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Singapūras Paskendęs Liepsnose
PREZIDENTAS APIE 
KARO EIGĄ.

Prezidentas Roosevejltas 
spaudos konferencijoje iš
kėlė aikštėn kai kuriuos są
junginių valstybių karo pla 
nūs. Jis tai padarė, kai laik- 
raštiriinkJai 'pastebėjo, kad 
šalyj reiškiasi nepasitenki
nimo karo eiga Pacifike. 
Prezidentas pripažino dau
gelio nepasitenkinimų ir 
pareiškė, kad taip dalykai 
stovi dėl vykdomų karo pla
nų. šiuos planus Preziden
tas vadina užnugario sar
gybos akcija. Priešas iš vi
sų pusių palaipsniui apsu
pamas. Leidžiama jam, kiek 
tik jis nori grumtis, naikin
ti savo rezervus, vyrus ir 
ginklus. Sąjungininkam yra 
proga nuolat stiprinti ir di
dinti savo pajėgas. 1943 me
tais bus pasiekta aukštojo 
sustiprėjimo laipsnio irtais 
metais sąjungininkai sukels 
ofensyvą.

Šiuos kariavimo planus 
Prezidentas padarė su An
glijos ministru pirmininku 
Churchilliu.

Priešas ruošias 
kovoms Filipinuos

Karo apžvalga Pacifike 

BB

KARO FONDAI.
Karas rija milžiniškas 

pinigu sumas. Šią savaitę 
Prezidentas Roos e v e 11 ą s 
kreipės kongresan paskirti 
naujus didelius fondus. Kai 
tai bus padaryta tai nuo 
1940 metų iki šioliai bus 
numatvta 142 bilionai dole
rių išleisti šalies apsaugai 
ir ašies nugalėjimui.

Šią savaitę Prezidentas 
pasiūlė kongresui 22,888,- 
901,000 dolerių skirti ka
riuomenei ir 3,852,000,000 
dolerių jūrininkystės komi
sijai. Su tais fondais šie
met bus didinamas kariuo
menės skaičius ir prekybos 
laivynas iki tokio didumo, 
apie ką Amerikoje nebuvo 
nė svajota.

Šią savaitę kongresas ka
ro laivynui pripažino 26,- 
495.265,474 dolerius išlaidų 
ir Prezidentas tai jau pat
virtino.

•

DARBININKAI LAUKIA 
DARBO.

Daugiau kaip 200,000 dar 
bininkų, dirbusių automo
bilių pramonėje, Michigan 
valstybėje, jau geras laikas 
neteko darbo. Jie buvo pa
leisti, kai vyriausybė įsakė 
automobilių fabrikus pakeis 
ti karo reikmenų gamybai, 
šis pakeitimas ims daug 
laiko. Daugumas paleistų 
darbininkų turi šeimas. Šian 
die neturi iš ko gyventi, nė 
už butus užsimokėti.

Pranešta darbininkų li
kimu ėmė rūpintis Michiga- 
no valstybėųs gubernato
rius. Jis kreipės legislatū- 
ron ir pasiūlė, kad darbinin
kų skoloms būtų paskelbtas 
moratoriumas ir nedarbo 
kompensacija padidinta.

DAUGIAU PASIAU
KOJIMO.

U.S. prekybos departa
mentas praneša, kad šiemet 
J A. Valstybių gyventojams 
reikės daugiau pasiaukoti 
šalies apsaugai. Sako, gy

Washingtonas, vasario 11 
d.—Priešas skubiai peror
ganizuoja savo kariuomenę 
Filipinuose ir todėl tikima
si, kad netrukus bus pradė
tos fronto atakos prieš ame
rikiečių ir filipinų pozicijas 
Bataan pusiausalyje, nors, 
pasak karo departamento, 
kovos Bataan pusiausalyje 
ir priešo aviacijos veiksmai 
susilpnėjo.

Departamento komunika
tas pareiškia, jog vakardie
nos aviacijos kovose šeši iš 
septynių priešo orlaivių su
naikinti kovose virš Cavite 
provincijos.

Šiose kovose, pasak karo 
departamento komunikato, 
žuvo vienas amerikiečių or
laivis.

