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... “and that government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Chicagos lietuvių
pirmoji auka
už laisvę

U. S. laivynas smogia japonams
>AFANBu|\AMįĄTF

GEN. MAC ARTHUR FILIPINUOSE
SUNAIKINO 30,000 JAPONŲ

Susikaupk, lietuvi!
FOMOSAC*')
Pagaliau šis karas skau
džiai palietė ir lietuvius.
OVJAKE IS.
Pi IPPINE
g
Pirmoji lietuvių auka už šio
t
--'MARIANOS.
krašto laisvę žuvo tolimuo
Atakoms buvo pasiųsta geriausi Japoni
HAWAJIA»S|*
MARSHALL
se Filipinuose. Kartu su
2000
IS. AjaflMLfcS
GALIM
jos kareiviai. Didelis skaičius nuskendo
šeima liūdėdami mes did
Chicago, III.,, vasario 2d.
žiuojamės šiuo garbinguoju —Pirmąją šio karo auką iš
7* •• 4
0 •
. •• •
h
Chicagos
lietuvių
sudėjo
Ta
Washingtonas, vasario 2d. I pur ir Kuantan Malajuose,
lietuvių tautos vaiku, kuris
A
/fALUA’
t t z, •.
|
—Karo departamentas pra kai kiti amerikiečiai apmėtė
mokėjo garbingai žūti ko do ir Ievos Kaminskų šeima
CAROLlME IS.
«
/
iš
Brighton
Park,
4541
So.
nešė, jog Amerikos bomba bombomis japonų Laivus Ba
vodamas už savo krašto lai
M \
t.
I
"-.CILSERTIS.
Fairfield avenue.
nešiai teikia ^paramą Singa likpapan uoste, Borneo sa
& '
\.
........... —!
svę. Tai buvo laisvos tautos
pūro gynėjams. Amerikos loje. Šiose atakose žuvo vie
Tolimuose Filipinų salose,
už laisvę paguldęs eralvą
lakūnai bombardavo japonų nas Jungtinių Valstybių
kovodamas prieš japonus su
lietuvis.
orlaivių bazes Kuala Lum- bombanešis.
ELLICE <IS
&CEIE6ES
gen. Mac Arthur vadovauja
^cųSOUMjOHIi
•
. *
Petras Kaminskas buvo ma kariuomene Bataan pu
e£3es>/^T,M0R
pirmasis. Tačiau mes tiki siausalyje prieš japonus,
Washingtona8, vasario 2
d.—Genw Douglas Mac Ar
me ir žinome, kad reikalui sausio 23 dieną žuvo Petras
thur šiandie pranešė, jog
P.
Kaminskas.
FUI
IS,./
esant atsiras ir daugiau KaCOML S£A
Filipinų gynėjai Bataan pu
minskų, kurie nepabijos pa- I VYKO SMARKIOS KOVOS,
siausalyje atmušė paskuti
aukoti savo gyvybę už kraš-/ Tą dieną Bataan pusiauniąsias priešo atakas, ku
to laisvę. Iš tokių asmeny salyje vyko smarkios kovos,
rias bandė pravesti rinktibių sukurta Amerika ir tik Japonai, sukoncentravę mil
Maskva, vasario 2 d. — niausios japonų pajėgos.
("Draugas” Acme telephoto,
žiniškas
pajėgas
stengėsi
Priešui padaryta dideli nuo
tokios asmenybės ją palai
Žemėlapiu rodoma, kad U. S. karo laivynas netikėtais staigiais puolimais nuskandi Pranešama, jog maršalo T-i stoliai.
pralaužti
gen.
Mac
Arthur
kys.
mošenkos kariuomenė į piet
pozicijas. Pro susikaupusius no eilę japonų laivų ir sunaikino daug jų lėktuvų šešiose japonų bazėse.
vakarius nuo Kharkovo ne Karo departamento ko
Susikaupk, lietuvi, ir pa dūmus nesimatė saulės. Ro
paliaujamai atakuoja nacių nikatas, pranešdamas ap
gerbk savo tautietį, žuvusį, dos, dangus su žeme susi
pajėgas ir pasistūmėjo pir paskutinųjų 24 valandų koJaponų bazių
kad tu galėtum laisvai gy maišė, bet pasiryžę ameri Ichiban Jozu
mwn per šešiasdešimt my-! vas Bataan. pusiausalyje ir
kiečiai ir filipinai nė nema
venti !
1
lių.
pažvelgdamas paskfftiniųjų
dideli nuostoliai
nė užleisti nors pėdos savo
Bataan pusiausalyje, va
Savo pranešimuose rusai kelių dienų kovas, pažymėjo,
sios žemės. Jie laimėjo. Ta
sario 2d.—Vienas sužeis
te vartoj a tik vietovardžių jog prieš amerikiečius ir fiHitlerio klaidos.
čiau, matomai, šiose kovose,
Honolulo, vasario 2d.— ! pirmąsias raides, bet visur lipinus japonai pasiuntę iš
tas .japonų karys savu no
Naciams Rusijos fronte kurios tęsės 24 valandas, ir
Kalbėdamas apie Jungti- vienodai kalbama apie lai- tisas dvi divizijas.
ru išsipasakojo amerikie
skaudžiai nevyksta. Neten žuvo garbingasis lietuvis
nių Valstybių laivyno ate mėjimus.
čiams apie savo karo per
ka abejoti, kad prie šių vo Petras P. Kaminskas.
kas ant japonų bazių Ra , Sovietų submarinai šiau- NUSKENDO AR SUIMTI.
gyvenimus, apie pirmąsias
A.
a.
Petras
P.
Kamins

kiečių pralaimėjimų nema
miajam vandenyne admi i rgs vandenyse nuskandinę
atakas Luzon saloje, apie Kalkuta, vasario 2 d.—IŠ
Vakariniam pusiausaht.
rotas Chester Nimitz šian 20.0°0 tonų vokiečių laivų. pajūryje, prie pietinės Kini
Singapūro
dviem
laivais
ža dalimi prisideda ir oro kas Jungtinių Valstybių ka
nuostabą, kai pamate Adie pareiškė, jog aišku *' ' ) DU GENEROLAI.
sąlygos, nors negalima ma riuomenėje ištarnavo ketu
merikos karius, kurių jar šiandie Kalkuton atvyko še
jos jūros, japonai, atmušti
ris
metus.
Pirmiausia
jis
bu
kad šios atakos priešu
ši
šimtai
amerikiečių,
britų
žinti ir rusų kariuomenės
ponų kariai nesitikėjo ras
Oficialus pranešimas skel prie jūros arba žuvo kovo
padarė “plačių nuostolių’ bia, jog kovose žuvęs vokie- se, buvo suimti arba nusken
ryžtingumo. Tačiau, jei Hit vo du ir pusę metų Jefferti Filipinuose. Pasak jo, ir indų civilių gyventojų.
leris būtų paklausęs savo son stovykloje, Missouri.
•
r j°R j*s esąs patenkintas gjų generolas Drisen, kuris do jūroje.
japonų kariams Filipinuo
Vėliau
buvo
parvykęs
namo
Singapūras,
vasario
2
d.
generolų o ne savo užsienio
karininkų ir jūrininkų žy-; vadovavęs šešiasdešimt anse trūkstą, maisto ir jei
Rytiniam pajūryj japonų
ministerio, reikia abejoti, atostogoms.
Amerika galėtų užtikrinti —Singapūro gynėjai apšau
giais*
j trajam vokiečių kariuomeataka sumušta dar nespėjus
“Man gaila, kad platės nės korpusui.
kad šiandie rusų laimėji FILIPINUOS PUSANTRŲ
japonams garbingą taiką, dė tris japonų laivus, kurie
I
pasirodė
Jahore
sąsiauryje.
nių
smulkmenų
apie
veik
mai būtų buvę tokie, ko METŲ
japonų kariai pasirengę
Vakar rusai paskelbė, jog nė pilnai išsivystyti. Čia
Vienas
šių
laivų
nuskandin

smus negalima šiuo mo taip pat kovose žuvęs vokie daugiausiai veiklumo paro
kiais jie yra.
grįžti namo, nes jie abeĮ Filipinus jis buvo iškel
mentu patiekti,” pridėjo čių generolas Braun, vado dė amerikiečių artilerija.
Hitlerio karo vadovybė
joją, kad Japonija laimė tas.
Singapūro
artilerija
bom

tas
1940
metais,
birželio
15
admirolas.
buvo priešinga tolimesniems
tų.
vavęs šešiasdešimt aštunta Iš karo departamento pa
barduoja
japonų
pajėgas,
d.,
kur
ištarnavo
iki
pasku

žygiams Rusijon šią žiemą,
jai divizijai. Gen. Braun žu reiškimo, jog japonai* panau
Pagaliau, jis pažymėjo, okopuojančias Johore Baru,
nes jie suprato, kad milži tiniosios kovos. Petras Ka
vęs, kai rusų partizanai iš dojo dvi divizijas, galima;
jog amerikiečiai yra “ich- kuris yra antroj sąsiaurio
niškų jėgų pareikalaus iš minskas buvo pirmosios ei
sprogdinę jo štabą Kharko- spręsti, kad atakosna japo
Australija pradėjo
iban Jozu” (geriausiai į- pusėj.
laikymas turimų pozicijų, lės eilinis karys ir Filipinuo
ve.
nai buvo pasiuntę bent apie
gudę) kariai.
Britų komunikatas pareiš
jau nekalbant apie ofensy- se būdamas priklausė Comp.
30,000 savo rinkstiniausios
kia, jog aviacijos žvalgyba slaptus apsigynimo
vą. Tai buvo dar prieš ata “K” 31st Infantry, Post of
kariuomenės.
pastebėjusi dideles japonų
—
kas prie Maskvos. Tačiau Manila.
Japonai
užėmę
PILNAI SULAIKYTA.
kariuomenės koncentracijas žygius
Apie savo sūnaus mirtį tė Kovos Libijoj
von Ribbentropas mokėjo
U.
, Malajų pusiauaalio pietinei
Melbourne vasario 2d.— olandų bazę
Hitlerį įkalbėti, kad nacių vai sužinojo iš karo depar
Savo pareišikme gen. Mac
dalyj.
Japonai,
matomai,
tamento
telegramos,
kurioje
Australijos vyriausybė šią
prestyžas reikalaująs Mas
vyksta prie Barče
Batavija, vasario 2 d. - Arthur pažymi, jog “visi
rengiasi pravesti ant Singa dien skubiai pradėjo vykdy
apgalilestavikvą paimti dar prieš žiemą. pareiškiama
ne_so Puobmai. vakariniam
Kairo, vasario 2d.—Anglų pūro pilnutinę ataką.
ti slaptuosius apsaugos žy Olandijos Indijų karo vado- Ppajūryje
Hitleris paklausė ir ofensy mas, “kad jūsų sūnus Pet
pilnai sulaikyti.
vybė
pranešė,
jog
“
nepatvir
gius, kurie nuspręsta panau
vai prieš Maskvą panaudo ras P. Kaminskas žuvo ko karo vadovybė Afrikoje pra PASIRENGĘ GINTIS.
Priešo
panaudotos
šiam desdoti vakar. Tuo tarpu Aus tinti pranešimai” duoda su peratiniam žygiui pajėgos
ta milžiniška kariuomenė ir voje begindamas savo kraš neša, jog į rytus nuo Barče
labai sustiprinta kitos pozi tą Filipinų salose, sausio 23 vyksta smarkios kovos prieš Sustiprinti senai laukiama tralijos didieji bombanešiai prasti, kad japonų pajėgos buvo geriausios. Tai buvo
parama, Singapūro gynėjai prevedė smarkias atakas okupavo Pontianak miestą, rinktinieji daliniai, speciaašies pajėgas.
dieną.”
cijos.
skubiai ruošiasi kovoms iki ant japonų, kurie bando už svarbiausį miestą olandų
Karo fronto pranešimai paskutiniosios.
Borneo vakariniam pajūryj.' bai apmokinti ir parinkti.
LAIKINAI "FILIPINUOSE.
imti New Britain salą.
paminėjo
apie
kovas
prie
Tuo pačiu komunikatas
Kas kam rūpi.
“Dabar jie visai sunaikin
Kovoje žuvęs karys Pet
Komunikatas pareiškia,
Visi
civiliai
gyventojai
iš

