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Amerikiečiai Bombarduoja Japonus
ĮSIDĖMĖTINA
Atrodo, jog naciai tikisi
pasilikti Pabaltyj ilgai ir tai
savo okupacijai pateisinti
mano surasti kažkokių isto
rinių paiškinimų, jog visa
Europos šiaurė buvusi ben
dra “vokiečių-danų-norvegų
valstybė”. Ir jie apgailes
tauja, jog anglų politika at
skyrusi Pabaltį nuo Vokie
tijos.
Įsidėmėtina, kad vokie
čiai primygtinai kartoja tų
kraštų išlaisvinimą iš bolše
vizmo, bet, deja, naciai pa
miršta, kad neužtenka kraš
tą išlaisvinti tik tam, kad jį
pavergti. Tai nėra išlaisvini
mas ir nėra pasaulyj lietu
vio, kuris tokiu išlaisvinimu
džiaugtųsi ir kuris nelauktų,
kad ateis diena, kai Lietuva
tikrai laisva bus.
•

Vyksta didžioji
kova už Javą.

Planuoja gint Australiją

Vokiečiai bando pateisinti
Pabalčio valstybių okupaciją,

Batavija, vasario 20 d.
— Šiandie japonų kariuome
nė įsiveržė Bali salon ir
pradėjo svarbiąsias kovas
kurios turės išspręsti olan
dų Rytų Indijų likimą Ame
rikos laivai ir orlaiviai pra
vehė prieš japonus aršias
atakas.
Olandų ir amerikiečių or
laiviai apmėtė bombomis
japonų karo laivus ir trans
portinius laivus, kai tuo pa
čiu laiku submarinai ir lai
vai apšaudė japonus iš van
dens.

Šiaurės Europa buvusi istoriniai bendra
vokiečių-danų-norvegų valstybė.

laikai kuriuos istoriškai ga
lima laikyti kaipo bendrą
vokiečių-danų-norvegų vals
tybę”. Tačiau dabar Euro
pos šiaurėje apie tuos lai
kus nieko nenorima žinoti.
Tai esanti ypač Anglijos po
litikos pasėka, nes anglai
pavertę šiaurę savo politi
kos objektu. Dabar reikią
ieškoti priemonių tam šiau
rės atšalimui nuo Vokieti
Pašauta keturi orlaiviai
jos pašalinti. Tai būsią pa
siekta, kai šiaurė suprasian
Amerikiečiai ir olandai la
ti, jog Vokietijos ir Suomi
kūnai pašovė keturi japonų
("Draugaa" Acme telephoto*
jos pergalė rytuose išgelbė
Sąjungininkų karo vadai su australų karo vadais Melbourne mieste tariasi ir pla
orlaivius.
jusi visą šiaurę. “Bet kuo
PARAZITAI
Trys bombos pataikė į nuoja kaip sėkmingiau ginti AustmIiją nuo japonų užpuolimo.
Washingtonas, vasario 20 met tas įsitikinimas paplis
Sąryšyj su besiplečiančia vieną didžiųjų kruzerių ir
d. — Karo departamentas plačiuose sluoksniuose? Kuo
Lietuvoje dėmėtąja šiltine taip pat pataikyta į du tran
Tragedija jūroj
šiandie pranešė, jog tam tik met?” — baigia laikraštis.
esą labai susirūpinta kova sportinius laivus. Apmėty
rose vietose Bataan pusiasa
prieš visokius parazitus, ku ta bombomis vienas destrolyje vyksta kovos ir jog Paskaita per radio
rie šią epidemiją plečia. jeris ir mažesnėmis bombo
Londonas, vasario 20
priešo orlaiviai užfrontėje
Tam net skaitomos per ra mis pataikyta į kruzerį ir
d. — Iš Kanados į Angli
ant įvairių įrengimų nume kovai prieš
transportinį
laivą.
dio paskaitos.
ją plaukė kariuomenės
tė
padegamųjų bombų.
Mūsų manymu, neužten
laivas, kūrino vyko šim
Ir vėlai šiąnakt paskelb
Pasak departamento ko parazitus.
ka tik paprastųjų vabalų ta, jog Bali saloje esą olan Maskva, vasario 20 d. —
tai britų lakūnų. Priešo Washingtonas, vasario 20
munikato,
paiškėję,
naikinimo. Pirmiausia tektų dai rodą japonams griežtą Rusijos
submarinas paleido į lai d. — Pareikšdama, jog “ge kad japonaiištyrus
šiaurvakariniam
padegamosioms
susirūpinti didžiasiais para pasipriešinimą. Tuo duoda fronte kovos vyksta visu
Lisabonas. — Per Kauno
vą tarpėda, kuri būtų su ra programa svarbesnė už bomboms vartoja baltąjį
zitais, kurie ir yra svarbiau ma suprasti, kad japonams įniršimu, bet vokiečių ban
radiją.
JXmus Matukas “Svei
sprogdinusi JĮ*, ir- lalmnąi bet kurį pafekirą asmenį” fosforą.
siąja visų epidemijų prie pavykę išlaipinti kariuome dytosios kontratakos nepa
katos
Patarėjo” skyriuje
būtų žuvę. Tačiau torpėGen.
Mac
Arthur
savo
vi

Mrs.
Franklin
D.
Roosevelt
daug kartų aiškino klausy
žastimi. Turime galvoje na nės.
da laivo nepasiekė, nes
* vyko.
sos
kariuomenės
vardu
dė

tojams, kaip reikia naikinti
cistinį parazitizmą.
šiandie
rezignavo
iš
civiles
jos pakely pasirodė desMaskvos radio pareiškia,
koja
už
sveikinimus
60,000
e
trojeris, kuris sprogo ir apsaugos biuro direktorės- arsenalo darbininkų, kurie parazitus, pasigaminant na
Invazija Timoro salon
jog vokiečiai nuolatos pri
mie dezinfekcijos skysčių.
su savim nusinešė daugu padėjėjos vietos.
PASIKEITIMAI
Tuo tarpu japonų kariuo versti trauktis ir paskutinie
šiuo
metu
yra
Jungtinėse
Matomai, šis klausimas Lie
mą savo įgulos. Išgelbėta
_____ Timoro
_
ji rusų pranešimai skelbia,
Savo laiške civiles apsau Valstybėse.
ANGLIJOJE
menės išlaipinimas
tuvoje yra itin aktualus.
tik septyni.
saloje
padidino
japonų
inva'J°&
raudonoji
armija
baigos
biuro
direktoriui
James
.
’
■
*
.
•
•
’
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Kaip iš spaudos sužinome,
Pagaliau Churchillas pa
8UPti
kanuomeTačiau Angliją pasiekė Landis Mrs. Roosevelt pa
ryšium su dėmėtosios šilti
darė pakeitimų savo kabinę zijos Javos salon ir šiauri- £nęianti
Smolenske
reiškė,
jog
ji
pasitraukianti
šimtai
gerai
išmokintų
nėn
Australijon
pavojų.
Reikalauja
padėti
nės epidemija Lietuvoje lai
te. Ar šie paskutinieji pakei
Kiti
rusų
pranešimai
pa

todėl,
kad
pasilikdama
ji
Amerikos
ir
Kanados
avi
Stebėtojai
Batavijoj
įsiti
kinai esančios uždarytos net
timai vyriausybėje duos pa
žymi, jog per paskutiniąsias
acijos mokyklose lakūnų, duotų progos tiems, kurie gen. Mac Arthur.
bažnyčios. Ta liga ypač
geidaujamų vaisių, sunku kinę, jog japonai bandys dvidešimt keturias valan
nori
ją
pulti,
pulti
ir
pačią
kurie
galės
ginti
Angli

įsistiprinti
Bali
saloje,
kad
pasakyti, bet kad kur nors
Washingtonas, vasario 20 siaučianti rytinėse Lietuvos
das
vokiečių
nuostoliai
vi

programą.
ja.
Tokie
tai
žygiai
laimi
iš
ten
galėtų
sėk

paskui
Anglijos vyriausybėje ar
d. — Senatorius Dennis ir Latvijos dalyse. Tačiau
didžiąsias pergales.
karo vadovybėje reikia pa mingai pravesti invaziją Ja- sam fronte esą dideli.
Mrs. Roosevelt rezignaci Chavez vakar pareiškė ne dabar, šalčiam užėjus ir iš
von.
Jie
taip
pat
pareiškia,
keitimų, būtinai
reikia,
ją civiles apsaugos direkto pasitenkinimą karo vedimu kritus daugiau sniego, tiki
jog
japonai
galį
nesiskušiandie, tur būt, niekas ne
rius Landis priėmė.
\ ir pareikalavo, kad parama masi, kad epidemija sumažė
Britų kontratakos
bint invazijai Javon.
sianti.
abejoja.
Kiek anksčiau rezignavo ir reikmenys būtų pasiųsta
Pralaimėti galima, gali
Nemanoma, kad šiuo me prieš Japonus
buvęs biuro
direktorius gen. Mac Arthur kariuome
kartais priseiti ir pasitrauk tu japonams būtų pavykę
New Yorko miesto mayoras nei Filipinuose, nežiūrint ko Naciai naudoja
ti iš tam tikrų pozicijų, bet išlaipinti didelis kariuome
kie pavojai susidaryttų.
La Guardia.
nuolatinį pasitraukimą va nės būrys Javoje, bet žino Rangoonas, vasario 20 d.
Senatorius pareiškė gavęs radio lietuvių
dinti milžinišku laimėjimu ma, kad priešui padaryta di — Britų ir Indijos kariuo
laiškų iš kurių motinų, ku
atrodo kažkaip nesupranta deli nuostoliai.
menė pakartotinai praveda
Norfolkas, Va., vaaario Pasikeitimai anglų rių sūnūs kovoja Filipinuo nutautinimui
ma. Todėl tenka laukti, kad
•
kontratakas prieš japonus 20 d. — Trečiadienį po pie
se. Jos reikalaujančios, kad
ateityje Anglijos žygiai bus
Burmoje,
kad
sulaikytų
jų sūnums būtų pasiųsta
tų ašies submarinas nus
Londonas, vasario 20 d.
Lisabonas. — Vilniaus ir
daug sekmingesni, negu jie — Informuotieji sluogsniai priešo veržimąsi per Bilin kandino Brazilijos 4,080 to ministrų kabinete
parama.
Kauno radiofonus perėmusi
buvo iki šiol.
nų laivą Olinda. Įgulos na
pareiškė, jog vasario mėne upę.
Vokietijos radijaus bendro
Londonas, vasario 20 d.
sio pradžioje šiauriniam At
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kabinetą
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kai
pastebėjo
mentu
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submarinų
skaičių
kietijos radijų stočių. Pro
Vakar buvę pravesti sėk
kalbama apie Hitlerio ruo
Amerikos
orlaivius.
devynių
į
septynis
narius.
Lisabonas.
—
Vokietijos
gramos dalių lietuvių kalba
mingi aviacijos veiksmai,
šiama pavasario ofensyvą. naciai galėjo patrigubinti.
Šio
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kabi
i
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“
Ostlande
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Apie
šią
ataką
neskelbta,
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kurie
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ka

Kur ji ruošiama ir kurion
tol,
kol
nebuvo
surinkti
visi
neto
tarpe
svarbią
vietą
užLohse
specialinių
potvarkiu
taruoju laiku Kauno radijas
riuomenės kovas.
pusėn ji bus nukreipta šian
keturiasdešimt šeši įgulos ima buvęs Anglijos ambasa- nepaprastai praplėtė vad. nebeperduoda nei pamaldų
die įvairiai spėliojama. Kai
nariai, kurie surasti jūroje dorius Maskvai Sir St~fford sričių komisarų (Lietuvoje iš Kauno Arkikatedros. Jos
kas spėja, jog naciai net ga Paskelbus, jog Amerikos
1 Crippe.
po dvidešimties valandų.
tokių “sričių komisarų” 6) 'buvo perduotos tik Kalėdų
li vėl pasukti Anglijon, bet pakraščiams gresia atakų Japonų laivynas
dauguma laukia, kad Hitle pavojai iš įvairių šaltinių
Iš buvusiojo kabineto pa teises. Komisarai gali patys | pirmąją dieną. Kartą į sario legijonai atnaujintų žy pasigirdo reikalavimai, kad Burmos pakraščiuos
šalintas lordas Beaverbroo- uždėti bausmes, jeigu “nu-, vaitę perskaitomos aktualibūtų atšauktas iš įvairių
gius prieš bolševikus.
kas, kurio vietą užėmė jau sikaltimas yra aiškus.” Ko- jos iš Lietuvos gyvenimo,
Pavyzdžiui, Londono įtą- vietų laivynas pakraščių ap
nas Oliver Lyttleton. Bea- misarai gali bausti iki 6 dažniausia laikraščių inforChungkingas,
vaaario
20
saugai.
Reikia
manyti,
kad
kingi sluogsniai pareiškia,
verbrookui buvopasiūlyta ' savaičių kalėjimo arba pini- macijų santraukos.
Per
— Laikraščių pranešimai
jog pavasario kovoms prieš laivynas nebus atšauktas, d.
kita
vieta
kabinete,
bet
jfs
gine
bauda
iki
1,000
vok.
'
Kauno
ir
Vilniaus
radijus
markių arba abiem baus- atsišaukiama į gyventojus
rusus Hitleris turi paruošęs nes tai būtų didelis smūgis iš Kummingo šiandie skel
atsisakė.
mėmis kartu. Kai kuriose ir raginama aukoti vokiečių
net šimtą pailsėjusių divizi kovoms kitur ir didžiausias bia, jog didelis skaičius Ja
ponijos
karo
laivų
ir
trans

Ministeris
pirmininkas
srityse, kurias reicho komi kariams kailinius ir kitojų kariuomenės. Tai būtų pasitarnavimas ašies valsty
portinių
laivų
pastebėta
Churchill
pasiliko
sau
dvi
saras pažymės specialinių kius šiltus rūbus.
apie pusantro su virš mili bėms, kurios paskutiniąsias
vietas — apsaugos ir iždo įsakymu, komisarai galės
jonų kareivių. Ar šioji ofen submarinų atakas kaip tik Burmos pajūryje.
pirmojo lordo vietą.
Pranešimai pareiškia, jog
šyva Hitleriui pavyks — ir pravedė tais tikslais.
bausti iki 2 metų kalėjimo mui”, kurio teisėjai ir propamatysime ateityje, bet
Bendrai submarinų prave manoma, kad netrukus ja
Anglijos spauda bendrai ir iki 50,000 markių. Sričių kurorai yra išimtinai Vokie
šiandie jau aišku, kad ru damos atakos padaro ma ponai bandys išlaipinti savo
priėmė kabineto pakeitimus komisarų uždėtos bausmės tijos piliečiai. Minėtas potsams atakos nebevyksta žiau nuostolių, bet jos la kariuomenę įvairiose Bur menė išlaipinti, ji sudarytų maloniai, bet atrodo, jog yra galutinės; tik tanj tik- varkis pasirašytas 1941 m.
taip sparčiai, kaip jos vyko bai pasitarnauja sukėlimui mos pakraščių vietose. Jei britų kariuomenei didelį pa laukiama dar didesnių pa rais atsitikimais galima skų spalių 6 d., bet paskelbtas
gyventojų tarpe nerimo.
japonams pavyktų ši kariu© ▼ojų.
anksčiau.
stis vad. “vokiečių teis gruodžio 30 d.
keitimų.
Lisabonas. — “Deutsche
Zeitung im Ostland” paskel
bė straipsnį, pavadintą “Vo
kietija ir šiaurė”. Straips
nyje išvedama, kad “buvo

Japonų padega
mos bombos
Bataane.

