip 59
m. imtinai, ligo
niai gavusieji dispensą nuo pasnin
ko.

3 Sotūs
3 Sotūs
3 Sotūs
valgymui valgymai valgymai
Be Mėsos Be Mėsos Be Mėsos

t. Jei į p n r e i gotos 1 Sotus
3 Sotūs
1 Sotus
1 Sotus
pasninkauti nuo 21 valgymas valgymai valgymas valgymas
metų iki 59 metų Mėsa tik 1 Be Mėsos Be Mėsos Be Mėsos
imtinai.
kartą

kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income

zidentui Rooseveltui, kuri West 23rd Place, Chicago, Taksus.
buvo priimta Liet. Neprikl. Illinois.
P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje Ud vasariu
paminėjime.
Kun. K. Rėklaitis, M. IC., 28 d. , nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakare. Išpildymas blan
X Kun. J. Skripkus, Šv.
Pranciškaus akademijos ka
pelionas, South Hills, Pitts
burgh, Pa., turi įvedęs pui
kią tvarką ir visuose kazhpuose matosi darbštumo vai
šiai.
X šv. Pranciškaus akade
miją lanko 180 akademikių.
Naujos akademijos namas
yra vienas ir geriausių bei
moderniškiausių
mokyklų
lietuvių vienuolių rankose.
Didelė garbė mūsų tautai.

Provincijolas. kų ir notarlzavlmas bus telkiamas veltui.

Mix Lsnon Juice

AT HOME
TO RELIEVE
RHEUMATIC PAIMS
Kone/ Back—If This Recipe Fails
Oood n.«. trav.U f ui—■many ofih« thou•udt of telk* who no* lak. lemon luMa
fir rhaiunatlo palo—h.r. fouad that *»
aęOaf tvs tabtaapoonfula of Allanru ta ooa
taMšąsasM «f tmsan Jalea ta * giaaa af

tranuta to rallava rhaumatto
a In faąt—4f tt daaa not hely
back. wt,at caaB M fairarr
o., Aii.nn, indy .i aay Ura Arafgtat Oaly

x I aaS p

—MM? MM._ ___ _ __ __

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis,
kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — Iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, stakų
ir t t per 1941 metus;
b) Vedę žmonės, kariui įplaukos buvo virš $1,500.00,
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau}
c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos
(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.
Income Tax Mankos turi būti išpildytos ir priduotos
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.
1

~

niAPGAB

Ketvirtadienis, vas. 19, 1942
'<

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEtfD
Chicago, Illinola
Publiahed Daily, except Šunaky*
A meaaber of the Catholic Press Association
«uh*cHptk>n»: One Y«^r — $6J>0; Six Months — $3.50; Tfcroe
— $?.00; Ope Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
nths — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in '‘Drauga**’ brings best results.

W4 South Oakley Avė.

»

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenymeiatos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbtoe: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; frin^ Mėnesiams — $2,00;
Vienam MBneaiui -r- 75c. Kitose .valstybėse prenumerata; Metams
si Metų — $4.00. Pavienis numeris t- 3c.
ibimų kainos priaiunčięmos pareikalavus
. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei neprašoma tai padarytį ir nepsmiįmčlama tam tikslui pašte lankty.
Redąkęįjg pasiląiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ųr aiškiai (» galimą, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos Isdkrsitin ne.sėdamos-

Entered ąs second-Clau Matter March 31, 19M M Chicago, IM.
Under the Act of March 3, 1870.

Išdaviku likimas
Hitlerio malon-e Viskuo Quįaling dąbtir yra. Norve

gijos “premieras”. Jis yrą norvegų tautos išdavikas.
1940

nj.

Lietuvos

Stalino

malone

“premjeru”

ir

Paleckis buvo

net

“prerideųtu”.

pastatytas
Tai

buvo

Lietuvos Quislingąs, lietuvių tautos išdavikas.
Paleckio išdavikiškus ?y#itis karštai rėmė ir tebe

remia Bimbos, Andruliai te Go. Tuo badu ir jie yra
aiškūs mūsų tautos išdavikai.

Kaip išdavikų padėtis nėra garbinga, taip ir jų likiųias nepavydėtinas.
Istorija Ubai gerai žino apie vieną didžiausią pa
sauly išdavystę, kurią papildė Judas. Bet Judas pa
jutęs, kaip skandžiai jis nusikalto, kaip bi&urų aktą
jis atliko, pats sav atėmė gyvybę — pasikorė. Ar pa
seks

jį noragų. <^ąl«igas^ ar kada pajus savo judo-

šįšką tautos pardavimo bjaurumą lietuviškieji Quislingai — bolšeyjkai — parodys ateitis.

Didysis šių dienų reikalas
Vyskupas John Mark Gannon, Amerikos katalikų
veikimo centro <NGWC) spaudos departamento pinuti ninkas, katalikiškosios spaudos sekmadienį (vasario
15 d.) padarė labai reikšmingų pareiškimų. Jiąaį .sa

na lietuvių katalikų spauda mūsų pačių ir visos lie
tuviu tautos gyvenime. Dėl tp, kaip vakar trumpai ra
šėtbj geresnio darbo gavėnios metu negali bųti už gavūną naujų skaitytojų katalikiškiems laikraščiams.

Padėties rimtumas
Daug amerikiečių dar vis negali suprasti, kad esa
me karėj kad gyvename nepaprastai svarbiu momentu,
kad padėtis yrą Ubai rimta. Įvykiai Paoifike, angių
nepasisekimai karo frontuose, Amerikai uždeda mil
žiniško didumo karo naštą. Tai, rodos, turėtų atkreipti
kiekvieno amerikiečio dėmesį ir versti suprasti, kad
ir mūsų kraštas yra išstatomas į pavojus būti užpul
tas.
Kiekvienas gyventojas didžiausiu akylumų turi sek
ti šių dienų įvykių eigą. Kas tą eigą sekė pastaromis
.dienomis, tas jau žino (iš Prezidento pranešimo spau
dos atstovams, iš diskusijų senate), kad priešas gali
pulti ne tik ŠJį^ską, bet New Yorko miestą, Detroitą
įr kitus. Atvirai pripažįstama Vašingtone, kad tuo tar
pu dar nesama pakankamai prisirengta atremti pavo
jus, apsaugoti miestus nuo bombardavimų ir, taip pat,
saugoti visus Jungtinių Valstybių pakraščius. Senate
iškeltas net toks klausimas, kad grąžinti išsklaidytą
Amerikos laiyyną po pasaulio kraštus, nes jis reika
lingas šio kontinento apsaugai.
Ir vyriausybės sferose ir kongrese yra keliami šie
klausimai viešai, nes norima, kiad visa Amerikos vi
suomenė visą savo dėmesį atkreiptų į padėties rimtu
mą ir had visas savo jėgas įtemptu krašto gynimo
darbams. Skubiai yra reikalinga ruošti gausinga ka
riuomenė, kurios tinkamas aprūpinimas, apginklavi
mas pareina nuo visų gyventojų, nuo visos visuome
nės. Reikia dirbti te aukoti, reikia taupyti ir budėti,
reikia įsikinkyti į Amerikos Raudonojo Kryžiaus dar
bus įr visus tuos krašto gynimo darbus, kurie yra at
liekami civilinių žmonių.
Amerika turi bųti apsaugota. Turi laimėti karą ir jį
laimės. Ir tas laimėjimas bus tikresnis ir greitesnis,
jei visi amerikiečiai, suprasdami padėties rimtumą, vi
somis savo jėgomis įr yisaia savo ištekliais rems Pre
zidentą Rooseyeltą ir visą jo vyriausybę apginti kraš
tą ir nugalėti diktatorius, siekiančius visą pasaulį su
rakinti kruvinais vergijos retežiais.

LRKSA.

Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj specialus nau
jų narių prirašinėjimo vajus tebeina. Jįs eis aki gegu
žės mėnesio. Dabar galima prisirašyti palengvintomis
sąlygomis. Atsižvelgiant į didelę apdraudos svarbą, į
kė, kad šiais karo ir sumišimų laikam nevalia yrą ai susiorgąųiz^vimo reikalą, į tos organizacijos šaunų
dėti į šalį nė vieno įrankio, kurs yra naudingas krim praeities rekordą, į dabartinį jos modernišką susitvar
to gynimo reikalams- Vyskupas Gannon pabrėžė, kąd kymą, Lietuvių R. K. Susivienymo nariais turėtų būti
katalikiškoji spauda yra galinga priemonė apsaugoti kiekvienas įįetuyįs katalikas. L. R. K. S. A. gyvuoja
mūsų teises te kaisyesnuo 188$ metų. Savo nariams pomirtinėmis ir pašal
Visiems, berods, turi būti aišku, kad iš priežasties pa pomis išmokėjo milijonus dolerių. Gražiai pasidarba
saulinio karo, sako vysk. Gannon, Katalikų Bažnyčia vo šio krašto, Lietuvos ir Amerikos lietuvių visuome
yra pavojingiausioj padėty. Tai padėčiai, gal būt, pri nei. Tokios organizacijos nariu būti yrą ir garbinga
lygsta tik skaudūs katakombų laikai. Nieke negali už
ginčyti to fakto, kad šiandien daugiau katalikų, pro
testantų ir žydų kenčia ir miršta dėl tikėjimo, negu
bet kokiame kitame istorijos laikotarpy. Vysk. Gan
non priminė įr tų, kad
ir Amerikoj mes nesame visai tikri apie tai, ar ne

ateis laikai, kuomet ir mums reiks lieti savo kraują
dėl savo švento tekėjimo.
Katalikiškos spaudos reikalas niękuęmet nesąs bu

vęs didesnis, kaip dabar. “Tik katalikiškoji spauda te
gali mums duoti tokius nurodymus, kuriais mes gali
me pasiremti ir pilnai pasitikėti — sako vysk. Gannon.
Šia proga norime priminti, kad per šį spaudos mė
nesį (vasarį) beveik visi Amerikos vyskupai ganyto
jiškais laiškais energingai ragino tikinčiuosius nieko
nesigailėti katalikiškos spaudos platinimui, palaikymui
ir stiprinimui. Štai, San Antomo arkivyskupas Robert
E. Lucey konstatavo, jog šiais neramumų laikais so
cialinė ir partijotinė katalikiškos spaudos vertė yra
didesnė, negu kuomet nors pirmiau. Jis teisingai skel
bia, kad mūsų dienų tragedijos kyla iš moralinių prie
žasčių. šiandien žmogui yra reikalingas pasitikėjimas
Dievu, moralinės atsakomybės pajautimas ir savosios
prigimties bei pašaukimo pilniausias suprątimaa. Nekatniikiškoj spaudoj tie dalykai nėrą randami.
Be vietos įr tarptautinių žinių katalikiškoji spiria,
kaip pastebi arkįy. Lucey, patiekia atraipauių apie te

kėjimą ir dorovės reikalus, iškelia žmogaus vertingumą,
valdžios autoritetą, riša santykius tarp darbo ir kapi

talo, judina pastovios te teisingos taikos atstatymą
pasaulyje. Ir iš viso, katalikiškoji spauda, skelbdama
sveiką gyvenimo filosofiją, tikrai rimtai tarnauja ir
Bažnyčiai ir Valstybei.
Jei kąs, tai mes, lietuviai katalikai turėtume tik
rai rimtai įsidėmėti į daromus vyskupų teisingus pa
neiškiųaua apie katalikiškos spaudos avąrbų .vaidmenį
* įr didelį reikalą ją remti, da ir kalbėti, berods, nėra
reikalo,. fcte£ ay&rtyj ic diddįjtttffcBPį šiandien yąįdi-

