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...“and that goverament of

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Normandie Laive Iškilo Gaisras
Jon. Vaiva.

'

Laivą perėmė
Amerika savo
karo reikalams

DAR VIENAS.
Hitleris savo generolą
Rommelį niž laimėjimus Li
bijoje pakėlė į maršalas.
Tuo tarpu šiuo metu Vokie
tijoje būti maršalu nedid
šiaušia malonė, nes juos
apniko sunki širdies ligos
New Yorkas, vasario 9 d.
epidemija. Todėl ir Romme—
Dėl nežinomos priežas
liui dabar, gal būt, didžiau
ties
kilęs gaisras Šiandie iš
sias rūpesnis yra kaip apsi
siplėtė milžiniškame Pran
saugoti nuo širdies ligos.
cūzijos laive Normandie,
kuri paskutiniuoju laiku per
ėmė Jungtinės Valstybės.
APETITAS.
Pranešimai skelbia, jog Laivas buvo Hudson upės
Rusijos komunistai pradėjo uoste. Gaisro gesinti atvyko
plačiai kalbėti apie Pabal gaisrininkų mašinos ir gai
tijo kraštų
išlaisvinimą. srininku laivai.
Šis $60,000,000 vertės lai
Tenka stebėtis, kad dar ne
suspėję išlaisvinti Rusijos, vas, kuri Amerika pavadino
Kremliaus ponai jau kalba Lafayette, buvo pertaiso
apie išlaisvinimą svetimų mas į Jungtinių Valstybių
pagalbinį laivą.
jiems valstybių.
Reiktų pasidžiaugti jų su
sirūpinimu Pabaltijo liki Tūkstančiai Darbininkų.
mo, tačiau mes daug labiau
Apskaičiuojama, jog tuo
tikime, kad Pabaltijo ryto metu kai kilo gaisras, laive
jaus laisvė tegali priklausy dirbo tarp 2,500 ir 3,000
ti nuo tikrųjų demokratijų darbininkų. Manoma, jog
laimėjimo—Jungtinių Vals dauguma jų išsigelbėjo.
tijų ir Anglijos, o ne nuo
Liepsnose paskendęs vi
Rusijos tariamosios demo
sas aukštutinis šio milžiniš
kratijos.”
ko laivo denis. Tačiau vė
•
liau liepsnos išsiplėtė visam
DAUGIAU DISCIPLINOS laive ir keturi gaisrininkų
“Tat čionai (Amerikoje, laivai dalyvauja gaisro gęJ. V.) prisiglaudusiem* Lie sinime.
tuvos piliečiams, rodos, ir
Kol kas gaisro priežastis
tereiktų, sąžiningai atlie nežinoma.
kant savo pareigas Jungti
nėms Amerikos Valstijoms,
sąmoningai pasiduoti mūsų Admirolas Standley
oficialių atstovų (Lietuvos
pasiuntinybės, konsulatų ir pasiuntiniu Rusijai
Lietuvos prezidento, J. V.)
disciplinai ir dirbti jų nuro
vasario
dyta kryptimi,” vėl poster- d.—Washin,gtonas,
šiandie Prezidentas Roo
inguoja
“Dirvoje”
Kaz. seveltas
paskyrė admirolą
Rimvydis.
William
H.
Standley, buvu
Ponui Ritavydžiui, atrq- sį laivyno viršininką,
am
do, tebekvepia tautininkiš- basadorium Maskvai.
koji disciplina kadaise vei
Standley užims vietą Lau
kusi Ulebuvoje. Prireikė
tada disciplinos — paskam rence Steinhardt, kuris pa
binai telefonu policijos va skirtas ambasadorium Tur
dui—disciplina ir yra, ir ji kijai.
tautininkų
režimui tada
Standley pereitą rudenį
Lietuvoje buvo kaip žydų buvo nuvykęs Maskvon kar
tautai manna tyruose. Deja, tu su W. Averell Harrimaponas Rimvyde, tokios są nu pasitarimams su rusais
moningos ar nesąmoningos dėl paramos sovietams.
disciplinos pas mus neprak
tikuojama.

Amerikiečiai Burmoj e

SINGAPŪRO SALOJE VYKSTA
ANGLU, JAPONU KOVOS
Japonai užėmė aerodromg saloje. Tikisi
japonus pribaigti iki vakaro.

Londonas, vasario 9 d.— aerodromą, kuris yra apie
Reuter paskelbė, jog Tokijo dešimtį mylių) į šiaurvaka
radio pranešęs, kad japonių rius nuo Singapūro miesto.
kariuomenės daliniai Singa
I
pūro saloje užėmę Tengah
Singapūras, vasario 9 d. —
Pasiryžę Singapūro gynėjai
šiandie pradėjo aršią kovą
prieš išlaipintą japonų ka
riuomenę Singapūro 'saloje,
kuri šiuo metu suspausta
siauram dešimties mylių
fronte pelkėse.
Australijos kariuomenės
t "Draugas"
Acme tPipphoto)
Singapūre
vadas, mj. gen.
Dvi amerikiečių savanorių lakūnų grupė*, kurios bendrai su britų lakūnais BurmoHenry
Gordon
Bennett pa
je kovoja prieš japonus. Passed by British censor.
reiškė, jog situacija yra pil
Washingtonas, vasario 9 nai sutvarkyta. Japonai kaž
d.—šiandie gen. Mac Ar kodėl pasirinko
invazir.
Kova iki galo
Singapuran
kaip
tik
pr>
thur pranešė, jog jo kariuo
menė Bataan pusiausalyje australų užimtas pozicija*?.
Filipinuos atmušė naujas
Iš Bataan pusiausalio.
japonų
atakas, kai tuo tar Japonai Apsupti.
—Jūrininkai ir kareiviai,
pu Manilos įlankos fortifi
Šiuo metu išlaipintieji ja
giną šį Filipinų kampą
kacijos nutildė kelias japo- ponų kariuomenės daliniai
Batavija, vasario 9 d. —
nuo japonų, išdidžiai pri Maskva, vasario 9 d. — nų didžiųjų patrankų bate- yra beveik visiškai apsupti
Šiandie japonai pirmą kar simena adm.
Thomas Sunkiai spaudžiama vokie rijas Cavite pakraštyje.
ir negali tikėtis jokios patą pravedė aviacijos atakas
Hart klasinį įsakymą A- čiai Donetso baseine nutie
___ departamento komu ramos iš žemyno, bent iki
Karo
olandų Rytų Indijų sostinė
sė plačius minų laukus bet
zijos
bdvynftk
prieš
pat
nikatas
pareiškė, jog įvyko nakties, kad tuo tarpu ausje Batavijojė. Oia manoma,
maršalo Timošenkos kariūo
kovą
Macassar
sąsiauryj.
jog iš šių atakų galima spė
menė tebesiveržia sniegu nemaži pėstininkų susirėmi traliečiai tikisi juos sun&imai keliose Bataan pusiau kinti prieš vakarą.
ti, kad japonai bandys pra
“Submarinai ir pavir nuklotais laukais pirmyn.
Japonai apskaičiuoja, jo f
salio fronto vietose priešo
vesti invaziją Javon, kur
šiaus laivai puls priešą
Vienas
minų
laukas
nusiSingapūrą
gina 20,00t
yra sąjungininkų vadovy ir nė vienas laivas nepa tęsęs net per dešimtį mylių, bombanešiams bombarduo
riuomenės,
bet daug ps .
jant amerikiečių pozicijas.
bės centras.
bet
rusai
sunaikinę
minas
ir
sitrauks iš kovos vietos,
Tačiau visos atakos sulaiky mesni sluogsniai pareišk.
Pravestosios atakos, ku
kitoje
vietoje
rusai
atkasę
jog Singapūre yra apie 6C
kol
jis
nebus
nuskandin

tos.
riose dalyvavo šeši ar ašnet
2,600
antitankinių
mi

000 kariuomenės.
tas ar jo visa amunicija
tuoni orlaiviai, daugiausia
nų,
kurios
buvo
pakastos
po
(Tokijo radio paskelbė,
Artilerijos Veikimas.
buvo nukreiptos į Kemajoišsibaigus,” skambėjo ad sniegu.
jog
japonams pavykę iškel
ran ir Tijililitan aerodro
mirolo Hart įsakymas.
Corregidor ir kitų Mani ti Singapūro salon tankų ir
mus prie Batavijoa. Atakos
los įlankos tvirtovių artile jog tikimasi, kad Japonijos
Jūrininkai pareiškia, Užėmė Tris Kaimus.
apsiribojo tik apšaudymu
rija apšaudė japonų paslėp
jog šie žodžiai pasiliks
kulkosvaidžiais ir bombų
Nežiūrint šių kliūčių ru tąsias armotas Cavite pak laivynas netrukus pradėsią:;
nenumesta.
gyvi Amerikos istorijoje! sai atsiėmė iš nacių dar tris raštyje. Keli šoviniai pa pilnutinę ataką ant Singa
Pasak pranešimų, esą pa
kaimus. Tuo tarpu centri taikė į priešo įtvirtinimus pūro).
daryta nuostolių ir sužeista
niam fronte, pakeliui į Smo ir kai kurios japonų bateri
Iki Paskutiniosios.
keli civiliai gyventojai. Pa
lenską, rusai atsiėmė aštuo- jos nutiddytos.
šauta bent du priešo orlai Britam Burmoje
nioliką apgyventų vietovių
Singapūro gynėjai šiuo
(Tuo tarpu Japonijos laik momentu turi tik du išėji
viai.
Pranešimai skelbia apie raštis Nichi Nichi rašo, jog
Taip pat pranešama apie padeda kinai
rusų
veikimą nacių užfron didelis kiekis Amerikos tan mu: arha atmušti japonus
priešo veiksmus kitose Ja
tėje nuo Sevastopolio iki kų ir reikmenų sandėlių ar žūti. nep pasitraukimo
vos dalyse, Sumatroje ir
galimybių beveik visai nė
Rangoonas, vasario 9d.— Kalinino.
Bataan pusiausalyje sunai ra.
Borneo.
Geriausi Kinijos kariai ir
Leningrado fronte vokie kinta ir 15 Amerikos arti Japonai savo kariuomenę
naujai prisiųstieji Indijos čių apgula atrodo besibai lerijos baterijų nutildyta). išlaipino vakar naktį tarp
Anglų protestas
kareiviai sustiprino britų gianti, kai rusų šaltiniai pa
11 vai. ir 1 vai. šį rytą. Jo
skelbė,
jog
sovietams
pavy

22 bilijonai U. S.
kių pranešimų nėra apie
pozicijas prie Salween upės,
aršios kovos
platesnes japonų pastangas
kur japonai pradėjo verži kę pralaužti nacių apgulos Italai atakavo
PATEPTIEJI VADAL
linijas.
kariuomenei
j
išlaipinti kariuomenę kitose
mąsi Rangoono linkui. Šios
Beto, ponas Rimvydis la
Aleksandriįg
; salos vietose.
bai pasipiktinęs, kad atsi
! Londonas, vasario 9 d.— japonų atakos sulaikytos ii
Pirmiausia japonai užėmė
gal
būt,
visai
sunaikintos.
rado asmenų, kurie užsimo
Washingtonas, vasario 9 !
mažą
salukę prie Singapujo pradėti Lietuvos piliečių d. — Prezidentas Roosevel- Tangiere įteikė Ispanijos pa
Roma. vasario 9d.—Itali
Amerikos savanorių la Dideli rusų
organizavimą. Tai esą, gir tas šiandie kreipės į kon jėgų vadui gen. Uriate grie kūnų grupė sėkmingai pra
jos radio paskelbė, jog ka- ro’ manydami tuo atkreipti
di, “kaip po lietaus išdygę gresą, kad įvairioms ka žtą protestą dėl “ašies in vedė savo šimtas pirmąją nuostoliai, naciai
ro vadovybė pranešusi, kad britų dėmesį, bet tas ma
Lietuvos gelbėtojai.” Kai riuomenės dalims būtų pa spiruotų” riaušių pereitą kovą su japonais.
fašistų kovos orlaiviai pra- nevras jiems nepavyko.
kurie šių asmenų juk nesą skirta $22,889,901,900. Kiek šeštadien.į
vedę atakas Aleksandrijoj, ispanų vyriausybei
Berlynas, vasario 9 d. — Egipte, kur yra didelė an
Lietuvai nieko ypatingo pa anksčiau Prezidentas pasi
Autoritetingi sluogsni&i
darę.
pareiškia, jog protestas Darlanas neperleis Vokietijos radio pranešė, glų laivyno bazė.
Libijoje vyksta
rašė
įstatymą,
kuriuo
laivy

’ jog karo vadovybė paskelTaip ir duodama suprasti, nui paskiriama $26,495,474 įteiktas tuojau po riaušių «
Pasak radio, esą pašauta
Kairo, vasario 9d.—Britų
| bė, kad keturiolikos dienų
kad ot, pavyzdžiui, jei tokie suma.
prieš anglus Tangiere. Is naciams bazių
vienas
britų
orlaivis
ir
visi
komunikatas
pareiškia, jog
;
kovoję
Donets
slėnyje
žuvę
Rimvydžiai ir Cie. būtų or
panijos kariuomenė, pasiųsitalų
orlaiviai
saugiai
suanglų
kariuomenė
tvirtai
keletas tūkstąnčių rusų kaganizavę—visai kitas reika
Iš laivynui skinamų sumų į ta į riaušių vietą, padarė
Londonas, vasario 9 d.— reivių ir 1,000 paimta ne- grižę namo.
laikosi savo pozicijose ne
las. Jie, mat, yra kažkokie didelė dalis bus išleista pa-• tuojau tvarką.
Pranešimai
iš
Madrido
skel
Į
laisvėn.
gaminimui
25,000
orlaivių
,
šie
sluogsni&i
pareiškia
pateptieji tautos vadai. Kad
Kiti Italijos aviacijos es toli Tobruko ir jog pirmieji
(jog Ispanijos vyriausybės bia, jog nacių laivyno adm.
ir kuklumas pono Rimvyd- laivyno aviacijai.
Vokiečiai pareiškia-, jog kadronai pravedė atakas britų kariuomenės daliniai
dėmesys atkreipiamas į a- Raederiui nepavykę įkalbė nežiūrint milžiniškų nuosto ant anglų susisiekimo linijų susirėmę su priešu EI Mcžio! Tikrai be ribų ir be
saiko!
šies pastangas paaštrinti ti Prancūzijos vicepremjerą lių rusai tebeveda kontrata- Libijoje, bet kariuomenės chili .apylinkėje.
politika.”
santykius tarp Ispanijos ir admirolą Darlan leisti vo
Britų motorizuoti dal
veiksmų Libijoje vakar neTad, rimtyje paskendęs Anglijos. Proteste taip iš- kiečiams naudotis Prancų- kas visam Rusijos fronte.
niai
susirėmė su feldmarša
e
buvę.
p. Rimvydis ir siūlo visiems keliama atlyginimo už nuo- zijos laivynu ar Prancūzijos
SUKTA POLITIKA.
lo Rommelio pėstininkais ir
Pagaliau, p. Rimvydis pasiduoti visokiai sąmonin stolius klausimas.
šiaurės Afrikos bazėmis.
artilerija 12 mylių į vakabaisiai pasipiktinęs
kad gai ir nesąmoningai discip
Londonas, vasario 9 d.—
Phlladelphia, Pa., vasario rua nuo Ain el Gazala, kai
Pranešimas pareiškia, jog Irma Gertrūda Stapleton pa
Lietuvos reikalais sutaria linai. Kitaip tariant, p. Rim
tuo tarpu pereitą šeštadie
Madridas, vasario 9 d.— adm. Darlanas tvirtai paanbent dvi srovės.—Pasak jo, vydis norėtų vadovauti, o
nį
ašies sluogsniai buvo pa
katalikai ir “vėl uostosi su visi kiti dirbkite “nurodyta Tangiere Ispanai po panku* I trinę® ankstesnį maršalo Pe- smerkta dešimčiaimetų ka w Phlladelphijos biznio ir
cicilikais.” Tai juk esanti kryptimi.” Kaip tautininkiŠ tinių jų riaušių įvedė karo tain atsisakymą perleisti na Įėjimo už teikimą žinių Vo- gyvenamajam distrikte pa skelbę, jog Gazala jau pa
imta.
būti.
ciams bazes ar laivyną.
kieti jai.
darė $1,000,000 nuostolių.
biauriai “sukta ‘katalikiška’ , ka ir kaip nemalonu!