Mrs. Roosevelt
pasitraukė iš OCD.

Rusai supa nacius
prie Smolensko.

Nacių submarinai
tebeveikia prie US
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
JAPONŲ LAKŪNAI ATAKAVO AUSTRALIJA

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

; AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
TeL CANaI 6122

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU MII
Office teL HEMIock 4848

Vasario 16 įspūdžiai. - Savaitę pas tėvus. Talka Raud. Kryžiui. - $3,036.00 Defense Bonds.
Laiškas prezidentui. - Delegatai į miesto lygi.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. SIMONAITIS

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia ecuitaros.

6631 S. Callfornla Ave.
Tel EHPnMIc 7868

2423 VVest Marąuette Rd.

Vasario 15 d. parapijos Apsaugos bonų už $3,036.00.
Ofiso tel. VIRgima 0036
Rezidencijos
tel: BEVerly 8244
svetainėje suruošta Lietu Be to, pasiųsta preziden
DR. STRIKOL’IS
DR, T. DUNDULIS
vos Nepriklausomybės su tui Rooseveltui laiškas, kurį
PHYSICIAN AND SURGEON
kakties paminėjimas. Ne čia ištisai dedu ir į jį gautą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
žiūrint, kad ruoštasi prie atsakymą.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
įvykio tik vieną savaitę, vis
January 15, 1942
Nedėliomia pagal sutartį.
Trečiadieniais : pagal sutartį.
kas puikiai pavyko. Kalbė- The President
Office teL YARda 4787
toju buvo svečias kun. dr.,The White House
TeL CANaI 0267
Namų tel. PROspect 1930
. Rez. tol.: PROspect 6659
A. Deksnys. Jaunas, iškal ^ashington, D. C.
TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.
DR. P, Z. ZALATORIS
bus net dviem atvėjais pa Deaf Mr. President:
sakė įdomias kalbas iš Ne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
priklausomos Lietuvos kū At the meeting of the
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS
rimosi, jos pažangą ir lie American Lithuanian PoliRezidencija: 6600 8o. Arteaian Ave.
Ofiso vaL: buo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
tical and Benefit Club of
tuvio meilę savo žemei.
756 VVest 35th Street
4 iki B vai. vakar*.
Gary, Indiana, January 11,
< 'Ur«u<*»” Acme telepboto*
Klebonas kun. J. Martis, 1942, a resolutlon has been
Australų priešlėktuvinių patrankų postas Darwine, kurią japonų bombonešiai atataip pat pakalbėjo įvykiui adopted and it is my pleasLIETUVIAI DAKTARAI
pritaikinta tema.
ure now to submit this to atliko atakas. Nėra žinių apie atliktus nuostolius. Tik pranešta, kad keturi japonų
DR, P. ATKOČIŪNAS Tel. YARda 3146
Ateitininkų draugovės lie you, which is as follow:— bombonešiai numušta.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
“Resolved, That the Ame
tuviškais šokiais mūsų ko
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lonijos lietuviai stebėjosi ir rican Lithuanian Political
domas Staponkus. Salės sa
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
gėrėjosi šokėjų gyvumu, and Benefit Club of Gary,
ir Penktadieniais
vininkų — Šv. Baltramie
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
merg«ft$ų grakštumu ' ir Indiana, wholeheartedly enjaus ir šv. Juozapo draugi 3147
S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
miklumu. Klausau, publikoj dorses and supports the act
jų — metinis susirinkimas
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
kalba: “Nugi, žiūrėk, juk of the President and Con- Pavykęs vakaras. - Tikimasi didelės paramos nukeltas į kovo 8 dieną.
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,
su vyžomis! AŠ pats Lietu gress in the decl&ration of
ir 6:30—8:30 vakaro
Tel. CANaI 5969
voj mokėjau jas nusipinti.” war on the Axis powers and Raudonajam Kryžiui. - Nauja auditorijos
Moterėlės kalbasi: “O gi pledges its tnembferahip to
Genevičienė, žmona Mo DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
do
all
within
its
power
to
valdyba.
Prašo
Dievo
visiems
sveikatos.
rinktiniai šiurkštai ir sijo
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
tiejaus Genevičiaus, randasi gydytojas ir chirurgas
nai! Juk ir mes mokėjome assist in the war effort.”
Ofisas ir Rezidencija:
2158 VVest Cermak Road
Šv. Antano draugijos įvy-> Lietuvių Auditorijos ko Šv. Teresės ligoninėj. Bus
tokius austi. Vyrų kelnės
Most respectfully yours,
2155 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANaI 2315
daroma operacija. Taip pat
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0
By order of The American kę? koncertas ir balius va misiją sudaro: pirmininkas ligoninėj randasi draugijos
— juk aštuonyčiai. Aš ausOFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutarti.
Lithuanian Political and sario 15 d., Lietuvių Audi Vincas Biliaųskas, vice pir narys Antanas Liudas. Na Bes.: 7004 So. Falrfield Av«a«e Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
d&v&u. Ir juostas mokėjau
torijoj, visais, ątžrilgjiis ge mininkas -.'Vincas > J. Jaku
Boa. teL: HEMIock SlfiO
. , ANTRAS OFISAS
taip pat austi”. Kita sako:
Benefit Club
muose gi gydosi Antanina
tis,
iždin,
Pranas
Alekna,
rai
pavyko.
Progiamą
išpil

2017 So. VVestern Ave.
“Ką tu čia šneki, juk pirk
Anthony Steponaitis,
Vardauskienė, Rozalija Ja Tel. YARda 2246
raštininkas
Mykolas
Mali

dė
šv.
Petro
parapijos
ekeTeL CANaI 7171
President
ti*” “Klysti. Jeigu čia, Akutienė,
Jurgis
AugustaviNuo
8
vai.
ryto iki 5 vai. kasdien
DR.
G,
VEZELIS
las iš Kenosha, W;s., vado nauskas. Svetainės nuoma
Alex Einikis,
merikoje, tik stakles turė
vystėj varg. Prano Buia- vimu kol kas dar rūpinasi čia, Andriejus Genelavičia,
DANTISTAS
Ofiso TeL............... VIRginia 1886
Seeretary.
čiau, ir ai išausčiau. Nors
veteranas Benediktas Mačiu Kaz. Druba ir Mykolas Ra 4645 So. Ashland Avenue
nausko.
Publikos
atsilankė
daug metų, kaip Amerikoj Atsakymas:
Enrikas
DR. AL. RACKUS
arti 47th Street
skaitlingai. Programa buvo lis, užeigos darbininkas St. kauskas.
gyvenu, bet neužmiršau. Pa
vai.:
nuo
9
vai.
ryto
iki
8
vai.
vak
GYDVTOJAii IR CHIRURGAS
įvairi ir gerai atlikta. Ne Dambinskis, džianitorius ADepartment of State
Seredoj pagal sutarti.
matytum, kad išausčiau”.
LIETUVIS
DAKTARAS
yjen skambėjo
lietuviškas
VVashington, D. C.
1853 VVest 35th Street
OPTOMETRISTAS
Telefonas: HEMIock 5849
Ir taip ėjo kalbos, susi
January 26 1942 dainos, bet buvo paįvairin
PRIIMA:
Pritaikina akinius
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
domėjimas. Gariečiai vaiki
ta juokingais voika’ėiiais
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vaL
ataakomingai ui
nai gavo progos su viešnio In reply to
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
Atsilankę tikrai buvc vaka
DR. VAiTUSH, OPT.
prieinamą kalną.
6757 So. \Yestem Ave.
mis pašokti. Bet merginos Mr. Anthony Steponaitis,
ru patenkinti ir išsinešt
LIETUVIS
President,
American
OFISO VALANDOS:
DR. CHARLES SEGAL
liko nepatenkintos, kad chiAKię GYDYTOJAS
JOS F. BUDRIK
gružių įspūdžių.
»1-K’I*I IMTA*
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 W
Lithuanian
Political
and
cšgiečiai jų nepašokdino.
GYDYTOJAM LR CHIRURGAS
KRAUTUVĖJE
Nedililmia pagal sutartį.
Vakaro rengimo komisiją
Benefit dub,
Liko skolingi garieėiams Ir,
4729 So. Ashland Ave.
3241 So. Halsted St. Telefonas CANaI 4796
sudarė: Pranas Petruška,
1605 Madison Street,
pirmą progą pasitaikius, tu
(2-troe lubos)
Mykolas Saulis, Jonas Ja
Telefonas:
rės į Gary atvažiuoti ir mū Gary, Indiana.
DR. PETER J. BARTKUS TeL MIDway 2880 Chicago, Ik
kutis ir Vincas Venclauskis.
sų gražias merginas pašok Dear Mr. Steponaitis:
Calumet 4591
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
>e ir nrdrme
Programos vedėju buvo GERAI PMTAIK1STI
dinti. Paminėjimo pradžioj
Nuo 10 ik? 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
1913
So.
Halsted
St
By reference from the
AKINIAI
DftL RAMO PATAISYMO
vai. popiet ir nuo 7 iki 8vai. vaL
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
pataUya kreiva* akla, truru pare<ywt«
mūsų choras atgiedojo A- President your letter of Jan G. P. Bukantis.
PABAIKITE:
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Ir tollregrate;
ir pagal sutartį.
palengvins aklu Itemplm*. pratollns
merikos himną, o programą uary 15 has been given to
Sekmadiesiaie taipgi pagal sutartį.
TARDS
S088
galvo* kk&adSJtma, svaigins* ir aklų
Ree. telefonas SEEley 0434.
baigiant Ateitininkų drau me for acknovviedgment and
^artt|.
OR. MAU8ICE KAHN
MODFRNIAKIAT SI. TORTU,JAUSI
govės šokėjai ir parapijos thanks.
T«L
Cicero
1484
Laikytame susirinkime ko
ADVOKATAI
EGZAMINAVIMO BUDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Speciali atyla atkreipiama i vaiky
Choristai bei visa publika
misijos
rengti
Lietuvos
Ne

You may be assured that
DR. S. R. PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
galingai atgiedojo Lietuvos on behalf of the American- priklausomybės
sukakties Akiniai pritaikomi tiktai kad* reikia WHITNEY E. TARUTIS
TeL YARda 0994
VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
himną.
Rez.
teL PLAza 3200
paminėjimą,
kuris
bus
kovo
ie-toa
iki
S-toe
valandos
kasdien.
Lithuanian Political and Be
Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct
ADVOKATAS
Sekmadieniais pagal rutartj.
VALANDOS
Tegul meilė Lietuvos, de nefit Club has been care- 1 d., Lietuvių Auditorijoj,
CENTRINIS OFI8AJ3:
OFISO VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
t iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, hedčhonua nuo 10 ik. 12 vaL dieuą.
ga mūsų širdyje. Vardan fully noted and is much ap- septintą vai. vakare, nutar 4712 So. Ashland Ave.
8138 SO. HALSTED 81.
ir pagal sutartį.
(Uettnvlų Auditorijoje)
tos, Lietuvos, vienybė te preciated. It has been ex- ta surinktas aukas paskirti
M. TABD8 1871
VALANDOS: Nuo 1-aaoo Iki «-toe Res. 1625 bo. 50th Avenue
TELEFONAI:
vai. vak.
žydi”.
TeL Cicero 1484
tremely gratifying to receive Amerikos Raud. Kryžiui.
T«L CALamet M77
Office — HEMIock 5624
Emergency — call MIDtv&y 0001
a message such as yours Vietos katalikiškos draugi
184 NO. LA SALLE ST.,
Res. — HEMIock 1643.
Gerų parapijonų Grigonių from so many individuals jos rūpinasi ir prašo visų
Dfl, A. JENKINS
Room 2014
T«L Mato 7872
sūnus Jurgis parvyko iš Dė and organizations in every kuo skaitlingiausiai atsilan
(Lietuvis)
DR. ALBERT J. VALIBUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
dės Šamo armijos aplanky part of the country. Please kyti. Įžanga bus nemokama. DR. SELMA SODEIKA,
PHYSICIAN AND SURGEON
2500 VVest 63rd Street
ti namiškių. Pabuvęs savai citpress to Mr. Einikis and Vakaro programoj bus Šv.
O. D.
OFISO VALANDOS:
Būkite malonūs
OFISO VALANDOS:
tę vėl grįš t Stovyklą: C. S. all your other officera and Baltramiejaus parapijos che
Nuo 1 iki 3 ir nuo 0 iki 8 v. vak.
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
AKIS UTKINEJA
SAVO AKIMS!
Coast Guards, Toledo, Ohio. members
Taipgi pagal sutartį.
the President’s ras ir parapijos mokyklos AKINIUS PRITAIKINA
2406 Weat 63rd Street
Ofiso telefonas PROspect 6787
Tik vteaa pora aklu
rr
thanks for your message mokiniai. Bus svečių kalbė- i Ofise randasi kiti pataisymo
Saugokit tae Ištekami
Narna Mefenaa VTRrim* 2421
Lietuvių Politikos ir Pa and for the spirit which tojų ir atsilankę nesigailės metodų įrengimai akims, ku
to, kurt* ragajtiao
Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020
Rez. Tel. LAFayette 0094
*M1 BVtDIVTI.
šalpos Klubas prieš pora sa prompted you to-write him. laiką naudingai praleidę ir rioms akinių pagelba neužtenka.
m saSrai ramu
vaičių buvo Buruošęs “bundaug išgirdę.
VALANDOS:
DR. EMILY Y. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
Sihcerely yours,
co” ir kortavimo vakarą
Nuo 10 Ud 5 vai. kas dieną.
De.
John
J.
Smetana
PHYSICIAN and SURGEON
Harold B. Hosklns,
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Antradienio ir ketvirtadienio
Raud. Kryžiaus naudai. Klū
vakarais.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
4146 Archer Avenne
Executive Assistant
3343 So. Halsted Street
bo nariai ne tik darbavos,
137 No. Marion Street
OPTOMETRISTAI
Ofiso
Tel.
LAFayette
3210
bet ir dovanų aukojo. Anta
’t d eiti a ir
Nauji delegatai į miesto ofDonreiki
come
me relie
relief in
OFISO VALANDOS:
Oak Park, Illinois
1801 Ro. Ashland Avenne
from
du*
Jeigu Neatsiliepia —
deCracot
toniyaa 11 -too
nas Kazlauskas aukojo bač lygą išrinkti: Antanas Kaz
Kasdien,
Iakiriant Sekmadienius —
f.™- Sm.ii
(Prie kampo Laka St.)
Sauk KEDzic 2868
GANAU HU-ChfcM
EW*ČoUoid»Š
auo 2 tU 4 vai. popiet tr nuo 7 Iki
ką alaus, Vaitkienė užkan lauskas, Jonas Grakey, A.
r'kT&t B
OM»0 VALANDOS
it — EUCtlD 006.
Sulptu*
8:30 vai. vakarais.
VALANDOS:
ii«a.»tvo a. m. au «:m p. m.
džio. Vakaras gryno pelno Purvinis, S. Misevičius, Be Kl ia-d
— REZIDENCIJA —
ir faM: «<M a. m. iki
Mg
Sekmadieniais
pagal susitarimų.
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
įDrtng arti
1441 So. 5©th Ave,, Cicero, IIL
7:M p, «.
davė $57.25.
ilis Stankus ir Strueda.
Tel.: CleerJ 7681
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
Taip pat klūbas nupirko
Korespondentas
SKAITYKITE “DRAUGĄ”
N odeliomis Pagal Susitarimą
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Šeštadienis, vas. 21 d., 1942