■

ir naudinga.

ti

Lietuvių pastangos
“Garsas” rašo:
“Virt 20-ties metų pagyvenę laisvu nepriklausomu
gyvenimu lietuviai iš visų jėgų kovos prieš vokie
čių, rusų įr lenkų pastangas pavergti.
Deja, šiandien po Lietuvą vėl siaučia okupantai.
Baisių žalų jie pridarė. Bet tauta rankų nenuleidžia,
nenustoja vilties vėl atgauti laisvę įr nepriklauso
mybę.

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 19 d.)
Susiorganizavo LDS aps
kritis... Vasario 18 d. Auš
ros Vartų parap. salėj su
siorganizavo Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos apskritis.
ti
Popiežius rūpinusį taika...
Gauta žinia, kad popiežius
Benediktas XV deda pastan
gų sustabdyti tolimesnį ka
ro plitimą. Jo šventenybė
rūpinasi, kad nekiltų karas
tarp Amerikos ir Vokieti
jos.
Arčiau prohibieijos... Tau

tinė prohibiciios part’jn Uo
kai darbuojasi, kad visoee
Jungtinėse Valstybėse pra
vesti visuotiną protybiciją
t. y. uždrausti išdirbinėti,
parduoti ir vartoti svaiga
lus.
•
Naujo redaktoriaus žodis.
Įstodamas į “Draugo” re
dakciją į gerbtino pranokė
jo vietą, sveikinu Iketuvių
Laikraštiją, ypatingai kata
likišką jos dauguomenę. Iš
reiškiu pagarbą ir kitų tau
tų bei kalbų spaudai, tik
man gaila, kad iš tos pa
garbos turiu išskirti laik
raščius, kurie išrado reika
lą šmeižti tautinį lietuvių
kilimą. Kun. Pr. Būčys.
•
Organizuojama
lietuviu
orkestrą.-. A. Pocius prane
ša, kad prie Lietuvių Beethoveno konservatorijos yra
organizuojama didelė lietu
vių orkestrą.
•
Konferencijos bažnyčiose.
Kun. prof. Pr. Būčys, nau
jasis “Draugo” redaktorius
ir kun. dr. A. Maliauskis,
buvęs “Draugo” redaktorius,
gavėnios metu bažnyčiose
duos religines konferenci
jas.

Po svietą pasidairius
Lietuviški balšavikai la
bai myli Lincoln’ą. Apie jį
šneka, apie jį rašo, apie jį
dainuoja, jo vardu anais
metais legionus Spa.nijai
ginti organizavo. Jų gazie
tos Lincoln’ą visiems tavorščiams priklodu stato.
Bet tai paprastas balšavikų triksas. Chicago balšavikų gazieta, priklodui rašyda
ma apie Lincoln’o jaunystę
sako, kad jaunose dienose
jis skaitė “Aisopo pasakė
čias”, “Pilgrimų progresą”,
Shakespearą, Payn’ą, Miltoną, Servantesą ir k. O ta
pati bolševikų gazieta savo
tavorščiams pataria skaity
ti Leniną, Trockį, Staliną,
Bimbą, Pruseiką ir k.
Taigi matot! Balšavikai
prie Lincoln’o tinka taip,
kaip kad margiui pridėtumėt penktą koją.
Visi yra vienos rokundos,
kad vainos ant svieto prasi
deda iš kilusių tarp valsty
bių politinių ir ekonominių
erelių. Ale “Saulės” rėdystė
už vainas kaltina merginas.
Ve jos šneka:
“Nieko gera ant szio svie
to,

“Tik kares ir bėdos,
“Asz sakiau ir sakysiu,
“Ir merginas kaitysiu,
“Nes per jas vyrai ėdasi,
Per jas provojasi,
“Ir muszasi”.
Oi, jūs merginos, mergi
nos, kam jūs ant svieto gy
venat!

raliaus. Galop nutarė kara
lium išrinkti išmintingą far
merį. Kai jau buvo visos
ceremonijos atliktos, ir nau
jas karalius užėmė sostą,
ministeriai išsivedė jį ap
rodyti turtą. Pirmiausiai pa
rodė sidabrą. Pažvelgęs ka
ralius tarė:
— Prie duonos gerai ir
sidabras.
Paskui nuvedė parodyti
jam auksą. Pamatęs kara
lius tarė:
— Prie duonos genai

ir

auksas.
Ministeriai,
pažvelgę
viens į kitą, pakuždonue
sako:
— Ot, kokį dųrnių iŠrinkom karalium. Jam tik duo
na ir duona.

Išgirdęs karalius tokią
šneką įsakė ministeris pa
sodinti į kalėjimą ir kurį
laiką neduoti valgyti. Kai
ministeriai gerokai išalko,
karalius įsakė tarnams nu
nešti jiems gabalą sidabro.
•— Durniai jūs! — šaukė
ministeriai ant tarnų. —
Kas gi valgo sidabrą?
Tarnai pranešė karaliui,
kuris liepė nunešti jiems ga

balą aukso.
Vėl ministeriai tarnus išdurnino te, pagalios, papra
šė atnešti nors duonos.

Tada karalius juos palei
do iš kalėjimo ir pašaukęs
pas save tarė:
— Ar aš nesakiau, kad
prie duonos geras ir sidab
ras ir auksas? Dabar patys
įsitikinot!
— Ju bet, —

patvirtino

Dabar karaliai eina iš ma ministeriai įr farmerys il
dos. Vieni dar šiaip taip lai gai buvo karalium tos ka
kosi, o kiti jau pabėgę iš ralystės.
savo karalysčių ir atrodo ’
Xi
kad jų karaliavimui bus
Na, Jonuk, pasakyk ma#,
amen. Ale seniau ne tik koks bus kiaušinių skaičius/
žmonės negalėdavo be ka jei aš į pintinėlę padėsiu
ralių apseiti, dar gi turėda penkis, o tu — teis? — klau
vo net triubelio kol išsirink sia mokytojas mokinio.
— Šėta. — Šėtos miestelis davo sau karalių.
— Atsiprašau, ty^erka, —
per karą skaudžiai nukentė
Vienoj karalystėj žmonės atsakė Jonukas, — aš ne
jo.
niekaip negalėjo išrinkti ka višta, kiaušinių nededu.
■■

ti.

į

.. į

i i

į

i

i

n

.

m

.

■

IŠVADUOTI IŠ NUSKANDINTO LAIVO

Šioje kovoje Amerikos lietuviai vėl tiesia Lietu
vai savo pagalbos ranką.
Minėdami Lietuvos nepriklausomybės šventę, pasiryžkime daugiau veikti, stipriau susiorganizuoti.
Dabartinės audros praeis ir Lietuva vėl bus ne
priklausoma, nes “Kryžius jai gyvenimą žadėjo”. '

Žinoma, kad taip
J. Tysljąyą “V-bėj” rašo;
“Lietuva yra vakarų kultūros pasaulio slenkstis
į rytus.
“Tik nepriklausoma valstybe būdama, Lietuva ga
li bųtį naudinga rytų įr vakarų pasauliams.
“Deją, šių .dviejų pasaulių tautos šiandien gyvena
baisius banditizmo laikus. Vienerių metų laikotar
pyje į Lietuvą įsibrovė bolševikai ir naciai. O kąa gi
jie, jeigu ne banditai? Nai vienų, nei kitų Lietuva
nelaukė. Kaip vieni, taip ir kiti atėjo neprašyti.
“Tie du banditai žiauriai pasielgė su Lietuya ir
jos gyventojais. Bot būtų dar žiauresnė klaida ma
nyti, kad lietuvis nemoka atakifti laisvės nuo kalė
jimo, laimės nuo skriaudos. Anksčiau ar vėliau lie
tuvis suves sąskaitas su tais banditais.
_ r “Lietuva vžl bua laisva ir nepriklausomi valstybė.”