Prancūzų laivas 
pabėgo iš Manilos

, Londonas, vasario 11d.— 
Laisvųjų prancūzų genera-^ 
linis štabas praneša, jog 
Prancūzijos laivas Mare- 
chal Joffre pabėgo iš japo-4 
nų okupuoto Manilos uosto. 
Laivo įgulą sudarė šešiasde
šimt trys prancūzų karinin
kai ir jūrininkai ir skaičius 
Jungtinių Valstybių preky
binio laivyno karininkų ir 
jūrininkų.

Pranešimas skelbia, jog 
laivas kątik atvykęs į są
jungininkų uostą, kur “pran 
cūzų įgula įstojo kovoms už 
laisvą Prancūizją.” Laivas
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(1) Singapore situacija labai rimta, kai japonai apnyko salą; (2) japonai didina 

spaudimą prieš Burmą; (3) Bataane vyksta smarkios kovos; (4) japonai atnaujina 
atakas Macassare ir Bandjermasin. Kad atsilaikyti prieš japonų atakas, sąjungininkų 
lėktuvai iš Batavia ir Rangoon bazių turi būti siunčiami.

Adm. T. C. Hart 
pasitraukė iš 
laivyno vadovybės

Sabotažas?

Washingtonas. vasario 11 
d.—Laivynas šiandie paskel 
bė, jog šiuo metu admirolas 
Thomas C. Hart paleistas iš 
sąjungininkų laivyno pajė-, 
gų vakariniam Pacifike va- •

bus paverstas į kariuome- do«pareigų ir jog jo vieton
nės transportavimo laivą.

Olandai išsklaidė
japonų orlaivius
, Batavija, vasario 11d. — 
Olandų Indijų kovos orlai
viai išsklaidė japonų bom- 
banešių grupę kuri nesu
spėjo pasiekti net savo tik
slo—Surabajos bazės.1 

1 Karo vadovybės komuni- 
; katas praneša, jog japonų 
kariuomenė atakavo Balan- 
gnipą ir Djeneponto, kuris 
yra Celebės salos pietvaka
riniam iškyšulyje.

Olandų kariuomenė pada
rė nuostolių japonų kariuo
menei, žygiuojančiai link 
Maro, į šiaurę nuo Macas- 
saro.

•
Bernas, vasario 11 d. — 

Pranešimai skelbia, jog Se
vilijoj, Ispanijoj, šiąnakt 
konferencijoms susitiko Is
panijos gen. Franco ir Por
tugalijos premjeras de Oli- 
vera.

New
d.—Berlyno radio paskel
bė* jog gaisras didžiajam 
Prancūzijos laive Norman J- 
die buvęs padegamojo po-

Prancūzai teikia 
paramą ašies 
jėgoms Libijoj

JAPONAI PASKELBI JOG SINGA
PŪRAS JAU PASIDAVĘS
Singapūro radio paskelbė apie britų 
aršias kontratakas ir kovas

Londonas, vasario 11d.— 
Reuters žinių agentūra (an
gly) šiandie paskelbė, jog 
Tokijo paskelbtas oficialus 
komunikatas, kad Singapu- į,

Londonas, vasario 11d.— 
Singapūro radio šiandie va
kare (ryte Chicagos laiku) 
paskelbė, jog situacija esą* 
ti labai rimta, bet ii niekuo

ras paimtas.

Sunaikino nacių 
pašliūžininkus

Maskva, vasario 11 d. — 
Pranešimai iš fronto skel
bia, jog įįį vieną dieną Mas
kvos fronte rusai pasistu- 
mėję dar šešias mylias pir
myn ir vienas raudonosios 
armijos dalinys į šiaurvaka
rius nuo Maskvos į tris die
nas nukovęs 1,700 vokiečių.

Aršios kovos vykstančios 
į vakarus nuo Kalinino, kur 
vokiečiai frontan siunčią 
savo rezervus, kad sulaiky
tų rusų atakas.

Skii Batalijonas.
Rusų sluogsniai pareiš

kia, jog sovietų kariuomenėbūdžio ir sunaikinęs pla
nus paversti jį orlaivių Londonas, vasario 11d.— sunaikinusi pusę vokiečių 
vežiotoju. Ekonominio karo ministeri-I pašliūžininkų (skii) batali

Tuo tarpu Tokijo pas- ja šiandie paskelbė, jog per 
kelbė, jog gaisro metu su gruodžio ir sausio mėnesius 
žefista 2,500 darbininkų iš Prancūzijos vokiečių ka- 
ir jog laivas nuskendęs* riuomenei pasiųsta 5,500 
New Yorko uoste. tonų gasolino ir aviacijos,

jono, kuris bandė pasiekti 
apsuptuosius vokiečius. Li
kusieji vokiečiai išsislapstę 
miškuose.

nepablogėjusi.
Singapūro pranešėjas pa

reiškė, jog saloje kovos te
bevyksta ir japonų pastan

gos žygiuoti pirmyn sutin
kančios aršų pasipriešini
mą.