RIMTIES VALANDĖLEI

JURGIS WASHIHGTONAS

rą eiti per gražius rugių
Eikime
tiesiu
keliu
tu
valstijų
naujos
federaci

iaukus, ne aplink visą užAmerikai esant kare, mi
jos,
jis
buvo
išrinktas
pir

nėjimas Jurgio Washingto
Laikraščio skiltyse įdėta ■ulą lauką, bet jis puikiai
mas
Suv.
Valstijų
preziden

no gimtadienio, vasario 22
trumpa žinutė, kad vienas tino, kad jeigu tada išmin
tas. Tapo prisiegdintas New atsitarnavęs
d., yra ypatingai svarbus
policijantas, džios javus, vėliau kai priYorko valstijoj balandžio norėdamas išvengti nesma seis derlių rinkti, jis vienas
minėjimas šiuo metu. \Vamėn., 30 d., 1789 m.
shingtonas buvo šios tau
gumų, kuriuosna pakliuvo, rukentės.
Aštuonis metus Wash- pasirinko lengviausią kelią
Jeigu kiekvienas sakytų
tos pirmas militarinis va
«ttU,
“kodėl man visa reik
ingtonas
buvo
šios
šalies
das ir visų kartų vaikai jį
— porą dienų prieš šaukia
prezidentas, vėl išrinktas mą teismą saužudystę įvyk padaryti, kiti gali ilsėtis:
laiko “pirmas kare, pirmas
aš irgi panašiai padarysiu”,
1792 m. Buvo sunkūs laikai. dė.
taikoje, ir pirmas širdyse
Karas nualino kolonijas.
jc tautiečių.”
Jeigu kas nors akyliau net nkamai pasielgs. Peikti
Tarp valstijų ir tarp vietų sektų, surastų nepaprastai na, kad kiti vengia prieder
Būdamas 18 m. amžiaus,
kovos vystėsi. šiaurinės daug panašių įvykių kiek mių, tačiau nedera pasilai
jis pradėjo savo militarinę
valstijos reikalavo pagalbos viename didmiestyje, kaime, kyti sau už tiesą. “Jeigu ki
karjerą milicijoj. Tada An
agrikultūrai. Praneijoj, žmo apylinkėje. Lengviausią ke tiems galima lengvesni ke
glija valdė kolonijas prie
niškos laisvės įdėjos, kurios lią pasirinkti kiekvienam bą pasirinkti, man irgi ga
Atlantiko pakraščio ir Bri
prasidėjo tarpe Amerikos maloniau; spygliuotu keliu lima”. Judas taip padarė;
tų kolonistai nepasidavė su
kolonistų, pagimdė Pranei- eiti yra vargas, jeigu gali- nebūkim jam panašūu
jungtoms pastangoms pran
A B.C.J.
jos revoliuciją, kuri sukra-! ma, vengtina,
cūzų ir indijonų kontro
tė visą Europą ligi pat pa-Į Jonukui labai patikdavo
liuoti kontinentą. Prancū
grindo. .
^sausainiai. Parbėgęs namo
zai pralaimėjo ir prancūzų
Daug amerikiečių reika- į į§ futbolo žaidimo jautėsi,
kontrolė sunaikinta šiauri
lavo, kad Amerika remtų, kad dera kilusį alkį numalnėj Amerikoj ant visados.
Praneijos revoliucijonistus sinti gardumynais. Nors ži
Washingtonas dalyvavo ko
kaipo atlyginimą už Pran- nojo, kad išmintingiau bū
vose, įgydamas platų paty
cijos pagalbą, nepaisant tų pasikausti motinos, vis
rimą apie praktišką karia
Amerikos
neturtingumo. gi norėjo pasilikti vyru —
vimą.
Washingtonas, kad nors daryti kaip jam patinka.
Metuose tarpe išvijimo
simpatizavo, stovėjo prieš
Per neatsargumą, siekiant
prancūzų iš Kanados
ir
įsikišimą.
ant lentynos, nuvertė me
pradžios Amerikos revoliu
Politiškai, irgi, šalis bu daus stiklinę. Didelis rainas
cijos, ginčai kilo tarpe An
vo pasidalinus. Viena teori katinas, tiesa, laižė saldų
glijos ir jos Amerikos ko
ja, Alexander Hamiltono, medų, bet neilgam, nes Jo
lonijų. Su Patrick Henry,
norėjo stiprią centralinę no šunelis katiną pavarė,
Benjamin Franklin, Samuel
valdžią, drauginga agrikul šuniui vaikas pasiūlė vieną
Adams ir Thomas Jeffertūrai, bet remiančią indus sausainį; tas irgi patiko.
son, Washing/tonas anksti
Vasario 22 d., 1732 — Gruodžio 14 d., 1799
trijos išsivystijimą.
Kitą
Jonukui dabar kilo puiki
ir aktyviai pradėjo pareik
partija, Thomas Jeffersono n.intis; ji tačiau pagunda:
šti ir saugoti kolonijų tei
galėjo
lygintis
su
Wash-<
pryšaky, ieškojo liuosai su kodėl nesakyti motinai, kad
Europos šalių atvyko Ame
ses. Jis irgi boikatavo An be maisto — galėjo išsilai
megztos federuotos sąjun katinas pradėjęs peliukės
ingtono
strategija.
Jam
se

kyti prieš Europos didžia u- rikon stoti į Washingtono
pir.
...........
,
.
,
glijos prekesT, ir ,.tarnavo
... .
sios jėgos puikiai išlavintos armiją. Kurie iš jų ieškojo kėsi mušti priešą kaip tik gos, kurioje kiekviena val medžioklę,
nustūmė abu
mame
Kontinentiniame
___ ,
.... x...
regularės armijos, šita ar pelno, bet kiti kaip Lafay- tinkamiausiu laiku. Be jo stija turėtų maksimumą ne- daiktu nuo lentynos? Tada
Baronas Burbulis —
Kongrese.
Kada Antras
mija ne tik turėjo puikiai ette, Kosciusko, Pulakki ir kariško sumanumo, pagal priklausomybės unijoje, ką išeitų, kad šunelis eudrasJuokų Karalius !
Kontinentinis
Kongresas
išlavintus kareivius, bet ir Von Steuben todėl, kad jie istorikų, viskas kitaip būtų rėmė daug pietų ūkių savi-, kė dėžutę sausainių, juos
Kuris žmogus nemėgsta juo
paskelbė nepriklausomybę
il gi mėgo Amerikos laisvės užsibaigęs, ir istorijos vi ninkai. Washingtonas rėmė1 surijo, katinas medumi ap- ko? Tie, kurie užmiršo kaip
kontroliavo
jūras,
ir
turėjo
Suv. Valstybių ir nutarė jos
— užmiršo kaip gyven
sidziaugė, o jis, nekaltas a- juoktis
reikalingus laivus įvykdin- įdealą. Daug kalbama sp.e sas kursas būtų buvęs per Hamiltoną ir federalistus.
ta. Bet geriausiai juoką supran
proklamaciją remti su ar
ti blokadą. Bet gal Anglijos Washingtono pasisekimus, mainytas.
garsusis šaltimiero radio pro
Washingtonui buvo siūlo vinėlis. Kebli padėtis. Jonu ta
mija, Washingtonas dėlei jo
gramų komikas, Baronas Bur
kas
buvo
užtektinai
jau
vy

buvo perdidelis pasitikėji bet mažai apie jo vargus,
bulis. Tiesa, jis kartais ir ne
Atsižymėjęs taikoj, kaip ma trečia nominacija 1796
militarinio patyrimo buvo
mas ir gal ne taip drąsiai nukentėjimus,
pralaimėji ir kare, Washingtonas buvo, m. Jis atsisakė ant toliau ras, kad nemalonų, sunkų, tiesą nušneka, bet tai tik labiau
šauktas imti komandą visų
supainioja ir sukelia jam ne
jos kareiviai kovojo. Kitoj mus ir visokias kitus sun išmintingas pirmas prezi tarnauti ir taip įvyko tra teisybės kelią pasirinko
malonią situaciją ir klausyto
ginkluotų jėgų.
pusėj, daug Anglijos vadų kenybes. Bet su 3palio me dentas. Jis atmetė pasiūliji- dicija apie trečią terminą Pereitą savaitę jaunuolis jams gardaus juoko.
Su garsiuoju Baronu Burbu
liu galėkite asmeniai geriau su
Washingtonas per šešis atvirai simpatizavo su Ame nesiu 1781 m. jam pasise mą kfc.ro vadovų padaryti jį prezidentams, kurią tiktai už šlykštų elgesį nuteistas
sipažinti penktajame metiniame
kalėti
virš
20
metų.
Nors
kė
apsupti
svai
blausią
An

rikos
kolonistais.
metus vedė stebėtiną mili
karalium, bet kada konsti- Rooseveltas sulaužė 1940 m.
Šaltimiero šurum-Burum paren
gime, bal. 12 d., Ashland Blvd.
tarinę karą. šiandien žiū Prancija, visai nedraugin glijos armiją Yorktoįvne, tucijonalis seimas susirinko Washingtonas savo pasku- gynėsi nekaltas esąs, keis
Auditorijoje, kur jis pasirodys
tai
tandė
įrodinėti:
“
Ne
ma

Pennsylvanijoi
Britai
pa
•
rint į tą viską, istorikams ga Anglijai, atvirai rėmė
1787 m. jis sutiko pirminin tinias dienas praleido ant
su šimtais kitų artistų, daini
ir šokikų.
yra sunku įsivaizduoti, kaip Amerikos kovą ir pasiuntė sidavė ir pirma dalis laisvės kauti. Ir su įsteigimu demo savo ūkio Mount Vernon, no kaltė, kad žmonės nesu ninku
nepamirškite juoktis, ypranta, jog gera pojūčiams pačTad,
kovos
laimėta.
,
šiais laikais, ir savo dienas
jo būrelis savanorių — blo Amerikai laivyną. Savanokratinių formų, ir su sekan visų mylimas ir gerbiamas.
teikti pilną laisvę, gėdos ne- nuskaidrinkit atsilankę į ŠaltiPer revoliucijos karą, nei čių metų susirinkimu iš Jis mirė sulaukęs 67 m. am
gai išlavinti, netinkamai, riai iš Vokietijos, Prancijcs,
penktąjį metinį šurumrrivalo būti.” Lengviau^ mdero
Burum parengimą. Tikietai šiam
įrengti, prastai aprėdyti, ir• Švedijos, Lenkijos, ir kitų vienas kitas karininkas ne rinkti žmogų būti preziden- žiaus.
kebą sau pasirinko, kuria- parengimui bekainuoja $1.10 su
visais taksais.
Įsigykite juos
rav nereik varžytis.
dabar!
ūkininkui labai būtų. gegtis prie iškilmingo sukak buvo šaukiami, kiti įstojo gė pagerbtuvių pietus. Da
ties paminėjimo Bus padi savanoriais. Tarpe savano lyvavo visi nariai, vargoni
dinta parapijos nverainė, iš rių yra ir Edvardas Gūdaus ninkė Mrs. Zupancich, prof.
mazgota bažnyčia iš vidaus kas, kuris įstojo į aviaciją. Jos. Feustel ir klebonas.
Parapijos susirinkimas. - Ruošiamės jubiliejui. (prieš keturis metus buvo Tai vienas veikiausių jau Jaunamečių C. Y. O. ber
aliejaus dažais), nosios kartos darbininkų. naičių kuopa įteikė Edvar
Netekom darbščiausio jaunuolio. - Ir sporte išdažyta
nudažyta iš lauko pusės ir Nuo pat jaunų dienų, kada dui dovaną — “traveling
patvarkytos kapinės. Ruoši- tapo Mišioms tarnautoju, bag.”
lietuviai pirmoj vietoj.
imni sėkmingo sukakties pa- Edvardas buvo pirmaeiliu
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
Šįmet mūsų parapijoj ySheboygan. — Praeito Darbuotis kitiems parengi-. minėjimo išrink t. & komisija, darbininku visose jaunimo
mėnesio pabaigoje buvo me mams, kaip tai, vakaris-1 į kurią įėjo: adv. Juozas draugijose: chore, dramos ra net trys basketball rink
tinis parapijos susirinkimas. nėms ir t.t., išrinkta grupė V ilkus, Andriu a Cene’is, A rately, atletikoje, parapijos tinės. Augusiųjų ir jaunes
Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo”
Iš atskaitų matėsi, kad pa darbščių moterų-merginų: ntanas Brusokas, J.irgia Al- parengimuose, šv. Vardo nių, Jr., C. Y. O., užima pir raštinę A. S. Wa1on«< (Valūnas) Internal Revenue Deputy
rapija nemažai atmokėjo Ona Aldakauskienė, Anelė oakauskas, Jr.. Vincas Vir- draugijoj, kuriai pirminin mą vietą visam apskrity. Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blan
kavo, bei apskrities (dist- Jaunamečiai turi progos vy
skolos, padarė įvairių patai Stauskienė, Magdalena Bru- bickae.
riet) draugijos veikimuose. kti į arkivyskupijos turna kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income
symų, užmokėjo visas bilas sokienė, Ona Jukrialienė,
Taksus.
ir dar ižde tiko $1.897 44. Šidlauskienė, Marijona Dau Paskutiniu laiku daug jau Visuomet buvo vienas pir mentą, kuris įvyks pabaigoj
P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario
Ypač daug buvo pelnyta į- girdienė, Marg. Ceneiiūtė, nų parapijos vaikinų pa mųjų. Išeinant į kariuome šio mėnesio, Milwaukee, Wis. 28 d. , nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. vakare. Išpildymas blan
vairiuose parengtuose, kaip Anastazija Stauskiūtė. Baž šaukti į kariuomenę. Vieni nę parapijos cnoras suren- Jau kelinti metai, kaip vi
sose sporto srityse labai kų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.
tai, “bingo”, bazaruoae, kor- nyčioje rinkikais (ushcrs)
sėkmingai vadovauja Petras
tavimo vakaruose ir t.t. klebono paskirti: Viktoras
Noris. Jam daug padėdavo
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis,
Daug pajamų tikimasi ir Radzevičius, Vi icas VirbicEdvardas
Girdauskas,
ku

kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šįmet iš šių parengimų. Iš kis, Petras Noris, Pranas
THE CALL TO THE COLORSI
riam
įstojus
į
aviaciją,
da

blausiai iš “bingo”. Šį pa-1 L.. -girda, Juozas Cenelis,
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, stakų
ir t. t. per 1941 metus;
IS
A
CALL
FOR
DOLLARS
bar
padeda
kitas
uolus
jau

Juozas
šukaitis,
Edmondas
rengimą veda Šv. Vaido
b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00,
nimo darbuotojas ir atletas
draugija parapijos naudai. Gudauskas ir Petraš atauš
Dig deep. Strike hard. Our boys
— Juozas Cenelis.
T. P. nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima
Labai sumaniai vadovauja: ins.
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;
need
the
planes,
ships,
and
guns
which
Pranas Vrubliauskas, Juo
your money will help to buy.
c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos
žmogus, kurs prie visokio
zas Juknialis, Viktoras Ra Liepos mėnes5 > 3 d., 3943
Go to your bank, post office, or savings and
darbo turi linksmą ūpą ii <Gross Ineom®> *«vo $1,500 ar daugiau.
dzevičius ir Alfonsas Ra m., sueis lygiai 40 metų i*uo
Income
blankos turi būti išpildytos ir priduotos
loan association. Tell them you want to buy
džiugų veidą, tikrai laimės,
dzevičius. Jiems gelbsti vi Šios parapijos įsikūrimo.
Defense Bonds regularly, starting now.
nors kartais aplink būtų nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.
sa eilė darbščių vyrų. mer Praeitam metiniam parapi
gaičių ir C. Y. O. bernaičių. jos susirinkime nutarta ren

Nepamiršk, pasauli,
nuoširdžiai juoktis!