Wajter Shivers, Jr. (dešinėje), vienatinis amerikietis, kurs buvo sutorpeduotam Bra
zilijos laive Buargue, nuskendusio Virginia pakrantėse, sveikinasi su 5 metų berniu
ku F. Ferreria, kurs taip pat iš to paties laivo išvaduotas su savo motina ftoseso^i
is kairęsi,
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K- BAKAS

KOKUS
SUNKENYBES
KARAS
ATNEŠ
JAPONUI
— Orandžis — po dolerį — Moterims sunku su... pieštukais ir dažais — už golfo

Pavergtosios
Lietuvos
sūnaus
csgssosgcfig
isa=gg=ss=
šokiai. — L’nksmas nuotykis su šnipais. —

kamuolėlį 2 doleriai. — Panaikinti vieši
Maudymosi “siūtai’*, kurie gali ištirpti, — Lėktuvų fabrikus supa paslaptys. — Ja
ponas dieną turės išmisti su sauja ryžių. — Iš fronto vietoje sūnau-. — pelenų dėžutė.
— Anekdotas apie japones.
Rašo Kun. J. Prunskis
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Ka mačiau keliaudamas. cer įvairius
JffaStUS, jį kfoyfcs $gjį.

puo 1936 metų šešeriopai, kaip auksas. Ligoninėje ne(Tęsinys)
— Bet aš nenoriu turėti visai jokios įtakos, aš esu
(Tęsinyr)
o
ir
pragyvenimas
pabrankartą
miršta
žmonės
JR
to;
paprasčiausiai laiminga, ir viskas!
Nyksta žieduoti kunoųai
Valdžios yra nustatyta, kpd įmonių ar fabrikų navi
go d viepus trečdaliais. Ja- kad penmažaj turima eterio,
Po valandėlės Ariadna Ąrką&ęvns dėstė ftavp pa
LmAsmų, žieduoti) spalvų popa? turi būti pasiruošęs chinino ir gėręs medvilnės ninkai darbininkui už darbo valandą turi mokėti nema
žiūras toliau:
žiau kaip 1 milą ir 200 reisų. Pagal toki nuostatą darbi
— Aleksandra Lvovna, vadinas, vyskupas nori at kimonai nykstą, jų vie^ą su aųkti policininko ar ko- raiščių.
ninkas per mėųesį gali uždirbti 200-^240 milareisų. Pasi
kaskart labiau užima pilki kio patriotinio “ąalesmano”, Dvi japonės
siskirti nuo savo žmonos ir yesti tąją Siokasovą-!
_
*r juosvi. Moterims neper- kure jam “patars” 1042 meKaras iš jap.opų pareik? taiko išnaudojimų.
— Taip, ta aš girdėjau!
Yra ir tokių darbininkų, kurie už darbo valandą gau
miesto, aes tuo WMtu ' <*»>yiau3ii,i Pa‘*nka
tam pirkti bonų “bent” už lavo nepaprastų aukų ir aifriškos mados, bet jos kan- 55 doleriu? kiekvienam šei- sižadėjimų. Japonai, tačiąu na 3 milareisas 4.vienas doleris kaštuoja 16 milareisų),
triai priėmė tą patriotinę mos nariui. Sunku atsisaky- moka mažu kuo pasitenkin,- jie per mėnesį įvarę 500 milareisų. Geriausiai uždirba
— Įr tą girdėjau.
pareigą. Elektriniai namų ti nuo polioininko paeiūly- ti, taupyti. Yra toks anek- specįaiįatai ir įvairūs technikai.
— Žinote, kas mane labiausiai kankina? Jis neturė
peikmenyc siauriau tegali mc, nors šeimos nariai vi- dotaa — suėjo dyi japonės
Brazilai daugiausia minta ryžiais ir pupelėmis, tai jų
jo drąsos ar nepasistengė tikrai nuo manęs atsiskirti!
bpti vartojami- Ciną# tau- dųtįniškąi ųė neuždirbtų per viena ir giriasi:
tautiškas maistas. 1941 metais maistas čia gerokai pa
Vyrai neturį pasigailėjimo! Bet dėl to pati , esu
kaita* somas karo reikalams, ma,
u ir metus daugiau kaip 103 do-' — Savo vėduoklę aš jau brango, bet uždarbis buvę tas pats. Daugelis ėmė nekan
Vyraj turii eavo galvose daugybę visokių dalykų, o mo- ,
lerius.
I 20 metų kaip vartoju. Per trauti.
fc mals.
terys tik apie “ji*' vieną tegsjvoja! fr jei seoterią nesu- j ąodos miltelių, ui
tai ir mais
pirmus pen^eris metus bu- b. Pradžioj Dešimt jaunelių Išgerdavo, o Paskui, Vos Tris.
geba vyrą atitraukti iš jo pasaulio, kurto jis niekada to ^0n3ervų _
Japonės skunda*
i vau atskleidus i vįeną ketBrazilai į lietuvius žiūri kaip į sumanius ir enenginneatsižada, tai visai negali supi^atj meilės paslapčių..
mažai. Užsie.niniaį valgiai
Dabar japonui bęyeįk ne- vįrtądalį, toliau — antrą gus žmones. šitos lietuvių
-ypatybės brazilą žavi, nes braNiekada žmogus taip neatskleidžia savo sielos, kaip i ■ • , J •
x
uvvuva.
meilėje. Bet kartais yra pavojaus kad ji nebūtų
lą* lr &n°d.e6
gallmybės
«*»“» !re4.‘?'.’r *?lp uztek° 4"de’ **“
**»*« *“*»« J™ »«*«• i pasyvumą ir nerūat-virą. Visada turi
kaži! kas parėpto, neiS , **»?£ ^u dLoX'
T?
““Tt ®t ’’ d
a ,
DftUgelis *“»« tik U <Hena gyvena'
kiūto. Jei meilėje pasirodo viskas aišku ir atvira, tai ir ' Į? ull tounotfPi? 8<T
V““U
n f./ tU
į'sairių
užėmž geriausias pozimeilės nebėra’ Kada sakoma “aš myliu tave” nadary89
1 , ryžla1’ vynas
laisvai ne- netąųpaj,
rikteli kitą. — eijfm
brazilai ėmė rodyti daugiau veiklumo. Bet dideli
ta. pavojingiausias ėiugsuis, nes diŠžjaumojj,'
' *’ k*T°: “X taaua’“ų I P^vinėjami, jų pirkimas Man yedųokjės -rttaito rtbnuUų .vaHdumą paraduoja. Klimato sąlygos
. ..^ [7.
. .
AX
,
,
, — k>ip ir nebera, nes ne-1 suvaržytas, cigarečių ma- aam gyvenimui. Aš ją at?į- veikia ne tik i vietos jrvventoius bet taio nat ir i atvvsioji paslaptis jau yra pražudyta... Aš perdaug buvau
gyvuliams. Vyšviesos gesinamos anka darau plačiai ir randai ne- Z
x w
‘
1 •*
iam užsidariusi tai mano klaida o ši Soia Slokasova. 1 •
u**
/ , ’ ’
£eaixiamos V““Pociai ir rąnuąi, ne tumus iš Europos. Atvykęs iš Europos j Ęp&zulją etsiyekvailutė žąsis pamigę priešingai Aš jums be galo paT*1™ vpropagaJ1<j5’ |
taupoma), o ir drau- krutindama laikau prieš vei jį energiją veiklumą ir sveikatą, bet pę kelių metų stip.
Myaimte žąsis, pasielgė priešingai... As jums oe galo pa tod vajgytų ryžlU8 nenuple- gaį prisibijo pulkuoti, kad dą, o tada linguoju ąu gaJ'
riausias ir pajėgiausias žmogus pajunta Ęra^įljjoa krašto
vyįdštu!
aę nuę jų luobų, pe3 kitaip policija kreivai nepakūrė-. vą.
klimato įtaką.
— Maų???
japonai kenčią nuo kroniškų , tų Dėlto japonas daugiauLietuvis, atvykęs į Braziliją, pradžioj galėjo -išgerti
— žinoma, jums! Jūs einate be baimės e^vo gyve bgų dėl vitaminų stokos: ęįa pasilieka namuose ir...
dešimt brazHiškų taurelių degtinės jr iš saliūno išeina
nime į aukštesnį tobulumą, ir jūsų sieloę artėja. Jums beriberį, tuberkuliozės, turi klausosi savo nelaimingos Lietuviai išpirito
nesvyruodamas. Brazilai stebisi tokiu lietuvių stiprumų.
nereikia bijoti, kad vyras pames...
blogus dantis.
Šeimininkės
murmėjimų
ir
Defense
Bonds
už
Brazilas paima vieną ar dvi taureles ir jam užtenka.
Moterie turi būti kaip rožė, bet ji turi būti abejinga
Anglių kainos pašoko iki dejonių. .O dejuoti jai -yra ^7jr aa> aa “
ir tolima, kad nebūtų nuosavybė, visai pažinta ir nepa lė — ^0 dolerių už toną, dėl ko. — Jos gi sūnus išėjo j^rvUU.UU
Lietuyis pagyvenęs Brazilijoj trejetą ar ketvertą me
tų, yoę begalį paimti trejetą ar ketvertą burnikių ir ko
liktų kasdieniška.
namai blogokai apšildomi. aveikas į kinų frontą, o grį-1
jose jaučia kokią tai “kvarabą.”
Vyskupas pirmasis mane pamotė, pirmjau ąš pir 35 saujos ryžių per mėnesį žo tik saujelė pelenų mažo- Me. uyes taip pat daug
ję,
teitoje
įrno^i
stovi
<**»»*»>
moji kitus apleisdavau.
Į šį pasakingą kraštą atvykau kovo mėnesio praNaujas karas su Amerika
•ųr't t ,
W»terbury, Conn. Sausio dži°j-buv° Prasidėjęs ruduo, Ale tarėčiai neapsakyti.
Gruodžio 16 J. japonams atnešė dar dav <tatarWintoje namuoae. Gal
*«*W- D““a “villnR kaiP Plrty- ° » Pasko
giau sunkumų- Kaip pranę- gi dejuoja ir dėl savo 15 25 d. jvjfto mėnesinis Fe- Keiati
Nerimstu dėl studento Govorovo likimo. .Šiandien ša “News Weekv, dabar ją mėtų duktera kuri vienuoli- deracijos 22 skyriaus susi- Uip a*««ta- k»4 Sa“ »iki* vilnonio megsUnio. Jei k a
jį susitikau artį universiteto. Jis ėjo kaip neregįs, nieko po,nas negalės nė ryžių gaų- ką valandų per dieną ginklų rinkimas, kuris buvo Itin važiuoja į miestą ir mano grįžti tik vakare, tai jis ir per
nepažindamas, turėjau keletą kartų sušukti, kol jis at- ti kiek nori, o tik po 35 sau fabrike dirba už 50 centų. į skaitlingas. Atsilankęs kun. ‘ didžiausius ka.rS«us dėvi vilnonį megitinį, nes bijo perJ. Boguža kalbėjo apie da- į sišaldyti.
sisuko. Jis darė įspūdžio visai ligoto žmogaus; apžėlęs, jas kiekvienam žmogui per
Saulė šviečia, karštis didžiausias, gražiausia diena,
ąeniaį neskustą barzda kkys įpuolusios.
mėnesį. .Su sauja ryšių per Sunku su siūlais
bartįnę kariaujaučįų -valsty
bet žmogus eidamas pasivaikščioti ar vykdamas kokiu
— Kas jums yra?
paklausiau susirūpinusi.
dieną ne taip jau lengva gyJaponei yra daug kuo bių padėtį. Pąąkui kulbėje reikalu į miestą, visuomet pasiima lietsargį. Gražiausią
— Su manim bus greitai baigta. Jie tuojau mane vąnti, tuo labiau, kad ir skųstis. Ji pyksta ant Jėdi-1**"- » ^“ranAas.
nugalabys. GPU man pasiūlė šnipinėti aftųdeptus. AŠ tu- tie ryžiai dažnai būna su lūšio akmenėlio “benrinkoj”,!prwęfe’
mokyklos vąi- ir šviesiausią dieną staiga prapliumpą lietus, kaip iš ki
biro. Toks įtaigus lie.tus tęsias keliolikai minučių, ir vėl
nėjau su 8tudenįtaįs kalbėti prieš revoliuciją ir sužinoti priemaišomis, nuo kurių kurią ji vartoja, kai nepa- '*« y*»
“P1**
jų nuomonę. Man atsisakius nuo tokio niekšiško pasin- kartais suserga yisa fąmilįi- kanka
ket,.ri., de^tek.,
ve,, £an« Štampe. Atne fįaud. gražu.
kanka keturių
degtukų, gau
lymo, jie pasakė, jog jie turį užtenkamai žmonįų, bet aš j&- Net ir japonų paaididžįa- namų vienai dienai. Ji ma Kryžiaus lietuvių yieuetc
Brazilijoj didžįąuai karščiai per Kalėdas. Taip saulė
dėl savo žygio pasigailėsiąs. Dabar jums aiškų, m&uo vimąs —misipę—(pgdary- žai tegauna cukraus — ne veiklą pranešė O. Burkaus- kepina, kad žmogus ieškai kur nors šiokio tokio pauksnio
dienos jau nuskaitytos. Man pačiam būtų vistiek, bet ta įš pupų) labai apribotai pilną svarą per mėnesj, net kįeųė. Per savaitę skyrius palei mūro manas ar medžius. O medžių čia nestinga, jie
turiu seną motiną 4r seserį. Pastikite sveikos!
gaunamas — po A’,/2 svarų fr siūlų sunku begauti. Per da,lg P^darbavo R. K. naų vjsuomet žaliuoją ir vmuantiškai nuteikia.
n. Jtams au Padu**.
Jię ištiesė šaltą ranką ir nužingsniavo, kajp prieš P61" mėnesį,
metus apie 300,600 žmonių dai: pasiutą 23 sukneles, •.
44
v
fl.iiffl.ir>
a
kelnaitės.
aD
Nįękš* mane taip Ęm®dijoj nevargūm, kajp kaiščiai
keletą dienų. Man skaudėjo šjrdį, įr laužiau sau galvą, Pl^fc boajsj
areštuojama nž nelegalią
»ŪU
<4
rankšluosty?],
nu

