«..M&nd that government of

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Dar Daugiau Japonų Filipinuosna
Gaisro gesinimas
NEUŽMIRŠKITE SAVO
GIMTINIŲ KRAŠTŲ
Federalinis teisėjas Mi
chael L. Igoe praeitą ketvir
tadienį 135 svetimšaliams
pripažino U. S. pilietybę. At
sistojęs ir atsisukęs į ameri
konišką vėliavą teisėjas kar
tu su naujais piliečiais iš
kilmingai atkalbėjo šį išti
kimybės aktą.
“I pledge allegiance to the
flag of the United States of
America and to the republic
for which it .stands; one
country, indivisible; with liberty and justice for all”.
«

SUNAIKINO JAPONU APMOTŲ
ĮTVIRTINIMUS MANILOS ĮLANKOJ

Amerikiečiai
pašovė 1 japonų
orlaivius

Priešo aviacijos veiksmai žymiai susilp

nėjo. Bataan fronte palyginamai ramu.

Rangoonas, vasario 6 d. —
Amerikos savanoriai ir britų
Washingtonas, vasario 6 d.' tyt, nukreipti atakoms ant
kovos orlaiviai išsklaidė di
— Karo departamentas pra-1 Corregidor tvirtovių, sunai
delę japonų orlaivių dienos
nešė, jog japonų armotų [ kinti amerikiečių artilerijos,
ataką ant Rangoono. Komu
įtvirtinimai rytiniam Mani esančios saloje.
nikatas pareiškia, jog pašau
los įlankos pakraštyje, maKaro departamento komu
ta 10 orlaivių ir, galbūt, ki
nikatas taip pat skelbia, jog
ta dešims sunaikinta.
japonai išlaipiną daugiau ka
Vien tik amerikiečiai pa
riuomenės Lingayen įlankos
šovė septynis. Japonai buvo
pakraštyje.
Prieš tai teisėjas naujiems grįžę atakoms dienos po tri
piliečiams pareiškė, kad jie jų paeiliui atakų nakties me
Palyginamai ramu
išsižadėdami svetimų valdo tu.
Departamento komunika
vų, neturi išsižadėti savo
tas
pareiškia, jog “Lingayen
gimtinių kraštų visų gražu Milžiniški japonų nuostoliai
įlankos
uostuose yra devyni
mų ir malonumų. Sakė nepa (Tokijo radio paskelbė, jog
japonų transportiniai laivai,
*.“DrauĮfas" Acme leiepnoto)
simesti su savo gražiais pa atakose esą sunaikinta sep
Charleston
krantinėje,
Bostone,
ugniagebiai
kovoji
su
gaisru,
kilusiu
maisto
san

iš kurių išlaipinama kariuo
pročiais, šokiais, kalba ir tyni britų ir amerikiečių or
kultūra. Nurodė, kad šian laiviai ir žuvęs tik vienas ja ' delyje, arti Bostono laivyno dirbtuvių. Iš keturių aplinkinių miestų ugniagesiai bu Singapūras, vasario 6 d. menė matomai, kad sustip
— Britų armotos iš Singaptf rintų ir taip jau dideles prie
vo pakviesti pagalbon.
die žavingoji Amerikos kul ponų orlaivis).
ro bombarduoja japonų ka- šo pajėgas Bataan pusiasaly
tūra yra sudaryta iš senojo
riuomenę Johore Bahru apy- je ir kitose Luzon salos vie
Sąjungininkų aviacija pra
pasaulio (Europos) tautų
Anglai
sustiprino
Japonai perka
RllSamS karo veiks* linkėję, kai tuo pačiu laiku tose.
vedė japonų užimtame Paan
kultūrų. Ir baigė:
•
lt
...
' japonų bombanešiai bombar
“Bet tuo pat žygiu būki mieste prie Salween upės
“Per paskutiniąsias 24 va
savo
linijas
Libijoj
mai
sėkmingai
, duoja angių pozicijas.
Amerikos
bonus
tokias
smarkias
atakas,
kad
te ištikimi naujam savo
landas Bataan pusiasalio vi
.
' Japonijos aviacija sukon- sam fronte buvo palygina
kraštui. Gyvenkite pagal mū vienas amerikietis jas paly
Londonas, vasario 6 d. —
, centravo savo atakas ant an mai ramu. Prasidėjusios ai;-;
sų įstatymų. Jei įstatymai gino su naęių aviacijos ata
Honolulu, vasario 6 d. Vyksta
Pranešama,
jog
anglų
ka

: glų sutrauktos kariuomenės ksti rytą priešo bomba ųkomis
Coventry.
jums nepatiktų, yra priemo
— Du Japonijos piliečiai
riuomenė
Afrikoje
sustip

nių juos pakeisti. Bet pildy
Londonas, vasario, 6 d. _!PO““Jl Siauriniam Singapu atakos ant mūsų pozicija
Japonų aviacija pravedė i rinusi savo linijas netoli To turi pirkti Jungtinių Vals
Vichy
agentūra šiandie pas-'f0 Pakraštyje, kur anglai vėliau sumažėjo. Nuostolių
kite juos, kaip ilgai jie yra naktį devynias atakas ant
tybių apsaugos, bonų už
bruko,
kai
tuo
pačiu
laiku
vaibs
japonų invazijos.
įstatymai”.
],
nepadaryta. Viduriniam fron
Rangoono ir šį rytą bandė anglų aviacija bombarduoja $810, nes pgretganai sura kėlbė, jog besiveržią-pirmyn. Jaukia
pravesti dar vieną, kuri ta- ašies susisiekimo linijas.
do jų Jode budistų misijo rusai pietuose užėmė Petro-, Anglų komunikatas pareiš į te kartkartėmis pasireikšdapavlovską, kuris yra septy-, kia, jog šiandie Singapūre Į vo artilerijos apsišaudymai,
je
pinigais $1,424.
i
čiau,
jiems
brangiai
kainavo.
Britų generalinio štabo au
N® KOKIAM
Honolulu teritorijoje pa niasdešimt mylių į rytus nuo ' japonai vėl pravedė bomba-i Bendrai pasireiškė pagyvėję
munikatas
pareiškia,
jog
že

YPATINGAM FONDUI
Reikėjo pasitraukti.
/ asmenims pini Dniepropetrovsko, kai tuo nėšių atakas, bet apie nuos- l sargybinių veiksmai”,
myne pozicijos nepasikeitu- skiriems
Šalies angliškoj spaudoj
gais
teleidžiama
laikyti pačiu laiku Maskvos radio tolius ar gyvybės aukas nie
Burmos vidaus reikalų mi sios ir anglų kariuomenė
pasirodė pranešimų, kad tos
tik iki dviejų šimtų dole paskelbė apie aršias kovas ! ko nesako.
ar kitos organizacijos už nisteris pareiškė, jog iki šiol tvirtai laikosi apie 50 ar 60 rių.
Amerika užtikrino
Kalinino fronte ir Kursko-.
perkamus apsaugos ženklus buvo pasitraukta, nes pirmy mylių į rytus nuo Tobruko.
Charkovo
apylinkėje.
i
Australų
išgelbėti
ir bonus pinigus gali kredi kščių vietovių gynimas bu-j Panašiai skelbia ir ašies
Vichy žinių agentūra savo
Šių japonų atakų metu Airiją dėl pavojų
tuoti ypatingiems fondams. vęs neįmanoma, bet “dabar valstybių komunikatai, ku
pranešime taip pat pažymi, esą pašauta vienas japonų
Iždo departamentas
iš mes esame taip arti prie Bur i rie kartu pareiškia, jog tejog atrodą, kad rusų pasku- kovos orlaivis ir t
sužalo
Washingtono praneša, kad mos širdies, kad bet koks pa bevykstąs anglų pasitrauki
timeji
žygiai
pietuose
nukrei
ti
Vianag
,
or]aivis
žu. Washingtonas, vasario 6 d.
tie pranešimai yra klaidin sitraukimas būtų pavojin mas.
— Jungtinės Valstybės for
pti Dniepropetrovsko linkui. vo.
gas
”
.
gi. Sako, už parduodamus
maliai pranešė Airijos vy
Sovietų nakties komuni
Londonas, vasario 6 d. —
Japonai užėmė
ženklus ir bonus apturimi pi
Tuo tarpu Australijos ka- riausybei, jog buvimas Ame
Tuo tarpu britų ir Burmos
Oslo, Norvegijos, radio šian katas pareiškė, jog rusų rai
nigai naudojami abelniems kariuomenė tebesilaiko tvir
tininkų dalinys vienoje vie-' ro ministeris Francis M. rikos kariuomenės šiaurinėj
die
paskelbė,
jog
britų
subolandų
svarbų
karo reikalams, bet ne ko tai Salween upės pozicijų.
nesudaro jokio pavo
marinas įplaukęs į Genujos toje Klinnino fronte per sej Forde paskelbė, jog pasi Airijoj
kiems nurodytiems ypatin
jaus
pietinei
Airijai.
uostą ir nuskandinęs preky tynias kovų dienas sunaiki traukime iš Malajų pusiasa
miestg
giems tikslams.
nęs 800 vokiečių karininkų lio į Singapūro tvirtoves sek Airijoš vyriausybė pareiš
binį laivą.
Batavija, vasario 6 d. —
mingai išsigelbėjo didelė kė viešą protestą dėl Jungti
Pacifiko taryba
ir kareivių.
Olandų Rytų Indijų
karo
Pasak šio komunikato, vi- į dauguma Australijos kariuo nių Valstybių kariuomenės
KATALIKAI PRIEŠ
Rio de aneiro, vasario 6v?
d. |aam
vadovybė
šiandie
pranešė,
senai
veikia
fronte rusai sunaikinę i menės, kuri buvo pasiųsta išlaipinimo šiaurinėj Airijoj,
EDENO PAŽIŪRAS
kietijos aLaLdojT^nfL’, septynis vokiečių karininkų kovoms į Malajų pusiasalį. nes Airijos vyriausybė nie
jog
japonų
kariuomenė
užė

Londono liakraštis Catho*
kad nepripažinusi bet kokio
lic Times nupeikia Anglijos Washingtonas, vasario 6 d mė Borneo miestą Samarin- kavo* galingą trumpųjų
ban ir kareivių.
da,
60
mylių
į
šiaurę
nuo
Pasak
šio
komunikato,
vi

Airijos padalinimo.
užsienio reikalų sekretoriaus — Prezidentas Rooseveltas
gų radio aparatą.
Balikpapano.
Ispanija
pasitrauks
sam
fronte
rusai
sunaikinę
A. Edeno pažiūras dėl So šiandie patvirtino, jog WaAmerikos formalų užtikri
Samarinda buvo vienas
septynis vokiečių šarvuotuo
vietų Rusijos. Sekretorius shingtone ir Londone jau
nimą Airijai Jungtinių Vals
Londonas, vasario 6 d. — sius automobilius, 250 sunk nuo ašies bendrų
Edenas, kaip žinoma, lankė- » vienas mėnuo kaip veikia Pa svarbiausių aliejaus miestų,
tybių posekr. Sumner Welles
si Maskvoj ir grįžęs namo cifiko taryba ir jog jos vei kuris teikdavo Balikpapanui Vokiečiai paskelbė, jog Ru vežimių su kareiviais ir amu
Airijos ministeriui Robert
sijos frontan pagalbai šau nicija, 150 vežimų su amuni
per radiją įvertino raudo kimaa. buvo glaudžiai susi aliejų.
Rio
De
Janeiro,
vasario
6
Brennan.
Karo vadovybės komuni kiami Italijos orlaiviai ir la cija ir septynis priešorlainosios Rusijos santvarką ir jęs.
d.
—
Fernando
De
Los
Rios
katas praneša, jog vakar die kūnai.
vinių pabūklų įtvirtinimus. paskutinysis Ispanijos res
pažymėjo, kad tarp Sov.
nos
atakose
ant
Soerabajos
Atsakydamas
į
spaudos
Rusijos ir Britanijos nėra
publikos ambasadorius Jung Nuskandino 18
panaudojo 40 bom- Washingtonas, vasario 6 d.
ryškaus interesų konflikto. klausimus Prezidentas pažy japonai
ir 20 kovos oriai — Prezidentas Rooseveltas Goebbels prisipa tinėms Valstybėms ir buvu
Tad abiejų valstybių aąjun- mėjo, jog tarybos žinioje bu banešių
sios ispanų vyriausybės na laivų Atlante
vo kariniai ir politiniai reika vių. Manoma, jog du japonų šiandien pareiškė kongresui,
ga esanti geistina.
rys, šiandie pareiškė, jog
žįsta Vokietijos
jog jis tikisi, kad visi kon
Catholic Times sako, kad lai ir jog jos biurai buvo bombanešiai pašauti.
Pietų Amerikos valstybių nu
Washingtone
ir
Londone.
greso
nariai
—
partijos
—
kariniais sumetimais sąjun
sistatymas prieš ašį priver- Atlantic City, vasario 6
netvarką
Washingtonas,
vasario
6
parems
vyriausybės
pastan

ga gali būti pateisinama ir
Pasak Prezidento, grynai d. — AFL ir CIO atstovų
siąs Ispanija atsiskirti nuo d. — Amerikos tankerio Ingas laimėti karą.
pakenčiama. Bet draugin karo reikalai pavedami tie- komisijos
ašies ir prisidėti prie sąjun dia Arrow išsigelbėjusieji
tarės su
Bernas, vasario 6 d. — gininkų.
gais — nieku būdu. Laikraš sioginai karo ir laivyno va Prezidentų šiandie
dvylika jūrininkų atvykc
Rooseveltu ir vė
,_ . „ . Propagandos
ministeris
tis nurodo, kad sekr. Edenas dams, kai tuo tarpu vyriau liau pareiškė, jog “padary ^7,!
Pasak jo, kova už Gibral šiandie į Atlantic City par. Goebbels šiandie prisipažino,
bando teisinti žiauriausią ir sybės ir politiniai reikalai ta graži pradžia” nustaty- — Prieš išvykdamas orlaiviu j
įiuo
Vokietijoje tarą įvyko prie konferencijų nešdami, jog priešo submari
kraugeringiausią diktatūrą tvarkomi tinkamų vyriausy mol darbo vaidmens šiam JI Waahlngtoną.mayoras Lažymaua nepl8itenkinJln{0 stalo Rio De Janeiro ir są nas apšaudė jų laivą torpe
bės padalinių Washingtone kare.
pasauly.
Guardla pareiškė, jog jis ne dėl karo rytų fronte ir dėl jungininkai ją laimėjo.
domis ir jog 26 įgulos na
•
ir Londone.
trukus rezignuosiąs iš Civi- maisto ir kuro trukumo, bet
riai žuvę.
lės Apsaugos direktoriaus j iš tai paaiškino paprastu
JAPONŲ KALBOS
Tankerio kapitonas pareiš
vietos.
Stockholmas, vasario 6 d. kė, jog laivas nuskendo į
žmonių nuovargių. Vokieti
KURSAS
universite Tokijo nuo 1923
jos žmonės esą “persidirbę — Norvegų pranešimai skel penkias minutes trečiadienį
St. Louis universitete įve iki 1926 metų.
bia, jog vokiečių parinktasis 7 vai. vakare.
Tokijo, vasario 6 d. — Ja ir jautrūs”.
Kun. Robinson sako, kad
damas japonų kalbos kur
ponai
oficialiai
skelbia,
jog
Tačiau baigdamas nacių Norvegijai premjeras Vldsas šnekėti. Instruktorius japonų raštą yra sunku akai
nuskandinta du olandų kru- Goebbels pažymi, kad, girdi, kun Quislingas pirmajam sa Iki šiol Atlanto pajūryje
bus kun. Ch. A. Robinson, tyti, bet išmokti kalbėti nė
zeriai ir trečias olandų kru- vokiečiai esą nenugalimi, vo ministeriu posėdžių pir-1 priešo submarinai jau nusS. J., filosofijos profesorius, ra sunkumų. Šio karo metu
zerls ir vienas Amerikos kru nes jie turį vieną dalyką — mininkavo iš karaliaus sos- kandino aštuonioliką Jungtikurs japonų kalbos išmoko amerikiečiams japonų kalbą
to, Oslo pilyje.
i nių Valstybių laivų.
zeris sunkiai sužaloti.
“pasitikėjimą savo galia”.
profesoriaudamas Katalikų žinoti yra reikalinga.

