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, ..“and that government of

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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TIK GINKLAIS
BUS NUGALĖTA
Buvęs Berlyno universite
to profesorius, o šiandie
Stanfordo universiteto eko
nomikas Kari Brandt kalbė
jo Chicago Council on Foreign Relations susirinkime
Palmer House. Jis sakė, kad
ašies negalima nugalėti ba
du, ar kuo kitu, bet tik ga
linguoju ginklu.
Anot prof. Brandt, šian
die laikraščiai savo antraštė
mis paduoda netikrus vaiz
dus apie ašies valstybių sto
vį. Pavyzdžiui laikraščiai sa
ko, kad Vokietijai trūksta
maisto ir gazolino, kad ji
sabotažuojama, kad vokie
čių dvasia nupuolusi, kad
vokiečiams Afrikoje nesise
ka ir tt. Tas nėra faktai, sa
ko profesorius. Su Vokieti
ja reikia skaitytis. Tik ga
linguoju ginklu ji bus pakir
sta. Tas ims ketverius, gal
penkerius metus. Ir nėra
abejonės, kad santarvininkai
laimės.
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Gen. \Va veli Pirmieji Karo Veiksmai
Anglai atakuoja nacius

HITLERĮ TRIUŠKINTI!
Karo laivyno departamen
to sekretorius Frank Knox
pareiškia, kad Amerikos lai
vyno svarbiausias uždavinys
yra sukoncentruoti visas pa
jėgas Vokietijos nacius nu
galėti ir Hitlerį sutriuškinti.
Sekretorius taip pareiškė
U. S. miestų mayorų konfe
rencijoje Washingtone. Jis
pažymėjo, kad Pacifike ir
Tolimuosiuose Rytuose situ
acija yra apsiblaususi ir
ims laiko Amerikai ten ja
ponus suklupdyti. Tačiau
tas bus įvykdyta ir apie tai
negali būti kokios nors abe
jonės. Sekretorius sakė, kad
jis būtų neteisingas sakyda
mas, kad su japonais tuč
tuojau bus apsidirbta. Šiam
žygiui reikalingas laikas. Vi
sos šiandieninės japonų pa
stangos ir jų laimėjimai nie
kais nueis, kai Amerika pri
sirengs. šiandie laivynas
daugiausiai užimtas laivų
su karo reikmenims ir mais
tu lydėjimais šiauriniam ir
pietiniam Atlantiniam van
denyne ir pietiniam Pacifi
ke. Saugomi jūriniai keliai.
Tas daugiausia nukreipta
prieš Hitlerį.
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U. S. bombanešiai
bombardavo japo
nų laivyno grupę

OLANDU AVIACIJA IR KARIUOMENE
ATNAUJINO ATAKAS INDUOSE

Washingtonas, sausio 14
d. — Kariuomenė šiandie pa
reiškė, jog trys Amerikos
bombanešiai, kovoją kartu
su olandais, puolė japonų
laivyno pajėgas prie Tarakano. Pilnieji atakos rezul
tatai nežinomi, bet komuni
katas pareiškia, jog du Ja
ponijos laivai sunaikinti.
Amerikos orlaiviai sugrįžo į
savo bazes.
Kariuomenės pranešimai
pažymi, jog japonai sudaro
bazes didelėje Mindanao sa
loje, į pietus nuo Luzon sa
los, ir Jolo saloje, Šulu sa
.
. v
.
("Draugas” Acme teiepnot*
Prisidengus tirštais dūmais britų vadinamosios “commandos” (savanorių būriai)
lyne.
Šios bazės padėtų japo puola nacių lizdus Norvegijoje, naikina nacių municijos krovinius, tankinį žibalą, lai
nams kovoms Malajuose ir vus, radijo stotis ir įvairius karinius sandelius. Šios britų “commandos” nepaprastai
Rytų Indijose.
aktyvios.
Filipinuose japonai pravedė
dvi atakas, kurias gen. Mac
Arthur kariuomenė sulaikė. Kinai pataria pirma
Ruošiama Ameriko

Batavija, sausio 14 d. —
Šiandie olandų aviacija ir
kariuomenė pradėjo naujas
atakas prieš japonus, kurių

Batavija, sausio 14 d. —
Olandijos Rytų Indijų aviaci
ja ir žemyno kariuomenė
pradėjo trigubą ofensyvą
prieš japonus, kai į Indijas
atvyko sąjungininkų vyriau
sias karo vadas gen. Sir
Archibald Wavell.
Su juo kartu atvyko ir vi
sas jo štabas.
Įtakingi olandų sluogsniai pareiškia, jog šiuo me
tu sukoncentruotos sąjungi
ninkų laivyno pajėgos lau
kia japonų transportų. Jų
pareiškimų, japonams nepa
vyks prasiveržti giliau į
olandų Indijas.

Nebegamins radio

Washingtonas, sausio 14 d.
— Šiandie paskelbta, jog
gamybos reguliavimo biuras
(OPM) planuoja “dviejų mė
nėšių bėgyje” sulaikyti visų
civilių radio gamybą ir pra
vesti naują patvarkymą pri
vačių namų statybai.
Oficialieji žmonės pareiš
kia, jog netrukus radio ga
myba bus sulaikyta 30 nuo
šimčių ir vėliau visai sustab
dyta. Apskaičiuojama, jog
šiuo metu privačių radio
MAISTO KLAUSIMAS
aparatų yra 57,000,000 ir
Maisto klausimas, J. A. yra didelis kiekis naujų ra
Valstybėse kaskart darosi dio aparatų atsargos.
rimtesnis, šis klausimas jau
ir Washingtone aptariamas.
Žemės ūkio departamento DARBININKŲ
sekretorius Claude Wickard PATOGUMUI
pripažįsta, kad po japonų Automobilių padangų įsi
įvykdytų atakų prieš Pearl gijimo suvaržymai daug rū
Harbor maisto situacija J. pesčio sukėlė darbininkams,
A. Valstybėse žymiai pasi dirbantiems karo pramonėse.
keitė. Jis sako, kad, rasi, J. Karui įsisiūbavus daug dar
A. Valstybes bus priverstos bininkų negalės vartoti au
maistu aprūpinti visus pa tomobilių ir jiems bus sun
saulio žmones, kurie kovoja kumų iš savo namų pasiekti
prieš ašies valstybes. Tad fabrikus.
reikės čia daugiau maisto Šiuo klausimu susirūpinta
gaminti ir žymioji jo dalis ir vyriausybės sluoksniuose.
siųsti į užsienius. Kadangi Iškeliamas planas arčiau ka
šalies vyriausybei turi rūpė rinių fabrikų, kur tas gali
ti ir savųjų gyventojų ati ma, statyti eiles pigių gyve
tinkamas maitinimąsis, tad namųjų namelių darbinin
maisto problema ir darosi kams. Darbininkai turės pro
kaskart rimtesnė. Karo pra gos pėsti į fabrikus kasdien
monių darbininkai negali nueiti ir pareiti. Automobi
veržti diržų.
liai nebus reikalingi.

Indijosna atvyko sąjungininkų karo

štabas

sunaikint japonus je 5,000,000
Chungkingas, sausio 14 d.
— Kinijos spauda šiandie
pareiškė, jog Anglijos ir
Amerikos paramos Tolimuo
se Rytuose dar vis nežymu,
jog esama situacija negali
sukelti optimizmo ir griežtai
kritikuoja karo vedimą Ra
miajam vandenyne.
Kinijose kariuomenės lai-

Knox įspėja

kraštis Sao Tang Pao pa
reiškia, jog Malajuose angglams trūkstą pramatymo ir
pasiryžimo.
Sąryšyj su sekr. Knox pa
reiškimu, kąd pirmiausia rei
kįą nugalėti Hitlerį, laikraš
tis pažymi, jog japonams už
ėmus Singapūrą ir olandų
Indijas apie bet kokią kontrofensyvą būsią lengviau
kalbėti, negu ją pravesti.
Kitas Kinijos laikraštis
ragina Rusija paskubėti pul
ti Japoniją, kol japonai dar
nepradėjo atakuoti Vladivos
toko, nes “jei japonai paims
Vladivostoką, jie lengvai ga
lės grasyti Alaskai”.
Oficialusis Central Daily
News ragina sąjungininkus
pirma sunaikinti Japoniją.

VVashingtonas, sausio 14
d. — Sekr. Knox šiandie
pareiškė, jog pranešimai
apie neramumus Vokietijo
je yra neteisingi ir sužiniai skleidžiami, kad su
mažintų Amerikos pastan
gas.
“Beveik kiekvienas pra Milžiniški japonų
nešimas apie sunkią pade
tį Vokietijoje kyla vokie nuostoliai Kinijoj
čių kontroliuojamoj terito
rijoj”, pareiškė
Knox.
“Jau vien tai turėtų su Chungkingas, sausio 14 d.
kelti įtarimą”.
— Kinijos karo vadovybė
paskelbė, kovos lauke, šiau
rinėj Hunan provincijoj su
skaityta dvidešimt trys tū
Britai priversti
kstančiai japonų lavonų, ku
rie
žuvo
kovose
prie
Malajuose
Changsha.
Vienas Kinijos atstovas
pasitraukti
vakar pareiškė, jog japonų
nustoliai Changsha apylinkė
Singapūras, sausio 14 d. se siekia tarp 45,000 ir 50,— Britai buvo priversti vėl 000 kareivių.
pasitraukti ir naujas pozici
Šios dienos komunikatas
jas sudarė kur nors pietinėj
Malajų, pusiasalio
dalyj. pareiškia, jog 3,000 japonų
Pranešama, jog pasitraukda pradėjo atakas ant kinų po
zicijų į vakarus nuo Chang
mi jie viską sunaikinę.
sha, Kwantungo provinci
Kariniai Londono sluogs- joj. Smulkmenų apie vyks
niai šiandie pareiškė, jog pa tančias kovas nepaduodama.
dėtis Malajuose esanti labai
rimta.
Informacijų
ministerija YV&shington&s, sausio 14 u.
pranešė, jog vakar dienos — Senato ir atstovų rūmų
bombanešių atakose japonai komisijos nutarė La Gnardia
sužeisdė ir užmušę Singapū žinion pavesti $100,000,000
re 55 asmenis, bet nuostolių {gijimui civilės apsaugos
padaryta nedaug, šias ata reikmenų, kurie tačiau turi
kas pravedė penkiasdešimt būti perkami per karo ir
japonų bombanešių.
laivyno departamentus.

kariuomenė
Washingtonas, sausio 14 d.
— Sidney Hillman šiandie
davė aiškiai suprasti, kad
šiuo metu projektuojama su
daryti 5,000,000 Jungtinių
Valstybių kariuomenę.
Jis tai pareiškė kalbėda
mas apie darbo pajėgų orga
nizavimą. Pasak jo, 1942
metais darbininkų skaičius
karo dirbtuvėse bus iki 15,000,000.
“Sumobilizuoti darbo pa
jėgą triskart didesnę už pro
jektuojamą mūsų naująją
kariuomenę”, pareiškė jis,
“nėra lengvas dalykas”.

Maršalas von Bock
esąs suareštuotas

Pacifiko salose
Amerikos vėliava
Washingtonas, sausio 14 d.
— Amerikos salose — nuo
Hawaii iki Naujosios Zelan
dijos ir Australijos — ma
žose, bet strateginiai svar
biose salose tebeplevėsuoja
Jungtinių Valstybių vėliava.
Japonijos lengvieji dali
niai pravedė atakas svar
biausiose šių salų — Samoa,
Palmyra it Johnston.
Dvi atakos
Svarbiausia jų gal bus Sa
moa, kur yra laivyno stotis
— Tutuila. Šią bazę japonai
apšaudė sausio 11 d. Kiek
anksčiau Johnston salą japo
nai atakavo net du kartus.
Tačiau iki šiol japonai dar
neišdrįso pravesti pilnos in
vazijos nė vienoj šių salų.

Galimi pakeitimai
Anglijos kabinete
Londonas, sausio 14 d. —
Parlamento
sluogsniuose
šiandie plačiai kalbama apie
galimus pakeitimus Angli
jos kabinete, sąryšyj su iški
lusia kritika dėl karo vedi
mo.
Kai kurie sluogsniai parei
škia, jog šie pakeitimai gali
įvykti dar prieš premjero
Churchillo grįžimą iš jo kon
ferencijų su Prezidentu Roo
seveltu Washingtone.
Pareiškiama, jog esą ga
lima, kad lordo Beaverbroo
ko vieton, tiekimo ministeriu būsiąs paskirtas naujas
ministeris.
Beaverbrookas
būsiąs atleistas ne todėl,
kad jis netiktų, bet todėl,
kad jis greičiausiai bus pa
liktas Wabhingt.one.

Stockholmas, sausio 14 d.
— Aukštieji vokiečių kariuo
menės sluogsniai Skandina
vijoje šiandie pareiškė, jog
buvęs vyriausias karo z va
das vokiečių fronte prie Ma
skvos, maršalas Fedor von
Bock šiuo metu laikomas na
miniam arešte jo paties na
muose, Berlyno priemiestelyje.
Tie patys sluogsniai pa
reiškia, jog buvęs tankų ko Anglai pripažįsta
mendantas gen. Ewald von
Kleist ir maršalas Walther priešo veikimg
von Brauchitsch, buvęs vy
Kairo, sausio 14 d. — Ai.
riausias kariuomenės vadas,
glai
šiandie pripažįsta sus
atšaukti Berlynan ir apie
juos nieko daugiau nežino tiprintą priešo aviacijos vei
kimą Libijos fronte, bet pa
ma.
žymi, jog britų kariuomenės
pirmieji daliniai daro vis di
Pasiųsta daugiau
desnį spaudimą į svarbiau
sią gen. Rommelio kariuome
paramos Burmon
nę į pietus nuo EI Agheilos.
Rangoonas, sausio 14 d. —
Libijos-Egipto pasienyje
Komunikatas pareiškia, jog anglų laivynas, aviacija ir
priešorlaivinių pabūklų bate žemyno kariuomenės pajė
rijos prie Rangoono ir kito gos bombarduoja nepaliauja
se svarbesnėse vietose susi mai izoliuotas ašies kariuo
laukė žymios paramos ir menes Halfaya apylinkėje.
kartu susilaukta paramos ka
Sollum tvirtovės užėmi
reiviaia. Visa tai atgabenta mas anglams kainavęs tik
orlaiviais, kurie nusileido apie 100 kareivių. Suimta
slaptuose aerdromuose neto virš 350 belaisvių, kurių
Ii Siamo pasienio.
dauguma vokiečiai.

metu olandų orlaiviai apmė:
tė bombomis japonų pozici
jas net pietinėse Filipinų sa
lose.
Šios atakos prasidėjo kaip
tik tuo metu, kai į olandų
Indijas atvyko sąjungininkų
karo vadovybė su gen. Wavell priešakyje. Su juo kar
tu atvyko ir Jungtinių Vals
tybių gen. George H. Brett.
Matomai, tai buvo vienas
pirmųjų gen. Wavell žygių.