ir ųędai. AtoVPdi į IdYA.
prakaitu špinatas. Nori
ką Čia padarius, kad galima būtų jį išgelbėti. Bet gerai
Kitas japono rūjjeatįs, tai' prekybą juodojoje rinkoje,
nerta
jį
porų
piršimą,
23
migti, uodas įlėkę? -į kambarį, palei au?i?, tik -zvįmbia ir
žinau: čia nieko negalima padėti.
kad mokesčiai paaugo vien
Viny® brangios,
beveik
Knegstyiulcsj
(sv^^der^ąj)
,
16!
zvimbia, jei jų įsktouda daugiau į kambart —aurtdaro
Mirtis arba tolimiausias ištrėmimas; jo laukia toks
. _.
_______________________
popų
kojimų
ir
šiaip
daug
tikrą muzika. Dauginusia ,uodai lendą į kambariu? pava
Ūkimas!
darbo atlikta pabaiu mote kariais, kai langai atidarytį- Kali? -naktį? vedžiau kam pu
R.
uodai?. Atsikeliu, žiūriu kur gi jtie uodai nutūpę, pama
1924 m. sausio 22 d.
urane- tęs trenkiu paduškėle ir jau vieno nebėra. Kai susidoro
lKomn
* ’ h f > • A Aleksis
p ■ h m 11
Mirė pminąs. Visame mieste didžiausias susijaudi
£ė kad Auty R*ud- Kryžiui davau su uodais—ramiai užmigdavau. Bet paskui išgud
nimas. Kad jis labai sirgo, tai visi Seniai žinojo, bet kad
nurinkta
Aukojo drau , rėjau: pavakarį langus uždarydavau ir nebereikėdavo pit
jis galėtų mirti, to niekas nepagalvojo.
gijo? ir pavieniai- Aukoto į karą su uodais. Jokių priemonių neradau karštį nuga
Stebėtina, jo mirtis sujaudino ir ne partijos žmones;
jų vardai bus vėliau paskel jėti.
net tuos, kwie labai tolimi komamstinėms idėjomsKai važiavau į Braziliją, mano artimieji draugai įtal
bti. Taipgi pranešta, kad1
Profesorių? Deųiųoyas tą taip aiškina: .
Waterbury lietuviai per lie-'lbėjo:
\
— Leninas buvo inteligentiškas žmogus, jįs maty
tuvių skyrių išpirko Defense j
—Kazy, ką tu danai, kam važiuoji į Braziliją: ten ne
damas, jog negalima be atodairos įgyvendinti savo idėją,
pakenčiamos
klimato sąlygos, beždžionės bananais tave
Bonds už $75,000. Tai graži;
padarė kai kurių nuolaidų, jis įvedė NEP-o politiką. Jis
suma gynimui Amerikos .užmėtys, gyvatės sukapos, o, ten yra didelių skruzdžių,
davė atsidusti; kiekvienam protingam Žmogui bųyo aiš
nuo užpuolikų. Bet to dar jos tave gyvą suducos.
ku, kad jis nedaro nė mažinusio -žingsnio atgal. Leninas
—Noriu pamatyti kaip ten gyvena mąno broliai lie
negana. Lietuviai ris dar
buvo tikrovės žmogus, praktikas, jis turėjo prigimtus va
penka Defenee Bonds, ypa tuviai,—buvo trumpas mano atsakymas.
do ypatumus. Aš bijau, kad po Lenino neiškilto koiks
Nei bazdžionės mąne bananais neužmėtė, jnei viena
tingaj, kurįe dirbk ypldžios
nęrs “garsus y yra®”, kur? tikrumoje būtų paprastas
gyvatė neįgėlė, pei skruzdės nesuėdė.
l darbus.
žmogelis, o mes tada būtume žuvę. Dostojevskis teisin
Tiesa, Brazilijoje yra didelių skruzdžių, kurio? rie
I Prįe progo? nerių praųsš
gai pasakę?: “Keikia tikrai būti “didžiu” žmogum], jei
Vauąią
jautį per naktį sušveičia.
I ti, kad Ęederarijo? skyriaus
prieš sveiką Ptotą tokiu išsilaikyti galėtum”.
Fazendų savininkai naktį karvių nevaro namo, bet
susirinkimai tapo pennaioalieka aptvertose ganyklose. Kartai? pakyla, didesnis
pyti:
vietoj
penktadienio
Vasario 3 .d.
bus Laikomi kas paaky**") •būry? skruzdžių ir po žemėmis išrausią didžiausius urvus.
Lenino Nabor! (įmonės buvo priimama masėmįs į
sekmadiejų kiekvjeųo mene ' Jei riebus jautis užeina ant tos vietos, kur po žemėmis
skruzdžių išraustas didžiausias urvas, jis pats nepamato
Renino partiją). Organizacija išaugo. Po Įpeniu© nurijęs
ąiokaip įkrenta į giliausią duobę ir nieku būdu nebegali išsitūkstančiais stoja darbininkai. Suprantama, į partiją
yoržimasis yra didžiausias, vis pavojingiau darosi ne par
Mokslas be tikėjimo — ikapstyti. Tuojau skruzdės jautį apninka. Ryte savininkas
randa tik jaučio kaulus.
tijos žmonėms.
tai knyga, kurios nuplėšt?
ienfUil
(Btti daugiau)
pradšik jr
i
i