Maraua,
85
mylios
į
rytus
pažymi
jog
olandų
partiza

Vakar dienos visuose lai ras P. Kaminskas Chicagoje
ti.
Jie laikės narsiai, kas
jog Australijos lakūnai du
kraščiuose plačiausiai buvo paliko tėvelius, brolį, seserį nuo Bengasi ir prie Slonta, kraustyti iš šiaurinės Sin kartus atakavo japonų lai nai aršiai tebekovoja prieš karakteringa japonų
ka
kuri yra dar devyniolika gapūro salos dalies. Pakraš
japonus
Minahassa
sąsmau

aprašoma ir žymiausiose ir gausų būrį giminių.
riams,
bet
pagaliau
su
džiai
tyje sustiprinta jau anksčiau vus Rabaul uoste, bet apie koj, šiaurinėj Celebes salo gsmu pasidavė. Su jais ap
vietose apie Jungtinių Val
Laikinai a.a. Kaminsko mylių į šiaurryčius.
pastatytos fortifikacijos ir atakos išdavas dar nepa je, nors Tokijo ir buvo ank sieinama su pagarba ir atystybių žygius prieš japonus, kūnas palaidotas Filipinų
Tuo tarpu nacių praneši pasiruošta ilgoms kovoms. skelbta.
apie gen. Mac Arthur va salose Jungtinių Valstybių mai skelbia, jog mechani Vandens ištekliai saloje esą
Tuo tarpu olandai pareiš sčiau paskelbęs, kad pustau - da, kaip jų narsumas to už
dovaujamos drąsiosios ame kariuomenės priežiūroje.
sitarnavo.”
zuotieji vokiečių kariuome- užtenkami, nežiūrint, kad kia, jog pereitos savaitės salis pilnai okupuotas.
rikiečių ir filipinų kariuo
Tai pirmoji lietuvė moti- J nės daliniai užėmę Barče, žemyne ir prarasta didieji pabaigoje japonų aviacijos i Japonai paaštrino savo
menės kovas prieš japonus, na iš Chicagos paaukojusi kuri yra 60 mylių į šiaurry
veiksmai žymiai suailpnėję. ®ylacijoe veiksmus virt Ban Georingas tarėsi
rezurvanai.
apie atmuštą japonų bandy savo sūnų už šio krašto lai čius nuo Bengasi.
Australijos aviacijar pas gka salos, kuri yra garsi
tą invaziją Corregidor salos svę.
kelbė, jog japonų žvalgybi mineralais. Sala yra 225 su Mussolini
tvirtovėsna. Tačiau ‘Vilnis’,
orlaiviai numetė bom-, mylias į pietryčius nuo SinVichy. vasario 2 d.— Šią savaitę suregis niai
kuri visados taip didžiuoja drįsta išmetinėti kitiems nebų Tulagi apylinkėje, britų; 8aPuro*
Berlynas, vasario 2 d. —
Visk ankštojo rango nacių
si patriotingumu, kuri skel patriotingumą ir tarnavi
valdomoje
Solomon
salų
da

truos
135/000
karininkai
okupuotoje
biasi pasauliui geriausiai mą svetimiems. Bet... geros
Rangoonas, vasario 2 d.— Oficialus vokiečių radio pa
lyje,
bet
nuostoliai
menki
ir
Prancūzijoje iššaukti J
suprantanti ir atstovaujan akys dūmų nebijo!
Britai praneša, jog sąjungi skelbė, jog nuo pereito an
gyvybės
aukų
nėra.
Tulagi
svetimšalių
tradienio Italijoje yra r^ichBerlyną pasitarimams.
ti šio krašto interesus, pa
c
yra apie 600 mylių į pietry ninkų aviacija bombardavo smaršalas Goeringas i:
Washington&s, vasario 2 čius nuo Rabaul.
miršo apie šiuos žygius ir
japonų pajėgas Kadu saloje, lias valandas jis konfer „
pirmosiose vietose išspaus SINGAPŪRAS.
d.—Šią savaitę 135,000 vo
kuri yra Salween upės žio
Kova Malajuose pasibai sunku pasakyti, nors mes kiečių, italų ir japonų pilie
dino: “Perkirto vokiečių
tyse, tarp okupuotojo Moul- su Mussolini.
frontą Ukrainoj.” Vadinas, gė. Kova už Singapūrą pra nenorėtumėm tikėti, kad ji čių vakarinėse Amerikos cija prasidėjo šiandie. Prie mein miesto ir geležinkelių
Nuo pereito penktadienio
ir šiuo momentu komunis sidėjo. Kova už Singapūrą baigtųsi pralaimėjimu. Mes valstybėse šią savaitę turi šų valstybių piliečių regis centro Martaban.
iki šios dienos Goeringas,
tams svarbiau rusų veiks nėra tik kova už salos tvir tvirtai tikime, kad kova už išsiimti tapatybės įrodymo tracija kitose Amerikos vai
Visi orlaiviai sugrįžo sau- Vokietijos aviacijos viršinin
mai, negu Amerikos karių toves, bet už visas aplinki Singapūrą bus laimėti jei dokumentus. Tose valstybė stijose prasidės šio mėnesio > giai. Kiti sąjungininkų or- kas, apžiūrėjo vokiečių avines jūras ir net salynus.
atsiras antrasis gen. Mac se jie bus registruojami per 9 dieną ir baigsis šio mene-! laivini apžvalgė japonų nau- acijos dalinius pietinėj Itažygiai.
Kuo toji kova baigsis — Arthur ir jo narsieji kariai., šešias dienas ir jų registra- sio 28 dieną.
Į jąsias pozicijas Burmoje. lijoj.
Ir tie patys žmonės dar

Nauji rusų
laimėjimai

Singapūro gynėjai
bombarduoja
japonų laivus

I
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DRAUGAI

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Per kolonijas su
kablikiškaja spauda

pagelba jau skaitančių kata
likišką spaudą galima daug
nuveikti.
Vasario mėnesį J. J. Auk
škalnis žada lankytis Michi
gan City, La Porte ir So.
Bend, Ind., miesteliuose.
Koresp.

I& VADUOTAS IŠ SUTORPEDUOTO LAlYf

čiūtč, O. Rimgailaitė. Gražu AMERIKOS LIETUVIŲ

laikrodį paaukojo P. Pūkas.
Visiems aukotojams ir dar

DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

Rea. 6058 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehiU 0611
Office teL HSMlock 4848

bininkams valdyba taria gi

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR OHIRUROAB
lų padėkos žodį.
J. J. Aukškalnls, žinomas
DR. J. J. SIMONAITIS
2201 West Cermak Rd.
Gary, Ind., lietuvių veikėjas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v
Pasimatė.
ir dienraščio “Draugo” nuo
REZIDENCIJA:
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Sausio 23 d. M. Jankaus Ketvirtad. ir Nedėliomia susitartus
latinis agentas ne tik Gary6631 S. California Avė.
TeL LEPublic 7868
kienė ir Elena Belskiutė bu 2423 West Marųuette Rd.
je, bet ir apylinkės mieste
vo išvykusios į North Caroliuose, kiekvieną laisvą va
Residencijos tel.: REVerly 8244
Juozo
Jakšto
ir
Ofiso tel. VIRginia 0036
lina pasimatyti pirmoji su
landėlę išnaudoja katalikiš
DR. STRlKOL'IS
savo broliu, o pastaroji su
DR. T. DUNDULIS
kos spaudos platinimui. Jis
PHYSICIAN AND SURGEON
Antaninos
Merkelienės
savo vaikinu, kuris tarnauja 4645 So. Ashland Avenue
dažnai yra matomas . Chica
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dėdės
Šamo
kariuomenėje.
go Heights, Joliet, Rockdale, sutuoktuvės
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
K.
D.
Calumet City, Hammond ir
Nedėliomia pagal sutartį. (
Nedėliomia pagal sutartį.
Philadelphia, Pa. — Šv.
kituos miesteliuose. Visur
Office teL YARda 4787
TaL OANal 0257
Namų tel PROapect 1930
vieni atnaujina “Draugo” Kazimiero bažnyčioje susi
Mirė
nuoširdus
lietuvis
Rea. tel.: PROapect 6059
prenumeratą, kiti užsisako, tuokė Juozas Jakštįs su naš
TeL YARda 5921.
Jonas Vaidila, -Kanadoje Rea.: KENwood 6107.
DR. P. Z. ZALATORIS
nes iš kaimynų sužino, kad le Antanina Merkeliene. Ka
pasivadinęs
John
Smith,
mi

dangi
jie
yra
šaunūs
vien

“Draugas” dabar įdomus lai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
rė Toronto mieste 1941 m.
genčiai,
ypač
Juozas
Jakškraštis- Calumet City gyven
1821 So. Halsted Street
gruodžio 9 d. Velionis buvo GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rezidencija:
toja Anna Bublienė ne tik tis nenuilstama darbuote
6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3o VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
labai
gailestingos
Širdies
ir
Bažnyčios,
kaip
ir
lietuvy

yra nuolatinė “Draugo” skai
756 West 35th Street
• iki • vai. vakare.
prieš bolševikų okupaciją
tytoja, bet šįmet užprenume bės naudai, jų sutuoktuvių
yra paaukavęs Vilniaus lie
ravo “Draugą” ir savo sū proga viešai reiškiu linkė
LIETUVIAI DAKTARAI
tuviams našlaičiam^
net
jimą:
nui.
šimtą penkias dešimts dole
Tel. YARda 3146
Dėl Jakštų gerbiamųjų,
Rockdale, 111., gyvena žy
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
rių,
nors
pats
buvo
nepasi

Vyrui ir dėl žmonos,
mūs lietuviai biznieriai P.
DR. V. A. ŠIMKUS
T1A¥TTHTAR
turintis.
Draugužių mūs gerųjų
A. Mickeliūnai (Mickeliūnas
1446 go. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jungt. Amerikos Valstybė
Lai visoko priduos
yra brolis Chicago veikėjo
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
(."Uraugaa" Acme telephoto,
se
gyvena
jo
brolis
Kazimie

Dievulis
dangiškasis
—
ir
Penktadieniais
Juozo Mickeliūno). Jų na
James Rozec, sutorpeduoto laivo Lady Hawkins pur744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
Laimės, turtų, sakau!...
mus nuo senai lanko kakalį
seris asistentas, išvaduotas ir iškeliamas įš Laivo San ras Vaidila, bet jo adresas 3147
Valandos:
11-12; vakarais: 7-9;
S. Halsted St, Chicago
Pageidautina,
Pirmad. ligoniai nepriimami,
Tad lai pas juos atsiras
kiškoj i spauda.
Juane, Porto Rikoj. Su juo išvaduota ir 17 kitų asmenų. nežinomas.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
ir Šeštadieniais
Skambučių
kuo
dau
Vienas roękdąlieti? sako,
Su Lady Hawkins žuvo apie 250 asmenų.
Šventadieniais 11-12.
giau!.
kad jų kolonijoj randasi ne
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
TaL CANal 5969
liniam
Konsulatui
New
Nes verti jie to yra,
maža lietuviukų šeim’.’, bet,
pradėjo darbuotis tikslu, kad . kslą ir kelionių įspūdžius iš
Yorke.
Kaip tą žino vist,
sako, kai kurioj yra “velnio
DR. F. C. W1NSKUHAS DR. WALTER J. PHILLIPS
surengus puikų minėjimą 16- Romos miesto. Jaunimas ra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tad jiems lai skamb’ ir to Vasario, sekmadienį, 15 dijo muzikai griežiant galė
apsėstos”, tai yra užponaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija:
lyra d. vasario Šv. Kazimiero jo ir pasilinksminti. Pažy Paieškoma.
votos bedieviškos spaudos.
2158 West Cermak Road
2155
West Cermak Road
Ofiao
teL
OANal
2345
Manoji gan garsi...
Bet J. J. Aukškalnis tik
mokyklos salėj. Programa mėtini ir labai pasiaukoję
Kevertytės, Magdė ir AdeOfiso vai.: 2—4 ir 7—9
Pagarbai vedusiųjų —
OFISO VALANDOS
ranka p-amoja ir sako: “FaiSeredoj pagal sutartį.
bus pradėta lygiai 5:30 vai. labdarybės rėmėjai — Simo- lia, kilusios iš Gaišrių kai
Nuo 7 ild 8:30 vai. vakarais
;
7004
So.
Falrfleld
Avenue
kės, tokius “Vainius” jis len
Vyrui ir dėl žmonos;
vakare. Yra viltis, kad tas j nas Mažeika, Ona Kundro- mo, Pilviškų paštų, Marijam
Bes. teL: HEMIock 3160
ANTRAS OFISAS
Kaip
Ir
linksmybei
jųjų
gvai išvarąs iš namų. Lietu
minėjimas bus ypatingai pui tienė, JurgaitietiS, P. Mažei polės apskr. Jos pačios ar
2017
So. Western Avė.
ToL YARda 2246
Jį taipgi pagros.
viai žmonės yr* geri. tik sū
kas, grandiozinis, nes tarp ka, A. Mažeikienė, ir kt. Lab apie jas žinantieji teiksis
Tel. CAtfal 7171
O ypač gros J aks tisui
kiai d«jti. Stoka lietuvių ka
DR. C. VEZEUS
ko kito, bus ten ir ričmon- darybei aukojo: Talačka pranešti adresus Lietuvos
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
talik’škos spa .uoj ageuių
Kad jis veikėju yr’,
DANTISTAS
diečių muzikantukų jau pa Kernagienė, K. Augunas, A. Gen. Konsulatui, 41 W. 82nd
Ofiso TeL............... VIRginia 1883
z duoda progos bedieviams ap
Kad savo laiką visą
garsėjusia orkestras, bei ki Rupšienė, J. Peldžienė, A-,. Street, New York, N. Y.
4645 So. Ashland Avenue
sukti galvas bloga spauda.
Liuesą, veikimui skir’. ti puikūs dalykėliai, o po Kundrotienė. Visus žaidi-1
erti 47th Street
DR. AL. RACKUS
vaL:
nuo
9
vai.
ryto
iki
6
vėl.
vak
Bet kaip tik atsilanko kata
Tautos lietuvių naudai,
mus gražiai pravedė vytės:
visam —• balius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj pagal sutartį.
ADVOKATAI
likas su gera rykšte, tai ta
Taip čia, kaip už jūrų...
Reporteris Sideravičiūtė F. Navickaitė,
1853 West 35th Street
Telefonu: HEMIock 5849
riamieji velniai bėga uode
Kur nūn* daugumas rauda
T. Markūnaitė, A. Paškevi- WHITNEY E. TARUTIS
PRIIMA:
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
gas paspaudę. O toji rykštė
Brolių mūs... lietuvių.
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vaL
ADVOKATAS
Vakaras Labdarybei
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
yra dienr. “Draugas”, “Lai
Ir Bažnyčios gerovei,
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus
CENTRINI 8 OFISAS:
6757 So. Western Avė.
Philadelphia, Pa. — Šv. DR. SELMA SODEIKA,
vas” “Darbininkas” ir kiti
Nes ir Jai veikia jis;
8188 «o. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
(Ueturtų AuttterUoje)
Kazimiero parapijos šv. Vin
DR. CHARLES SEGAL
kata iški laikraščiai”.
Todėl tereiškląs šlovė,
a
Popiet nuo 1 iki 3 veL Vak 7 Ud 3
Nuo
1-m
VALANDOS:
l-mos
lld
cento
draugija
turėjo
kortų
Kur tiktai bus Jakštis’.
NediUlmie pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. vafc.
K^iikokee,
UI.,
taippat
AKIS ISTIRINftJA
TeL
CALumet
3877
žaidimą
ir
jųdomuosius
pa

Kazys Vldlkauskas
4729 So. Ashland Avė.
Telefonas CANal 4796
randasi daug lietuvių, kurių
veikslus. Susirinko nedide AKINIUS PRITAIKINA
184 NO. LA SALLE ST,
Ruošias
16-ta
Vasario
(2-troe lubos)
tarpe labai reikalingas nuo
Room 2014
TaL Stote 7672
Ofise randasi kiti pataisymo
lis labdarybės prietelių bū
OR. PETER J. BARTKUS TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
latinis “Draugo” agentas.
Komisija, susidedanti iš relis, bet išėjo visi paten metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Jis galėtų daug rasti skai veikėjų, kun. St. Railos, K.
kinti, galėjo gražiai vakarą
1913
So.
Halsted
St.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
VALANDOS:
tytojų. Nora vietose, kur nė Dryžos, M. Bigenio, O. Unvai. popiet ir nuo 7 ild 8:30 vai. vaL
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Būkite malonūs
praleisti ir draugiją parem Nuo 10 iki 5 vai. kas diena.
bekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.
ir
pagal
sutartį.
ra lietuvių parapijos, sun guraitės, O. Balčiūnienės, O.
Antradienio ir ketvirtadienio
ti. Pirmą dovaną laimėjo A.
SAVO
AKIMSI
Seiueadiesi&is taipgi pagal sutartį.
kiau yra darbuotis, bet su Jurgaitienės ir Kundrotienės Naujoka< jg Laktoj, pavakarais.
Res. telefonu BEEiey 0434.
to*
.... .
to
DR. MAURICE KAHN
vonto|«L Saugokit
137 No. Marion Street
iftoSmminoett tae med<
TaL Cicero 1484
sveikino draugijos pirminin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metodo, kurte
Oak Park, Illinois
kas ir iždininkas. Kiti laimė
DR. S. R. PALUTSIS
^|]ir ” ■rarAi r
4631 So. Ashland Avenue
(Prie kampo Lake St)
jo smulkesnes dovanas. Do
TeL YARda 0994
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. John jTSmeUna Kamp.
vanų nebuvo daug, bet viena Telephone t — F.UCUD BOS.
Rez.
teL PLAaa 3200
15tos gat. k 49th Ct
— REZIDENCIJA —
VALANDOS
dovana — movies buvo vi 1441 So. 50th Avė., Cicere, ML
OFISO VALANDOS:
Dr,
J,
J.
Smetana,
Jr.
2
Ud
4
popiet
7 iki 9 vakare Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
siems, nes už tą pat 25 c.
Tel.: Cicero 7681
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. diena.
ir pagal autartį.
visi pamatė juokingą pavei
Res. 1625 So. 50th Avenue
1801 Se. Ashland Avenue

d.