Kiek anksčiau Londono 
šaltiniai pareiškė, jog Sin
gapūro gynėjai pravedę dvi 
aršias kontratakas, nežiū
rint priešo kariuomenės ir 
ginklų persvaros.
Dienų ar Valandų 
Klausimas.

Prieš šių kontraatakų pa 
skelbimą daugelis Londono 
sluogsnių buvo įsitikinę, 
kad Singapūro žuvimas bėra 
ik dienų ar gal net valandų 
klausimas.

Britai pareiškia, jog te
galima tikėtiB, kad" tvirto-" 
vės pasidavimas bus pratę?- 

J tas, nebent bus pasiųsta pa
ramos. Atrodo, jog paramos 
pasiuntimu nelabai tikima
si.
Paskutinis Pranešimas.

Singapūras, vasario 11 d. 
—Paskutinis Amerikos spau 

i dos atstovas šiandie išvyko

aliejaus.
Ministerijos pareigūnas

pareiškė, jog 1941 metais jog užimta dar keturi kai- 
Laivas nenuskendo, bet beveik 2,000 sunkvežimių į mai.
tik pavirto ant šono). privatinių automobilių | Bendrai iš pranešimų at-

pasiųsta iš Prancūzijos a- rodo, jog rusai pradėjo

(Tikrumoje, Normandie 
gaisro metu vienas as
muo žuvo ir 104 sužeisti.

paskirtas viceadmirolas C.
E. L. Helfrich, Olandijos 
laivyno. > x

Laivynas paskelbė, jog ad 
mirolas Hart sergąs ir pats 
prašęsis atleidžiamas iš šių 
svarbių pareigų.

Anksčiau admirolas Hart I . v -
buvo Jungtinių Valstybių * Japonai UŽėmė 
Azijos laivyno vadas, kuris1
paskutiniuoju laiku peror- Martabano miestg 
ganizuotas. 1

Naujai paskirtasis sąjun-l Rangoonas, vasario 11d. 
gininkų laivyno vadas vice-, Britų kariuomenės komu- 
adm. Helfrich yra vyriau- Į piratas šiąnakt _ paskelbė, 
sias Olandijos Indijų laivy-, japonai užėmė Martaba
no vadas. Jis yra gimęs J«u n^» kuris yra vakariniam 
voje ir šiuo metu yra 65 Salween upės krante, Bur-

šies kariuomenei ir jog per 
tris mėnesius maršalo Rom- 
melio kariuomenė gavo iš 
prancūzų 12,000 tonų kvie
čių.

Pasak jo, šiuos reikmenis 
iš Marseilles gabeno slapti 
laivai į Tuniso ir Sfaxo uos
tą, pusiaukelyj tarp Tuniso 
ir Libijos sienos.

Maskvos radio paskelbė,; iš Singapūro ir pasiuntė

metų amžiaus.

1941 žuvo 3,981

anglų orlaivis
Londonas, vasario 11d.-

moje.

Rangoonas, vasario 11 d. 
—Britų bombanešiai prave
dė smarkias atakas ant ja
ponų kariuomenės koncen
tracijų šiauriniame Siame

Nauji nacių suvar
žymai žydams

Vichy, vasario 11d.—Pas

Aviacijos ministeris Sir. (Thailand) pne Ch.engrai,
Archihald Sinclair paakelbė.' ku,r W““ »»*<»»»< buvo 
jog per 1941 metus kovose sukoncentravę savo kanuo- 
žuvo 3,981 Anglijos orlai-l men« kovoms PneS *'«“ 
via, kai tuo pačiu laiku žu-1 saugančius Burnos kelio
vo 6440 Vokietijos ir 2, 
119 Italijos orlaiviai.

nės daug ko ir už pinigus 
negalės gauti.