Atakos Filipinuose
Olandų orlaiviai bombar
davo japonų užimtą Tarakan salą, kai tuo pačiu lai
ku olandų kariuomenė pra
vedė atakas prieš japonus
prie Sarawako pasieno.
Olandijos vienas didžiulių
bombanešių apmėtė bombo
mis japonų orlaivių bazę
pietiniuose Filipinuose, kur
tris kartus pataikyta į ja
ponų barakus.
* *•
Bombardavo laivus
Bombomis apmėtyta dalia
didžiulės japonų flotilos, ku
rį susidėjo iš šešių kruzerių, šešių torpedinių liivų
ir keturiolikos transportinių
laivų.
Apie laivams padarytuo
sius nuostolius šiuo tarpu pil
nai dar nepaskelbta.

Rusai atkirto
nacius Kryme
New Yorkas, sausio 14 d.
— Anglijos radio šiandie
paskelbė, jog atrodo, kad pa
sitvirtino pranešimai apie
rusų kariuomenės išlaipini
mą Perekopo sąsmaukoj ir
tuo būdu atkertant bet kokį
vokiečių pasitraukimą iŠ
Krymo.
Maskva, sausio 14 d. —
Karo korespondentas, rašy
damas Izvietijoje pareiškė,
jog rusams užėmus Gorokho
vo, netoli Možaisko, pasibai
gė pozicijų karas ir visas
Maskvos frontas išsijudino.
Tuo pačiu laiku vokiečių
pozicijos Možaisko fronte pa
sidarė dar pavojingesnės ru
sams užėmus Kirovą, 100
mylių į pievakarius nuo Mo
žaisko.

Nuskandino U. S.
laivų vežiotojų?
Tokijo, sausio 14 d. —
Oficialus Tokijo radio pas
kelbė, jog Japonijos gene
ralinis štabas pranešė, kad
japonų submarinas dviem
torpedom pataikęs į Jungti
nių Valstybių laivų vėžiotoją Lexingtono tipo. Tai įvy
kę Hawaii vandenyse.
(Tai jau nebepirmas japo
nų pranešimas, skelbiąs apie
nuskandinimą ir sužalojimą
Amerikos laivų vežiotojų,
bet iki šiol nė vienas jų ne
pasitvirtino).
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
filį
kėje turėtų tarpparapijinius
Svarbus pranešimas
Lietuvių katalikų
susirinkimus, kurie sustip
rintų lietuvišką katalikišką
Racine, Wis. — Bfendras
Hew York apylinkės
veiklą.
Draugijų Komitetas ruošia
10. Seimelis, didžiuodama sausio 18 d., Sokol Hali pro
seimelio rezoliucijos
sis savo apylinkės laikraš gramą ir šokių vakarą. Pro
1. Apylinkės seimelis, iš čiu “Amerika”, kviečia visą grama prasidės 2 vai. po
rausęs L. K. Federacijos mūsų visuomenę uoliai ir pietų. Po visam bus šokiai.
New Yorko apskrities val nuoširdžiai remti “Ameri Programą išpildys iš Chica
dybos pranešimą, reiškia kos” leidėjų pastangas, kad go Jaunosios Lietuvos ar
valdybai gilią padėką už at “Amerika” ir toliau būtų tistai. Pelnas skiriamas drau
liktus darbus.
galingas lietuvių amerikie gijų naudai.
2. Seimelis reiškia pasi čių
katalikų visuomenės
tenkinimą. kad praeitais me minties reiškėjas, uolus ko Vardu komiteto, kviečiu
visų draugijų narius daly
tais mūsų apylinkė pilnai votojas už Bažnyčią, Ame
išpildė Lietuvai Gelbėti Fon riką ir Nepriklausomą Lie- vauti šiam parengime, nes
tai mūs pareiga patiems ei
do vajaus kvotą ir tiki, kad Į tuvą.
visos mūsų draugijos, visa' 11. Seimelis nuoširdžiai ti ir eavo kaimynais bei drau
visuomenė ir ateinančiais dėkoja New Yorko apylin gus pakviesti. Atskirai ruoš
metais pilnai atliks savo pa kės 12-tos Lietuvių Dienos ti parengimus labai sunk,
reigą Lietuvai Gelbėti Fon komitetui .ir nutaria, kad ir ir mažai pelno lieka. Vie
do atžvilgiu.
1942 metais Liepos Ketvirtą ningai veikiant parengimai
būna skaitlingesni ir lieka
3. Seimelis, išklausęs kun. būtų ruošiama Lietuvių Die daugiau pelno.
J. Balkūno pranešimo apie na, kurios pajamos skiria
Amerikos Raudonojo Kry mos “Amerikos” reikalams Kas 1941 m. nuveikta
žiaus vajų, kviečia visus
Suruošta penki parengi
apylinkės lietuvius stoti R. Sveikinimai kun. dr. J. mai, kurie Lietuvos reika
Kryžiaus nariais, o apskri
lams davė $195.49 ir drau
Končiaus
jubiliejaus
ties valdybą įgalioja suda
gijų naudai $135.31. Atlai
ryti New Yorke prie Rau
kyta 12 posėdžių. Pravesta
donojo Kryžiaus lietuvių proga
ir pildomas naudingas nu
skyrių. Tam reikalui išrink Kiti sveikinimai gauti tarimas, kurio visos dr-jos
ta 12 narių komisija su pa nuo:
laikos: kad nebūtų ruošia
Arkivyskupo A. G. Cicog- ma viena diena du parengi
pildymo teisėmis.
4. Seimelis kviečia lietu- nani, apašt. delegato USA; mai.
vių jaunuomenę priklausyti B. J. Eustace, Gamden, N.. 1942 m. tikimės daugiau
prie jaunimo draugijų — J. , vyskupo; W. J. Hafey,
naudingo darbo atlikti. Vie
chorų, vyčių, sodaliečių, šv. Scranton vyskupo; prelato nybėj galybė.
Vardo vyrų — kad mūsų M. Krušo, prelato P. J. McM. Kasparaitis
jaunuomenė galėtų tiksliau Cormiok; dr. J. P. Cassidy,
prof.
Katalikų
Universite

patarnauti Amerikai ir taip
pat neužmirštų savo tėvų to; Ign. Gablewskio, prof.
Jei tavęs visi neapkenčia,
ir protėvių žemės bei lietu Cleveland kunigų semina tavo paties kaltė.
rijos; prelato J. R. Hagan
viškos kilmės.
5. Lietuvai Gelbėti Fondo Clevelando diecezijos kata
Saulės spinduliams ima 8
vajaus reikalu seimelis kvie likiškųjų mokyklų viršinin minutes pasiekti žemę.
čia draugijas pasinaudoti ko; Mr. Rajecko iš Washkun. J. Balkūno praktiškais ington, D. C.; šv. Kazimie
pasiūlymais,
išdėstytais ro seserų ir Šv. Kryžiaus li
1941 m. gruodžio 26 d., “A- goninės iš Chicago; prof.
DR. VAITUSH, DPI.
K. Pakšto iš Chicago; dr.
merikos” numeryje.
LIETUVIS
EKIU fiVnVTOJUS
J.
J.
Rolbbieckio,
prof.
Kata
6. Seimelis, turėdamas ASPECIALISTAS
likų
Universiteto
Wash
merikos saugumo reikalus
arčiausia savo rūpesčių, kvie ton, D. C.; dr. C. A. Hart,
čia ir ragina visus New Yor prof. Katalikų Universiteto
ko apylinkės lietuvius pirk Washington, D. C.; prelato
*0 metų praktikavimo aklų
ti, kiek tik pajėgumas lei 3. K. Ryan iš Katalikų
taisyme ir gydyme
Universiteto
Washington,
džia, Amerikos Apsigynimo
GERAI PRITAKEKTI AKINIAI
D. C..; prelato Leo Binz, M. J. pataisys krsivaa akis, trurn pcregygtt
Bonus ir ženklelius.
tr to 11 regysta;
Readv,
sekretoriaus
Natio

palengvins aklų Įtempimą, prakaltas
7. Seimelis džiaugiasi L.
galvos skaudėjimą. svaigimą Ir aklų
K. Susivienymo Amerikoje nal Catholic Welfare Con- karfttj
MODERNIAKLAUS1, TOBULIAUSI
EOZAUIKAVIMO BODAI
veikla, jo augimu ir pasiry. ference, Washington, D. C.;
SpecUUe atyda atkreipiama , valkų
prelato
F.
M.
Mongelluzo,
žimu stiprėti, ypač trau
tiktai kada ralkla
kiant ko daugiau jaunimo į prelato F. E. Hyland, Ph. Akiniai pritaikomi
VALANDOS:
Iki 8-tds valandos kaadlen.
jo eiles. Būtų labai džiugu, D.; kun. E. F. Sanford, 10-toa
Sekmadieniais pagal sutarti.
OSA.,
Vilanova
Kolegijos
jei New Yorko apylinkėje
Susivienymo kuopos išaugt,; prezidento, Vilanova, Pa. 4712 So. AsMmd Avė.
į didžiausias visoj Amerikoj. kun. Joseph Liniewskio,
TeL YARDS ISIS
8. 1942 metais vasario 16 M.I.C., iš Baltimore, Md., ir
d. — Lietuvos nepriklauso kitų.
mybės paskelbimo šventės minėjimo visą pelną aukoti
U7.TIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
Amerikos Raudonajam Kry
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
žiui. Minėjimo darbui kvies
ti visus Amerikai ir Nepri MUTUAL FEDERAL SAVINGS
klausomai Lietuvai ištiki
mus lietuvius ir jų dr-jas.
and Loan Association of Chicago

Swrtrt

9. Prašyti Kunigų Vieny
bės Rytų Provinciją pasirū
pinti, kad šv. Vardo rr Sodahečių dr jos mūsų apyTinWOIK STIBIO

Taupytojoms

Mokame
31/2 7° Dividendas

BEFENJE

BO

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS MTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

Darom 1-mus
Morgiėius Lengvom
Sąlygom

•P’

.this cheese;

fooJ thal’s diaestible

as m ilk itselfl
SPREADSI SLtCESI TOASTSI į
' MELTS PERFEC1LYI *

l'MOSF I IFAYFTTE 2*17

'tf

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, Iii.
Tel.: Cieero 7681

PLATINKITE “DRAUGĄ”
ŠKELBKITĖS “DRAUGE”

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

TOS F. BUDRIK

DANTISTAS

KRAUTUVĖJE

1446 So. 49th Court, Cicero

3241 So. Halsted St.

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

Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos

Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO

LAIKAS*.

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 W. 33rd Place,
Chicago, III.

S
Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
Tik vleaa pora aklų visam gy
venimui Saugokit Jaa Madam,
laeksamlnnot, Jaa moderoUklaiurta
metodą, kuria r«g»llmo mokslas
gali entelktl.
SS KETAI PATYRIMO
pririnkime akinių, karte

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETIUOTAI

1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-toe
Telefonas GANAU MM — Ohfcag*
OFISO VALANDOS
Kaadlen >:00 a m. Iki t;SO p. m.
Treč. tr Seftt: »:»0 a. m. Iki . ,
»:«• p. m.

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.

REZIDENCIJA:

Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

6631 S. Callfomla Avė.

2423 West Marųuette Rd.

Tel. REPUblic 7868
Reaidencijos tel.: BEVerly 8244
Ofiso tel. VIRginia 0036

PHYSICIAN AND SURGBON

DR. I. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:

4157 Archer Avenue

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

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

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930

4*

756 West 35th Street

Wh'rtney E. Tarutis
ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

8133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moą iki
▼ai. vak.

S-tM

Tel. CALomet 6877

134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL Stote 7572

DAKTARAI
TeL YARda 3146

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

3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 6969

BR. P. C. VVINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road

Ofisas ir Rezidencija:

Ofiso teL CANaI 2346
•
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
Res. tel.: HEMlock 8150

2155 West Cermak Road

Tel. YARda 2246

DR. €. VEZELIS
DANTISTAS

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefonas: HEMlock 6840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
Tel. CANaI 7171
Nuo 8 v&l. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tel...................VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR, CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9
Nedėliimis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANaI 7329

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTO JAS TR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

(2-tros lubos)

TeL MIDvay 2880

Chicago, T1L

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai.
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.
Sekmadicsiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Tel. YARda 0994
Rez. tel. PLAsa 3260
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL

’Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

BR. A, JENKINS

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergancy — call MIDway o«mu
Res. — HEMlock 1643.

DR. P. Z. ZALATŪRIS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2300 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

TaL CANaI 0267
Rm. tel.: PROspect 6659

1821 Sa Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Reiidencija: 6600 So. Artertan Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

TELEFONAS: CANAL 8887

1—4 ir 6:30—8:30 vakare

4645 So. Ashland Avenue

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehilI 0611
Office tel. HEMlock 4848

ADVOKATAI

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
pirmadieniais tik vakare nuo 7-9;
Pirmadieniais, Trečiadieniais
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
ir Šeštadieniais
šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,

YARDS 3088

OR. A. J. BERTASH

2202 WEST CERMAK ROAD

: |> P’IOTOHRAPH’

|OWEST POSSIIU.E PUR K*

Telephone: — EUCLID 906.

Pritaikina akinius
a t s a k o mingai už
prieinamą kainą.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

JOfrnU

(Prie kampo Lake St)

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

1445 Wnl 35"’

TURTAS VIRS ........................................ $1,100,060.00

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

Nepirk to, ko nereikia,
nors ir pigiausiai gautum.