Kerniu 12-les

TaL Cicero 1484

OANAL OKU — I

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF
vw
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LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS
Priteiktos

ui

BEERS

KRAUTUVĖJE
Telefonas;

Calumet 4591
DEL RADIO

PATAIKYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 8088

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROapect 6737

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

2408 Wed 63rd Street

VIRginia 9421

Rez. Tel. LAFayette 0094

Ofiso Ir R<». Tai.: LAFayette 7020

kstoa*

3241 So. Halsted St.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

DR. ALBERT J. VALIBUS

sktotoe

atsakomtogal

prieinama

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Namu telefonas

Ambrosia & Nectar
Urmo (wbol«8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
A):

DR. A. JENKINS

JOS F. BUDRIK

CAMVINO PIMT-CUMS

lemas (o« wwcm

OFISO VALANDOS
e. m. Ud !.«• p
Ir Bato: »:»0 a. to. Ud
f:« to m.

u

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5624
Emergency — call MlDway 0001
Res. — HEMIock 1648.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street

Sauk KJCDzie 2868

OFISO VALANDOS:
Kasdien, Išklrlant Sekmadienius —

VALANDOS:

2:20 vai. vakarais.

Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak
Trečiadieniais nuo 2 Ud 4 popiet
Nedėliomia Pagal Susitarimą

Sekmadieniai* parai susitarimą.

nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Teisingumo departamentas praneša koki
ateiviai turi prašyti tapatybės įrodymo
(identifikacijos) certifikatų

60 METŲ JAUNAS

IEŠKOMI ASMENYS

PAVE THE WAY

Laikraštis “Į Laisvę” de
da tokius paieškomų žmonių
skelbimus:

1) Ką nors žinančius apie j
kareivį Joną Atkočių, tarna-,
Generalinis
Prokuroras tiems tikslams, klesas “atei
vių
—
priešų
”
,
kuriuos
liečia
vusį Lietuvos kariuomenėje
Francis Biddle paskelbė pa
prezidentinių
proklamacijų
1-am pėstininkų pulke, bol-’
tvarkymus ateiviams, kurie
patvarkymai
ir
parūpinimai
ševikų laikais pašto dėžutė
turi paduoti aplikacijas iden
išleisti
pagal
tų
proklamaci

tifikacijos certifikatams va
309-11, paskutiniu laiku bu
vusį Pabradės Poligone,pra
sario mėnesyje gauti:
jų.
šome pranešti Atkočiui, Jo
Visi ateiviai, 14 metų am
Visi vokiečiai, italai ir ja
nui, Voveršių kaime, Skie
žiaus ir senesni, kurie (1) ponai tautiečiai Californijoj
monių paštas, Utenos apskr.
yra Vokietijos, Italijos arba Oregone, Washingtone, Neva
Japonijos piliečiai arba vei doj, Arizonoj, Montanoj,
2) Vyr. Įeit. Povilas Rakšksniai, arba (2) kurie dabar Utah ir Idaho turi paduoti
nys, buv. Biržų nuovados vir
be šalies buvo Vokietijos, aplikacijas arčiausiame pir
šininkas, kilęs iš Šiaulių
Italijos arba Japonijos pilie mos klesos, arba antros kle. apskr., Joniškio valsč., biržečiai arba veiksniai, privalo sos arba apygardos (county)
' lio mėn. 16 d. bolševikų iš
prašyti Identifikacijos cer pašte tarpe vasario 2 d., ir
vežtas su šeima. Kas turi
tifikatų.
apie jį ar šeimą kokių nors
vasario 7 d., 1942 m.
Sekantieji ateiviai paliuožinių, prašome pranešti J.
Toki
tautiečiai
kitur
kon

1 Rakšniui, Panevėžys, Preky
suoti nuo tų patvarkymų —
tinentinėse
Suv.
Valstybėse
(1) Vokietijos, Italijos ar
bos Mokykla.
ba Japonijos piliečiai arba turi paduoti aplikacijas ar
3) Turintieji žinių apie šo
veiksniai, kurie prieš gruo čiausiame pirmos klesos ar
ferį Antaną Sabalį, kilusį iš
džio 7 d., 1941 m., atsitikime ba antros klesos arba apy
Utenos miesto ir dingusį
buvusių Japonijos veiksnių, gardos pašte nuo vasario 9
1941 m. birželio 24 d., pra
ir prieš gruodžio 8 d., 1941 iki vasario 2* d.
šomi pranešti jo broliui P.
("Draugas” Acme telepboto)
m., atsitikime buvusių Vo Ateiviai, kurie nepsilaiPrezidentas Rooseveltas. Jo veide matosi daug gy Maželiui, Kauno Radiofonas.
kietijos ar Italijos piliečių, kys prie šitų identifikacijos vumo. Nuotrauka padaryta minint 60 m. amž. sukaktį.
4) Kas žino apie Žilinską Mirė nenuilstamas lietuvis - L. Bielinis
tapo piliečiais bet kurios ki certifikatų patvarkymų bus
Domininką, prieš karą buvu
tos tautos arba šalies, ne sunkiai baudžiami, juos grę
sį Vilniaus ligoninės sanita
— Vokiečių okupuotoje , vių pastangų užgniaužę, LeŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vokietijos, Italijos ar Japo sia net sulaikymas ligi karo
ru, prašom pranešti Vydūno Lietuvoje laikraščiai skelbia,
onas Bielinis suruošė Adutiš
nijos, jeigu toki asmenys spe pabaigos. Generalinis Proku
ai. 15, M. D.
kad gimtiniame kaime — kyje 50 lietuviškų spektaklių
cialiu leidimu arba kitokiu roras vėl pabrėžia, kad atei
5) Jei kada matei kun. Pošiūniuose,
Tverečiaus ir režisavo 30 veikalų. 1930
būdu, nelaikė vokiečio, italo viai su savim turėtų savo
Rimkų, buv. Kryžių vikarą, valsč- Švenčionių apskrityje,
m. jis Adutiškyje įsteigė Šv.
Aprašinėdama gyvenimą : maiše nepaslėpsi Už poros neatsisakyk iššamiai praneš
ar japono pilitčio arba vei “Allien Registration Receipt
mirė Leonas Bielinis, išgyve Kazimiero draugijos skyrių,
ksnio stovį.
Cards”, kuomet jie prašo Ukmergės apskrityje, “Nau dienų Kisevičius buvo suim ti Ant. Šlinskiui, Jablonskio nęs beveik 60 metų. Būda spietėsi visas apylinkės lie
(2) Austriečiai, austro- identifikacijos certifikatų. joji Lietuva’ pažymi, kad tas ir daugiau nebegrįžo; tik g. 21, Panevėžys.
mas neturtingas, velionis iš tuvių kultūrinis gyvenimas.
vengrai ir korėčiai, kurie Daug ateivių, kurie pakeitė bolševikų “liaudies priešų” šiam karui iškilus jis rastas
moko vargoninkavimo, bet Pašlijus sveikatai, jis nenus«
kaip toki užsiregistravo pa savo gyvenimo vietą ir nega areštai prasidėję dar 194G Telšių kalėjimo kieme žiau — Lietuvių Rašytojų Drau
gal Ateivių Registracijos Įs vo tų kortelių dabar turės ne liepos 10-20 dienomis, riai nužudytas. 1941 m. bir gija skelbia, kad mirusi žino nesitenkino vien savo amatu, tojo drbti. Rinko Tautosa
bet ir plačiai veikė, kaip vi kos Archyvui folklorinę me
tatymą iš 1940 m., jeigu to- prašyti jų per Allien Regis- ypatingai “liaudies seimo” želio 13-15 d. “liaudies prie mos Mažosios Lietuvos rašy
suomenininkas patekęs į lie džiagą ir užrašė 45$ senoviš
“rinkimų” išvakarėse. Visi šų” medžioklėje iš Ukmer
ki asmenys savanoriai neta tration Division.
I buvę aukštesnieji karinin gės apskrities išvežta apie tojos, autorės “Aukštųjų tuvišką Adutiškio parapiją kų liaudies dainų, meliodijas,
po Vokietijos, Italijos ar Ja
Chicago mieste registraci kai, organizacijų vadai, žy 70 šeimų. Daugelis numa Šimonių likimas” Ievos Si pas kun. Benediktą Kristo- daug šokių ir kaimo žaiddiponijos piliečiai arba veiks
monaitytės motina.
panį, jis dar labiau įsitraukė mų. Lyg nujausdamas mirtį,
niai. Austriečiai, austro-ven- jos• punktai bus šiose vieto- mūs visuomenės veikėjai ir tytųjų išvežti mokytojų, bu
•
į visuomeninį darbą, platin- velionis šiemet nukeliavo į
kiti tapo suimti kaip “liau vusių policijos valdininkų ir
grai ir korėčiai, kurie sava
— Iš Kauno laikraščių ma
tyti, kad “Paramos" koope- damaS “etu"Sk» ^udą or- savo gimtąjį kaimą, kur ir
dies priešai”, jų tarpe gen. t. t. ilgai slapstėsi.
noriai arba klaidingai už CENTRAL AREA
___ .__ __________ , gamzuodamas chorus ir t. t. mirė. Laikraščiai deda šio
Rėklaitis, Devenis, Steikūnas
siregistravo kaip vokiečiai,
ratyvo pirmininkas yra J.
Main Post Office, 433 W.
’ ir kt. Toliau laikraštis sako,
Savo draugo ir savo tėvo Dagys, “Paramos” vyr. di , Jis pradėjo eiti nuo kaimo į nenuilstamo lietuvybės veikė
italai arba japonai, turi pra Van Buren Street.
kad per vieną mitingą Bal draugo niekuomet neišsiža- rektorius — Matelevičius. ; kaimą, visur mokydamas jo atvaizdą.
šyti identifikacijos certifi
Old Post Office Annex, ninkų mokykloje vienas jau-J dėk.
jaunimą savo dainų. 1905
Saliamonas
katų, bet savo aplikacijoje
United States Court House. nuolis, kurio pavardė Kisevi
Neatidėliok darbo rytdie — Lietuvos laikraščiuose metų revoliucijos metu ve Suimti du žudikai
gali pažymėti, kad jie aus
čius, neiškentė bolševikiniam nai, jei gali jį šiandie at gyventojai raginami auginti lionis platino priešcarinę li
triečiai, austro-vengrai ar NORTH & NORTHWEST
1933 metais balandžio mė
teratūrą ir slėpė lietuvius
kalbėtojui pastebėjęs: “Ylos likti.
korėčiai. Gavę savo identi
kuo
daugiausia
triušių.
Strai
Chestnut Street Station,
studentus nuo žandarų. Vė nesį Chicagoj plėšikų nušau
fikacijos certifikatus, jie tu 830 North Clark Sreet.
Kiekvieno kataliko
yra 1 peniuose pabrėžiama, kad
liau jis ėmė organizuotipra- tas Elmer Lind, muzikos mo
SOUTH & SOUTHWEST
rės progos atitaisyti jų “atei
priedermė
remti
katalikišką

“
miestų
gyventojai
šiuo
me

kytojas iš Rockfordo.
Uptown Station, 4850
džios
mokyklas.
Aptikęs
ga

vio užsiregistravimą po tin Broadway.
Stock Yards Station, 4101 ją spaudą. Vienintėlis lietu tu jaučia kiek didesnį mėsos
Ir tik tomis dienomis po
besnius
kaimo
vaikus,
jis
kamu tyrinėjimu.
vių katalikų dienraštis A- trūkumą”.
licija suėmė du įtariamuo
Kedzie-Grace Station, 3750 South Halsted Street.
juos
siųsdavo
į
mokyklą,
o
South Chicago Station, merikoje yra dienraštis
sius. Jie išpažino, kad daly
Paskelbdamas patvarky North Kedzie Avenue.
Drauge"
skelbt
v81iau
lr
»
1Ietuvišk
«
gimus“
Draugas.
’
’
Smulkūs
2938 East 92nd Street.
mus, Generalinis Prokuro
*
ziją Švenčionyse. Nuo 1919 vavę plėšime, bet mokytoją
WEST
SIDE
mai
nedaug
kainuoja,
bet
Hawthorne Station, 2302
peršovęs trečiasis jų sėbras.
ras pareiškė, kad šis reika
Juo labiau susipratęs ka
metų
jis
ėmė
ruošti
lietuviš

rezultatai
esti
geri.
Bile
ko
South
Pulaski
Road.
Mid-West
Station,
2419
Policija ir to ieško.
lavimas, apie ateivius, kurie
talikas, tuo daugiau remia
Valandos nuo 9 ryto iki 9 katalikiškąją spaudą. Dėl to kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau kus vaidinimus. Kol lenkai
turi arba neturi išsiimti iden West Monroe Street.
nebuvo visų kultūrinių lietu- SKAITYKITE “DRAUGĄ"
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BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMO ATGARSIAI

INCOME TAX-us
PILDO PER 20 METŲ

J. P. VARKALA

TICKLE ?
Soothe that throat dckle which comes from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthol—S*.)

Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.
Chicago, Illinois
Tel.: CALumet 7358

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

TRAD

jrs ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MŪSŲ SPECIALI
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
HMM,

Dldelh) Barabanų. mali) Baraba
nų, "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, gTeltl pAdlnlal •'Cymbols" ir
“Cymbot Holdera" kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat Pedale”
benams ir orkestrams, Trūbos,
Clarlnetal, Saxaphonal. Trombo
nai "Standard" tHdlrbysdių, Smulkos. Cellos, Strflnlnlai Basai, Gin
tarai. Banjos, strūnų, ir "caoea".
"month pleces", "mute reeds". Ir
muzikos stovtklS/.
Pilnas pasi
rinkimas
smuikoms smlčėlų
Ir
"rases". Pataisome Ir atnaujina
me visokių lidlrbysčlu phonografus ar jų dalis.

A. B.C. DRUMMERS SERVICE
•14 Maxweli Street, Chicago

Vitamin A (Carotene) raises the reslstance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infections, when lack of resistance is due to Vitamin A deficiency.

/YOU GIRLS ,WH0 SUFFER
•

Distress From MONTHLY

.

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HEED If you have all or
any one of these symptoms: do
you suffer headache. eramps, backache, nervousness, weakness,
cranklness, distress of "lrregularitles," periodą of the bluee, a bloated
feellng—due to functlonal monthly
dlsturbancea?
Then start at once - try Lydla
Plnkham's Compound Tablets
(wlth added lron). Plnkham’s
• Tablets are famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thousands of girls and vomen report

remarkable beneflts! Taken regularlv-they help bulld up reslstance
against such annoylng symptoms.
Lydla Plnkham’s Compound
Tablets are also espedally helpful
ln building up red blood and thus
aid ln promotlng more strength
and energy. Pollow label dlrections. WORTH TRYINOI «
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Dvi kalbos
Praėjusią savaitę buvo pasakyta dvi kalbos, į ku
rias buvo atkreipta daug dėmesio. Vašingtone kalbėjo
prezidentas Rooseveltas, Berlyne — Hitleris.
Prezidentas Rooseveltas kalbėjo savo 60 metų am
žiaus sukakties proga. Kalbėjo ne apie save, bet apie
kitų žmonių gerovę, apie palengvinimą kenčiantiems
skausmų, apie kovą su didžiuoju žmonijos priešu —
ligomis. Jo kalba buvo persunkta nuoširdumu, gilia ar
timo meile, žmoniškumu. Tarp kitko prez. Rooseveltas
priminė, kad nepaisant karo audrų, į kurias ir Ame
rika buvo priversta įstoti, mes čia galime ir turime
rūpintis tais žmonių reikalais, kuriais kituose kraš
tuose, ypač prie diktatorių, jais rūpintis uždrausta. Pas
diktatorius nebuvo, nėra ir nebus žmoniškumo, nėra ir
nebus širdies.
Vokietijos diktatorius Hitleris, kalbėdamas savo įsi
galėjimo 9 metų sukaktuves minint, irgi lietė žmonių
reikalus. Bet jo kalbos tonas griežčiausia priešingas
Prez. Roosevelto kalbos tonui. Jis kalbėjo apie savo
užsimojimus vis dar daugiau kraštų užgrobti, daugiau
žmonių kraujo pralieti, daugiau milijonų vergais pa
versti. Jis džiaugėsi japonų kruvinais žygiais, smur
tišku ir tiesiog kriminališku Amerikos užpuolimu.
Tad, skirtumas tarp šių dviejų kalbų tiesiog milži
niškas.
, * j * 4į; «!>g|
Reikia pastebėti, kad praėjusią savaitę Hitlerio pa
sakyta kalba, vis dėlto, jau truputį skyrėsi nuo kitų
jo kalbų. Joje nebebuvo tiek entuziazmo, nes pirmą
kartą jam teko pranešti, kad jo žygiai į Rytus nebe
vyksta, kad nacių kariuomenė yra priversta trauktis
atgal.
*
j,
Esame tikri, kad šį kartą ir į pačius vokiečius Hit
lerio kalba įspūdžio jau nebedarė. Anot gautų iš Vo
kietijos pranešimų, Hitlerio pažadams patys vokiečiai
pradeda nebetikėti. O kai tautoje įsivyrauja nepasi
tikėjimo dvasia, nebėra užsidegimo remti vadovybės
žygius ir tas aiškiai veda į pralaimėjimą.
Priešingai įvyko po Prezidento Roosevelto kalbos.
Pasitikėjimas juo išaugo iki aukščiausio laipsnio, nes
jis kalbėjo ne apie kitų pavergimą, bet pirmoje vieto
je apie savo žmonių vargų ir skausmų sumažinimą, apie pavergtųjų išlaisvinimą. Kai Hitleris siekia pasau
liui dar daugiau žaizdų atverti, Rooseveltas trokšta
žmonijos žaizdas gydyti ir privesti pasaulį prie to, kad
iš viso daugiau karų nebebūtų, kad visur teisybė ir
žmoniškumas užviešpatautų.

m

Lietuva ir Rytu Prūsai
K. R. Jurgėla V-bėj paduoda pulk. Ig. M&tuševskio,
buvusio Lenkijos ministro, pasiūlymą (tūpusį lenkų
laikrašty “Nowy Swiat”) padalinti Rytų Prūsiją tarp
Lietuvos ir Lenkijos valstybių.
Jisai primena, kad Versalio sutarties didžiausia bu
vo klaida palikti Vokietiją nenuginkluotą. Po pirmojo
pasaulio karo reikėjo Vokietiją apkarpyti. Prancūzijos
siena, esą, turėjusi būti atkelta prie Reino. Rytprū
siai reikėjo padalinti tarp Lenkijos ir Lietuvos valsty
bių. Anot pulk. Matuševskio, kol Raitijos jūra yra Vo
kietijos “naminis prūdas”, tol Vokietija varžo visas
vidurines Europos valstybes. Jisai, tarp kitų dalykų,
sako:
“Taigi nukirtimas Vokietijos žiemių rankos, išties
tos Baltijos pajūriu ligi Klaipėdos, yra pirmoji są
lyga Reicho kariškai jėgai sunaikinti. Kadaise pa
vogtų mozūriškų ir lietuviškų žemių, kurios sudaro
Rytprūsius, sugrąžinimas Lenkijai ir Lietuvai — tai
atėmimas Vokietijai ne tiktai stipriausios tvirtovės,
bet šimtąsyk daugiau: tai atėmimas tiesioginio val
dymo ant visos vidurinės Europos.
“Beį B&ltiįca kUciismiaa Liečia ne .visa yidurmėa

Europos likimą. Nes Vakarų Valstybių karinė situa
cija dideliam laipsny priklauso nuo to, ar Baltija
bus — kaip buvo per paskutinį šimtmetį — vokiškas
ežeras, ar juo nebus.
“Kol Vokietija turi atramą Baltijoje, kaip nuosavioje “privačioje” jūroje, kol kiekvienam kare galės
skelti Europą į dvi dalis, tarp kurių susisiekimas ne
pasiekiamas. Taip buvo pereitame kare, taip yra šia
me kare. Tokios būklės naudingumas Vokietijai ne
reikalingos aiškinimo.
Išvadoje pulk. Matuševskis pabrėžia, kad, kaip yra
reikalinga Rytprūsius padalinti tarp Lietuvos ir Len
kijos, taip būtinas Kylio kanalo užėmimas ar tai an
glais ar kitais sąjungininkais. Pagaliau, būsią taikai
labai naudinga grąžinti Prancūzijos sienos prie Reino.
Šios trys teritorinės atmainos, esą, suteiktų šimterio
pai naudingesnę garantiją Reichui paversti bejėgiu,
negu labiausiai skrupulingi teisiški paragrafai:
Šis pulk. Matuševskio keliamas klausimas, tiesa, nė
ra visai naujas, tačiau įdomus ir svarstytinas.

Padirbėkime svarbiam reikalui
Jau rašėm, kad vasario mėnesis yra pavedamas ka
talikiškai spaudai praplatinti. Ta proga apie spaudos
svarbą rašo ir kiti laikraščiai. “Darbininkas” katalikų
laikraščių tikslą taip apibudina:
“Kat. spauda yra dvejopos rūšies: grynai religinė
ir visuomeninė. Pirmoji dėsto Bažnyčios mokslą, aiš
kina dorovės dėsnius, ir tiesioginiu būdu paliečia re
liginį gyvenimą. Antroji siekia spausdinamąjį žodį
vesti katalikiškoj krypty, neprileisti prie tvirkinančių
sensacijų, stovėti tiesos sargyboje, atremti šmeižtus,
iškelti tiksliai slopinamą katalikų veiklą, kur reikia
polemizuoti — žodžiu, plėsti katalikų sąmonę ir ginti
jų reikalus. Šiais kovojančiojo ateizmo laikais vienas
svarbiausių kat. spaudos uždavinių yra apsaugoti
skaitančiųjų visuomenę nuo klastingų gudriai prave
damų šūkių, neva tai pritariančių, darbininkų reika
lams, bet tikrovėje užsibrėžusių ko toliausia nuvesti
juos nuo Bažnyčios. Tuo tikslu kat. spauda siekia iš
auklėti kuo, ^augiausia susipratusių katalikų, kurie
tuojau pajustų klastingus priešingosios spaudos už
simojimus. Ypač tenka akyliai daboti ir perspėti, kad
katalikai neremtų neprietelingos jiems spaudos ir ne
stiprintų savo priešų, su kuriais paskui reikia sun
kiai kovoti ir ne kartą skaudžiai pralaimėti, žodžiu,
kat. spauda ne tik apdraudžia saviškių reikalus, bet
ir pačią jų gyvybę apsaugoja iškovoja jiems tarsi pi
lietybės teises, išdirba dirvą, ant kurios gali saugiai
veikti, suteikia jiems progos drąsiai pasisakyti. K.
spauda tai kasdieninė mūsų dvasinio gyvenimo duona.
Kaip gi tada nesuprasti jos reikšmės ir supratus, jos
neremti?”
Aišku, kad katalikiškųjų laikraščių vaidmuo yra
nepaprastai didelis. Dėl to labai ir labai yra svarbu,
kad toji spauda būtų stipri, plačiai skaitoma, kad į kiek
vieną katalikišką šeimą ateitų bent vienas katalikiškas
laikraštis.
1
Ar nebūtų gražu, jei per šį mėnesį kiekvienas iš mū
sų pasirūpintume gauti dienraščiui “Draugui” bent po
vieną skaitytoją. Juk tai vienas iš pačių praktiškiausių
būdų katalikiškai spaudai platinti.

Remiasi kalendorium

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 3 d.)

Reikia pagalvoti ir apie
lietuvius.-. “Dabar Ameriko
je rūpinamasi išimtinai bel
gais...” Dėlto ponia Malmberg prez. Wilsonui rašo:
“Deportacijos Rusijoj yra
baisios. Gauta žinių, kad
Rusijos gilumon ir Sibiran
ištremta 12 milijonų lietu
vių, lenkų, ukrainų, suomių
ir kitų. šitie nelaimingi yra
pavesti pasibaisėtinam liki
mui, kadangi vietos gyven
tojai juos užpuldinėja ir žu
do. Tikiuos, kad amerikie
čiai smulkmeniškiau apie tai
sužinoję, tuoj ims rodyti
daugiau palankumo tiems
nelaimingiems.”
Militarinės dirbtuvės Ita
lijoj... Netoli milijonas vyrų
ir moterų Italijoj dirba militarinėse ir privatinėse dirb
tuvėse visokią karo amuni
ciją.

Buk i te sav o saly•••• Jung
tinių Valstybių vyriausybė
ragina savo piliečius susi
laikyti nuo keliavimo Euro
pon, nes kelionė yra baisiai
pavojinga.
•
Pašalino prezidentą... Cos
ta Rica respublikos militarinė vyriausybė prievarta
pašalino iš užimamos vietos
prezidentą Alfred Gonzales.
•

Šalčiai kankina kareivius.
Europoj, ypač centralinėj,
siaučia baisūs šalčiai. Ne
paprastai daug kenčia ka
reiviai apkasuose.

60,000 šovinių į Rheims...
Vokiečiai į Prancūzijos mies
tą Rheims paleidę 60,000
armotų šovinių. Užmušta
šimtai civilinių žmonių daug
moterų ir vaikų.

“Amerika” pastebi:
“Mūsų bolševikai, norėdami dar daugiau apsimulkinti, savo išminties semiasi net iš kalendorių, bei
almanachų. Neseniai jie triukšmingai sušuko, kad
1942 m. “The World Almanach”, išleistas New Yorke, Lietuvą priskiria Sovietų Sąjungai. Vadinasi, vie
nas kalendorius taip paskelbė, tai bolševikams kito
autoriteto ir nebereikia...
Bet nesidžiaugkit, svetimųjų tarnai! Paskaitykit
to paties kalendoriaus (ir viešai paskelbkit) 45 ir
262 puslapius. Ten aiškiai pasakyta, kad Lietuvą,
Latviją ir Estiją 1940 m. buvo užgrobusi Sovietų
Sąjunga, atsiųsdama savo kariuomenę.”

Pasirodo, kad kai kada ir bolševiką galima už lie

žuvio patrauktu."

_____ ___ •

liai buvo atdari ir šipkortės
pigios, tai nenorėjo važiuot
Rasėjon, kur šviečia Stalino
saulė su ūsais. Dabar gi už
šalo visi keliai į matušką
Rasėj ą ir užšalo jų kempė
Laurence’o krūmuose. Naba
gai dabar neturi kur savo
mitingų laikyt ir Staliną
garbint. Lietuvių Klubas jų
neįsileidžia, kiti lietuviai ir
gi nemyli, tai vargšai negau
na niekur burdo lietuviško
se pastogėse.