Numatomas valgomų pro 
dūktų kainų pakilimas. Or
ganizuoti darbininkai ren
giasi reikalauti didesnio at
lyginimo. Bet federalinis 
kainų administratorius Le- 
on Henderson pareiškia, 
kad organizuoti darbininkai 
to nedarytų. Jis sako, kad 
tuo būdu būtų keliama do

venimo štandardas turės j leno inflacija ir organizuoti 
žymiai sumažėti, nes žmo-l darbininkai skriaudžiami.

jog rusų žygiavimas Smo- į savo paskutinį jį pranešimą, 
lensko linkui tebevyksta ir į kuriame vaizdžiai nupiešia

ma žūtbūtinės kovos už 
tvirtovės išlaikymą.

Iš pranešimo aiškiai su
prantama, kad iSngapuro 

spaudimą į nacių “žiemos gynėjams ypač trūksta avi- 
liniją,” kuri nusitęsia nuo acijos ir jie priversti duoti 
Rževo, per Viazmą iki Bri-
ansko.

Naciai atmušę 
anglus Libijoje

z-
Berlynas, vasario 11d.—

Berlyno radio šiandie pas
kelbė nacių karo komunika
tą, kuriame pareiškiama,
,jog Libijoje vokiečiai atmu- padangų vartojimų 
šę stiprias britų pajėgas ir

doti senus orlaivius, kurių 
greitis siekia “apie 100 my- 

' lių į valandą.“
1 Singapūras paskendęs juo 
duose tirštuose dūmuose ir 
mieste siaučia skaičius di
deliu gaisrų.

Reguliuos senų

jog vokiečių bombanešiai ir
........ , . torpediniai orlaiviai padarękutimuoju laiku okupuoto-,^ 8Usisiekimui ^eli 

je Prancūzijoje naciai įšlei-
do vieną griežčiausių anti
semitinių įstatymų, kuriuo 
draudžiama žydams išeiti iš 
sa vo namų tarp 10 vai. va
kare ir 6 valandos ryte. Zy-

nuostolių.
Į šiaurryčius nuo Tobru-

ko bombomis apmėtytas 
britų lengvasis kruzeris, 
kuris paliktas skęsti.

Washingtonas vasario 11 
d.—Kainų admSndstratorius 
Leon Hendersonas paskelbė 
jog nuo šio mėnesio 19 die
nos bus pradėta varžyti per
taisomų automobiliams pa
dangų vartojimas.

Hendersonas’ pareiškė, 
jog esą galima, kad gali 
pritrūkti gumos žaliavos 
padangų taisymui ir patai
sytos padangos gali būti 
leidžiamos vartoti tik nu
statytiems asmenims ir įs
taigoms.

dams taip pat draudžiama _ 
pakeisti jų gyvenamąją vie- įTOntaS Libijoje

Šio įsakymo lanžymas bus iki šiol nepGSlkeite
ponų pozicijas Martabano i baudžiamas koncentracijos Kairo vasario 11d_ An-apylinkėje. Tuo savo pa- stovykla kalėjimu ar pini-1* įariuomenė8 Afrikoje

dalį.
Tuo tarpu aviacijos ko-

Sj pareiėkimą aviacijos munikatas pareiškia, jog an 
ministeris padarė Anglijos 1
parlamento House of Com-
mons posėdyje. reiškimu anglai gal ir duoda Rine bauda, 

suprasti, kad japonai užė
mę Martabaną, kurio paė
mimą jie paskelbė vakar.

Šalinas, Calif., vasario 
11d.—Federaliai agentai va
kariniam pajūryj, japonų 
apgyventose vietose pravedė ,
kratas ir suėmė skaičių ja- j New Yorkas, vasario 11 
ponų, kurių tarpe buvęs To- d.—Britų radio paskelbė,
kijo policijos viršininkas ir 
kitas aukštas japonų poli
cijos pareigūnas.

jog sunaikinta Singapūro 
laivyno baze, kainavusi bri
tams 300,000,000 dolerių.

generalinis štabas šiandie 
pranešė, jog kovos frontas 
Afrikoje jau per keletą die
nų pasilikęs be pakeitimų
ir šiuo metu esąs į vakarus t nų orlaiviai apmėtė bomb 

dis pareiškė, jog artistas nuo Tobruko. mis Samarai miestą, Au
Melvyn Douglas pasiliks sa-Į Komunikatas tepareiškia. tralijos Naujosios Gvinėjos 
vo vietoje, bet davė supras į jog ir vėl fronte nesą jokių pietrytiniam kampe ir pra- 
ti, kad šokėja Mayris Cha-1 pasikeitimų nuo vakar die- Į vedė aviacijos žvalgybą sa- 
ney gali būti pašalinta. | nos. los pietrytinėj dalyj.