I
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Ueina kasdien, itokyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
* Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin neaedamos.

kus bus praėję 25 metai. Reikia atsiminti,, kad po 1917
metų kiekvienais metais akademiją baigė po keliolika
ir net po keliasdešimts lietuvaičių. Jos sudaro didoką
skaičių. Jų šiandien rasime įvairiose profesijose dir
bančių, auginančių šeimas, dirbančių lietuvių visuome
nės darbus. Tuo būdu galime lengvai vaizduotis, kaip
plačią vagą mūsų kultūriniame gyvenime yra išvariu
si Šv. Kazimiero akademija. Dėl to ji yra užsipelniusi
lietuvių visuomenės pagarbos ir paramos jos tolimes
niuose užsimojimuose.
Ryt akademijos auditorijoj darbščios šios šaunios
įstaigos rėmėjos yra surengusios metinį bankietą, kurin užkviečia visus savo bičiulius ir geradarius. Atsi
lankydami į tokias pramogas, duodame gerą akstiną
gražių kultūros darbų rėmėjoms ateityje dar didesniu
uolumu ir ryžtingumu darbuotis.

■

•

Lankia išlasviimno

Vokietijos katalikai šiandien yra beveik vienintelė
organizuota grupė, kuri yna nusistačiusi prieš nacių
santvarką. Nors ji yra persekiojama^ bet vis dėlto
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
drąsiai gina savo teises. Iš vyskupų ganytojiškų laiš
kų matome, kad Vokietijos vyskupai nesibijo pasaky
ti. tiesos žodį nacių teroristams.
Vienas iš žymesnių korespondentų, E. R. Pope rašo,
Jurgis Vašingtonas
kad Hitleris labiausia bijosi katalikų, kad jie nesu
Jurgio Vašingtono, A. Linkolno ir visos eilės kitų keltų prieš jį revoliuciją. Dėl to ir pasirūpino kata
žymių politikų ir valstybės vyrų vardai visais laikais likus taip apstatyti, kad kiekvienas žingsnis yra aky
šio krašto žmonių yra minimi su didele pagarba. Bet lai sekamas. Pranešama yra ir tai, kad Hitleris esąs
ypač dažnai ir plačiai jie yra minimi tokiais krizės lai suplanavęs būtinai konfiskuoti visą Katalikų Bažny
kais, kokius dabar pergyvename. Nuodugniau yra stu čios turtą Vokietijoj.
dijuojamas jų gyvenimas; nagrinėjama jų planai ir
Iš to aišku, kad Vokietijos katalikai gyvena nepa
darbai; jų atliktuose žygiuose ieškoma pavyzdžių ir prastai sunkius laikus ir kenčia persekiojimus. Tad Su
inspiracijos.
prantama, kad nacių užgrobtuose kraštuose — Lietu
Ypač Jurgio Vašingtono vardas dažnai ir dideliu voj1, Lenkijoj, Belgijoj, Olandijoj, Prancūzijos daly] ir
pamėgimu yra kartojamas. Ir raštuose, ir kalbose, ir kitur katalikų būvis yra dar sunkesnis ir skaudesnis.
dainose jisai mirgėte mirga.
Dėl to, visi ir Vokietijos ir nacių pavergtų tautų žmo
Ir ne be reikalo.
nės laukia greito išlaisvinimo.
Jurgis Vašingtonas buvo vyriausias vadas didelės,
žūtbūtinės Amerikos žmonių kovos, privedusios kraštą
prie visiškos laisvės ir nepriklausomybės, davusios žmoDangiąa drąsos ir ryžtingumo
nėms demokratinę santvarką, visiems gyventojams ga
“Tėvynė” rašo:
rantuojančią lygias teises, asmens neliečiamybę, spau
“Tiesa, ne visi ir Amerikos lietuviai nori savo tė
dos, žodžio, susirinkimo, religijos laisvę. Jurgis Va
vynei ir jos žmonėms laisvės. Pas mus dar yra to
šingtonas (George Washington) buvo pirmas Jungti
kių
dvasios ubagų, kurie dienomis maldas kalba ir
nių Amerikos Valstybių prezidentas, kurs, stovėdamas
savo spaudoje rašo, o naktimis sapnuoju kad Lie
valstybės priešakyje, parodė nepaprastus politinius ga
tuva būtų pavergta. Jie nori, kad mūsų senąją tė
bumus, išminties ir tvarkant vidaus reikalus ir palai
vynę vergintų rusai, tie patys verginimo apaštalai,
kant santykius su užsieniu. Kaip būdamas generaliskurie seniau Lietuvai nedavė nė spaudos ne rašto, o
simo karo metu pasirodė esąs šaunus strategas ir nar
tik grobė iš jos ką norėjo; tie patys atėjūnai, kurie
sus vadas, taip vairuodamas valstybę visiems pilie
per pastaruosius metus, pradedant birželio mėnesiu,
čiams buvo sumanus ir geras tėvas ir vadas. Ne be
1940 m. ir baigiant birželio mėnesiu, 1941 m., nu
reikalo, dėl to, Jurgį Vašingtoną vadiname šio krašto
kankino
Lietuvą ir jos gyventojus iki nualpimo. Bet
tėvu. Jis ir buvo tėvu pilna ta žodžio prasme.
tokių žmonių ir Amerikoje yra tik maža saujalė, ir
Jungtinių Valstybių žmonės per suvirs 155 metus
tai dar nepilna. Jų balso jau mažai kas beklauso.
naudojosi, Jurgiui Vašingtonui vadovaujant, iškovota
Lietuvos nepriklausomybės ir jos žmonių laisvės šū
laisve ir nepriklausomybe, naudojosi demokratine san
tvarka ir visokiomis medžiaginėmis gerovėmis. Mili kiai visur kyla kaip nesulaikoma viesulą. Ir ji kils
tol, kol Lietuva taps nepriklausoma.
jonai kituose kraštuose persekiojamų žmonių čia ra
“Šiemet minėdami Lietuvos nepriklausomybės šven
dę užuvėją, laisvę ir gerovę. Jei kas, tai tie žmonės
tę, mes atlikome ir vieną nepaprastai gražų ir visuo
giliai vertina čia turimą laisvę ir aukštoj pagarboj
met minėtiną žygį: veik visų buvusių parengimų pel
kriko tuos vyrus, kurie prisidėjo sudaryti tas laisvės
nas paskirta Amerikos Raudonajam Kryžiui; veik
sąlygas.
visur parinkta aukų tai pačiai labdaringai organiza
Šiuo metu, kai Jungtinės Amerikos Valstybės yra
cijai. Prie to, veik visur išnešta rezoliucijos pasiža
stiprių priešų* užpultos, aiškiai jaučiamas reikalas tu
dėjimui dirbti drauge su Amerika laimėjimui šio
rėti Vašingtono dvasios, gabumo, jo ryžtingumo vadų.
karo; veik visur pastiprinta dvasia tų mūsų brolių
Vašingtono, žinoma, neprikelsime iš karstei, bet jo kil
ir seserų, kurie šiandien neša sunkų hitleriškos pries
nūs pavyzdžiai, jo darbai yra gyvi. Gyva yra ir jo
paudos kryžių.
dvasia. Dėl to, visai tiksliai ir vadai karo frontuose
“O po šios taip reikšmingai paminėtos šventės pas
ir valstybės vairuotojai šiandien semiasi sau sustip
Amerikos lietuvius atsiranda dar daugiau drąsos,
rinimą Jurgio Vašingtono nuopelnuose.
dar daugiau pasiryžimo padėti savo broliams ir se
Pavojai yra dideli. Bterlyno-Romos-Tokio kruvinoji
serims iškovoti laisvę, neprašant malonių nė pas
ašis siekia ne tik teritoriją užimti, bet žmones paverg
vieną diktatorių.”
ti, sugriauti demokratinę santvarką, kuri Vašingtono
•
ir kitų buvo iškovota ir jos vieton įsteigti kruviną
diktatūrą.
Didelėmis aukomis ir dideliu ryžtingumu buvo iško Didysis dienraštis apie lietuvę
Didysis ir įtakingasis dienraštis New York Times
vota žmonėms laisvė ir nepriklausomybė. Ne be aukų
ir ne be ryžtingumo ji bus ir apginta. Priešai yra pik vasario 16 d. įdėjo tokį vedamąjį straipsnį:
“In many paris of the world today Lithuanians
ti, organizuoti ir stiprūs. Jie degina, žudo, griauna.
are observing the twenty-fourth anniversary of their
Prieš juos reikia pastatyti didelę, gerai organizuotą
country’s declaration of independence. It is a gesture
ir vieningą jėgą Tai jėgai turės vadovauti Vašingto
of faith made in sorrow, for Lithuania is now helpno dvasios ir ryžtingumo vyrai. Mes neabejojame, kad
less under the heel of Hitler. Twice since the war
visi piktieji priešai bus sutriuškinti. Bet kiekvienas
began, the nation has been. ravaged by invasion,
iš mūsų trokštame, kad tai greičiau įvyktų. Dėl to ne
first by Russia and then by Germany. The fruits
vien tik vadams, bet visiems krašto piliečiams reikia
of two decades of peaceful development in which
aukotis, įsitempti ir Vašingtono uolumu ir ryžtingu
an indomitable people, long oppressed, pulled themmu dėtis prie kovos ir darbų, vedančių ir prie Jung
selves from one century into another have been altinių Valstybių apsaugojimo ir prie greitesnio išlais
most entirely disaipated. Nevertheless, Lithuanians
vinimo žiaurių diktatorių pavergtų tautų.
believe their independence Will be restored. If Hitler
•
is the finai victor, they know it is lošt, perhaps forever. Būt Russia’s present adherence to the liberal
Itotorinii) darbą rėmimas
program of the United Nations gives them some
hope that they will be allowed to exist once more
Sv. Kazimiero seserų įsteigtoji ir užlaikomoji mer• gairių akademija Chicagoj*
metalš išleido f paas a selfgoveming statė. It is in that hope that they
.
ęąųįį
akademija baigusiu laida- Tai jau netru _ aantinme te fe.”______________________

šeštadienis, vas.
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(“Draugas”, 1917 m. va
sario 21 d.)

Ultimatumas Austrijai....
Austrijos submarinas nu
skandino Jungtinių Valsty
bių laivą. Vašingtonas pa
siuntė Austrijai ultimatu
mą reikalaujant pasiaiški
nimo ir pasižadėjimo toliau
nebekliudyti Amerikos lai
vų.
•
Gen. Pershingo paskyri
mas.... Karo departamentas
vieton mirusio generolo Funston, paskyrė gen. P?tshinŽuvo 1,500 rusui darbinin
kų.... Vienoj Archangelsko
dirbtuvėj įvyko baisus spro
gimas, kuriame žuVD 1,500
rusų darbininkų ir apie 2,000 sužeista.
•
Riaušės dėl maisto.... New
Yorke vyksta riaušės dėl
maisto stokos ir didelio
brangumo. Tūkstančiai žmo
nių badmiriauja Gyvuliai
krinta nuo bado. Prez. Wilsonas paskyrė komisiją iš
tirti maisto brangumo prie
žastį
•
Visi už.vieną ir vienas už
visus!.... Tautos Fondo val
dyba atsišaukia: “Tautos
laisvei ir gyvybei nesigai
lėkime aukos! Ta mintimi
turėtų persisunkti visų lie
tuvių širdys. Kada Lietuva,
mūsų tautos lopšys, tapo iš
griauta, apdeginta ir daugy
bė jos vaikų ištremta nėr
į Sibiro tyrus, o likusieji
tėvynėje didžiausių vargų
slegiami, mums gyvenan
tiems ramioje Amerikos ša
lyje, labiausia privalu sku
bėti į pagalbą nelaimingai
tėvynei. Mums reikia persi
imti tvirtu pasiryžimu: vi
si už vieną/ir vienas už vi
sus’...”

Po svietą pasidairius
“Draugo” pageltusiuose
lapuose radau, kad prieš 25
metus St. Clair, Pa., lietu
viški cicilistai ir šliuptarniai buvo surengę velnio
parodą. Velnią buvo parsi
gabenę iš Chicagos. Už
velnio pamatymą įžangos
ėmė 10c. nuo galvos.
Visi žinome, kad velnias
yra dvasia, dėlto ji buvo,
yra ir bus, tik negirdėt
kur cicilistai ją padėję lai
ko. Surengę velnio parodą,
jie, gal ir dabar dar biznio
padarytų.

Amsterdam’e, N. Y., sau
sio 14 d., 1917 m., buvo
surengtos prakalbos ir gar
sinta, kad “BagoČius per
prakalbas dalins pinigus.”

BagoČius, kaip žinote, yra SLA prezidentas. Jau
keliolika metų, kaip save
vadinantieji tautiečiais, no
ri jį iškikinti iš prezidento
urėdd, ale pastangos vis
būna tuščios. Gal, ir šian
dien jie taip elgiasi, kad
vis lieka išbalsuotas prezi
dento urėdui.

žiūrėjo į lėktuvą. Pagaliau
indėnai, ženklų pagelba ir
darykla kalba, šiaip taip
išaiškino lakūnams,
kad
jiems šis didelis paukštis
labai patinka ir norėtų jie
jį kare, kurį prieš savo kai
mynę indėnų tautelę ren
gia, panaudoti, o kadangi
jie girdėję, jog visi paukš
tai, burtininko ir šokėjų
tam tikromis apeigomis
prašomi,' padeda kiaušinius,
tad jie tikėjosi, kad ir šis
didelis paukštis padės jiems
didelį ir gražų kiaušinį, iš
kurio bus galima išperinti
paukštį, kuris jiems būtų
kare labai naudingas.

Išeina Kastas iš valgyk
los ir susitinka Ba-čių. Pa
sisveikina abudu ir kalbasi.
Kastas sako:
— Einame į vidų, aš £ave supažindysiu su vienu
asmeniu.
Ba-ėius: — O kaip to as
mens
•y» vardas?
•j
** * į
Kastas: — Na gi ponas
Si....
Ba-čius: — Tegul jį per
kūnas trenkia! Aš nenoriu
jo matyti!
. Kastas: — Ką jis tau
padarė, kad tu jį taip kei
ki?
Ba-čius: — Jis mane ko
munistu padarė!
Kastas: —* Kaip jis galė
jo tave komunistu padary
ti?
Ba-čius: — Jis pirmuti
nis per spaudą mane komu
nistu pavadino.
Kastas: — Juk tu gi ir
esi komunistas, ar ne?
Ba-čius: — Tegul juos
j

. .