Britai bombarduo
ja japonų
pozicijas

Pasaulyj

D B A V O A g

šeštadienis, vasario 7. 1942

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
NAUJOKAI ĮGYVENDINAMI KALĖJIME

lyg nusikaltimo. Apžiūrėjo AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
me bažnyčias, protestonų ir Res. 6868 So. Talman Avė.
Tel. OANai 6122
Res. Tel. GROvekUl 0611
katalikų,
ligoninę,
virtuvę,
6v. Vardo draugija
DR. BIEŽIS
Keturi šimtai
vaistinę ir daug kitų. Kai Office teL HEMIock 4848
Laikytam susirinkime va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kurie kaliniai svaidė į mus DR. J. J. SIMONAITIS
sario
2
d.,
valdybon
1942
parapijos bankiete
•
žiauriomis akimis. Bet di GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West Cermak Rd.
■ ii
m. išrinko: pirm. Praną Ba
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
džiuma
pasislėpė
arba
nors
t It IMI
Vai.: 2—4 ir 7—8 vak.
REZIDENCIJA:
Sv. Baltramiejaus parapi roną, Jr., vice pirm. B. Kapveidą
nugręžė.
6631
S.
California Avė.
Ketvirtad.
ir
Nedėliomia
susitarus.
jos įvykęs bankietas, vasa turauską, rašt. L. Jankaus
TeL
REPublic
7868
Liūdniausia
buvo
patekus
2423 West Marąuette Rd.
rio 1 d., Lietuvių Audltori- ką, fin. rašt. S. Pašereckį,
į bepročių skyrių, kur liki
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
io1, sutrauki virš keturių iždin. kun. Alb. Kiahkuną.
Ofise tel. VIRgima 0036
mo nuskriaustos būtybės
DR.
STRIKOL
’
IS
šimtų parapijonų, miesto ir
Enrikas
kenčia lyg žemišką skais PHYSIOIAN AND SURGEON
DR. T. DUNDULIS
t
apsl rities valdininkų ir sve
tyklą. Tuo kartu jie buvo 4645 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čių. Per hankietą buvo pa
viri
ramūs
ir
dirbo
savo
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
skelbta atmokėjimas pasku Žodis apie Enriką
darbelius, skaitė, lyg nema Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
tinės notos užtrauktos ska Mes, Waukegan lietuviai,
Nedėliomia pagal sutartį.
Nedėliomia pagal sutartį.
tydami kas aplink juos de
Office teL YARda 4787
los statant naują bažnyčią. tikrai didžiuojamės nuolati
dasi ar kas į juos žiūri. Bet Namų tel. PROapect 1930
TeL OANai 0267
Rez. tel.: PROapect 6669
kai užeina jiems blogos va TąL YARda 5921.
Po vakarienės, Sv. Baltra niu savo korespondentu En
landos, dedami į tam tik Res.: KENwood 6107.
miejaus choras, vadovystėj riku. Kaž kas būtų, jei jo
DR. P. Z, ZAIATORIS
netektume?
Kas
gi
bežino

ras
vietas
ir
varžtus.
Tokie
varg. Stasio Žyliaus, prog
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
DR.
A.
J.
BERTASH
tų,
kas
Waukegane
dedasi.
varžtai
kainuoja
$35.00
vie

ramą atidarė Amerikos him
1821 So. Halsted Street
l "Uruusaa" Acioe
nam asmeniui. Valgis čia GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
nu ir padainavo “Vėjųžėlis” Dabar, ačiū Enrikui, ne tik
geras ir švara pavyzdinga. Ofiao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
(Vanago) ir “čir-vir-bum” mes turim malonumo skai U. S. laivyno naujokai jūrininkai prieš jų paskirsty
756 West 35th Street
6 iki 0 vai. vakar*.
Esu nepaprastai dėkinga
(Sarpalio). Padainuota ge- tyti žinias iš savo koloni- mą į karo laivus laikinai įgyvendinami federaliniam
rai. Pianu solo atliko Elenai jos, bet ir visas pasaulis kalėjime Terminai saloje, Cal. Tinkamesnių patalpų
Mačiutams už pavežiojimą,
LIETUVIAI DAKTARAI
neturima.
•
.
Petraičiūtė.
i žino apie mus, ir kas pas
o Magilams, Gabaliauskams,
,, , ,,
...
J mus veikiama.
TeL YARda 3146
Šimtams, Šamams už vai
Mokyklos vaikai, 6-7-8
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
šiaip
svečiai,
vaišinami
šei

Enrikas (tas vardas yra
šingumą.
Chicagietė
Truputėlis
įspūdžiu
DR. V. A. ŠIMKUS
skyrių, įspūdingai pasirodė
DANTISTAS
mininkių
krupniku
ir
ska

jo slapyvardė) yra begalo
lietuviškais šokiais ir dai-> energingas, draugiškas, ma
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Clevelandą aplankius niais valgiais, traukė links
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
nelėmis. Franees Virakas
mas daineles kun. Vilkutailonus ir sykiu nenuilstąs vei
ir Penktadieniais
pora gražių numerų atliko
744 VVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Po ilgų planavimų, paga čiui pianu pritariant. Ben
kėjas. Atsiminus, kad tai
piano akordionu. Labai ge Amerikoj gimęs ir augęs liau pasiryžau būtinai ap drai, koncertas visais at3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
Pirmad. ligoniai nepriimami,
l
Pirmadieniais, Trečiadieniais
rai padainavo duetu “Whisšeštadieniais
11-12, 2-4 ir 7-9;
lankyti
savo
gimines
Šim

žvilgiais
pavyko.
Girdėjosi
i
vyras, jis gali būti gražiau
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12,
pering Hope” (Hawthorne)
Valandos: 3 — 8 popiet,
siu pavyzdžiu visai Ameri kus, gyvenančius Clevelan- kalbant kad toji salė seniai
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
ir “Kam šėrei žirgelį” (Pet
Tel. CANal 5969
de,
ką
ir
padariau
sausio
31
matė tiek publikos. Taip
kos lietuvių jaunajai kar
rausko 1 Joana šimulyniūtė
pat buvo daug gražaus jau
tai. Jis ne tik lietuviškai d. , , .
DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
irFlorencija Butkiute. Jau-. . . ,. . .X1 .
...
Pasidžiaugus
su
seniai
nimo,
kurį
stipriai
suorga

......
;galvoja, lietuviškaipuikiai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nos damininkesiššauktos'
* ,. i. . ,. .
.
x matytais giminėmis ir pa nizavus, kolonijai būtų daug
,
,
,
,
4.1
m
i
kalba,
bet
ir
lietuvių
rašoOfisas ir Rezidencija:
2158 West Cermak Road
antru kartu dainuoti. Tar
Tar-1
. , „ . . ...
.
silsėjus,
rytojaus
dieną
nu

naudos.
mąją kalbą taisyklingai varOfiso teL CANal 2346
2155 VVest Cermak Road
pais buvo kalbų, linkėjimų.
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
vykau
į
/
‘
Lietuvių
^Mų
”
Besisukinėjant
po
salę,
toja. To turto jis savyje ne
OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
Be klebono kun. J. čužausNuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
: 7004 So. Fairfield Avenne
būtų turėjęs, jei nebūtų da koncertą, Šv. Jurgio para teko susipažinti su clevelan- DR. SELMA SODEIKA.
ko ir vikaro kun. Albino
Rea. teL: HEMIock 8160
ANTRAS OFISAS
lyvavęs su lietuviais, nebū pijos salėj. Programa buvo diečiais lietukais. Reikia
O.D. Kishkuno, kalbėjo Wauke2017 So. VVestern Avė.
Tai. YARda 2246
tų savęs lavinęs. Jei visose skelbiama 6 vai. Lietuvišku pasakyti, gana nuoširdūs,
AKIS IATIRINRJA
gano majoras Frank Wallin, kolonijose būtų nors po vie- Papročiu nuėjau kiek vėliau, draugiški; niekuomet nepa- Į
TeL CANal 7171
DR.
C.
VEZELIS
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
teisėjas Perry L. Persona, ną tokį Enriką, kitokia bū-1 Nu^da™a sutikau _ žmones mirsiu simpatingų šeimų, AKINIUS PRITAIKINA
DANTISTAS
postmasteris Joseph Daly,
Ofiso TeL...............VIRglnla 1886
Ofise randasi kiti pataisymo
tų šneka ir apie ištautėji- grįžtančius atgal, nes salė Mačiutų, Magilų, Šimkų, Ga- metodų
įrengimai akims, ku
reprezentrZivas Thos. Bol4645
So.
Ashland
Avenue
je jau nebebuvo vietų. Prog ^baliauskų, Samų, pas ku- riozus akinių pagelta. neužtenka.
mą.
DR. AL. RAČKUS
arti 47th Street
ger, C. A. Raina ir C. J. SenvaL:
ouo
9
vai.
ryto
iki
8
vai.
vak
“Draugą” skaitau kas ramoe pradžios jau nebema- riuos teko viešėti ir smaVALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
genberger iš American Steel
Seredoj pagal sutartį.
dien, bet ypatingai laukiu čiau, mat čia buvo pradėta Į giai laiką praleisti. Mačiu- Nuo 10 iki S vai. kas dieną.
& Wire Co. Iš lietuvių trum
1833 West 35th Street
Antradienio ir ketvirtadienio
Telefonas: HEMIock 5849
šeštadienio, kuomet tikiuo punktualiai ir pasivėlinusių tai pavežiojo aprodydami
vakarais.
pai sveikino: A. J. Sutkus,
miestą, kalėjimą, kuriame
PRIIMA:
si rasti žinių iš Waukegan. nelaukta.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
137 No. Morioo Street
adv. Thos. Podžiūnas, P.
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vaL
Koncertas buvo tikrai Mačiutas eina šerifo pagelIr ne tik aš, bet visi WauGYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad. ir Sekmad. tik suaitariua
Oak
Park,
Illinois
Bujanauskas, O. Petrošienė,
kegano lietuviai, kurie skai- gražus. Nors jo žvaigždė bu bininko pareigas.
6737 So. VVestern Avė.
(Prie kampo Lake St.)
dr. Jonas žekas, Juoz. Loš
Matant stropiai saugoja Telephone: — EUCLED 900.
OFISO VALANDOS:
to “Draugą.”
, vo skaitoma dain. KlevicDR. CHARlfS SEGAL
kis ir Pr. Dapkus. Vakarą
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 iki •
Gyvuok, ilgiausius metus,1 kaitė, bet žvaigždžių vardą mus sunkius kalėjimo var
Nedėliimia pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— REZIDENCIJA —
vedė Jonas J. Jakutis. Prog
Enrike ir nepaliauk rankio- į užsipelno ir kiti solistai bei tus ir girdint barškančius 1441 So. SOth Avė., Cicero, I1L
rama baigta Lietuvos him
4729 So. Ashland Avė.
Telefonas CANal 4796
Tel.: Cicero 7681
jęs ir rašinijęs žinias iš solistės, kurių vardų nepa- raktus iš karto pasidaro
(2-tros lubos)
nu. Visais atžvilgiais ban
lietuvių gyvenimo ir veiki- menu. Pittsburgh “Mairo liūdna, juk tai visa taiko
DR. PETER J. BARTKUS TeL MIDway 2880 Chicago, ILL
kietas buvo sėkmingas ir
nio. Waukegan lietuviai tu- nio” choras savo dainavimu ma žmogui, kuris yra tobuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pasiliks ilgai atminty.
OFISO VALANDOS:
rfttų būti begalo jam dėkin-. visus sužavėjo. Jis gali lenk las Dievo tvarinys. Man paNuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
1913 So. Halsted St
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Prašo pasimelsti
gi ir viena, ar kita proga! tyniuoti su bile lietuvių cho-. rūpo, ar čia daug patenka
Bokite malonūs
Sekmad. nuo 10 iki 12 voL ryto.
ir pagal sutartį.
SAVO AKIMS1
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Juozapo Vaitekūno, pen vienu ar kitu būdu įvertin ru. Čia garbė priklauso ga-j lietuvių? Bet gavau atsaky~
telefonas SHEley 0434.
biam vadui K. Baziui. Per- ( mą. kad lietuvių čia būna na vteaa pasą aklą visam <vkerių metų mirties sukak ti gan nelengvą jo darbą.
DR. MAURICE KAHN
veataraL Sau«okM Jaa teisdami
Uteksamlnuotl Jas me
traukoje,
patrijotinę
kalbą
labai
mažai.
TeL
Cicero
1484
Skaitytoja
ties proga, vasario 12 d.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
"-Tt—fflf kuria
pasakė
svečias
jūrų
kapito

Kalėjime telpa 600 kali
Sv. Baltramiejaus bažnyčioj
DR. S. R. PALUTSIS 4631 So. Ashland Avenue
nas
Labanauskas
ir
kun.
nių,
vyrų ir moterų. Matė
bus laikomos šv. Mišios už Tik tas moka įvertinti ki
TeL YARda 0994
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr.
John
j.
Smetana
kleb.
Vllkutaiti8.
Pabaigoje
Rei.
teL PLAza 3200
me
jų
rekordus
pažymėtus
to
skausmus
ir
suspaudimus,
velionio sielą. Giminės ir
Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct
žodį
tarė
koncerto
rengimo
VALANDOS
įvairiomis spalvomis — su- Dr. J. J. Smetona, Jr.
OFISO VALANDOS:
pažįstami prašomi dalyvau kuris visa tai yra pergyve
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
iniciatorius
red.
St.
GabaNedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną.
ti.
nęs ant 8avo kailio.
optobuotustai
ir pagal sutartį.
liauskas, primindamas pa
ADVOKATAI
Res. 1625 So. SOth Avenue
1801 Sn. Ashland Avenue
TELEFONAI:
vergtą tėvynę Lietuvą ir
Kampas ll-toe
TeL Cicero 1484
Office — HEMIock 5524
VMatono*
OAKAJb
kviesdamas klausytojus kar WHITNEY E. TARUTIS
Emergeacy — call MlDway 0061
OFISO VALANDOS
Res. — HEMIock 1643.
Kaedtea SiOO ą m- Iki S.20 p. i
tu su daina persikelti į tė
DR.
A.
JENKINS
Treč.
Ir
•s«t:
“
«:»o
'
a.
m.
Dd
ADVOKATAS
>: » • a. nu
viškės laukus. Jo žodžiai ne
(lietuvis)
DR. ALBERT J. VALIBUS
CKNTRJNIS OFISAS:
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vienam išspaudė graudžią
8188 80. HALSTED ST.
PHYSICIAN AND SURGEON
2500 VVest 63rd Street
(Uetuvtą Audi torijote)
ašarą.
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Nuo 1-moe Iki S-«ee
Žemutinėje salėje prasi VALANDOS: vai.
Nuo I—4 ir nuo 7—9 vakare Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 Iki 8 v. valu
vak.
LIETUVIS DAKTARAS
TeL CALnmet 6877
Taipgi pagal sutartį.
dėjus šokiams, viršuj prasi
2408 West 63rd Street
Ofiao telefonu PROapect 6737
OPTOMETRISTAS
184 NO. LA SALLE ST.,
dėjo kitas koncertas, čia
Narni telefoną* VTRrinia 8421
TeL Stato 7STO
Pritaikina akintas
susirinkę . dainininkai ir Room M14
Ofiso ir Res. TeL: LAFayette 7020

KAS GIRDĖT WAUKEGAH'E

atsako mingai oi Rez. Tel. LAFayette 0094
prieinamą kaišą.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo
tvo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydar
ankydami
j Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

3241 So. Hąlsted St.

Ultra-Violet Sunshlne ir Infra Red Llght
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Traėladttenlals.