Washingtonas, vasario 11 
d.—Civllės apsaugos biūro 
direktorius James M. Lan-

Canberra, vasario 1*» d — 
Australijos aviacijos k« ■:• 
nikatas pranešė, jog jap
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Vasario 16 minėjimas X“":

Youngstevvn, O. — Vasario dar yra keletas atsilikusių
15 d., iv. Pranciškaus lietu-« narių, bet tikimės, kad ir 
vių parapijos salėje bus pa- Į jie, laikui bėgant, susipras 
minėta Lietuvos Neprikišu- esą Šv. Vardo draugijos na- 
somybės Diena ir atsimini- į riais ir ims dalyvumo.
mas kada ji žuvo nuo barba
rų smūgio.

Amerikonų yra obalsis:

Vasario 14 d. 8 vai. vak. 
bus draugijos metinis susi
rinkimas. Bus svarstoma a-

“Remember Pearl Harbor”,, tidSti reikalai, dėl to visi 
o mūs lietuvių “Nepamirški- nariai privalo susirinkti. Su 
me Lietuvos žuvusią Lais- sirinkimas bus parapijos pa 
vę”.

Programa prasidės 6 vai.

Elizabeth, N. J. — Vasa
rio 16-tos paminėjimas bus 
vasario 15 d. Bus svarbių 
kalbėtojų ir didelė progra
ma: vaidinimai, deklamaci
jos, įvairių choro kombinaci 
jų ir kt Įžangos jokios ne-

talpose.
6

Radio vedėją, Antaną 
Džiką, publika parėmė

Vasario 7 d. žmonių skait
lingai atsilankė į šokius, ku
rie buvo Lietuvių Muzika
liam Name, radio naudai.

Mūsų tautietis, Antanas 
Džikas, per savaitę duoda 
net dvi lietuvių kalboje progbus. Komitetas kviečia skai

tlingai lankytis, kad prisi- *.ramas iš stoties WTEL (tre- 
minti tą mums brangią die- Į Padienį) 7 vai. vak., ir šeš- 
uą ir aptarti 24-rių metų liū-. tadienį 8 vai. vakare. Jis
Iną ukaktį.

Hartford, Conn. — Lietu
vos Gynimo Komitetas ren
gia paminėjimą vas.-Feb. 15 
d., lietuvių parapijos mokyk
los svetainėje, 339 Capitol 
Ave., 5 vai. po pietų.

Programa ’bUS graži ir 
įvairi. Kalbės Simutis iš 
New Yorko ir kun. J. Ba- 
gužis iš Waterbury, Conn., 
kuris neperseniausiai yra at
vykęs iš Lietuvos. Teatrališ
ką programos dalį išpildys 
Lietuvių mokyklos vaiku
čiai, seserų prirengti; taip 
gi gros mokyklos berniukų 
benas, dainuos du cho
rai: — šv. Cecilijos pa
rapijos ir Jauna-lietuviųl 
chorai. Lietuvių F. Sabo
nio Posto Legijonieriai su 
moterimis rėmėjomis daly
vaus iškilmingai su savo vė
liavomis. Bus ir kitų daug 
gražių pamarginimų tos die
nos programoje.

užsipelnęs klausytojų nuo
širdžios padėkos. Dėl to vi 
si atjaučia ir parėmė radio 
valandos palaikymui suren
gtą paties vedėjo pasilink
sminimą — vakarą. Buvo 
atsilankęs naujasis Šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
V, Martuševičius, A.^Džikas 
vargonininkauja toj parapi
joj. K. Dryža

Švento Vardo 
Draugijos reikalai

Philadelphia, Pa. — Va
sario 8 d. Šv. Vardo Drau
gija labai gražiai pasirodė 
skaitlingam narių ėjime

TT. Marijonu misijos
1. Worcester, Mass. — 

Aušros Vartų parap. bažny
čioje — nuo vasario 22 a. 
iki kovo 1 d. — kun. Jonas 
Jaučius, M.I.C.

2. Lawrence, Mass. — šv 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — nuo vasario 23 iki 
kovo 1 d. — kun. Juozas 
Vaškevičius, M.I.C.