Sulaikė visas
atakas Bataan
pusiasalyje

Pirma ataka
Indiją sostinėj

Rusai laimi
Donets baseine
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Antradienis, vas. 10 d., 1042

ikos lietuvių gyvenimas ir veikimas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
3. Ijswrence, Mass. — Š\
‘ranciškaus parap. bažny
Tok OANal 6182
Res. 6958 So. Talman Ava.
Res.
Tel.
GROvahill
0611
čioje — (jaunimui) nuo ko
OR. BIEŽIS
Office teL HEMlook 4848
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
Norvvood, Mass. — Rau
Tonas šaulys, M.l.C.
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
donojo Kryžiaus skyrius pn
2201 VVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4. Athol, Mass. — šv
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
rapijoj lahai gražiai veikia
REZIDENCIJA:
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Moterys ir merginos susi ' Pranciškaue parap. bažny
6631
S.
Callfornla Avė.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
renka B. Adomaitienės na čioj e — nuo kovo £ d. ik.
Tek
REPublic
7888
2423 VVest Marąuette Rd.
muose, 46 Tremont St., ii kovo 15 a. — kun. Juozą*
Ofiso tel. VIRginia 0086
atlieka gražų darbą: siuva Vaškevičius, M.l.C.
Rezidencijos tel: BEVerly 8244
OR. STMK0L1S
mezga ir t.t. Šiomis dieno
5. Pittston, Pa. — Šv. Ka
OR. T. DUNDULIS
PHYSICIAN AND SURGEON
mis Jasionienė, R. Karai zimiero parap. bažnyčioje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
lienė, B. Adomaitienė. Ona — nuo kovo 15 iki 17 d. —
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Kodytė jau gavo Raudono kun. P. Malinauskas, M.l.C.
Nno 2 iki 4 ir ntio 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
jo Kryžiaus špilkutea ui
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais špagai sutari j.
6.
Roseland,
Chicago,
III.
Office
teL YARda 4787
100 valandų darbo. Kviečia
TaL OANal 0857
Namų tel. PROspect 1930
mos ir kitos moterys ir mer — Visų Šventųjų parap. baž
Rea. taL: PROspect 6699
TsL
YARda
5981.
nyčioje
—
nuo
kovo
16
d.
ginos prisidėti prie Raudo
Res.: KENvroed 5107.
DR. P. Z. ZALATORIS
nojo Kryžiaus lietuvių pa iki 22 d. (jaunimui) — kun.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A, J. BERTASH
rapijos skyriaus.
Koresp Antanas Mažukna, M.l.C.
mieste. Per porą savaičių požeminių traukinių daugu- davinėjama dabar ta Žemė
1821 So. Halsted Street
7. Norwood, Mass. — šv. čia teko išsikalbėti su viso ma taip pat anglų kompa- lietuviams, įsikurs graži ko- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rezidencija:
6600 So. Arteaian Avė.
dau- lonija. Ir iš kitur gatvėka- Ofiso vaL: ųqo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: 11 v. ryto Ai 3 popiet
kiais žmonėmis. Reikia pri nijų rankose, bankai
Jurgio
parap.
bažnyčioje
—
TT. Marijonu misijos
756 VVest 35th Street
• iki O vai. vakaro.
nuo kovo 16 iki 22 d. — kun. pažinti, kad tame krašte gely atvejų svetimų' ranko riais į bažnyčią Atvažiuoja.
1. Worcester, Mass.
— Kazimieras Rėklaitis, M.l.C. vokiečių įtaka net perdide <se, telefonai — Anglijos, Gražiai besidarbuojąs kun.
LIETUVIAI DAKTARAI
Aušros Vartų parap. bažny
Jei kuris DD. GG. kun. lė: apie šimtą mylių nuo Argentinos sostinėje išeina Jakaitis planuoja leisti ir
čioje — nuo vasario 22 o. klebonų norėtų pasinaudoti Argentinos sostinės yra di- net du angliški dienraščiai, lietuvišką laikraštėlį, kurs
OR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 3146
iki kovo 1 d. — kun. Jonas TT. Marijonų patarnavimu, delės kolonijos apgyventos matyt jie skaitomi, gali čia katalikams būtų reika
DR. V. A, ŠIMKUS
DANTISTAS
Jančius, M.l.C.
prašome kreiptis į žemiau vokiečių kilmės žmonių. Jie ! juos gauti ant kiekvienos lingas, nes jie čia savo spaus
dinto žodžio neturi, nors i 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2. Usuvrence, Mass. — Sv pasirašiusį šiuo adresu: 2327 &ali sakyti, ignoruoja vy- , didesnės kertės.
m ARINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Prr aiškaus parap. bažny- j VVest 23rd Place, Chicago, į riausybę ir vietinę kalbą1 — O kaip ten laikosi mū kitos srovės ir leidžia laik
ir Penktadieniais
744 VVest 35th Street
raštėlius.
(nesiskaito su jomis). Iš sų lietuviai?
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
šie.
— nuo vasario 23 iki Illinois.
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 1U12; 2-4 ir 6:30-8:30
kc vo 1 d. — kun. Juozas' Kun. K. Rėklaitis, M. I.C., patikimų žmonių girdėjau,
Iš
35,000
lietuvių
tik
5
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
— Prieš Didįjį karą jų
ir Šeštadieniais
Provincijolas. kad Argentinos valdžia prieš čia buvo apie 5,000, po to turi automobilius
Vaškevičius, M.l.C.
Šventadieniais 11-12.
kiek laiko į tų vokiečių mo
Valor.dos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Tkl. OANal 5969
Argentinos ĮSetuyiai gy
kyklas buvo pasiuntusi sa dar atvažiavo apie 30,000.
OKEANE PLŪDURIUOJA TORPEDUOTŲ LAIVŲ
vo “supervaizerį”. Be kitų Tie naujai atvažiavusieji vis vena gana vargingai. Iš jų
DR. WALTER J. PHILLIPS
DR.
F.
C.
WINSKUNAS
daugiausia
jaunimas,
jau

visų,
iš
kokių
35,000
gal
tik
dalykų, jis uždavė vaikams
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIEKANOS
nesni.
kaip
40
metų
amž.
kLausimą:
Ofisas ir Rezidencija:
(Nukelta į 3 pusi.)
2158 VVest Cermak Road
— Kas yra Argentinos Nemaža gyvumo įneša tė
2155 VVest Cermak Road
Ofiso tel. CANal 2345
— 200 girtais pasivertusių vokiečių Argentinos
vai marijonai,, kurie gražiai
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
prezidentas ?
: OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
sostinės, gatvėse. — Muštynės ties langais, kur
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
— Adolfas Hitleriu, r— čia kuria. ,.p.%rąpiją, stato
Rea.:
7004
So.
Falrfield
Aveniu
Būkite malonūs
skelbiamos naujienos. —j Lietuvis Pietų* Amerikoje
bažnyčią, mofeykią. Kol kas
Ree. teL: HEMIock 8150
ANTRAS OFISAS
buvo vaikų atsakymai.
uždirba dolerį per dieną. — Trys gelbėjimosi luoteliai
SAVO AKIMSI
pamaldos vyksta paprasta
2017
So. VVestern Avė.
Tel YARda 8246
Minia pliekia nacių
Ik rteua peru aklu rtaaaa g»
ir viena kėdė virš Atlanto bangų. — Darydamas
TeL
OANal 7171
me name, buvusioje krautu *o1mul Saugokit jaa teladam
demonstrantus
knanUrviofl
modaruttklaiuM*
DR.
C.
VEZELIS
Nuo
8
vaL
ryto
iki 6 vaL kasdien
zigzagus laivas slapstosi nuo submarinų. —
vėje, bet iki Velykų numa•tortu
kuria regėjimą mokai*
gali »utelkti
DANTISTAS
Kulkosvaidžiai ir kareivių sargybos ant denio. —
Ofiso Tel................ VIRginia 1888
Argentinos sostinėje išei- tomą, kad jau įdės langus,
ta M.R1M PATYRIMO
nnlthiit
akiniu
karte
pateliu*
Slapti vokiečių prietaisai laivams gaudyti.
4645 So. Ashland Avenue
na net du vokiški laikraš- grindis ir kaip greičiau
rta* aklu įtampiau*.
DR. AL. RAČKUS
arti 47th Btreet
komunistų agentui parodė čiai. Vienas jų — tikrų na- stengsis ten pradėti pamal O John J. Smetan. vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Išdavikų nerems
dų.
das. Žinoma, finansinių sun
Seredoj pagal sutartį.
J. J. Smetana,
Sm
Ji
Mūsų lietuviai biznieriai duris. Už tai vertas pagyri Kart, naciai Argentinos kumų
1853 VVest 35th Street
Lietuvial ten ‘Jc*
Telefonas: HEMIock 5849
»”TOMETRISTA1
mo
ir
didesnio
dėmesio.
— mieli fiuonės. Tik gaila,
.... padare
, - tok}
. , . ,ban-1,dieną , teuždirba
tik po kol-hlunrl Ąveno
PRIIMA:
.
.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
Kampa*
10-toa
Neseniai D. Kuraitis grį sostineie
kad atsiranda vienas kitas,
,dymą: vieną seštadienj
v .. ,. . apie kius ketunus pezus — vie- Telefoną* OANAL OSM
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
— ChicB**
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
kurie net išdavikams nesi žo iš kelionės po Pietų Aną
dolerį.
Už
tat
iT
bažny

OFISO VALANDOS
200
nacių
pasivertė
girtais
6757
So.
VVestern
Avė.
*-00 a. m. iki 1.10 p. m
bijo duoti pinigus, kad tik meriką.
tėlės
statybai
apie
60
nuoš Kaedlen
Tr*& lr Sekt: 0:00 a. m. iki
(nors
jie
buvo
visai
negėrę)
,
,
,
.
,
....
OFISO VALANDOS:
1:00 p aa
DR. CHARLES SEGAL
juos girtų, reklamuotų. Ge Vokiečių kolonija
Popiet nuo 1 ild 8 vaL Vak 7 Uri 6
ir išėjo j gatvę dainuodami
P>n«S>» Pareina tš šiauGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėlkmia pagal sutartį.
rai. kad kas kart daugiau Argentinoje
1 nnes Amerikos.
vokiškas
dainas,
keldami
. .įkanda
tokių,
kuriems
4729 So. Ashland Avė*
Telefonas CANkI 4796
Visas darbas tačiau pla
rankas
ir
šaukdami
Heil
—
Kaip
tenai,
ar
labai
(2-tros lubos)
tiesa ir tėvynė brangesnė už
DR. VAITUSH, OPT.
ningai organizuojamas. Prie
Hitlerį
dolerį. Štai Buick automo- jaučiasi karo nuotaika? —
DR. PETER J. BARTKUS TeL MIDvrag 8880 Ghicage, HL
MĖTOTO*
bažnyčios yra nupirkta &SHit
klausiu
jį
valandėlei
atitrū

Iš karto argentiniečiai tik pie 10 akerių žemėg par.
bilių prekybos “Mildos” sa
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8PECIAUOTA8
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
1913
So.
Halsted
St
kęs
nuo
tos
dienos
rūpės
vininkas Kuraitis, kai kar
žiūrėjo, bet paskiau, kad________________ _____
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3w vaL vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
čių.
pradėjo
pliekt kuo kas nuSekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
tą pas jį atėjo raudonojo
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
kominterao spaudos atsto —Ilgiau teko pabūti Ar- griebęs, tai gatvėse pasili
DR. SELMA SODEIKA,
Res. telefonas SEEley 0434.
DR. MAURICE KAHN
vas prašyti skelbimų, tam gentinoje,
Buenos Aires ko tik keli sužeisti naciai, o
O. D.
TsL
Cicero
1484
SnvM 20 metų praktikavimo
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
kiti išlakstė.
taisyme Ir gydyme
AKIS
IftTIRINfUA
UŽIMA VIETĄ APSAUGOS TARTI
Minia gi nužygiavo prie
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
DR. S. R. PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
pataisys kreivas akis, trumparegyste
AKINIUS
PRITAIKINA
nacių laikraščio, išmolė lan
TaL YARd* 0984
Ir tollregyvtų;
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
Rsa. teL PLAaa 8800
palengvini, aklų Įtempimų, pratella,
gus, ir baigta
Ofise randasi kiti pataisymo galvos tkaudftjlmų, svaigimų lr aklu Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
VALANDOS
įrengimai akims, ku karit).
OFISO VALANDOS:
Nuo to laiko naciai apri metodų
Nuo 10-12 ♦. ryte; 2-3 ir M v. vak.
MODERNIAKIAUSI, TOBULIAUSI
rioms akinių pagelba neužtenka
2 iki 4 popiet
7 iki 6 vakare. Nedėliomis nuo 19 iki 12 vaL dienų.
EGZAMINAVIMO BODAI
mo, matyt suprasdami, kad
ir pagal sutartį.
VALANDOS:
Apecln.il aty<la atkreipiama J vaiky
Res. 1625 So. 50th Avenue
vyrauja jiems nepalanki
TELEFONAI:
Nuo 10 iki 6 vai. kas dieną.
Akknal pritaikomi tiktai kada reikia
TeL Cicero 1484
Office — HEMIock 6524
nuotaika. Ir vyriausybei pa
Antradienio ir ketvirtadienio
VALANDOS:
Emergency
caU MIDvray 8061
vakarais.
10-toa
iki
i-toa
valando*
kasdien.
rūpo Labiau apsidrausti, už
— HEMIock 1843.
Sekmadieniai* pagal sutarti.
DR. A. JENKINS
137 No. Marion Street
tat net karo stovį įvedė.
4712 So. Ashland Avė.
(Lietuvis)
Oak Park, Illinois
DR. ALBERT J. VALIBUS
Policininkas saugo,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
TeL YARDS 1178
(Prie kampo Lake St.)
PHYSICIAN AND SURGEON
2500 VVest 63rd Street
kad nesusimuštų
Telephone: — EUCLID 906
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Argentiniečiai — karšti
Nuo 1 Iki 3 ir Kuo 6 iki B v. vak.
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
—~ REZIDENCIJA —-—
LIETUVIS DAR1ARAS
Taipgi pagal sutartį.
žmonės. Ten gatvėse beveik 1441 So. 50th Avė., Cicero, IIL
2468 Wwt Mrd Steoel
Ofiso telefonas PROspect 6737
OPTOMETRISTAS
Tel.: Cicero 7681
W»mn telefonas VTRglnia 84*1
kas antras blokas yra už
Pritaikina akiniu*
langų iškabinti pranešimai
Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7026
>atBakomlngal ui Rez. Tel. LAFayette 0094
apie paskutines naujienas.
ADVOKATAI
ABF* jprieinamą kainą.
Prie jų sustoja būriai žmo
DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
JOS
F.
BUDRIK
nių, skaito, ginčijasi, o bū WHITNEY E. TARUTIS
PHYSICIAN and SURGEON
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
KRAUTUVĖJE
davo ir muštis pradeda. Da-(
4146 Archer Avenue
3343 So. lUIstod Street
ADVOKATAS
bar tose vietose stovi poli
Ofiso
Tel.
LAFayette
3210
3241 So. Halsted St.
CENTRINIS O FTBAki
OFISO VALANDOS:
cininkai ir išsišokėlius su
Jeigu Neatsiliepia —
8183 80. HALSTED 8T.
Telefonas:
Kasdien,
Iftldrlant Sekmadienine —
(
UI
et
u
vi
ų
Au
dl
tori
Jo
Je
)
draudžia.
Sauk RBDzie 2868
nuo 2 iki 4 vai. popiet Ir nuo ? Iki
Nuo 1-moe iki l-te*
Calumet 4591
(“oraugM" Acme teiepbotoi j
Reikia pripažinti tiesą, VALANDOS: vai
1:20 vai. vakarais.
VALANDOS:
vak.
Tel.
CALumet
6877
Filmų žvaigždė Melwyn Douglas prisiekia būti meno kad argentiniečiai progreso
Sekmadieniai* pagal eunltarlmų.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 :30 vak.
DEL RADIO PATAISYMO
tarybos viršininku Civilinės Apsaugos Ofise. Miss Ei-i mažai tėra parodę. Gatvė
184 NO. LA SALLE ST.,
Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
PAlAUKITE:
Tel. State 7879
SKAITYKITE “DRAUGĄ'
Nedėliomis Pagal 8ualtarimą
leen Lustty siekdina.
i karius jiems įtaisė anglai, Room WI14
YARDS 3088

Moterys darbuojasi
Raud. Kryžiui

Antradienis, vas. 10 d., 1942
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Buvo tokių, ką ir gult ei naudotų automobilių apie
davo apsirengę, o kiti ir vi 50. Tokius tai laisvai ir per
sai nėjo į kajutes miegoti, kam ir parduodam.
— Tik su padangomis
naktį praleisdavo ant denio
besnausdami. Visi šalymais (tires) bus sunkumų?
pasidėdavo gelbėjimosi plū- — Nauji automobiliai, ku
dis. Kas antrą dieną turė riuos pardavinės, turės at
davome bandomuosius alar- sarginį ratą, bet be ataarmus. Bėgdavome prie savo-ginęs padangos. Jas atsiėlaivelių, čia mus patikrin mė kompanijos j ^Turime
davo. Kartą alarmas buvo kiek naujų, bet nedaug ir
vidurnaktį. Tada kai kam tos užregistruotos, valdžios
buvo ir nemažas susijaudi žinioje.
Tai vis sunkumai, gal jie
nimas. Ir gelbėjimosi valtys
buvo ne ant denio sudėtos, kiek ir užsitęs, bet turės
bet paruoštos kaba^džiavo pranykti drauge su karu,
kurį, tikėkime, laimėsime.
ant virvių.
» K. J. Prunskis
Ant denio stovėjo kulko
svaidžiai, prie jų kelios po
ros kareivių sargybinių, bu-1
dėjo dieną, naktį. Girdėjau,' JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MfSŲ SPECIALI
kad greit tą ir kitus laivus
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
rengėsi apginkluoti kanuoM X M
lėmis.