Telefonas: VIRglnla 9493
A. F. CZESNA, savininkas

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

MrtisnLr

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

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

PHYSICIAN and SURGEON

4146 Archer Avenue

3343 So. Halsted Street

Telefonas:

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868

Calumet <591

VALANDOS:

DEL RAMO PATAISYMO
PAKAUKITE:

YARDS 3088

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien, Ilklriant Sekmadieniu* —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
t: 10 vai. vakarais.
Sekmadieniais pagal «u»ltartra%.

SKAITYKITE “DRAUGĄ/

» B A U O A ■

VIENATINE BOMBONJŠIŲ MOKYKLA

INCOME TAXAI - UŽ 1941 METUS

nę nuosavybę niekas nesi- ’ klebonų norėtų pasinaudoti
kėsina. Raudonoji armija a,- TT. Marijonų patarnavimu,
tėjo ne santvarkos keisti ar prašoma kreiptis į žemiau
okupaciją vykdyti, bet ap-1 pasirašiusį šiuo adresu: 2327
saugoti nuo karo pavojaus,1 West 23rd Place, Chicago,
padėti išlaikyti Nepriklau
somybę”. Išsišokėliai prieš
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,
nuosavybės
neliečiamybę
Provincijolas
bus traktuojami kaipo Lie
tuvos liaudies priešai.”
Kaip negalima kalti gele
Kuomet gi paaiškėjo, kad žies be ugnies, taip negali
Lietuvos žmonėms svetima
ma išauklėti gero būdo be
valstybė atėmė laisvę, kad
tikėjimo.
ten jau nebegiedamas Lie
tuvos Tautos himnas, tuo
met atstovas ir konsulai pa
darė išvadas ir atatinkamus
žygius.
L. G. K.

M

Radio kalba - J. P. Varkalos, Valstijos
registruoto auditoriaus iš Stoties WHFC
Chicagoje - 7:45 p. m. Vasario 5,1942

■

Praeitą ketvirtadienį aš tui sumokėtos duoklės už ga
?•vimą darbo.
nurodžiau: —
1. Kas turi pildyti income
5. Jeigu pildantis income
tax raportus.
5
tax yra technical inžinierius,
2. Kas yra uždarbis, kurį mokytojas, duokles sumokė
L
kiekvienas gyventojas Su tas tų profesijų, draugijoms,
vienytų Valstijų, pildyda galima atitraukti.
mas raportą, turi parodyti.
6. Visokie profesijos ir
3. Kiek leidžiama atitrau
J
techniški žurnalai, kuriuos
kti nuo uždarbio savo pra prenumeruoja pildantis in
s
gyvenimui ir užlaikymui come tax
profesionalas,
žmonos, vyro, nepilnamečių amatninkas gali atitraukti
ir paliegėlių vaikų, giminių, nuo uždarbio.
7
TT. Marijonų misijos
T.
ir senelių tėvų, arba kaip
1 ..... .
. . ....... .. - ' /•
7. Nupirkti įrankiai ku
1. Worcester, Mass. —
vadina “exemption”.
(“Draugaa“ Acrae teiepne
riuos
amatninkai
sunaudoja,
Aušros Vartų parap. bažny
Šį vakarą aš aiškinsiu, ką a adina sulaužo savo dar
Vienatinė U. S. vadinama Bombardier Training mokykla, Albuquerque, N. M. šiočioje — nuo vasario 22 q.
daugiau leidžiama atitrauk
bo'atitraukiama iš rodomo
aaly7e jaun* vyrai lakūnai mokomi, kaip svaidyti bombas iš bombonešių. Rodoma, iki kovo 1 d. — kun. Jonas i
ti nuo uždarbio legaliu būdu, uždarbio
kaip ka^et&i krauja bombas į bombonešį savo praktikai.
Jančius, M.I.C.
kad sumažinti income tax.
Kiekvienas pildantis in
8. Specialūs drabužiai, ku
2. Lavvrence, Mass. — Šv.
come tax raportą, apart taip rios darbininkas priverstas riuos sumokėjo 1941 metuo Rusų, lietuvių kalba
išeinantis
dienraštis
Pranciškaus parap. bažny
vadinamo “exemption”, gali naudoti atlikimui savo dar se už tą namą.
t
Jeigu
jis
yra
savininku
na
čioje — nuo vasario 23 iki
atitraukti:
“Laisvė” vasario 3 dienos, bejonės. šaltai galvoją žmo- kovo 1 d. — kun. Juozas
bo galima atitraukti nuo už mo, kur visus fletus nuomo
1. Aukas bažnyčiai, Rau darbio. Bet šiame klausime
ja kitiems, tai turi parody numeryje įrodinėja, kad LieĮnės, o tokiais turi būti val- Vaškevičius, M.I.C.
donam Kryžiui, įstaigom, ku praeituose metuose buvo
ti, kiek nuomos gavo per tuvos atstovas generalis stybės pareigūnai, iš toli
3. Lavvrence, Mass. — Šv.
rios rūpinasi paliegėliais, daug argumentų income tax
1941 metus ir atitraukti nuo konsulas New Yorke siuntė mesnių įvykių ieško toms Pranciškaus parap. bažny
biednuomene, apšvieta, įvai office ir tūlom profesijom, jų išmokėtas visas namo iš spaudai gautas iš “Eltos” savo abejonėms patvirtini
rių rūšių menu. ant aukų ne kaip tai: chirurgams, nur- laidas. žinias, tuo pačiu tas žinias mo ir tik iš galutinų fakti] čioje — (jaunimui) nuo ko
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun.
galima atitraukti virš 15% sėms ir barberiams neleidžia
Aš pabrėžiu čia visas iš skaitė teisingomis. Lietu daro išvadas.
Jonas šaulys, M.I.C.
uždarbio.
rodyti išlaidose kainos jų laidas, kokias mokėjote 1941 vos atstovas ir konsulai sto
Tad
ir
generalinis
konsu

2. Įvairių rūšių tax, ku uniformų.
4. Athol, Mass. — Šv.
metuose. Užlaikymo namo iš vėjo ir tebestovi ant pagrin las suprato, kad Lietuvoje
riuos tiesioginai mokėjote
do
Nepriklausomos
Lietu

9. Jeigu uždarbis pildančio laidos sudaro:
vyksta rimti įvykiai, kurie Pranciškaus parap. bažny
savo miesto, apskr., valsty sudaro komisus nuo pardavi
vos.
Vidujiniai
jos
santvar

čioje — nuo kovo 8 d. iki
1. Visi pataisymai namo
bės ar federalei valdžiai, mo, toks asmuo turi teisę ati iš vidaus ir iš lauko. Čia rei kai jie negalėjo priešintis sukrečia visą valstybę. To kovo 15 d. — kun. Juozas
kaip tai: automobilio lais- traukti kelionių išlaidas, su- kia atskirti pagerinimus nuo jei ta įvedama legaliais ke kiame rimtame momente y Vaškevičius, M.I.C.
niai, tax ant gąsdino, tax rištas su pardavimu, ir net į pataisymų. Jeigu nutruko liais. Bet gautos iš Kauno ra gerų ir blogų įvykių,
sumokėti už lotus namus; išlaidas vaišių savo kostume vandens vamzdžiai ir vietoj žinios spaudai jau sukėlė a- svarbu į ką tie įvykiai įsi 5. Pittston, Pa. — šv. Ka
lies galutinai. Daryti galvo zimiero parap. bažnyčioje
“personai property” tax; fe- rių.
senų įdėjote naujas, tai bus
trūkčiais išvadas galima pa
deraliai tax ant pasilinksmi
3. Leidžiama atitraukti kenkti pačiai vaLf^bej. Me? — nuo kovo 15 iki 17 d. —
Šių ir daug kitų išlaidų, pataisymas. Bet jeigu skie
kun. P. Malinauskas, M.I.C.
nimo, kuri pažymėti ant nu sąryšyje su specialiu darbu, pe buvo toiletas, bet nebu nuo gautų nuomų ant nusi
nei valandos neabejojame,
6. Roseland, Chicago, III.
pirkto tikieto.
galima atitraukti nuo uždar vo vonios perkelėte sieną ir dėvėjimo nuomojamo namo kad jei Lietuvos žmonės bū—
Visų šventųjų parap. baž
Neturėsite bėdos, jeigu tau bio ir sutaupysite ant income įdėjote vonią, tai tokios iš
laidos nebus pataisymai, bet vertės, atėmus žemės arba tų,
8aU
T nyči°je ~ nu0 kOV° 16 d’
pysite galus tokių tikietų tax.
loto
verte.
Kiek
ir
koki
nuoš.
,
v
^
stybe
neisimaišytų,
ta.. iki 22 d. (jaunimui) — kun.
Kadangi šįmet kiekvienas skaitomi pagerinimai, nes
arba sistematingai užrašysi
n,,A n«mn vlskas Išsikristalizuotų ge- Antanas Mažukna, M.I.C.
mokantis tax sumoka ma šios išlaidos padidina namo galima atitraukti nuo namo
te į knygutę.
7. Norvvood, Mass. - šv.
vertės, priklauso nuo am ron P“8*11žiausia 7% ant uždarbio virš vertę.
Tax ant telegramų.
Iš tų sumetimų tiek at Jurgio parap. bažnyčioje —
Neleidžiama atitraukti su- Į jo leidžiamų $750,00 ir
2. Atitraukiami Real Es žiaus, vietos ir namo padė
stovas, tiek gen. konsulas, nuo kovo 16 iki 22 d. — kun
mokėtų Sočiai Security ir [ $1500.00 “exemption” pra- tate ir vandens tax; sumo ties (conditięn).
pasitarę tarpusavyj, nutarė Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
income tax fede raliai val gyvenimui, tai su kiekvienu kėta apdrauda nuo ugnies ir
Savininkams namų patar gautas žinias nuo Amerikos
Jei kuris DD. GG. kun.
džiai arba pardavimo (sales) įrodymu $100.00 teisėtų iš vėtrų; nuoš. sumokėtas ant tina naudoti ilgą baltą for
lietuvių,
kuriems
nemažiau
tax sumokėtų Illinois valsti mokėtų išlaidų sutaupysit morgičius; advokato ir tei mą No. 1040.
už konsulus rūpėjo kas dajai. Yra valstijų, kur parda $7.00 arba daugiau.
smų lėšos išmetimui netin
Ateinantį ketvirtadienį aš 1 rosi Lietuvoje, neslėpti. Pa
vimo tax galima atitraukti. Namų savininkų income tax kamo gyventojo; komisas
Jeigu pildantis tax gyve išmokėtas agentui už iško- kalbėsiu apie Income Tax duodant gi jas spaudai bu
3. Nuošimčiai, kuriuos mo
kėjote už skolą. Bet reikia na nuosavame name ir netu lektavimą nuomų tam pana raportus partnerių, kur ke vo palikta patiems Amen
parodyti, kam mokėjote ir ri fletų nuomas, tai nuo sa šios išlaidos. Dženitoriaus ai li susidėję varo vieną biznį; kos lietuviams daryti išva
kiek.
vo uždarbio jis gali atitrauk ga ir reikmenys, kuras, švie pavienius biznierius ir profe das ir nuo birželio 21 d. vi
4. Duoklės sumokėtos uni ti tik Real Estate Tax (bet sa koridoriuose ir kitos na sionalus ir šiek tiek apie kor sos gautos žinios buvo pa
poracijas.
duodamos su prierašu: Kau
jai per praeitus metus, agen- ne special asesmentus), ku- mo išlaidos.
nas praneša: — tuo pačiu
-t/vun,
jokio patvirtinimo ir jokios,
-ĮIRINE,
atsakomybės už jas nesiim ;EYes
ta.

“THAT LITTLE GAME” inter-Dafic.rt«,.co„s.T.-By B. Link
Yoc'ne in The
ŠAME PREDlCACOCNT
as

The hunter,

VMHO SĄT BETU/eeN
Tojo HunoRY tiONS

And Face-o A
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HAR- HAR

Auj, H am E A
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uĄT offa The .
Boostik’ —
You ConcRETE
H E ARTE D COCKOO
l'fA GETTIN' T.GEb
OF *CAL.LIN"

. 1942

FEBRUARY
SALE

Kam reikalinga pirkti
namų reikmenų, tai pats
aikas pirkti dabar, nes
dar yra didelis pasirinki
mas ir kainos prieinamos.
Gi vėliau, nežinome, gal irti
už pinigus nebus galima
gauti.

Radios, elektrikiniai šal
dytuvai, skalbiamos maši
nos, elektrikiniai dulkių
valytuvai, rašomos maši
nėlės, rankiniai laikrodėl’ai, auksinės plunksnos,
akiniai ir sidabriniai daik
tai dar galima gauti pas
Budriką.
O iš rakandų pasiūlome
gražius parlor setus, mie
gamo kambario setus, dinettes, karpetus, lovų mat
racus, pečius, gesintus,
elektrikinius, anglinius ir
aliejinius — visokių dar
galima gauti.
Pirkdami dabar pas
Budriką daug sutaupysite.
Galite pirkti ir lengvomis
išmokėjimo sąlygomis.

Jos. F. Budrik, Ine.
Fumiture House
3241 SO. HALSTED ST.
ir
3409 SO. HALSTED ST.

Tel. YARds 3088
Budrike radio programos būna:

sekmadieniais ii WCFL—1000
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“Laisvė” savo straipsny Marine loothes, cleaoses and refresbev
kil. radio stoties, 5:30 vai.
reddened membranea caused
vak. Chicagos laiku ir ketvir
je citavo telegramas, kuries irritated,
by head colda, driving, windi, moviea^
elose work, late hojira. Free dropper
tadieniais U WHFC—1450 kil.
jiems patiko ir apleido vie
with each bottle. At all Drag Stores.
radio stoties 7 vai. vak.
tas, kurias norėtų užtylėti,
kaip, pavyzdžiui, kabelyje
iš birželio 23 d. buvo paša
kyta: “šalies santvarkos es V
miniai pagrindai tebėra ne
M. DZIMIDAS
pakitęję; į teisėtą privatiBerghoff Alaus Išvežiotojas
JŪS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI f MŪSŲ SPECIALI
IŠPARDAVIMA SEKANČIŲ
vML'ZTKOS INSTRUMENTU

M M M

Pristato geriausios rūšies
Berghoff Alų į Alines, kitas įstaigas, piknikus ir 1.1.

Didelių Barabanų, matų Barabanų, “Tunable Tom Toma" pritai
komi prie vlaoklų Barabanų te
tų. greiti pAdlnlal 'Cymbola" Ir
“Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pedala“
bename Ir orkeatroma, Trūboa,
Clarlnetal, Saxaphonat. Trombo
nai “atandard" IMIrbyačIų, Smulkoa, Cellos. StrOnlnlal Basai, Oultaral. Banjos, atrflnų. Ir ''rases”,
“mouth pleces'*, “mute reeds", Ir
mutlkoe atovtldSs.
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms aml£ėlų Ir
“caaea”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių IldlrbyaClu phonografua ar jų dalis.

A. B.C. DRCMMERft SERVICE
•14 Maxwell Street, Chicago

Reikale kreipkitės pas M.
Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė.

/
■L

Tel. LAFayette 0401
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DRAUGAS

Kilni ir tauri asmenybė

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois
Published Daily, cxccpt Sundaya
A rnember of the Catholic Press Association
Suks?riptionn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.
2S34 South Oakley Avė.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tama — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin neošdamos.'