3. Lavvrence, Mass. — šv. 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — (jaunimui) nuo ko
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun. 
Jonas šaulys, M.I.C.

4. Athol, Mass. — šv. 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — nuo kovo 8 d. iki 
kovo 15 a. — kun. Juozą? 
Vaškevičius, M.LC.

5. Pittstos, Pa. — Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje

THAT'S LIFE
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Rezidencijos tel.: BEVerly 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930 TeL OANal 0257

Res. tol.: PROspect 6089

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• dr! 0 vai. vakare.

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI
(••Draugas” Acme telepnoio.

Buvęs 60 milijonų dolerių vertės prancūzų keleivinis laivas Normandie, 83,000 to
nų, kurs Amerikos vyriausybės buvo perimtas ir pavadintas Lafayette, guli parvir
tęs ant šono ties Hudson upės krantine, New Yorke. Gaisras sunaikino keletą jo vir
šutinių denių (aukštų).

— nuo kovo 15 iki 17 d. — 
kun. P. Malinauskas, M.I.C.

6. Roseland, Chicago, UI.
— Visų Šventųjų parap. baž 
nyčioje — nuo kovo 16 d 
iki 22 d. (jaunimui) — kun 
Antanas Mažukna, M.I.C.

7. Norwood, Mass. — šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 16 iki 22 d. — kun. 
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C

8. Milvvaukee, Wis. — Šv. 
Gabrieliaus parap. bažnyčlo 
je — nuo kovo 1 d. iki 8 d.
— kun. Vincentas Andriuš- 

, ka, M.I.C.

GARY, IN D.. LIETUVIU ŽINIOS
Švęsime 16 Vasario,
Liet. Nepriklausomybės 
sukaktį

puošę lietuviškais rūbais. 
Taip pat bus ir garsi muzi
ka iš Chicago.

Gera proga bus Gary ir 
j apylinkės jaunimui pamaty-

iškilmingas ti ir susipažinti su svečiais. 
Šv.

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—6:30 vakare

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas ir chirurgas 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Šios šventės 
paminėjimas ruošiamas 
Kazimiero parapijos inicia
tyva ir bus vasario 15 die
ną, parapijos salėje.

Ruošiama ypatinga prog
rama. Kalbėtojų tarpe bus 
ir svečias kun. dr. Deksnys. 

Į Programą ypatingai paįvai-
9. Harrison, N. J. — Die-; nns pakviesti Ateitininkų 

draugovės pagarsėję tauti
nių šokių šokėjai. “Draugo” 
koncerte puikiai šoko gra
žius lietuvių tautinius šo
kius. Jų apsilankymas Ga- 
ryje bus naujenybė.

Jauni, miklūs vaikinai ir 
grakščios mergaitės pasi-

vo Motinos Sopulingosios 
parap. bažnyčioje — nuo ko- 

i vo 22 d. iki 29 d. — kun 
i Petras Malinauskas, M.I.C.

Jei kuns DD. GG. kun. 
klebonų norėtų pasinaudoti 
TT. Marijonų patarnavimu, 
prašome kreiptis į žemiau 
pasirašiusį šiuo adresu: 2327 
VVest 23rd Place, Chicago, 
Illinois.

Kun. K. Rėklaitis, M.I.C., 
Provincijolas.

Paminėjo jubiliejų
Harrison-Kearny, N. J. — 

Vasario 11 dieną Gertrūda 
ir Juozas Svirnelis, 171 Fo- 
rest St., paminėjo 30 metų 
vedimo jubiliejų.

Vasario 8 d. suvažiavo 
svečių ir giminių iš Kear- 
nys ir Patersono.

Visa šeimynėlė teikė lin
kėjimus jubiliatams sulauk
ti 50 metų jubiliejaus.