DR. STRtKOL'lS

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

moji, ištiesta mums su lie
tuviška spauda. Mes atsidė
Malonūs Tėveliai Marijonai, kodami Gerajam Kunigui,
meldžiame
Aukščiausiojo
Mes Australijos katalikai
amžino poilsio danguje.
lietuviai, nors ir pavėluotai
dėl karo priežasčių, siunčia
Kun. J. Tamulis
me Jums savo gilią užuo
E. C. Palionis
jautą dėl brangios atminties
A. Levanas
kun. J. Navicko staigios mir
P. Levanas
ties. Velionis buvo nema
M. Mažonytė
žiau brangus ir mums Aus
B. Balnius
tralijos lietuviams. Jis pir
E. Rainienė
mas suprato mūsų lietuviš
kos spaudos sunkumus Aus
tralijoj ir jo ranka buvo pir

Laiškas iš Australijos

A iki 9 tol vąkare.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
Taipgi pagal sutartį.
•Ofiso telefonas PROspect 6737

Namų taltfoav VIRginia

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 West 63rd Street

Kelvirtad., sausio 13, 1941

Sveikata - Brangus Turtas

DRAUGAS

TEISĖJAS ŽIEMINIAM SPORTE

Nauja tvarka nustatyta organizacijoms
Vokietijos reicho komisa dėti veikti. Leidimo gavimo
ro “Ostlandui” Lohse pat prievolė taikoma visoms
varkymu nustatyta leidimų viešosioms organizacijoms.
tvarka naujoms sąjungoms, Taip pat be leidimo neleid
sambūriams ir kitokioms žiamas joks viešas susirin
organizacijoms
sudaryti. kimas.
Šis nuostatas ne
Pagal
aną patvarkymą, taikomas laidotuvėms ir re
apie naujos organizacijos liginiams susiėjimams baž
sudarymą reikia pranešti nyčių patalpose ir kapinėse.
komisarui ne vėliau, kaip
vieną savaitę po įsteigimo
Kur tos y111 «eriau turtt*
tačiau prieš leidimo gavi-1 Išmintį, negu auksą.
Saliamonas
mą organizacija negali pra-

Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

(3) Mielėse (yeast). (4) Mė
sos ekstraktuose, pav. bul
Ne vien tik vaikams, bet
jono koncentratų kubuose.
ir subrendusiems vitaminas
(5) Patentuotuose ar kon
“A” yra labai svarbu. Šio servuotuose valgiuose.
vitamino užduotis yra išda
Įsidėmėtina, kad nėra vi
linti maisto dalelytes kiek
vienai kūno celei. Jei ne vi tamino “A” baltoje duono
taminas “A” tai mūsų kūne je, nei biskvituose, nei marnuolat dūstančios celės ne garinoje, nei krakmole, nei
atsinaujintų ir neaugtų. Tai saldainėse, nei želatine, nei
kaip
gi vitaminą “A” vadiname tokiuose valgiuose
“corn flakes”, “puffed rice”
auginamuoju vitaminu.
ir panašiai. Vien tik tokiais
Kas atsitinka kai pristinga valgiais maitinantis, kuriuo
REZERVUOKITE
kūnui vitamino “A”?
se nėra vitamino “A”, žmo
1. Žmogus gauna akių li gus negali būti sveikas. O
GEGUŽIO 3 d.,
gą vadinamą “kserophthal- tai labai svarbu žinoti mo
1942 m.!
mia.” Iš pradžių žmogus tinoms bei šeimininkėms.
(“Draugas" Acma telepboto)
guodžiasi vištakių, būtent,
Vyriausiojo teismo teisėjas William O. Douglas su savo sūnum užsiima savo mė
ir vykit į Speciali Parengimq
Pakankamai papasakojau
saulei, nusileidus beveik nie apie vitamino “A” svarbą. giamuoju žieminiu sportu Burke, Va., ūkyje.
ko nemato. Paskui akys pra Apie kitą lygiai svarbų vi
deda traiškanoti, pūliuoti ir taminą “B” patieksiu žinių
veno arčiau fabrikų —
gali net apakti.
pramonių centruose. Šian
sekantį sykį.
dien yra kitap. žymioji da
2. Vaikai nustoja augę,
lis darbininkų gyvena toli
jų sveikata nyksta, ir jei Daktaro atsakymai
GEGUŽIO VAKARAS
dar ilgokai negauna vitami į klausimus
Office of Production Ma Į Washingtoną nuvykę nuo fabrikų. Tolokose apy
no “A” tai miršta papras
nagement iš Washingtono automobilių pirklių organi linkėse jie turi įsigiję na
Atsakymas V. G. — Ne
Automobiliai reika
tai nuo septiškų komplika
kuris įvyksta tą dieną
paskelbė, kad naujų auto zacijų atstovai protestuoja mus.
skersvėjis
yra
paralyžiaus
lingi
ir
farmeriams.
cijų. Suaugusieji gali ilgą
mobilių,
sunkvežimių ir prieš tuos ir kitus suvaržy
priežastim,
bet
pratrūkusi
Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
laiką pagyventi, daug ilgiau
Jie sako, kad tais
“trailerių” pardavimo drau mus.
Deja yra karas ir vyriau
kraujo
gyslelė
smegenyse.
nei vaikai, bet ir jie paga
dimas prailginamas iki va griežtais suvaržymais ne sybė pirmiausia turi rūpin
prie 46-tos ir South Wood Street
Dažniausia
tai
atsitinka
kai
liau sirguliuoja ir miršta
sario 2 dienos. Pirmiau šis vien 45,000 auto pirklių ne tis karo pajėgų reikalais.
*****
kraujo
spaudimas
yra
pernuo septiškų komplikacijų.
draudimas buvo paskelptas teks užsiėmimo, bet tuo bū Tad protestai čia vargiai
— Rengiamas —
didelis (high blood pres- nuo sausįo 1 iki 15 dienos du bus daug pakenkta ir
gali ką gelbėti.
3. Kraujas netenka atspa sure). Tamsta guodiesi, kad
Management pačiai karo gamybai. Vy
VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
rumo prieš užkrečiamas li jau septyni mėnesiai kaip laikotarpiui.
gas: visokie katarai, pneu savo mylimą ligonį su gydy sako, kad vyriausybė iki šio riausybės pareigūnams nu
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų
nesuspėjo
suda rodoma, kad žymus skaičius
monija, rožė ir visokiausios tojų pagalba gydai, ir kad laiko
Londonas, sausio 13 d. —
programos, kaip karo pramonių darbininkų Prezidentas Rooseveltas pa
limpamos ligos greičiau ka ligonis nesveiksta... ir kal ryti
binasi prie tų, kuriems pris tini gydytojus. Kartais ima kaip ir kokiu būdu nauji gyvena už 15 - 20 mailių kvietė Amerikon Graikijos
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
karalių
Jurgį
II
ir
premjerą
nuo
fabrikų.
Be
automobi

ir
kokiu
būdu
nauji
rėmimui, Atsižvelgiant į šiuos Karo Sunkumo Laikus.
tinga vitamino “A”. Taigi net trejetą metų iki paralyEmanuel Tsouderos.
lių
jie
negalės
kasdien
pa

■
--------------r
miai
turi
būti
paskirstomi.
žiemos metu norint išvengti žiuotasai gali valdyti sąna
siekti savo darbo.
V »»'. Vienatinė
slogų bei kitokių ligų, • rei rius, o be gydytojo pastan
Pranešta, kad visoj šaly
<: t J
kia būtinai stengtis valgyti gų tai ir ilgiau ima pasveik pirkliai turi įsigiti apie jiems susisiekimų priemonė
yra automobiliai. Pirmojo
“Jis turi greitumą, patogumą, lankstumą, taipgi
tokį maistą, kuriame ran ti.
450,000 naujų automobilių
pasaulinio
karo
laikais
au

dasi daug vitaminų “A”.
ir naujų sunkvežimių, kurių
ir daug ekstra darbo ir laiko sutaupimo įtaisymų.”
tomobiliai mažiau buvo praAtsakymas
J.
A.
—
Pa4. Pastebėta kad vitami
dabar negali parduoti. Taip
nas “A” naikina akmenis storėjimas aplink lūžusį kau pat pranešta, kad automo plitę ir tada darbininkai gy
pūslėje ir inkstuose. šio lą yra normalus procesas. bilių ir sunkvežimių fabri
vitamino trūkstant, akme Tamsta nesirūpink, nes tai kai turi dalių, iš kurių bus
“Taip, iškaityk dar jo gražumą Ir ekonomiškumą. Pa
Priimtas
karo
nys atsiranda. O vartojant nereiškia vėžį.
galima sustatyti iki 200,000
dirbtas duoti dums ilgy mėty be rūpesčio patarnavimą."
daugiau
vitamino
“
A
”
,
—
naujų
automobilių
ir
sunk

*
laivynan
akmenys išnyksta.
Gyvas tikėjimas turi būti vežimių. Kai vieni ir kiti
Apie šį stebuklingą vita pagrįstas Dievo meile, nes bus parduoti, iki karo galo
Praeitą savaitę per šiau
miną “A” galima būtų labai jis eina iš Dievo malonės. visas šalis neturės naujų šiančius šalčius iš Loretta,
daug prirašyti, bet ir šių Bet Dievo meilė turėtų būti automobilių ir sunkvežimių. Wis., atvyko Chicagon Rokelerių pastabų pakaks į- jaučiama. Juk kiekviena mei Tenkinsis senaisiais, jei bus bert Novak, 43 m., su savo
dant suprasti kaip svarbu 15 jaučiama.
Ji nuolatos galima gauti kokių nors pa sūnum George, 20 m. amž.
yra žmogui tas vitaminas mums primena mylimą daik dangų (guminių lankų).
Kelionę į Chicago atliko au“A”. Laimei, -šio vitamino tą, liepia jo pasiilgti, jo ne
toistų pavežinimais. Nakvo
pakankamai žmogus gauna tekus liūsti, o jam esant ..
davo policijos nuovadose.
ii • ll
jei valgo šviežią ir tinka džiaugtis. Meilė mus jaudi- H0W6ll NeiCJ llDOrrlOOO Robert Novak su sūnum
mai pasirinktą maistą.
Chicagoj apsistojo pas savo
na, egzaltuoja, priverčia mū
Daugiausia vitamino “A" sų širdį smarkiau plakti. Iš House
brolį. Jiedu čia atvyko su
randasi sekančiuose valgiuo tiesų, esama tokios ir Dievo
pasiryžimu įstoti karo tar
Howell
Neighborhood nybon.
se: (1) pieniškame: saldus meilės.
; House yra 1859 So. Racine
pienas, rūgštus pienas, grie
Sūnus pripažintas tinka
. avė. Tenai įsteigti kursai
tinė, sviestas, taipgi ir sū
mu
ir priimtas laivynan. Tė
jaunoms moterims šio karo
ris jei padarytas iš viso pie
metu daugiau susipažinti su vui gi nurodyta palaukti
no. (2) Daržovėse: kopūs
Hil Then ffbere It Hurts namų ruoša ir slaugymais. tinkamesnės progos.
tai, salotos, špinakai, mor
Vykdoma Am. Raudonojo
Priimtas laivynan George
kos. Bulvėse, burokuose ir
Kryžiaus
direkcijoje.
.... BUY BONDS!
Novak tikisi būdamas tar
svogūnuose nedaug randasi
Pamokos vyks dienomis nyboje išmokti elektrikininšio vitamino. (3) Mėsiška
ir vakarais. Prasidės pir ko amato.
me: kepenyse, inkstuose šir
madienį, sausio 19 d. Jau
dies raumenyse, riebioje žu
• štai ultra-modemiSki Gazo Pečiai su
nos moterys kviečiamos re
vyje. Liesoje žuvyje ir lie
22 atskirais ir naudingais įtaisymais —
sujungta su neapsakomu gražumu, kad
gistruotis. Informacijų ga Žinios iš Lietuvos
soje mėsoje vitamino “A”
nuskaidrint Jūsų virtuvę ir palengvinti
lima gauti ir per telefoną —
randasi nedaug. (4) Ankšti
— Biržuose prie lietuvių
Jūsų darbą! Ateikite pamatyti daugu
MONroe 0333.
mą visokių modelių Certified Gazo Pe
niame: šviežiuose žirniuose,
nacionalistų
partijos
veikia
Make no mistake—this la a Hfe
čių, ir iSsirinkite vieną, kuris pato
pupose. Be to, daug šio vi
Maironio vardo meno kuo
or death struscle. Men are dy
giausi pritiks Jūsų finansinių! stoviui
lng ln your defense. Dylng that
tamino randasi kiaušinio
ir reikalavimams. Rasit, kad tai bus ge
Vichy, sausio 13 d. — To pa, kuriai vadovauja moky
America
may
be
safel
ras
investmentas, kuris apsimokės di
trynyje, o ypatingai daug
kijo pranešimas sako, jog tojas Leonas Kuodys. Kuodeliais dividentais, patogumu ir naudin
Olve our flghtlng men the
Malajuose britų ir Australi- Į pa šiomis dienomis surengė
randasi žuvies kepenų rie
gumu. (šis skelbimas leidžiamas Public
guns. the planes, the tanka they
jos
kariuomenės pasipriešini i didelį literatūros ir kultūService Company of Northern Illinois).
baluose (Cod-liver oil, Halineedl Bonds buy bomba. Evmas
sustiprėjęs.
ros vakarą, kuriame daly
but-liver oil etc.).
ery dlme, every dollar you put
jausi CP Gazo Pečiai dabar rodomi visose
Into
Defense
Bonds
and
Štampe
vavo mokytojai Petras ZaNėra vitamino “A” sekan
ta a blow at the enemy. Hltthem
Kolumbo Vyčiai suorgani blackas, Leonardas Matuzečiuose valgiuose: (1) žale
where lt hurts — buy bonds I
zuoti 1882 m., New Haven, vičius, Julius šimkevičius,
sų aliejuose (olive oil, cotBonds coat aa littie aa $18.78 up—
štampe aa Uttle aa 10 centą up.
Conn. šįmet sueina 60 m. Kazys Liaudanskas ir Jaku
ton-seed oil, linseed oil etc).
jubiliejus.
bauskas.
(2) Lydi ntuose taukuose.
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Brufališkumo rekordas
.