j
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CLASSIFIED
vyklas vasaros metu. Minė
tuose ir daugelyje kitų uni
PATARNAVIMAI
versitetų yra nemažas skai
“DRAUGO”
DIAMOND POINT SAW
čius lietuvių studentų, yra
DARBŲ SKYRIUS
FILING WORKS
Chicagos
Universiteto trukcijas. Kai šeštadienio ten senesnės kartos lietuvių
Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Tarptautiniuos Namuos kas vakare per paskutinę lietu veikėjų kurie galėtų padėti
REIKALINGI DARBININKAI
Rašykite dėl “Free Catalogne” kalnavlnio sąrašo.
met vasario mėn. vidury į- viškąją programą dėl svar studentams patarimas ar
HELP WANTKD — VYRAI
Prlsiųskite
plūklus
paštu
“parcel
post“.
vyksta dviejų dienų tradi bių priežasčių turėjo sku- net finansiškai išnaudojiOPERATORIAI — prie BROWNE
28 NO. LOOMIS STREET
&. SHAKPE uutomattškų ftrubų ma
cinis tarptautinis kamiva-- biai išvykti pora lietuvių mus pasirodymo progų. Tam
Tel. MONROE 1397
šinų. Turi būti lst class. su 4 metų
patyrimu. Geras užmokestis.
las. Jau antri metai kaip ta šokėjų, jų vietoje mūsų tau- tikrose aplinkybėse ir tin
1* E R 8 O N A L
EVERSHARP, 1800 Rnscoc St.
BVY
SAVININKAI • Mortguge” Bonų ant
proga daugelio tautų užsie-' tinius šokius gražiausiai pa- karnai kitiems prisitaikius
United
MEZGĖJAI, VYRAI — TIKTAI PA- nuosavybės, po antrašu 3408 S. Halniečiai ir amerikiečiai stu- šoko filipinas ir ukrainietė net trečios ir ketvirtos kar-!
statės
TYRU dirbti prie “clreu'ar rib" ma tted St.. malonėkite atstfauktl prie
šinų Ir taipogi prie * flat ' mašinų.
'Mncs
Mr. Benjamin Mark. 188 Vest Raiidentai galėjo pamatyti
ir studentė. Tad turime ir sve- tos lietuvių jaunimas augę-*
Pastovūs darbai, getą užmokestis.
„ *OND8
(lolpli st., telefonas: s.ate 5105.
1319 SO. MICHIGAN AVĖ.
pasidžiaugti lietuviška pro- timtaučlų, kurie ne tik pa- ba surasti ir branginti jaREIKALINGAS BUČKIUS. Pastovus
grama. Buvo Čia dar kinų, žįsta, bet su entuziazmu ir me esančias lietuviškas verdarbas.
HELP WANTED — MOTERYS
Atsišaukite — 2543 Vist OOtli
slovakų, havajiečių, persų, nuoširdumu džiaugiasi mū- tybes ir jausmus. Tik rei
Street, tel.: Hcmloek 0190.
OPERATERKOS
'S M,
anglų ir ispaniškųjų Ame sų tautine kultūra.
kia didesnio bendradarbia
Patyrusios siuvimo mašinoms ope 1
rikos tautų programos.
vimo, nuoširdumo bendroje
Oras, saulė, maistas stip
raterkos prie moterių dresių. Pa
Ar lietuvis žino,
kalboje, ryškesnio suprati
rina kūną; sveikos mintys,
stovūs darbai. Gera užmokestis.
Šių metų lietuviškos
ko jis vertas?
mo
vieniems
kitų,
ir
mūsų
kilnūs jausmai, dorybių vyk
SMOLER BROS.
programos
tautinės
kultūros
vertybės
2300
YVabansia
Avenue
dymas stiprina sielą.
Tenka su gėda mums priTokijo, vasario 18 d. —
Šiais metais
tos
tautinės'
nebus
užkastos
į
žemę
suHELP WANTED
. ,
. „ „. sipažinti, kad mes esame neADVERTISEMENT DEPARTMENT
programos ,vyko vasario 13 rang5„ Mvo tautinė8 kulta rūdyjimui, bet bus iškeltos Pasak japonų, Filipinuose
127 No. Dearborn Street
visose mokyklose pertvarko
Tel.; RANtiulph 9488—9489
ii 14 dienomis. Lietuvių!
d,imln{iukuB atkasti, i viešumą mūsų ir visos ma mokslo knygos ir išme
^•Relieves Distress From^
programos turėjo įvykti to,r „ nuoSirdžiai žmonijos pastoviam džiaugs tama anglų kalba.
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
IGNACAS
VILŪNAS
Atsikreipiant darbo | vtnfantnėtas dar
mui.
je pačioje nedidelėje patai- apaugti
tarptautinėje
New Yorkas, vasario 18
bininkų paleškančhts Įstaigas Ir 1
Gyveno; 4518 S. Wood St.
visas
kurtų
garsinimus
matysite
poje kaip ir pernai nes at„
Cįa , ir
d.—Anglijos radio pareiškė,1
“Drauge” ateityje, patartina Jums
Mirė vasario 16 d.. 1942 m.,
Viršminėti trumpai išdės jog Kanadoje gaminti tan
pranešti darbo viršininkams, kad
8:10 vai. vak., sulaukęs pu
■žvelgiant t dabartinius! dži#Mill kUfltis kad tokių
darbo garsinimą skaitėme “Drauge”
tyti dalykai sąryšy su ap kai yra geresni už vokiečiu.
sės amžiaus.
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
Gimęs Lietuvoje.
Kilo 18
psichologinius
Jungtinių [ r0^ų iniciatoriams la- rašoma lietuviška programė
įstaigos tokių informacijų reikalau
Vilniaus
redybos,
Kaltinėnų
Tankai vartojami Rusijoj ir
Kuris Padaro
Valstybių tarptautinius in bai sunku suorganizuoti ryš
parapijos. Amerikoje Išgyveno
ja lr kadangi lietuviai yra laikomi
Jus Pavargusias
le nėra vien tik teoretiškos Libijoj.
aukštoj vietoj kaipo geri ir pagel30 metus. •
lr Silpnas t
teresus, didžiausios salės kią ir įvairią programą.
Paliko dideliame nuliūdime:
dauami darbininkai, bus jums daug
svajonės, bet patirta realy
moterį Teklę (po tėvais Sutlengviau gauti darbus paaiškėjant
Šimtai tūkstan
buvo atiduotos ispaniškosios Mums yra sunku parodyti
kaitė); sūnų Ignacą; švogerį
viršmlnėtoms Informacijoms.
čių moterių ku
bė studentiškam gyvenime
Joną Sutkų lr jo šeimą, ir
rios kenčia galAmerikos ir Anglijos tauti savo tautinės kultūros ver
daug kitų giminių, draugų ir
vaskaudį, nugarDaug vertingesnių patyrimų
pažįstamų; o Lietuvoje paliko
skaudį; kurios jaučiasi nunėms programoms.
AGENTAUTI GERA PROGA —
daug giminių.
tybes svetimtaučiams ir be ir išvadų tenka išgirsti iš
sllpnėjusios. nesmagios Ir t.t.
TOWN
OF
LAKE
Kūnas pašarvotas J. F. EuIš priežasties mėnesinės Il
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
to, mes nemokame tų pasi kitų studentų ir studenčių.
deikio koplyčioje, 4605 South
gos, surado tikrą palengvi
lietuviais Town of Lake krašte, yra
Šių metų lietuviškose pro
Hermitage Avė.
L&ldjOtuvės ,nimą vartodamos Lydia E.
reikalingas agentauti gerai žinomam
rodymų tinkamai įvertinti. Lietuvių Kultūrinis Institu
MARIJONA PAPŠIEN®
vyks penktad., vas. 20 d. Iš
Pinkham’s Vegetable Comgramose sėkmingai pasirodė
lietuvių laikraščiui. Proga užsldlrbkoplyčios 8:30 vai. ryto bus
pound.
(po tčva.s Cbalna)
Mes pavyzdžiui Chicagoje tas gal galėtų būti geru tar
, tl ekstra pinigų. Patyrimas nerelatlydėtas į šv. Kryžiaus par.
Reguliariai vartojant Pink
tautinėmis dainomis solis
i kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
Gyveno: 10561 Ho. Edbrooke
liam’,*; Compound palengvi
neturime jokio nei istorinių, pininku vieniems iš kitų pa Avenue.
aI 8010 arba kreipkitės i raštine:
lingos pamaldos už velionio
na skausmus, sustiprina svei
tės: Salomėja Aleksiūnaitė,
sielą. Po pamaldų bus nuly
Mirė Vasario 18 d.. 1942 m.,
2834 SO. OAKLEY AVĖ.
katą. Vertas Pamėginimo.
nei meninių ar mokslinių simokyti, kad tuomi sekmin
dėtas J Šv. Kazimiero kapines.
1:00 vai. ryto, su'aukus 44 m.
Virginia Miller, Edna Kaz
amžiaus.
mūsų tautos turtų archyvo, giau progas pramačius ir
Nuoširdžiai kviečiame visus
Gimus Lietuvoj. Kilo iš Vil
lauskas, Aldona Grigonis.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”
gimines, draugus ir pažįstamus
niaus apskr., Tve.račlų parapi
mes neturime lietuviškų de jas geriau išnaudojus.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
jos. Vllekų kaimo. Amerikoj iš
Programa įdomiai ir links
gyveno 2 9 metur.
Nuliūdę:— Moteris, Sūnus
koracijų atsargų skubiam
Paliko dideliame nuliūdime:
švogeris Ir Giminės.
mai pravedė pats organiza
Lietuvis
studentas
vyrą Bępnislovą; sūnų Bronis
naudojimui, kurios būtų kolovą; 2 dukteris, vienuolę Se
Laid. direktorius John
F.
torius Vytautas Belajus. Joj,
PASKUTINIS
selę M. Cecillą (šv. Kazimie
Eudeikls, tel. Yards 1741.
, kios nors organizacijos ar
ro kongregacijoje); ir Tere
šokėjų grupė gyvai pašoko
Laikas — tai amžinas ne
sę: seserį Elenš Plvarūnlenę
. ,
.
.
. .. i visos lietuvių bendruomenes
lr jos šeimą;
brolj Alfonsą
spalvinguosius musų tauti.,
,
pastovumas,
amžinas
bėgi
Chalną;
pusseserę Eleną Dra.
, , .
t-,
,
, , I nuosavybe. Šioj sntyi daug,
batą;
pusbrolius
Bronislovą
PAGERBIMAS
Surmą ir Petrą Ambroitūną;
r
rT J?
i
daugiau padarę lenkai, če- m8s "^^Mancion praeidėdę
Alfonsą
Pivarūną
ir
daug
h parodėlė ir lietuviška liep. .
*.
tin.
kitų giminių, draugų ir pažįs
«v*
m 4
■■ •
<11 ir
tamų.
žiedžių arbata su grūzdais.
Velionė prikląusė prie šv.
Hit Tbem ff here lt Hurts
Antano Vyrų ir Moterų drau
Lietuviškos programos bu Veikimo dirva Lietuvių
Dievas algas išmoka ne gijos.
Kūnas paSarvotas namuose;
vo užtenkamai įspūdingos Kultūriniam Institutui
savaitėmis, bet kiekvieno 10561
.... BUY BONDS!
S. Edbrooke Avė. lai
dotuvės
jvyks
Seštad.,
vas.
21
ir nuoširdžiai žiūrovų su
žmogaus metų gale.
d.
Iš namų 8:00 vai. ryto
Tinkamiausia ir prieina
bus atlydėta j " Visų šventų
tiktos. Lietuviškųjų progra
Olandų
priežodis
parap. bažnyčią, kurioje (vyks
mų dalyvės-iai, savo gra miausią gal būtų Lietuvių
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
žiuose tautiniuose drabu Kultūriniam Instituti tyri
lydėta Į šv. Kazimiero kapi
nes.
žiuose šeštadienio vidurnak nėti reikalą ir galimybės
Nuoširdžiai kviečiame visus
IK) I K STL'DIO
gimines,
draugus ir pažįsta
palengvinti
pradėtus
ir
pra