Prieš tris metus didelis
Pan Amerikos lėktuvas bu
vo priverstas nakčiai nusi
leisti netoli vieno indijonų
kaimelio. Lakūnus sutiko
indėnai ir nusivedė į kai
melį nakvynei. Trečią va
landą naktį susirinko nuo
galvos iki kojų ginkluoti
indėnai prie lėktuvo ir pra
dėjo aplink jį savo kariš
kus šokius šokti, o jų bur
tininkas, susikūręs ugnelę,
velniai
tuos
komunifetus!
ką tai vis kalbėjo ir būrė.
Aš niekad komunistu nebu
Rytą, kai sugrįžo laku
nai prie lėktuvo, indėnai nu vau ir nenoriu juo būti.
traukė šokius ir nustebę
S. K. L.

("Draugiu”

Ac.ma

ttttpflot*

Darwin miestas (centre), Australijoj, kurį japonų bombonešiai atakavo. Australai
bijo japonų įsiveržimo žemynan ir stiprina pakrantes. Niekas nežino, kokioj vietoj
priešas gali smogti. Savo rėžtu kiniečiai susimetė pulti japonų karo reikmenų pri
statymo linijas Thailande (Sijame), o gen. McArthur praneša, kad jo vadovaujama
armija Filipinuose sunaikino visa, japonu pulk£.
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A. a. kun. J. Navicko vardo seminaristo fondas
Šimtas po šimtą !

Vienos Rusės Dienoraštis
menų grupių, draugijų), kurie įneštų
į Fondą po vieną ŠIMTĄ dolerių.
Tačiau ir mažesnės aukos priimamos
į Fondą.
3. — Tie, kurie aukoja bent 100 do
lerių, skaitomi Fondo NAMAIS; ku
rie gi aukoja mažiau (bent 5 dolerlos}
vadinam Fondo RRMfeJAL
4. — Fondo NARIAI gauna:
a)- didelį, gražų a. a. Kon. Jorio Na
vicko atvaizdą su tam tikra dedikaci
ja;
b) jų vardai bos Seminarijos Kop
lyčios prieangyje iškarti- ant sienos
amžinam atminimui;

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatosevtHūtl
(Tęsinys)

Rodos, turėčiau jau priprasti prie šio nežmoniško
keršto, bet kiekvieną kartą mane iš naujo sukrečia. Dau
giausia mane žudo, matant šiuos komunistiškus keršintojus lygiai taip elgiantis, kaip buržujus, ką jie savo prie
šams visada prikaišioja. Ir komunistė Ivanovus stovėjo
puikiais ir brangiais kailiais, geros odos kurpėmis; ji tu- 1
ri tarnaitę ir gyvena pertekliuje, kai tuo tarpu kiti mirs- i
ta badu. Taip ją pasipuošusią matydama ir lygindama ,
su nudriskusia Varvara Borisovna, visai nepagalvojus,
įsišokau:
— Bet pažiūrėkite, kaip ji turi šalti skarmaluose, o
jūs šiltai ir gražiai apsirengusi!
Komunistė Ivanovna pasižiūrėjo į mane ir susimąstė, ,
matyti, iš farto nesupratusi mano žodžių. Paskui po va
landėlės ji tarė:
— Aš jai duosiu vieną suknelę, nes jų* turiu dau
gybę ik* jos man nereikalingos. Maniškis gauna pajus
kaip “atsakingas” valdžios vyras, ir su jais mes dažnai
atsiimame iš krautuvių medžiagų! Paimsiu ir nusiusiu
jai vieną suknelę, tik mano Vanka neturi žinoti, jog aš
šelpiu kapitalistinę hydrą!
— Kodėl jūs taip keistai galvojate. Kam vartojate
tokius ypatingus išsireiškimus! pajuokdavau, nes jos vi
sai nebijojau: ji buvo paprasta moteris, riebaus veido,
bu trumpa riebia nosute. Galėjo būti padori moteris, tik
keistų idėjų sugadinta.
Ji kiek atlyžo ir liūdnai, lyg juokaudama, tarė:
— Mes jau suprantame, kokius išsireiškimus dabar
turime vartoti! Aš vadovauju ii* esu atsakinga dėl veiki*mo moterų darbininkių organizacijose.
Po valandos aš sėdėjau su vaiku prieš namus, išgir
dau iš rūsies rūstų riksmą, kurs sklido po visą kiemą.
Taip rėkė namų šeimininkė:
— Kad jūs prasmegtumėte su savo suknia! Aš ne
elgeta! Ir jei aš nieko neturiu, tai tik todėl, kad jūs iš
manęs viską atėmėte. Mano vyras visą gyvenimą vargo
ir taupė,, kol jis šiuos namus pastatė, o jūs jį nušovėte!
O dabar aš turėčiau nešioti rūbus, dėvėtus komunistės iš
malonės!
Ivanovos tarnaitė stovėjo viršuje ant pirmųjų laip
tų. Mačiau, kaip šeimininkė sviedė suknelę tiesiai jai į
veidą. Ji pasiėmė suknelę, spjovė žemyn ir sugrįžo į savo
butą.
Vasario 23 d.

A. a. Rmr. J. Navickas

TT. Marijonų Bendradarbių XV Sei
mas, įvykęs Chicagoje šio mėnesio Va
sario 8 dieną, nutarė įamžinti a. a.
Kun. Jono Navicko atmintį, steigiant
Jo Vardo Fondą, iš kurio metinių
nuošimčių būtų galima nuolatos duoti
išlaikymą bei kunigui reikiamus mok
slus vienam neturtingam klierikui Ma
rian Hills Seminarijoje.
Tam gražiam ir kilniam nutarimui
vykdinti Seimas išrinko Komisiją, ku
ri pasitarusi nustatė šias Fondui su
daryti gaires:
1. — Kadangi vieno klieriko Semi
narijoje išlaikymas metams atsieina
pigiausiai 300 dolerių, tad steigiama
sis a. a. Kun-. Jono Navicko Fondas
turi siekti mažiausiai 10,000 dolerių
kad1 iš šitos sumos gaunamųjų 3^ me
tinių nuošimčių būtų galima sudaryti
reikiamas 300 dolerių vieno klieriko
stipendijai.
2. — 10,000 dolerių sumai sukelti
nustatomas šis pagrindinis dėsnis:
ŠIMTAS po ŠIMTĄ, kitaip sakant, rei
kia ŠIMTO asmenų (pavienių ar as-

c) kasmet., rugsėjo 8 dieną, a. a.
Kun. J. Navicko palaidojimo metinėje
dienoje, Seminarijos Koplyčioje bus
laikomos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Fondo Narius.
5. — Fondo RĖMĖJAI dalyvauja
bendrose Seminaristų maldose už ge
radarius ir gauna atminčiai paveiks
luoti* a. a. Kun. Jono Navicko gyveni
mo aprašymą.
Šiuomi Komisija kreipiasi į plačią
ją lietuvių katalikų visuomenę, karštai
kviesdama visus geraširdžius tautie
čius gausiai rašytis į a. a Kun. Jono
Navicko Seminaristo Fondą.
Pagerbkime šito didelio Lietuvio ir
Kunigo atmintį! Pastatykime Jam gy
vą paminklą kuris per amžius liūdy
tų apie lietuvio kataliko kilnią širdį
ir mokėjimą tinkamai įvertinti savo
Vadus!
Kun. Ignas Albavičius, Pirmininkas
Antanina Vaišvilienė Vice-Pirm.
Kun. Kazimieras Rėkla tis, M.I.G. ižd.
Visas aukas Fondui prašoma siųsti
iždininko vardu šiuo adresu:
Rev. C. Rėklaitis, M. I. C., Marian
Hills Seminary, Htnsdalfe, BĮ’.

-

RES KOVOJAME IK TESU#? TABU
ščionišlta meile pasieksime
skleiskime Krisfass šviesa

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
Ką mačiau keliaudamas/ per įvairius
kraštus, į laisvės šalį.
(Tęsinys)*

e. Brazilijos Gilumoje.

Brazilijos miestuose gyvenimas toks pat kaip ir Eu
ropoje: gražūs pastatai, gausu medžiu, didingos ir šva
rios gatvės, žmonės gražiai apsirėdę, pilna įvairiausių
pramogų.
Kitoks gyvenimas šio krašto gilumoje, kur nepraei
nami miškai ir gana purvini keliai. Vieno gyventojo na
mas nuo kito už keliolikos mylių. Kaimynas au kaimynu
gana retai susitinka. Jei kaimynas nori aplankyti kaimy
ną, jis turi iš kalno pasakyti, kad atvyksiąs į svečius. Jei
be pranešimo lankosi svetimas žmogus kokio nors gyven
tojo sodyboje ir jis tavęs nepažįsta — labai lengvai gali
pasveikinti šautuvo kulka. Jei susipažinai su Brazilijos
gilumos gyventoju, jis maloniai tave priglaus ir kalboms
nebus galo, per visą naktį jis tau pasakos įvairiausius
įspūdžius. Brazilas, gyvenęs tarp miškų, labai yra išsilgęs
žmogaus, ypač tokio, kuris įvairiuose klausimuose už jį
daugiau nusimano.
Kunigai, gyveną krašto gilumoje, prie ligonio joja
apsiginklavę šautuvu, kad galėtų apsiginti-, užpuolus plėš
riems žvėrims.
Čia kunigai turi didelį autoritetą, ypač gyvenantieji
toliau nuo didesnių miestų, jie ten yra ne tik dvasios va
dai, bet ir daugel atvėjuose ir teišėjai.
Visame krašte kunigas gerbiamas ir mylimas, nės
kunigai yra žmonių geriausi patarėjai ir draugai, čia
kunigai daug dirba ne tik kultūrinėje, bet ir socialinėje
srityje.
Lietuviai irgi* keliauja į Brazilijos gilumas laimės
ieškoti. Daugiausia lietuviai keliauja į Matto Grosso
apylnkes, kur dideli miškai, paupiais ieškoti deimantų.
Kartais labai gerai pasiseka, o kartais kai' kas iš jų su
žvejotą deimantą išplėšia.
Kartą teko ilgėliau, Sao Paulo mieste, pasikalbėti su
vienu lietuvių karininku, kuris Ispanijos pilietiniame kaĮ re dalyvavo ir kovojo vyriausybininkų eilėse.
—Sakyk, prieteliau, kaip patekai į Ispaniją?
—Visai netikėtai. Mus būrys jaunų karininkų važia
vo į Pietų Ameriką, ilgėliau teko pagyventi Prancūzijoje.
Ten pasklydo gandas, kad visi svetimšaliai pageidaujami
Ispanijon vyriausybininkų karių eilėse, šalia tb, girdė
jom, kad labai gerą algą moka. Susigundėm. Atsidūrėm
Ispanijoje, teko kariauti septynius mėnesius prieš Franką.
(Bus daugiau)

Mano užsidegimas virimo menu atitolino nuo manęs
visus pažįstamus bet Otmarui tuo padariau didelio džiau
gsmo. Man be galo malonu ką nors ypatingesnio jam
sugalvoti; jei aš matau, kad jam tikrai patinka, džiau
giuos kaip vaikas. Man jo klausiant, ar jam skanu, jis
visada atsako: “Puikiausiai”, bet tik man nuraminti. Iš
jo veido dažnai matau, jog jis meluoja.