RAPORTAS TAUTAI
(PIRMAS SERIJOS TRIJŲ STRAIPSNIŲ, KURIE

APIMA SVARBIAUSIUS PUNKTUS RAPORTO
TAUTAI, RAPORTO APIE APSYGINIMO
PASTANGŲ PROGRESĄ, PAGAMINTO FAKTŲ

IR SKAIČIŲ OFISO PREZIDENTO ROOSEVELTO

PRAŠYMU).

Laivynas, kovodamas ka
ro agresorius Atlantiko ir
Pacifiko okeanuose, greitai
išsivysto į dviejų okeanų
karo jėgą, vietoje tradicinio
vieno okeano vienetos. 15
karo laivų statoma, 11 lėk
tuvų nešiotojų, 54 kruzerių,
193 naikintuvai ir 75 sub
marinai. Laivynas turi 2,000
naujų lėktuvų ir greitai bai
gia naujas bazes, oro stotis,
Tik “mobilizavimu kiek dokus ir kitus įrengimus.
vieno naudingo vyro, mo Prekybos laivynas tuoj pri
ters, dolerio ir daikto — eis prie dviejų laivų per die
3 luoteliai ir kėdė
kiekvienos įstaigos, įrankio, ną; statyba laivų per Pa
mašinerijos ir smulkmeniš- saulinį Karą n perauga pro
Tą pavojaus įspūdį dar
kiausios medžiagos” bus ga- gramą Pasaulinio Karo I
labiau sustiprino, kai jūro
Įima sukurti tinkamą pro- Kada programa bus pilnai
je pamatėme plūduriuojan
dukcijos pastatymą, sako įvykdyta 750,000 vyrų sta
tį vieną, kitą ir trečią lai
raportas.
tys laivus Suv. Valstybėms.
velį. Jie supėsi gražiai ant
Tarp svarbiausių punktų: Kontraktai pasirašyti dėl
vandens, neapvirtę, nors bu
Apsiginklavimo progra 999 laivų. Įgula dėl 800 lai
vo tušti. Toli nuo kranto,
vų
turi
būti
surasta,
taipgi
mos pagrindas jau pradė
| tai nė paukščių ant jų ne
25,000
jūrininkų
ir
6,300
ka

tas, jis tokio milžiniško maš
tupėjo. Laiveliai nemaži,
tato kokio nei vienos kitos rininkų turi būti išlavinti
juose galėjo tilpti po kokius
šiam darbui.
tautos nebandyta.
40 žmonių. KcMviai tuoj
Beveik tris syk daugiau
nusprendė, kad tai nuo pa
Raportas
aprašo
pastanpabūklų ir karo medžiagų
PLCDERUOJA taisus, kuriais net po 12 va skandinto laivo. Pavojų liu
bus pagaminta šiais metais Į £as pastatyti naujus fabri- darbininkų išlavinti vartoti OKEANE
torpeduotų LAIVŲ
landų laivui praplaukus iš dininku buvo ir krėslas, ku
negu per aštuoniolika mė- kus ir padidinti senus, kad mašinaą, kurios produkuo liekanos
sujudinto vandens jie atspė rį pamatėme beplūduriuonesių tarp birželio mėnesio pritaikinus taikos mašineri- ja karo medžiagą. Kiekvieją laivo kelią ir jų subma jant tarp bangų.
(Atkelta iš 2 pusi.)
kvalifikuota moteris
1940 m., ir pabaigos 1941 m. ją karo tikslams. Valdžia ir | na
rinai, kurie turi gerą greitį, Naujų automobilių —
šiais metais Suv. Valsty privatinė pramonė įdėjo su-' gaus darbo. Rokuojama, kokie 5 turi savo automo
laivą .stengią prisivyti, už nuo vasario 27 dienos
bių gamyba lėktuvų ir tan virš septynis bilijonus dole-> kad 500,000 moterų ir mer- bilius, savus namus mažai
tat ir mūsų laivas “metęs
kų lyginsis su Hitlerio ga rių į pastatymą įstaigų ir j ginų jau dirba, daug iš jų kas turi. Tačiau yra ir tur
/ — Miela mums, kad vis
pėdas”.
myba tais metais prieš 1939 įstaigų padidinimą. Plieno lėktuvų gaminimo įstaigo tingesnių. Taip vienas iš
dėl to laimingai parvažia
m., kada jis rengėsi užka- produkavimas bus padidin se.
Guldavo
apsirengę,
su
vote. O kaip dabar bus su
Lietuvos atvažiavęs šaltkal
tas per 10,000,000 tonų, aridūtl pasaulį.
gelbėjimosi
plūdimis
automobilių bizniu?
“beužtenka gaminti karo Į yįg pra<jejO gaminti instruliumino
produkcija
per
700,Karo išlaidos pakilo nuo
reikmenis”, raportas sako.• mentus gydytojams.
Jis Prie §OBO
— Turiu dar naujus 42,
kasmetinio dviejų bilijonų 000,000 svarų per metus, ir “Jie turi būti gabenami, ir patg pasidarė visokių mašibet
parduoti negaliu. De
Nors keleiviams visų ži
dolerių liepos 1 d., 1940 m., magnis per 350,000,000 sva- greitai gabenami, gelžkeliu.j nėlių geiežiai apdirbti ir
nių neskelbė, bet meB jau šimts iš jų teks užlikti kraš
ligi beveik dvidešimta bili-. m Bett to.visko negana at- oru trekais, levais į pa-'dabar gerai verčiasi.
žinojome, kad Atlanto pa to apsaugos reikalams. Jie
jonų gruodžio 1 d., 1941 m. siekti 1943 m. programą iš i skirtaa
FLIS.
Kitas vėl daro baldus iš krantėse vokiečių submari nudažomi specialia spalva.
Turi priaugti ligi keturias- 125,000 lėktuvų per metus.
skardos. Irgi gerai prasigy nai porą laivų buvo nuskan Kitus pradėsime parduoti
dešimts aštuonių bilijonų do Mašinų įrankiai, be kurių
Tikroji ramybė ir taika
lerių šiais metais ir daugiau nebūtų galima vykdinti šią', bus tiktai tada. kada žmo venęs. Trečias suorganizavo dinę. Žmonės dar dieną bu tik nuo vasario 27 dienos,;
kaip šešiasdešimts bilijonų programą pagaminta tik už nės ištikimai laikysis Kris platesnio masto kepyklą, vo lyg ramūs, bet vakarais bet tik tiems, kurie turės
turi jau net šešis sunkve susirūpinimas padidėdavo. leidimą pirkti. Turiu dar
150,000,000 dolerių per me
dolerių kitais.
taus mokslo viešajame ir
žimius, jam sekasi puikiai.
Medžiagos' iš demokrati tus. kada Prancūzija puolė; privačiame gyvenime.
Dar vienas yra atvykęs iš j
jos tvirtovės teka ir vis te šiais metais iš viso įrankiai
Sv.
Tėvas
Pijus
XI
Šiaulių, kur turėjo drabu- J Rheumatic Happy;
kės į visus šio pasaulio kam turi pasiekti 1.2 bilijoną do
Forquick relief from iuhing of ecaema. pimpler,
lerių.
Smulkių
pramonių
įžiu krautuvę. Jis jau prieš i
athlete's foot, acab.ca. rashcs and other apus, kur demokratijos ka
ternally caused skili troubles, ūse *orld-famous
RelievesPainOuick
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription
DEL
JOS
TRIUKŠMAS
staigų
pavertimas
ir
pritai

keletą
metų
pramatė,
kad
Į
reiviai ir jūrininkai kariau
Greaseless, stainless. Soothea irnUtioe and
Thousands wbo suffcrrd from the torturin<
quickly stopa intense itch.ng. 3jC Uial bot tie
kymas karo produkavimui
Europoje gali kilti maiša-Į pains
of rheumalam. actatica, lumbago, neuja prieš ašį.
praves it. oryour money back. Aak your
ralria and neuntia—are certainly happy over
druųgist today foc D. D. D. PKESCRimOM.
their
discovery
of
NURITO.
Now
they
have
jau
pradėtas,
sako
raportas.
tis
ir
viską
likvidavęs
perĮ
Suv. Valstybių gamybos
N
found a quiclc-acting formula which speedily
relieves thoae ezhausting museular aclies and
sikėlė
į
Argentiną.
Čia
jau
pains.
NURITO
i*
trustvorthy
and
dependable
programa, aprašyta Rapor
—containt no opia tęs. If you want to feel again
“Pirmas nacių užkariavi
joy of relief fromi pain—«o you can ■work in
turi didelę dirbtuvę kurioje the
te Tautai apima kiekvieną
peace and sleep in comfort—be wise iand try
NURITO
under this ironclad guarantee. If r"
thė
mas
”
,
sako
Raportas
Tau

jam padeda apie 70 darbi very first i three
karo fazą. Raportas pabrė
doaes do not relieve that cruel
pain
to
your
satafaction
—
your
money
vili
be
ninkų. Jau turi įsigijęs du refunded. Don't suffer. Ask your druggtst
[gat today
žia, kad tiktai pradžia yra tai, “buvo užkariavimas sa
for NURITU on this guarantee.
(fT.N.CĄ
nuosavus namus.
padaryta. Tikri skaičiai ga vo žmonių”. Reicho dirbtu
vėse
dirba
vergai.
Demokra

minamų lėktuvų, tankų ir
— Kaip sekėsi kelionė jū
laivų neišduodami dėl mili- tijos dirbtuvėse dirba laisACHING-STIFF
romis?
tarinių priežasčių, bet sta vfls žmonės, kuriems teisė
tybos skaičius yra didingas. dirbti yra brangi, jie dirba
— Turėjome planus grįž
SORE MUSCLES
kur
ir
kam
jie
nori
pagal
OREITUI palengvinimui —
Gamyba tankų ir kitų ko
ti Pacifiku, tačiau kilęs ka
patrinkite su M tuiterole. Iš
jiems
tinkamų
aplinkybių.
braukimas su Šiuo “Countercheese
vos įrankių dabar tris syk
a
„
ras ir japonų submarinų
Irrltant" aktualiai gelbėja ir
,daugiau
.
.
.
.
Buvo
streikų. Brangus laigydo
skaudančius
museulus.
negu prieš metus; ,
,
„
veikla Pacifiko pakrantėse
digęstible
Geresnis negu “ muštard plas.
v
.
.
..
kas
buvo gaišinamas. Bet
ter
”
t
Daromas
I-Jų
stiprumų.
gamyba šautuvų visokių ru-' ,
a ®
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sutrukdė mūsų užmanymus.
as milk itselfl
dabar atstovai dviejų dišių beveik penkis syk dau
Ir kelionė Atlantu nebuvo
džiulių darbo organizacijų, i
SPKEADSl SLICESI TOASTSI
giau. Armijos karo lėktuvų
taip jau be nuotykių. Štai i
CIO ir A.F. of L. davė žodį j
' MELTS PERFECTLYI ''
gamyba “pagreitinta ligi to
kada
išplaukėme
iš
Rio
de
prieš streikus, ir darbdaviai
laipsnio kur su Anglija nes
Janeiro, kai vieną popietę
pažadėjo, jog svarbių pra
greitai pralenksime lėktuvų
rengiausi jau maudytis ba Taking your giri to tiko
monių dirbtuvės nebus už
movies?
gamybą ašies šalių. Dar
seine ant denio, pamačiau,
darytos. Karo Darbo Tary
svarbiau, mūsų įstaigos pakad mūsų laivas smarkiai
ba svarstys visus skundus.
daugins gamybą ligi to laips
siūbuoja. Keistas įspūdis
nio kur mes galėsime kon-j Penki milijonai darbinin— vandenynas ramus, Jo
Wateh out that your breath does not
troliuoti orą pasaulio kovo- L.į įtraukti gamybos progkio vėjo, o laivas supasi. offend
... you yourself probably don’t
fcnow whether It’s ofTenslve or othenrlse.
je visose vietose.” Armija rame; sekančiais šešiais mė
u-"Tik paskiau įsitikinome, If
you *ant to make a hit wlth your
("Draugas” Acme telephoto)
dabar turi “keturių rūšių nesiais reikės dar 5,000,000
friend, there's a way to make your
kad laivas plaukia zigza giri
breath more agreeable. And lt's easy.
Mayris Chaney, Philadel- gais, kas septynio8 minutės , «mply rlnse Ūm mouth wlth Llatertno
kovos lėktuvų — geresni Prieš pabaigą metų reikės
.
...
.
Antiseptic before you start out. Llsterlna
negu pagaminti užsieny.” į tris syk tiek darbininkų, ir phijos šokėja, Mrs. Roose- ...
keisdamas kryptį Vis pasi- halts food fermentatlon ln the mouth,
Armijos pasaka, yra paša-. 1944 m. keturis syk dau- velt proteguojama, kuri pa sukdamas. Dčl to buvd daug1 grtSTi
ka įrengimų ir aprūpinimų i giau. Išlavinimo programa skirta civilinės apsaugos spėliojimų: vieni sakč, kad
Marine toothet, clesnses and refreihe*
galutinos armijos iš septy milžiniško didumo pristatys ’ darbui su didele alga. Dėl taip sunkiau submarinui pa- j
membranes caused
bv head coldi, driving, winda, movies,
nių milijonų vyrų, didžiau reikalingus vyrus ir mote-'to kongrese sukeltas triukš. ?e w«rl'. 1««« hoora. Iree dropper
‘“‘IT' kid i usteriiIe"amtisertic
with «ach bottle. At all Drag Stores.
rla. Dabar bevelk 2,500,000mas.
sia tautos istorijoj.
vokiečiai turį specialius prie | Te
y<

Praėjusių aštuoniolika mėj
nėšių karo gamybos istori
ja, ir ką Su v. Valstybės tu
ri daryti atsiekti didžiąją
ginklų viršystę. • yra apra
šyta Raporte Tautai, paga
mintam prezidento Rooąevelto įsakymu ir išleistas
Archibald MacLeish, Faktų
ir Skaičių Ofiso direkto
riaus.