W
ps
I
3
5
Street
ty dalyvavo sykiu su kelio
mus dalyvauti šiose laidotuv&se.
//f r
mis dešimtimis ^kitataučių skinti naujus kelius į tarp
Nuliūdę: Vyras, Sūnus. Duk
JOHN F. EUDEIKIS
terys, Sesuo, Brolis. Pusseserė.
tautinę
viešumą
mūsų
tau

grupių karnivalo užbaigime
Pusbroliai. Dėdė tr Gimines.
Make no mlstake—thia ia a life
Lald. Direktoriai Iachawlez
“tarptautiniu paradu” di tinei kultūrai. Juk yra Tarp
or death struggle. Men are dyir Sūnal. tel. Canal 2515 lr
Pullman 1270.
tautinis
Namas
Californijos
lng ln your defense. Dylng that
džiojoje salėje.
Amerlpa may be aafel
Universitete San Francisco,
Filipinai, ukrainiečiai ir , yra toks namas ir prie CoSKELBKITĖS ‘DRAUGE”
AMBULANCE Dieną lr NaktĮ
Glve our flghtlng men the
kiti šoka lietuvių
guns, the planes, the tanka they
lumbijos universiteto New
need! Bonds buy bombs. Ev
tautinius šokius
Yorke, yra puikių progų lie
ery dlme, every dollar you put
4606-07 SOUTH HERMITAGB AVENUE
(Įsteigta 1889 m.).
Lietuvių tautinius šokius tuviams savo tautines ver
Into Defense Bonds and Štampe
Tel. YARDS 1741-1TA2
la a blow at the enemy. Hltthem
moka šokti didelė Ch. U. tybes parodyti Harwardo u
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
vhere
lt
hurts
—
buy
bondal
PETER TROOST
Tarptautinių Namų tautinių niversitete. Panašios reikš
TeL LAFayette 0727
Bonds cost aa llttle aa $18.75 up—
i
šokių šokėjų grupė. Tai dė mingos progos yra per tarp
stamps aa llttle aa 10 centą up.
MONUMENT CO.
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala
iš Stotie. WHIP (1620), su P. ialttmleru.
ka Vytauto Belajaus, kuris tautines ir tarpregijonines
MENIŠKI — VERTINGI
ketvirtadienių vakarais 9-11 įvairių tarptautinių studen
PAMINKLAI
duoda International House tų organizacijų organizuo
MAUZOLEJAI
jamas
studentų
darbo
stoįvairių tautinių šokių insŽENKLAI
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
PASITIKĖJIMO MUMIS
J&Mfa
That
rosiu
REKORDAS
£££ gJLdL - S7t>*7-Bujoti*
VHrrtis.
DIENA IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE

"A BIT OF LITHUANIA" CHICAGOS
UNIVERSITETO TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE

FEMALE
ffEAKNESS

biidotnna Mtn

Ai>\ \M F I) Pilonu.KVIh

I.OUbl I’OSslKI E l’KK F>

At fene SMacr CHĄjt/tir •

Ši firma tirt 50 m. ton pačios
šeimynos rankose!

LAJDOTUVIIĮ DIREKTORIAI

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.
Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

NARIAI

KRETPKITF.S Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

I

ot srun-.

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

MODERNI Išvidini PARODA:

4585 W. Washlngton Blvd.
Tet ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPnblIc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 0 v vak.: fieštad. Ir Sekm. 9Iki 6 vaL

-T

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
a.

TV

IR

CICEROS

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

^urTUal- hatclp
/bfCOLATDK <JF WlU.IT
Jum*.has Cli/rčH
Tnoumr anp ffKUKt

CHICAGOS

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
5854 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
8819 Lltnanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
TeL YARda 1138-1139
8812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehilI 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
______ Pullman 9661______
1640 West 46th Street
J. LIULEVIČIUS
TeL YARds 0781-0782
4848 8. Callfomla Avė.
LACHAWICZ IR SCNAI
Tel. LAFayette 3572
2814 Wwit 28rd Plaee
Tel. CANaI 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
8807 Lltnanics Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

Ketvirtadienis, vas. 19, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
NORS LIETUVOS NEMAČIAU, BET JAUČIAUS,
TARSI JOJE GYVENČIAU
Gražus vasario 16 dienos paminėjimas
Town of Lake. Susirinkusius žavėjo dainos,
šokiai ir turiningos kalbos.

DKAVOAB

=====

THE FOUR HORSEMEN HAVE CHANGED IN 18 YEARS!

Civilinės apsaugos
policija

Landon pravažiavo
pro Chicaga

Chicagoj sparčiai organi
zuojama civilinės apsaugos
policija, apie 6,000 vyrų,
kuri skaitysis pagalbinė
miesto policijai.

Iš Rytų važiuodamas į
Kansas kokį laiką Chicagoj
sustojo Alfred M. Landon,
buvęs respublikonų partijos
prezidentinis
kandidatas
1936 metais.
Jis pareiškė, kad visoj
šaly yra vieningas nusista
tymas — vykdyti karą vi
somis priemonėmis iki lai
mėjimo. Kitokios išeities nė
nėra. Priešas turi būti su
triuškintas.

Jau daugiau kaip vienas
tūkstantis savanorių pripa
žinta tinkamais ir jų daliai
jau teikiamos reikalingos
pamokos. Ypač miesto nutamsinimo laikais ši polici
ja bus reikalinga saugoti
kai kurias vietas ir svar
bias miesto įstaigas, tiltus,
fabrikus krantines ir kt. ir
kai kuriais atvejais tvarky
ti trafiką gatvėse.
Šios policijos policinės
teisės bus apribotos ir ji
untagW Acme
veiks tik reguliarinės poli
The famous “Four Horsemen” of Notre Dame’s football teom in 1924, Dom Miller, cijos vadovaujama.
Harry Stuhldreher, Jim Crowley and Elmer Layden, left to right look at photo made
at time they were making history on gridi ron, at dinner given in Cleveland, Ohio, SKAITYKITE "DRAUGI*
honoring Miller, new U. S. Attorney in Cleveland.

Š. m. vasario 16 dieną tuvos reikalams aukų su
Town of Lake Šv. Kryžiaus rinkta $57.50. Daugelis au
lietuvių parapijos jaukioj ir kojo po vieną dolerį, kurių
gražioj svetainėj įvyko Lie- ( pavardes vėliau paskelbsituvos Laisvės ir Nepriklau-1 me. Kun. klebonas Linkus
somybės paskelbimo minė paaukojo $5.00 (ne taip sė
jimas, kurį suruošė vietos niai irgi buvo Lietuvos reiA. L. R. K. Federacijos sky kalams paaukojęs $5.00). Po
rius, kuriam sumaniai va du doleriu aukojo: kun. A.
dovauja, energingas Adolfas Deksnys (kuris greit švęs
50 metų kunigystės ir 75
Dočkus.
Vasario 16 dienos — Lie metų amžiaus jubiliejų), J.
tuvos Ifepriklausoihybės ir Ačas ir Petronėlė Birbilai
Laisvės -paminėjimo progra tė.
ma buvo turininga ir įvai Daugelis iš susirinkusių
jų nusipirko K. Baro para
ri.
Šv. Kryžiaus lietuvių pa šytą knygą: Bolševizmo
rapijos choras gražiai ir siaubas Lietuvoje.
Majoras dėkoja
Vyskupo Sheii
Už niekingus
švelniai sudainavo keletą
Vasario 16 dienos minė
lietuviškų dainelių, vadavau jimas buvo gražus ir įspū Keistučio Klubui
atsišaukimas
pareiškimus
J. P. VARKALA
j ant muzikui Vladui Dauk dingas, kuris paliko susi
JE. vyskupas B. J. Sheii,
Carl Swanson, 623 Madi
Lietuvis Auditorius
Šai.
rinkusiuose neišdildomus Office of the Mayor
son gt., su panieka praeita Chicagos auxiliarus vysku
Taip pat meniškai pasi lietuviškus
prisiminimus. City of Chicago
rė apie J. A. Valstybes. Jis pas, išleido atsišaukimą ka 3241 SO. HALSTED ST.
rodė Šv. Kryžiaus lietuvių Viena lietuvaitė čia gimu
J anuary 16, 1942 areštuotas. So. State polici talikams, kad jie prisijung-. PILDO PER 20 METŲ
parapijos pradžios mokyk si, vienam kalbėtojui pasa
Chicago, Illinois
Mr. Niek Klimas, President jos nuovados teisme areš tų prie šalies “Salvage for
los vaikai, kurie labai ly- kė:
Tel.: CALumet 7358
ty.
tuotasis į teisėją pakarto victory” programos,
The Lithuanian Keistutis
riškai sudainavo: vai Lietu
rinktų senus popierius, sku. grau „ — Nors Lietuvos
nema- Benefit Club
jo:
va motinėlė, ko tu taip
,
“Verčiau man būti Toki durius, gelžgalius ir kitus
džiai verki? Pradžios mo- ?au’
tą ™land\ ?au 2902 West I^ershing Road
jo. Šioj šaly aš negaliu gau daiktus ir tai pavestų vy
Chicago, Illinois
kyklos vaikai ne tik gražiai |
.....
ti ką valgyti, gerti ir net riausybės reikalams.
, .
..
.... .
x į vos paupiais ir skinu rugiapadainavo, jie mikliu pašo-{
Dear
Mr.
Klimas:
miegoti neturiu vietos”.
gėles.
Minėtą programą vykdo, Jeigu jus kankina RheumatlSki
ko ir tautiškus šokius.
Teisėjas jį nubaudė 100 vadinamasis “Bureau of Skausmai,, Diegliai, Rankų ar
Thank you very much lcKojų skaudėjimai ir tirpimas,
Dainavo ne tik
pa Kad tokia graži ir „.turi-. ' your kind letter offerir. dol. bauda ir teismo lėšomis
Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
Industrial
Conservation
’’
,
.,
.
_ ,, .....
rapijos choras, pradžios mo ninga. ...buvo vasario 16 x d. !j the
per vėlu. Tuojau reikalauk
Services of the uithua- už netvakingą elgimąsi. kurio vyriausioji buveinė būtų
DEKEN8 OINTMENT. Tūkstan
kyklos vaikai,* bet taip pat pammejimo programa, tai nian Keistutis Benefit Club, Kadangi neturėjo pinigų ųr.
čiai žmonių pasekmingai varto
yra Washingtone.
f .. nr . .. - .a
*ir Moterų Sąjungos 21 kuo3 ^nuopelnas ktufc kleb. Liti in eonneetion
ja Deksnio Galingų. Mostj. Visa
witli our Ci- simokėti, tuojau paimtas ’
žūrėk, kad rastūsi ant dė
Vyskupas pažymi, kad to dos
po8 moterų choras gražiai kaus ir Šv. Kryžiaus lietu- vilian Defense effort. The Bridewell.
žutės vardas DEKENS
OINT
visa rinkimu turėtų užsiim MENT. tai tik tada apturėsi tiksudainavo keletą lietuviškų
parapijos veikėjų, kaip; wholehearted
of
jų dainelių vadovaujant mu Ad. Dackaus, Sudeikienes, our citizens has been no nication to 23 North Wacker ti mokiniai, berniukai skau rųjj. Kaina 75c. ir $1.50.
Pivariūnienės ir kitų, gai thing short of ovenvhelir- Drive, where, in tl e interest tai ir kiti, kam laikas Jei- (
zikei Onai Metrikai.
Dekens Ointment Co.
Vasario 16 dienos iškil la, kad negaliu prisiminti ing, and it constitutes a of efficient operaiion and džia.
HARTFORD, CONN.
K. B. real source of inspiration in Service, headąuartera for
mėse kalbėjo kun. klebonas kitų pavardžių,*
Surinktus daiktus paims PARSIDUODA GERIAUSIOSE
Linkus, kun. dr. Ant. Deks
VAISTINĖSE.
this work of preparing our the Commission of Civilian Catholic Salvage Btrreau.
nys ir kiti. Visi pareiškė
people for proteetion of Defense for the Chicago 3514 So. Michigan avė
"Victory Garden"
didelę viltį, kad Jungtinių
their families and their Metropolitan Area have re- sunkvežimiai. Visa medžią
Amerikos Valstybių perga savaitė
cently been established.
ga bus pristatyta į atitinka
homes.
lė atneš ir Lietuvai laisvę Chicago mayoras Kelly
With
all
good
wisbes,
I
mas dirbtuves.
I wish to congratulate
HHOLESALE
ir nepriklausomybę.
paskelbė “Victory Garden” you and your organization am,
Sincerely yours,
Po prakalbų įvyko rink savaitę, kuri bus minima upon your splendid spirit
FURNITURE
Miferiai pastatyti
Edvvard J. Kelly
liava Lietuvos ir lietuvių ateinančią savaitę. Tai pas of patriotism and caopcmMaycr automobilius
BROKER
tremtinių Sibire gelbėjimo katinimas žmonėms atei- tion as so clearly manifestreikalams. Per salę perėjo nantį pavasarį ir vasarą ed in your letter, and to United States Co-ordinalor
Waukegano miesto centre
DLNLNG BOOM 8K3T8 — FABPivariūnienė, Sudeikienė ir Į įdirbti daržus daržovių au assure you that I am pleas- of Civilian Defense for
LOB 8ET8 — BEDKOOM 8BTS
įtaisyti automobilių parkini
— BVG8 — BAMOS — BBrBIGBBATORS — WASBSBS —
ed to transmit your commu- Chicago Metropolitan Area mo miteriai (meters). Tas
kštos, rinkdamos aukas. Lie. ginimui.
padaryta, kad palengvinti
trafiką. Miteriai
įtaisyti
ČAME,,iter.navicrt...c..,H.r-By B. Link į
prieš porą savaičių,