..fili.
i. n. ■■■
i- i
. ■
..
.
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ir platinti šventos Bažny- nyčiotr miBijos yra visos Kačiba misijas! Tas ištikrųjų talikų Bažnyčios pastangos šalinti' Kristų iš institufcijų , turime būti dosningi misišventu Gavėnios lkikotar- ytst didis gailestingumas, padėti Išganytojui šiekti ir gyvenimo Vakariniam Pa- joms.
piu Bažnyčia, Kristaus Mis -kurs mumyse sukelia tikrą-1 Savo šventojo noro: “Noriu, šauly, kurs randa aaū didin- į Mes nurodome, kad anttiškas Kūnas, apsitaiso «t- ją Gavėnios dvasią. Nuo tų kad nė vienas nežūtų ir kad gą garbę ir pažimybę nuže- rąjį Gavinios sekmadienį
gailos rūbais ir su ašutine laikų, kada pradėta skelbti visi galėtų rasti išganymą mfntoj adoracijoj prieš Kry visose arkivyskupijos baž
ir apsibarsčius pelenais sa- Evangelija pasauly, milijo- Manyje”. Tas yra. didinga žių, tie žmonės siekia atgal nyčiose per visas mišias įpastoviai grąžinti visai že- vyktų rinkliava naminėms
Prieš mėnesį aš jo prašiau išrašyti iš Vokietijos val vo malda jungiasi su Išga naši sielų laimėta Kristui ir Bažnyčios meilė; tai Dievo mei Didžiojo Penktadienio ir užsienių misijoms. Prieš
gių virimo knygą. Vakar aš jo klausiau, kas jo tėvynėje nytoju Jo šventoj kančioj yra tikroji tiesa, kad Mišių Meilės Aktas, šiame darbe tamsybes, užtemdę Prisikė- tai sekmadienį per visas
daugiausia valgoma, ir jis atsakė: “Miltainiai”. šiandien ir mirty. Yra skirtumas tar- Auka aukojama nuo saulė kiekvienas mūsų Bažnyčio limo Sekmadienio rytmečio mišias bažnyčiose mes prapasiryžau pagaminti ši nematytą man valgį. Bet tuojau pe privataus marinimosi ir tekio iki saulėleidžio. Tei- je turi pasiimti dalį. Yra saldžią ir skaisčią šviesą, šome visų gerb. klebonų iv
maldos ir atgailos ir mal- sėtai Bažnyčia švenčia Kry- tų, kurie pašaukti apleisti
pradžioje kilo daug neaiškumų ir sunkumų.
Mūsų užsienių misijos yra rektorių skaityti šį laišką
— Otmarai, — tariau jam, — aš nesu vokietė, ne dos Gavėnioje. Šie paskuti-' žiaus Išaukštinimo šventę, tėvą ir motiną, fr namus ir varžtuose. Žinome, kad čia ir dar savo žodžiais paražinau, kas yra miltainiai, bet nujaučiu, kad per daug niai yra Bažnyčios kūnija- Neturima pamiršti, kad pa pavesti savo gyvybes misi yra tik vienatinlls vaistas ginti tikinčiuosius, kad jie
ini aktai,
kurie aukojami šauly yra daugiau žmonių, joms. Yra tų, kurie vienuoį vertei miltų!
nuo tų ligų, kurios skaudžiai būtų tikrai dosnūs darant
Otmaras išėjo į savo kabinetą. Netrukus jis vėl atė vieningai su mūsų kenčian-1 kurie nėra girdėję nieko a lynų tyloje be pertraukos palietusios žmoniją, ir tą rinkliavas misijoms.
Mes
čiu Išganytoju kaipo atpil- pie Kristų, negu tikinčiųjų., meldžias ir doro atgailą dėl
jo į virtuvę.
\
vaistą galima rasti tik Kai- didžiuojamės, ką mūsų kudas už visų žmonių nuodė
— Aliute, —l aš manau, — mes per mažai paėmėme mes. Tais aktais Bažnyčia Aktualiai apie viena pusė' misijų. Ir dar yra tokių, ku- varijos Kryžiaus papėdėje, nigija ir žmonės yra atlikę
miltų. Miltainius reikia, virti vandenyje, jie gali pasileis ąiekia Pati su Kristnmi au visos žmonių giminės šian- rie iš Dievo sutelktų jiems Kai tie žmonės siekia Kris- misijų naudai ir vilimės
die randasi pagonizmo ir gerybių turi skirti dalį miti, jei bus per minkšti.
kotis Dievui ir šiuo siekimu netikybos tamsybėse.
Jei sijų išlaikymui. Mūsų gavė- tų pašalinti iš Žmonijos Die- kad per šį krizį, kada ŠverMan beminkant, jis įpylė dar porą saujų miltų. Man aprėpti visą žmoniją. Tad apskaJičiuosime
natūralinį ninės aukos misijoms yra vo Namų, tad mes darbuo- ta Bažnyčia atsižvelgia
vėl buvo neaišku, koki turi būti kukuliai, nes receptas Gavėnia yra atspindys krikš- pasaulio gyventojų1 skaičiaus kaip kartas dalis to didž'o- kimčs daugiau Jo Karalys- mus, tas pat bus padaryta
apie tai nieko nesakė... aš juos padariau didokus.
čioniškos meilės, kurios tiks- augimą, rasime, kad, nepai- jo Meilės Akto, kurį Kata- tę praplatinti herojiškomis Prašome mūsų kunigų ir
savo pastangomis remti už- žmonių savo dosnumą rrtirb
Pietūs. Iškilmingas momentas, mano Otmaras gaus las yra, kad nė vienas ne sant Evangelijos skleidimo likų Bažnyčia atnašauja su sienių misijas. Ne! Č’a nėra joms dar daugiau padidinti,
pirmą kartą vokiškai tautišką valgį, rusės pagamintą. galėtų pražūti ir kad visi ir kas metai svetimose ša- Išganytoju Dievui už visus priešginiavimas tarpe mūsų Po antrojo Gavėnios sekgalėtų rasti išganymą Kris lyse apie vieno milijono- šie- žmones.
Otmaras nustebęs pasižiūrėjo į kukulius ir tarė:
! teisingų karo siekimų ir šio madienio bažnyčių klebonai
tuje. Be asmenų skirtumo, lų, Bažnyčion, patraukimo, | YpaCingai iteadia
atsišaukimo užsienių misi- ir rektoriai prašomi surink
— Kukulaičiai turi būti truputį mažesni. Bfet jei su krikščioniška meile mes
daugiau netikinčiųjų raaiš
misijų vaizdas yra užjų
reikale. Tai dalykai, ku- tas naminėms ir užsienių
jie yra minkšti ir sultingi, didumas nieko nekenkia.
pasieksime visas tautas, ra arit žemės rutullb, negu bū- tenld|niM> Karaa 8iaučl8
rių mes ilgimės, dėl kurių misijoms aukas kuo veiktau.ta- pirmąjį Didįjį PertktadieŠypsodamasi įdėjau jam vieną į lėkštę, žiūrėjau ses ir gimines. Ašutine apkovojame, kurie tik vieni šia pasiųsti Tikėjimo' Plati*ir
atsidėjus, kol jį perpjovė. Peilis sunkiai pjovė masę ir sitaisę ir pelenais apsibars- nfc kai tamsybės apsiautė 8am
gali tūloti teisingą taiką, ir nimo draugijos mūsų gerb.
mačiau, kaip jo veidas ištyso; tai reiškė, jog valgis ne tę nužemintai ir karšta mal- žemę! Atsisukime į- kabantį žmonės nesivaržo skelbti,
tai bu* atsiekta plečiant kunigui direktoriui.
pasisekė. Ir aš įsidėjau paplotėlį: kietas kaip akmuo da pagreitinsime dieną ka ant Kryžiaus Išganytoją ir kad jie savo ginklų laimė, Kristaus Karalystę. Ir tik- i Prašydamas Dievo palkiir miklus kaip gumas! Tėvai ir sesers iš manęs juokės, da pasauly bus vienas Pie išgirskime graudingą. Jo žo jimu išgriaus visas Bažny
' rali kaip mūsų narsios ar- mos jums ir jūsų Žmonėms,
muo ir viena avidė.
tik Otmaras dėjosi linksmas ir patenkintas.
dį1: “Trokštu”. Jisai trokš čios užsieni!) miBijas ir iš
ttiijos kovoja už teisingą! Ištikimas jums Kristuje,
Koks žavingas ir sklan ta’ sielų ir Bažnyčiai Jis yra judins ir atgaivins genčių taiką misibnieriai mūsų už- f
— Paplotėliai visai gerai pavyko, — tart jis ra
f SamUel A. Stritch,
sienių
misijose
siekia
tokio!
Chioagos
arkivyskupas
dus
mūsų
arkivyskupijoje
pavedęs
misiją,
kad
naujų
religinius
prifetatos
ir
prak

mindamas, — tik kitą kartą turi imti mažiau miltų!
paprotys pačioj Gavėnios alsiu radimu nustelbti Jo tikas. Nesitenkindami savo pat švento tikslo. Šiemet dėl’ Bv. Tito šventė
XBu» daugiau.)
pmdšioj išmaldomis remti palaimintąjį Troškimą Rai- nedoromis paetmffomir pa suprantamų priežasčių mes 1942.

Mano Mylimieji
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saukiąs amerikiečių, prašo surasti ir

Šeštadienis, vas. 21 d., 1942

jo žmoną Emiliją Mačiulie moną su žmona Veronika i

Smulkūs “Drauge” skelbi
CLASSIFIED
nę su dukrele Vida-Marga- ir 2 dukrelėm. Ji prašo iš- I mai nedaug kainuoja, bet
PATARNAVIMAI
rita. Jis prašo jas gelbėti. vežtuosius gelbėti.
rezultatai esti gert. Bile ko
6ELBETI
“DRAUGO”
DIAMOND POINT SAW
20. Adelė Barisienė - Mar 27. Antanas Maliukevičius kiu reikalu pasiskelbk ‘Dras
DARBŲ
SKYRIUS
FILING WORKS
tlnenaitė, Kaunas, Vidūno Kaunas, Aguonų 9, prašo go* “Classified” skyriui*
Aplinkiniais keliais gauti šie pranešimaiTaisome visokius plūklus. Taisymas
8, prašo pranešti kun. Prun- pranešti Placidau Dury, .•*, m REIKALINGI DARBININKAI
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Pree Cataloguc” kulskiui,
kad
jos
sesuo
Pulcheerican
Red
Cross,
Headąuar
Pranešimas
Roselando
prašymai
navlmo sąrašo.
HELP WANTED — VYRAI
Prislųsklte
plūklus
paštu
“pnrcel
rija Martinėnaitė - Merkie terš, lOth Floor, Surgical
OPERATORIAI — prie BROWNE post”.
(Tęsinys)
I 14. Dunbrienė - GervaitS nė su vyru Kaziu Merkiu, Dressing Department, Phila ir taipgi apielinkės
28 NO. LOOMIS STREET
& SHARPE automatiškų šrubų ma
sini). Turi bfltl lst clasR, su 4 metų
Tel. MONROE 1897
patyrimu. Gerus užmokestis.
10. Monika Juodlnytt-Ifa-; PraS° Pr*"eiti kunT1,K' ,Ba; dukrele Nijole bolševikų iš- delphia, Pa., kad bolševikai
gyventojams
KVERSHARP, 1800 Ros<w St.
PARSIDl'ODA — 2-fletų po 4 kam
člnakienė, Kaunas, Kapsų rau’ku1' Chicago, DI., kad vežti. Ji prašo juos surasti i išvežė jo žmoną Bronę Mabarius, medinis numos. lotas yra
Laidotuvių
direktorius
S.
MEZGĖJAI, VYRAI — TIKTAI P*. 50 x 125 pėdų. Kaina $4,800. Saliukevičienę su vaikais, Si31b prašo pranešti Walter:,SveiU Antanaa RuSenas, ir gelbėti.
TYRŲ dirbti prie -‘circular rlb" ma- vinnkas randasi;
D.
Lachawičius,
praneša
ben-[
talpogl prte ..flat. niaSlnų
o v • 4635 gSo. Washte- Teklė Rušėnienė, Vanda Ru21.Elena Ožkinaitė prašo mu ir Antanu, Vaclovą Du1511 S. KF.NILWORTH AVĖ.,
Szarkei,
llcrwyn, Illinois
drai
lietuvių
visuomenei,
kad
Pas,o
;J
|
8
#
^
michiganavė'8
pranešti
kun.
Prunskiui,
rickį
su
žmona
ir
vaikais
naw Avė., Chicago, IU., kad
Ln“IJa «»**«“«.
N. Radis, kuris pirmiaus dar
(Ant 5-to aukšto)
RENDON GERAS KAM BARIS. —
bolševikų išvežti Jonas Juo- Ged>»““» RuSenas Jonas kad bolševikai išvežė Au Vytautu ir Ritute ir Povilą
Tinka vienam asmeniui, arba vedu
bavosi
su
juo
biznio
srityje,
PAKVOTOJAS
reikalingas.
Turi
bū

siai porai. Ant 2-tro aukšto. Atsidinas su žmona Alade ir Kumpauekaa su žmona Elz gustiną Gricių - Pivosą su Ribikauską su žmona Regi
ti patyręs prie pakavimo rakandė Į šaukite
dabar
yra
pasitraukęs
ir
ne

(fumiture).
Kreipkitės:
SS4g R
LOWE AVENI'F.
sūnum Gediminu bei dukre-'“eta ir 2 va.kats .r Jonas žmona ir 4 vaikais. Ji pra na. Jis prašo išvežtuosius
HI-ART WOODCARVING SHOP j
turi
jokio
bendrumo
su
Lagelbėti.
le Nijole. Prašo išvežtuosius1 Gervž au imona Anele be' šo juos gelbėti.
1700 Diversey Parkway
chawičių įstaiga.
ATYDA DARBO TEftKOTOJAMS
Antanas
šakalys
su
žmona
22.
Teisėjas
Antanas
Ma

(Bus daugiau)
surasti ir juos gelbėti.
Atsikreipiant darl*o | vtršmlriėUM dar
“
GAUGE
”
DIRBĖJAI
Emilija, motina ir 3 sūnais liukevičius, Kaunas, Aguo
bininkų pateškančias (staigas Ir |
visas
kurių
garsinimus
matysite
TOOL GRINDERS
11. Rašytojas Žukauskas- bei 2 dukrelėm. Ji prašo iš nų 9, prašo pranešti kun.
“Drauge” ateityje, patartina jums
Reikia
bijoti
to
žmogaus,
pranešti darbo vlršlnlnkamu, kad
GRINDERS
Vienuolis prašo pranešti dr. vežtuosius surasti ir juos dr. Končiui, Mt. Carmel,
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
kurs Dievo nebijo.
MILLING MACH. OPERS. Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
Johanna
Baltrušaitienei, gelbėti.
Hit
Them
Where
h
Hurts
Pa., kad jo žmona Bronė su
jstaigos tokių Informacijų reikalau
Atsikreipkite ar rašykite j:
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi
Pittsburgh. Pa., kad bolše 15. Savitarpinė Pagalba vaikais bolševikų išvežti.
MIDWRSTERN TOOL CO
aukštoj vietoj kaipo geri ir pageidauaml darbininkai,
jums daug
.... BUY BONDS!
.
3832 Diversey
vikai išvežė jo sūnų Stasį, iš Kauno praneša, kad Gri Jis kun. Bartuškos nurody-*
PADĖKONĖ
lengviau gauti darbus .pnaiškėjant
ĮRANKIŲ IR ‘-'GAUGE” DIRBĖJAI vlrSmtoėtoms informacijoms,
kurį jis prašo kaip nors su gonio New Yorke klaustas mu prašo jį jo šeimą gel
reikalingi; 60 vai. | savaitę; die
rasti ir gelbėti.
nomis ir naktimis darbas. $1.37 )
bėti.
Bronius Akelaitis sveikas
valandą dienomis, $1.50 j valandą PARSIDUODA — 5 kambarių mū
rinis “cottage”, karšto vandens ši
naktimis.
23.
Celina
Milvidienė,
su
šeima,
gyvena
Gudeliuos
12. Sofija Dabušienė praR. KRASBERG & SONS MFG. CO. luma. aukštas beismontas, 2-karams
garadžius.
Bus atdara dėl apžiū
825 Wrightwood Avenue
8o pranešti prof. Pakštui, Jo duktė Trapikienė bolše- Kaunas, Vaižganto 30, pra
rėjimo šj šeštadlenj Ir sekmadieni
ELZBIETA
tarp 3-člos ir 4-tos vai. popiet. Sa
šo pranešti Jacob Youtenas,
Matui Zujui ir kun. Milu- vikų išvežta.
vininkas randasi:
YANULIEWICZ
HELP WANTED — MOTERYS
1812 S. HARDING AVĖ.
kui, kad išvežtas kalbinin 16. Iš Kauno praneša, 516 Cedanvood Terrace, Ro Kuri mirė vasario 15 d., 1942
Ir tapo palaidota vasario
OPERATERKOS
HELP VPANTED
kas Stasys Dabušis, kurį ji kad brolių Motuzų, 972 Wil- chester, New York, kad jos m.
19 d., o dabar Ilsis Šv. Kazi
ADVERTISEMENT
DEPARTMENT
Make
no
mistake
—
this
Is
a
life
Patyrusios siuvimo mašinoms ope
kapinėse amžinai nuti
127 No. Dearborn Street
prašo surasti ir gelbėti. Jis loughby Avė., Brooklyn, N duktė Janina Tonkunienė su miero
lus
lr negalėdama atidėkoti
or death struggle. Men are dyraterkos prie moterių dresių. Pa
TeL: RANdolph 8488—8488
kurie sutelkė jai pa
vyru prof. Tonkūnu ir 2 tiems,
stovūs darbai. Gera užmokestis.
Ing ln your defense. Dying that
išvežtas iš kalėjimo.
skutini
patarnavimu ir atsi
Y. klaustas Vytautas Belec
lr palydėjo ją. j tą
America may be safel
SMOLER BROS.
vaikais bolševikų išvežti. Ji sveikinimą.
neišvengiamą
amžinybės vie
Žmogus giriamas sulig jo
13. Vanda Stašėnienė, kas yra Kaune sveikas ir prašo juos gelbėti.
2300
Wabansia Avenue
tą.
Give our fighting men the
išminties.
Mes, atmindami lr apgailė
Kaune, prašo kun. K. Ba laikosi gerai. Tėviškėj taip
guns, the planes, the tanks they
ALYVŲ PAKIOTOJAI
dami jos prasišalinimą iš mū
24. Kun. Dr. Kazys Olsų
tarpo, dėkojame mūsų dva
Oras, saulė, maistas stip
Patyrusieji — “plece work”. Kreip
rauską, Chicago, III. suras pat visi tvarkoje.
needl Bonds buy bombs. Ev
siškiems tėveliams — kun. B.
kitės prie:
šauskas, Telšiai, prašo pra- Griniui,
ery
dlme,
every
dollar
you
put
kun.
V.
Černauskui
ir
rina kūną; sveikos mintys,
ti ir gelbėti bolševikų išvež 17. Stasys Tomonis, Vii- nešti Rev. Dr. J. P. Weisen- kun. A. Deksniul. Jr., kurie
MAWER - GVLDEN - ANNI8, Ine.
Into Defense Bonds and Stamps
580 E. Illinois St.
atlaikė
Įspūdingas
pamaldas
kilnūs jausmai, dorybių vyk
tus jos vyrą Julių Stašenį, nius, Čiurlionio 21-5 prašo goff, The Catholic Universi- už jos sielą. Dėkojame kun.
is a blov at the enemy. Hit them
A.
Deksniul
už
pasakymą
pri