^ItchinėS

HUSTĘROLF

WOTCH OUT!

/

Didelių Barabanų, mažų Barcha
nų, “Tunable Tom Toma” pritai
komi prie vlaoklų Barabanų aetų, greiti pėdintai ’Cymbola” Ir
“Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi, ”HI-Boy after beat Pedale”
benams lr orkestrams, Trūbos,
Ciarinetai, Saxaphonat, Trombo
nai "Standard" ISdirbysfilų, Smuikos. Cellos, StrOnlnlal Basai, aultaral. Banjos. strflnų, lr “cases”,
"mouth pieces", “mute reeds”, lr
muzikos stoviklSs.
Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smlčėlų ir
"cases". Pataisome lr atnaujina
me visokių išdlrbysčlų phonografus ar jų dalis.

DRUMMERS SERVICE
914 Maxwell Street, Chicago

A. B.O.

1942

FEBRUARY
SALE

Kam reikalinga pirkti
namų reikmenų, tai pats
laikas pirkti dabar, nes
dar yra didelis pasirinki
mas ir kainos prieinamos.
Gi vėliau, nežinome, gal ir|Į
už pinigus nebus galima1
gauti.
Radios, elektrikiniai šal
dytuvai, skalbiamos maši
nos, elektrikiniai dulktų
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, gesinius,
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
8241 SO. HALSTED ST.
ir
8409 SO. HALSTED ST.
Tel. YARds 8088
Budriko radio programos bflna

sekmadieniais U WCFL—1000
ktl. radio stoties, 5:30 vai.
vak. Chicagos laiku lr ketvir
tadieniais ii WHFC—1450 kil.
radio stoties 7 vai. vak,.
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Kūrybingas seimas
Penkioliktasis Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas,
įvykęs pereitą sekmadienį Chicagoje, praėjo gražiai,
tvarkingai ir kūrybingoje nuotaikoje.
Tenka gėrėtis ir džiaugtis rife tik dalyvių gttūsumu,
kurie parodė duosnią ir gražią širdį kilnėms tikslams,
bet taip pat ir kruopščiu seimo rehgėjų pasiruošimu
svarstyti dienos bėgamus klausimus.
Penkioliktojo Tėvų Marijonų Bendradarbių seimo at
stovai tikrai visus žavėjo savo pasišventimu, darbšturiiu ir nepaprasta energija. Užtat gyvai parėmė Tėvų
Marijonų kilnų misijų darbą, kuria palaiko, stiprina
iri ugdo katalikybės ir lietuvybės dvasią lietuviuose.
Ne tik penkioliktojo Tėvų Marijonų Bendradarbių
Seimo atstovai, bet ir dalyviai parodė kilniaširdį dos
numą Tėvų Marijonų didelei ir nepaprastos reikšmės
veiklai.
Mes galime didžiuotis geriaširdžiomis lietuvėmis ir
kilniais lietuviais, kurie sunkiai uždirbtą dolerį auko
ja katalikybės ir lietuvybės tvirtovėms palaikyti iri jas
Stiprinti.
Penkioliktasis Tėvų Marijonų Bendradarbių šeimas
konstatavo baisią pasaulinę būklę, kuri gali privesti
žmohes prie katastrofos. TOdėl seimas ragino visus
pirkti Jungtinių Amerikos Valstybių apsaugos bonus
ir remti Raudonąjį Kryžių, kad kuo greičiausiai Jung
tinės Amerikos Valstybės pergalėtų priešus ir švęstų
didelę ir triumfališką pergalės, demokratijos ir žmohiškUmo šventę.
Penkioliktasis Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas
aielejos ne tik Jungtinių Amerikos Valstybių reika
lais ir
pasižadėjo visomis Išgalėmis remti Jungtinių Ameri
koS Valstybių prfežidfentą Rooseveltą ir krašto vy
riausybę, kad apgintų mūsų kraštą nUo barbarų, bet
taip pat neužmiršo tr Lietuvos reikalų ir seimas ska
tino remti visas HfetriVių pastangas, kad Lietuva HL
sikovotų laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

bėimaš taip pat nagirio visus chicagiečius aktyviai da
lyvauti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienos
i— 16 vasario — minėjime, kuris įvyksta vasario 19
d. 2 vai. Chicagoje, Ashland Blvd. Auditorium. Seimas
parodė gyvą susirūpinimą lietuvių tremtinių Sibire rei
kalais.
Penkioliktasis Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas
buvo sušauktas šūkiu pagerbti a. a. kttn. J. Navicką,
kuris yra daug husipelnęs Katalikų Bažnyčiai ir lietu
vių tautai, iri įamžinti jo vardą. Seimas nutarė įsteigti
kun. J. Navicko fondą, kuris duos galimybę neturtin
giems jaunuoliams pasiekti kunigystę: Kun. J. Navic
ko fondo tvarkytojais seinlas paskyrė kun. kleboną
ig. Albavičių, kuris tą pačią dieną įhešė į fohdą $100,
A. Vaišvilienę ir kun. dr. K. Rėklaitį. Tėvų Marijonų
provincijolą.
Penkioliktasis Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas
gyvai rūpinos spaudos reikalais iri ffUtafė paremti ptklginiai ir platiniftiu Tėvų Marijonų MdŽi&imis laikraš
čius, kaip “Drangą”, “Studentą £otfįH tr “Laivą”.

Penkioliktasis Tėvų Marijohų Bendradarbių seifhaė
gyvai Svarstė aktualius klausimus iri pasižymėjo kūry
binga nuotaika, kuri duoda gražių gararitijų, kad nu
tarimai bus šimtų procentų įgyvendinti.

Atrodo, kad karas bus liftas,
bet mes jĮ laimėsime
Kada dabar naciai traukiasi sovietų rusų froritfe, la
bai įdoftni pažiūrėti į visas tas priežastis ir sąlygas
kabių nepasisekimo. Juk naciai galvojo, kad jie žaibo
greitumu suduos lemiamą stnūgį rusams bolševikams,
v dfciečiai naciai buvo šimtu pr&centų įtikėję į “blitzkriegų” pasisekimus, Biitskriegas buvo sėkmingas su

I

iACOAI

lenkais, prancūzais, olandais ir belgais. Bet nacių
“blitzkriegas” sudužo rytų fronte.
Vokiečiai naciai jau pereitų metų ankstyvą pavasarį
galvojo per Turkiją smogti į Kaukazą, bet jų planams
pastojo kelią Jugoslavija. Todėl naciams teko pora
mėnesių sugaišti Balkanuose, tik birželio mėnesio pa
baigoje vokiečių naciai, pakeitę savo nusistatymą briautis per Turkiją į Kaukazą, nutarė karo mašiną paleisti
kita kryptimi, ją ir paleido.
Vokiečių naciams iš karto sekės, bet atėjo ruduo ir
šalta žiema, kuri atnešė visai kitą situaciją. Patyrę
Vokiečių generolai Hitleriui patarė trauktis į patogias
pozicijas žiemavoti, bet Hitleris generolų nenorėjo
Klausyti, nes galvojo, kad tai bus smarkiai pakenkta
Vokiečių tautos prestižui, todėl ir žiemos pradžioj vis
dar Hitleris neatsisakė nuo savo planų ir paėmė į sa
vo rankas visą karo vadovybę. Hitleris manė, kad jo
kariai galės žiemavoti traukiniuose, bet pasirodė, kad
šis planas neturėjo realaus pagrindo, negalėjo tiek
traukinių pristatyti, o rusai bolševikai pradėjo stumti
vokiečius nacius atgal.
Vokiečius nacius užtiko toks šaltis, kad tuč tuojau
karių žaizdos sušąlą ir kareiviai įniršta, o šiltų drabu
žių nėra pas nacius užtektinai.
Vokiečiai naciai, kaip pirmiau sakiau, buvo įtikėję
į “blitzkriegą”, todėl jų pasiruošimas buvo “blitzkriegeriškas”. O rusai bolševikai pasimokę suomių fronte,
labai smarkią atydą atkreipė ir į sunkiosios artileri
jos gamybą ir rusų bolševikų sunkioji artilerija iš sau
giausių ir tvirčiausių vietų įstengia vokiečius iškrapš
tyti, o vdkiečiai naciai tokios sunkios artilerijos, kaip
riusai bolševikai, neturi, šalia to, riusų bolševikų stipri
kavalerija irgi lošia nepaprastą vaidmenį ir atneša di
delius laimėjimus.
Ar nebus tik vokiečių nacių traukimosi rusų fronte
svarbiausia priežastimi, kad vokiečiai perdaug išdi
džiai galvojo apie savo jėgas, o priešą laikė žymiai
silpnesniu už save. O reikia nepamiršti, kad naciai taip
pat galvojo, kad sudavus smūgį rusams bolševikams,.
Viskas ten viduje subyrės. Bet naciai tokiu galvojimu
skaudžiai apsiriko ir šis apsirikimas dabar reikalauja
labai labai daug iš jų aukų ir kraujo, o ir nuotaika
vokiečių tautoj yra nupuolusi dėl nepasisekimų.
Nors vokiečiams naciams ir smarkus smūgis yra su
duotas, bet dar neatrodo, kad jau naciai visai yra su
mušti, nes iš Kubiševo pranešama, kad vokiečių armija
traukiasi gana tvarkingai.
Nors naciai rusų bolševikų fronte traukiasi ir labai
daug turi nuostolių, bet taip pat yra reiškinių, kad
jię taip pat ruošiasi dideliai ofenSyvai.
Vokiečių nacių karo pramonė smarkiai dirba. Ne
tik Vokietijoje, bet ir vokiečių okupuotuose kraštuo
se karo pramonė dirba visu tempu. Pavergti ne savo
rioru gamina ginklus ir kitą karo medžiagą vokiečiams
naciams^ bet priversti. Pavyzdžiui, prancūzų okupuo
tosios teritorijos nacių armijai gamina tankus, lėktu
vus, parašiutus ir dujokaukes; Belgija stato nacių lai
vus. Danija taiso kovose sužalotus laivus. Olandija
gamina smogiamuosius bombonešius ir radijo apara
tus. Čekoslovakija gamina visokius ginklus, ypač tan
kus ir patrankas. Lenkija — lėktuvus ir kasa anglis
naciams. Jugošlavija duoda varį ir chromą, Graikija
— nikelį. Norvegija aprūpina aliuminijumi ir žuvų aliejumi; o pastaruoju laiku gamina ir pašliūžas. Koks
okupuotas kraštas ką gamina naciams, šias žinias pa
duoda The American Magazine pirmame numeryje.
Nors karo pramonė pas nacius smarkiai veikia ir
atrodo, kad darbo jėgų jiems netrūksta, bet silpniau
sia riaėių pusė, tai stoka benzino, nes naciai teturi tik
3 nuoš. pasaulio benzinos produkcijos. Tačiau naciai
moka benziną pasigaminti iš anglių ir planuoja pagrob
ti Kaukazą. Kaip naciams šis planas pasiseks — pa
rodys ateitis.
Dabar viena aišku, kad šis karas bus ilgas ir Šim
kus. Užtat mums, kurie stojame už Jungtinių Ameri
kon Valstybių pergalę Ir laimėjimus ir mes šventai
tikime, kad mūšų kraštas laimės, todėl tenka gerokai
susispausti, atsisakyti nuo didesnių konfortų ir savo
išteklius aukoti Jungtinių Amerikos Valstybių perga
lei, perkant apsaugos bonus, remiant Raudonąjį Kry
žių, žygiuojant vieningai ir drąsiai po Jungtinių Ame
rikos Valstybių vėliava, kuri žada ne tik mūsų kraš
tui gražesnį gyvenimą, bet ir pavergtiems.
Dar tik karo pradžia, jau jis iš mūsų pareikalavo
aukų, dar daugiau pareikalaus, užtat taip gyvenkime
ir dirbkime, kad galėtumėm švęsti mūsų krašto per
galės šventę ir pavergtųjų tautų išlaisvinimą.
Žinoma, gyvenime įvyksta staigmenų ir netikėtinu
mų, todėl ir karo reikaluose gali taip pat tokių daly
kų pasitaikyti. Kartais gali Vokietijoje, ar Italijoje ir
Japohijoje įvykti staigmenų, kurios gali greičiau ka
rą užbaigti, negu mes šiandien tikime: žodžiu, staig
menos gali mūsų samprotavimus dėl ilgo karo sugriau
ti. Kaip ten įvyktų, mums šiandien aišku, kad dabar
viską turime daryti, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės laimėtų. Jos tuo keliu ir eina, o mes padedame
jai tuo keliu žengti ir visados padėsime, nes mums
yra brangi laisvi
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(“Draugas” 1919 in.
vasario 10 d.)

Vokiečiai kritikuoja prez.
Vilsoną... Vokiečių spauda
smarkiai kritikuoja prezid.
Vilsoną, kam šis nutraukęs
diplomatinius santykius su
Vokietija, ,

•

Po svietą pasidairius
Daug ant svieto yra tei
singų žmonių, ale mano del
nas pripažino, ir jūs pripažinsite, teisingiausiu žmo
gum Čalį Virvagalį.

Kritiškas stovis Olandi
joje.. Didesniuose Olandi
Jis labai mylėjo vieną
jos miestuose gyventojai ke merginą, kuri tačiau į jį nei
lia nerimą dėl maisto sto kreiva akia nežiūrėdavo. Ne
kos.
galėdamas suminkštinti šios
kietos mergaitės širdies, Vir
Sustreikavo butų prižiū vagalys nutarė suvesti sąs
rėtojai... Chjkcagos vidurį kaitas su gyvenimu. Nuėjo į
miesty didžiųjų butų prižiū vieną hardvare štorą nusi
rėtojai sustreikavo. Su jais pirkti virvę pasikarti. Store
streikuoja langų plovėjai ir tuo tarpu nieko nebuvo. Štor
grindų plovėjos. Visi reika ninkas ir gi buvo kur tai va
lauja sau didesnio atlygi landėlei pasišalinęs, Kiek pa
nimo: prižiūrėtojai 70 dol. laukęs ir nieko nesulaukęs
į mėnesį, langų plovėjai 75 Virvagalys pasiėmė virvę ir
dol. ir grindų plovėjos 50 išėjo iš štoro. Bet kaimy
dol.
nas pamatė, greit pašaukė
•
policiją, kuri pasiekė vagį
Gary, Ind..., Darbai čia ir, kai įėjo į namą, Čalis jau
eina gerai, žmonės uždirba buvo save pasikabinęs. Poli
gerai. Lietuvių čia yra arti cija greit nupiovė virvę, at
300 šeimynų. Ilgą laiką lie gaivino meilės auką ir pra
tuviai čia tarp savęs vaidi- dėjo kamantinėti, kam jis
jos. Jau susiprato ir dabar virvę vogė.
• ’k ’ ‘V V“’
gyvena didesnėje vienybėje.
— Hohest, kaip Dievą my
Neseniai parapijonys sulau liu, Virvės nevogiau, — tei
kė naujo kunigo, kuriuo vi sinosi Čalis Virvagalys. —
si patenkinti. Sausio 28 d. Aš tik būčiau pasikoręs iri
Šv. Mykolo; draugija ;spreųr • virvę atgal į hardware što
gė vakarą, kuris pelno davė rą sugrąžinęs.
$300.
•
žiūrėti, kad maisto spekuIspanija protestuoja prieš Chicagoj įsakė aštriai priVokietiją.... Ispanų valdžia liantas be svarbios priežas
protestuoja prieš vokiečius, ties nekeltų kainos už val
kam jie varžo neutralių val gomuosius produktus.
stybių prekybą.
•
Fordo pasiūlymas... Hen
Chicagoj trūksta anglių... ry Ford, žinomas automo
Chicagoj, III. vėl stinga an bilių išdirbėjas, siūlo vy
glių. Dabar teisinamasi va- riausybei savo dirbtuves
gonų trūkumu. Gerai, kad naudoti karo reikalams.
atsileido šaltis, jau galima
•
šiaip taip kęsti.
Lenkija reikalauja aukso.
•’
Rusų Lenkijos lenkų laik
Įsakė prižlūriėti maisto raščiai atsiliepia į gyven
spekuliantus... Federalė vy tojus pristatyti aukso ne
riausybė aavo valdininkams priklausomai rusų Lenkijai.