Po svietą pasidairius

Gyveno vienoje parapi
joje du labai kilnūs vyrai.
Vienas buvo elgeta, antras
— dvarininkas. Elgeta visai
parapijai švietė pamaldumu,
šventa kantrybe, o dvarinin
kas — nepaprastu gailestin
gumu ir meilumu. Atsitiko,
kad abu mirė tą pačią dieną,
tik elgeta viena valanda
anksčiau. Elgeta, kaip ir
reikėjo tikėtis, pateko tie
siai į dangų. Jam maloniai
Jurgio Liepsnelės saliune
atidarė vartus, įleido, bet
šiaip niekas į jį dėmesio ne sėdi Vincas Marmeklis ir
kreipė. Besižvalgydamas po pats sau kalba:
— Ar čia dar vieną iš
dangų, elgeta pastebėjo ne
mažą sujudimą: angelai lak gert, ar ne?... Pilvas sako,
stė su trimitais, rikiavosi kad dar reikia viena išgerti,
šventų sielų eilės, šv. Petras o galva sako, kad jau gana
davinėjo įsakymus. Buvo nu jau gana... Nors galva ge
manu, kad rengiamasi kaž riau išmano, negu pilvas, ale
ką nepaprastą sutikti. Elge juk visuomet yra taip, kad
ta atsistojo nuošaliai ir žiū razumnesnis kvailesniam nu
ri, ką tokį taip iškilmingai sileidžia. Taigi ir galva turi
sutiks. Du archangelai ati pilvui nusileisti. Dėl to dar
darė vartus, o angelų orkes gersiu”.
tras kad sugrieš dangišką
Stasiui Brūzguliui prirei
maršą — net visas dangus
sudrebėjo. Elgeta visas smal kė pinigų. Eina jis pas savo
sumu virto. Gi... beįeinąs jo gerą draugą ir sako:
— Džimi, būtinai man pri
gerai pažįstamas dvarinin
reikė pinigų. Paskolink 100
kas.
— Mat, — pamanė elgeta, dol. Gražinsiu, nebijok. Juk
— nė danguje nėra teisy jau dešimts metų, kai mudu
bės. Man niekas iš kelio ne pažįstami.
— Negaliu, Stanli, jokiu;
pasitraukė, o poną — va
būdu
negaliu, — atsako jam
kaip sutinka.
draugas.
Bet danguje ir mintis skai
— Kodėl gi negali? Ar ne-*
to. Šv. Petras priėjo prie turi?
elgetos ir sako:
— Ne, pinigų turiu, ale
— Nemurmėk, brolau! To negaliu tau skolinti dėl to,
kių, kaip tu, šimtais įleidžia kad jau dešimti metai kai
me: dangaus vartai neužsi tave pažįstu.
daro. O kaip dvarininką be
buvome įleidę, bus koks šim
Tūkstantis draugų ne
tas metų. Reikia tokį įvykį daug reiškia. Vienas priešas
paminėti.
daug reiškia.

Iš Laurence, Mass., gavau
raportą, kad Stalino vyrams
tenai prasti laikai. Kol ke

Namai advokatų

pasta

tyti ant kvailių galvų. (An

glai).

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
įtrafficį

Itopicsi
IIf aure blows

SF.

oot,
DO NOT APPLY THE BRAKES
NOR. THROW OOT THE CLOTCH
UNTILTHE CAR HAS LOŠT
MOST ALL ITS MOMENTOM.
r

Pripažino
“Vienybė” rašo:
“Andai BagoČius pasiūlė buvusiems Laisvės ir Vil
nies “sliakeriams” organizuoti raudonąsias divizijas.
Mizarai nepatiko tas pasiūlymas. Nežiūrint to, jis
pripažįsta kad “SLA prezidentas ir rimtų dalykų ten
pasako". Bet kadangi tuose “rimtuose dalykuose” tie
sioginiai nepaliečiamas Mizaros kailis, tai Laisvės
redaktorius atvirai išsiplepa. Girdi:
Vidikas ir Prūseiką —- “sliakeriai”. Jie nepritarę
pirmajam pasauliniai karui.”
žodžiu, Mizara pripažįsta ir Vidiką ir Prūseiką
“sliakeriais” buvus.
Labai gerai.

•
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HhE PROV1SION OF GOAA

BOOT5 OR WADERS FOR
SEWER WORKERS OR
MINERS IN WET AUNES
WILL HELP PREVENT
JAUNDICE ///

Antradienis, vasario 3, 1042
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JAPONAI ATAKUOJA PACIFIKO BAZES
MILU

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtę
(Tęsinys)

Birželio 2 d.
Senasis felčeris Filipovas mirė po didelių kančių.
Paskutinėmis valandomis prašė savo žmonos, kad jį pa
laidotų su kunigu. Nelaiminga našlė pasiryžo, nežiūrėda
ma visų pavojų, jo paskutinį norą išpildyti.
Laidotuvėse susirinko mažas būrelis žmonių;' gimi
nės ir pažįstami dalyvauti negalėjo, nes, kaip įstaigų tar
nautojai, dalyvavę krikščioniškose laidotuvėse, galėjo
būti tuojau atleisti iš tarnybos. Stebėtina, iš vaikų tebu
vo tik penkcrių metų Simą.
Mano motina to niekaip negalėjo suprasti.
— Bet kur yra Varia ir mažoji Fedia?
— Varia nėjo iš principo, — atsakė našlė. — Jei ji
dalyvautų laidotuvėse su krikčioniškomis apeigomis, ją
tuojau pašalintų, ko ji labiausiai bijo. Ir Fedia nėjo dėl
tos pačios priežasties, nes ji jau pionierė!
— Bet ar galima taip daryti, kada laidojamas tikras
tėvas? — paklausė motina aštriai.
Taip, ir tada, — atsakė verkšlendama našlė — Ko
kia jūs esate laiminga, kad savo vaikus dar turite! Aš
jų nustojau, jie man nepriklauso. Mes pasiryžę už juos
gyvybę atiduoti, o jie į mus žiūri kaip į pasenusių laikų
neišmanėlius. Sunkus tėvų likimas sovietų valstybėje.

INDIE!
e»
(“Draugas”

Acme telephotol

Žemėlapis rodo, kur japonai veikia ir kur jie atakuoja santarvininkų bazes Pacifike.

SVARBIUOJU MŪSŲ REIKALU
Mūsų tvirtovės. - Kodėl renkamės sveik?, ne supuvusį maisto? K? daro grybautojai? - Tūkstančiai žmonių kasdien nuodijasi. Kaip galime juos išgelbėti?
Rašo kun. A. Briška

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
(Tęsinys)
Šiandien yra visai aišku kaip dieną, kad savistovus,
sąmoningas, gerbiąs kitų įsitikimus, kovojąs už asmens
teises, trokštąs žmoniškesnės santvarkos pasauly ir pa
sisakąs už demokratiją Žmogus nieku būdu negali susi
kalbėti ir bendradarbiauti su bolševizmu, nes toks žmo
gus bolševizmui nereikalingas. Bolševizmo sistemai rei
kalingas yra ne savistovus žmogus, kuris moka veikti,
planuoti ir kurti žmoniškesnį gyvenimą, bet tik toks žmo
gus, kuris neturi savo nuomonės, kuris aklai moka klau
syti ką kalba bolševikų vadai ir dar sklyksčiau sugeba
prieš juos lankstytis, atseit, bolševizmui reikia ne žmo
nių su stipriais nugarkauliais, su giliais protais ir jau
triomis širdimis, bet kokių tai manikėnų, daiktų, su ku
riais jie galėtų daryti keisčiausius experimentus.
Bolševizmas yra tokia sistema, kuri nušluoja nuo že
mės protingiausius, savistoviausius ir garbingiausius žmo
nes, kurie nieko nesigaili, kad apginti žmogų, o palieka
tik tuos, kuriuos lengvai gali suvirškinti, kurie nedrįsta
ar bijo savistoviai kalbėti ir veikti.
Ką pasakiau apie bolševizmą — nėra pagieža, bet pa
sigailėjimo žodžiai tiems, kurie leidos bolševizmui su
vedžioti, taip pat ir įspėjimas tiems, kurie norėtų bolše
vizmo santvarka žavėtis. Norėjau realybei pažvelgti į akis
ir pasakyti tiesos žodį apie tuos, kurie baisiai ir žiauriai
elgės per dvidešimt du metus su rusų liaudimi ir teroriza
vo per ištisus metus Pabaltijo pavergtas valstybes.
Nesmerkiu bolševiko kaip žmogaus, aš jį myliu, aš
jį bučiuoju, nes jis turi nemirtingą sielą, bet kovoju su
jo klaidomis ir klastomis. O didžiausios bolševizmo klai
dos yra šios: žmogaus asmens teisių užgrobimas, sąžinės
laisvės nepripažinimas, spaudos ir draugijų laisvės atė
mimas ir nuosavybės teisių išplėšimas.
Kai bolševizmas atsisakys nuo ką tik paminėtų klai
dų, tada mes galėsime pabučiuoti ne tik bolševiką kaip
žmogų, bet kaip ir bolševikiškosios sistemos atstovą. Bol
ševikai dar ir nebando atgailoti ir prisipažinti prie savo
klaidų, todėl visi taurūs žmones turi kovoti su bolševikų
klaidomis, aiškinti kitiems, o ypač tiems, kurie yra su
klaidinti bolševizmo agitacijos. Ne tik turi būti vedama
kova su bolševizmu, bet taip pat tenka energingai rūpin
tis, kad visi žmones jaustųsi šioj žemėje jaukiai.

Pažvelgus į lietuvių kata- džiami savo tėvynėje atke- j Katalikiškoji spauda
Birželio 7 d.
likų gyvenimą išrodo, kad liavo į šią naują tėvynę be,
Kada tariame žodį spau
Šiandien Otmaras paliko mane prie vaiko, nes jis tru viskas tvarkoje. Kur randa- turto, turėdami tik gerą
da, suprantame, kad tas žo
pučiuką nešveikuoja, ir aš niekuo nepasitikiu.
si didesnis skaičius lietuvių, sveikatą. Čia ėmėsi tokio dis tinka ne vien laikraš
Vaikutis miega, man reikėtų šis tas sutvarkyti ryto ten yra. ir bažnyčia ir kiti darbo, kokį galėjo gauti. Nejaus dienai, bet negaliu atsitraukti nuo lango, kokia pui parapijos trobesiai: mokyk-į būdami žinovai mechaniškų čiams, bet knygoms, knyge
ki, kerėjanti vasaros naktis!
ia, klebonija; ten yra drau-į darbų, bet eiliniai darbinin-1le”3' garsmtmame .r t.t.
Mėnulis sidabruoja vandens paviršių, upės vanduo gijų ir centralinių organi- kai, negalėjo daug uždirbti,,
tamsaus kamoelyg tirštas metas, blyški mėnulio šviesa apšviečia tolimus, zacijų kuopų.
! todėl negalėjo sudaryti nei j y]
' ..
u. . . tl tokio ištekliaus, kad be sko- J*10’ kur spaudos nebūtu Kas
miškais apsaugusius, krantus; jaučiamas kažkoks pas
Parapijoms skinami kle-,lM
DO„ reįkaiįngaa ^ien sPaU8(iinama galybės įlaptingumas.
I bonai,
kurie turi rūpintis
PastatJ^i sau
vairių raštų įvairiose kalbo
Upėje pasirodo žiburėlis, tai vėlybas irklininkas... To- ,
se.
lumoje loja šuo, jo balsas piktas ir duslus. Upėje praside dvasiniu ir medžiaginiu jam,
pavestos
parapijos
stoviu.
.
.
.
da pasakiškas gyvenimas: mirguliuoja tūkstančiai žiburė
Ir lietuvių kalboje gana
lių ir slankioja apie didžiulį laivą. Nuo upės sklinda me Didesnėse parapijose klebo-i
daug įvairių laikraščių ir
. dirbant
.. , t knygų spausdinama ir pla
lancholiški dainos žodžiai. Rodos, plauktum į tolimas pla nams yra skiriami kunigai ' Laikui bėgant, ir
pagelbminkai, kūne padeda tų įstaigų labui vienos pa- tinama. Todėl negalima dečiosios Rusijos žemes...
Ugniagesiai išsikepė vakarienei žuvų dvokiančiu alie visuose parapijos darbuose. rapijos visai nusikratė sko juoti, kad nebūtų iš kur pa
Kiekvienoje parapijoje pa lų, o kitos ant tiek sumaži sirinkti dvasinio maisto. Tu
jumi, ir bjaurus kvapas sklinda net ligi lango. Bet jie jau
laikymui gero dvasinio ir no, kad šiandien stovi ant
baigia valgyti, uždarinėja langus...
rime didelį pasirinkimą, tik
Apmąstau visus dienos darbus, šiandien daug dirbo- į medžiaginio stovio reikia tvirto pamato. Buvo tai sun reikia žinoti, ką pasirinkti,
me abu su Otrnaru. Kokia laimė kartu su mylimu žmo daug laiko ir darbo pašvęs kus ir didelis darbas, bet, Pasirinkimas knygos arba'
ti. Lietuvių katalikų para Dievui laiminant, atliktas
gum dirbti ir kurti.
laikraščio yra nemažesnės
Šuo loja toliau, jo klaikus tuščias balsas toli eina pei pijose klebono darbuotė nė-' kaip reikia.
svarbos už pasirinkimą val
ra taip lengva, kaip kam iš i
tolimas stepes...
gio, arba drabužio.
Paskui išgirstu žingsnius — drąsius, skambius. Tai šalies išrodo. Lietuvių kata Kad daug darbo ir rūpes Valgis yra kūno maistas
bus Otmaras? Ne, tai negali būti, nes profesorių arbatėlės likų parapijos yra jaunos, čio buvo įdėta organizuo ir sveikatos palaikytojas;
nesibaigia anksčiau antros valandos, šie žingsniai toliau parapijonais neskaitlingos. jant parapijas, statant tro- spauda yra dvasios maistas
Tiesa, yra keletas ir didės- besius, to nieks neužginčys,
nuaidi, aš pajuntu kažką mistiško, paslaptingo...
ir dvasinių jėgų palaikytoja,
nių parapijų kur priskaitor nes darbai kalba patys už Maisto yra visokio: skanaus
Liepos 3 d. ma iki tūkstančio šeimų.1 save. Bet, be tų visų darbų, ir neskanaus, sveiko ir nuoMes gavome kambarį universiteto vasarnamyje. Va Bet tai išimtis iš bendrojo ir reikalų, nemažesnės svar- dingo, sugedusio. Ne viską
bos darbas yra platinimas valgome, kas po ranka pasarnamiai duodami valdininkams, ir universiteto vienas skaičiaus mūsų parapijų.
Lietuviai yra vėlesnių lai- katalikiškos spaudos parapigražiausių. Mūsų kambarys turi didelius langus ir didelį
(Tęsinys 6 pusi.)
Venecijos stiliaus balkoną. Vietoj lovų, tik pintiniai suo kų Amerikos ateiviai. Skriau jiečių tarpe.
lai. Indais nesinaudojame, nes negali prie jų prisimušti.
PIRMASIS SUSIRGIMAS Š. AIRIJOJ
Mes turėjome viską atsivežti iš miesto. Valgome pas ūki
ninkus ir gauname kasdien daržovių, Dieno, uogų ir sūno.
Čia viskas daug pigiau, kaip mieste. Puikiai jaučiamės
gamtos prieglosbsty.
Miškas pilnas uogų ir grybų. Motina šiandien su Otmaru buvo grybauti ir parsinešė pilną pintinę baravykų.
Mes juos džioviname žiemai. Ir uogų yra daugybė. Neturi
me šviesos, vakare išsiverčiame prie žvakių.
Aš mėgstu saulę, lyg ji man tik vienai šviestų. Pas
kutiniais vargo metais nemačiau tavęs, mieloji saulute
Dabar vėl tave matau danguje, karštą ir spinduliuojančią.
Mes su vaiku einame prie upės kranto. Otmaras skai
to knygą, vaikas pilsto smėlį, o aš kaitinuosi prieš saulę.
Galiu ištisas valandas praleisti, nieko negalvodama, tik
gerdama saulės spindulius. Mieloji saulute, išdegink visą
rusų tautos vargą!
Pajutau saulės galybę, mano kūnas sugyvėjo vėl trokš
tu darbo. Kambaryje nenurimstu, mane traukia į laukus,
į mišką, prie upės.
Saulė iš manęs padarė kitą žmogų; pajaunėjau, pagrožėjau; žmonės sako man komplimentus. Man einant
krantu, visi, į mane atsisukę, juokias, juokiuos ir aš jiems
<"L»rau<a»
Acni« tai ep novo »
ir saulei...
Noriu sugauti visus saulės spindulius. Mane pagavo
U. S. ekspedicijos Siaurinėj Airijoj influenza susirgo eilinis, kareivis Edward Hergyvenimo džiaugsmas! Į saulę...
findahl iš Dės Moines, Ia. Tai pirmasis susirgimas. Jis yra bazės ligoninėje. Prie ser
gančiojo yra eilinis kareivis Caleb Latchford, slaugė Freda Thicl ir sesuo Margaret
IBos daugiau).