PLATINKITE
“
DRAUGĄ*
dymas stiprina sielą.
sūnus Algirdą ir Vytautą pranešti
where lt hurts — buy bondsl
S.
Vilimovitz, ty of America, Washington, taikinto pamokslo bažnyčioje,
Bonds cost as little as $18.75 up—
o kun. B. Griniui už pamoks
bei dukrelę Gražiną.
10657 Michigan Avė., Chi D. C., kad bolševikai išvežė lą prie kapo.
stamps as little as 10 cents up.
Dėkojame šv. Mišių ir gė
cago, III., kad tas patirtų jo seserį Olšauskaitę-Bertie- lių . aukotojams.
Dėkojame grab. S. P. Ma
PASKUTINIS
apie bolševikų išvežtuosius nę su vyru. Jis prašo išvež žeikai lr Jonui Evanauskui,
Radio
kurie savo geru ir mandagiu
Benediktą Tomaševičių ir tuosius gelbėti.
patarnavimu
garbingai nuly
dėjo ją i amžlnastj. o mums
Kristiną
Daugirdaitę
Topalengvino perkošti nuliūdimą
Gražus lietuvių
25. Marija Runeckienė,
PAGERBIMAS
rūpesčius.
maševičienę ir juos gelbėti. Kaunas, Perkūno 7a, prašo į ir Dėkoame
Lietuvių
Keistu
čio
kliūbo
napiams-grabne*radio programas
ir visiems, kurie paguo
18. Natalija Breimelienė, j pranešti
R. O. Patzevitz, šiams
dė mus nuliūdimo valandoje.
Pagalios,
dėkojame
visiems
DOMINIKAS RUPŠIS
Kaunas,
Putvinskio
26,
pra-1
Freehold,
,.New
Jersey,
kad:
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
rytoj vakare
Mirė vasario 19 d.. 1942 m..
nėms; o tau mylima moteris ir
šo Mary Kundrot, Cleve- bolševikai išvežė jos dukre- motinėle,
11 v. ryto. sulaukęs pusės amž.
lai Visagalis Dievas
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
amžiną.,,atilsį.
Sekmadienio vakare nuo land, Ohio, 5815 Luther lę su šeima: Birutę ir Leo- suteikia
šaulių apskr., Raudėnų par.,
Nuliūdę lieka: Vyras, Sū
Pakepsttnių kaimo.
nai, lr Gfmirtės.
5:30 iki 6:30 vai. Juozas F. Ave., sužinoti apie bolševi-, ną Ramanauskus ir jų 3
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
Budrikas vėl patieks lietu kų išvežtą pulk. Antaną vaikučius. Ji prašo išvežmoterj
Marijoną
(po tėvais
Pustaitė, po pirmu vyru Stuvišką radio programą iš ga Breimelį ir jį gelbėti,
ir tuosius gelbėti.
purienė); 4 posūnus — Ste
poną, Joną, Leoną Ir Pran
lingos WCFL, 1000 kil. ra Kastanciją Rudvajyt« - Bo-, x J.nina
Oerulaltytž,
WOLK STLDIO
ciškų Stupurius; pusbrolį Pran
194*;
West
35*
Street
ciškų ir brolienę Oną Rupšius
dio stoties. Programoje da bimenę su vyru ir 2 dukre-,Kaunas
38, pra.
ir jų šeimą, ir daug .kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.
lyvauja Budriko radio or
JOHN F. EUDEIKIS
Velionis priklausė prie Pa
em’
‘ šo pranešti Viktorijai Venlaimintos Lietuvos dr-jos. Lie
otse
kestrą ir solistė Jadvyga
19. Kazys Mačiulis, Kau- [ ciųft, 499 Grand St., Brooktuvių Keistučio Pašelpos kliūbo.
Lietuvių
Piliečių Darbi
Gricaitė, kurie išpildys nau
ninkų
PaAelpinio kliūbo irt
, . ’
UT 5. .,, ,<T, i nas, Ožeškienės 13, prašo * lyn, New York, kad bolševi- Xl»\ FI) PIKHOl.KAI’in
prie American Legion, Frank
įas dainas: “Lopšine
”, “Pa- ! pranešti Amer
.
„ •* „TTrv- kai
/ i&veže mu broli cren Ze- I oU ĖST POSSIKI.F PKI» FS
Hughes Post No. 316.
_
kai išvežė jos brolį gen. Ze I IHISF I. O’.O FI IF. >1 I
m ūkpranešti Amer. Raud. KryKūnas pašarvotas Ant. M.
vasario aidai”, “Oi greičiau,’5. . , . .
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
Phillips koplyčioje. 3307 So.
...
>>
g x - 1 s • j 1 znu» kad bolševikai išvfeže noną Gerulaitį ir Juozą AšLituanica Avė. Laidotuvės }greičiau . Svečiais daininin

A + A

A.

t

Laidotam) Direktorius

kais bus, jau lietuviams ge
rai pažįstami, Aldona Grigonytė ir Algirdas Brazis.
Taigi programa bus labai įdomi. Tik neužmirškite šį
sekmadienį, 5:30 vai. vak.
savo radio užsisukti ant
1000 kil. stoties. Budriko
dvi didelės rakandų ir radio
krautuvės. 3241 ir 3409 So,
Halsted St. yra šių progra
mų leidėjai.
Pranešėjas

Li»ten to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Ftaturing a Program af

TUGOSLAV FOLK MUSIC

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION

WHIP

1>M MU«y«U. (To* of (ha Mai)

Šiandien laidojama
Marijona Papšienė

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Roseland, III. — šiandien
iš Visų šventų par. bažny
čios laidojama a. a. Mari
jona Papšienė, kuri buvo1
uoli parapijos rėmėja ir vi-r
sų gerų draugijų bendra
darbė. Taip pat ji skaitė ir1
rėmė dienraštį “Draugą” ir
savaitraštį “Laivą”. Vyrui
Bronislovui ir šeimai reiš
kiame užuojautą.
Rep.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs,
ir jomis pats spinduliuos, toi
jis bus bejėgis.

vyks pirmad., vas. 23 d. Iš
koplyčios 8:00 vai. ryto bus
atlydėtas j Šv. Jurgio parap.
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly.
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
POsūnal.
Pusbrolis, Bnolieriė, Glmbiės.
Laido tuvių direktorius Ant.
M. Phillips, tel. Yards 4908.

U ‘i ,u VISOSE MIESTO DALYSE

81 firma viri 50 m. tos pačios
Šeimynos rankose 1

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

Telefonas: VIRginia 9493
A. F. CZESNA, savininkas

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼ vak.; fieitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

_

"

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
MA'

,HGl

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

4635 W. Washlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PERSONALIZED MEMORIALS
A t No Additional Cost.

------

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swediah Massage ir Movementa.
Moterims — Trečiadlleniaia.

Radio Programas — 10:00 Tai. antradienio Ir šeštadienio rytais
iš 8totlea WHIP (1520), su P. daltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Member of the Llthuanlan Chamber of Commeree.

Savo Sveikatą Pagerinsite
tgennsite Atsi
Atsl’ankydami
anKyaar
a
šką Lietuvii
Lietuvių
Įstaigą!
ią Modernišką
...................
----riAI TREATME1
TREATMENTAI
ELEKTRIKINIAI

4447 SOUTH FATRFTELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

MODERNI IftvidinS PARODA:

Paulina Russian and Turkish Baths

Tel. YARDS 1741-1742

MENIŠKI — VERTINGI

KREJPKTTES Į

Pirmasis apkeliavęs ap
linkui visą pasaulį, Mageilanas, — buvo katalikas.

46054T7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

v;*?’'

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
8. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lituanica Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARda 1138-1139
8812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehill 0142
10821 So. Michigan Avė.
I. J. ZOLP
_____ Pullman 9661_____
1646 West 46th Street
J. LIULEVICIUS
Tel. YARda 0781-0782
4348 S. Callfornla Avė.
LACHAWICZ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2814 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East lORth Street
3307 Lituanica Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

šeštadienis, vas. 21 d., 1942
LENKŲ

BALETO

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Tai tyliai, tai vėl
audringai...
Pastaromis dienomis kam
teko eiti pro Šv. Kazimiero
akademiją visi girdėjo mu
zikos garsus. Tai akademi
kių orkestras. Mums jau ži
noma kad kuomet Šv. Ka
zimiero akademijos orkest
ras stoja į kontestą, visuo
met akademijai parneša gar
bės ženklą — pirmenybę.
Tuo pačiu jis kelia lietuvių
vardą svetimtaučių akyse.
Tai seselės Bernardos nuo
pelnas.

Ryt renkasi
Susivienymo
kuopų veikėjai
Rytoj, vasario 22 d. 2 vai.
popiet, Gimimo Panelės Šv.
parapijos mokyklon renka
si visi Chicago Liet. R. K.
Susivienymo veikėjai ir vei
kėjos. Susirinkimas svarbus.
Reikės aptarti keletą neati
dėtinų reikalų. Visi kuopų
veikėjai ir veikėjos prašo
Valdyba
mi atsilankyti.

Sodalietės visus
■ ■ VU
kviečia

Tie orkestros galingi ai
dai tolyn nueina, pasidaro
tyku... ir tik tyliai..., o pas-1 West Side. — Aušros Varkui kad paleidžia galingus tų parapijonai kviečiami attonus lyg audra užvirto...
silankyti į “bingo party”,
kurią rengia sodalietės pa
Sekmadienį, vasario 22 d. rapijos naudai sekmadienį,
ARD centro vakarienėj, vie vasario 22, 3:30 valandą ponuolyno auditorijoj išgirsi piet. Bus gražių dovanų.
me tą orkestrą.
Sesutės su rėmėjomis
lauks prietelių skaitlingai
atsilankant į metinę vaka
rienę.
S. J.

Susirinkimą'

Demokratus kviečia

Pirmas susirinkimas
U. S. vėliavos
akivaizdoje
Ceremonijas atliko DariusGirėnas Amerikos
legiono nariai

Lithuanian
Democratic
League oi Cook County se
kretorius Joseph Kaminskas
praneša šios lygos įvyksian
tį mėnesinį mitingą Charles
Krischunas salėje, 4501 So.
Ashland avė., ateinantį tre
čiadienį, vasario 25 d., 8:00
vak.
Kviečia mitingam delega
tus iš visų šiai lygai pri
klausančių demokratų kiti
bų. Tarp kitko mitinge kal
bės aldermanas James McDermott iš 14-ojo wardo,
kandidatas
į “Board ot
Appeals” narius. Bus rodo
ma civilinės apsaugos filmą.
Klubai patariami užsimo
kėti lygai metinę duoklę.

Vasario 1 d. Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Klubo mėne
sinis «ueirinkimae, -pirmi
ninkaujant N. Klimui, buvo
atidarytas Dariaus-Girėno
legionierių, kurie atliko vė
liavos ceremonijas. Nuo to
laiko visi susirinkimai bus
laikomi vėliavos akivaizdo
je. Klubo choras atgiedojo
Amerikos himną, “The Star
Spangled Banner”. Susirin
kimo atidarymas buvo pat
Bridgeport. — Labdarių
riotinis ir įspūdingas. Visa
5 kuopos susirinkimas įtai prirengė valdyba.
vyks
sekmadienį, vasario 22
Į klubą įsirašė jaunuolis,
John Tamulionis. Perskai d., 2 vai. popiet parapijos
čius ir priėmus protokolą, salėj. Prašomi nariai, ir ne
Bus
perskaityti laiškai iš prez. nariai, atsilankyti.
Roosevelto ofiso ir majoro svarstoma kas link staty
bos vajaus, taipgi bus iš
Kelly.
»
Biznio komisija raporta duotas raportas iš direkto
vo, kad rengiasi prie vasa rių susirinkimo ir vajaus
rinio pikniko. Choro komi komisijos kas link baigime
sija prašė visų remti klubo statyti prieglaudos.
jaunuolius dalyvaujant jų
Valdyba
parengimuose.
Knygų revizijos komisija
išdavė 1941 metų atskaitą.
Vienintelė Lietuviu
Pasirodė, finansai tvarkoje,
knygos taipgi.
Wholesale Liquor
Ligonių raporte pažymė
Įstaiga Chicagoje
ta keletas ligonių. Kai ku
riems jau pašalpa išmokė
ta, kitiems vėliau bus išmo
kėta.
Klubo dabar eina naujų
narių vajus. Gali įsirašyti
visi nuo 15 iki 45 metų am
žiaus. Jaunuoliai nuo 15 iki
25 metų priimami be įsto
jimo mokesčio. Klubas na
hiiIrli.H Pasirinkimas
riams moka po $5.00 į sa
Naminių, Importuotu
vaitę ligos pašalpa; $300.00
Ir Lietuviškų Gėrimų.
pomirtinė. Nariui mirus pa
Parduodame
Tiktai Tavemams.
rūpina grabnešius, jiems au
Vai.: 10 Iki 5 Kaadlen
tomobilių ir nuperka gėlių.
Užsakymai ISvežioJaml
Korespondentė
Sekančią Dieną.
Šalies civilizacija matuo
jama tuo, ką galvoja ir žino
naujai kartai savo mintie
ir pažiūras.
Labulė

ŠOKĖJA

»K»
1 vai. popiet Malonėkite vi Šimų: Nepriklausomybės pa
si nariai ir narės atsilanky minėjimo, Labdarių ir k.
ti, nes yra daug svarbių rei Taipogi reikia pasitarti dėl
kalų aptarti Rengiama va* paskaitų gavėnios
laiku.
karienė, prie kurios turime Į Bus raportas iš mūsų drautinkamai pasiruošti. Malonė- gijų veikimo,
kitę ir amžini nariai atailankyti. Jų turime gana SKAITYKITE -DRAUGĄ'
daug. Lauksime visų.
Valdyba.

Susirinkimas prasidės 1
valandą.
Kurios draugijos dar ne
užsimokėjo Federacijai me
tinio mokesčio, prašomos
užsimokėti.
Valdyba

WHOLESALE
LIUUOR
ĮSTAIGA

INCOME TAX-us

Lietuvių Keistučio Klubo
choro mėnesinis susirinki
J. P. VARKALA
mas įvyks pirmadienį, vasa-,
Lietuvis Auditorius
rio 23, 8 vai. vak., Hollywood svetainėj. Visi nariai 3241 SO. HALSTED ST.
malonėkit atsilankyti. Bus
PILDO PER 20 METŲ
išduota atskaita iš operetės
Chicago, Illinois
ir svarstymas kitų bėgančių
Tel.: CALumet 7358
reikalų.

Išvežiojai*
l>i tint
Chlcattii

.
*

MUTUAL LIUUOR CO.
4791 S. Halsted St

Lucille S. Dagis, rašt.

Bridgeport. — L.G.F. sky
riaus mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 24 d.,
7:30 vai. vak., par. mokyk
los kambary. Bus svarstomi
vietiniai ir tėvynės Lietuvos
Janina Frostowna, viena žvaigždžių lenkų baleto (Po- reikalai ir tremtinių Sibire
lish Ballet), kuri šį sekmadienį šoks su visa baleto tru vargai ir jiems pagalba tei
pe Civic Opera rūmuose. Felix Sadovvski, buvęs Var kiama. Prašomi susirinkti !
šuvos baletmeisteris, yra šio baleto direktorius. Bale visi nariai ir naujų atsivestas, suorganizuotas 1940 metais, .dabar gastroliuoja po 1 tl
Vaidyba.
Ameriką.

tx.