Jei žmogus mandagus, tai
nemandagiausias stengiasi
mandagiai su juo apseiti.

Neatidėliok darbo rytdle
nai,, jei gali jį šiandie at
likti.
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Į ‘‘THAT LITTLE

7

LOUlE,

(FlhE COULD

ONLV SoRRouu
J, A 0OLL.,

Miesto valdyba džiaugia
si, nes per porą savaičių iš
321 miterio surinkta dau
giau kaip vienas tūkstantis
dolerių. Sakoma, patenkinti
ir autoistai, nes dabar visa
dos randamos vietos auto
mobilius pastatyti, ko pir
miau nebūta.

Ii* automobilių pastaty
mas (parkinimas) yra pii gus. Už 12 minutų parkimmą yra vienas centas, už
! 24 minutas — du centai. Ui
vieną valandą, ilgiausią lei
džiamą laiką, nikelis (penki
centai).

Al£XASAUSKAS & SONS
PACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. We8tern Avenr
Telefonas REPUBLIC 0051

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

riAPGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Vienintėlis Ir Smagiausias
Vakarini. Lietuvių Ptegrtous
Amerikoje!

• /

— DEŠIMTI
METAI!
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. V.

WHFC-I45O kil.!
•155 8o. Western Avenue
Pitone: GROvehHI 2242

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pagfc

sekinu Jūsy biznyje arba profesijoje.

s

CUKRAUS SKIRSTYMO KNYGELES

WEST PULLMANO NAUJIENOS
{domus vakaras. - Besivysią talentai. - Vaiku
vakaras. - Misijos. - Linkime psveikti. Naujas agentas.
Praeitą sekmadienį 12 v.
Mišiose šv. parap. trustisas
J. J. Peredna labai gražiai
giedojo solo “Avė Maria’’.
Dievas Joną apdovanojo nėr
paprastais gabumais. Turi
gražų ir tvirtą baritono bal
są; be to, yra žymus lošė
jas ir veikėjas.

Ketvirtadlenls, vas. 19, 1942

suomi

Žmonės įspėjami
saugotis netikrų
agentų
Kaip tik J. A. Valstybės
įtrauktos karan, vienur ki
tur atsirado netikrų federa
linių agentų, kurie susimetė
apgaudinėti žmones.

vėnios metu tikintiesiems
gera proga pasinaudoti Die
vo malonėmis.

Baltutį, Gimimo Panelės Šv.
parap. kleboną, ir sutvarky
ti jo asmens reikalus. Sako,
ligonis jaučiasi gerai, tik
turės pasilsėti keletą savai
čių.

X Maslauskų namuose,
Apie tai praneša FBI 945 West 32 St., kasdien
(Federal Bureau of. Investi- kaupiasi daugiau džiaugs
gation) Chicagoj viršinin- mo: ilgokai sirgus Ona Mas
lauskienė eina geryn.
ninkas A. J. Johnson.
Jis sako, kad tarp tų ap
X Bronės Palionis su W.
simetusių agentais gali bū Phelps vestuvės jaunosios
ti net ir šnipų. Susekta, tėvelių namuose, 3432 So.
kad kai kurie jų bando ins Wallace St., buvo didelės ir
pektuoti net karo pramonės puikios. Jaunieji nuo savo
fabrikus. Kiti kaulija iš giminių ir draugų gavo daug
jaunų vyrų pinigus Žadėda dovanų.
mi jiems agentų pozicijas.
X Kun. P. P. Cinikas, M.
Netikrus agentus galima
pažinti reikalaujant parody I.C., “Draugo” administrati kredencijalus ir agentų torius grįžęs iš Pittsburgh,
nešiojamus ženklus (bad- Pa., parsivežė ir šaltį, ta
ges). Tikrieji agentai visuo čiau, silsėtis nėra kada. Rei
met prisistato parodę savo kalų daugybė.
kredencijalų, jie pasismagi-' x DKK (Draugo Koresna pasišalinti ir pabėgti. To plentų Klūbo) metinis sa
kius sukčius reikia nurodyti j
bankietas įvyks kovo
. ; • 15 d. Neužilgo bus išsiunti
nėti nariams bilietai. Šiame
Laivyno šakoms reikia bankiete bus ir vienas surprizas.
■

Sunkiai serga Katarina
Pučkorienė ir Eupruzina
Burinskienė. Abi guli Roseland Community ligoninėje.
Linkime joms greit pasveik
ti.

X Pas Vincą ir Adelę Pet
rauskus, 4021 So. Artesian
Avė., vieši Petrauskienės
motina Valančikienė,
iš
Springfield, III., kuri džiau
gias gavusi progos dalyvau
ti Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjime, Ashland
Blvd. Auditorium, ir pasi
klausyti gražios programos.
Ji jau ne pirmą kartą mini
tą šventę Chicagoje.

Reikia parašyti fir apie
Mes džiaugiamės, kad jau
X L. V. choras balandžio
kitą talentingą asmenį. Tai
mėnesį žada suruošti įdomų
Irena Railytč, kuri turi gra- •
«erą ir
ka;
talikiškos
spaudos,
o
ypač
.
V'Drtu|M" Acm« telephot</J
vakarą. Programoj, girdėt,
žų soprano balsą ir bažny
dienr.
“
Draugo
”
ir
savaitr.
Vyriausybės spaustuvėje Washingtone ir kitose spaus
būsią ir oldtaimerių choras,
čioje per Mišias šv. gieda
“
Laivo
”
agentą
—
Matą
Kiu
dinamos cukraus paskirstymui knygelės, vadinamos
t. y. Sudarytas iš asmenų,
solo. Irena dar tik 15 metų
pelį,
Sr.,
12242
Emerald
av.
“War ration books”. Kainų administratorius Leon Hen
dainavusių tam chore prieš
ir lavina balsą Šv. Kazimie
Kiupelis
yra
vienas
iš
pir

derson (kairėje) ir viešojo spaustuvininko pareigas
25 metus. Ir dainos bus dai
ro akademijoj. Mūsų varg.
mutinių
West
Pullmano
gy

einąs
John
D.
Dėvi
n
y
inspektuoja
iš
spaudos
išėjusias
nuojamos tos pačios, kurias
muz. S. Raila susilauks žy
ventojų.
Parapiją
organi