Japonai žiauriai puola Filipinų salų kaimus. Tuo pik
tinas Amerikos žmonės, biaurisi visas civilizuotas pa
saulis. Dėl to užsimota užpuoliką nubausti.
Bet, reikia neužmiršti, kad japonai tokiu pat bruta
liu būdu vedė karą prieš Kiniją per penkerius metus.
Japonai, negalėdami nugalėti kiniečių armiją, mėgi
no sutriuškinti Kinijos pasipriešinimą masinėmis žu
dynėmis. Jie skerdė vyrus, moteris ir vaikus. Žeidė Ki
nijos kūną, liejo jos kraują, be jokio pasigailėjimo, lyg
turėdami iš to savo žiaurumo jausmams pasitenkini
mą. Kai kuomet nors bus surašytas galutinas japonųkinų karo rekordas, tai, be jokios abejonės, bus juo
džiausias lapas žmonijos istorijoj. Ligšiol dar nėra su
rinktos visos žinios iš to karo eigos, bet ir iš tų žinių
jau aišku, kad japonų brutalumas yra pralenkęs visus
kitus karus.
Totalitarizmo vadai, kol jų yra viršus, valdo teroru,
kariauja brutališkiausiomis priemonėmis. Ne kitaip el
giasi ir Vokietijos naciai, kurie teroru valdo ir pačią
Vokietiją ir visus okupuętus kraštus. Bet, galima nu
manyti, kad tie tarptaaitiniai teroristai ir gengsteriai,
kai jų jėgos bus jau sutriuškintos, bus pirmieji, kurie
apeliuos j žmoniškumo jausmus. Jie prašys, kad nebūtų
naudojamos tos nežmoniškos, žiaurios priemonės jų nu
baudimui, kokias jie naudojo vesdami imperialistinį
karą arba valdydami savo kraštą.
Jei kas, tai Amerika, kaip vakar skaitėme Preziden
to laiške vyskupams, neturi tikslo keršyti nugalėtie
siems. Amerika įstojo į karą tam, kad ne tik apsiginti
nuo užpuoliko, bet kad nuginkluoti visus diktatorius
gengsterius, kurie šį karą iššaukė, tiek daug tautų už
grobė, žmones vergais pavertė ir savo teroristinę val
dymo sistemą nori įvesti visuose pasaulio kraštuose.
Amerika kariauja už demokratiją, už visų tautų lais
vę, už visų žmonių jiems paties Dievo duotas teises ir
gerovę.
- •

Mūšy pačių reikalas
Šiais laikais jr Amerikos ir kitų kraštų žmonėms
daug ir sunkių pareigų yra uždedama. Tų pareigų šian
dien netrūksta ir mums. Pirmoje vietoje visomis savo
jėgomis turime stovėti krašto gynime. Tai iš mūsų rei
kalauja daug — ir fizinių ir moralinių jėgų didžiausia
įtempimo, reikalauja pasiaukojimo.
Nė iš vieno lietuvio nesame girdėję nusiskundimo,
kad jam būtų per sunkios krašto gynimo pareigos. Tam
tikslui nieko nesigailima, nes aiškiai žinoma, kad Ame
rika kariauja ir už mūsų laisvę ir gerovę ir už viso pa
saulio žmonių gyvybinius reikalus.
Bet geras amerikietis lietuvis žino ir tą, kad jis bus
naudingesnis šiam tikslui ir savo pareigas geriau ir
lengvesniu būdu galės atlikti, jei jis laikysis savo lie
tuviškų organizacijų, jei seks lietuvišką spaudą, kuri
informuoja ir nurodo tikslingesnius kelius pilietinėms
šiuo momentu pareigoms atlikti.
Dėl to ir apeliuojame į savo tautiečius remti savąją
spaudą, ją prenumeruojant, lankant jos surengtas pra
mogas.
Busimąjį sekmadienį, būtent sausio 18 d. įvyksta
dienraščio “Draugo" metinis koncertas, į kurį, tikimės,
be didelių raginimų ir prašymų gausingai mūsų rėmė
jai susirinks. Visi, juk, gerai žinom, kad šiuo momentu
ypač dienraštis yra reikalingas, žinom ir tai, kad be
visuomenės paramos jis sunku būtų išlaikyti. Tad,
“Draugo" rėmimas yra svarbus reikalas ir tai mūsų
gačūį reikalas.

Ketvirtad.,

D B A U G A B
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sausio 15,

1941

šių laikų maldų intencijos
Prel. Fulton Sheen, Katalikų Universiteto profeso
rius ir pagarsėjęs oratorius, vienoje savo kalboje pa
sakė, kad demokratija reikia pakreipti prie Dievo no
rint prašyti, kad Dievas būtų su demokratija.

Savo laiku Hitleris prašė Dievo pagalbos vokiečių
nacių planams. Prel. Šheen, dėl to, pastebėjo, kad na
cių vadas turėjo galvoj, jog Dievas yra ne tik vokietis,
bet ir nacis. “Mes neturėtumėme daryti tokių klaidų"

(“Draugas’
šio 15 d.)

1917 m. sau-

— sako prel. Sheen. “Mes meldžiamės ne dėl to, kad
Katalikų veikėjų suvažia Po svietų pasidairius
Dievas remtų mūsų tikslus, bet kad mūsų tikslai būtų
sutikime su Jo šventąja Valia. Hitleris pirma nustato vimas.... Sausio 10-11 dieno
Daugelis vyrų skundžiasi
savo planus, paskiau tik prašo Dievo pagalbos. Mes mis Pittsburghe buvo lie moterimis. Jos tokios, ano
turime melstis, kad Dievas mums nurodytų savo tei tuvių katalikų veikėjų su kios ir dar kitokios. Bet,
sybę ir tik tada su visa savo sielos energija nešti tą važiavimas, kuriame užgir- vyrai, pasakysiu, kad mote
Tiesą į laisvą bendradarbiavimą su Jo palaima. Kitais ta Amerikos Lietuvių Ta rų atžvilgiu mums čia yra
žodžiais tariant, mes turime mažiau galvoti apie tai, rybos dekleracija, įteikta rojus.
Būtumėt jus pilie
valstybių
ambasadoriams
kaip gauti Dievo paramą demokratijai ir daugiau steng
čiai Sumatros, ypatingai Pa
Vašingtone... Nutarta pagar dango (ne padangių) kal
tis demokratiją pakreipti prie Dievo?’
sinti rezoliuciją svetimtau
Kalbėdamas toliau apie maldą, prelatas suminėjo pre čių sppaudoj, reikalaujančią nuose! Va, jums truputis
zidento Linkolno nurodytas maldos intencijas Civilinio pilnos Lietuvai nepriklauso iš tos salos vyrų gyvenimo
Karo metu, būtent: 1) laikyti karą, kaipo bausmę už mybės.... Nutarta prašyti ir teisių;
užmiršimą Dievo, 2) prašyti atleisti už tautines nuo šv. Tėvo per Apaštališkąjį
Kai berniukas su’aukia
dėmes, 3) atstatyti vieningumą ir taiką.
Delegatą, kad paskirtų lie brendimo amžiaus, praside
«•
Katalikų Bažnyčia, pabrėžia prel. Sheen. kaip tik ir tuviams dieną rinkti aukas da jo vergystės laikai. Jis
visose bažnyčiose.... Visiur yra atskiriamas nuo moti
ragina tikinčiuosius melstis tomis intencijomis.
steigti Tautos Fondo sky nos, kuri su dukterimis gy
rius... Nutarta įsteigti infor vena didesniajame name, ir
macijos biurą Vašingtone... apgyvendinamas šalia jo
mažesniame,
Dėl pradėtų žygių
Leisti periodinį anglų kal stovinčiame
ba laikraštį, kuris informuo prastesniame. Jis čia turi
“Darbininkas” rašo:
tų svetimtaučius apie Lie gyventi tol, kol jį kokia mo
“Tačiau šiuo atveju užpuolikai ne tik smarkiai gi tuvą.... Parūpinti Lietuvos teris pasirenka sau vyru.
nasi, bet dar ir Japoniją į karą įtraukė. Sakoma, kad istoriją anglų kalha... Su Bet ir kaip vyras jis nėra
Japonija vien iš desperacijos kariaujanti. Tegu bus ir vienyti katalikų spaudą ir nei šeimos galva, nei šeimos
taip. Bet gerai apsiginklavęs desperatas tiek žalos pa ją pastatyti ant tvirtų pa kojos, bet turi daryti tik
tai, ką žmona įsako.
daro, kad išmintingi žmonės, matydami, jog jam lik matų.
viduoti prireiks be galo daug nuostolių panešti, mėgi
Kadangi vyrai nieko ne
na jį kaip nors nuraminti. Demokratijos vadai visų
turi ir jokios galios neturi
Baisus triukšmas... Triukš
pirma išmintingi. Ir Japonija tik tol bus desperatiška,
nei šeimos nei visuomenės
kol tikėsis laimėti. Gi jei kiti jos talkininkai bus vi mas Chicagoje dėl suėmimo gyvenime, tai ir bet kokį
sai nusikamavę, tai ir Japonijos desperatiškumas iš policijos viršininko didėja. turtą paveldi moterys. Na
garuos. Ką tada darys išmintingieji demokratijos va Prokuroras Hoyne įrodinė mai, žemė, gyvuliai — vis
dai? Norės pakartoti Versalio traktato klaidas, kele ja, kad policijos viršininkas kas priklauso tik moterims.
tą stambių valstybių pasmaugti ir išperėti sekamąjį ir kiti policijos pareigūnai Berniukas gauna motinos
pasaulio karą? Vargu. Vieno bandymo užteko. Paga bičiuliavę su visokiais nedo pavardę. Kai jis veda, vėl
liau demokratijos vadai aiškiai pasisako, kad šis pa rėliais, ėmę kyšius ir 11.
gauna žmonos pavardę. O
•
saulio karas turės būt paskutinis. Kaip tai jie įvyk
kai jį žmona išvaro, jis grįž
dys? Smaugdami buvusius savo priešus? Ne. Duoda
“Nusausintas'* Columbia ta pas savo motiną ir vėl
mi progos jiems gyventi. Ramybę ir taiką gimdo ne distriktas,... Senatas 55 bal vadinasi motinos pavarde.
kerštas, bet žmoniškumas.
sais prieš 32 priėmė įstaty
Prie kiekvieno moterų na
mą,
kuriuo
Columbia
dis
mo yra ketvertas ar dau
Tad, pasidėkojant kai kurių kariaujančių valsty
trikte
uždraudžiama
išdirbi

giau namų vyrams. Daugu
bių sunegalėjimui ir demokratijos vadų išmintingai
nėti
ir
pardavinėti
svaigina

mas kaimų turi penkiasde
politikai, karas gali savaime išsieikvoti. Ar tas mo
šimt arba šešiasdešimt šei
mentas kiek tolėliau, ar visai arti, suvokti tiksliai ne muosius gėrimus.
mų, kurių priešakyje yra
galime, bet reikia prie jo ruoštis, kad neužkluptų mus
Nuskandino 40 laivų... Ru- kaimo seniūnė. Kaimų se
netikėtai. Ar ruošimės?
sij oš karo laivų eskadronas munes
niūnės suaaro
sudaro tarp savęs
savęs
Galų gale kad ir nerangiai, šis tas jau padaryta, užpuolė Anatolijos pakraš- aukščiausią kilties tarybą
susibūrė Nepriklausomos Lietuvos Taryba. Jei susi tį Juodose jūrose ir ten nu Čia nėra nei karalienės, nei
kūrė, tai ne vien formalumo dėliai. Ji turės veikti, ar skandino 40 turkų laivų, ku atskiros valdovės. Svarbiau
bent kol kas apsidairyti, kas bus darytina. Visiems rie plaukė į Konstantinopolį sieji nutarimai daromi dvyaišku, kad politinė Lietuvos padėtis šiuo momentu la su įvairiomis prekėmis.
lykos moterų tarybos, kuri
bai sunki. Nepriklausomybės perspektyva paini ir
miglota. Tad Tarybos uždavinys sudaro nepaprastai
HEALTHY, WEALTHY
sunkią naštą. Netenka abejoti, kad visa mūsų išei
vija nuoširdžiai padės Tarybai tą naštą sėkmingai
pakelti, po ja nesuklupti ir ją įnešti į ištroškusias
laisvės sielas. Vienybės, rimties ir — maldos.”

JAM NEREIKIA KELTUVELIŲ

’tv.

AlSTOftICAL HEACTM
— PACTS

Doctors of

("Draugas"
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šis eilinis kareivis Frank S. Leavitt, vadinamas “Man
Mountain" Dean, kurs tarnauja Fort McPhearson, Ga.,
nepaiso keltuvėlių pakeisti automobilio padangą. Jis au
tomobilį pakelia.
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sudaro organą kilties įsta
tymams leisti.
Vyrai čia taip pat nelai
komi ir šeimos nariais: jie
greičiau yra svečiai, nes
žmonos juos gali išvaryti,
pakeisti ir tt. Vyras visuo
menės gyvenime stovi že
miau, kaip neturtingiausia
kaimo moteris. Jis, atsis
kyręs nuo savo motinos, ne
tik žmonos pavaldinys, bet
ir visų moterų, kurios tai
šeimai priklauso. Maistą
jam turi teisės duoti tik jo
žmona, kitos moterys tos
teisės neturi.
Kas labiausia čia vyrą pa
žemina, tai vestuvės. Kai
moteris pasirenka vyrą, jis
yra sutuokiamas su ja. Ves
tuvių ceremonijos atlieka
mos kaimo seniūnės. Jose
dalyvauja tik tas vienas vy
ras. Kaimo seniūnė jam sa
ko:
“Aš sutuokiu tave su šia
moterim.
Tu gausi pen
kiasdešimt guldenų.” Tai viša " ceMinortija. Sužadėtinis
tada gali eiti namo. Mote
ris tada švenčia bent aštuonias dienas vestuves. Jau
nasis vyras tik tada gali ap
sigyventi pas savo žmoną,
kai jis yra jos šaukiamas.
Į vestuves prisirenka daug
moterų iš apylinkės kaimų.
Jos valgo ir geria, juokiasi,
šneka, šoka, bet tik vienos
moterys. Vyrai turi parū
pinti maistą, dirbti, palai
kyti tvarką. Iš vestuvių
puotos vyrai gauna tiek,
kiek lieka nuo moterų stalo.
Augusiems kursuose pre
legentas paklausė Miko Mu
sės, kas tai yra perkūnaa
Musė jam taip atsakė:
— Perkūnas yra toks
pištaletas, kurį sunku su
valdyti, todėl pasauly dar
uošvės gyvena.

AND WISE!

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj

z

- Egzekucijos turgavietėse. - Paskutinė minutė prieš sušaudyme.
- Saukite čia, - suriko kitas prask leidęs krūtinę. - Kardinolas
pasakoja apie alkanus vaikus užkaltame vagone. - Mirtinai sušalę
žmonės. - Gestapo išmetė naujagi mį pro traukinio langę. - Pakarti
"čikenai'' prie Gestapo dury. - " Draudžiama įeiti lenkams, žydams
ir šunims.'' -Skandina degtinėje ir pornografijoje. - Lenkaitės
karių pasilinksminimui.