Getting Up Nights
MakesManyFeelOld

Do you feel older than 
from Orttlns Up Night. G 

-------- Dūrines
_ you ere or suffer

___ Baekache. Nervoue-
zriness. Svollen Anklea,neaa. Les Pelne, Dišriness. Svollen Anklea 

RhmmsiH Pmn. Burnlng. iraaty or fre 
auent pese eres? If ae, remember that your 
Ktdneye ere eltai to your health and that 
theee srmateme mar be due te noti-organle
and non-sęstemlc Įtldney and 
blaaln eoch caaea OYSTZg

rellef by helplnc l
tat Belas

KX (a pht.tclaa'a
Ipttonl uraallv elees prompt and joy-

__ _ dlef by helplnc the Kldners fluah out
polaonoua ezcaee actas and *astes. T 
eeerythlng to galn and nothln* to 
trylnc Oystak. An lroa-clad gui 
wra;—*

ten flu
Tau have 
o loae ln

I guarantee
___ around each package assuree e re-
fnnd of your money on return of esnpty 
package unleaa fully satlafled Dnnt teka 
ehenres oa ai»y Kldney medlclne that Ia 
not giieranteed. Doat delay Oet Cy.tne

Cystex FiSSS<i.i»i fisst IMmii proteeta you.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

rj vnv-ro., ųg
SPECIALISTAS

Ha v Iri 20 metų praltttk*vlaM 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKERTI AKINIAI 
patalaya kratvaa akla, trumparegyste 
Ir tollregyate;
palengrrina aklų {tempimų, pralallaa 
galvos skaudijlmp, svaigimų Ir aklų 
karių.

MODERNUK1AU81, TOBUUADU 
EGZAMINAVIMO BODAI '

Speciali atyda atkreipiama | vaikų

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CAN ai 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Res. tel.: HEMloek 8150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 ikt I 
Nedėliimis pagal sutartį.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave. 

TeL CAN ai 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINftJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ka
rtoms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 5©th Ave., Cicero, UL 

TeL: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinta* 
'atsakomingai ui 
prieinamą kalnų.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDO8:

10-toa iki l-tos valandos kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1878

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefe&M BEEley 0434.

Ofiso TeL...............VIRgtaia 1881

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 85th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 6:00 vaL
Trečiad. ir Sekmari. tik susitartas

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ZK CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL

Sekmad. nuo 10 iki 12 voL ryto.

ADVOKATAI

VYHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8183 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moe iki B-toe

▼ai. vak. ____
Tel. CALmnet 6877

184 NO. LA SALLE ST, 
2014 Tel. State 1572

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Res. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vaL 
Nedėliotais nuo 10 ik. 12 vaL dienų.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

rieaa pora aklų 
■ui. Saugokit jai 

iMuamlnuotl Jaa modern Ilki* uMa 
kuria ragSIlmo 

gali ritelių. 
tl KOTAI POTTMMO

m gy-

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OFTOMOTKISTAI
1801 fto Ashland Avenue 

Kampaa lt-toa
Triefnnu CANAL Ofttt — '*!<•<• 

OFISO VALANDOS 
Kaodleo a m. iki tilt p. m 

“ ■ tr Sfttt: a. m. Iki
f>M k m.

DR. A. JENKINS
(Lietu via)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Nedėliomia Pagal Susitarimų

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524 
Emergency — call MIDway 0901 
Res. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63id Street

Ofiso ir Res. Tel.: LAFsyette 7020

DR. STANLEY NAMELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iftkirtant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

t:JO vai. vakarais. 
Sekmadieniais pagal gu rita rimą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ"



Ketvii’iadienis, vas. 12, 1942

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

VITAMINAS “D” i jiems skausmai palengvėja,
. I o kartais net ir visiškai pa-Auganciam vaikui yra ne-. ..., a . , ; , . sveiksta. Taipgi yra žino-

įspasakytai svarbu, kad jo 
kūnas
vitamino
mino vaikas neužaugs svei
kas.

, , .. ma, kad nulaužtas _____
gautų pakankamai L

“D” Be šio vita-l greliSlau »r geAau ““SU8 u . ee šio vua | kuomet ngOniui duodama 
daug vitamino “D”.

0 senatvėje dar svarbiau 
būti, kad vitamino “D” ne
pristigtų kūnui.

ra išimti iš maisto kalki- 
nias daleles bei fosforą ir 
išdalinti tas medžiagas kau
lams, dantims bei raume
nims.

Kai pristinga vitamino 
“D”, tai kūnas nepajėgia 
sunaudoti maiste esamas 
kalkes bei fosforą, ir tuo
met gaunama kaulų ligą.
Tuomet vaikas pradeda sirg 
ti rachitu (rickets).