A. Moore. Photo passed by British oensor.

5. Tremtinio ašaros ant Lietuvos
rubežiaus
Bolševikai okupavo Lietuvą, jie tapo krašto šeiminin
kai ir ponai. Lietuvos sūnui savam krašte nebėra vietos,
nebent kalėjime, gal būt, dar būtų radęs sau kokį kampelį. Verčiau klajoti svetur bepasakojant savo tėvynės
sunkią dalią ir besiguodžiant viltimi, kad ji vėl bus laisva
negu sėdėti už šaltų kalėjimo sienų.
po ilgų svyravimų, baisių vidaus kovų, ruso bolševiko sargybinio kulkos lydimas, Lietuvos tremtinys nepa
matė kaip, 1940 liepos 23 d., perkrinta ant Lietuvos rube
žiaus ir gailios jo ašaros suvilgė Lietuvos žemę, kurią
broliai lietuviai ne kartą apšlakstė savo didvyrišku krauju, begindami ją nuo visokių priešų. Jis pakilo, vienas antras žingsnis ir jau svetima žemė — Vokietija. Ką sakau
svetima žemė, juk ši žemė yra Lietuvos, tik 1930 m. kovo mėnesį vokiečiai ją pasiėmė, kai prisijungė Klaipėdos
kraštą prie Vokietijos.
Nesinori tremtiniui žengti tolyn, jam kraujas
muša į galvą, jausmai verda, ir dabar perkritusio tremtinio lūpos paliečia žemę ir tarsi jis savo myli
mam kraštui sakytų paskutinį atsisveikinimo žodį. Tai
buvo ne atsiveikinimo būčkis su Lietuvos žeme, jos žmo
nėmis ir lietuviškąją kultūra, bet galinga priesaika, kad
šitas tremtinys nieko nesigailės Lietuvos Laisvės reika
lams ir tauriam žmoniškumui. Ir jis drąsiai pakyla nuo
žemės, giliai susitelkęs ilgesio akimis žvelgia į tėvų že
mę ir jo lūpos tyliai kartoja poeto Maironio žodžius:
— Graži tu mano, brangi tėvynė,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai.
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė".
Nenoriai Lietuvos tremtinys žengia nuo tos sienos,
prie kurios tą valandą stovėjo rusų bolševikų sargybiniai,
juk už toR sienos paliko jo broliai ir sesės, jo tėvynės
meilė ir širdis, galima sakyti, visas jo gyvenimas.
Lietuvos tremtinys žengia į svetimo krašto gilumą,
kad galėtų kalbėti, sakyti tiesos žodį apie savo brolių
skaudžią dalią, kurią atnešė svetimieji; jis keliauja sve
tur, kad galėtų pasakyti atvirą žodį apie skriaudžiamuo
sius tiems, kurie myli ir turi laisvę ir gali pavergtiesiems
padėti išsikovoti ir iškovoti laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Jei jis kitaip elgtųsi — turėtų akmeninę širdį.
Bet Lietuva jam davė žmogišką širdį, kuri jaučia, kad
skaudžiausia žmogaus yra dalia, kai jis neturi laisvės ir
yra visų ujamas, kai jam numetamas šioks toks duonos
kąsnelis, bet neleidžiama kopti į kultūrines ir medžiagi
nes aukštybes, kai jis yra diktatorių rankose kokiu tai
įrankiu.

(Bus daugiau)
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naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
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Tel. MONROE 1397
Vienos adatos, guzikų, ir guzlkams
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“Kiekvienas žmogus alk
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žmogus giriamas sulig jo
ir sesutėms, kurie dvasinį JOS
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tikrąjį grybą, jame slepia
TISENDRATH GLOVE CO.
nių, kurie nors šneka lietu
2001 Elston. (5-to aukšto).
Neapsiimk to, ko negali
i namelius tą šviesą, tą tiesą,
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jie skleidžia mūsų tautos
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
ant tiesos kelio.
bą koja paspiria ir palieka pavergėjų nuodus. Nors tai
127 No. Dearborn Street
TEKLĖ ŠIMAITIENE
Tel.; RANitoiph 8488—»48»
vietoj supūti.
liūdnas mūsų tautoje apsi
PO TfiVAIS KI.MON’T.UTft
Žmonės renkasi sveiką
SKAITYKITE “DRAUGĄ’ SKELBKITĖS “DRAUGE”
reiškimas, bet yra tiesa, su
Gyveno 3253 South Halsted St.
maistą, rūpinasi kūno svei
Mirė Vasario 1 d.. 1942 m., 10:25 vai. ryto, sulaukusi 54 m. amž.
kuria negalima apsilenkti ir
GlmS Lietuvoje. Kilo Iš Telšių apskr., Tvlrų parap., Pribitkų
kata, bėga nuo ligų, įvairių
A.
kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
praeiti pro šalį nepastebė
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Helen Ir žentą Vincentą
kūno nelaimių. Bet dažnai jus. Tokių žmonių leidžia
PASKUTINIS
Butkus, seserį Oną ir švogerį Feliksą Bružus, sesers dukterį Joana
užmiršta
lr Edvardą Cummings, sesers sūnų Jurgį ir Esther Wallinch. 3
AGOTA
BARČAS
muose laikraščiuose randasi
pusbrolius Antaną. Leonardą ir Vincentą Kimontus. pusseserj
(po pirmu vyru Bai iunenė, po
Adelę Neverdauskienę, jų šeimas ir kitas gimines Amerikoje.
panašiai apsaugoti savo pavojingi tikėjimui ir tau
tėvais Gr galxjnaitč)
Lietuvoje brolĮ Jurgį, brolienę Oną. Jų šeimą tr kitas gimines.
PAGERBIMAS
dvasios reikalus.
Priklausė: Apaštalystės Maldos, Tretininkų, Amžinojo ir Gvvojo
Mirė vasario 1 d , 1942 m..
tai nuodai. Todėl
Rožančiaus, Sv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų. Sv. Pranciškaus
9:45 vai. vak., sulaukęs 50 m.
Kaip minėjau, dvasios mais svarbu lietuviui pasirink
Vienuolyno Rėmėjų. Garbės Narė Marijonų Bendradarbiu. Sv. Juo
amžiaus.
zapo. Sv. Onos dr-jos, Dievę Apveizdos par., T abdajių 5 kp., Lie
Gimus L'etuvo.e Kilo iš Bir
tu yra spauda ir šiandien tu
tuvai Gelbėti Fondo 1-mos kp.. Sv. Antano Unija. Kretingoje, ir
žų ap^kr., Vaškų par. Ameri
ti laikraštį, kuris būtų tik
buvo Amžina Rėmėja Saleziečių, tr Amžina narė Jėzuitų, Lietuvoje.
koje išgyveno 30 metus.
rime jos apsčiai. Tik gaila,
Paliko dideliame nuliūdime:
ru penu jo sielai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 Lituanica
sūnų Bruno 1- m rčlą MichaAvenue.
kad toje spaudoje, tame dva
lene;
2 dukterie Ann i Sinke
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Vasario 4 d. iš koplyčios 8 vai.
vičius ir žentą Michael, ir Roryto bus atlydėta j Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
sios maiste ne visur randa Į talką!
8emarie
Barčas:
broli
Joną
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
Gijgallonj; brolienę Helen Stoį Sv. Kazimiero kapines.
si sveikas maistas. Ir spau Kadangi lietuviai daugiau
gis ir Jos šeimą, ir daug kitų
Nuoširdžiai kviečiame visūs gimines, draugus-ges ir pažįstamus
giminių, d,raugų ir ražįstamų.
doje randasi nemažai dva šiai yra eiliniai darbininkai,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Lietuvije paliko motiną, brolius
Nuliūdę Duktė, ženta.8, Sesuo ir giminės.
ir seseres.
sios mikrobų ir nuodų. Ir didesnę dalį savo laiko pra
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Telef. YARds 4908.
Velionė priklausė prie Auš
ros Vartų draugijos.
dėl to ne visa tai, kas pa leidžia dirbtuvėse tai ma
Prašome nestigti gėGų.
Kūnas pašarvotas namuose:
1234G So. Emerald Avė.
puola po ranka, yra naudin žai turi laiko svarstymui, ką
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
JOHN F. EUDEIKIS
nį, vasario 5 d. Iš namų 8 vai.
ga skaityti. Reikia rūpestin jis turi skaityti ir kokį laik
ryto bus atlydė a į šv. Petro
ir Povilo par. bažnyčią, kurioj
gai raštus pasirinkti ir tik raštį užsisakyti. Atėjo agen
įvyks gedulingos pamaldos už
BARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tai tuos skaityti kuriuose tas bile kokio laikraščio, įvelionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimieri kapi
nėra nuodingų dvasiai mik kalbėjo — jis ir skaito tą,
nes.
KKLNER - PRUZIN
Nuoširdžiai kviečiame visus
AMBULANCE Dieną lr Nabtj
robų.
g'mines. draugus ir pažstamus
(krlanalM Patarnavimu — Moteris patarnauja
kuris pirmas jam buvo įda’yvauti šiose laidotuvėse.
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Pažvelgus į laikraščius ir pirštas. Dėl to šiandie taip
Nuliūdę:— Sū-n . Dukterys,
Marti Žerta-, Brolis, Brolienė
knygas pamatysime, kad vi ir yra, kad Chicagoje, turė
ir Giminės.
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
si beveik yra panašūs vieni dami tokias organizacijas,
Tel. YARDS 1741-1742
į kitus, mažas skirtumas iš kaip lietuvių katalikų para
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
AR IEŠKOTE DARBO?
vaizdoje, panašiai kaip ir pijos, prie kurių priklauso
TeL LAFayette 0727
(Įsteigta 1889 m.).
Jeigu taip, —
grybai: nuodingas savo iš daug tūkstančių žmonių, o
Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytaia
Skaitykite “Draugo”
iš 8totlea WHIP (1520). su P. Šaltimleru.
vaizda panašus į tikrąjį gry juose rasime tokių, kurie
PETER
TROOST
‘
Help
Wanted
’
Skelbimus.
bą.
skaito laikraščius priešin
Kadangi lietuvių spauda gus savo įsitikinimams. ToMONUMENT CO.
daug skirtinga nuo ameri-, kiems žmonėms reikia eiti

į talką. Jie yra geri žmonės,
bet visa nelaimė, kad patys
nemokėjo, o kiti nenorėjo, pakoniškos spaudos, tai (-‘ia gelbėti surasti to dvasinio
kaip tik ir bus vieta apie tai maisto, koki3 jiems reikalin
pabrėžti keletą eilučių.
gas.
Mieste ir priemiesčiuose
Mes negalime aimanuoti
matome laikraščių stotis ir
ir dejuoti, kad neturime ka
parduotuves. Jos apkrautos
talikiškos spaudos. Tai būįvairiais laikraščiais. Jų tartų melas. Yra didelė šeimy
pe kai kuriose vietose rannėlė katalikiškų laikraščių,
dasi ir lietuviškų laikraščių.
galybės įvairaus turinio kny
Palyginus amerikonišką
dienraštį su lietuvišku rasi- Juaitrij3 KpUUnVkltriikiš"
me dideiį skirtumą. Ameri- * spaud,d‘
lenkiau
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MENIŠKI — VERTINGI

KOPLYČIOS DYKAI!

AMBULANCE

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Not
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Al firma virš 50 m. tos pačios
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šeimjTios rankose!
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PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additlonal Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —o
BY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
KREJPKITP.S Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

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

MODERNI Išvldlnč PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

Tel. ESTebrook 3645
į

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; Aeitad. lr Sekm. 9iki0 vai.

. V
■?*h-Gi«i.s«l

%

Direktorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
8. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lituanica Avenue
Tel. CICERO 2109
Tet YARda 1138-1139
6812 So. VVestern Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehill 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVICIUS
Tel. YARda 0781-0782
4348 8. Califomia Avė.
LACHAWICZ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 28rd Place
Tel. CANaI 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lituanica Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908
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Antradienis, vasario 3, 1942

SENIAU KITAS DRAUGIJAS PRIE SAVĘS GLAUDĖ,
DABAR PATI PRIE KITOS PRISIGLAUDĖ

Radio

$2,500,000 FOR BOMBERS

Gru žios dainos, “piršliai”,
juokai, smagi muzika etc.