Klausom aną diėn lietuviš
kos balšavikų radio progra
mos. Anaunceriri garsina nau
jus narius,
prlsirašusius
prie balšavikų kultūros. Iš
penkių narių, keturi taVerininkai. Ant rytojaus suėjęs
vieną balšaviką klaUSiūf

— Pasakyk man, tavorščiau, dėl ko jūs visą savo
kultūros vajų daugiausiai
kreipiate į tavernitikuš? Va
kar girdėjau garsinant pen
kis naujus narius, kurių tar
pe keturi tavernirikai?
-- Matai, profesoriau, —
paaiškino man tavorščius,
mes lietuviški balšavikai,
randam, kad taverninkai kul
tūros atžvilgiu žemiausiai
stovi, dėl to ir pasiryžom
juos apkultūrinti. Prie pap
rastų žmonių begalime pri
eit, nes, nežiūrint koka kul
tūra save dangstom, jie mus
kaž kaip iš tolo užuodžia,
kaip stakjardų smaradą iri
nesiduoda įvylioti į Bdlšavikišką tinklą. Su tpvferihihkais gi kab'kfta/
Petkūnų čaliukris,

iš dantisto,

klausia

parėjęs
tėvo:

— Pa, pasakyk man, ari
ištiesų dabar daktarai trau
kia dantis be skausmo?
— Taip, dabar dahtisterija taip išvystyta, kad visai
neskauda, kaip traukia dan
tį.
Tai

kodėl daktaras
traukdamas man dantį suti
ko, kai aš jam įkandau į
—

pirštą?
Vaina, tavoriščiai, tai vaina. Ji palietė net vadlriarhas
“fau” šokikes. Dėl britų blo

kados negalima iinporituoti
plunksnų, kuriomis šokikės

dangstydavo savd

“griožį”,.

Dabar nabagės negali išmislyti, kuo pakeisti tas plunk

snas.
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Daug tikagiečių pasiūlė savo kraują sužeistiems kariams

Moterys Raudonojoj Audroj

- Lietuvės "atakuok" Raudoniji Kryžių. - Kraujų daugiausia aukoja
moterys. * Mūsiškės ruošia raiščius karių žaizdoms. -16,000 bandažų
per dienų. - Su maske ant veido.

Vienos Rusės Dienoraštis
a

R. SARAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius
Rado K. J. Prunskis
Uniformuotos mergaitės
džia plonu retežėliu ant kak siūtais ir nunertais drobu(Tęsinys)
kraštus, į laisvės šalį.
Po vienos valandos viskas buvo praėję. Nelaimingas laksto kai skruzdės
lo ir ištraukia mažą auk žiais.
(Tęsinys)
gimdymas. Nataša gulėjo rami ir išblyškusi lovoje, didevieną rytmetį Čikagoje
kfy8eli» kurs buvo P1
—
mes turime triade
šimties įvairių rūsių,.— aia
lės ašaros riedėjo per jos skruostus. Prie jos sėdėjo Igo- 'pasukau Michigano gatve. aisleP08 P° drabužiais.
kiną bedirbančios moterys. 10. Bombanešiams virš miestų atskridus
ras ir mėgino ją suraminti.
Gyvenimas
Visur
ramus, žirklės, ką kerpa 45
— Dedame į dėžes,1 paruo
Natašos lūpos pradėjo drebėti, ir ji tarė:
normalus. Nepastebėsi, kad audeklus iš karto
Anglų bombanešiai atskridę virš Vokietijos miestų
šiame išsiųsti kur reikės.
— Ira, kodėl mes nemokėjome išgelbėti savo kūdikio*
metas, nejausi,
kad
gyventuojoBe
nepaprastą siaubą sukeldavo: nerimu ir
Keliaujame į kitus hmViršutiniame aust?.e ran
— Nesikankiūk, - atsakė jis švelniai. — Dlf Stttil&U- j ten kažkur okeanuose drau
rūpesčiais jų veidus išvagodavo. Bomboms staugiant nebe
ksime jų!
kOai
kautynėse. Tik barius. Prie stalų eilės raš- dame būrelį baltai apsitaigali būti juokui vietos, tada žmogus ieško tik saugią vie— Gal tu..j bet ne aš, Igorai!
septintame bloke nuo mies tininkių, vis savanorės, be siusiu moterų, kurios daro i tą — slėptuvę nuo prieš orinių puolimų. Bet labai dažnai
atlyginimo — dėl nukentė- bandažus:
to centro, kur įsikūręs Rau— Čia jos prakVkuo;asi, 1 ir saugiausioj vietoj karo bomba žmogų suranda ir jo gy
Lapkričio 2 d. donasis Kryžius — judėji- juSių skuba dirbti. Aptinkame skardžiai ūžiančią msu- išmokomos kaip daryti, o vybę išplėšia.
Eiti dabar į turgų vienas malonumas. Iš kur atsirado naas nepaprastas. Jaunos, šiną. Siuvėjas ant stalo pfc- paskui turės mokyti kitas
Vokietijos sostinėje Berlyne 1940 metais ne vieną
sviesto, cukraus, medaus, įvairiausių žuvų, saly klos; da- gražiai uniformuotos mer1 kartą pergyvenau karo orlaivių puolimus iš oro.
...
,
.....
„ . j4jXi u
.siklojęs 45 eilės audeklo e-Į įvairiose miesto da.’y3t.
ba# galima turguje viako gattti, malkų krautuvė, auga,
didžiuliuslektrine mašina vienu kar-!
(Bus daugiau)
Išgirdai pavojaus sirenos balsą, šok iš šiltos lovos
. _ .
.
.
kaip grybai po lietaus. Jų įrengimas skubotai paruoštas į kus ir. krauna į automobi- , tu per
visas eiles kerpa —1
Į ir bėg į slėptuvę. Pasilikti kambary kažkaip nejauku,
. .. šiltus
....
....
.
1
naujas iškabas: batai, brezentai, skrybėlės, ratai ir t. t. liUs. Laksto kai skruzdės, I! ruošia
dfabuzelius vai
Smuiko* “Oru u jie**
smarkus bombanešių urzgimai ir bombų staugimas nerviprimityviškiausiu būdu išstatyta pirkėjų akinas.
Moterys karo tarnyboje
kams, kuriems karas atims Inai nedailu kninnop Zm • į na ir kelia dūsioj nervimą, šalia to, yra griežtas įsakymas
NEP! (Naujoji Lenino ekonominė politika, pa
- Matote, tai šikagietės motutę' Mvel>’ kuri1 namua >-»<znliHtiii esti geri. Bile ko * visiems keliauti į saugesnes vietas, tik motina su mažais
skelbta nuo 1921 m., provincijoje tik pora metų įsi- savanorės, - pasakojo rtt- PaverB » krūvelę griuvėsių Uiu reikalu pasiskelbk ‘llrsn vaikais gali palikti kambaryje. Bet ir motinos labai dažgailėjusi.) Visi laisviau atsiduso! Prekyba ir mainai jau peatingoji ponia Daužvar- i ** peleni*.
' nai su mažais kūdikiais ateina į slėptuves.
t»«»* “<’!>»-«sifled” skyriui**
vėl leisti, kiekvienas gali verstis ir pirkti, kO nori. Į vals dienė, kuri tų dienų man
Slėptuvėse vieni snaudžia, kiti skaito, treti kortuoja,
~ Vienu
tybinių kopefatyriį pardavėjus žiūrima Su pasigailėjimu, buvo puikiu vadovu po šių kerP“ P° ka,i’ Simtus draketvirti sprendžia kafo problemas, o penkti, nepaisyda
niekas iš jų Uepėrka. jei kas dar pas juos užklystu, tai didžiulę įstaigų. - Tos pa- ^ža„ių; °irbu n"° 6 ,^°
mi patrankų tratėjimo, lėktuvų urzgimo* paskęsta į ro
tik tų prekių, kurias valstybė monopoližavUsi. Kalbama,
I
want
.
4 •
iki
9
vakaro.
Pusę
Laiko
mantiką, tik kai namas nuo bombų sudreba, iš jų veidų
kad privatinėje prekyboje tuojau bus galima visko gauti. neles per savaitę vieną die dirbu nemokamai. Reikia,
FIGHTING
DOLLARS
malonūs šypsniai pranyksta, su išgąsčiu pažvelgia kaž
Kad koperatyvai didelę privatinės prekybos konkurenciją ną aukojasi darbui dėl nu visi turime pagelbėti. —
kur
ir tarsi riorėtų išmetinėti kam čia tas bombanešių
pajuto, galima spręsti iš jų elgimosi su pirkėjais. Patar kentėjusių nuo karo. Jos
trūkimas ardo jų širdžių pašnekesius.
nautojai tapo mandagesni, visur išlipdyti lakštai publikai čia atvyksta su savo auto Sužeistiesiems....
Būrik ir tokių atsitikimų, kad ne vieną pavojaus sig
įspėti, dėl nemandagaus pardavėjų elgesio kreiptis į ad mobiliais, išvežioja siūlus,
Čia vėl ant stalo sukloti
kitokią
medžiagą
į
įvairias
nalas
užčiumpa mieste afba važiuojant požeminiais trauministraciją.
tokie lyg merlės — lyg lig
i kiniai*. Jei mieste pavčjaus signalai užklumpa — turi
Žodžio “draugas” ir “pilietės” veik neišgirsi turguje. miesto dalis, kuf darbuoja nino audeklai, o viršum iš
America
taust
be
strong.
ieškoti artimiausią slėptuvę, 6 jei važiuojant požeminiais
Moterims dažniausiai sakoma “poniutė”, o vyrams dar iš si taip pat savu noru susi braižyti langeliai — paženk Every man and womin mušt
traukiniais, tai traukiny* atvažiuoja į artimiausią stotį ir
their strength to the
įpročio sakoma “pone pilieti”. Vakar man su Otmaru ei rinkusios moterys. Sios mer linta kokiais mažais gaba eontribute
atrength
of
America
at
war.
gaitės turi intensyviai dirb lėliais turės su ana nuosta
čia keleiviams požemyje tenka kartai* ir keletą Valandų
nant per turgų, vienas pirkėjas šaukė:
Some
are
carrying
guns
—
ti. Jos ne tik išvežioja rei biąja mašina sukarpyti.
palaukti, kol iš miesto neprašalinama* bombonešių skra
— Poniute, pone pilieti! Salyklą, puiki salyklą! Prieš
some are flying planes—some
jojimas. Sustaugia sifettoa balsas, kad pavojaus nebėra,
kiamus
dalykus,
bet
if
are giving their blood on ships
— Tai dėl “Blood donorą”
revoliucinių laikų galėčiau pasakyti! Net if prie caro —
at sea.
gali važiuoti namo.
atsėdėjusios mokosi šofe — nušluostyti, dezinfektuoduok Dieve ja'm ramybę »— tokių skanėstų nebuvo!
YOU on the home front mušt
O kitus pavojaus signalai užklumpa kavinėje, dar ne
ti jiems padarytas mažas
rio darbo:
Už tokį elgėsį prieš metus žmogus galėjo pulti sušau
buy those guns—those planes—
baigta gerti alus, vokietis su alaūs bonka skuba į slėptu
thoae ships. That mušt be your
dytas. Dabar žmonės tuo visai nesistebi, nematydami čia Vairuot if pataisyt automo žaizdeles, per kurias bus
contributlon to freedom under
vę ir ten baigia tuštinti alų.
nieko ypatingo; jis taip kalba visai ramiai. Tik jei pro bilį, važiuoti be šviesų (lėk imamas kraujas sužeistie
Arei
Ė U Y DEFENSE
Požemyje — slėptuvėse naktį riubodue gyvenimas,
STAMPS AND BONDS TO
šalį eina GPU valdininkas, žmonės daros atsargesni. Bet tuvų puolimo metu), teikti siems. —
DAY—buy tbem with every
užtat kai kas kartais lėktuvam* urzgiant, patrankoms
ir apie juos ne taip girdėti; žinoma, dar ir dabar dingsta pirmąją pagalbą. Ir visos
Vėl aptinkame kambarį
penny yra have to aparei
dundant, bomboms staugiant pa*iliėka kambaryje ir stovi
daugumas žmonių be pėdsakų, paslaptingu būdu.
čia ateina savu nofu. If u- užgriautą visokiausiais paprie durų. Kartais toks drąsuolis ir nepamato kai atsidu
| beturiu kalbą išvertė Ižakeiė Matusevtčiflt

Dabartinė žmonių savijauta tokia, lyg jie būtų išti-

nifOrmA8"įSigy]a”savais pl

aus metus kur požemiuose buvę, o tik dabar pradeda vienas po kito iš tėfl išSikaparnUPti if rodyti* saulės šviesoje.
Bolševikai pamatė, kad be prekybos if privatinės inciatyvos gyvenimą* silpšta. Dabaf galas Visiems bolševiIru
VoromUl Tai
vieni* girdimų
crlrrilmii kalbu
kų kerams!
'tai VisUf
kalbų furifiVa
turinys,
Vienas komunistų šiandien pats pasakė man:
— Tarp mūs kalbant, su komunizmu pabaigta! Mes

nigaia mokėdamos net po
dolerių Džįaugiuoai tod
lietuvės gražiai prt€ tų
dtrb pri8ijungia. Jau tu
j.
rime apie septynetą lietu
viškų vienetų. Katalikių mo
terų kuopos šioje dirvoje
kbmunižmu žaidėme, bet pamaži jis turi pasitraukti.
irgi rodo Labai gražų atsi
Šiandien prie arbatos buvo daugiausia kalbama, kaip davimą.”
ilgai išsilaikys komunizmas. Aš įsikarščiavusi pareiš
Lietuves “atakuoja”
kiau aavo įspūdžius iš turgaus.
Raudonąjį
Kryžių
Grigalius Aleksahdfovičitls manęs klausė3 tylėdamas,
man išsikalbėjus, tarė nusiminusiu balsu:
Pradedame eiti per atski— Tai būtų iš tikrųjų labai puiku. Bet paskutiniu me- rūs kambarius. Uniformuo
tu sužinojau, jog GPU savo veikimą kaip tik sustiprino, tos moterys, su raudonomis,
Tiesa, jie sušaudo mažiau, bet jie metą tinklą labai sis- žaliomis, gelsvomis antpetėtemingai. Jie regištriiojš viską, kiekvieną laišką, kiekvie- mis tik laksto iš vieno kamną žodį; bet visai rkmiai ir paslapčia. Mano nujautimu šis bario į kitą. Matyt iŠ širfamumaa pranašauja dar didesnę audrą, tai tik atsikvėpi- dies tam darbui atsidavurtias prieš naują smūgį. Visais atvejais reikia dabar būti sios. Aptinkame vieną, o ve
dai atsargesniam, kaip kad anksčiau, norint nepatekti į liau ir kitą būrelį lietuvių,
spąstus, aš tam turiu neabejotino if tikro pamato.
jų tafpe ir “Moterų Dirvos”
Dėl šios Grigaliaus Aleksandravičiaus pastabu* paki- redaktorę Sakalienę. Vėl ku
lo ilgesnių ir karštų ginčų. Otmaras manė, kad Grigalius riasi natiji talkininkių vie
Aleksandravičius į dalykus žiūrįs per daug pesimistiškai, netai, nori įsiregistruoti,
nes sveikas protas vis labiau nugalįs fahtastišką ir aklą
— Bet tiek daug padėjė
utopiją. Daugumas jam prit&rė. Tik profesorius Murato- jų susįranda, kad mes dar
vas pripažino Grigaliui Aleksandravičiui tiesą ir tarė:
bo nebeužtenkame, — kal
(Bua daugiau.)

Lei Your Artswer fo Bombs Be—BONDS!