Sveikata Turtas
Jeigu Jus kankina Rheumatiškl
Skausmai, Diegliai,
Rankų
ar
Kojų skaudėjimas Ir tirpimas.
Šalčiai — nelauk ligai, kad ne
būtų per vėlu. Tuojau reikalauk
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Mostj. Visa
dos žūrėk, kad rastflsl ant dė
žutė® vardas DEKENS
OINT
MENT, tai tik tada apturėsi tikrųjį. Kaina ?6c. ir *1.50.

Dekens Ointmenl Co.

Bridgeport. — šv. PranTown of Lake. — Labda
eiškaus Vienūolyno R-jų 1 rių Sąjungos 1 tuopos svar
skyriaus susirinkimlš įvyks bus susirinkimas įvyks vasa
sekmadienį, vasario 22 d.,
rio 22 d., parap. svetainėj,
1 valandą po pietų parapi
jos salėj. Rėmėjos malonė
kite susirinkti. Bus praneš
ta, kada vajaus vakaras įGAVĖNIA.......................
vyks ir aptarta jo reikalai.

BrtdąepoĄ, — įįv. Kažimiėro Akademijos Rėmėjų
2 skyriaus vakarienė, kuri
buvo rengiama kovo 22 die
ną, nukelta į balandžio 19
d. Senieji tikietai bus geri.
Brighton Park. — TT. Ma
rijonų Bendradarbių 35-to&
kuopos susirinkimas įvyksta
šį sekmadienį įprastoj vietoj
bei laiku. Susirinkimas tu
rėjo įvykti pereitą sekma
dienį, bet kadangi įvyko ma
sinis susirinkimas paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės
šventę, susirinkimas negalė
jo įvykti.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus kuopos narius dalyvauti
šiame susirinkime. Yra svar
bių reikalų.
Valdyba.

RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS!
Kiekvienas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri.
Susikaupimui reikia sUkitytl gerų dvasiškų knygų.
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.

i Studija įrengta pir
I Jioa rūšies su mo
demiškomis
užlaij domi® ir Hollywood
Šviesomis.
Darbas
J Gaiantuotaa.

Tel.: Biznio
Rez.:

ENGlewood 5883
ENGlevvood 584*

DLNLNO ROOM SETO — IAMVOR SETS — BEDHOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — KEnUGERATORS — WASHERS —
MANGEES — STOVĖS.
AU Ihrtmll] Advertinu

AIR ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
MALDAKNYGĖS

Telefonas REPUBLIC 0051
f

“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota................................................................. $3.56
Paprasta ...................................................................... $8.00
“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir
paauksuota) ............................................................... $1.75
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
Paauksuota ir su gerais viršeliais ............... $1.25
Kietais viršeliais ...........................
50
“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta iš
“Ramybė Jums”) ......................................................
,16
“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ....................................... 10
“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
Pocius), ................................................................................ 50

VBŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į

TeL REPubUc 1538—9

CONRAD
Fotografas

FURNITURE
BROKER

GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!

“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M.I.C.................. ............ $2.00
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C.) ................................... $1.00
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $1.00
“Apmastymai Apie Švė. Jėzaus širdį" (Išvertė Kun.
J. Vaišnora, M. I. C.)...................................................... 40
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
Petrauskas) ......................................................................... $5
“Dievo ir Artimo Medė” (Parašė Kun. J. J ūsevidus), .25
“Paguodos Žodis ligoje” (Parašė Kun. J.
J ūsevičius) ..................................................................
.25,
“Pašaukimas į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.
Pr. Vaitukaitis) ........... ..................................................... 25
‘Krikščioniškoji Šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
Vaitukaitis) ......................................................................... io

INTERNATIONAL
LIOUOR
CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

9014

WHOLESALE

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

ITAPG1IIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Ui -.'.f

i

r 4-2
»V \

DVASINĖS KNYGOS

FRANK VIZGARD, Sav.

HOliLKVARD

420 W. 63rd Street

HARTFORD, CONN.

GERIAUSIOSE
CScero. — Federacijos 12 PARSIDUODA
VAISTINĖSE.
skyriaus susirinkimas bus
22 d. vasario. Visų draugi
jų atstovai būtinai turit Jr
ateiti, nes bus daug prane-

Valdyba

■ , - ..i
KANTER. tev

REM> ITB)
8E.M
LIETI IŲ
t)RA
Ą

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

TELEPHONE: CANAL 8616

P)

Vienintčlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

’

WHFC-I45O kil.
6755 Se, Weeteru Avenue
Phone: GROvehiH 2242

Jr

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEER S
Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

šeštadienis, vaa. ŽI d., 1942

D lt X U O A

Rytoj, vasario 22 d., metinė pramoga
$v. Kazimiero akademijoj
\’sa jau prirengta. Sta ,
lai išdabinti gražiomis de !
koracijomis. Mergaičių cho
ras, orkestrą, lošimas išpraktikuoti iki tobulumo.
Sesutės dirbą, triūsia vir
tuvėj skanią vakarienę ryto
jui rengdamos. Visa tai vie
nuolyno svečiams, priete-

Ižams. Už $1.00 skaniausi
valgiai (nežiūrint valgių pa
brangimo, įžanga į vakarie
nę nepabranginta).
6:30 vai. vak. lygiai pra
sidės puota, o po jos graži
įdomi programa akademikių.
Lauksime skaitlingų sve

čių kaip kas met. Vajų va
karienė rengiama tik nyk;
metuose. Malonu visiems
fiv. Kazimiero vienuolyno
prieteliams sueit bcndron
pramogom Malonu ir savo
mylimą įstaigą paremti sulyg išgalės.
ARD minės 23 metu su
kaktį savo įsisteiguno kovo
1 d., šių metų. GaLme sa
kyt, kad uolieji pneteiiai
sesučių per visua 23 metus

širdingai jas rėmė ir jų vcdsinos įstaigas palaikė. Juk
tai .mūsų lietuvių džiaugs*
mas ir pasididžiavimas ta
sai mūsų kultūros židinys — į Chicagos gatvėkarių ir iš
Šv. Kazimiero vienuolynas keltųjų geležinkelių kompa
ir akademija.
nijos pagaliau nusprendė
Rytoj pasimatysimo visi susijungti ir sudaryti vieną
— tradicinėj ARD vakarie susisiekimų sistemą vardu
nėj. Tad ir iki pasimaty “Chicago Transit Compamui.
N. ny” ir įvykdyti reikalingus
sistemoje pagerinimus, kas
SKAITYKITE “DRAUGĄ" per kelioliką metų buvo ap
leista ir tuo reikalu nieko
nebuvo daroma.
Planas pristatytas federaliniam teismui, kurs yra
kompanijų receiveris. Tei
sėjas Igoe (planą patvirti
no ir reiškė vilties, kad šis
per ilgus metus vilkinamas
klausimas pagaliau bus iš
spręstas ir uždarytas.
Prieš penkiolika metų pa
sibaigė tų kompanijų koncesinė sutartis ir visą laik^
darbuotasi padaryti naują.
Tačiau tas nevyko, kai kom
panijos atsisakė atsilyginti
miestui ir pakliuvo į receiverio (federalinio teismo)
rankas. Miestas pageidavo
abi kompanijas sujungti,
bet kompanijos griežtai
priešinosi dėl nepalankių

Tvirti, gražūs Parlor Setai po...............................................
Nuolaidos už seng setą..................

.......................................

VISO TIKTAI

TRANSITO LINIJOS CHICAGOJ
JUNGIAS; TEISĖJAS PATVIRTINA

$149.50
$50.00

.... $ 99.50

Paprastas Parlor setas ar Bedroom Setas po . . ............... $49.50
Didelis Vasario Išpardavimas ant GESINIŲ PEČIŲ,

ANGLINIŲ

PEČIŲ, ALIEJINIŲ PEČIŲ. RADIO, DULKIŲ VALYTUVŲ. KARPETŲ. DINETTE SETŲ.
Už senus rekordus mokame po 2 centus, po 21/z Ir po 5 centus. Nenumeskite senų rekordų, nes
jie yra verti pinigų.

Gražūs, nauji Mažučiai Spinet ir Baby Grand Pianai

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.,
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS
3409 ir 324I S. Halsted St.
Telephone Yards 3088
Leidžiamas Radio Programas iš WCFL — 1000 Kilocycles stoties, nedėlios vakare 5:30
Chicagos laiku.
•

sau sąlygų siūlomame susi
jungime.
Pagaliau praeitais metais
miesto taryba tuo klausimu
pravedė ordinansą. Nustatė susijungimo planus ir są
lygas. Kompanijos pasiprie
šino. Tada federalinis teis
mas pakilo veikti. Jis pa
reiškė, kad jei kompanijos
ir toliau atidėlios susisieki
mų gerinimų klausimą, jis
teismas, paskelbs linijas
parduoti.
Tas kompanijas paveikė.
Nauja transito kompanija
paskiau galės paimti savo
žinion, arba nupirkti auto
busų sistemą (Chicago Mo
tor Coach Co.). Taip pat ji
galės operuoti ir baigiamus
statyti požeminius geležin
kelius.
Iki galutino susitvarky
mo nauja kompanija ir to
liau pasiliks federalinio tei
smo jurisdikcijoje.
Linijų jungimosi planas
bus dar įteiktas patvirtinti
ir Illinois prekybos komisi
jai.

mu
X Kun. A. Tamoliūnas,
šiomis dienomis apsigyveno
Techny, III..
X Julia
Andriuškaitė,
12311 S. Emerald Avė., jau
septinta savaitė kaip sun
kiai serga. Ji yra žymi West
Pullmano lietuvių veikėja.
X Ateitininkų draugovė
sekmadienį, vasario 22 d.,
Visų Šventųjų parapijos sa
lėj, 3:30 po pietų svarstys
draugovės statutą, ir narių
laipsnius. Visi nariai kvie
čiami susirinkti.

X Petrošių namuose liū
desys: metų amžiaus sūne
lis karšta kava nusišutino
veidelį ir rankytę. Dabar
randasi šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Petrošienė yra duktė
M. ir O. Vaznių, žinomų
Town of Lake veikėjų.

X Kotrina Kaminskienė,
žinoma West Side biznierka, po sunkios operacijos
Motina išvadavo
Lietuviu Holy
ilsisi Grant ligoninėj (kam
bario No. 306). Kaminskai
du savo vaikus
Name dr-ju vajus
turi biznį adresu 2300 W.
Jo Eksc. Arkivyskupas 23 St. Be to gražią reziden
Grįžusi į savo apartamen
tą trečiajam aukšte, 1313 S. A. Stritch paskelbė, kad ciją turi įsigiję Riverside.
Chicago avė., Mrs. Sophie Holy Name (Šv. Vardo)
X B. Mikutis, 4407 So.
Mann, 27 m. amž., rado kam draugijų lietuvių parapijose
barius pilnus troškinančių prasidės metinis vajus kovo Artesian Avė., užvakar iš
dūmų. Du jos vaikai, 4 ir 2 22 d. tikslu gauti didesnius vyko į U. S. kariuomenę.
metų, miegojo. Jinai jų šuk skaičius narių. Prisikėlimo Mikučiai užaugino du sūnus
telėjo. Tačiau tie neatsilie- sekmadienį, balandžio 5 d., ir trijų mėnesių laikotarpy
Į pė. Tada motina keliaklups-1 niauji nariai bus oficialiai abu pašaukti į kariuomenę.
Nors viltis,
kad tai tik laiI
čia įčiuožė į miegamįjį kam ’ priimti į draugijas.
kinas atsiskyrimas, tačiau
barį ir išnešė į koridorių
Holy Name dr-jos distrik- namai paskendę ašarose. Yvaikus vieną paskui kitą.
tų kapitonams šio vasario patingai motina.
Abu buvo pritroškę.
23 d. bus pranešta, kaip pri
X Adelė Snarskaite, duk
Su atbėgusio kaimyno pa sirengti prie vajaus.
tė Petro ir Anast. Snarskių,
galba motina priemoniškai
žinomų So. Chicago veikėjų,
vaikučius kiek tai atgaivino
šiomis dienomis sunkiai su
iki atvyko ugniagesiai su Apskrities išlaidu
sirgo. A. Snarskienė yra
pulmotoru.
sąmata pripažinta
nuolatinė dnr. “Draugo” ko
Cook apskrities komisio- respondentė. Taip pat, gir
Nesinešiojo draflo
nierių boardo finansų komi dime, susirgo M. Sudeikie
tetas pagaliau dauguma bai nė, žinoma Town of Lake
kortelės
sų pripažino apskrities iš veikėja, “Draugo” bendra-*
Areštuotas ir pavestas laidų 1942 metams sąmatą darbe.
federalinei “grand jury” 21,528,323 dol. sumoje, ar
X Adv. H. Sakavičius
Robert A. Chino, 23 m. ba 4,357,000 dol. daugiau,
amž., Amerikoj gimęs japo negu kontrolerio buvo aps šiomis dienomis užsiregis
travo savanoriu U. S. ka
nas, buvusio japonų konsu kaičiuota, arba nurodyta.
riuomenėn. Kadangi nesiti
lo Chicagoj Franklin H.
Trys
respublikonai
komiki išbūti namie iki gegužės
Chino sūnus. Jis kaltinamas
sionieriai priešinosi tos di 3 d., todėl nuo savęs pasky
tuo, kad su savimi nenešiojo
drafto registracijos kortelės. delės sąmatos pravedimui. rė dovanų Vladų vakarui
Bet dauguma demokratų geg. 3 d. ir įgaliojo savo tė
ėmė viršų. Numatytas dide vą Vincą nuvykus pasvei
lis nepriteklius.
560,280 vyru
kinti Vladus. V. Sakavičius
yra senas West Side politi
įsiregistravo
;i :< A LBKITtS “DRAUGE 99 kierius.
Iš Springfieldo pranešta,
kad vasario 16 d. Ulinoise
560,280 vyrų, 20-44 m. amž.,
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
įsiregistravo karo tarnybai.
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

JČ8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MC8Ų SPECIALI
IŠPARDAVIMA SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
M

M

M

Didelių Barabanų, matų Baraba
nų. “Tunable Tom Toma“ pritai
komi prie visokių Barabanų eetų, rreltl pėdintai ‘Cymbola” Ir
“Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pedale”
bename Ir orkeatroma, Trflboe,
Clarlnetal, Sajtaphonal. Trombo
nai “etandard” lėdlrbyeėtų, 8mutkoe. Celloa. Strflnlnlal Basai, Oultaral, Benjoe. strflnų. Ir “easee”.
••mouth pleces“, "mute reeda”, Ir
muslkoe stovtklSe.
Pilnas pasi
rinkimas emulkome emlčėlų Ir
“easee“. Pataisome Ir atnaujina
me visokių lėdlrbyeėlu phonoyrafus ar Jų dalia.
A. B,O. DRFMMERS SERVICE
•14 Maxwetl Street, Chicago

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association of Chicago
I

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupytojams

Darom 1-mus

Mokame

Morgičius Lengvom

3^2% Dividendus

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

y