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas
Šiandien vyksta žiaurus karas, kuris gali pasauliui
atnešti vergišką arba laisvės ir tauraus žmoniškumo
gyvenimą.
Jei laimėtų žmogaus teisių ir laisvės pavergėjai, skau
dus likimas visus ištiktų. Bet mes netikime, kad blo
gis paimtų viršų. Mes giliausiai esame įsitikinę, kad
laimės tie, kurie gina žmogaus amžinąsias vertybes.
Jungtinės Amerikos Valstybės išėjo į karą prieš
smurto ir klastos politiką, kad apginti savo krašto
laisvą ir kultūringą gyvenimą ir išlaisvinti pavergtą
sias tautas.
'
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai aktyviai da
lyvauja šio krašto laisvės apgynime ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinime. Jau ne vienas lietuvis už Jungtinių
Amerikos Valstybių ir viso pasaulio interesus yra pa
guldęs galvą, kad kiti galėtų kurti gražesnį gyvenimą.
Lietuviai ne tik narsiai dalyvauja karo lauke, bet
jie nuoširdžiausiai perka apsaugos bonus ir entuzias
tiškai remia Amerikos Raudonąjį Kryžių. Lietuviai ei
na į karo frontą, perka apsaugos bonus ir remia Rau
donąjį Kryžių, nes nori, kad Jungtinės Amerikos Val
stybės laimėtų karą.
|( J
Daug sėkmingesnis karas bus, jei žmonių moralė
bus sveika ir veikli. Juo žmonės bus moraliai sveikesni
ir pajėgūs, juo lengviau laimės žmoniškumas. Lietu
viai tai gerai supranta ir žino. Todėl lietuviai aktyviai
dalyvaudami karo reikaluose, taip pat gyvai yra su
sirūpinę ir moraliniu, dvasiniu apsiginklavimu.
Labai gražiai lietuviuose dirba misijų, švietimo, iš
viso, dvasiniuose ir kultūriniuose, reikaluose tėvai ma
rijonai, kurie nesigaili nei proto, nei širdies, nei savo
gražiausio gyvenimo, kad tik kuo šauniausiai žydėtų
katalikybė ir lietuvybė. Šiam tikslui atsiekti reikia
įvairiausių ir moderniškiausių priemonių. Tėvai mari
jonai tokių priemonių ir turi, kaip pavyzdžiui, kole
giją, kunigų seminariją, spaustuvę, kur spausdinami
tėvų marijonų leidžiami laikraščiai ir 1.1.
Kad kilnūs ir gražūs užsibrėžti tikslai būtų pilnai
įgyvendinti, reikia ne tik didelės energijos ir nepermal
daujamo patvarumo, bet taip pat gyvų ir pasišventu
sių, gražiems tikslams, rėmėjų ir bendradarbių. Mes
negalime aimanuoti ir dejuoti lietuvių pasišventimu ir
dosnumu, jų aukos dvasia prilygsta karžygiams, ku
rie kitais rūpinasi kartais daugiau, negu savimi. Tai
yra visuomeninės pažangos nešėjai.
Ryt, Chicagoj, III., Aušros Vartų lietuvių parapijos
salėje, šaukiamas penkioliktasis Tėvų Marijonų Ben
dradarbių seimas, kuris pavartys savo darbų puslapius
ir pasvarstys būdus ir priemones kaip gyviau ir mo.demiškiau pagyvinti savo veiklą, karo audroms siau
čiant. Karas iškėlė naujų problemų, todėl tėvų mari
jonų bendradarbių seimas kalbės ir apie dabartinę
būklę, kuri ypač reikalauja visas jėgas suburti, kad
geriau galima būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir prisi
dėti prie laisvės ir žmoniškumo laimėjimų.
Žmonija, anot Comteo, susideda iš mirusiųjų ir gy
vųjų. Tėvai marijonai turi garbingų vyrų, kurie ap
leido šį pasaulį ir nukeliavo į kitą. Iš tokių žymesnių
tėvų marijonų, kurių nėra mūsų tarpe, yra arkivys
kupas J. Matulevičius, marijonų vienuolyno atnaujin
tojas. ir kun. J. Navickas, marijonų vienuolyno stip
rintojas ir ugdytojas Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
Tėvų marijonų bendradarbių penkioliktasis seimas pa
gerbs tuos dvasios milžinus ir ieškos jų darbuose ir
veikloje naujų minčių ir pasišventimo savo artimiausiemR darbams.
Mes sveikiname tėvų marijonų bendradarbių seimą
ir jo dalyvius, kurie dirba kilnųjį katalikiškąjį ir lie
tuviškąjį darbą. Mes lenkiame savo galvas prieš jūsų
gražią ir idealistinę širdį. Jūs esate tie žibintai, kurie
šviečia tamsią ir niūrią naktį ir rodote kelią į šviesesnį
it gnūfiflnj

-------------—

Kun. Dr. K. Urbonavičius

Visuomeninio gyvenimo pažanga remiasi dideliais ir
tauriais žmonėmis, kitaip tariant, šviesiomis asmeny
bėmis, kurios turi drąsos ir išminties reikalui esant
pasipriešinti viešajai nuomonei. Šviesios asmenybės
stengiasi įspėti gyvuosius visuomenės reikalus ir ne
nutolti nuo jos dvasios, bet kai jos pamato ją aiškiai
klystant, tai jos jai pasipriešina.
Kilnios ir taurios asmenybės šūkis: tiesa ir meilė.
Kilni ir tauri asmenybė pagerbia kitų teises ir niekam
nelieka skolinga. Ji nepartyvė, neasmeniška, bet vi
sada objektyvi ir teisinga.
Kilni asmenybė niekados nedaro kompromisų su me
lu ir smurtu.
Aiškiai neteisybei nesipriešina tik niekšai ir išsigi
mėliai. Niekšai, nes jie savo niekšiškumu ir nuolatiniu
pataikavimu tikisi įgyti tirono malonės. Jie pasidaro
jo padėjėjais ir jo žiaurumo vykdytojais. Rykštė ir to
liau švaistysis, bet ji plaks kitų nugaras. Jiems tai ne
svarbu! Savo lankstumu jie išvengia smūgių ir baimės
ir jaučiasi patenkinti.
Išsigimėliai ir silpnadvasiai taip pat priima tironiją,
nes jų siela nebeturi jokios energijos. Ilgi vergavimo
metai sunaikino jų energiją.
Visuomeninės pažangos nešėjai privalo turėti stip
rią kūrybinę asmenybę, daug drąsos, didelės energi
jos ir nepermaldaujamo patvarumo. Jie turi sugebėti
rasti naują idėją. Jie turi turėti drąsos laikytis prieš
visus pajuokimus, prieš įvairiausius spaudimus ir gra
sinimus. Jiems kartais tenka net savo gyvybę išsta
tyti pavojun besistengiant įkūnyti naują idėją. Be to
jie pasiekia, nes kūrybos žmonės visa savo būtybe ne
kenčia rutinos ir veržiasi į naują gyvenimą.
Mums labai malonu ir džiugu konstatuoti, kad šian
dien kun. dr. K. Urbonavičius, gyvenąs So. Bostone,
sulaukė keturiasdešimt penkis metus kunigystės. •
Kun. dr. K. Urbonavičius yra šviesi, didelė, tauri ir
kilni asmenybė kuri per visą savo amžių stovėjo ir
dabar stovi katalikybės ir lietuvybės reikalų sargy
boje. Jis ne tik pareigos žmogus, bet taip pat gabus
žurnalistas, kurio žurnalistinė plunksna puošia “Dar
bininko” puslapius. Jis visuomet aktualus ir šviežias,
todėl ir jo straipsniai gyvenimiški ir jautrūs, kuriais
niekam nebijo į akis tiesos pasakyti.
Kun. dr. K. Urbonavičius yra ne tik visuomeninio gy
venimo pažangos nešėjas, bet jis taip pat yra gabus
rašytojas, kuris savo raštais žavi mūsų lietuviškąją
išeiviją.
Nors kun. dr. K. Urbonavičius-Kmitas yra sulaukęs
gražaus metų skaičiaus, bet jis savo dvasioj yra jau
nas ir gyvas. Atrodo, kad pagal amžių kun. dr. K. Ur
bonavičius turėtų kur nors ilsėtis, bet gražiausias jo
poilsiui yra darbas ir darbas. Kada tik pas jį atsilan
kysi, visuomet rasi jį prie knygos arba ką nors aktua
laus rašant.
Kun. dr. K. Urbonavičius nepaprastai gyvai domisi
pasaulio politika ir Lietuvos reikalais ir šiuose klausi
muose turi labai gyvą orientaciją.
Grožėjamės kun. dr. K. Urbonavičiaus kilnia asme
nybe ir nuoširdžiausiai linkime gražios sveikatos to
limesniems jūsų darbams. Tat gyvuok dar daug daug
metų!
Čia pat Vasario 16 diena — Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės paskelbimo diena.
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai ne tik savo
kultūrine veikla, bet taip,pat ir piniginėmis aukomis
yra labai daug prisidėję prie Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės atgavimo.
1040 m. birželio 15 d. rusai bolševikai klasta paglem
žė Lietuvą ir ištisus metus tą kraštą terioj o.
Šiandien vokiečių nacių okupacija slegia mūsų bro
lius lietuvius.
Lietuvis nenori būti niekieno okupacijos auka. Jis
yra subrendęs laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.
Todėl Amerikos lietuviai, suprasdami savo brolių troš
kimus, vasario 16 dieną iškilmingai minės ir dar kar
tą viešai pasakys: mes didžiojo karo laiku viską da
rėm, kad Lietuva būtų laisva, mes po karo nieko negailėjom savo brolių laisvės reikalams, mes taip ir
šiandien viską darysime, kad Lietuva vėl prisikeltų
laisvam
aepriklauscia&ia g^vjemmui.

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 7 d.)
Moterys plėšikės... Erie,
Pa., dvi moterys užpuolė ir
apiplėšė keliaujantį agentą.
Paėmusios pinigus ir čekius.
•
Barberiai kelia kainas...-.
Barberiai Chicagoj pakėlė
kainas — už plaukų k li pi
mą ima 35 centus, už barz
dos nuskutimą 15 centų
•
Susiorganizavo labdarių 8
kp....
Chicagoj, Nekalto
Prasidėjimo parapijoj, susi
organizavo Labdarių Sąjun
gos 8 kuopa. Valdyba: kun.
A. Briška, J. Karbauskas,
J. Valskis, J. Jančauskas. J.
Jovaišaitė ir E. Žiliūtė.
•
Šveicarijai gręsia badas.
Iš priežasties vokiečių blo
kados, Šveicarija susiduria
su maisto stoka ir jos žmo
nėms gręsia badas.

Po svietą pasidairius
Kai kurie žmonės, parašę
kam nors gromatą dyvijas,
kad nesulaukia greito atsa
kymo. Bet ką jūs, tavorščiai, pasakysit į tokį Chica
go cicilistų gazietos “man
dagumą”.
Prieš dvidešimt penkis
metus cicilistų gazieta ap
garsino, kad Kristaus gy
venimas, tai yra Evangelijos,
buvo parašytos ne tuoj po
Kristaus mirties, ale du ar
trys šimtai metų vėliau ir
kai kurios vietos seniau vi
sai kitaip skambėio, negu
dabar.
“Draugo” redakcija tuojau
parašė tai gazietai viešą gro
matą prašydama atsakyti į
šiuos klausimus:
Kas parašė cicilistų gazie
tos redaktoriams galvoje tu

Skaitytoją Balsai
Ginkim Lietuvos Nepriklausomybę
vieningai, ryžtingai ir organizuotai

.

Savo paskutiniam numeryje New Leader Trevor ra
šo:
“Iš W.ashingtono praneša, kad Jungtinės Amerikos
Valstybės nesutinka su Stalino ir Edeno susitarimo
sąlygomis. Sostinei nepatinka pripažinimas Sovietams
hegemonijos Baltijos kraštuose, nes Jungtinės Ameri
kos Valstybės nepripažino Rusijai tų kraštų užgrobi
mo. Nedviprasmiškai duota suprasti ambasadoriui Litvinovui, kurį vienok Anglija remia. Lenkijos vyriau
sybė tai seka su dideliu dėmesiu, nes Pinsko balos len
kams esančios ne tik vien balų plotas, bet ir gimti
niai namai.
Sovietai tikisi, kad derybos Washingtone užtruk
siančios. o Molotovas nutarė nevažiuoti Londonan, kol
Jungtinės Amerikos Valstybės nepripažins sovietų rei
kalavimų.”
Taigi, sovietai spaudžia visomis jėgomis patys tie
sioginiai ir per Angliją, kad Jungtinės Amerikos Val
stybės atiduotų jiems mūsų laisvę ir nepriklausomybę
ir vėl amžiams pavergtų lietuvių tautą. Eina kovos.
Ką gi mes darom. Gi toliau pasyviai stebim. Vyriau
sybės nesugebam suorganizuoti. Platesnes pasiprieši
nimo akcijos neorganizuojam. Prietelių ir užtarėjų ne
ieškom. Derybų vyriausybei suorganizuoti su nieku
nevedam, nors visos Pietų Amerikos Respublikos nese
niai dar kartą pakartojo, kad Lietuvos vyriausybei ifl
exile ten yra užtikrinta laikina pastogė. Ko laukiam?
Jog Urugvajus, Brazilija ir kitos Pietų Amerikos val
stybės net santykių su sovietais nepalaiko ir todėl ten
sovietai net savo pretenzijų per ką pareikšti neturi.
Ergo nenugalimų kliūčių nėra.
Pagaliau net mūsų buvusieji priešai ir kaimynai ro
do gana aktingą susirūpinimą, ir kaip labai patiki
mi lenkų šaltiniai informuoja, Lenkija, nežiūrint savo
draugingų ryšių su Anglija, nesutinka su Edeno ir Sta
lino susitarimu ir siunčia Washingtonan premjerą Si
korski ir užsienių reikalų ministrą Raczynskį, kad gelbėjus jos pačios ir visos Rytų Europos padėtį nuo gre
siančios barbariškos sovietų okupacijos.
Lenkų spauda reikalauja remti Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų Nepriklausomybę, reikalauja Baltijos kraš
tų neapleisti, nes tada.neva Lenkija nustosianti mūsų
prielankaus bendradarbiavimo.
Taigi, visi dirba, visi skuba, visi ieško prielankumo,
net pas mažuosius, net kartais ir buvusieji priešai, už
miršę senus ginčus, bendrai dirba aukštesniai idėjai.
Sukruskim nors kartą. Meskim šalin antraeilius ir
smulkius kasdieninius reikalus ir reikaliukus ir sto
kim tuojau gelbėti žūstančią ir verguvėn stumiamą Lie
tuvą. Nors kartą, kol dar visos viltys nėra žuvusios,
blaiviau pažiūrėkim į tragišką mūsų tautos būklę ir
imkimės skubiai gelbėti Lietuvos Nepriklausomybę.
Dr. £. Vileišis
Trriii
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rimas evangelijas ir kokioje
vietoje?
Kurios šventraščio vietos
yra pakeistos ir kaip tos
vietos dabar skamba?
Kaip vadinosi graikų is
torikas, kuris sako, kad tais
laikais Jeruzolimoj buvo re
voliucija ir kokioje knygoje
tai rašo?
Ir, vierysit, tavorščiai, per
dvidešimt penkis metus re
dakcija nėra gavusi atsaky
mo. Tai rekordas.

Jeigu kas iš tavorščių no
rėtų žinoti, kokio skonio yra
šiaudai, tai lai pasiklausia
Holywood mūviu žvaigždžių.
Mat, kai kurios žvaigždės
valgo šiaudus, nes sako, šiau
dai esanti geriausia priemo
nė grakščioms linijoms išlai
kyti.
Žinoma, šiaudai nevalgomi
vežimais, arba kaip kar
vėms kad duodama po išti
sas rezgines, bet po saują
per pusryčius, pietus ir vaka
rienę.
• *»i ► • < .
Moterys, paprastai, seka,
visą, ką Holywood žvaigždės
daro; kokį jos muilą, pauderį, pentą ar kitokį daiktą
vartoja. Norinčios būti gra
žios galėtų pabandyti ir šiau
dų dietą.
New York “er reid” (oro
puolimo) wardenai, sakoma,
negali išfigeriuoti, kur būtų
geriau pasislėpti, jei neprie
telius bombarduotų miestą:
beismente, kur subombarduo
tas namas gali išgriūti, ar
pastogėje ir sykiu su griū
nančiu namu į beismontą nu
kristi.