Primintina radio klausy
tojams, kad šiandie 7 vai.
vakare iš stoties WGES bus
transliuojama reguliarė ant
radienio radio programa. Ją
išpildys sesutės P ra n i nukai
tės, “dėdė’ Vaitekūnas, J.
Vanas ir kiti. Iš Peoples
krautuvės bus gerų žinių apie naujos mados prekes,
kokių galima įsigyti už su
mažintas kainas. Malonėkite
pasiklausyti.
Kep. XXX

Ižde turėjo $21,000. - Lietuvos Paskolos
Bonu pirkusi už $1,500. - Į Lietuvio Auditorija
investavus $9,450.00.
Keli bruožai apie draugi- , gio, nors jų galvos dabinasi
ją Saldžiausios širdies Vieš- j sidabro spalva.
paties Jėzaus, kuri vasario
Paskutiniai šios draugijos
12 d., įstoja į vieną žymiau- valdybos nariai buvo: J.
šių draugijų Bridgeporte, guįnįs> pirmininkavęs 8 mebūtent į draugiją Palaimiu- tug>. j. BaJ[utia iHarnavęs
tos Lietuvos.
nut. rast. 11 m., J. Adomai
Draugija Saldžiausios Šir tis, finansų sekretorium iš
dies Viešpaties Jėzaus, įsteig buvęs net 20 m. ir K. Kakta
ta rugpiūčio 13 d., 1899 m., iždininkavęs 3 metus.
savitarpinės pašalpos tiks
Labai gestina, kad be ylams tik praktikuojantiems
raginimų abiejų
lietuviams
Ryme katali patingų
draugijų nariai šiame ypa
kams.
tingame susirinkime skait
Prieš keletą metų, į Šią lingai dalyvautų, nes ir padraugiją įstojo šv. Kazimie tys narystės reikalai to bū-|
ro, šv. Mateušo ir šv. Jur tinai reikalauja.
B. J. J.
gio draugijos. Visos trys
bridgeportiečių draugijos.

MemorUs of PKARL HARBOR
nd aimUar treaehtry ovor EUOPE conned through the minda
f this ail-Chicsfo commlttee as
iey pledsed
to the BUY
OMBERS WITH DEFENSE
TAMP8 deive. Front row (left
> rlcht): Bruno Smardaclt. Jusa M*okiewieh, Judre John T.
Bris, Fetar g. Lamhros. Rabbi

Davld Graubart and Albert F.
Soska. Others are: Bishop James
A. Bray, Judre John P. McGoorty,
Alderman James J. McDermott,
Alderman Roy E. Olln, Judre
Frank H. Bicek, John J. Olejniozak, Eugene Petrovits. John Bar
tus, Frank J. Kovach, Roman J.
Smook, Bernard Johnson, Mrs.
Mary Maxln. Emma Eilėn. Niek

Muntean, Harry Semoefako, Rev.
Victor Barbtilescu, Chris Clausen,
George T. Iberle, Knuto Nelson,
Attomey L. A. Koscinski, Paul B.
Saltlmteras. Leonard Shimutis,
Lawrenoe N. Marino, Gerald H
Moye, Chan Kwan Lao, Dewey
Joe, Rev. YViliiam S. Braddan,
Mrs. Camille Dorsey, Florian V.
Tyliu, Rev. Ernest Zizka, Lester S.
Lee. Frank S. Yurn. Mre Malti*

Susirinkimas

Bray, Mrs. Irene McCoy Gaines,
Mrs. Lillian M. Svanson, Attorney
George 8. Porlkos, Bettie Betslaras,
Charles M. Prehai. J. J. Zmrhsl,
W. B. Hayel, Bruno A. Dzūkąnovskl, Rev. N. M. Starzynski,
Adele Larodzinalu, Milės B. Geriu
rer, Dr. W. A. Džiūk, J. W. Voller,
J. M. Burr, W. J. Imbiorski, Frank
Bobrytzke, Paul Javaras, D. F. Cocoi* and
O
Am

Marąuette Park. — ARD
8 skyr. svarbus susirinki
mas įvyks antradienį, vasa
rio 3 d., 7:30 vai. vakare,
parapijos salėj. Malonėkite
visos narės susirinkti, nes
ve ir Frances Katarbo iš daug dalykų reiks apsvars
)West Sides
Studentas laimėjo
Centralia, III., Juzefą Moc tyti.
Valdyba
kienė su savo vyru. Juzefą
Žinutės
probaciją
priešams daužyti
yra vedėja ir sav. beauty
X
Rožė
Lazauskienė
po
shop, 2301 S. Leavitt st. To
Marąuette Park Liet. Am.
Andriaus šelmystės
Clarence T. MacDonald, 20
Savo Laiku ši draugija yPiliečių Klūbo laikytame me m. amž. studentas, lankąs pirmu vyru Mockienė, gyv. liau, pasižymėjo biznieriai
WHOLESALE
ra turėjusi gana daug narių. Ciceroje
2126 W. 22 pi. randasi ligo su savo žmonomis: J. Dob
tiniame susirinkime, sausio Illinois Institute of Techno ninėj. Labai susirūpinę sū- rovolskis, Pr. Balčiūnas, poLIQUOR
Jos ižde buvo virš 21 tūks
Neužilgo Cicero lietuviai 25 d., buvo rinkimas valdy logy, spalio 5 d. automobiliu nai, dukterys, žentai, mar licmonas K. Zaura su dukte
(STAIGA
tantis dol.
turės progos pamatyti ge bos nes priesmetiniam su suvažinėjo ir užmušė du vy čios ir anūkai.
rimi Darata, K. Apšega su
Ši draugija buvo nema riausią komediją, kuri yra sirinkime buvo sušauktas rus ir nieko nepaisydamas
X Juozas ir Paulina Ka- B. Motejaityte, Irene Samožiau lietuviška - patrijotiš- vaidinama net miesto teat viešas susirinkimas su pra nuvažiavo.
I* vežiojant,
varskai buvę seni West Sidės lytė su savo motina Marce
le ir kiti
po vls«
ka, kaip ir katalikiška, nes ruose.
kalbomis apie naują patvar
gyventojai
veikėjai
ir
biz
(llieagr
Teisme
policija
sakė,
kad
Nepraleiskite
progos
va
yra pirkusi už tūkstantį ir
nieriai
dabar
gyvenantieji
kymą
“
income
tax
”
mokė

Vasario 15 d. į parapijos
sario 15 d. Neffo salėj 8 v.
penkis šimtus dol. Lietuvos salę atvyks kun. Valančius jime. Kalbėtojas buvo iš In- po jo areštavimo jis buvo 6919 S. Artesian avė. so žen vak. bus Užgavėnių graži
išpažinęs, kad prieš tą ne- tu ir dukterimi. Paulina ZaREMKITK
Laisvės Paskolos bonų.
su išlavinta artistų grupe, temal Revenue Departamen- nelaimę jis buvo gėręs nema vatskus. šiomis dienomis programa. Rengia Chicagos
SENĄ
LIETUVIŲ
J Chicago Lietuvių Audi-'kuri
atvaidins komediją t® AWaJoons, Deputy žai alaus. Bet jis nuginčijo apleido Chicagą išvažiavo Vladislovai su West Sidės
DRAUOA
biznieriais.
Rap. . «ĄN”TER
Collector.
toriją ši draugija yra inves- “Anties of Andrew” (“An
tą išpažinimą.
I «emlnią vakacijų i Hot
MUTUAL LITUOK CO.
Į Springs, Ark. Sugrįš ir ge- Išmintingas žmogau — at
driaus
šelmystė
”
).
tavusi $9,430.00. Iki pasku
Valdyba šiems metams
1707 8. Halsted St
K&dangi koronerio teismas gūžės 3 d. dalyvaus Chica- sikratyk draugo, kuris su
«.w UOI4KVAKD (M)1«
tinių dienų ši draugija tu Ne pirmas kartas kun. Va- daugumoj liko ta pati: per
jį išteisino, tad ir trafikos gos Vladislovų parengime. tavo priešais sėbrauja.
rėjo 50 nenurodytos vertės iančius Cicero lietuvius ža- min- J D- Simona, nut. rašt.
X Onai Labanauskienei
Chicagos Lietuvių Auditori vėjo su veikalu. Kas neatsi-i^- Jalinskas, fin. rašt. A. teismas tai padarė. Tik pri__
pažino kaltu, kad jis aplei- 2313 S. Seeley Avė. vasario
jos šėrų, kurie draugijai kai mena “Baidyklės”, kuris net u jC lu*18,8’
D' ‘ ir£e f do nelaimė© vietą ir nuteisė 4 d. Šv. Kryžiaus ligoninėj
Listen to
navo 5,000.00 dol. Apart Fo kelis sykius buvo didelėm Ils ir i.t.
probacijai. Teisėjas pažymf- i?“8 padaryta operacija prie- CONRAD
viso, draugija yra rėmusi pasekmėm vaidintas. Tai bu
• kad
i, / studentas
i.
a.
aturi• eiti
m žiūrojJ dr. P. Bartkaus,
PALANDECH’S
Fotografas
Komisija, kuri lankėsi pas jo,
lietuvišką tautišką ir kata vo vienatinis kartas, kada
įrengta pir
X West Side senų ir jau i Studija
Commissioners of the Chi mokslus, nes šaliai reikalin
Jioa rOAies au moRADIO BROADCAST
likišką veikimą. Tą visą liu lietuviškas “juodukas” “Ras
nų veikėjų, biznierių, ir po- U £rniftr“X uilal
cago Park District vadovys gi inžinieriai.
Featuring a Program oi
rpneri- i domia ir Hollyvvood
dija jos nutarimų knyga, tus" tiek prijuokintų publi
litikierių rengtas nu
paiengl
I Šimoniu.
Darba,
tėj adv. J. Grišiaus, rapor
mas Neffo salėj šokiai su I Garantuot**
kuri siekia pirmas dienas, ką. Šiame veikale dalyvaus
YUGOSLAV FOLK MUSIC
tavo, kad reikalavo daugiau
praizais
davė
gerų
pasek'
t. y. rugpiūčio 13 d., 1899 tas pats juodukas, bet bus
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
pagerinimų Marąuette Par Policija tris išvadavo
mių. Šokiuose pasižymėjo ir 420 W. 63rd Street
m.
jau baltas žmogus, o kome ke.
dovanas laimėjo Vladas Ne- r«L: Biznio - ENGlevood 5888
STATION WHIP
Hudson
avė.
nuovados
du
ffas
ir
Ona
Bijaikienė,
Ste1JM UtocydM (To* af tha Dial)
ši draugija įstodama į dijoj pavirs net į moterį.
Bes.: «■ ENGtovrood 5840
Klubas vienbalsiai nuta policistai naktį išvadavo tris
draugiją Palaimintos Lietu Ciceriečiai, rezervuokite rė prisidėti $15 prie bombavos, dar turi 117 pilnai už sekmadienį, vasario 15. Vai nešio ir Raud. Kryžiui pa asmenis iš kilusio gaisro
apartamentinių namų antrąWOLK STUDIO
simokėjusių narių, jų tar dinimas prasidės 8 vai. va
1945 Ai-si 35*" Street
aukojo $10.00.
jam
aukšte,.
2137
Lincoln
pe daug Chicagos lietuviš
//«/• //r/JvZ
Tegyvuoja demokratija!
kare.
avė. Visi trys jau buvo nuo
kam gyvenime nusipelniusių
WHOLESAL£
A. J. M. dūmų dalinai pritroškę.
Am. Lietuvių Katalikių |
asmenų, gerbiamų veteranų,
<
— ■■
■—»
FURNITURE
kurie ir po šiai dienai turi Dukterų Klūbas pakvietė
Sakoma, gaisras kilęs iš ci
šiuos
lošėjus
ir
skirs
pusę
;
Geras
draugas
yra
mano
noro dirbti lietuvišką - tau
garetės. Nuostolių būsią iki
BROKER
pelno
įsteigimui
vaikučių
i
artimiausia
giminė
tišką darbą, nors jų veidai
200 dol.
Saliamonas
A. V.
neslepia gyvenimo nuovar-' darželio.
D1NINO ROOM SEKI — FAR-
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REZERVUOKITE
GEGUŽIO 3 d.,
1942 m.!
ir vykit į Speciali Parenqimq

LOK SETS — BEDKOOM SET8
— RŪGS — RADIOS — RRVR1GERATORS — W A.SHERS —
MANGKLS — STOVĖS,
an
adverueed IMn.

AIH ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenr
.Telefonas REPUBLIC 6051

4
PIRKIT APSAUGOS BONUS
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 atvėTad darbininkams
korporacijas, kurios gali ae- aimu.
ti. 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

duodama proga be sunku
mų pirkti bonus savo darb
davių raštinėse, kur nerei
kia laiką užtrukti.
Kuo daugiau korporacijų 1
sutiks bonus parduoti, tuo
daugiau bus jų parduota,
pareiškia iidioinkas. Jis
ragina visus pirkti apsaugos
Bonus ir ženklus. Ir mo
kyklas lanką, vaikai turėtų
pirkti Ženklus.

GEGUŽIO VAKARAS

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

kuris įvyksta tą dieną

ITIAPGUTIJ

Šv Kryžiaus Parap. Nauioje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street
• • . •
•
• e
— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių Ir Veikėjų

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintili. ir Smagiausia.
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI
METAIl —
8EKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTĄD. ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-l450Jcil.
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant J šiuos Karo Sunkumo Laikus.

6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehiU 2242

—

vK A Ū O A B

IŠPARDAVIMAS

PILIEČIAI KVIEČIAMI SAVANORIAI
AUKOTI SAVO KRAUJO

Radio, Rakandų,

PRIZAI PASIŽYMĖJUSIEMS POLICISTAMS

Antradienis, vasario 3, 1942
*
X 17 dol. tremtiniams
šelpti surinkta Lietuvai Gel
bėti Fondo Bridgeport sky
riaus vakarienėj praeitą sek
madienį, parapijos salėj. Va
karienė buvo rengta parapi
jos naudai.