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
(Tęsinys)

Jaunasis vyras pasijuto kiek nejaukiai. Pažiūrėjęs
man į akis, tiesiai paklausė:
— Aš pasiųstas GPU surinkti žinias apie Jūsų tė
vą. Turėčiau jūsų kaimynų pasiklausyti, bet galite ir
jūs duoti man žinių.
Jis išsitraukė iš kišenės užrašų knygelę, pasitraukėm iš gatvės, ir pradėjo mane klausinėti. Turėjau jam
atsakinėti į visus galimus ir negalimus klausimus, jis la
bai domėjosi kokiai partijai priklausęs mano tėvas anks
čiau. Jam paaiškinau, kad mano tėvas niekada nesirū
pino politika, kad tik darbo žiūrėjęs.
— Taip, Jūsų tėvas yra mums reikalingas žmogus, ir
dėlto jam nieko neatsitiks. Bet jis kaž kur kalbėjęs
prieš komunistų rėžimą, retkarčiais jis vaikščioja į bažnyčią ir vakar vienam ligoniui pasakęs, kad vaistai tik
komisarams. Prašau jam pasakyti, kad ateityje prikąs
tų liežuvį. Jei mes surasime daugiau įtarimų, jam bus
blogai.
Po pietų norėjau papasakoti tėvui apie šios dienos su
sitikimą, bet kaž kaip negalėjau atverti burnos. Paskui
jam papasakojau pašnekesį su čekistu.
— Jie gali mane sušaudyti, būtų geriau, nei šis am
žinas kankinimas! Ko jie nori? Mano gyvenimas aiškus,
kaip ant delno, ir dar jie vis šnipinėja, kaip kiaulės dum
ble! Ko jie nori?
Tėvas pradėjo smarkiai vaikščioti ir taip sušuko, kad
vaikas iš miego pabudo ir pradėjo verkti.
Ir motina buvo labai susijaudinusi.
— Lvovai, — tarė ji, — pagalvok, kad tu turi šeimą!
Reikia tylėti, ką galima padaryti?
— Aš negaliu tylėti, aš negaliu tylėti! — šaukė jis.
Kiek nusiraminęs, atsigulė ant kanapos, veidą už
klojo pagalviais, ką jis darydavo labai susijaudinęs, ir
užmigo.

Po vokiečių pergalės va- i
karinėms Lenkijos dalim?
buvo paskirtas naujas gau*
leiteris (nacių partijos va
das vienai apygardai) Forsteris. Jis savo kalboje Bydgoščiuose 1939 m. Lapkr. 20
d. taip prabilo:
— Būdamas Fiurerio pas
kirtas į šį postą aš užtikri
nu, kad vokietybė triumfuos
šiuose kraštuose. Aš gavau
aiškius įsakymus — suvo
kietinti juos kaip galint
trumpesniu
laikotarpiu.
Aukščiausia ir garbingiau
sia mūsų uždavinys bus da
ryti viską, ką tik galima,
kad

per keletą metų čia išnyk
tų viskas, kas galėtų pri
minti Lenkiją*

Tas liečia ypač šio krašto
apvalymą nuo lenkų rasės
(tautos žmonių). Kas tik
priklauso prie lenkų tautos,
turės apleisti šį kraštą. Šio
je kovoje mes nebūsime gai
Balandžio 17 d. lestingi, visada parodysime
reikiamą kietumą.”
Jau penkta diena jaučiuosi blogai. Galva plyšta iš
skausmo, sąnariai kaip švininiai; mano pirmykštės ener Savieji neatgauna nė lavonų
gijos ir lankstumo neliko nė šešėlio. Dirbu kaip lig šiol,
Paskelbus šitokią progra
bet kiekvienas judesys reikalauja didelių valios pastangų. mą, visu griežtumu ją pra
Nesiskundžiu, nes niekas negali man padėti. Mano dėta vykdyti. Kas tuose kraš
kūdikis auga ir bujoja, jo rankutės ir kojos darosi vis tuose darosi, vaizdžiai atpa
apvalesnės, o aš pati diena iš dienos iš bado nykstu ir sakoja neseniai išėjusi kny
silpnėju. Džiaugiuosi, kad mano silpna sveikata neken gutė “Extermination of the
kia bent vaikui, bet bijausi pati, ar ilgai ištesėsiu O polish people and colonizakas tada?
tion by German nationals”

Balandžio 27 d.
Leninui pradėjo blogiau sektis, jis nedalyvavo parti
jos kongrese.
Gegužės 9 d.
Mano vaikas linksmas ir gyvas. Aš jį išsinešiau
laukan ant rankų, nes visame mieste niekas neturi nė
vieno vaikų vežimėlio. Kalva, gulinti visai prieš mūs
langus, pasipuošė žalumu, liekni beržai skleidžia stiprų
sprogstančių pumpurų kvapą. Ilga, nholaidi lentinė tvo
ra, užstojusi man reginį į laukus, šiandien rodosi mažy
tė ir nereikšminga šviežiame žalume ir skaidrioje dan
gaus platybėje.
, A... , . . x. .
.
Pavasaris! Mano mažutėlis, kaip kačiukas, pūtuoja
nosiuke, paskui ramiai užmiega. Ilgai, ilgai sėdžiu su
miegančiu mažutėliu ant kelių, įsmeigusi žvilgsnį į to
limą laukų reginį. Viskas maudosi pavasario saulėje.
Mane apima mieguistas silpnumas, nieko negalvoju, nieko
nenoriu žinoti.
Iš susnudimo mane pažadina verta susidomėjimo mo
teris. Visados su malonumu pasižiurau į šią tipišką, iš
liaudies kilusiją rusę. Jos pilkai mėlynos akys, visados
su ja kalbant, kiekvienam žiūri stačiai į veidą; jos balti,
sveiki dantys rodo energiją ir gyvastingrraą.
Lengvai atlošusi galvą kiek į užpakalį, raudona ska
rele, ant pilkai balkšvų plaukų, grynas rusės tipas. Ap
sivilkusi šviesia pilka bliūzele ir tamsiai mėlynu kartūno
sijonu; jos rūbai išplauti ir išlyginti, kurpės nužibintos.
Dabar matant visur apsileidimą ir neestetiškumą, ši mo
teris gali atkreipti visų akis.
— Sveika, Aleksandra Lvovna! — sveikina ji mane
maloniai. — Ar galiu šalia jūs prisėsti? Su sūneliu išė
jote pasivaikščioti, o kokia graži šiandien diena!
Kairiąją ranka ji paglosto mano vaiką, jis pabunda
ir pradeda juoktis. Valandėlę sėdime tylėdamos, paskui
ji sako, ligi ausų parausdama:
— Manasis jau vėl pasivaideno!
— Kaip, jūsų vyras sugrįžo?
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patingai varginga; tik pri
siminkime, kad per karą
daugelis
namų buvo sunai
— Iš pradžių taip žmones
vežė į barakus Radome, kinta.”
(Bus daugiau)
Kielcuose ar kituose dides
niuose miestuose, >— taip
toliau pasakoja kard. HlonWoAe Up, Ame'icansl
das. Vėliau tie tremtiniai
buvo
Wake up. Amerlišmetami kokiame mažes
cansl
niame mieste, kaamelyje
ktake Amertca's
answer ros oot
ar net atvirame lauke ir
over
the world.
paliekami likimui.
Every Citizen mušt
Vokiečiai jais daugiau ne
back the United SUtes Army
and
Navy to vlctory—back them
sirūpino. Pirmiau atvyku
wlth work and money.
sieji pripildė miestus ir kai
Do your part: Buy United
mus, gyventojai juos priė
States Defenae Bonds and
Štampe at your post offlce, bank,
mė vaišingai. Vėliau atvy
or aavings and loan association.
kusieji turėjo klajoti nuo
Oet Defense Stamps at your r«trobos prie trobos ir taip
tall store or from the carrler boy
ieškoti vietos perpildytuose
of this nevrspaper.
butuose. Jų padėtis buvo y-

Klajojo nuo trobos
prie trobos....

Naciai pasiryžo išnaikinti lenkus

Vienos Rusės Dienoraštis

JBbs daugiau).

«
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vuoja Prancūzija. Tegyvuo-1 įį vežamųjų nepakn ęn sunją Anglija!
kūmų numirdavo. O ir gy
Praskleidė marškinius
vieji į paskirtas vietas at
ties širdimi....
vykdavo su palaužta sveika-,
Kai jaunas ūkininkas Ma ta.
dalinskis buvo nuvestas į
mirties vietą, jam buvo įsa
S. K. Lukas
kyta nusigręžti nuo karei
vių, turėjusių jį sušaudyti.
Tačiau kai buvo duota ko
manda šauti jis staiga apsi
Dažnai nuo savo kasdieninio užsiėmimo laisvomis valandomis
gręžė, praskleidė savo marš
Aš užmetu didelius mano minčių tinklus ant plačių ir giliųjų
kinius ties širdimi ir sušu
Praeities laikų dienų jūrų, kurios atgalios iš paslaptingųjų
ko:
Amžinystės užuomaršos dausų jau nesugrįš... Lėtai — neskubomis
Nuslenka minčių tinklai į praeito gyvenimo jūrų gilumas
— Šaukite čia. Nei vie
Net iki paties dugno praeities — į dingusiųjų dienų tolumas.
nas iš mūsų šeimos nebuvo
nušautas kaip šuva į nuga
Ir, ištraukęs juos pamažu atgal į dabartį — į šių laikų dienas,
rą. Telaimina Dievas tėvy
Aš randu juose gražius savojo praeities gyvenimo vaizdelius,
nę!
Tik ką vos pražydusios mano jaunystės dienų pirmuosius žiedelius,
Mirė 82,000
Kada gyvenimo dirvoj pradėjau aš versti pirmąsias velėnas.
Čia randu gražius savo atsiminimus, kurie dar vis neišdyla
Lenkai apskaičiuoja, kad
Gyvenimo audrose ir, gyvi likę, kai kada viršun iškyla.
apie 25,000 lenkų veikėjų
buvo sušaudyta provincijo
Kadaise, prisimenu, mes, mokyklų auklėtiniai, susirinkdavom
se, įjungtose į Vokietiją
Už Aukštadvario prie miško po atviru dangumi ir stebėdavom.
(2iūr. “Documents relating
Kaip leisdavosi pavasario raudona saulė toli vakaruose.
of the administration of ocIr pamažu gęsdavo jos rausvai balzgana šviesa dangaus skliautuose.
cupied countries” Nr. 8, p.
9). Gi iki 1941 m. liepos
Vos tik saulei nusileidus, iš ežerų tuojau rūkai pakildavo
mėnesio visoje Lenkijoje voIr aptraukdavo slėnius, ir nuo mūsų akių kalnelius paslėpdavo.
kiečlai išžudė 82-000 lenk4Mes gėrėdavomės pilku rūku, danguj žibančiomis žvaigždelėmis.
Taip praneša lenkų infor
Ir prie ežerų krūmuose čiulbančių Lakštingalėlių dainelėmis.
macijų ministerija Londone.

MANO MINČIŲ TINKLAI

Drėgnuose kazematuose
ant šiaudų

Tai dar ne viskas. Žymiai
daugiau žmonių uždaryta
lageriuose, “koncentracijos
kempėse.” Norimų išvežti
žmonių namus paprastai
Gestapo apsupa, duoda nuo
20 minučių iki dviejų va
landų laiko susipakuoti daik
tus ir išveža. Lageriai daž
nai būna drėgni, tamsūs ka
zematai, kur tenka miegoti
aut patiestų šiaudų.

(pusi. 7-30).
Daugelyje vietų pravesti
masiniai žudymai žmonių,
kurie okupantų akyse buvo
kaip nors nustoję gero var
do. Egzekucijos dažnai bu
vo vykdomos rinkų aikštė
se, kur kiti gyventojai pri
verstinai buvo suvaryti žiū
rėti. Nužudytųjų kūnai ne Kelionė šaltyje,
buvo grąžinami namiškiams, užkaltuose vagonuose
bet laidojami bendroje duo
Dar daugiau lenkų išve
bėje, dažnai žydų kapinėse
kad ir mirusieji būtų panie žama į rytinius kraštus iš
tų žemių, kurias vokiečiai
yra pasirinkę kolonizacijai
Paskutinis šauksmas
savo tautiečių. Kardinolas
prieš mirtį
Hlondas, Lenkijos arkivys
Tarp sušaudytųjų Pozna- kupas ir primas (pirmas
niuje yra popiežiaus cham- tarp krašto vyskupų) savo
berlainas (garbės laipsnis) pasikalbėjime su laikraščio
ir katalikų akcijos vadas “La Nation Belge” bendra
grafas Edvardas Potvorovs- darbiu (išspausdinto 1940
kis, senatorius S. Karlovs- m. vasario 28 d.) sako:
kis ir daug kitų, kurių ir
— Pagyvenę kiek dienų ar
pavardės paskelbtos.
savaičių lageriuose tie nelai
Ypatingai buvo skaudi eg
zekucija patrijoto Mečislovo
Ch’apovskio. Mirties vieta
jam buvo parinkta Koscia
nų turgavietė. Gestapo tar
nautojai aikštę prigrūdr
žmonių, kurie turėjo būti eg
zekucijos liūdininkai. Pas
merktasis atsiklaupęs paė
mė į rankas rožančių ir gar
siai meldėsi. Tada jis per
žegnojo minią ir sušuko:

mingieji buvo suvaromi į
prekinius vagonus ir veža
mi į Lenkijos generalinę gubernatūrą. Vagonai visą ke
lią uždaryti. Net vaikams
trūko reikiamo maisto ir
gėrimo. Uždarytuose vago
nuose nebuvo kur atlikti n*v
turalius reikalus. Kelionė
tokiose sąlygose ir tai labai
Šaltame ore truko nuo dvie
jų iki 10 dienų. Beveik kiek-

O kaip stebėtinai tada Mėnulio šviesoje blizgėjo ežerai!
O kokie tada buvo gražūs ir malonūs pavasario vakarai!
Tuomet aš geisdavau, kad tos puikios valandos niekados nepraslinktų,
Pasiliktų ir mano širdies audrų draskomą krūtinę ramintų!
Bet dabar, ištrauktuose mano minčių tinkluose iš užmaršos gelmių,
Iš praeities dienų beribių jūrų, kurių judėjimas vieningai
Susilieja su meilės šviesos Mėnuliu į ritmą — į posmus giesmių,
Aš jau neberandu nė vienos skeveldros ar liekanos tų žavingai
Gražių ir ramių pavasario saulėleidžių ir rasotų rytmečių,
Ir karštų, kaitrios saulės kepinamų, vasaros giedriu popiečiu.
Tik randu ten savo mintis, kurios lyg vandens lelijos pluduruoja
Ir, susitikę su dabartim, vaivorykštės spalvomis subanguoja.
Brooklyn, N. Y. December 17, 1941.