Jonienė: — Ar tu savo sū
nui įsakei, kad jis daugiau
manęs nebemėgdžiotų?
Petrienė: — Taip. Aš jam
pasakiau, kad jis nesielgtų,
taip kaip kvailas.
“Negaiszyk savo gyveni
mo ant vedimo asilu prie
szaltinio apszvietos nes asila
neiszmokysi manstyt iszmintingai ir dagali tave inspirtr.__________________(S).
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Moterys Raudonojoj
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Vienos Rusės Dienoraštis
I
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevtčiūtk
(Tęsinys)

(Visi vyrai nuo 20 iki 44 m., privalo
registruotis išskiriant tik tuos, kurie
pirmiau užsiregistravo)

K. BARAS

UŽ SUKTYBES

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
Ką mačiau keliaudamas, per įvairius
kraštus, į laisvės šalį.

Prezidentas Rooseveltas
Registracijos mašinerija
(Tęsinys)
Otmarui pateko iš kažkur vokiškas laikraštis. Vienas paskyrė pirmadienį, vasario veiks kaip praeityje. Vyrai
vokiečių korespondentas, buvęs Maskvoje, rašo, jog uni-( ^6-tą dieną, visiems vyrams turės nuvykti į savo vbti»
versitetuose darbas einąs senąja tvarka, profesoriai turi Įarpe 20 ir 44 m. amžiaus nius drafto ofisus, adresai
9. Vokietija po nacizmo ir karo vėliava
laisvę, ir apie kokį terorą negali būti nė kalbos. Otmaras registruotis karo tarnybai, ant vietos bus parūpinti,
Vokietijos katalikai iš viešojo visuomeninio gyveni
šią korespondenciją perskaitė mūsų profesoriams, ir visi Valandos bus nuo 7 vai. ry- Vyrai, išvykę iš Suv. V.lJt “Draugą." Acini- i.i.ohotoi
mo išstumti, tik šiek tiek gali pasireikšti labdarybės sri
stebėjosi tokiu begėdiškumu ir ignorancija to pono, ku- te iki 9 valandos vakare.
stybių turės registruose
Julius Abrar.am. Ch’ca- tyje. Katalikiškoji spauda uždaryta, tik filosofiniai religi
ris kišo nosį į dalykus, kurių jis nesupranta, ir taip atpa- i New Yorko valstijoj, kad kaip greitai jie sugrįš. Lišakojo, kaip jam reprezentuojančių valdininkų buvo pa sumažinus darbą, guberna- goniai ir kiti, kririe negab gos investinimų bnokeris, nio turinio veikalai tegali pasiekti žmones, o naujoji dai
giedota. Viskas tvarkoje. Profesoriai ramiai skaito! Pro torius Lehman paskyrė va- registruotis vasario 16 d. kurs policijos ieškomas pa lioji literatūra išsimtinai nacių rankose, tuose veikaluose
fesoriai, tiesa, palikti nekliudomi, be jokio darbo ir patys sario 14-15-16 dienas kaipo privalės kuo greičiausia tą sidavė apskrities prokura- daugiausia vaizduojami naciški tipai.
su savo šeimomis gali badu mirti. Ir kad iš universitetų registracijos laiką
visai daryti.
t ori jai. Jis prisipnžino is- I
Vokietijos universitetuose viešpatauja naczmo dvapadaromos paprastos vidurinės mokyklos, tai, vadinas, New Yorko valstijai apart! Apeliacijos bordai bus į, eikvojęs apie pusę milijono eja, universiteto personalas yra daugiausia pronaciškas;
viskas tvarkoje? O, šie, iškilmingi atsilankymai iš užsie- New Yorko miesto.
i steigti priimti apeliacijas dolerių, kuriuos jam sukišę; gavitovesnės mokslinės pajėgos iš universitetų atleidžia
nio”l
l New Yorko mieste regis- nuo nusprendimų vietinių juo pasitikį asmenys.
mos. Katalikų moksliniam prieaugliui taip yra sudarytos
Anksčiau Rusijoje buvo žiaurios žudynės, griovimas ir tracijos ofisai teis atidary- drafto bordų. Bet kadangi----------------------------------- sąlygos, kad beveik neįmanoma ju paruošti gyvenimui.
naikinimas turtų; jie, pastebėję ten, Vakarų Europoje, ti vasario 15 ir 16 — dviem šalis kariauja, nedaug vyrų raiių. Visi troboje buvę žmoTaurus vokietis katalikas, jei neturi nacių partijos
protestavo prieš pilietinį karą ir nematytus čekos žiauru- dienom. Nežinoma ar kitos bus paliuosuoti nuo tarny- nė8 bolševikų buvo išvežti
bilieto
atsakomingesnės vietos negaus. Užtat toks žmogus
mus, dabar žmonės bus laipsniškai užslopinti. Jie tol valstijos seks New Yorko bos. Generolas Hershey, Pa- į miškelį. Vienas jų, Jakaspaus ir terorizuos, kol bus išnaikintas paskutinis laisvės gubernatoriaus pavyzdį, jeV rinktinės Tarnybos Direkto- yj^įų daržininkas Aleksas bevelija materialiai skursti, bet savo laisvės neparduoda
troškimas ir žmoniškumas; nieko nedegins, bet visų lau-! gu seks, bus pranešta ant rius neseniai apie tai pa-i Ričkus, 20 metų amžiaus, už šiltas ir patoges vietas.
Griežti naciai prieš katalikus yra fanatiškai nusitei
kia lėtas mirimas lediniame šalty; ir — viskas tvarkoje! • vietos.
reiškė:
&a pat kieme buvo apkra! Drafto įstatymas, kaip' “Vietiniai
bordai turi tytas ir nors nieko pas jį kę ir kiekvienas jų žingsnis yra budriai naciškos akies
Rugsėjo 26 d. kongreso pataisytas, reika- į kreipti domę į visos šalies nerado, nei jis pasipriešini- • sekamas ir lydimas. Reikia nepamiršti, kad daugelis voŠiandien apie pietus buvo teatre bedieviųsusirinki-lauJa užsiregistravimą' visų
pastangas, jie turi suprasti mą kokį rodė — nežinia dėl ‘ kiečių komunistų sugužėjo į nacių partiją ir iš šios sau
mas su disputais. Buvo pakviesti visų tikybų dvasininkai. Į vyHJ nuo 18 iki 64 m. “
Da- kad mūsų žemės ir laivynu ko jįs buvo tuojau nuvestas gios vietos jie irgi sugeba kartais nepapratai gudriai praBedieviai labai susikompromitavo, nes jų kalbėtojai labai l kartinė proklamacija neapi- jėgos reikalauja vyrų, bet uf daržinės ir dviem šūviais j vesti savo idėjas. Akylesni vokiečiai visa tai žino ir buksprastai argumentavo. Pasibaigus disputams, visi, gynu- j,ma P61* jaunus ir per senus moderninis karas reikalau- į nugarą nušautas. Likusius, tauja dėl Vokietijos ateities,
jie nešaukiami kariuomenėn. ja pasišventimo patyrusių nuvedė ir suguldė miškelyšieji tikėjimą, kalbėtojai buvo suimti.
Kai nacių rudmarškiniai žygiuoja gatvėmis, ne kartą
Bet galimas daiktas, kad vyrų ir moterų, jie turi su- je. Iš šių išskyrė keturis: pašnabždomis atsargesnis vokietis ar vokietė išsitaria:
Rugsėjo 27 d. jie bus šaukiami nemilita- prasti, kad mūsų ūkininkams ūkio savininkę Jakavičienę
— Jie iš paviršiaus yra rudi, bet viduje raudoni.
reikia duoti pagalbos, kad kaimyną ūkininką Petrą Ta
riniai tarnybai vėliau.
Ris daugelio nacių vidaus raudonumas ne vieną patMūsų fakultetui pasiūlyta išsirinkti komunistą deka
ralių ir šiauliečius Stasį Cie- . .
, . ..
u - • ,
Nustatydamas vasario re mūsų gamyba reikalauja
iin
♦
o
5„«s
,
*
.
Motą
vokietį gazdma, bet jis dabar beveik yra bejėgis ką
ną. Pereitais metais dar pasisekė apsiginti, bet šiemet tą ■
darbininkų,
bet
jie
taipgi
sielskį
ir
Joną
Dalylą.
šiuos
..
.
*
..
,
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,
..
,
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gistraciją, prezidentas aiš
b-o/i
;s
i
nors
veikti
ir
daryti,
kad
gyvenimas
butų
kitoks.
žinią sutiko visi tylėdami.
kiai pareiškė, kad pašauki tino, kad įssisukeliai is arą- keturis bolševikai nusivarė
Kai atviresniu ir nuoširdesniu vokiečiu kokią valanmas tarnybon liečia “visus fto negali slėptis induatri- į gilumą. Staiga miško gilu-!
Rugsėjo 30 d. vyrus piliečius Suv. Valsty jose ir darbuose. Kiekvienas moje nuaidėjo vienas po ki- džiukę pasikalbi ir jam atidengi visus bolševikų žiaurius
ir teroristinius darbus Lietuvoje, kur visai su žmogumi
atskirai to eilė šūvių.
Eidama į universitetą, pakeliui sutikau studentą Govo- bių ir kitus vyrus, kurie gi atsitikimas bus
nesiskaitoma, tai toks vokietis giliai atsidusęs tyliai, tyliai
rovą. Jis turėjo atkreipti visų dėmesį, nes dabartiniame mę vasario 17 d. arba po, svarstomas.”
Suguldyti žmonės tik su į tave prašneka:
studentų skurde jis buvo nauja eilute, nusiskutęs, šva 1897 metais ir prieš gruoCommon Council — FLIS. temus drįso pasikelti ir iš
— Ir pas mus naciai taip pat elgiasi, geriausios žmo
rios rankos. Jo gražiame veide dar buvo pėdsakai tingaus 1 džio 31 d. 1921 m.” Ateiviai,
siskirstyti po trobas. Išves
nių jėgos nuo žemės nušluotos arba sugrustos į koncen
liūdnumo; posakiai pamėlynavę ir kiek patinę, veidas mie- kaip ir piliečiai, privalo re
tieji į mišką keturi negrį
Baisūs
bolševiku
tracijos stovyklas. Jei Lietuvą ir kitas Pabaltijos vals
guistai ištisęs, burna pravira.
1 gistruotis militariniai taržo. Tik kitos dienos rytą
tybės bolševikai okupavo — kalta nacių politika. Jei šian
Jį pamačius, sudrebėjau, šio susitikimo visada bijo- nybai. Drafto įstatymo pa
NOFOlkiŠKilJ
atvykus iš miesto ūkio sa
dien jūs bolševikų pavergti (o tai buvo 1940 m. spalių m.
jau. Aš žinojau: mano ištekėjimas už Otmaro turėjo jį taisa, parūpina, jog ateiviai
#
*
vininkui Jakavičiui, grupė
1 d.), tai mūsų politikų kaltė.
skaudžiai sukrėsti. Jau beveik dveji metai, kaip mes gy- neutralių šalių pavėlinti pra
vyrų išėjo miškan. Per 100
vename tame pačiame mieste ir mums neteko susitikti. Syti paliuosavimo kaipo neNoreikiškių kaimas, giau- metJų rrio trobesių, miškeIš vokiečių darbininkų patyriau, kad daugelis iš jų
Mano įsitikinimu, jis vengęs mane susitikti, Dabar mes I piliečiai, bet bausmė bus lių apakr Birželio 25 d. į lio gilumoje, šakomis apmė griežtai nusiteikę prieš nacizmą, ypač juos erzina, kad
susidūrėme veidas į veidą ir pasprukti nebuvo galima.
(labai sunki, jie niekada ne- prie
kaimQ eBantj mi6 I tyti> per 10.20 metrų vienas jie yra pririšti prie darbdavietės ir negali kada nori ir
— Kaip gyveni, Dima? — klausiau jo, atsigavusi nuo galės tapti Amerikos pilie- keų prigūžėjo raudonarmic-! nuo kito gulėjo keturi lavo- kur nori pasiieškoti kito darbo, padarei kontraktą su dar
pirmo nustebimo. Aš jį vadinau jo tikru vardu, kaip anks čiais. Pataisa
sako, gįų. Jie užgydo įrų Jaką- nai. Taip sunkiai sužalotus bavietė ir baigta. Nuostabu, kad vokietis darbininkas, ku
čiau buvau pratusi.
kad ateiviai - priešai. vokie- vičių ūkelį. Čia rado šeimi-' lavonus sunku beįsivaizduo ris yra nusiteikęs prieš nacizmo santvarką, kuri varžo jo
— Blogai, Aleksandra Lvovna, — atsakė jis tyliai. O čiai, austriečiai, italai ir ja- nįnkę Jakavičienę, kurios ti. Jakavičių ūkį raudonar- asmens reikalus, o vis dėl to jis atvirai reiškia simpatijas
kaip jums sekasi?
ponai nebus priimti, tik jei- vyra8 tuo metu buvo tarny- miečiai visai išdraskė ir a- rusiškam bolševizmui, kuris taip pat visas žmogaus jėgas
— Ačiū, labai gerai! Esu ištekėjusi ir turiu vaiką.
gu juos priims žemės ir lai- boje Šiauliuose, kai kuriuos piplėšė. Manta suraižyta ir asmens teises pavergia savo reikalams. Gal būt, neap— Taip, aš viską žinau iš Aliošos, kuris ateidinėja į vyno jėgos.
jos pažįstamus tiš gįiulių durtuvais, brangesni daiktai siryksiu pasakęs, kad Vokietijos fabrikuose yra apie 45%
Prezidento proklamacija ir kaimynų - ūkininkų Ta- sunaikinti ir pagrobti.
jūsų namą, ir kad jūs savo vokiečiu esate laiminga!
darbininkų, kurie simpatizuoja rusų bolševizmui. Kai ku
Viena turiu jums pasakyti, jog gėda mums, rusų jau sako, kad vyrai tarpe 21 ir
rie vokiečiai darbininkai yra sau į galvą įsikalę, o gal kas
nuomenei, kad tokias mergaites, kaip jūs, svetimšaliai
kurie užsiregistravo panors jiems įkalė, kad rusų bolševikijoj yra nepaprastas
veja;
gal Parinktinės Tarnybos Įgražus darbininko gyvenimas. Kad taip kai vokiečių dar
BUY A SHARE IN AMERICA
— Man labai nejauku, kad taip sakote; bet man to statymą spalio 16 d., 1940
bininkai galvoja patyriau 1941 m. sausio mėnesį, kokia da
neturėtumėte taikyti, nes mano vyras čia pasiliko ir dir- m- ir liepos 1 d-, i®41 mbar jų nuotika — negaliu pasakyti. Tik žinau, kad ste
ba Rusijos naudai, jis dabar joks svetimšalis!
neprivalo vėl registruotis.
buklai gana retai įvyksta.
Bet, pasakykite: Alioša man pasakojęs, kad jūs geriaiš tų jau buvo šegzaPažiūrėkime ir į Jungtinių Ameriaos Valstybių dar
te! To neturėtumėte daryti!
. minuoti ir pašalinti, bet juos'
bininkus, jie turi laisvę, apsčiai duonos ir kitokių valgių,
— Negerti? Tai ką daryti? Ką pradėčiau vienas pasi- ateal pašauks perklasifika
kai kurie net namus, važinėja gražiais automobiliais, o vis
likęs su savo mintimis? Aliute, kaip jūs galėjote už jo iš- v’mu^i dėlto iš jų atsiranda tokių, kurie simpatizuoja rusiškam
tekėti, Žinodama, kad aš jus myliu! O gal jūs to nežinojo
Tikima, kad, apie 9,000,bolševizmui, kur darbininkas yra ne žmogumi, bet kokiu
te?
000 vyrų užsiregistruos va
tai bolševikiškosios valstybės vergu.
— Taip, aš tai žinojau.
sario 16 d. Nors negalim?
Kaip visa tai išaiškinti, kad žmogus puola į tą srovę,
— Aš jums rašiau į Irkucką, paskui į Omską, o jūs sakyti kiek iš jų bus tinka
kuri paskandina jo laisvą gyvenimą? Kai dabartinis Žmo
neatsakėte nė į vieną mano laišką. Paskui nieko apie jus mi militarinei tarnybai, bei
gus yra begaliniai įvairiausių krizių išvargintas, kai jo
negirdėjau, vėliau patyriau, kad ištekėjote!
Brigadier - General Lewir
dvasia pavojingai sužalota, kai jam iš visų pusių gręsia di
Pirmiausia man atėjo mintis nusižudyti, paskui mane B. Hershey neseniai kongre
džiausi pavojai, kai didžiausias jo rūpestis yra savo gy
nugalėjo mintis, kad dar turiu jus pamatyti, gal būt, dar se sakė, jog galima gaut-’
vybė išlaikyti, tai laisvė jam atrodo perdaug pavojingu,
bus nežuvusio® visos viltys. Tikėjausi jūsų santuoka bū 400,000 vyrų iš 36-44 met’
beveik nereikalingu dalyku. Nuovargis ir gresią pavojai
sianti nelaiminga, jūs nuo vokiečio atsiskirsite, grįžusi į grupės; apie 600,000 iš tų
mažina žmogaus psichinę energiją ir jį daro mažiau ats
R... Dėl to pasiunčiau ir Aliošą pas jus.
kurie sulaukė 21 m. rrio pa
parų ir mažiau savarankišką. Jis ieško žmogaus, kuris
— Taip, aš žinau. Alioša man pasakojo, kad jūs jį skutinės registracijos ir a
galėtų nuimti nuo jo gyvenimo naštą ir išvaduoti jį nuo
siuntėte.
pie 1,200,000 iš >20 metų
pavojų. Jis visų pirma ilgisi ramybės, ir saugumo laisvės
— Bet aš vis dar negaliu tikėti, kaip jūs, būdama grupės.
ir puola toks žmogus ten, kur pažadama, kad jo gyvenimo
gryniausia, rusė, galite mylėti svetimšalį ir su juo būti
Apart to direktorius ro
reikalus kiti ko šauniausiai sutvarkys. Tik vėliau toks
laiminga...
kuoja, jog bus galima at
žmogus pamato, kad, vietoj gerovės ir saugaus gyvenimo,
— Jūs klystate. Aš su juo gyvenu jau dveji metai ir
gal pašaukti 2,000,000 vyrų
j jį užgulė skurdo našta, nuo kurios jis bėgdamas net ateiesu laimingesnė, nė pati tikėjausi. Mūsų laimė dar tvirtėja.
kurie dėl vienos priežasties
' žadėjo laisvės.
— O jei jums reikėtų Rusiją visai apleisti?
arba kitos nebuvo šaukia
JBui daugiau.).