We are flghtlng enemlei who wlll stop at nothlng. With our
homes, our very lirea at atake, ihall we stop ahort of giving our
dimea and dotlkrs fbr Efcfenbe? Buy Defense Bonds ahd Stamps
every day, every week. Buy aa if your very llfe depended upon
u, n autui

.......... _

...

*

ba joms to skyriaus virširiirtkė, sakydama, kad laiki
nai net naujų vienetų re
gistravimas sustabdytas.
— Mes pačios ir pinigus
surinksime, ir medžiagos
nusipirksime, ir nrimegsime,
o tada jums atgabensime, į
Raudonąjį Kryžių, — nepa
siduoda lietuvė*, būtinai
verždamosios padėti armi
jai ir nukentėjusiems.
Skyriaus vedėja
kinta

paten

ji šypsodamosi žal-

16 VASARIO
Nepievėsuos kaip būdavo trispalvė
Ir aikštėsnk jau liesiflnks ffiiftia...
Lyg slibinai, tarytum devyngalviai
žiauriais nagais Užgniauš mums krūtines.
Užgniauš, kad apmaudas neprasiveržtų,
šešioliktą Vasario minint švęst.
Nesutalpinančiai krūtinėj keršto
šiandieną, Lietuva, tau sunku kęst.
Bet tu save sutramdyti mokėjai —
Nelaimėse vis išdidi buvai
lr vilties kupina šventai tikėjai,
Nesižavėjai svetimais dievais...

Žinau, tau užvirė tulžis ir kraujas
Akivaizdoj tiek išgamų sūnų.
Bet nešk kantri ir šią nelaimę naują
Sunkios vergijos vieškeliu senu.

Tiktai, lyg Nemuhas prieš varant ledą,
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas —
Ateis diena* ir tu atgausi žadą
Ir tavo galios priešai nusigąs!
Ateis diena — patvinsi, neši, griausi
Is visą dumblą šluosi į krantus!
Tau atsivers, kaip krištolas tyriausis
Gyvenimo akiratis platus.

Iš šids nelaimė* tu sveika pakilsi
Ir eisi vėl jauna, graži, drąsi.
O mes liuosybę daf labiau p&milsim
Ir būsime, kaip buvome laisvi!

Suplevėsuos, kaip būdavot trispalvė
If aikštėsna vėl susirink* minia ■>—
Sutraiškinsime šliužą devyngalvį,
Kur šiandie graužia mūsų krūtines.
4. Aistis

ria vienmarškinis koridoriuje, garsiau bombai sustaugus
ir supurčius namą.
1940 m. vieną spalių mėnesio naktį Sirenos skelbia
pavojų. Jau girdisi anglų lėktuvų urzgė sy s. Vokiečių
priešlėktuvinės patrankos šaudo į anglų bombanešius. Bet
1 sau galvoju, nejaugį tuojau ir turi pataikyti į mano gyve
namąjį namą. Ramiai guliu lovoj* ir bandau užmigti, pa
trankoms dundant. Tik girdžiu kad ore didžiausias pat
rankų triukšmas, šokstu iš lpvos, stoviu prie durų ii Lu
kiiu kas čia bus. Tik staiga pasigirsta baisus ir šiurpuj
bombos staugimas, pat* nepamačiau kaip duris atsivėrė,
ir iškritau į koridorių, visas namas tik sudrebėjo, o ma.^e
nukrėtė šiurpuliai.
Ryt dieną patyriau, kad netoli mano gyvenimojo nai /no krito bomba, pataikė į slėptuvę ir nuskynė ne viebą
1 gyvybę. Po šio įvykio ir mane slėptuvė* sienos via daž
niau ir dažniau matydavo.
Pavojingiausia karė metu gyventi tuose rajonuose,
kur yra geležinkelių stotis, fabrikai, upės ir kareivių įgulas. Tuose vietuose bOftibfcfiešiai yra nuolatiniai svečiai.
Gyvenau netoli vieno* Stoties, todėl mūsų rajone labai
dažnai bombanešiai ir bombos kėlė triukšmą ir jaudino
žmones.
Mane bombos staugimas išgazdino ir vėliau privertė
pavojaus metu eiti į slėptuvę, bet kiti mano pažįstami ir
gyveną kitame Berlyno rajone ir pavojaus metu famiai
šau miegodavo arba prie lovos pasirėmę sfiudurtoodavo
savo kambaryje.
Kartą atsilankau pas vieną žymų asmenį, gi žiūriu
prie lango pririštą storą virvė. Jo kilusiu:
— Kam toji virvė* ar jau ketini pasikarti

— Ne, vyruk, čia yra atsargumo priemonė. Ne visuo
met einu į slėptuvę, kambaryje pergyvenu šiurpius karo
vaizdus. Matai, jei bombą kristų į mano gyvenamąją na
mą ir išėjimas būtų užgriuvęs plytomis — tada tuojau
prie virvės ir sau kaip ponas nusileidžiu per virVę į gatvę
Ir švilpaudamas einu kur akys rodo ir kojos neša. Ma
nau, kad pripažinsi, kad šitas vyras dar turi makaulę.
— Kad aš turėčiau tokią galvą kaip pats — neičiau į
slėptuvę, bet prisiriščiau virvę prie lango ir tunočiau
kambaryje.
(Bus daugiau) *
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

pagrįstus tarpusaviu bendra
, darbiavimu, tačiau nei vie| nas jų nenori matyti Rusijos
domina eijos ar vadovybės to
je Europos dalyje".

SPAUDOS APŽVALGA

CLASSIFIED
REIKALINGAS 8PAU8TITVP.JE LINOTTPI8TA8. Gerai patyręs Anglų
tr Lietuvių kalbose Reikalinga,, tuoJaua. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, Saukdami: CANal 8010 ar
8011.

— “Deutsche Zeitung im NR. 2 — REDAGUOJAMAS LIETUVOS GEN.
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
Ostland" paskelbtas praneši- KONSULATO NEW YORK, N. Y., 1942 M. VAS. 1 D.
mas apie socialinį draudimą
(Bus daugiau)
REIKALINGI DARBININKAI
hitleriškos Vokietijos ir vė-Į
‘užimtose srityse", speciaANGLIŠKOJI SPAUDA
PATARNAVIMAI
liau leisti joms laisvai tvarHELP U’ANTED — VYRAI
liai — “Ostlande”. Šiuo pra- Lietuviai neklauso
Mokslas be tikėjimo —
j kyti savo likimą savo žemėDIAMOND PO1NT SAW
TOOL AND DIE DIRBĖJAS '
nešimu tvarkomi socialinio vokiečių parėdymų
Patyręs
prie
“
cap
tread
”
rolų
Ir
FILING WORKS
tai knyga, kurios nuplėšta prie "cop dies."
i je”.
draudimo reikalai, bet tiktai
Taisome visokius piūklus. Taisymas
"The New York Time3”
THE AKIDOR CO.
naminių plūkiu tat mūsų specialybė.
Vokietijos piliečių ir vokie- J sausio 17 dienos laidoje įdė- j Paduodamaa iią citat, pradžia ir pabaiga. Gaume
3428 W<yt 48tli Place
Rašykite dėl “Free Catalogue” kainavimo sąrašo.
Meilės jėga gyvai pasireiš
1. Kas turi kokių žinių čių įstaigose “Ostlande” jo žinutę iš Stockholmo, iš 8traipsnio autoriu8 argumen
I.AMP PI.ATERH
Prlslųskite
plūktus
paštu
“pareel
post".
svetimšalių. kurios matyti, kad Lietuvos tuoja; gis antras prlncipa8, kia tiktai netekus mylimo Patyrę prie oksidavimo darbų.
apie karį Stepą Stakeliūną,' tarnaujančių
28 NO. I.OOMIS STREET
paskutiniu laiku buvusį jau Pranešime įsakmiai pabrėžia
žmogaus.
A. Cechov AL.MCO.
1750 W. Eulton St.
Tel. MONROE 1897
nų vadų mokykloje, prašau ma, kad jis neliečia “vieti- i
kUrto i4Plaukia <* Pirmo3°
DARBININKAI reikalinNeatidėliok darbo rytdie- |I PAPRASTI
gi. ir taipogi patyrę vyrai prie me
Dranešti Jaroševičiui Aiek-' niu" tamautoiu Vokiečiu ir Va d ° °
,aakym0 ui‘ į taip pat buvo vykusiai sufor
pranešti Jaęosevičiui, Aiek- mų tarnautojų. Vokiečių ir daryti bažnyčia8 kovai 8U dė
* *\
„ / .
pabal I „ai, jei gali ji šiandie at džio darbų.
rtlllK STUDIO
EIRVAKD HINES UMBEK CO.
1945 Wed 35* Street ’
SU1,
2431
So.
\Vol<-ott
Avė.
U
meta)a slltlne' lr kad del tc i tės kraštais..., nors savo lai likti.
2. Žinančius apie likimą mu rūpinasi Klaipėdos-Šilu- Lietuvos arkivyskupas iš | ku tvirtina> kad to8 šaIy8
ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ
Nazaravo Vlado, dirbusio 1 tės (Memel-Heydekrug) ligo leidęs atsišaukimą, kuriame
KIMŠCJAI REIKALINGI ,
Karvelio prekybos namuose,1 nių kasa, kuri Rygoje atida- sako, kad “sanitarinių orga okupuotos tiktai strategi
|
Kreipkitės
prie: Employment Office
ADVANCED PHOTOCRAPHY
prašau pranešti Lukui Naza- rė savo skyrių. Jos vedėju nų įsakymas, kuriuo uždaro niais sumetimais.. Visi cenLOWES1 1‘OSSIBI K PR1CES
ARMOUR
and
COMPANY
HHOM I.AFAYETTE 2*13
ravui, Rozalimas, Bačiūnų paskirtas kažkoks Mueller. a mos visos bažnyčios kovai su 1 tralinės ir rytų ' Europos
A.
43r»l Ir Paekers Avenue
kraštai,
tarp
Baltijos
ir
Egė'
UNION
STOCK
YARDS
km.
dėmėtąja šiltine, yra išleis
ALEKSANDRAS
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
— Vilniaus miesto vokie tas gyventojų naudai". To jaus jūrų nori palaikyti drau
3. Kas žino apie likimą
“Kiekvienas žmogus alk
DOMBROWSKI
gingus
santykius su Rusija,
I Atsikreipiant darbo } viršmiitėtas darčių
komisaro
rūmuose,
kaip
Alekso Sabeckio, prieš karą
Mirė vas. 8. 1942. 9 vai. ryte,
liau arkivyskupas Skvireej binlnkų pateškančia* įstaigas ir } sta Dievo”, — pasakė grai
sulaukęs 66 metų amž.
visas
kurių
garsinimus
matysite
rašo
vokiečių
laikraštis,
atij^g
gav0
atsišaukime
pažy
buvusio Pabradės poligone,
kų rašytojas Homeras.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa
“Drauge” ateityje, patartina joms
nevėžio apskr., Šcdobrova par.
pranešti darbo vlršinfnka.nit4. kad
prašome pranešti Mečiui Sa-1 daryta specialiai įrengta sa* mi, kad valdžios organų įsaValdukšnės kaimo.
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
žmogus giriamas sulig jo
Amerikoje išgyveno 36 m.
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
beckiui, Avižiškių km., Palo lė, kurioje susirinksią vokie kymai nebuvę pilnai vykdo
Paliko dideliame nuliūdime
įstaigos tokių informacijų reikalau išminties.
brolį Stanislovą, brolienę Ma
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi
čių nacionalsocialistai įvai mi ir, kad dėl to net tekę
nų paštas, Kėdainių apskr.
ry. sesers sūnų Joną Lukošeaukštoj vietoj kaipo geri Ir pngeiviez,
pusbrolį
Juozapą
DomNeapsiimk to, ko negali
dauami darbininkai, bus jums daug
4. — Motinos Elenos Ra- rių partijos iškilmių progo kelis kunigus nubausti.
brovvskj. jo moterį Pauliną Ir
lengviau gauti darbus .pnaiškėjant
jų šeimą, pusseserį Karoliną
išpildyti, kitaip bus tau gė
viršminėtoms InCormacIJoms.
cevičienės, gyvenusios Kau mis. Joje numatyta vietų Sovietų Rusijos karo tikslai į1
Praninskas. jos vyrą Mykolą
ir
Jų
šeimą
ir
kitų
giminių
da, o kitam, gal, skriauda,
ALUIZAS NAVICKAS
ne, Vilijampolėje, Mikalavos 300 žmonių. Salė įrengta voHELP WANTED
ir pažįstamų. Lietuvoje sese
i
“
Free
Europe
”
,
pereitų
me
į
(Gyveno: 3825 8. Kt'tlz e Avė.)
rį
Karoliną
Chapsklenę
ir
ADVERTTSEMENT DEPARTMENT
km., Kalnų g. Nr. 12, ieško i kiečių nacionalsocialistams, tų lapkričio 14 dienos nume
Dievas turi daug vardų,
brolvaikį Joną Dombrowskį.
Mirė vasario 9 d.. 1942 m..
Kūnas pašarvotas J. F. Eu127
No.
Dearborn
Street
duktė Ona Jaruševičienė. Ikurie dirba vokiečių valdinė ryje įdėjo straipsnį “Soviet
7:46 vai. ryto, sulaukęs pusės
nors Jis tėra vienas.
deikio kopi., 4605 S. Hcrmiamžiaus.
tage avė. Dėl platesnių žinių
Tel.
:
RANdolph
*488
—
0480
Kas žino apie jos likimą, ! se įstaigose Vilniuje,
Gimęs Lietuvoje.
Ki'o iš
tel.: Portsmouth 8936.
Russia’s War Aims”, kuria
Dievas mums davė žemę,
S aulių apskr., Sakinos parap.,
Laidotuvės įvyks Trečiadie
prašomas pranešti: Greiz
Burblnų kaimo.
ny. vasario 11 iš kopi. 8:30
me
paduodamos
ištraukos
už
o
jūrą paliko bedieviams.
1 Pirk tik išmintį, mokslą
Ameiikoje išgyveno 35 m.
vai. ryto bus atlydėtas į Šv.
— Kretingoje esą sudegę
• “'hueringen), Firma Sca.ePaliko dideliame nuliūdime:
Kryžiaus par. bažnyčią.
ku
ir supratimą.
Saliamonas
moterį Oną (po tėvais Petke
rioje įvyks gedulingos pamal
ar sugriauta 100 namų. Be Stalino pareiškimų ir prie
Turkų priežodis
tei.
vičaitė): 2 seseris. Emiliją Pa
dos
už
velionio
sielą.
Po
pa