/ NEED YOUR HELP!
■j

PIRKIT APSAUGOS BONUS
f

U. S. iždo departamento
sekretorius Morgenthau pra
neša, kad stambiosioms kor
poracijoms,
kurios
turi
daugelį darbininkų, leidžia
ma savo darbininkams be
tarpiškai pardavinėti serijų
E apsaugos bonus
Iždo departamentas auto
rizuoja federal reserve ban
kas, kad jie kvalifikuotų tas

kmingai patarnauti šalies
vyriausybei bonų pardavi
me.
Anot iždo departamento,
daugumas darbininkų ver
žiasi pirkti bonus ir tuo
būdu finansuoti vykdomą
apsaugos karą. Bet jie ne
turi parankumų bonus įsi
gyti, kas kai kuriais atvėjais surišta su laiko atvė-

— Lenkiją nemirt. Tegy viename transporte kai kas korporacijas, kurios gali sė aimu.

Tad

duodama proga be sunku
mų pirkti bonus savo darb
davių raštinėse, kur nerei
kia laiką užtrukti.
Kuo daugiau korporacijų
sutiks bonus parduoti, tuo
daugiau bus jų parduota,
pareiškia Iždininkas. Jis
ragina visus pirkti apsaugos
Bonus ir ženklus. Ir mo
kyklas lanką vaikai turėtų

darbininkams pirkti ženklus.

Ketvirtad., sausio 15, 1941
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvos Vyčių Choras dalyvaus Lietuvos
nepriklausomybės paminėjime

Tėvų Marijonų

Praėjusį antradienį L. bus dainuojamos Nepri klau
Sv. Ignatijaus
Vyčių choras susirinko į somybės paminėjime.
Bendradarbių
mokyklos alumnai
Beje, praėjusiame choro
Lietuvių Auditoriją savo
pamokoms. susirinkime dalyvavo senas
Šv. Ignatijaus vidurinės reguliarinėms
veikla
mokyklos, Roosevelt rd. ir E. Sutkui, choro pirminin dainininkas Gedvilą, didis
Bridgeport. — Gruodžio 9 Blue Island avė., alumnų kui, patiekus kvietimą daly choro rėmėjas St. šimulis
redaktorius.
(pietūs) vauti Lietuvos Nepriklauso ir “Draugo”
d. skaitlingame TMB susi metinės vaišės
rinkime atstovės raportavo įvyks La Šalie viešbuty tre mybės minėjimo iškilmėse, Džiugu konstatuoti, kad
iš apskrities mėnesinio su čiadienį, sausio 21 d., 6:30 kurios bus vasario 15 d. prie choro priklauso tokie
vakare. Vaišių vedėjas bus Ashland Auditorium, vien veteranai choristai, kaip p.
sirinkimo.
Mr. James R. Quinn, 1906 balsiai nutarė kvietimą pri Dember, K. Zaromskis, R.
Pirm. pranešė, kad sky
Baliauskas ir kiti. Šį kartą
m. klasės alumnas ir 5G imti.
riaus metinė vakarienė bus
Šį kartą choristai susi-1 atėjo ir prisirašė naujų na
wardo aldermanas.
sėkminga.
Nugirdau, kad būsiKalbės paskutiniais lai rinko gana gausingai. Bet
mąjį
antradienį į Vyčių
Skaitytas laiškas kviečian kais Berlyne buvęs karo ko yra pageidaujama, kad kitą
tis į Tėvų Marijonų Bendra respondentas Harry Flan- antradienį pamokoms susi- choro susirinkimą atvyks
darbių seimą vasario 8 d. nery.
rinktų, visi ir kad naujų dai kun. Julius Grinius, V. Vy
Išrinkta net 10 atstovių. Iš
nininkų ateitų. Pamokos čių apskrities dvasios vadas
dalinta narėms laimėjimų
bus toje pačioje vietoje — ir nuoširdus organizuoto
jaunimo veikimo rėmėjas.
knygutės. Pelnas eis sky Jaunas Cicerietis Mirė Lietuvių Auditorijoj.
riaus naudai.
Koresp.
Per užgavėnes choras toj
' Jaunas Cicerietis, Juozas
Apskrities pirm. Drukte- Mažinaitis, 1612 S. 48th Ct., pačioj salėj turės savybės
Apskaitoma, kad kuomet
nis pareiškė padėką ir lin staigiai mirė vakar ryte, vakarėlį, į kurį bus pakvies
Columbus atrado Ameriką,
kėjo skyriui gerų sėkmių. sausio 14 d., 1942 m. A. a. ti ir choro bičiuliai.
Choro vedėjas L. šimutis, Šiaurės Amerikoj buvo 1,Prisirašė šie nauji nariai: Juozas buvo veiklus StudenV. Zableckienė, A. Rjudis, U. tų Sąjungos narys ir šiuo Jr., yra parinkęs gražių, 115,000 raudonodžių (indijo
patriotiškų dainų, kurios nų/.
Galeckienė, 0. Bakutienė. H. laiku nepaprastai uoliai už
Malin, V. Collins, A. Mali- siėmęs tos organizacijos
nausky, B. Churas, H. But veikimu.
kus, H. Saposky, A. Mallon,
H Adomaitis, S. Fisher, M. PLATINKITE “DRAUGĄ”
Gerdžiuška, J. Abramavičienė, R. Mazeliauskienė, U.
Trijų Metų Mirties
Vaišnorienė, P. Antanaitie
JUOZAPAS MAŽUNAITIS
Sukaktuvės
nė, E. Ežerskienė.
Mirė Sauaįo 14 d., 1942 m., 7:00 vai. ryto, sulaukęs 25 m.
Bendradarbė

Iš L. G. F. skyriaus
susirinkimo
Bridgeport. — Gruodžio 7
d. nepaprastam susirinkime
susirūpinta Lietuvos ir trem
tinių gelbėjimu. Įnešta reng
ti daugiau parengimų LGF
naudai. Skyrius tam ir yra
susitveręs, kad pirmoj vie
toj rūpintis badaujančiais
lietuviais Sibiro tyruose.
Bus nužiūrėtas tinkamas lai
kas ir darbas varomas pir
myn.
Be tautos reikalų skyrius
nepamiršta ir savo parapi
jos. Komisija darbuojasi,
kad vakarienė vasario 1 d.
parapijos naudai būtų sėk
minga. Parapijonų pareiga
skaitlingai atsilankyti ir
tuomi paremti parapiją, y
pač jubiliejaus metais. Svar
bu pasirodyti susipratusiais
gerų darbų rėmėjais.
Skyriaus valdyboje įvyko
mažas pasikeitimas: pirm.
S. Petrauskaitė, vice pirm.
A. Juškienė, rašt. Ona Aleliūnienė (ta pati), antroji
rašt. A. Stočkienė, ižd. R.
Mazeliauskienė. Įsirašė nau
ja narė O. Bakutienė.
Rašykitės ir darbuokimės
brangios mūsų tėvynės iš
vadavimui.
Laima

Jau galima pirkti
taksu ženklus
U. S. vidaus mokesčių ko
lektorius Harrison praneša,
kad jis jau gavęs iš Waahingtono automobilių taksų
federalinius ženklus ir autoistai gali įsigyti. Ženklo
vertė 2 dol. 9 centai. Tas
yra dalis penkių dolerių me
tinių taksų už automobi
lius. Ženklai apima nuo
vasario 1 d. — birželio 30 d.
laikotarpį. Po birželio 30
d. ženklai apims vienerius
metus ir bus 5 doleriai.

A

JUOZAPAS
LEŠCAUSKAS
Jau sukako treji metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą, sūnų ir
brolį Juozapą Leščauską.
Netekome savo myilmo Saus.
14 d.. 1939 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atlisj.

Mes. atmindami tą jo liūd
ną pra8lšallntmą Iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias už 1o sielą, Saus. 16 d..
1942 m., Šv. Jurgio par. baž
nyčioje, 7:00 vai. ryte.
Kviečiame visus
draugus, kaimynus
mus dalyvauti šiose
ir kartu su mumis
už a. a. Juozapo
sielą.

gimines ir
ir pažįsta
pamaldose
pasimelsti
Leščausko

Nuliūdę lieka:
Tėvas Juozapas, Seserys,
Jadvyga Ir Soobte ir švogeris
Walter Simonaiti*.

amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Veroniką (po tėvaas
Bernotaitė, paėjus iš Judenų kaimo, Plungės parap.), tėvą
Juozapą (paeina iš Jurbarko parap.); seserį Aldoną, pusbro
lį Joną Mažunaitį, tetą Marijoną Taparauskienę, jos vyrą Bennie ir šeimą, tįetą Katniną Simanavičienę, jos vyrą Joną ir
šeimą, pusseserę Catherine Leppa, tetą Moniką Jakomas, vyrą
Dan ir šeimą, tetą Petronėlę Pankauskienę, vyrą Walter, pu
sseserę Marijoną Klave, pusbrolį Ed. Charas ir šeimą, tetą
Oną Daijorienę ir šeimą, pusseserę Oną La Brose, tetą Mag
daleną Rimkus ir šeimą, tetą Bessie Ališauską ir vyrą Kazi
miera. dėdę Izidorių Aukštikadti ir krikšto tėvą Mykolą
Aukštikaitį, dėdę ir dėdienę, Izidorių ir Katniną Stankus ir
ju šeimą, dirmavonės tėvą Joną šlyterį, ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose, 1612 So. 48th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 19, iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvai, Sesuo, Tetos, Dėdės, Pusbroliai, Pusseserės
ir Giminės.
Laidotuvių
Canal 2515.

Lachawicz

Direktoriai

ir

Sūnai.

Telefonas

OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausio Patarnavimu — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

CICERO ŽINIOS
Trečiadienį buvo įdėta
korespondencija iš Labda
rių Sąjungos kuopos veiki
mo ir tarp kitko pažymėta,
kad Federacijos 12 skyriaus
iniciatyva
susiorganizavo
Am. Raud. Kryžiaus viene
tas. Reikia pastebėti, kad
tas vienetas susidarė Onos
Atkočiūnienės ir J. Daužvardienės sumanymu ir pa
stangomis.
Gražu, kad tą
judėjimą remia Federacijos
skyrius, labdarių kuopa ir
kitos draugijos.
Koresp.

A.
ANTANAS JONAS
BARTAŠIUS
Mirė saus. 12. 1942 . 7:28
vai. vak., sulaukęs 68 metų
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Telšių apskr.', Pavandenės par..
Blmutiškių
kaimo.
Amerikoje
išgyveno 4 2 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Oną (po tėvais KulaltS); dukterį Stačią; 3 sūnus,
Vaclovą. Pranciškų. Antaną ir
marčią
Oną
Ir
4
anūkus;
švogerką Veroniką Buividą ir
Jos vyrą Antaną, ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko 2 seseres ir
brolį.
Velionis priklausė prie Lie
tuviu Piliečių kliūbo.
Kūnas pašarvotas namuose:
1434 So.
50th
Avė., Cicero,
Illinois. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, sausio 17 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į
šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Ru
nai, Marti, švogerką, Giminės.
Laid. direktoriai Lichavvlcz
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

JUOZAPAS
STANKEVIČIUS
Mirė Saus. 13 d.. 1942 m..
12:00 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Marijampolės apskr..
Rudos
parap., Jūrių kaimo.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Agotą (Sroginiutė): 4
dukteres •— Bronlsiavą ir žen
tą Mykolą Motei, Oną ir žen
tą Theodore . Paveikus, Anelę
ir žentą Juozapą Kanią, ir
Ruth; sūnų Juozapą ir mar
čią Blanche; 5 anūkus; brolį
Antaną ir brolienę Antaniną
Ir Jų šeimą: seserę Marijoną
ir švogerį Antaną Butvilus ir
šeimą: ir švogerį Joną Ullhską Amerikoje; o Lietuvoje pa
liko 4 brolius Jurgi. Stanislo
vą, Pranciškų Ir Vincentą: 2
seseres — Magdaleną Keršie
nę ir Oną; ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

PETER TROOST
i
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Si firma virš 50 m. tos pačios

John W. Pachankis

Šeimynos rankose!

Velionis priklausė prie Pa
laimintos Lietuvos draugijos.

Mesnbcr of the I.ithiMUiian Chltmbcr of Commerce.

Kūnas pašarvotas namuose:
2836 So. Union Avė. laido
tuvės (vyks Seštad., Saus. 17
d.. 1942 m. IŠ namų 9:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Sv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioje |vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

PERSONALIZED MEMORIALS

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu

vėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys.
ŽentąJ. SAnuH. Marti, Anūkai.
Rrolls,
Brolienė..
ftvogertai.
ltroMa.1, Seserys Ir Giminės.
Lald. direktorus Antanas M.
Phillips, tel. Yards 4908.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
AID NATIONAL DEFENSE

KREIPKITĖS į

LIETUVI VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 0 v, vak.; Seštad. ir Sekm. 9 iki6 vai

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Proga užsidirbti ekstra pinigu agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: GANal 8010.
arba kreipkitės J raštinę:

REIKALINGI DARBININKAI

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

AGENTAPTI GERA PROGA —
TOWN OP LAKE

MOTERIS — NAMUS PRItlURETI.
Nereikia virti ar kepti. Savas kam
barys, geri namui, du vaikučiai. Sau
kite: HOl.yeoiirt 0535.

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of I^tke krašte, yra
reikalingos agentauti gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CANal 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:

HELP WAXTED
DEPARTMENT

ADVERTISEMENT
127 No.

Tel.:

Dearborn Street

RANttolph

9488—9489

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo į viršmiitėtas dar
bininkų imicškančios (staigus ir |
visas
kurių
garsinimu,s
matysite
“Drauge” ateityje, patartinu jums
pranešti durbo vlrsliiliikanvt, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
ir kad esate lietuviai. Garsinančios
(stalgos tokių informacijų reikalai!ja ir katlangl lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo geri ir pugei(lauanii darbininkai, bus jums daug
lengviau gauti darbu.* .paaiškėjant
virsmiiM'toms informacijoms.

AGENTAS REIKALINGAS —
WE8T PULLMAN’E
.
1
I
|

*Nė vienas, kurs prideda
ranką prie arklo ir atgal
dairosi, netinka Dievo kara
lystei.
(Luk. 9, 62)

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.
Juo žmogus apie save ma1 žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.

Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West- Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CįANal 8010 arba at
vykite dėl pąsltarimo i raštinę:

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS
Vyras, kurts turi gerą susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi „ gerą
progą užsidirbti ekstra pinigų agentaujant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės į
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.
PARSIDUODA BIZNIS — GAZOLI
NO STOTIS.
Biznis išdirbtas per
daug metų. Gera proga geram žmo
gui pasidaryti pinigų. Kreipkitės į:
1538 So. Cicero Avė., Cicero. III.

AR IEŠKOTE DARBO?

Jeigu taip, —
Skaitykite “Draugo”
‘Help Wanted* Skelbimus.