mi.

I

(Bus daugiau)

Šeštadienis, vasario 7. 1942
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REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LIhiinumar
Prisipažino kaltu pareikš-I
NOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
“DRAUGO”
ir Lietuvių kalbose. Reikalinga,, tuo
Į damas: “Esu kaltas — abjaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
rektorius, kuris duoda pas
DARBŲ SKYRIUS
Kongreso
nuosprendžiu 90^^ kaita8( ir e3U pasi-!
to laiku, šaukdami: CANal 84110 ar
Vasario 22 diena
8011.
kaitas, pasirinko pritaikintą pirmadienį, vasario 9 dieną, rengęs už tai atsakyti”.
OASPAIHNB
reikalinga —
leng
Vasario mėnesio paskuti temą: “Lietuvos Valstybės visose J. A. Valstybėse pra
REIKALINGI DARBININKAI
viems namuose darbams.
Svaraus
būdo lr tvarkingu. Gera valgiu gunis sekmadienis pašvęstas Atstatymas.”
dedamos dienos šviesos tau-*
®ako’ ka'l griebėsi suk
HELP WAKTED — VYRAI
mlntoja. Turi būti mažiau kaip 45
Šv. Kazimiero Akademijos Visi lietuviai, ir ypatingai pymas, kuris tęsis par aps- tykių greitu laiku praturtėm. amžiaus. Skalbti nereikia. Tykūs
BENCH TOOL DIRBĖJAI
namai, gera užmokestis. Atsišauki
Rėmėjų Dr-jos centro meti studentija, nuoširdžiai kvie kritus metus, iki pasibaigs
te prieš pietus dienos laiko, sekan
Tačiau tas jo planas is
Tuol ir Goge Čekeriai
čiu adresu:
Tool Ir Outter Tekintojai
nei vakarienei. Tai tradici čiami atsilankyti į šią įdo karas. Nustatomas naujas Pat Pėdžios neturėjo pavy•005 S. MARSHFIEI.D AVENCE
In(<-rnal-Extental Tokhiiotai
nis įvykis. Visi skyriai su mią paskaitą ir dalyvauti laikas — laikrodžiai užtaiso kim0laik* 2is iš kitl*
(Tool Room Patyrimo)
PATARNAVIMAI
Turi Turėt Savo Pilnų Setų |r(Uikių
savo vadovybe, su centro diskusijose. Įžanga nemoka mi vieną valandą pldmyn. Pinieus
ir kitiems turė- i
THE BUBA CO.
DIAMOND POINT SAW
štabu ir jos vadove pirm. A. mai.
Tuo būdu norima sutaupyti dav0 atmokėti, kad išsilaiky- ‘
154tli St. Ir Commeretal Avė.
FILING WORKS
Nausėdiene, sukaupusios jė Paskaita: “L’etuvos Va s- dirbtinės šviesos - elektros « kiek n°re P“»i»usvyroje.
Harvey, IUiiaots
Taisome visokius piūklus. Taisymas
Nešaukite telefonu.
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
gas daibuojasi, kad vaka tybės Atstatymas.”
jėgą, kurios daug reikalinga Ta4l,U tokla
Rašykite dėl “Free Catalogue” kaiTOOL AND DIE DIRBĖJAS
rienė pavyktų.
navimo surašo.
, ture?° pneltl licpt° gal» lr.
Diena: Ketvirtadienis, Va karo pramonėms.
VELTUI!
plūktus
paštu
"parcel
Patyręs prie “cap tread” rotų lr Prisiųsklte
Kviečiame iš visų para sario 12 d., 8 vai. vakare.
post".
Nepamirškite sekmadienį ^as
°*
prie “cap dles.”
28 NO. I.OOMIS STREET
PAGALBA nuo SKAUSMŲ
THE ARIDOR CO.
pijų geraširdžių atvykti, nes Vieta: Vyčių patalpose (rytoj) iš vakaro nustatyti
Abraham savo klijentams
Tel. MONROE 1397
3428 Wot 48th Piace
užtikrinta: vakarienė bus 6825 So. Western Avė.
laikrodžius viena valanda žadėjo už indėlius mokėti RHEUMATIZMO
PARSIDUODA
"MID-WE8T” GROSERNR IR BU
viena iš gardžiausių, o pro
X. X pirmyn.
• 6, 20 ir net 100 nuošimčių DYKAI ’Dr-go’ skaitytojams HELP \VANTED — MOTERYS ČE
RNfi.
Priverstas parduoti, nes
grama, kurią akademikės iš
•
Į pelno. Jis sakė, kad priklauREIKALINGOS ZIG-ZAG MAŠINV būtinai turtu užimti kltokj darbų
kitoj vietoj. Biznis puikioj kampinėj
OPERATORKOS.
Patyrusios prie vietoj. Krautuvė moderniškai jrengta
pildys, viena gražiausių. At1 sąs sindikatui su 27 milijo- «»u.aatu^ u. im*
siuvimo kotų priešakius'.
ir yra pilna visokio stako.
Už
Ieškomas Abraham
PEERLESS COAT FRONT CO.
silankusiems padarys neiš Nauja ir vertinga
rendų tiktai $35.00 j menes). įsteig
' nų dol. kapitalu. Sindikatas
500 So. Fenrta St.
ta 2 metai atgal. Lease’as dar
dildomų įspūdžių. Bendrai,
5th Floor. Tel.: MONroe 41 #4
ras 5 metams. Parduosiu už tiktai
turėjo
pirkti
pigiai
žemės
$1,200, kuri kaina yra mažiau kaip
pasidavė
ARD metinės vakarienės pa radio programa
ūkius ir paskiau juos pelnin
"PINKERS and FRONT" DIRBĖ trečdalis kainos. Atsikreipkite se
JOS.
Patyrusios prie marškoninių kančiu adresu:
silieka ilgai atmintyje.
5801 SO. CARPENTER STREET
Išeikvojęs daugiau kaip gai parduoti.
dresių. Aukšta "plece work” rata
lietuviškai
Chicago. Tllliinis
užmokestis, ir taipgi didelė bonus
Vakarienė įvyks vienuo
pusę
milijono
dolerių
žmo-1
Didžiausia
Abrahamo
nemokestis. Pastovūs darbai.
Pradedant šiuo šeštadie
2300 ĮVEST ARMITAGE AVENCE
“Kiekvienas žmogus alk
lyno auditorijoj. Sykiu pra
niu lietuvių laidotuvių di nių indėlių J. Dewey Abra- laimė, kad jis dideles sumas
sta Dievo”, — pasakė grai
sidės ir didelis darbas —
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
rektorius Jonas F. Erideikis ham, 57 m., kurs kelinta die iškaulijo iš savo artimų gikų rašytojas Homeras.
vajus. Atstovai bei pirmi
i Atsikreipiant darbo į viršminėtaa dar
pradeda su Šaltimieru nau 1 na buvo policijos ieškomas, minių ir draugų.
bininkų paieškanėtas (staigus Ir į
ninkės visų skyrių sveikina
kurių
garsinimus
matysite
žmogus giriamas sulig jo
Rosse Products Co. visas
ją programą. Nuo šio laiko
“Drauge” ateityje, patartina Jums
ir teikia aukas pradžiai to
išminties.
darbo
vlrštninkaTnM, kad
Dept. X-6 2708 W. Farwell pranešti
Jono F. Eudeikio programos
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
vajaus. Matyt,- kad skyriai
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
Chicago, Illinois
su Šaltimieru bus du kar
Neapsiimk to, ko negali
įstaigos tokių informacijų reikalau
šįmet pasirodys didesnėmis
ja
ir
kadangi
lietuviai
yra
laikomi
Marijona Stombrienė
tus į savaitę: antradieniais
aukštoj vietoj kaipo geri ir pagei- išpildyti, kitaip bus tau gė
aukomis. Ir kas tik norite
dauami
darbininkai, bus Jums daug
ir šeštadieniais.
(po tėvais Petraitis)
da, o kitam, gal, skriauda.
lengviau gauti darbus .puaiškčjant
padaryti sau gerą darbą,
I vlršmtnėtoms informacijoms.
Naujoji Jono F. Eudeikio
Gyveno: 2309 So. Leavitt Street.
aukokite per metinę vaka
WOLK 5TIDIO
Dievas turi daug vardų,
1945 VVest 35* Street
programa šeštadieniais bus
HELP WANTED
Mirė
vasario
5
1.,
1942
m.,
7:50
rienę. Kviečiame ir tuos, ku
nors
Jis tėra vienas.
vai. vakare, sulaukus pusės amžiaus.
1 viena tų nepaprastųjų prog
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
rie nori tapti amžinais na
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių
ramų, kurios teikia klausy
i 27 No. Dcarborn Street
riais įmokant 100 dol. sykiu
apskričio, Gaurių parapijos.
SKELBKITĖS “DRAUGE”
Tel.; RANdolDh »4ft8—9488
tojams ne tik malonumo,
arba dalimis. Visi raginami
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą
ADVANCED PHDTOGKAPHY
bet ir patarnavimą.
Joną; pusseserę Frances Brazauskie
iš anksto įsigyti bilietus iš
LOHEST POSS1BI.E PRICES
nę ir jos šeimą: švogerius Juozapą ir
Patarimai dykai
PHONE LAFAYETTE 2413
rėmėjų ir skaitlingai daly
Walter Stumbrius ir jų šeimas ir
Kiekvienam beveik asme
A.
daug kitų giminių, draugų ir pažjs
vauti vasario 22 d.
S. J.
tamų: o Lietuvoje paliko brolį Joną.
niui tenka susitikti su pai
Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 West 23rd
niais apdraudos reikalais.
Piace, Chicago, Illinois.
Lietuviškos paskai Dažnai dėl to tenka scisiLaidotuvės įvyks pirmadienį, Vasario 9-tą dieną, 1942
A
A
metais. Iš koplyčios 8:30 valandą ryto bus atlydėta į Auš
laukti nuostolių ir nemalo
ros
Vartų
parapijos
bažnyčią,
kurioje
įvyks
gedulingos
pamal

tos diena pakeista numų. Kad viso to išvengti
dos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Švento
DOMICĖLĖ LEKAVIČIENE
Kazimiero kapines.
Praeitą savaitę buvo pra būtina yra patyrusio as
(no tėvais Pardausknitė)
nešta, kad ateinantis Lietu mens patarimas.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
Gyveno; 4623 S. Paulina St.
mus dalyvauti šio^e laidotuvėse.
Mirė vasario 6 d.. 1942 m.,
viškas Seminaras įvyks pen
1:30 vai. popiet, sulaukus pu
Visą
tai
suprasdamas
ir
Nuliūdę:
—
VYRAS,
PUSSESERE,
ŠVOGERIAI
IR
KITI
ktadienį, vasario 13 d., Marsės amžiaus.
GIMINES.
Gimus IJetuvoJe.
Kilo iš
nuoširdžiai
atjausdamas
sa

ąuette Parko Vyčių 112-tos
Raseinių
apskr.,
Kaltenėnų
Laid. direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, tel. CANal 2515.
parapijos. Amerikoje išgyveno
kuopos patalpose, 6825 So. vo tautiečius, Jonas F. Eu36 metus.
(Prašome nesiųsti gėlių)
deikis
ir
pasiryžo
lietuviško
Paliko dideliame nuliūdime:
Western Avė.
3 dukteris. Josephine Ruddy.
Stella
Hawksworth
ir Alice
Bet kadangi tą vakarą į- pasaulio radio klausytojams ' I
Burba; 3 žentus, John, Paul
teikti apdraudos patarimus1
ir Bruno; sūnų Joseph: 5 avyksta “International Carnflkus.
John
Jr.,
Paul
Jr..
dykai.
Bernadlne, Johanna ir Marinival” Chicagos Universite
lynn, lr daug kitų giminių,
draugij Ir pažįstamų.
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
te, kuriame ir lietuviai stu Tad, nepraleiskite progos
Kūnas pašarvotas J. P. Eu
deikio koplyčioje. 4605 South
dentai dalyvaus su progra nepasiklausę Jono F. Eudei
KELNER - PRUZIN
Hermltage Aven'Ie.
Laidotu
vės jvyks pirmad.. vasario 9
ma, reikėjo paskaitos dieną kio radio programus kas
Ctoriatuiaa Patarnavimai — Moteris patarnauja
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto
pakeisti į ketvirtadienį, va antradienis ir šeštadienis su
bus atlydėta J Šv. Kryžiaus
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks
Šaltimieru,
iš
WHIP
radio
sario 12 d., toje pačioje viegedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
toje, 6825 So. Western Avė. stoties (1520 kc.). Girdėkinulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.
Kadangi Lietuvos Nepri- [ te kaip John F. Eudeikio Jr
Tel. YARDS 1741-1742
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
♦447 SOUTH FAIRF1FI.D AVENUE
lausomybės Dienos Minėji- ' opinija išris apdracidos keb
dalyvauti šiose“ laidotuvėse.
TeL LAFayette 0727
Dukterys, žentai,
Nuliūdę:
(Įsteigta 1889 m.).
mas pripuola labai arti tai lubus! šeštadienį... su šalSūnus, Anūkai ir Giminės.
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
dienai, Prof . K. Pakštas, timieru... su Jonu F. Eudeilaidotuvių direktorius J. P.
iš Stoties WHIP (1620), su P. šaltimieru.
Eudelkis, tel. YARds 1741.
Liet. Kultūrinio Instituto di- kiu turi deitą. Pasiklausyk!
PETER TROOST

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

j

vj

relfTU kenčiate kojų ar rankų skausmus;
Jūsų sąnariai skaudūs, ar kenčiate didelį
ui
ramiai litui t,
mes norime,
kad Jūs pamėgintumėt HOSSE TABfi be
Jokio lAkatfio or obligacijos jums. VartoJurnuM tūkstančių per auvirš 20 metų. kad
gavus
greitą,
laikinį
palengvinimą
nuo
Rlieumutizmo skausmų, Arthrltls Ir Neuriti*.
Jeigu neesate vartoja ROSPE TABS, tai
praAome pabandyti — pamėginkite MUSŲ
IBKASCIU. Leiskite mums pasiųsti jums
pilną punduką — valiokite 24 tabletus
VELTUI. Jtlgu neduos Jums greito paleng
vinimo nuo skausmo, sugrąžinkite mums
nevartotą dalį Ir nebūsite mums nieku sko1 llngl. Nesiųskite pinigų, tiktai savo vardą
lr antrašą 1:

ge-<

f

MONUMENT CO.