jų duodami komentarai. Sa
Žmonių pajėgų netrūksta
lionienę ir jis vyrą MateuSą ir
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
pastogės
likę
70
šeimų.
Jos
5 Kas žino apie veterinari
Jų šeimą tr Gertrūdą Benešiūzimiero kapines.
vo laiku Stalinas pasakęs:
— jiems trūksta tiktai va
nlenę ir Jos vyrą Antaną ir jų
Nuoširdžiai kviečiame visus
jos felčerį Kriščiūną Vytau apgyvendintos arba kituose “Mes neturime ir negalime
dukterį mokyto/a Oną: pusbro
gimines, draugus-ges ir pažįs
lios.
Victor Hugo SKELBKITĖS “DRAUGE“
lį Jurgį Moeių ir daug kitų gi
tamus dalyvauti laidotuvėse.
tą, Vaitiekaus sūnų, prieš namuose arba apylinkės vie turėti tokių karo tikslų, kaip
minių, diaugų ir piž'stamų: o
Nuliūdę Brolis, Brolienė Se
suo, Brolvaikis ir Giminės.
Lietuvoje paliko 2 brolius, Do
karą gyvenusį Žeimių mies tovėse. Mažiau apgadinti na svetimos teritorijos pagrobi
miniką ir Juozapą Navickus ir
laidotuvių Direktorius J. F.
jų šeimos.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.
tely, Kėdainių apskr., malo mai esą taisomi. Baigiama mas arba svetimų tautų pa
Velionis priklausė prie Chicagoei Lietuvių dr-jos ir prie
PASKUTINIS
niai prašoma pranešti Kriš taisyti vieneri dideli namai, vergimas, nežiūrint ar tai
Lietuvių Piliečių Ūkininkų Pa
kuriuose tilpsiančios visos
šalpos kliūbo.
čiūnui Vaitekui, VozbučiųKūnas pašarvotas J. Litrievietinės administracijos įs liestų tautas ir teritorijas
vičiaus koplyčioje. 4348 South
km., Seirijų valse., Alytaus
Europoje
ar
Azijoje.
California Avė. Laidotuvės įVienų Metų Mirties
PAGERBIMAS
taigos. Joms susitelkus vie
vyks ketvlrtad., vas. 12 d. Iš
apskr.
kopiyčios 8:30 vai. ryto bm at
Sukaktuvės
noje vietoje, pasiliuosuos vi “Mes neturime ir negalime
lydėtas į Nekalto Pra'idėtimo
6. Kariai ir buvusieji ka sa eilė privatinių butų, į ku turėti tokių- karo tikslų, kaip
Panelės švenčiausios par. baž
nyčią. kurioje 'įvyks g'dutinriai, žinantieji apie Jono Bal riuos būsiančios apgyven savo valios ir savo rėžimo
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į
trušio likimą, paskutiniu lai dintos šeimos, likusios be primetimą slavų ar kuriai ki
A.
šv. Kazimiero kopines.
Nuoširdžiai Kviečiame visus
ku tarnavusio Pabradės po- pastogės. Tuomet būsią ga-> tai Europoje pavergtai tau
gimines, draugus Ir ra’įstamus
šiose Pidotuvėse.
JUOZAPAS
ligoneN. • 30918, prašomi Įima laikyti, kad butų stoka tai, kuri tikisi mūsų pagal dalyvauti
Nu’iūdę:— Moters, Seserys,
ftvogeriai. S~ocr» Duktė, Pus
STANKEVIČIUS
pranešti tėvui Jonui Baltru- būsianti pašalinta.
bos. Mūsų tikslas yra pa
brolis ir Giminės.
šiui, Tarariškių pašto agen
Jau sukako vieni metai, kai
gelbėti toms tautoms jų ko
I.ald. d'rektorlus J. Llulevinegailestinga mirtis atskyrė iš
člus. tei. I.AFayette 3572.
tūra.
mūsų turpo mylimą vy ą ir tė
— Naujoji Lietuva” pas voje už išsilaisvinimą nuo
velį, Juozapą Stankevičių.
7. Kas žino apie likimą Pi- kelbė straipsnį apie mokyto
Netekome savo mylimo vas.
lypavičiaus Vlado, buv. Joną jų trūkumą mokyklose. Lai
10 d.. 1941 m.
vos valsčiaus savivaldybės kraštis sako, kad vien tiktai
Nors laikas tęs!a<č, mes jo
OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
niekados negalėsme užmiršti.
sekretoriaus, bolševikų suim pradžios mokyklų mokytojų
Lai gailestingas Dievas i utelkia
KRLNER - PRUZIN
jam amžiną atilsį.
to 1940 m. lapkričio 15 d. ir ištrėmė Sibiran apie 800, kas
Cbriatudaa Patarnavimu — Moteris patarnauja
Mes. atmindami tą jo liūd
1941 m. birželio 5 d. išvežto sudaro daugiau kaip 10% vi
ną prasišilinimą iš mūsų tar
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
AMBULANCE Dieną ir Naktį
po, užprašėme gedu'inga« šv.
iš Kauno į Vilniaus kalėjimą, sų pradžios mokyklų moky
Mišias už jo sielą vaši,rio 11
d., šv. Antano parap. bažnyčio
prašau pranešti Pilypavičie- tojų.
je, Cicero. 1:1., 7:45 vai. ryte.
nei Bronei, Jonavoje, vals_______
4006-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE
Kviečiame visus gimlnea ir
draugus. ka;mynus ir pažįsta
čiaus savivaldybė.
j — Brštonas. — Karo viemus dalyvauti šiose pamaldose
Tel. YARDS 1741-1742
ir kartu su mum's pasimelsti
4447 SOUTH F AIREI ELI) AVENUE
8. — Kas žino apie Matu-i aulas Birštono visiškai nepa
už
a.
a.
Juozapo
sielą.
(Įsteigta 1889 m.).
T«L LAFayette 0727
tį Igną, tarnavusį 6-tam pės lietė.
Nuliūdę lieka: Moteris, Duk
terys, Žentas, Nūn*', Marčios Ir
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais
tininkų pulke, ir Įeit. Minei----------AnūkaL
i* Stoties WHIP (1620), su P. šaltlmleru.
kį Juozą iš Pabradės poligo ( — Kamajų miestelis nuo
,
n
Ji h
no, pranešti St. Mineikiui, karo nukentėjo. Nemaža šeiVilniaus, Didžioji 29.
mų sovietai išvežė į Sibirą

— “Ūkininkų Patarėjas*’
yra įsivedęs specialinį sky
rių, pavadintą “žinios apie
dingusius ir ieškomus". Gau
tame šio laikraščio numery
je skelbiamos tokios pavar
dės:

t

.

,OU..

-- t

A.

JOHN F. EUDEIKIS

laitami Mtorins

PETER TROOST

MONUMENT CO.

"r'
t.

THAT’S LIFE

S4

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO
MUMIS
%
REKORDAS

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
KRETPKITfiS I

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTA:

JOHN W. PACHANKIS
Memher of the Lithuanian Chamber of Gommeree.

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

.

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v, vak.; fieitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
-

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

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ielmynos rankose!

MODERNI HvidlnS PARODA:
4635 W. Washington Blvd.

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Al firma viri 60 m. tos pačios

v n.'

KOPLYČIOS DYKAI I

t.9 " f

" vi

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1416
ANTHONY B. PETKUS
8. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lltuanica Avenue
Tel. CICERO 2109
Tel. YARds 1138-1139
8812 So. VVestern Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel. GROvehill 0142
10821 So. Mlchlgan Avė.
I. J. ZO1
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. UULEVICIUS
Tel. YARds 0781-0782
4348 S. California Avė.
LACHAWICZ IR RUNAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East 108th Street
3307 Lltuanica Avenue
TeL PULlman 1270
Tel. YARds 4908

I
Antradienis, ana. 10 d., 1042
TRYS IŠLIKŲ ŠIEJI GYVI

Žiniomis ii WaBhingtono,
A. — S
kąinų administracijos ofisas vienetas j
kiek plačiau apibudina, kaip vaikai ir
cukrus žmonėms bus paskir- klausą na
atomas. Štai programa:
lausą šein
K. — Kada bus pradėtas nam bute
paskirstymas?
registruot
A. — Matyt, už trijų sa- invalidus,
valčių, ar gal kiek vėliau.
K. — 1
. K. — kokie kredenoijalai galima gt
bus reikalingi nusipirkti cuk guto?
raus? *
A. — ]
A. — Naminiam vartoji- ženklus,
mtti reikės įsigyti ženklų bus sunui
knygutes; pramoniniam var- nas bus v
tojimUi perkant daugmeno- uncijų cu
mis, kaip tai viešbučiams, tei. Pirki
restoranams, įvairioms įstai gutės žen
goms, programa dar nepaga tuvininku
minU.
i lės gauti
------ Kas galės gauti šen-« K. —
klų knygutes?
jrie anksč
A. — Knygučių vardas į cukraus?
bus “War Ration Book No.
A. —
1”, Jas gaus kiekvienas as rėš pasali
muo, nepaisant amžiaus
cukraus
K. — Kaip jos bus isda- bus daug
lintos?
cukraus,
A. — Kiekvienos šeimos ma prie 1
vienas asmuo turės įsiregis- (tų ženkli,
truoti ir pasakyti, kiek šei- Į plėšiama
moję yra žmonių; kiekvienas kiek cuk
šeimos narys gaus atskirą šeima, ar
ženklų knygutę.
negalės ]
K. — Kur reikės registru© suvartos
tis ir kas tai visa tvarkys?
K.—
A. — Cukraus vartotojai luojama'
registruotis viešiose mokykA. —
lose pat mokytojas lokalinių kad neti
paskirstymo boardų priežiū- liaus na:
roję.
susektas
K. — Kas yra šeima, arba 10,000 d
šeimos vienetas?
metų ka

Jauni vyrai
prekybos laivams
J. A. Valstybių darbo tar
nybos Illinoise direktorius
Chester W. Hepler praneša,
kad į U. S. Maritime Service
priimami jauni vyrai nuo 18
iki 23 m. amž. Sako, jie turi
progos išmokti naudingus
sau amatus ir podraug patar
nauti savo šaliai, kai vyrų
tarnyba šiandie būtinai rei
kalinga.
Hepler sako, kad reikalin
ga apie 700 jaunų vyrų mi-

(“Draugas" Acme teiepnow»z

Sausio 24 d. naktį U. S. submarinas S 26 Panamos pakraščiuose susidaužė su kitu
karo laivu ir nugarmėjo 301 pėdą jūros dugnan. Vandens išmesti į jūros pavirsį tik
trys submarino įgulos nariai, kurie su kapitonu T. J. Doyle (trečiu iš kairės pusės)
apžiūri iš submarino išmestą plūdę. Kap. Doyle direktavo vadavimui. Išsivadavę (iš
kairės) Įeit. R. B. Ward, Įeit. kom. E. C. Havvk ir jūrininkas J. B. Kurst.
kymas ir priede dar kas mėGERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
nesį po 21 dol. algos. Baigu
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
sieji šiuos kursus pasiunčia
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
mi į prekybos laivus tarny
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas Ii importuotų
bai. Tenai jiems duodamas
pirmo* rūšies produktų.
pilnas išlaikymas, drabužiai
ir patalpos ir 72 dol. 50 c.
algos kas mėn.
Radio aperatoriams moki
DISTRIBUTOR
niams per tris kursų mene- I
/ ^W^H
0F
sius mokama 36 dol. kas mė
nesis, paskiau per atlikusį
pamokų laiką 54 dol. kas
mėnesį. Baigusiems kursus
ir pasiųstiems tarnybon į lai
vus radio operatoriams mo
Urmo (vvholssale) kainomis pristato į alines ir ki
kama nuo 105 dol. iki 165
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
dol. algos kas mėnesį.
Jauni vyrai, kurie norėtų
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
būtų jūreiviais, gali tuojau įl
kreiptis į artimiausią lokali
nį United States Employment Service ofisą. Jei bus
tinkami šiai tarnybai, bus pa
REZERVUOKITE
siųsti į mokyklas Bostone,
New York City, Port HueGEGUŽIO 3 d.,
neme arti Los Angeles, ar
ba į St. Petersburg, Flori
1942 m.!
doj.

kCS

Ambrosia & Nectar

ir vykit į Specialį Parengimą

to
PALANDECH’S
List»n

WHOLESALE
uqųor
įstaiga

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

(^vežiojai.»o ’*•
Chicago

Every Saturday, 1 to 2 P.M.
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HENĄ
LdETOVIŲ

__
OR/ . GA
MUTUAL LBJCOK CO.
<ANTER

n<n fcL Oalstod St
ln
Jeigu jus kankina RheumatiSki
Skausmai,
Diegliai,
Rankų
ar
Kojų skaudėjimas ir
tirpiniai
šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per vglu. Tuojau reikalauk
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Mostj. Visa
dos Žūrėk, kad rastūsi ant dė
žutės vardas DEKENS
O1NTMENT, tai tik tada apturėsi tlkrųjj. Kaina 75c. ir >1.50.

KOULiBVABD 0014

CONRAD
Fotografas

Rtudlja Jrengta pi r
-noe rūšie, su mo
derniškomis
užlai
doms ir Hollvwood
Šviesomis.
Darba>
Uarantwotae.

Dekens Oiniment Co.
HARTFORD, CONN.
PARSIDUODA GERIAUSIOSE
VAISTINĖSE.

Norėjo išvaduoti
sėbrą; nušautas
Taveme, 4458 So. Ashland
avė., du plėšikai, Joseph
Skupien, 26 m., ir Bruno
Jachymiak, 23 m., nušovė du
meksikiečius. Netrukus poli
cija suėmė Jachymiaką ir
New City nuovadoj jį apUausinėjo. Kitas ieškomas
plėšikas Skupien patsai atsi
rado. Jia su ginklu rankoje
įsiveržė į policijos nuovadą
ir pareikalavo, kad jo sėbras
būtų paleistas. Tenai jis ir
nušautas, kai atsisakė mesti
šalin ginklą.

I’U

take

my chkngs in

DEFENSE
SAVINGS STAMPS,
,
PLSASC
/

Gaisras apnaikino
teVJd&HttE

8va
"tyti R?“f
rengiamų paskaitų

marsruFederacijos Chicago aps- tą gavėnios laiku. Valdyba
krltles susirinkimas įvykB
, -- —
trečiadieni,
vasario 11 d., 8
vaL vakare, Aukroa Vartų> We8‘.
“ w
“J« «
“
parapijos mokyklos kamba-,kP.
*
ry. Visi atstovai kviečiami J va^Ar0’
dalyvauti. Turime reikalų
»
Kp. valdyba

BUY A SHARE IN AMERICA Į
r

Pranešimas

Gaisras gerokai apnaikino
i Hubbard Oven kompanijos
dirbtuvę, 1184 Belden avė.
Buvo pavojaus pašaliniam
medžio sandėliui. Nuostuolių
būsią iki 25,600 dol.
f

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street
— Rengiamas —
CHICAGOS VLADISLOVŲ

VISŲ

Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.

ft&ViKi

6343 So. Western Aveni
Telefonas REPUBLIC 0091

Skaitykite Katalikišką Spaudą

YOU GIRLS ,WH0 SUFFER>
“

Distress From MONTHLY

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINMANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS Ife
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

.

FEMALE WEAKNESS

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
į f I f ŠA

Vlenlntėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas

\ r

I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius
8241 SO. HALSTED ST,
PILDO PER 20 METŲ
Chicago, Illinois
Tel.: CALumet 7358

REPRESENTATIVE

K HESD

T AK
U you have all or
any one of theae aymptonte: do
you auffer headaehe, crampe b* dtache, nervn«anes«, arealines#,
r-ranklnese. dlaCreea of “lrregulurttlea,” periodą of the bluea. a bloated
ferllng -dar to functlonal momthly
(i.-i urn.rtcea?
Theti .tart at once-try Lydla

Plnkharo's Compound Tablete
<«lth agd^d Iroh). Flnkham's

Tablete *e famou* for rettevtng
monthly pairi and dlstreae Thou
sands'of gtrt» ana vonsen report

r«harJWkWe beneflta’ Taken
lalrty-they help bulld up rėš
ateinat such annnylng aym
Lydla Plnkham's Comj
Tablete irę also eipeciaUy I
ln building up red blood ag
aid ln promotlnc mere 9t
and energy. Follow labei
tlom. W0RTH TRYINOl

mvStt A
iŠ}

■HM
IHflf

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
k>ENKTAI). ir SESTAI) 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Pbane: GBOvahUl 2242

Antradienis, vas. 10 d., 1942

D B X ūt B X ■

Meldžiasi už klebono 1 Pavykusi pramoga
Bridgeport.---- L. G.
sveikatą

—

PERŽICRI KARIUOMENĘ

X Dr. J. Buchness (Bučnio) Lietuvos pašto ženklų
(oro pašto) rinkiniui Chi,cago Philatelic Society paš(to ženklų parodoje, Atlan
tic Hotel. pripažinta pirma
premija. Parodą aplankė
daug žmonių.