Amerikos Raudonojo Kry turi įsigyti tėvų, ar globėjų
žiaus skyrius Chicagoj vasa leidimus. Aukotojai turi bū
Parlor Setų, Pečių rio 2 d. atidarė vadinamąją ti sveiki. Jie perdėm gydyto
kraujo banką, kurin sveiki jų patikrinami prieš auko
X Ulyssa Rakštienė, žmo
Šaldytuvų
ir turį daug kraujo piliečiai siant kraują. Kraujo ištrau
X Eilinis Lietuvos Nepri na vaistininko J. P. Rakškviečiami aukoti savo krau- kimo visas procesas tęsias
klausomybės Dienos Minėji čio, 1900 So. Halsted St.,
jo dalį. Suaukotas kraujas apie pusvalandį ir nuo to
Robert J. Dunham, Chicago parkų distrikto preziden mo Komiteto susirinkimas šiandie Loyola universitete
surūšiuojamas, jo plasma aukotojas nenukenčia.
tas, dalija pasižymėjusiems šio distrikto policistams
įvyks šiandie, vasario 3 d., gauna Master of Sočiai
Paaukotas
kraujas
siun

— gyvybingoji dalis, sudžio
prizus (pinigiškas dovanas), šeši policistai gavo pri 8 vai. vakare, Dariaus-Girė Work laipsnį. Iki šių metų
vinama ir padedama atsar čiamas į Abbott Labaratori- zus. Kitiems aštuoniems įteikti pagyrimai raštu.
no salėj, 4416 S. Western ji buvo perdėtinė Welfare
gai. šis kraujas vartojamas jos, kur jis paruošiamas var
avė., Chicago. Visi komite- skyriaus Chicago naminių
sužeistiems kareiviams ir toti.
to nariai privalo šiame svar santykių teisme.
Chicagos policijoje
Negrai iškelia
tuo
būdu
daugeliui
sužeistų

MAŽUTES RADIOS po
biame susirinkime dalyvau
X DKK (“Draugo’ Ko
jų apsaugoj ama gyvybė ir
ti.
pakeitimai
protestus
Unijų
jurisdikciniai
respondentų
Klubo) susirin
*9.95
užtikrinamas išgijimas ir
Chicagos policijos depar Negrai darbinlnKal iškelia
6 TŪBŲ RADIO po
X $1,800 tiktai beliko Šv kimas šaukiamas ketvirta
pasveikimas.
nesusipratimai
protestus prieš' Studebakcr Mykolo parapijos, No. Side, dienį, vasario 12 d., “DrauSeniau kovos laukuose
Tarp Amalgamated Street tamente įvyko svarbūs pa
19.50
kulkų suvarstytiems karei Railway and Motor Coach keitimai. Viršininko nuos lėktuvų inžinų naujų dirbtu skolos. Tas buvo pranešta | S0” redakcijoj. Būtinai daELEKTRIKINIAI
IVT
visi nariai. Dieno
vių kompaniją, 5555 Archer praeitą sekmadienį parapi.  I lyvauja
prendžiu
į
naujas
vietas
nuviams
nebuvo
pagalbos
nu

PHONOGRAFAI po
Employes unijos Rapid Tran
tekėjus jų kraujui. Šiandie gi šit divizijos iš vienos pusės keldinami 6 kapitonai, 4 lei avė., kuri į darbą nepriima jos susirinkime. Parapijo tvarkėj: šis-tas iš literatū
19.50
yra kitaip. Turimos kraujo, ir Brotherhood of Railroad tenantai, 5 seržantai ir 46 kvalifikuotų negrų darbinin- nai džiaugiasi savo vado ku ros, metinis klubo “sočiai”
RADIO IR VICTROLA
ku. Negrų vadai pareiškia, nigo J. šaulinsko pavyzdin- ir kiti klausimai.
atsargos.
Sužeistiesiems Trainmen iš kitos iškilo ju 1 eiliniai policistai.
kartu po
Iš aktualios tarnybos pa-, kad tas nepakenčiama. Pati Į
parapijos reikalų vedikiek reikiant jo įliejama ir risdikciniai nesusipratimai.
X Aleksandra Pukelienė,
leisti
atsitarnavę
vienas
seršalies
vyriausybė
yra
pa:
tu
mu.
išvaduojama nuo mirties. To sėkmėje nukenčia' visuo
po sunkios ir pavojingos o*29.50
žantas ir devyni eiliniai poli- kusi, kad ko panašaus netuTaip
yra
dėka
medicinos
mo
peracijos, jau grįžo į namus
10 TŪBŲ DIDELES
menė, kuri naudojasi North
X Dr. Emily Krukas, liecistai.
I
retų
būti.
kslo
pažangai.
,
,
.
pas dukrelę ir žentą Mr. and
RADIO po
Shore ir Chicagos miesto
tuvaitea
gydytojos
of.so
a,
MnJ R A Weiland
Kraujui priimti bankas viršutiniais traukiniais.
tidaryman atvyko daug Kru-, 7229 go Ta]man
“69.50
atidarytas namuose 624 So.
North Shore traukiniai
kų draugų ir pažįstamų. Vi
mano pabūti ilgesnį laiką,
Didelis pasirinkimas visų žy Michigan avė. Ten prašomi pirmiau atvažiuodavo į Wilsi
gėrėjosi
tikrai
moderniš

savanoriai kreiptis visi tie, mette ir iš tenai jie buvo įsu
kol gerai sustiprės. Visa šei
miausių radio išdirbysčių:
ku,
gražiu
ir
patogiu
ofiso
»
kurie nori aukoti savo krau kami į miesto viršutinius ge
RCA VICTOR, ZENITO,
įrengimu. Ofiso adresas — Į ma kupina džiaugsmo, su
PHILCO, CROSLEY
jo. Tūkstančiai žmonių jau ležinkelius ir keleiviai be
laukę gerosios motinėlės ir
4146 S. Archer Avenue.
ir kitų.
pasižadėję duoti savo krau persėdimo vyko į miesto cen
šeimininkės.
jo. Tačiau daug kitų dar rei trą. Kilus tarp minėtų unijų
X Kuraičių siųsti sveiki
X Kun. J. Dambrauskas,
kalinga, nes Chicagoj nori nesusipratimams,
nimai iš Buenos Aires, Ar
dabar
Aušros Vartų parap. klebo
ma surinkti 100,000 pančių North Shore traukiniai sugentinoj, “Draugo” redakci
(pints) kraujo. Tad reikalin- laikomi ir keleiviai priversti
ją pasiekė tiktai vakar, o bu nas, praeitą sekmadienį sa
Ine.
vo išsiųsti gruodžio 31 d., vo maloniems parapijie
gas toks ir aukotojų skai- traukinius apleisti, nueiti ge
1941 metais. Kuraičiai pra čiams pranešė' netikėtą ir
roką galą ir imti viršutinių
3241 S. Halsted St. čius.
eitą ketvirtadienį grįžo iš negirdėtą naujieną. Girdi,
geležinkelių
traukinius.
Aukotojai
prašomi
kreip

IR
labai pavojingos kelionės — parapijos metinė vakarienė
Taip
yra
važiuojant
į
mies
tis
laišku
į
R.
Kryžių
auk

davė pelno virš penkių šim
3409 S. Halsted St.
Pietų Amerikoj.
ščiau minėtu adresu. Jie tą ir iš miesto. Be persėdi
tų dolerių. Tai negirdėtas
Tel. YARDS 3088
gaus per paštą aplikacijos mo tik su kareiviais ir civi
X Juozo Atkočiūno, Town dalykas. Gerb. klebonas nuo
fUraugaa" Acme telepūoto)
I formą. Ją išpildžius ir pa- liniais darbininkais trauki
of Lake, bučernę praėjusio širdžiausiai dėkojo parapi
Du Sibiro jauni tigrai apžiūri savo naujus namus šeštadienio rytą užpuolė jiečiams ir bičiuliams už pa
siuntus reikia laukti pakvie- niai į abi puses praleidžiami.
Budriko radio programos
būna kas:
Lincoln parko žvėryne. Jie nupirkti ir Chicagon atvežti ginkluoti plėšikai? kurie pri'! timo. Tik su pakvietimu
namą.
Ši unijų kova prasidėjo
iš Detroito žvėryno. Jų vardai Rajah ir Mahya.
sekmadienį 5:30 vai. iš ; kraujo aukotojai priimami.
vertė
atiduoti
pinigus,
išne

sekmadienio rytą. Spėjama,
WCFL — 1000 kil. radio
X Iš Town of Lake kolo
stoties ir ketvirtadienį
šė daiktų ir grąsino mirti
Kraujo aukotojai gali bū kad unijos bus priverstos
vai. vak. iš WHFC 1450 kil
mi. Nuostolių padaryta už nijos į U S kariuomenę šią
Neatsisfojo grojant
radio stoties.
Agentai seką
ti vyrai ir moterys nuo 21 greit susitaikinti.
savaitę išeis sekantieji lie
kelis šimtus dolerių.
iki 60 m. amž. Jaunesnieji
tuviai: H. W. Girten, 4814
himną; nubausti
nusikaltusius
X
Šv.
Pranciškaus
para

S. Ashland Avė.; V. S. Druk
Krepšinio rungtynės
pija,
Indiana
Harbor,
praė

tenis, 4602 So. Bishop St.;
Avalon teatre ekrane iš Ryšium su automobilių pa
jusį
sekmadienį
turėjo
gra

Coliseume
J. J. Sala. 4746 So. Racine
kelta U. S. vėliava ir imta dangų vartojimo suvaržymu
žų
bankietą
su
tikrai
pat

ima
plisti
daug
nusikaltimų.
Loyola ir De Paul univer groti nacionalinis himnas.
Avė.; A. E. Ditkus, 4559 S.
sitetų krepšinio komandos Visi žiūrovai atsistojo, išė Naujų padangų įsigijimui riotiška programa ir šokiais. Hermitage Avė.; A. G. Kviet
kai kurie griebiasi visokių Puikiai pasirodė mokyklos kauskas, 4533 So. Hermitturės rungtynes Coliseume
mus
vieną
jaunųjų
porą
—
mergaitės, gerai dainavo Šv. age Avė.; J. Basis, 4547 S.
gudrybių.
ateinantį šeštadienį vakare.
Tai bus penktoji šios rūšies Robert Moore, 24 m., ir Miss Iš Washinglono pranešta, Cecilijos choras.
Marshfield Avė.; J. J. Alek
metinė pramoga, kurią ren Viola Lindbiadet, 23 m. kad nusižengusieji paklius
X K- Rubinų draugai gi sa, 4815 So. Throop St.; W.
gia Catholic Youth Organi- amž., abudu Chicago Theolo- teisman ir bus baudžiami. minės ir pažįstami praėjusį J. černauskas, 4623 S. Marsh
gical Seminary studentai.
zation jaunimo naudai.
Kadangi audiencijoje prieš Antai, Wisconsine vienas sekmadienį gražiai pagerbė fiefcl Avė.; A. J. Sudeikis,
JONO S. URBONO
juos kilo sambrūzdis, jie farmerys per boardą įsigijo juos sidabrinio vedybų jubi 1632 W. 46 St.; V. Navikas,
PIRMAS CHICAGOJE KONCERTAS
Kuria šeimos židinį
areštuoti. Teisėjas E. Luczak vieną padangą savo trokui. liejaus proga. K. Rubinas 4644 So. Marshfield Avė.;
Joseph Czarnecki — Cecelia So. Chicago teisme juos nu- Nusipirkęs jis tą padangą Roselande gražiai darbuoja P. A. Gaspar, 6518 S. Marsh
— Įvyks —
Kuras.
baudė po 200 dol. bauda. ėmė vartoti keleiviniam au si per daug metų. Ypač yra field Avė.; J. C. Miškeli,
Frank Nevers — Justine Bet pranešė, kad vasario 11 tomobiliui. Apie tai patyrė nusipelnęs Lietuvių R. K. 1454 W. 61 St.; J. J. Kupris,
5216 So. Homan Avė.
) dieną bus išklausyti argu- šerifas. Pranešta padangų Susivienymo 33 kuopai.
Sekmadienį, Vasario (Feb.) 8 d., 1942 m. Gricus.
Arthur H. Smith — Adele mentai už šių pabaudų sus- skirstymo boardui ir padan
ga konfiskuota. Farmerys
%
A. Stankus.
1 pendavimą.
|
UZTIKRINKIT
ŠIOS
ŠALIES
LAISVĘ.
..
PIRKDAMI
gi,
matyt,
paklius
teisman.
Naujoje Šv. Kryžiaus Parap. Salėje
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
JAPONAI NETOLI SINGAPORE
Automobilių savininkai pa
4549-51 South Wood Street
tariami griežtai Laikytis įs
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
jafanese drives
Koncerte prie Jono Urbono taipgi dalyvaus Birute
tatymų ir valdžios išleistų
Nasvytaitė (Smetonienė), Ona Biežienė ir švento Kry
taisyklių.
and Loan Association of Chicago
žiaus parapijos choras.
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Koneertas prasidės 6 vai. vak.................. Įžanga $1.00
5
Organizuojama
Taupyto jams
Darom 1-mus
pagelbinė policija
Morglčlus Lengvom
Mokame
Po koncerto bus šokiai ir
pasilinksminimai prie sma
Chicago Commission of
Sąlygom
31/2% Dividendus
gios orkestras.
Civilian Defense organizuoja
pagalbinę policiją, kuriai rei
Orkestrą..........Labanausko
kalinga apie 20,000 vyrų. Pa TURTAS VIRŠ....................................... $1,100,000.00
geidaujama, kad. kiekvienas
blokas turėtų nors vieną pa
2202 WEST CERMAK ROAD
gelbinį policistą. Pirmenybę
Skaitykite Katalikišką Spaudą
TELEFONAS: CANAL 8887
turi karo veteranai. Jie bus
4*
("DrautM” Acme telephoto) apmokyti ir paskirti speciaMalaya pusiasalis, kurio gale yra garsi britų tvirtovė lei tarnybai tuose policijos ~
. , . _
„ .
- .
,
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Singapore. Japonai veržias ją paimti. Anot vėliausių distriktuose, kuriuose jie gy ’ Garsinkites “Drauge’ ir patirsite didesnj pas*
Savo Biznius “Drauge”
pranešimų, jie yra tik už 18 mailių nuo tvirtovės.
sekimę Jūsų biznyje arba profesijoje.
vena.

JOS. F. BUDRIK,

KONCERTAS IR ŠOKIAI