TU A T’S LIFE

MENIŠKI — VERTINGI

Wivcsor vcnDSc* ahpAhcuS
M A.V t JUST StNT Ori VVOgpTrtAT Tu E Y

Tmc mcrry

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI '

V4ILL BE ALOMC. PR E SEMTI. Y -AMO
•AAKE.

IT A JOUL.Y

FOURSOME

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Ai firma virš 50 m. tos pačios

šeimynos rankose!

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAGOS

IR

CICEROS

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS
A t No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanlan Chamber of Cosmneree.

MODERNI

Išvidinė PARODA:

4585 W. Washington Blvd.

Tel. ESTebrook 8645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v, vak.; fteitad. Ir Sekm. 9 iki 5 vai.

f

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18tb St.
8854 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1410
ANTHONY B. PETKUS
8. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
8819 Lltuanlca Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARda 1138-1139
6812 So. Western Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehiU 0142
10821 So. Michigan Avė.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVICIUB
Tel. YARda 0781-0782
4848 8. Callfornla Avė.
LACHAWICZ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 28rd Piace
Tel. CANal 2515
ANTANA8 M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARda 4908

£«©XX** *4* • •*i
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DRAUGAS
BR1TAI DEGINA GUMOS KROVINIUS

LIETUVIŲ, PASAUKTŲ U. S. KARIUOMENĖN,
GARBES SARAŠAS
Lenta bus pakabinta bažnyčioje ir visi
pašauktieji pavesti Nekalto Prasidėjimo
Panelės Šv. globai. - Klebono atsišaukimas
į tėvus.

los kambaryje, 2 valandą po, ir naujų atsivesti. Yna daug
pietų. Visi nariai >kviečia reikalų svarstymui.
mi Laiku susirinkti nes yra
Valdyba
svarbių reikalų svarstymui.
Valdyba
Bridgeport. — Dr stės šv.
Brighton Park. — ARD 6 Onos susirinkimas įvyks
skyr. susirinkimas įvyks sekmadienį, vasario 8 d.,
šį sekmadienį, 8 d. vasario, parapijos salėj 1 valandą po
tuojau po paskutinių Mišių pietų. Narės malonėkite at
šv., mokyklos kambary. Nuo silankyti.
Valdyba
širdžiai prašomos narės daI lyvaut iskaitlingai.
Valdyba

Iš Nekalto Prasidėjimo
Brighton Park. — Įvairių
priežasčių verčiami paliko Šv. Pan. parapijos, Brigh
me savo senąją tėvynę — ton Park, jaunimo draugi
Lietuvą ir plaukėme per va jų: Šv. Vardo, Lietuvos Vy
Brighton Park. — Labda Jeigu jus kunkina Rheuuiutiėki
ndenynus į naują tėvynę, į čių, parapijos choro daug
rių 8 kuopa laikys susirin Skausmui, Diegliui, Rankų ar
Kojų skaudėjimus
ir
tirpimas,
Ameriką ieškoti žmoniškes jaunų vyrų atsisveikino su
kimą nedėlioj, 8 d. vasario, Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
savo giminėmis ir pažįsta
tuoj po pamaldų, mokyklos būtų per v61u. Tuojau reikalauk
nio gyvenimo.
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
kambary. Visi buvusieji na čiai žmonių pasekmingai varto
Daugelis lietuvių atsiekė mais ir išvyko į kariuome
CUraugas" Acme teiepnoioi
Deksnio Galingą MostJ. Visa
tą ko senoje tėvynėje nie nę. Daugelis ir nepriklau Japonai labai reikalingi gumos taip kaip ir kitos valstybės. Kad dideli gumos iš riai ir esantieji, prašomi at ja
dos žūrėk, kad rustūsi ant dė
kuomet nebūtų atsiekę. Dau sančių jaunimo organizaci tekliai jiems nepakliūtų, britai atsimesdami į Singapore Malayuose degina sandė silankyti. Svarbu dėl mūsų žutės vardas DEKENS OINT
25 metų jubiliejaus vakaro. MENT, tai tik tada apturėsi tik
gelis jaunų vaikinų griebė joms, tik priklausančių pa lius su guma.
rąjį. Kaina 75c. ir $1.50.
Rašt.
si mokslo ir tapo vieni ku rapijai, irgi buvo pašaukti.
nigais, kiti daktarais, ad Kad visi tie jauni vyrai sario 15 d., Neffo salėj tas Į Juozaitienė ir Antanas ChaDekens Ointment Co.
Marųuette Park. — Šv.
vokatais, vaistininkais ir t.t. nebūtų pamiršti, reikalinga pats K. Aukškalnis rodys f pas. Bus keletas žymių kal Padėka
HARTFORD, UONN.
Brighton Park. — Mari Barboros draugija laikys PARSIDUODA GERIAUSIOSE
Daugelis paliko biznieriais, jų vardus įtraukti į parapi dar įdomesnius paveikslus, bėtojų apie Lietuvos Nepri
jonų Bendradarbių 35 sky mėnesinį susirinkimą vasa
VAISTINĖSE.
o kiti, nenorėdami mokytis, jos garbės sąrašą. Garbės būtent “Karalius už kara klausomybę.
o, gal, neturėdami gabumų sąrašas lietuvių kareivių iš lių.” Visi kviečiami atsilan Orkestras ir choras atliks rius širdingai dėkoja vi rio 8 d. 2 vai. popiet para
mokslui, bet, būdami geros Nekalto Prasidėjimo Švč. kyti tą vakarą į Neffo sa šiuos muzikos kūrinius: siems knygučių platinto pijos salėje. Narės prašo
dainų vainiką, jams ir tikietų “bunco”, ku mos susirinkti laiku. Turi
sveikatos, griebėsi darbo ir Pan. parapijos bus pakabin lę. Nesigailėsite. Pradžia 8 Liaudies
Plaukia sau laivelis, Lietu ri įvyko Navickų name, sau me daug ligonių aprūpinti
WHOLESALE
paliko eiliniais darbininkais. tas bažnyčioje, žymioje vie- vai.
sio
25
d.,
pardavėjams.
Air daug kitų svarbių reika
vos himną, Jievužę, Plaukia
Dirbdami ir taupydami už toje ir pažymėti kareiviai
LIQUOR
čiū
ir
biznieriams,
kurie
lų aptarti.
Valdyba
žąselė, Kada noriu verkiu,
gyveno šiokį-tokį turtą, o bus pavesti Nekalto Prasi
ĮSTAIGA
Chicago gali būt
Du broliukai kunigai ir ki aukojo dovanų. Ačiū vi
kai kurie ir gerokai pratur dėjimo Šv. Panelės globai.
siems atsilankusiems.
Town of Lake. — ARD
tus.
tėjo. Augina šeimas, sū
Šiuomi tad kreipiuos į atakuojamas
Radio valanda leidžiama
riams ir dukroms mokslo jus, tėvai ir motinos, su
Uvežkijame
Pelnas bus nuvežtas į Tė 1 skyriaus mėnesinis susi-1
po visą
nepavydi. Kurie norėjo mo teikti mums savo sūnų ka Chicagos mayoras E. Ke— lietuvio ir tik lietuviams be vų Marijonų Bendradarbių rinkimas įvyks sekmadienį, l
ihlcatto
kytis, tie mokslo įgijo; ku- reivių vardus ir pavardes, lly pakartotinai pareiškia, svetimtaučių skelbimų. Bu- seimą ir įteiktas su skyriaus vasario 8 d. 1 vai. popiet Į
Rengėjos parapijos mokykloje. Visos
die didesnio mokslo neno- kad būtų galima pradėti kad priešas tikrai gali iš driko Rakandų ir Radio pasveikinimu.
REMKITB
oro
atakuoti
mūsų
miestą,
krautuvės,
3241
ir
3409
S.
narės prašomos susirinkti
rėjo, tie susirado tinkamus1 ruošti garbės sąrašą.
SENĄ
Dėl to reikalingas greitas i Halsted St., Chicagoje, yra
LIETUVIŲ
darbus. Buvo duonos, buvo
OKAUOĄ
Daugelis jų yra krikštyti civilinei apsaugai pasiruoši leidėjais šių programų.
KANTER Ha,
pinigų džiaugėsi laisve,
MUTUAL L1UUOR CO.
džiaugėsi gražiu, ramiu gy Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa mas.
Tbe Ūuickest, Surest Way
Dar
yra
likę
gražių
Bud
1707 S. Halsted SL
nelės bažnyčioje, taipgi dau- Be to mayoras dar kartą
Brighton Park. — Drau
venimu.
»*i. BOILlKVARD #014
YOU
Can
Help
Win
This
riko kalendorių, kuriuos gystė Gvard. Pirma Div. Šv.
Į
gelis
baigė
parapijinę
moBet, štai, sename pašau-,,
pažymi, kad civilinėj apsau
War...
lyje, Europoje, užeikūre mil į kyklą' DaDar' kada jio iJS goje neturi būti jokios poli kiekvienas gali gauti dykai, Kazimiero Karalaičio laikys
užėję į krautuvę ar parašę susirinkimą sekmadienį, va-i
žiniškas karo galeras, ku- > t4vyngs gint1' "eužmirš- tikos.
atviruką.
Pranešėja sario 8 d., parapijos mokykrte sunaikino ne tik -sena-- klme J”' Te « atmlntls &
!
■CONRAD
sias valstybes, bet ir nau vuoja mūsų tarpe.
Fotografas
terRiutr
jai susikūrusias; jis palie
Lauksime jų grįžtant su' Budriko radio
,
Studija
įrengta pir
PAMOKOS
i atoa rū&ies su mo
tė ir mūsų senąją tėvynę pergalės vėliava.
derniftkomts
užlal
exKun. A. Briška
Lietuvą. Pagalios palietė ir
j domis ir Hollywood
Anglų Kalbos
‘ Šviesomis.
Darba>
naująją mūsų tėvynę — AJ Oai&ntuotaa.
•
Kas sekmadienio vakarą Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
meriką. šiandie Amerika
Buy
nuo 5:30 iki 6:30 vai. iš ga
Kas
tik
atsilankys,
420 W. 63rd Street
Stenografijos
kariauja už save ir už pa
lingosios WCFL — 1000 kil.
Defense
BONDS
—
STAMPS
Mašinėle Rašymo
TeL: Biznio - ENGlewood 5883
vergtąsias tautas. Milijonai visus suįdomins
radio stoties Juozo BudriAritmetikos
Now!
Rea.: ' ENGI«wood 58441
Amerikos jaunimo eina gin
t ko iniciatyva duodama lie
Pilietybės
Garietis K. Aukškalnis,
ti savo tėvynę nuo priešų.
MOKSLO
LAIKAS
tuviška radio programa.
Sykiu su kitais eina ir sūnus “Draugo” agento J. Į
PILDO PER 20 METŲ
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
lietuvių išeivių sūnūs. Iš J. Aukškalnio, vasario 1 d., Šį sekmadienį, vasario 8
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
J. P. VARKALA
kiekvienos lietuvių koloni VVest Side biznieriaus V. d-, programoje bus BudriWHOLESALE
Lietuvis Auditorius
jos jaunimas atsisveikina Neffo salėj, parodė gražius ko koncertinis radio orkes- AMERIKOS LIETUVIŲ
kalbančius
I
tras,
choras,
dueto
ir
solo
MOKYKLA
judamuosius
su savo tėvais, giminėmis,
3241 SO. HALSTED ST.
FURNITURE
816 VV. 33rd Plaee,
draugais ir pažįstamais; paveikslus. Vakaras buvo dainos, kurias atliks Ona
Chicago, Illinois
Chicago, DL
vyksta karinėms lavyboms, suruoštas pagerbimui trijų
(Tel.: CALumet 7358
BROKER
naujų
biznierių,
būtent
V.
kad būtų pasiruošę grumtis
Listen to
Žilevičiaus, 2346 W. 21 PI.,
DUiLNG ROOM 8EV8 — FAHsu tėvynės užpuolikais.
IX)R SKT8 — BEDROOM S£TS
— rūgs — kadios — hbLankydamas šeimas paty Dam Smith, 2301 S. Leavitt
PALANDECH
’
S
VRMKRATORS — WASHKRtf —
MANosie — movas.
riau, kad ir iš Brighton St.; ir J. Yates, 2301 So.
Advertfeed Itoou.
RADIO BROADCAST
Park lietuviško jaunimo jau Oakley Avė.
REZERVUOKITE
Featuring a Program of
gana daug išvyko į kariuo
Paveikslų rodytojas tą
GEGUŽIO 3 d.,
menę, o likusieji rengiasi ir vakarą gavo daug pagyri YUGOSLAV FOLK MUSIC
laukia pašaukimo.
mų už gražius paveikslus ir Everj Satnrday, 1 to 2 P. M.
1942 m. I
Rašant šį straipsnį atėjo visus atsilankusius patenki STATION WHIP
FACTORY REPRESENTATIVE
nuliūdusi, ašarotais skruos no.
ir vykit į Speciali Parengimą
1IM
w
(Tat «*
Mal>
tais motina a. a. Petro Ka
šiuo pranešame, kad va6343 So. VVestern Avenr
minsko, kritusio mūšyje
Telefonas REPUBUC 6051
Bataan pusiasalyje. Nieks
J
neužgydys tos žaizdos mo
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
tinos širdyje, nieks nepa
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
keis nuliūdimo jos veide.
NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
no
NECTAR.
šis Alus yra pagamintas ii importuotų
Tik vienas Dievas bus ra
GEGUŽIO
VAKARAS
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
pirmo- rūšies produktų.
APYLINKES UETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
mintojas ir paguodos tei
kėjas.
Petras Kaminskas
kuris įvyksta tą dieną
garbingai žuvo karo lauke
gindamas žmonijos laisvę ir
Sv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
DISTRKBUTOR
savo tėvų naująją tėvynę.
prie 46-tos ir South Wood Street
OF
- Vienintėlia ir Smagiausias
Garbės sąrašas
*****

Sveikata Turtas

Susirinkimai

valanda

įtekins

For ųuick relief from itcltinf; oi eezema. pimples
athlete's foot. seabies, rashes and other
temally ca'jsrd skin tronbles, ūse world-famous
conling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription
Creascless, stninless. Soothes irritation and
quickly stops intrrae itch.ng. 35c trial bottle
provesit. oryour money back. Ask vour
druggist today for D. D. D. FatCSCRIFTION.
■>
*

INCOME TAX-us

ALEX ALESAUSKAS & SONS

MU«7«1

fflARGUTIJ'

LEO NORKUS, Jr.

Lietusiai ateiviai, būda-1
mi sveiki stiprūs ir gražūs
davė pasauliui skaitlingų ir
sveikų šeimų. Mažai lietu
vių jaunimo tarpe randasi
paliegėlių ir netinkamų ka
riuomenei. Visi pašauktieji ■
pripažįstami tinkamais ka
ro Lavybai.