P.
skyriaus vakarienė vasario
Marąuette Park. — Va 1 d. pavyko. Mokyklos kam
sario 8 d. Sv. Vardo dr-ja harys buvo perpildytas rink
skaitlingai dalyvavo bend tinę publika. Vadovystėj R.
roje šv. Komunijoj, kas da Mazeliauskienės, prie sko
rė malonų įspūdį. Prieš šv. ningai paruoštų stalų sve
X G. Nikšį, 2509 W. 66
Mišias pranešta, kad klebo čiai užkandžiavo. Paskui
X Stasys šimulis, plačiai St., vasario 3 d. sutiko di
nas kun. A. Baltutis serga kun. J. Prunskis pasakė įžinomas jaunimo veikėjas, delė nelaimė. Prie 47 ir So.
Šv. Juozapo ligoninėje, Ar- spūdingą kalbą apibudinda
praeitą sekmadienį pergyve Western Avė. lipant iš gatkansas valstijoje, kur buvo mas šių dienų pasaulio su
no keliolika šiurpulingų va vėkario lėkdamas pro šalį
išvažiavęs gydytis. Nariai krėtimą ir kaip mūsų bran
landų. Vidurmiesty, 9 vai. automobilius parmušė, ran
šv. Komuniją paaukojo, kad gi tėvynė, Lietuva, vaitoja
vakaro, išėjus iš teatro, ir ką keliose vietose sulaužė
Dievas suteiktų sveikatos. diktatorių suspausta. Ragi
priėjus prie automobilio bu ir galvą sužeidė. Dabar gu
vo pagrobtas plėšikų ir jo li Šv. Kryžiaus ligoninėje.
Po pamaldų parapijos sa no neužmiršti badaujančių
paties automobiliu, revolve Nikšai yra nuolatiniai dnr.
lėj buvo pusryčiai ir susi brolių-seserų tremtinių Si
riais suremtą, išsivežė į lau “Draugo” skaitytojai ir rė
rinkimas. Nutarta kovo 8 bire (pats kalbėtojas buvęs
kus, atėmė automobilių, pi mėjai kat. veikimo. Linkim
d. turėti rek6lekcijas baž lagery ir gerai žino, kokius
nigus, viršutinius brangius kuo greičiausiai pasveikti.
nyčioje. Šios rekolekcijos ten pyragus jie turi); šelp
,r .
U n T-r
r. v
.
_.
. f*’Orau»a»” Acme teiepnoto*
bus visiems vyrams — jau ti juos, nors nuo stalo su
Maj. gen. Russell P. Hartle, U. S. kariuomenes Siaurinėj Airijoj vadas, inspektuoja rūbus, laikrodėlį ir nuvažia
X Kun. K. Barauskas ir
vo savais keliais. Apie įvykį
niems ir seniems.
rinktais trupinėliais, kas tos kariuomenės dalinį. Photo nadios from London, passed by British censor.
kun. P. Cinikas, MIC., dnr.
pirmiausiai duota žinia EPirm. Antanui J. Petkui prisidės prie jų gyvybės pa“Draugo” adm., ryt išva
vanstono policijai.
atsisakius nuo pareigų, dėl į laikymo. Beklausant kalbos
džiūnienei,
kuri
sumaniai
mol
Dla/uaii
anio
žiuoja į Pittsburgh, Pa. kai
ka tas pareigas eiti. Iššauk Į ’ lOLiflu OpIC
svarbių priežasčių laikinai daugeliui net ašaros akyse Moterų Sąjungos
X Komiteto pirmininkas, bėti Vasario 16 paminėjime,
pirmininku išrinktas Rokas žibėjo.
ta visa eilė kalbėtojų, kurios i |gy|j M&NiOIIIJ
2-ros kp. vaišės
teisėjas Zūris, šaukia LND kurį rengia Pittsburgho lie
Yerkes, uolus parapijonas
įvertino buv. valdybos dar*
l«
M komiteto programos ko tuviai, Lietuvių Piliečių sa
Nors vakaras buvo para
Cicero. — Kas met po iš buotę, ypačiai pirm. K. Sriu- DGndrdddrblŲ
ir darbštus narys Šv. Var
misijos susirinkimą šį va lėj, vasario 15 d. Kun. K.
pijos naudai, bet, kadangi rinkimo naujos valdybos 2do dr-jos.
bienės
ir
B.
Jakaitienės,
nes
karą, vasario 10 d., 8 vai. Barauskas tuoj grįš į Chi
skyriaus tikslas yra Lietu
Kas antradienio vakarą,
ra kp. turi linksmą vakarė- jų pastangom išauginta taip vakarienę
vakare, Dariaus - Girėno cago, nes vasario 16 turi
vai gelbėti, baigus kun. J.
lį, kuriame pagerbia praė- skaitlinga kuopa. K. Sriu
parapijos salėje lošiama
Cicero. — Tėvų Marijonų salėje, 4416 S. Westem Av., kalbėti Town of Lake.
Prunskiui kalbą, viena da.
....
, jusiu metų valdybą už jos bienė savo kalboje trumpai Bendradarbių 21 skyriaus Chicago. Reikia galutinai
“bingo”. Visi kviečiami sma , ,,
lyvių pasiūlė komisijai pa-i
, .
X P. B. Cicienai, žinomi
uL x
•
A i • ! pasidarbavimą,
giai vakarą praleisti ir dar J
perbėgo šešių metų pirmi pirmutinė vakarienė 1 d. va sutvarkyti vasario 15 d.
rinkti tremtiniams. Aukojo; r
Chicago lietuvių veikėjai,
laimėti.
Šie: po $1.00 - A. Leščins-1 ši« met,» vakarėlis įvyko ninkavimo darbuotę; pareiš sario praėjo didžiausiu pa programą, tad komisijos na klebono parapijonų jlankyPraeitą antradienį per kienė, Mačeikienė, Freiti- saus‘° 27 d. Neklysto šaky kė, kiek daug buvo galima sisekimu, nes gryno pelno riai prašomi šiame susirin
mo proga vasario 4 d. su
traukose Raymundas Bra kaitė, Savickienė, J. Čiurie- dama, kad tai buvo vienas' nuveikti vieningai dirbant liko $150.00.
kime būti.
ruošė vaišes, į kurią pakviezauskas akordijonu palink nė, M. Derdžinskienė, Mrs. linksmiausių. Narių dalyva- ir dėkojo už paramą, pasi
Į vakarienę buvo atsilan X Petro ir Agotos Sine- tą visą eilę ir pasauliečių
smino susirinkusius. Iki pa A. Fisher, Tručinskienė. J. | vo skaitlingai, kaip vienos žadėdama ir ateity padėti
kę tėvai marijonai: vice pro vičių puošnioj rezidencijoj, veikėjų. B. Cicienienė yra
simatymo sekančiam “bin Grybas, K. Bumblienė, M. šeimos dukterys: draugiš- Ta pačia proga buvo pagerb
vincijolas kun. J. MačiulioDKK narė.
go” vakare.
Aleliūnienė ir Bartkienė. Su k°s» malonios. Visa senoji tos ir apdovanotos narės į- nis, centro įdvasios vadas 6728 So. Campbell Av., pra
eitą šeštadienį būrys senų
Nepamirškite apdraudos smulkiomis surinkta $18.00.1 valdyba buvo papuošta gy- sirašiusios į kp. praėjusiais
X A. Bielinis, turįs ta
kun.
J.
Dambrauskas,
“
Drau
draugų
buvo
vaišinami
A.
bonų ir štampų.
verną adr. 105 ir Edbrook
Komisija ir valdyba sudėjo vomis gėlėmis. Baigiant už metais: E. Bernadišienė, K“ | go” adm. kun. P. Cinikas ir
Sinevičienės
vardadienio Av., tikrai jaučiasi laimin
Jonas Skelly, sekr. $2.00, kad padaryti $20.00. kandžiauti pirm. H. Statkie- Kazakevičienė, M. Bružienė
kun. A. Mažukna, vietos ku
Pinigai tuoj bus pasiųsti nė, paaiškinus vakarėlio ir E. Laura, o netikėtas sur- nigai: J. Grinius ir E. Ab proga. A. Sinevičienė yra gas: šiomis dienomis gavo
“Panevėžio” choro narė ir naują Studebaker automo
tikslą, dėkojo praėjusių me prizas buvo K. Lazdauskie- romavičius.
tremtiniams į Sibirą.
Meksikoj yra
veikli 55 kp. sąjungietė. P.
tų valdybai už gražų tvąr nei: įteikta dovana už jos
buvo kun. ir A. Sinevičiai seniau buvo bilių su visomis naujomis
Nors gyvename ūpą slė- kymą kuopos reikalų ir ne-i nuolatinį pasidąrbavimą šei-i _ Vakaro vedėju
”''*'7“ .’T’T
r
,
daug padangų
padangomis.
,
1
v.
j
•
.
.
.
,
.
L
v
JGrinius,
kuris
labai
tvargiantį
laikotarpį,
nors
širi
.
x
.
,
'
x
,
žymūs
West
Side
gyvento

—
,_x
—
j
—
—
x.
x
----minmkavime.
Nebuvo
neii,.
.
.
,
,
f,
..
nuilstančią
darbuotę,
taipgi
Pranešta, kad automobilių dys skausmo kalavijo perX Sv. Benedikto diena va
,
,
.
.
.J kingai vakarą vede.
jai.
padangų yra pakankama Me vertos, tačiau lietuvio ypa prašė padėti ir naujai vai vieno kp. parengimo, kur jr
sario 12. Ta proga sveiki
nebūtų pasidarbavus. Po vi-, Širdingiausia padėka priksikoj. Amerikiečiai turistai tingas būdas. Prisiminus tė dybai.
X Lietuviai demokratai name Benediktą Cicienienę,
Tolimesni vakaro vedimų, sam linksmintasi iki vėluJ ^“^’.chieagoje nepatenkinti
gali ten naujas padangas vynės girias, čiulbančius
Par_ nuoširdžią veikėją ir DKK
kuris
su
savo
štukomis taip
nusipirkti. Tačiau grįždami į paukštelius, sieloje gimsta pavedė savo pagelb. M. Ger mos.
publiką prijuokino, kad gir-14?.08 bo8ais' kūne nemina- narę.
J. A. Valstybes turi turėti ir nenugalimas troškimas dai
> Vakaro kom. sudarė: pir dėjau kalbant, jog jeigu bū- cijų sąraše, išskyrus teisė
prisidėjo
prie
padarymo
pel

senas padangas. Pasieny ins nuoti. Tad, po užkandžio su
<■
ij
mininkė H. Statkienė, M tų reikėję mokėti $2.50, ne ją Zūrį, daugiau lietuviams1*
no.
spektoriai senąsias padan skambėjo lietuviškos liau
Gerdžiūnienė, K. Lazdaus- būtų gailėję už tokį gražų nesuteikė jokių vietų. Siųs i r f9S0 PČirGITIll 11191(19
Dėkui
aukotojoms
trem

gas patikrina, ar ištiktųjų dies dainos, kurios nors lai
delegaciją pas majorą Kel
kienė ir B. Remdžienė. A. S. “show.”
Tėvas J. Kidykas, S. J.,
tinių sušelpimui, publikai
jos yrą, taip nuvažinėtos, kad kinai liūdesį išsklaidė.
ly protestui pareikšti.
prašo paremti malda gavėTaip pat dėkojam E. Va
už atsilankymą ir parėmireikia jas pakeisti naujomis.
X Vincas Uždavinys dau- nios darbus šiose parapijolančiūtei, kuri padainavo ii
Suvažinėjo vyru;
Publika patenkinta pra- mą kilnaus tikslo,
□v •
Mondeikaitei, kuri pianu geliui buvo pažįstamas ne op
moga skirstėsi namo.
į Ypatinga padėka priklauskambino.
I tik Chicagoj, bet ir toliau
Nuo lietaus patvino
Padėka priklauso darbš so dvasios vadui kun. J. kaltinamas
Nuo vasario 18 iki 28 d.
Frank
Borufką
automobi
Dėkojam
šeimininkėms:
ir
to
^Dabar
gauta
žinių,
Illinois upė vietomis nuo čiai komisijai, ypač R. Ma-, Prunskiui už gražią kalbą,
šv. Antano parap., Detroit,
lietau patvino ir išliejo. La- zeliauskienei, kuri daugiau- kuri patraukė širdis prie liu suvažinėjo ir užmušė1 Rimkienei, Juozaitienei, Ra kad Vilniuje mirė ir Rasų Mich.
blausia paliesta Peru apylin šia rūpinosi, už tat ir pra duosnumo tremtiniams už Louis Shear, 60 m. amž., pa kauskienei. Jakštienei Brau kapuose palaidota jo žmo
Kovo 1 iki 8 d. Šv. Jur
kė. Tenai keliolika šeimų tu moga gražiai, pavyko. Ko dalyvavimą kartu iki galo naktinį. Policija suėmė Boru nienei, Gailienei, Johnsonie- na. Jiedu turi vieną dukre gio parap., Chicago, III.
rėjo apleisti namus ir nusi misija dėkojo narėms auko- ir įnešimą linksmios nuotai- fką. Jį kaltina neatsargiu nei, Tamašauskienei, kurios lę.
1 Kovo 8 iki 15 d. Šv. Petkelti į aukštesnias vietas.
Laima važiavimu.
tojoms užkandį, kuris daug kos.
skanią vakarienę pagamino.
X Sasnausko vardo vyrų ro ir Povilo (West Pullman)
Dėkojam Juozaitienės sū choras praeitą sekmadienį Chicago, UI.
—
a
r
our-Musher
nui,
kuris daug gelbėjo, kur turėjo paskutinę praktiką
Kovo 15 iki 22 d. IndiaII1A1 LiliLL UA/V1L
reikėjo nuvažiuoti ir už ba Vasario 16 dienos paminė- na Harbor, Ind.
- YLA H,
HAD A UL' 6AME AT HArtfrfS • ro dirbo; taip pat Antanui jimui, kuris sekmadienį, va-j Kovo 23 iki 29 Lowell,
You shouloa been there,
Rabačauskųi, kuris irgi gel sario 15 d., Ashland BlvdJMass.
HAuJ- HAkaJ —
you MISSEd SomETMHM’,---bėjo, kur tik reikėjo pagal Auditorium 2 vai. popiet.
Kovo 30 iki bal. 5 d. šv.
AT ASovr TEN occock fcttu'S *NiFE CAluEI
bos.
Choras išpildys dalį prog- Andriejaus parap., PhiladelI ANSvMEflED THE PHOrte,' SHB ASKE.D IF
phia, Pa.
A S THERB,- HE u/AS TmERE AliRIGHT* BŪT
Dėkui visiems aukoto ramos.
1 Tolo HER HE -HASHT!
jams, kurie daugiau, ar
s'o SHE SAio’*»khou' BETTER., HE (S ThERE !
mažiau aukojo, ypatingai
AKO HĘ'O BETTER ComE HOME BECAUSE
fAT GoiH©
SENO TnE WAG0N UP THERE
biznieriams: P. Putrimui, C. UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
ĄHt> HAyE tou Alų ARRESTED?
—----UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
Bell, Paugai ir visiems, ku
v/e au. thou&ht she was kibdin*,—
Bynr A0OVT TvvCNTT MINUTES UATER uUE HEARD
rie atsilankė į vakarienę ir
Ą G«nG RiNGiN* AMO vMHEM
VOOkED, THE
dovanų suteikė. Per vaka MUTUAL FEDERAL SAVINGS
RMROu vVAooh v*AS COMiN' TovVĄQdTHE HOUCE
0H BOY ’ Tou Smouuda
THE
rienę aukojo sekantieji: J.
• and Loan Association of Chicago
CARBS AMO CHiPS OlSAPPEAR,—
Mozeris $5.00. Po ‘ $1.00: E.
E^EflVTHlftG Got MikED up AMD
v«E Auc OtfKED OUT THE &AC K
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Bernadišienė, J. Mitkienė,
HAUJ- HA*W
A. Ogintienė. E. Misius, E.
Mikolainienė, Garmus, A.
Darom 1-mus
Taupytojams
M&ąšlenė,
Sriubienė,
Morgičius Lengvom
Mokame
Vaišvilienė, Kaupas, Rakaus
Sąlygom
kienė. Ir daugiau buvo, ku-1 31/2% Dividendus
rie paaukojo, kiek kas ga-1
Įėjo.
Širdingiausiai visiems a- Į TURTAS VIRŠ....................................... $1,100,000.00
či0. Tegul Aukščiausias vi-J
2202 WEST CERMAK ROAD
siems atlygina šimteriopai.
Raštininkė Petrauskienė
TELEFONAS: CANAL 8887
Pirmininkė Mozerienė

mu