Taktas — tai suderinimas
žmogus giriamas sulig jo
mūsų vertės su kito verte
prie kokio nors veiksnio.
išminties.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

A. + A
JUOZAPAS LASH
(LESCINSKAS)
Mirė Saus. 13 d.. 1942 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Panevėžio apskr., Naujamies
čio parap., Degionių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolienę Antaniną Leščinskie
nę; 2 pusseseres. Karoliną Valantlnienę ir jos šeimą. Kazi
mierą Pečiuklenę ir jos šei
mą Ir kitas gimines Ameriko
Je; o Lietuvoje paliko brolį Jo
ną ir jo šeimą ir kitas glmi- .
nes.
Knas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje.
3307 So.
Lituanica Avė. laidotuvės įvyks Seštad., saus. 17 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bu* nulydėtas
J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Brolienė, Pussese

rės Ir Glmlrlės.

(įsteigta 1889 m.).

CLASSIFIED

[jitd.
direktorius
Ant.
M.
Phillips, tel. YARds 4908.
Laidotuvėmis rūpinasi bro
lienė,
Antanina
Leščinskienė,
3448 So. Union Avė., tel. Yards
4490.

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMnio Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th 8t.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
I. J. ZOLP
LEONARD F. BUKAUSKAS
1646 West 46th Street
10821 So. Michigan A ve.
Tel. YARds 0781-0782
Pullman 9661
LACHAWICZ IR SŪNAI
J. LIULEV1CIU8
2314 West 28rd Place
4348 S. California Avė.
Tel. CANal 2515
Tel. LAFayette 3572
42-44 East 108th Street
ANTANAS M. PHILLIP8
Tel. PULlman 1270
3307 Lituanica Avenue
ANTHONY B. PETKUS
Tel. YARda 4908
1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
S. P. MAŽEIKA
6812 So. Western Avenne
3319 Lituanica Avenue
Tel. GROvehiU 0142
Tel. YARda 1138-1139

S8ATCAN

Ketvirtad., sausio 15, 1941

p. —

GARBINGA WEST SIDE ŠEIMA

CICEROS UETUV1AI KATALIKAI VYRAI TIKRI VYRAI
Už 50c į mėnesį - $200.00. Dar ir žmonai

Zarasišktų Zarasūro
nebetoli
Lietuvoje Zarasuose įvyk
davo du nepaprasti išvažia
vimai: vienas vasarą per
Žolinės atlaidus, o kitas žie
mą tuojaū po Kalėdų. Tie
nepaprastai skaitlingi suva
žiavimai vadindavos Zarasine.
,
Dėdės Šamo žemėje Zarasiškių Klubas irgi turi pa
protį susivažiuot du sykiu
į metus: vasarą gegužinėn,
o žiemą parengiman svetai
nėj. Taigi ir šįmet mūsų
parengimas su muzikale pro
grama įvyks sausio 31 d..
Hollywood svetainėj. Įžanga
25c.

išmokama $50.00. - Geroj vyrų vadovybėj
sutaria ir ateiviai ir čia augę.

NUO NAUJŲ METŲ CHICAGOJ SUSIORGANIZAVO
100 RAUDONOJO KRYŽIAUS VIENETŲ
Lietuviu pumas vienetas - Brighton Parke.
Visos moterys ir merginos kviečiamos prisidėt
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vadovybė pranešė, kad
Chicagoje po Naujų Metų
jau susiorganizavo šimtas
tokių vienetų. Brighton Pai ko esąs pirmas suorganizuo
tas vienetas Chicago lietu
vių tarpe.

taip. Visos geros valios mo
terys ir mergaitės kviečia
mos ateiti į pagalbą Raud.
Kryžiui.

Šv. Antano draugijos me Antano vardo “spulkos” raš
tinis susirinkimas buvo sau tininkas. Draugija turi ir
daugiau jaunų vyrų, apie
sio 1 d.
Ši draugija yra didžiau kuriuos kitą sykį parašysiu.
Susirinkimai daromi kiek
sia lokaline katalikiška dr- Jie labai yra naudingi mū
vieną pirmadienį ir penkta
gija. Visi vyrai turėtų prie sų lietuviškame veikime.
dienį Vengeliausko salėje,
jos priklausyti.
Draugijos
susirinkimai
4500 S. Talman Avė. Kas ne
Draugija dabar labai ge per visus metus laikomi kas
gali ateiti, tai pasiimkite
Brighton Parko kolonija
rai sutvarkyta. Nereikia mo pirmą sekmadienį, pirmą va
medžiagos ir darbą atlikite
beveik visuose geruose dar namuose. Išdirbus tam tikkėti pomirtinių mokesčių landą parapijos mokyklos
Mėnesinė mokestis tik 50c kambary.
buose pasirodo pirmose vie rą skaičių valandų Raud.
A. Valančius
O
pomirtinės išmokama
tose. Tad ir šiame taip kil Kryžius teikia pažymėji
$200. Dar dr-jos lėšomis! *
, ,
Iš tėvynės Lietuvos žinių niame darbe turėtų būti mus.
Koresp.
duodama grabnešiai ir auto . ZyiTlCSniĮĮ ĮVyKlIĮ
mažai gaunam, o ip tos šiur
mobilius. O vyro žmona po
pulingos.. žiaurieji, prūsai
Paskaita Lietuvos
mirtinės gauna $50. Ligoj kalendorius
Aušros Vartų parapijos ribose randame daug pavyz smaugia mūsų brolius ir se Bowimg lošimai
pašalpos mokama $5 į savai
(Draugijos, organizacijų dingų šeimų, kurių tarpe Jenkevičių šeima, 2322 Z. Lea- sutes be pasigailėjimo. Gir
tę. Ar tai nėra gera drau kuopos prašomos įsidėmėti vitt St. Dionizas Jenkevičius yra kilęs iš Kelmės parap., dime, kad kilo epidemija — suvaržomi
Ketvirtadienį, sausio 15
gija?
ir tomis dienomis nedaryti o jo žmona Valerija iš Švėkšnos parap. Susituokė 1913 m. dėmėtoji šiltinė, kuri mūsų Chicagos policijos virši
Raportas iš draugijos me parengimų, jei iš anksto ne Šliūbą ėmė Aušros Vartų bažnyčioje. Užaugino du sūnus: artimuosius šluoja nuo Že ninkas nusprendė, kad visa d. 8 vai. vak. International
me mieste “bowling” loši- House, 1414 E. 59th St. 2nd
tinio bankieto parodė, kad buvo išnuomuoti daržai ar Stanislovą ir Praną, kurie yra baigę aukštus mokslus, gy mės paviršiaus.
mai turi būt uždaryti 1:00 floor, Room B, įvyksta Liviskas pavyko. Nors buvo salės).
vena su tėvais ir pavyzdingi Bažnyčios ir tautos atžvil
Nahjoji mūsų tėvynė, šią ’.po pusiaunakčio. Iki šioliai tuanistikos Seminaras, į ku
didelės išlaidos, bet ir gra
Vasario 8 d. Tėvų Mari giu. D. ir V. Jenkevičiai yra, “Draugo” ir “Laivo” skai kraštas, kad ir nenorom, į- kai kuriose miesto dalyse j rį kviečiami atsilankyti stužaus pelno liko: vienas sim
jonų Bendradarbių metinis I tytojai ir nuoširdūs rėmėjai. “Draugo” parengimuose se trauktas į pasaulio pasibai per kiauras naktis lošta. j dentija, profesionalai, ir
tas dolerių.
Rap.
seimas Aušros Vartų para-f niau tėvai o dabar ir sūnūs gražiai pasidarbuoja.
sėtiną skerdynę, Dėdė Sa- Viršininkas sako, jo nuo- bendrai Lietuvos istorijos
Raportas iš Federacijos
pijos
salėj.
1 mas negi pasiduos tiems pa sprendis yra paremtas mie- klausimais susidomėję lietu12 skyriaus priimtas. Iš jo
saulio skriaudikams ir leis sto ordinansu. Iki šioliai viai. Prof. K. Pakštas duos
sužinota, kad rengiama ben Vasario 15 d. Lietuvos
taip mus išnaudot, kaip kad jis nežinojęs, kad šiais lo- paskaitą ir ves diskusijas
dras 16 Vasario paminėji nepriklausomybės paskelbiišnaudoja mūsų artimus se Šimais peržengiamas ordi- tema: “Lietuvos žlugimo
mas 15 d. vasario. Sv. A n- mo paminėjimas Ashland
nojoj tėvynėj. Vienok ir mes nansas.
priežastys 18-tam amžiuje”.
tano draugija, kaip visuo Blvd. Auditorium.
Infantile Paralysis sek
nesėdėkim sudėję rankas:
Įžanga nemokama.
met, taip ir šiais metais, ne Vasario 22 d. šv. Kaži- madienis šiemet bus mini Darbdaviai parduos
eikime
Dėdei
Šamui
į
pagal

pasirodyt galėsim tiktai vie
pasiliks neprisidėjus.
miero Akademijos Rėmėjų mas šio sausio 25 d. Taip
bą
kol
dar
ne
vėlu,
skirki

ningai dirbdami. Tad, rem Išmintis yra geras pirki
Raportas iš Labdarių 3 centro metinė vakarienė a- išsprendė ir patvarkė The apsaugos bonus
me
nors
mažą
dalį
pelno
kime saviškių parengimus. nys, nors kartais brangiai
kuopos pranešė, kad senelių
National Foundation for 1 Iždo departabiėnto sekrckademijos auditorijoj.
nuo
parengimų
šios
šalies
Vajasiškietis kainuoja.
Saliamonas
prieglauda bus baigta šiais
Infantile Paralysis, Ine. J torius Morgenthau yra suGegužės
17
d.
metinis
Šv.
apsigynimui.
metais.
turinti vyriausią buveinę manęs stambiąsias korporaRaportas Įmygu rerižljos ^zimicro Akademijos Ne New York. Tą pat dieną cijas autorizudti pardvinėZarasiškia* neatsitikime*
Listen to
priimtas. Pasirodė, draugija mėjų Draugijos seimas.
nuo
mūsų kaimynų, kurie
podraug bus minima ir pre ti savo darbininkams ap
labai gerai gyvuoja.
Liepos 19 d. šv. Kazimie zidento Roosevelto 60 me saugos bonus instalmentais, turi savo klubus, ir veikia CONRAD
PALANDECH'S
Fotografas
Šiam susirinkime įsirašė ro Akademijos Rėmėjų Dr- tų amžiaus sukaktis. Jau ar kaip tinkamiau. Sekre saviškių naudai. PasirodyĮrengta plr
RADIO BROADCAST
du nariai. Nutarta surengti gijos metinis piknikas Holy dabar renkamos aukos šiai torius sako, tuo būdu bus kim, kad ir mes esame taip Studija
aios rūšies su mo
derniškomis
užlalFeaturing a Program of
vakarą parapijos naudai, Family Vilią (Labdarių ū- fundacijai, kuri pradėta palengvintas darbas federa- jau veiklūs, kaip ir kiti, ir ( domis
lr Hollywood
tvlMomla.
Darba.
kad atsilyginus už salės j kyje).
YUGOSLAV FOLK MUSIC
prieš devynerius metus. Iš liniams atsargos bankams. mokame įvertint naudingus 1 Oarantuot&s.
vartojimą.
darbus, kaip senajai tėvy
visų šalies dalių prezidentui
Every Saturday, 1 lo 2 P. M.
Nutarta ateinančią vasa Centralinės organizacijos siunčiami dešimtukai, kurie PLATINKITE “DRAUGĄ* nei, taip ir šitam kraštui, o 420 W. 63rd Street
STATION WH1P
rą suruošti išvažiavimą Lab arba apskritys, prašomi pra pavedami minėtai fundaci
Tek: Biznio - ENGlewood 5883
1520 Mlneyelee (Top of ths Dtal)
nešti Federacijos Chicagc
Re*.:
ENGlewood 5840
darių ūkyje.
jai.
apskričiai dienas savo pa
Taip pat nutarta sureng rengimų, kad būtų galima
Kovai prieš paralyžiaus
ti metinį bankietą.
paskelbti spaudoje ir tokiu
Nutarta nupirkti Defense būdu išvengti nesusiprati ligą kas metai surenkama
po porą milijonų dolerių.
Bonds už $200, ir remti vi
mų, kokių pasitaikydavo Šią kampaniją karštai re
WHOLESALE
sus Amerikos valdžios dar
praeity. Kurios dr-jos pir mia ir katalikų vyskupai ir
bus.
miau pasirinko dieną, ar iš kiti žymieji katalikų vadai.
FURNITURE
Draugija turi gerą valdy- nuomavo (paėmė) daržą, ar
____________
BROKER
bą. Ypatingai rašt. jaunas salę, toms reikia atiduoti
Nešvariems viskas atrodft
i
Gribauskas, kuris yra ir Šv. I pirmenybę.
'nešvaru.
Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų ... iš- ‘
DLNING ROOM 8HT8 — PAR)R SET8 — BEDHOOM SKIS
reikštų mūsų įstaigos “Grand ©pfcUlng”
RUOŠ — RADIOS — R£IORRATORS — WASH£RS —
Atidaryme Šeštadienį.
fGKIA — 8TOVK8.

INFANTILE PARALYSIS SEKMADIENIS
BUS MINIMAS SAUSIO 25 d.

/»:-r

»

*

“THAT LITTLE GAME” Inter-nat’lCartoonCe^ S.T.—By

B. Link

f* t

Dabar! Kadangi esam geriau susipažinę,
matysimės vienas ktią dažniau. Taupy
mo ar Paskolos reikalais visuomet at
minkite Fairfield. Dar kartą ’nuoAirdžiai dėkojam už Jūsų malonumą.
Plrklh

V.

S.

l>ef«»He

Bonds Otonai

Adsertlaed ileaa.

AUEX AlESAUSKAS & SONS
FACTORY

FAHtFHiI.il SAVIM! S

« LOAN ASSOCIATION
Now Locatlm: Cer. t*. Jwoukee, Morth t Domėn Avos.
CHICAGO
■stebllihed 1901

Auati «v»r

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

,000,000

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

MosiMfflMf-AGEWomen
38-52 Years

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

.Suffer Distress At This Time!

Tf this period ln o woman’s life
makes you eranky, restteas,
nervous, irritable, tired, blue-at
times, suffer w«akness. dtzziness, hot flashes, distress of
“trregularities”—
Start at once—try Lydla E.
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one mediaine you
ean buy today made espectallv
for women—lt helps relieve
distress due to this functlonal
disturbance. Lydis Pinkhamk
"Compcund has helped ’htindreds of thouiaads of women

I'ALGIIIJ '
Vienintėlls ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
—

to go smiling thru trying “middle age.”
Taken regularly—Lydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve*
mdrtttuy cramps. T611ow label
dk*ction> W0RTH TRYING!