pirmąsias
knygeles.
jaunimas dainavo tais lai
mios solistės'.
zuojant buvo pirmas komi
kais.
teto
narys.
Turi
gražią
sa-1
Vasario 22 d. 3 vai. po
X Bridgeporto Amerikos
Karingas veteranas
Nepiliečių priešų
piet parapijos salėje parap. vo rezidenciją. Be to, išauk
Raudonojo Kryžiaus lietuvių
mokyklos vaikučiai, gerai lėjo gražią šeimyną: tris sū grįžo tarnybon
registravimasis
vienetas vis labiau įsisma
nus ir tris dukteris. Linki
išlavinti seselių mokytojų,
Chicagos pašto viršinin
gina veikti. Užgavėnių die
išpildys programą.
Visi me Kiupeliui geriausio pa John Moore, 43 m. amž., kas Ernest J. Kruetgen pra
ną susirinkimas ypač buvo
sisekimo kilniame darbe.
pirmojo pasaulinio karo laikviečiami dalyvauti.
gausus. Aukos įplaukė ši
Rap kų veteranas, savanoriu pri-,neii' kad “P^iai prieSai
----1 imtas kariuomenėn, kai jis IVokietijos, Italijos ir Jatokios: Ign. Radavičius $10,
Vasario 15 d. į moterys
dr. Stulga $2.00, P. Petkiūprisistatė naujokų ėmimo, P0“*" Odiniai) galės atei savanorių
. x
pelno
tės luomą įstojo Anna Žu- Nuteistas kalėti
tė $2.00, Sereikaitė $2.00, J.
ofise ir pasisakė, kad J18'. nantį sekmadienį ir pirma
Dviem karo laivyno ša-, Mvo vakaru šv. Vardo drau
tautaitė su Martin Gellertu.
ir B. Naujokai $2.00, Ona
dienį,
vasario
22
ir
23
d.
nori
kareiviauti.
koma
(dalims)
tuojau
reika
•
gija
Sv
Kryžiaus
parapijoj,
Linkime jaunavedžiams gra
Keleto šimtų tūkstančių
Balčiūnaitė $1.00.
registruotis šiuose paštuo- iingi savanoriai vyrai. Lai- Jaunim0 buvo pilna
žaus sugyvenimo.
dol. žmonių pinigų išeikvoMoore pareiškė, kad clvi- se:
X St. Charles, UI., mies
vynui reikalingi apecializuo-, Teisingai 8akoma, kad dartojas J. Dewey Abraham linis gyvenimas jam nepa
tely
lietuviai turi dvi drau
Main
Post
Office,
433
W,
ti darbininkai, kaip tai kar-1 bas (juoda gražių vaisių, šv.
Mūsų bažnyčioje kovo 8 teisino nuteistas kalėti nuo* kenčiamas, per daug rapenteriai, mechanikai, elek-|Vardo dr.ja dirbo
gijas: DLK Vytauto ir Lie
Van Buren St. ’ ‘
dieną prasidės vienos savai 1 iki 10 metų.
mus, Kas kita kariuomenė
tuvių Piliečių Klubą, kurios
Old Post Office Annojs, trikininkai. plumberiai, dotės misijos, kurias ves tė
je. Tenai pakankamai jud
,
X
K.
Baro
gražiai
pa

Defense Bonds nupirko už
United States Oourt House. kų darbininkai ir kiti. Privas Kidykas, jėzuitas. Garumo. Jis yra vedęs.
rašyta
ir
Federacijos
išleis

$6,500 (DLK Vytauto drau
Chestnut Strefet Station, mti savanoriai bus išsiųsti
ta
knygutė
“
Bolševizmo
si&u
gija už $5,000, o Liet. Pi
darbams už J. A. Valstybių
830 North Clark Ctreet.
bas
Lietuvoj
”
jau
veik
iš

ribų.
liečių Klubas už $1500).
I Uptown Station, 4850
semta.
Jei
kas
dar
pasiskur
Broadway.
'
Be to pakrančių sargybai Į
užsisakyti gau8. Vė- Miestelio taryba bonų pir
ko už $50,000 ir Raud. Kry
» Kedzie-Grace Station, 3750 (Coast Guard) reikalingi sa : liau nebu8
°ata
, North Kedzie AVe.
vanoriai aviacijos mechani rius dabar ruošia spaudai žiui suaukota $2,500. Mies
tely yra 6,000 gyventojų.
| Mid-West Stktion 2419 kai.
kitą
įdomią
knygą.
West Monroe Street.
Aplikacijas galima gauti
X Edvardas ir Ona KleiPilsen Station’, 1869 So.
X Kun. dr. A. Deksnys
naujokų
ėmimo
ofisuose,
Ų.
Ashland Avenue.
jau baigia ruošti įdomią pa-, don-Giedrimaitė, susilaukė
S.
Courthhouse,
'
225
.,
So.
Stock Yards Station, 4101
skaitą mūsų pačių reikalais, šeimos — sveiko sūnaus.
Clark
’
gat
,
Chicago.
South Halsted Street.
tai yra mūsų draugijų, or- Motina gerai jaučiasi, o vi
South Chicago Station,
jų kuopų stiprinimo, bendro sa šeima ir giminė nepa
2938 East 92nd Street.
veikimo ir k. klausimais. Fe prastai džiaugiasi. Ag. ir
Jos dešimts sūnų
Hawthorne Station, 2302
deracijos skyriai, rezervuo And. Gedrimai, nuolatiniai
drafto amžiuje
South Pulaski Road.
kite dienas ir praneškit aps “Draugo” skaitytojai svei
kinami kaipo “granma” ir
Minėtos
vietos
tomis
Mrs. .Thomas Connors, krities valdybai.
“granpa”.
dviem dienom bus atviros 9322 Constance avė., 10 sū
X Marąuette Park lietu
nuo 9:00 ryto įki 9:00 va nų yra įsiregistravę kari
viams nepaprasta naujiena:
JUST DUM3
karo, ir tik nepiliečių prie niam draftui ir gali būti
kovo 22 d., parapijos salėj
šų registravimui, bet ne ki pašaukti kareiviauti, jei bus turės progos pamatyti dik
tokiems reikalams.
tinkami.
tatorius — Hitlerį, MussoNepiliečiai priešai skati
Sakoma, kad tuo būdu lihį, Džiugošvilį, Hirohito ir
nami registruotis, nes re- Mrs. Connors įgijusi nacio
Liuciperą. Tai bus toks da
< giatravimas baigsis vasario
nalinį
rekordą.
lykas, kokio šioj kolonijoj
į 28 dieną. Kurie iki to laiko
niekad nebuvo.
J neužregistruos yranumaty- į šeši jos sūnūs draftui įsi
registravo 1940 metais, kai
X Povilas Baltutis, grįžotos aštrios bausmės.
buvo nužymėtas 21-35 me iš Hot Springs, Ark., kur
tų amžius. O praeitą pirma buvo nuvykęs aplankyti sa
Po ilgų mėnesių ištyrinėjimo, svarbus
Policistai turi
dienį įsiregistravo kiti ke vo sergantį brolį kun. Al. i
darbas tapo užbaigtas, žemos kai
turi sūnūs.
RESEARCH LUMINAIRE
eiti pareigas
nos “fluorescent” įtaisas, kuris ati
* Aukštos kokybės dryžiuoti sti
Devyni sūnūs gyvena Chi
tinka užtikrintą “fluorescent” šviesos
Chicagos policijos virši
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
klo tonai ir apačia mažina žios
cagoj,
o
vienas
Clevelande.
Standard
reikalavimą,
dabar
yra
pil

ninkas
Allman
dešimčiai
šviesos spindėjimą.
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
nai paruoštas.
, tarnybos dienų suspendavo
* Lankstus — bite kiek žiu I•
Albany Park distrikto poliMUTUAL FEDERAL SAVINGS
talsymų galima {rengti nesi
Naujas Research Lumin&ire’as duo
baigiančiomis eilėmis.
cistą Martin Wencel.
JOS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MOŠŲ SPECIALI
da 'dvigubai tiek šviesos, išvartojant
Policistas buvo pasiųstas
and Loan Association oi Chicago
IAPARDAVIMA SEKANČIU
* Prie pat lubų arba pakabin
ne
daugiau
elektros
kaip
dabar.
.
.
budėti
prie
Belmont
ave.
(
MUZIKOS
INSTRUMENTŲ
ėtai {taisai galima gauti su 2
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
ar 4 tūbais.
turi dvigubą akies patraukimą — ir
tilto. Kiek palaukus jis ras
M M M
dvigubai padidina jų pirkimą.
Dideliu Barabajtų. malu Barabatas tilto budelėj besėdįs iš- nų.
* Užtvirtintas Fleur-O-Lier.
"Tunabla Tom Toma” pritai
komi prie vtaoktų Barabanų aesivilkęs.
Darom 1-mus
Taupytojams
tų, (Taiti pėdintai •Ųymbola” lr
* Prieinamas — tubus galima
Tolimesnėms informacijoms apie šį
"Cymbol Holdera“ kur tik relkaMorgičius Lengvom
Mokame
Viršininkas pareiškia, kad llnrf. “Hl-Boy after beat Pedala”
greitai ir labai lengvai apmai
Research
Luminaire
ir
kitus
fluores

bename Ir orkeatroma, Trūboa,
nyti.
policistai pasiųsti kur nors Clarlnetal, Rajcaphonal. Trombo
Sąlygom
31/2% Dividendus
cent įtaisymus, pašaukite telefonu —
nai “atandard" IMIrbyadlų, Smui
budėti,
arba
saugoti,
tun
ko*. Celloe. Rtrflnlnlal Baaal, OulRANdolph 1200.
Banjoe, atrflnų. Ir “caaea",
eiti pareigas sąžiningai, bet taral.
“mouth pleeee“, “milte reeda“, lr
mualkoa atovlklla.
Pllnaa paalnekur nors užsidaryti.
TURTAS VIRS ...................................... $1,100,000.00
rlnklmaa amulkoma amlčėlų Ir
“caaea”. Pataikome Ir atnaujina
Prieš tai mieste ir keli me rleoklų lidlrbyačlu pbonorraC0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
fua ar Jų dalis.
2202 WEST CERMAK ROAD
kiti policistai suspenduoti A. B .a DRUMMERS SERVICE
72 West Adams Street
•14 Mazwell Street. Cbloa(o
j už apsileidimą savo parei------- . ... TELEFONAS: CANAL 8887
PLATINKITE

“DRAUGĄ*

Naujas

Išradimo laimėjimas

į1
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