Ambrosia & Nectar

— Rengiamas —

BEERS

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monro© 0808

Ir Visų Senų Ir Jaunų Biznierių Ir Veikėjų

Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.!
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į šiuos Karo Sunkumo Laikus.

6755 So. tVestern Avenue
Phone: GKOvelyil 2242

šeštadienis, vasario 7. 1942
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Visi kviečiami dalyvauti TT. Marijonų
Bendradarbių seime

Lietuvos Piliečiu SąPolicistai dabar
jungos Chicagos skyr. | nekraipo gaivu
nariiį žiniai
Lietuvos Piliečių Sąjun

Nenuleiskim rankų. Marijonai mūsų, gos Chicagos skyriaus val
dyba šaukia, skyriaus narių
padėkim. Palaikykime ir toliau savo susirinkimą delegatams iš
įstaigas. Remkim savo dalyvavimu, rinkti į Visuotiną Lietuvos
Piliečių Sąjungos skyrių su
patarimu ar auka. Pagerbkime a. a. važiavimą.

kun. dr. J. Navickų

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos Chicagos skyriaus susi
rinkimas įvyks š. m. vasa
rio 7 d., 8 vai. vakare, šv.
Jurgio parapijos salėj, 3230
S. Lituanica Avenue.

Desplaines policijos nuovados seržantas Joseph
O’M&lley prieš keletą savai
čių vienam farmeriui iš Sheridan, UI., paskolino porą do
lerių, kai tas į Chicagą atvy
kęs buvo reikalingas pinigų.
Kiti policistai tik galvomis
kraipė. Jie sakė, kad pora
dolerių kaip balon įmesta.
Bet seržantas atsakė, kad
jis to farmerio veide įžiūrė
jęs žmogaus sąžiningumą.
Neapsrikta. Tomis dieno
mis tas farmerys užėjo nuovadon ir atmokėjo tą skolą
seržantui.
Policistai dabar nekraipo
galvų.

ten esą lietuviai neturi iš vauti savo tėvų: Apolonijos
ko giedoti savų giesmių. ir Romualdo Šimėnų auksi
Kompozitorius Pocius paau- nio vedybų gyvenimo jubi
1 kojo savo giesmyną. Bus liejaus paminėjime. Jubilia
bandoma jį nusiųsti į Aus tai yra “Draugo” skaityto
traliją.
jai. Redakcija nuoširdžiai
X Dr. D. Gussen, Cicero sveikina ir linki sulaukti
dantistas, patenkintas nau deimantinio jubiliejaus.
į
ja vieta, kuri yra erdvi ir
X Antanina Ercienė, Gra
X S. D. Lachawicz, pla patogi. Be to, vieta gerai
silda Ukanienė, Ona Gubisčiai žinomas Chicago laido įrengta.
tienė ir Ona Anužienė, Brituvių direktorius, šiomis
X N. Vilimas, 4014 So. ghton Park veikėjos, bus
dienomis patarnauja net tri
jose laidotuvėse: M. Piliac- Westem Avė., žinomas biz-' ypatingai pagerbtos Nekal
ko ir M. Stumbrienės, vest- nierius jau kuris laikas li to Prasidėjimo Panelės Šv.
sidiečių, kurie vakar mirė, |I gos varginamas ir turi klau draugijos tradiciniam banir M. Stankevičienės, rose- syt gydytojo patarimų, kad kiete sekmad., vasario 8 d.,
landietės. M. Stumbrienė atgriebti sveikatą. Vilimas parapijos salėj, už neėmibuvo nuoširdi Aušros Var yra nuoširdus kilnių įstaigų mą pašalpos. Bankieto prog
rėmėjas.
ramą išpildys B. Liudkevitų parap. darbuotoja.
X Victor ir Louise Gou- čiaus menininkų grupė iš'
X Ona Labanauskienė, po
chai sako turėję Floridoj Roseland. Tai bus draugi
sunkios operacijos šv. Kryv.
........
labai smagias atostogas. jos 26' metinės sukaktuvės.
,
, .
i Victor su broliu George yra Bankieto pradžia 5 vai. Po
bary No. 307. Sėkmingą osavininkai karstų dirbtuvės visam — pasilinksminimas.
peraciją padarė dr. P. Bart
vardu Reliance Casket Co.,
Neatidėliok darbo rytdiekus.
2029 So. Halsted St. Tai1 nai, jei gali jį šiandie atX Wm. Popeli, lietuvis, vienintėliai iš lietuvių tos likti,
turįs taverną prie kampo > rūšies biznieriai.
W. 48 ir So. Westem Avė.,
i išrinktas 12 Wardo Tavem
Visas Pasaulis - per
į
"pi^nįn

mu

Veiklusis TT. Marijonų; ba mums, o mes turėtumėm
Bendradarbių Apskritys y- visokiausiais būdais juos
ra sušaukęs Bendradarbių ir remti. Iki šiol dirbom, rėvisų Tėvų Marijonų prietelių mėm aukomis. Tai darykime
seimą, kuris įvyksta šį sek- ir toliau.
Taip pat, Lietuvos pilie
madienį, vasario 8 d., Auš- Kaip padėti?
čiai norį įstoti į sąjungą
ros Vartų parapijoj. Į seimą Įvertinkime tai ką turime
kviečiami atvykti į susirin
kviečiama visa plačioji vi- Įvertinkime Tėvų Marijonų
kimą.
suomenė, kuriai yra artimi darbus. Kaip? Pirmiausia
Tėvų Marijonų Kongregaci- dalyvaudami šiame šaukiaTrafiko teisimi
ja ir tos Kongregacijos vyk- mame seime. Toliau, tame
nepasitenkinama
domieji darbai.
'seime gyvai svarstykime 12 metų mergaitė
Iki šiol Tėvai Marijonai kas svarstytina, patiekdaChicago miesto teismų tei
yra susilaukę gausios visuo- mi savo patarimus kaip ga- elektros užmušta
sėjas viršininkas E. S. Schemenės paramos visuose sa- lime pagerinti savo veikimą Myra Donnelley, 12 m. ffler praneša, kad jis pasvo darbuose. Tai įrodo kas i- ar paramą. Ir, jeigu galime amž., turtingų tėvų duktė kyrė ii penkių teisėjų komiki šiol nuveikta. Bet, svarbu paremkime auka.
Lake Forest, Chicagos prie- tetą ir jį įpareigojo ištirti
ne tik džiaugtis kas nuveik-1 Į šį seimą kviečiami TT. miestyje, vėlai vakare leido- trafiko teismo rekordus, kad ku. Be kitko, 12 Wardo Tata, bet reikia žiūrėti į ryto- Marijonų Bendradarbių Sky si maudytis ir pasiėmė kilno į susekti, kokiais sumetimais vernininkų Sąjunga nutarė Į
riai ir visi Tėvų Marijonų jamąjį nedidį radio priimtu- tame teisme praeitais me- nupirkti Defense Bonds už
prieteliai. Pasiryžkime daly vą. Jai maudantis į vonią tais daug bylų panaikinta — $5,000.00.
Remkime savo įstaigas
X Dan Smith, savininkas
Kilus karui visos moksliš vauti šiame šerne, kuris į- įkrito priimtuvas ir elektros per mažas skaičius nusižen
vyksta
šį
sekmadienį,
vasakos įstaigos turės pergyvengusiųjų autoistų nuteista ir taverno adresu 2301 So. Le
srovė ją užmušė.
ti naujas problemas. Mūsų rio 8 d., Aušros Vartų paraavitt St., vasario 11 d. rennubausta.
Jos
tėvas
po
pusiaunakties
H
lietuvių Marianapolio Kole pijoj.
Iškeliama aikštėn, kad | g** “50th Birthday Party”.
ją rado vandeny negyvą. Ma
gija ir Marijonų Seminarija A. a. kun. dr. J. Navickas
1941 metais tik 28 nuošim- Bus vaišės ir gera orkestrą
tyt,
ji buvo užmušta prieš po
taipgi kyla į sunkenybes.
čiai kaltinamųjų nubausta. šokiams. Visi kviečiami at
Kaip jau buvo spaudoj ra- ją valandų.
silankyti.
Dėl tos priežasties bus svar- syta, šis seimas yra pa va
Tėvas
išaiškino,
kad
merbu viską nuodugniai apsvar- dintas a. a. kun. dr. J. NaX Nepamirškite! Vasario
styti, kad galėtumėm ir to-1 vieko seimu. Šiame seime1 ga^ė pasiėmusi priimtuvą, Demokraly kandidatas 16 dienos minėjimas šįmet
liau savo įstaigas išlaikyti. I norime tinkamiau pagerbti kad nepraleisti klausomų
bus Ashland Blvd. Auditoį senatorius
Visi darbai žinomi
mūsų mirusį garbingą vadą. programų.
t
>1 !
rium, prie Ashland ir Van
Mums Tėvai Marijonai ir | šiame seime norime kokiu
Illinois demokratų partija į;“n ^““^8 majo’
jų darbai gerai žinomi. Jie nors būdu įamžinti šio nenu Meilės jėga gyvai pasireiš kandidatu , fedęraluųus se-,
Pro|5ranloj *uy.
neša sunkią naštą. Mums ilstančio kunigo veikėjo var- kia tiktai netekus mylimo natonus paskyrą kongreso, _
vaus keturi chorai. Pradžia
svarbu jiems padėti. Jie dir- dą.
' žmogaus.
A. Cechov atstovą R. S. MęĘeough, kai 2 vai. popiet
mayoras Kelly atsisakė būti
X Lietuviai mokosi net
kandidatu. Partijoje pasi
reiškė suskilimas, nes ir kiti Čekoslovakijoje. K. J. Prau
veržiasi būti kandidatais be skis šiomis dienomis gavo
partijos vadovybės sankci atvirlaiškį iš Prahos, iš Če
koslovakijos. Rašo P. Ažu
jos.
Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
balis, buvęs Kauno semina
rijos klierikas, o dabar čekų
2334 South Oakley Avenue
Unija parūpins
žemėje bestudijuojąs teolo
giją. Jis teiraujasi daugiau
ILLINOIS
miestui ambulansą
*w p* jrv*“ CHICAGO,
—
žinių apie Sibiran išvežtus
Bakery Drivers unija, lo- jam artimus žmones. Rašo,
KVIESLYS:- Į Metinį Tėvų Marijonų
kalas 734, nusprendė Chica kad Prahoje studijuoja vie
go miestui nupirkti ambu- nuolis marijonas Pr. Bra
Bendradarbių Seimą
lansą už 20,000 dolerių. Tas zys.
yra civilinei apsaugai.
X Laišku iš Australijos
Mūsų Brangieji Prieteliai:—
Mokslas be tikėjimo — kreipėsi lietuvis kunigas TaTurime didelės garbės kviesti Tamstas į Penkioliktąjį Metinį
tai knyga, kurios nuplėšta mulis prašydamas atsiųsti
Marijonų Bendradarbių Seimą, kuris įvyks Aušros Vartų para
pradžia ir pabaiga. Ganme lietuvišką giesmynėlį, nes
pijos salėje, 2327 West 23rd Place, Chicago, Illinois, Vasario 8-tą
dieną, 1942 metais.
I

Seimo Tvarka:
9:30 vai. ryte — Delegatai renkasi parapijos salėje.

10:00 vai. ryte —Iškilmingos šv. Mišios su pamokslu.

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liguor
(staiga Chicagoje

ET acųuainted with the cowf
Vou’ll save money if you
know euts of beef—their most
economical and successful ūse.
Your buteher can supply you
with such information.

G

Spend the pennies you'll save for
DEFENSE SAVINGS STAMPS— you

can buy them for 10 cents, 25
cents, 50 cents, $1. or $5. Suggest
to your husband that he enter
into any pay roll savings plan his
company may consider for De
fense.—War Needs Money!

X Mr. Knarr, Amerikos
Raud. Kryžiaus paskirtas
viršininku Town of Lake te
ritorijai, lietuvių vienetas
pakvietė vadovauti visam
Raud. Kryžiaus darbui Šv.
Kryžiaus parapijoj. Tuojau
įsteigta Pirmosios Pagalbos
kursai ir pradėtas knygų (ne
“magazinų”) vajus. Aukų
praeitam vieneto susirinki
me sudėta $28.
X Leokadija Sabonienė,
žinoma artistė - smuikinink- 8U 8avo 8e8erim Rože
Forrester, taip pat gyvenan
čia Chicagoj, šiandie išvy
ko į Pittsburgh, Pa., daly-

Šaltimiero Šurum Burum
Nepaprasta Porgrama
Ar jūs esate kada nors Įsivaiz
davę pasenusj lr vargo prispau
stą. pasaulį, kuris Jau išgyveno
tūkstančius mėty — kuris pra
leido daugel) sunkiu dienų, bet
tokios nelaimės kaip šiandie dar
nebuvo susilaukęs.
Ar jūs Įsi
vaizdavote tris didžiuosius, pa
saulio plėšikus vienoje vietoje?
Ar jūs girdėjote jų didžiuosius
grąžinimus
tam
seniui
pasau
liui??? Ne???
Todėl pamatykite lr kartu su
Šaltimiero artistais pasidžiaugklte, pergyvenkite tą didžiąją pa
saulio nelaimę lr ateinančią lai
mę... Šaltimiero penktajam me
tiniam Šurum Burum parengi
me. Atvelykio sekmadienj,
ba
landžio
12-tą
dieną.
Ashland
Boųlevard
Auditorijoje.
Tikietai
tekainuoja su visais taksais 51.10,
ir jų galite gauti pas sekamus
asmenis:
MOUNT OREENWOODE: Ju
rėnų grosernėj, 3240 West lllth
Street
SOL'TH CHICAGOJE: Pas Ma
rijoną Miniotienę, 10319 Muskegan Aven-ue; ir Theodorą Klelvienę. 10111 Commerclal Avė.
HARVEY, ILI.INOIS: Pas Ka
zimierą Yudelkienę, 14828 Cooper Avenue.
CHICAGO HEIGHTS; Pas Oną Norvilienę,
1411
Portland
Avenue.
WAUKEGANE: Pas Oną Bultklenę. 838 Adams Street.
AURORA.
ILLINOIS:
Pas:
Mrs. Stankus arba Mr. Laurlną,
322 Superior Street.
INDIANA
HARBORE:
Pas
Steponą Bartkų, 3824 DeodSr St.
GARY. INDIANOJE: Pas Oną
Brazauskienę. 1412
West
15th
Street.
CALUMET CITY: Pas Isabel
Švedienę, 6 50 Ingraham Avė. lr
pas Marijoną Prakaltienę, 213155th Street.
CICEROJ: Pas Marijoną Bart
kienę. 1526 So. 48th Court.
Pas šaltimiero Radio Klubo na
rius ir Šaltimiero raštinėje. 6912
So. Wc9tem Avė.
Įsigykite savo
šurum Burum tikietus šiandien!

and Loan Association of Chicago

ry*

Jeigu negalėtumėte asmeniškai dalyvauti, nors mes labai
pageidaujame Jūsų dalyvavimo, prašome mums prisiųsti savo pa
siūlymus, kaip galėtumėm savo darbuotę pagerinti ir taip pat ir
savo Seimo auką, kuri bus begalo įvertinta.

T.T. Marijonų Bendradarbių Pirmininkas.
Z
Seimo Rengimo Komisija.

"Ptnching Penniei is
Practical Patriotism**}

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

2:00 vai. popiet — Seimo posėdžių pradžia,

Kun. J. A. Dambrauskas, M. I. C.,

I

Vieną Vakarą

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

12:00 vai. ryte — Pietūs visiems Seimo delegatams.

Tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius ir laukdami pa
matyti Jus Seime.

se

says...

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame
3V2%> Dividendus

Didelfai PanirinkimM
Naminių, Importuota
Ir LietuvISkų Gfrlmy.

Parduodame
Tiktai Tavemams.
VaL: 10 IH S Kasdien
Užsakymai Ižvežiojami
Sekančią Dieną.

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
TeL REPubllc 1538—9

TELEFONAS: CANAL 8887
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį past’
JA
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