DEŠIMTI

METAI!

—

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAI), ir ŠEŠTA D. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehiU 2242

I> R X t! O A B

numeris ir, reikia pasakyti,
joą pasirinktos dainos savo
grožiu tikrai pavergs visus
ir užburs.

KONCERTO PROGRAMA JAU SUTVARKYTA,
DAINOS PARINKTOS, DAINININKAI-ĖS
LAUKIA SAUSIO 18-tos DIENOS

Didelis surprizas
.
I
Rytoj skelbsime didelį surprizą - bus netikėta Antroje programos daly
je bus didelis surprizas, anaujanybė. - "Draugo" žvaigždės dainuos pie kurį rytoj parašysim.
“Draugo” programoje ne
trūks grožio, nes dalyvaus
tris
labai
harmoningas
ir
“Draugo” koncertas pra
ir Antifonalis choras ir kisidės patriotiškai. Antanas linksmas dainas, kurių var-Įjos, kurios tikrai užburs
Kaminskas iš Sasnausko dų nepasakysime, nes tik- klausytojus. Jų dainos ir
choro programą pradės Jung rai stebins visus. Sykiu su malonumas nepaliks nesužatinių Valstybių himnu “The choru dainuos ir viena dnr. vėto klausytojo
Vakaro klimaksas bus
Star Spangled Banner”. Po Draugo” žvaigždė. Prof.
to seks visa eilė šaunių nu Antanas Pocius diriguos “Draugo” žvaigždžių duetas.
merių. Bus pustrečios va chorą ir O. Metriki^nė akom Taip, Genovaitė Giedraitie
landos smagios ir linksmios panuos pianu.
nė ir Genovaitė Klevickai
Po to pasirodys “Draugo” tė dainuos duetu.
lietuviškos muzikos; bus
daug nuoširdaus lietuviško koncerto žvaigždė Genovai Vienas iš maloniausių ir
tė Klevickaitė savo labai kartu svarbiausių prognalinksmumo.
Taip, Sokol salėje, sek švelniu, maloniu balsu ir pa- mos dalių bus Ateitininkų
, ' Draugovės šokėjų ; grupe.
madienį, sausio 18 d. bus traukiančia šypsena.
“Draugo” koncertas ir lie Po to seks Stygų Ansamb- Lucijai Piliponytei .vadovautuviškos dainos ir lietuviš lis, kurio paveikslas tilps jant ir šešioms poroms šo
rytoj laikraštyje. Ansamb kant klausytojai pakartoti
kų šokių diena.
lio numeriai lies šių laikų nai prašys, kad dar ir dar
Programa bus įvairi
nuotaiką.
šoktų. Taip, bus tikri lietu
Iš pradžių pasirodys Sas Genovaitės Giedraitienės viški šokiai, tikrais lietuviš
nausko choras ir padainuos pasirodymas bus sekantis kais kostiumais atlikti.

duetą.

DRAUGO''

Metinis Koncertas
Sekmadieni, Sausio-January Iii d., 1942 m.
SOKOL

SALĖJE

2345 So. Kedzie Ave., Chicago, III.
KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.
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Liucija PiEponytė,
Ateitininkų Draugovės
šokikų grupės tautinių
šokių mokytoja
Rezervuokite Sausio 18 d.
Dienraščio “Draugo”
Koncertui!

G. Giedraitiene

Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyru Choras,
Ateitininku Draugovės Šokėjai,
Antifonalis Choras, Stygų Eosamble ir kiti.

•

ŠOKIAMS GROJA PHIL PALMER’S ORKESTRĄ.
• . .»
125 reserved tikietai, įskaitant U. S. Defense Taz, po $1.00.
Visi kiti tikietai, įskaitant U. S. Defense Tax, po 75c.
šokių tikietai kainuoja 35 centas,
įskaitant
U. S. Defense Tax.
• <s •,
• •.« •
•
•
KONCERTO PRADŽIA — LYGIAI 6 tą VALANDĄ VAKARE.
ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:30 VALANDĄ VAKARE.

_____
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F1GHT1NG DOLLARS

Paskirti septynių
divizijų viršininkai

Let Yout Ansicer

to Bombs Be BONDS!

Chicago mayoras E. Kel
ly, civilinės apsaugos koor
dinatorius Chicagai ir apy
linkėms, paskyrė septy
nioms divizijoms viršinin
X Aitutytė, Petraitienė,
kus, kurių pareiga yra vyk Sakalienė, Karlavičienė iš
Amerioa muat be atrong.
Every man and woman mušt
dyti civilinę apsaugą nusta- rinktos vadovauti Am. Rau
contribute their strength to the
I tytais planais. Be to, divi donojo Kryžiaus West Side
strength of America at war.
We are flghtlng enemies who
Wlll stop at nothing. Wlth our
zijų viršininkai bus jungi lietuvių vienetui, kuris įSome are carrying guns—
homes, our very llves at stake,
some are flying planes—some
niai tarp koordinatoriaus ir steigtas praeitą antradienį
shall we stop short of glvlng our
are giving their blood on ships
dlmes
and doUars for Defense?
104 distriktų komandierių,
at sea.
Buy Defense Bonds and Stamps
Moterų Są-gos 55 kp. susi
every day, every week. Buy as
kurie visus įsakymus ir nu
YOU on the home front mušt
rinkime.
Iš
draugijų
prie
lf your very llfe depended upon
buy those guns—those planes—
rodymus perduos zonų ir
lt. ItOoetl
vieneto pirmutinė prisidėjo
those ships. That mušt be your
blokų kapitonams.
contribution to freedom under
l
Sodalicija.
Are!
BUY DEFENSE
6 iš 7 divizijos supuola su
STAMPS AND BONDS TO
X Bolas W. Palutsis, gyv.
miesto policijos distriktų ri
X N. šatūnienė ir B. Ka
DAY—buy them with every
penny you have to spare I
bomis, 7-oji apima miesto tauskienė išrinktos vadovau 7004 So. Campbell St., M.
centrą.
ti Town of Lake lietuvių Born and Co. (naujų madų
Programa baigsis Lietu Šie paskirti divizijų virši moterų vienetui prie Ame nustatymo) vice preziden
vos himnu, kurį dainuos vi ninkai, Jų buveinių adresai rikos Raud. Kryžiaus. Jau tas, šiomis dienomis grįžo
ir telefonai:
30 moterų susirašė padėti iš eilės konvencijų, įvyku
si artistai ir publika.
sių New York, Philadelphia,
1. Clarence Poffenberger, kilniam darbe.
Tikietai platinami
Washington ir kituose mies
Žmonės telefonu, asmeniš heądąųarters in Washing
X Kun. K. Barauskas tuose. , B. Palutsis yra žen
kai ir laiškais užsisako ti- ton park, 57th Street and Town of Lake Lietuvos ir
kietų "Draugo” koncertui. Cotthgie Grove avenue, Mid- tremtinių reikalais kalbės tas West Side veikėjų Laba
nauskų.
Yra tiek daug prašymų way 3958.
vasario 16 d., parapijos sa Taipgi atnaujino “Draugo”
2. James Gątely, 76th st.
aukštesnės kainos tikietų,
lėj. Town of Lake lietuviai prenumeratą 1942 m.
kad administracija matė rei and Ingleside avenue.
turės progos pasiklausyti
X M. Barauskaitės ir P.
3. Frank Rathje, 815 W. gero kalbėtojo.
kalo padauginti reserved
Rudako vestuvės įvyks sau
skaičių. Dabar yra 25 eks 63rd st., Wentworth 8800
X Balšauskas, anglių ir‘ sio 17 d. šliūbas bus vienoj
4. Wallace MacClay, Gold
tra tikietai reserved eilėse.
Dabar iš viso yra 150 re Dome building in Garfield medžio išvežiotojas, 3359 S. Melrose Park bažnyčių, o
Lowe Ave., sunkiai susirgo vestuvių puota Vengeliausserved tikietų. O daug tų jau park.
yra išparduota. Tik pirmie
5. Charles F. Scully, 5100 paralyžium. Prieš tris mė ko salėj, Brighton Parke.
nesius automobilio nelaimėj Jaunojo mamytė yra nenuil
ji dar gaus tų tikietų. Visi North Ridgeway avenue.
žuvo jo žmona ir žentas, šis stanti ARD 6 skyriaus rė
kiti tikietai parsiduoda po
6. Owen E. Brumbaugh,
atsitikimas
pakenkė ir jo mėja ir veikėja.
75 centus. Kas pirmiau a- 2045 Lincoln Park West,
sveikatai.
teis, tas gaus pirmąsias vie Lincoln 3000.
X Sasnausko vardo vyrų
tas. Vienas gerai žinomas
X Antano Janučio, 4359 chore, šalę B. Janušausko,
7. (Loop). Earl Shultz,
agentas West Sidėje jau par room 1130, Commonwealth So. Artesian Ave., namo Gimimo Panelės Šv. parapi
davė virš 37 tikietus. Ir ža Edison building.
skiepo langus užvakar ank- jos varg., ir J. Gudo, Nekal
da dar daugiau pasivaryti.
tį rytą išmušė nežinomi pik- to Prasidėjimo Panelės šv.
Skubinkite pirktis tikietų!
tadariai. Tuo pačiu metu iš- parapijos choro solisto, daiTelefonuokite, rašykite. Iš Tik koplyčioj
muštas langas ir šalia kito nuoja ir jų aūnūs. Chorui
anksto apsirūpinkite tikielenkų gyvenamojo namo. yra garbė turėti du narius
žvakės žibėjo
tais. '
Priežastis to vandalizmo ne iš vienos šeimos.
Šokiams po1 koncerto grieš
Antradienio vakarą Cook žinoma.
X J. ir V. Harmonai iš
Phil Palmer orkestras. Ti apskrities ligoninėj išban
X J- Klusaitės su C. Kon Lombard, III., šiomis dieno
kietai į šokius po 35 centus. dytas nutamsinimas (blackmis buvo mieli svečiai savo
Tikietus galite gauti
( out). Tik vienai minutai čium vestuvės įvyko sausio
10 d. Šliūbas buvo Nekalto vaikų: dukters, sūnaus ir
pas sekančius:
, užgesintos šviesos. Ir tas
VI. šemetulskį, 1440 So. bandymas pilnutėliai pavy- Prasidėjimo P. šv. bažny marčios, gyv. 2140 West 22
PI. Duktė Anielė ta proga
51st Ct., Cicero, UI
ko, sako ligoninėh viršinin čioj, o puota jaunosios tė
Praną Gudą. 901 W. 33rd kas gen. Manus McCloskey. velių namuose, prie 45 ir So. motinai užprenumeravo dnr.
Albany. Jaunoji yra baigus “Draugą”.
St., Chicago, UI.
Per nutamsinimą tik kop
K. šerpetį, 1710 N. Hoyne lyčioje, šeštame aukšte, žva slaugių mokslą. Abiejų ma
X LRK Studentų ir Pro
mytės
yra
nuoširdžios
ARD
Ave., Chicago, UI.
fesionalų Sąjungos seimas
kės žibėjo. Nesuspėta jų
rėmėjos.
F. Gubistą, 4355 S. Mo- užgesinti.
ateinančią vasarą bus ChiX M. Aitut^enėę ,M. S. cagoj. Praeitą sekmadienį įzart St., Chicago, UI.
Vadinasi, ligoninė pasi
P. Varakulį, 1900 S. Union tvarkius apsisaugoti nuo Chicago apskr. ir 55 kp. vykęs tos są-gos Chicago
vice pirmininkė ir žymi West kuopos ir Ateitininkų Drau
Ave., Chicago, UI.
orinių priešo atakų.
Side veikėja praeitą antra govės posėdis nutarė seimą
St. Staniulį, 6051 S. Tai
dienį
turėjo viešnių iš “Pa kviesti Chicagon.
man Ave., Chicago. UI.
nevėžio’ choro, atvykusių
J. Aukškalnį 1354 Harri Rastas sunkiai
X J- J- Aukškainis, dien
pasveikinti vardadienio pro
son St., Gary, Ind.
raščio “Draugo” agentas
ga.
“Draugo” ofise, 2334 So. pašautas
X Kun. A Linkus, Lab Gary ir apylinkės mieste
Oakley Ave., Chicago, III.
John McCormick, 66 m.
Petr. Turskienę. 4639 So amž. bedarbis, rastas na Są-gos seneliams prieglau- liuose, vakar atsilankęs reHermitage Av., Chicago, HL muose, 6411 So. Ashland dos vedėjas su kitais veikė- dakcij°n pareiškė, kad sekK. Zaromskį, 5431 S. Sa- ave., sunkiai pašautas į gal jais pagavo nemaža žuvies! “"Kėnį, sausio 18 d. "jei ir
cramento Ave., Chicago, III vą. Šalia po rastas ir pa Labdarių ūkio tvenkiniui iš- Omenimis snigtų" atvažiuosiveržus. Sausio 16 d., pa- ’>*» i "Draugo” koncert, su
V. Daugirdienę, 1615 So. mestas revolveris.
rapijos salėj bus paruošta vl8u būriu 8»rieėių. AukšWood St., Chicago, III.
žuvies vakariene, j kurią luUnis 5™ žemaitis: k, paC. Druktenį, 2202 W. Cer
kviečiami atsilankyti para- “ko> * ir Padaro- Laukai
Kuria šeimos židinį
mak Road, Chicago, UI.
James Vlazek, Jr. — pijonai ir svečiai. Įžanga me.
Brolį Vladą, kuris lanko
visas kolonijas.
tik 20c.
Charlotte J. Cernauskes,

mu
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[Turtas Virš $7,000,000.00

WHOLESALE
LIQCOR
ĮSTAIGA

4

»

Šiame koncerte stengiama sutraukti žymesniąją Chicagos lietuvių ka
lni talikų meninę pajėgą. Dauguma Chicagos lietuvių parapijų žymieji artistai
’,y. pasirodys programe.

i

Ketvirta^., 8aus?o 15, 1941

APART APSAUGOS, MES TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ

t

$565,000.00

IHvcOnJame

NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

V

Ą'

po
Cblcagn

RBMKim
BENĄ

ARCHER AND RACRAMENTO AVER

CHICAGO. ILkZ

Justi n Mackieudch, Pres.
dienom 9 A.M. iki 4 P. M.
_ .
___ Trečiadieniai 9 A. M, iki 12 dienos.
Tel. VIRGINIA 1141
Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
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I. BARTER. Bav

DRAUOA

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Trt.

BOIICVARD

1014