Svarbesnieji rachito ligos 
simptomai: liga veikia į
kūdikį lėtai, taip kad tėvai 
nei nepastebi vaiko ligos.
Pradžioje vaikas labai pra
kaituoja, ypač bemiegant 
kūdikio galvutė prakaitu 
rasoja. Dažnai gauna slogas 
bei bronchitą. Kūdikis ne
pajėgia sėdėti, ir vaikščioti 
pradeda labai vėlai. Dantu
kai nedygsta normaliai, kar
tais net sulaukus vienų me
tų amžiaus neišdygsta nei 
vienas dantukas; išdygę 
dantys greit sugenda. Ben
dra rachitu sergančio kūdi
kio išvaizda tokia: jo gal- 
vutė atrodo perdidelė, kak
ta perdaug išsikišusi, kiau
šo fontanėlė minkšta; ir jo 
pilvukas išpampęs, lyg puo
dynė. Kali vąikas Ipradeda 
vaikščioti, tai kojų minkšti 
kaulai linksta, ir auga vai
kas klišas. Be to, rachitu 
sergantis vaikas dažnai kly- 
kia pyksta, jo viduriai pa
krikę, kartais jį tampo te- 
taniškos konvulsijos, kar
tais net apmiršta. Kraujas 
netenka atsparumo infekci
nėms ligoms, ir jei prie ra
chito susidaro dar kitokios 
komplikacijos, tai vaikas 
neištveria ir miršta.

Kai suaugusiems ir se
niems pristinga vitamino
“D”, tai jų dantys pasidaro gaunama liga vadinama "a- 
trapūs. Visame kūne įvyks- granulocytosis”. Geriausia

d n a r o a b

Vitamino “D” randasi 
daugiausia vasariškame 
svieste ir piene; žiemos me-. 
tu sviestas ir pienas mažiau

Vitamino “D” užduotis y- Į vitaminų turi. Saulės ultra-
violetiniai spinduliai yra 
tikroji vitamino “D” vers
mė. Taipgi labai daug šio vi
tamino randasi žuvies ke
penyse, ypač žuvies kepenų 
aliejuje (cod liver oil). Vi
taminą “D” galima sukon
centruoti ir pridėti prie 
maisto dirbtinu būdu, per
šviečiant maistą su ultra
violetiniais spinduliais.

Žiemos metu dažniau žmo
gui pristinga vitamino “D”, 
nes nėra pakankamai sau
lėtų dienų. Saulės spindu
liai gydo rachitą, gydo kau
lus. Ir vasaros metu, jei 
darbininkas dirba po stogu 
ir negauna gana saulės spin 
dūlių, tai jo kūnui gali pri
stigti vitamino “D”; tuomet 
ir vasaros metu žmogus pri
valo gauti pakankamai vi
tamino “D” valgant vita- 
minazuotą maistą.

Kad kojos nelinktų, kad 
dantys netrupėtų, kad kau
lai būtų stiprūs, reikia žiū
rėti, kad kūnui nepristigtų 
vitamino “D”.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas K. 8. — Vien 
tik strėnų skaudėjimas ne
reiškia inkstų ligą. Jei tams
tos gydytojas išanalizavo 
šlapumą ir pasakė, kad ink
stai yra sveiki, tai užtikri
nu, kad tamsta inkstų ligos 
neturi.

Atsakymas A. M. — Ne
galiu patarti jokių vaistų 
dėl nemigo, nes tai gali bū 
ti pavojinga tamstos svei
katai. Migdančius vaistus 
vartojantieji gauna (a) 
vaistinį įprotį, nuo kurio 
sunku atprasti; (b) kartais 
sugadina širdį; (c) nuo to

kreiptis pas gydytoją ir pil
dyti jo nurodymus.

Atsakymas V. B. — Su

H

"Vasario 16 d." - Lietuvos valstybės šventė
Valstybės ženklas Vytis, 

trispalvė vėliava ir tautos 
himnas yra patys’ augštieji 
Nepriklausomos Lietuvos 
simbolai. Namie ir užsienyje 
juos sutinkama su didžia pa
garba. Jie ženklina tautos 
tradicijas, prisiminamas per 
valstybės ar tautos šventes. 
Švenčių ir simbolų reikšmė 
labai didelė tautos gyveni
me, nes jie visiems pilie

te, įstojus Amerikai Alijan- 
tų, talkon, ėmė nebesisekti, 
Taryba manė atėjus laiką pa 
skelbti Lietuvą nepriklauso
ma valstybe. Tam sumany
mui vokiečiai pasipriešino. 
Tačiau, ko toliau, to mažiau 
buvo jiems vilties laimėti 
karą. Lietuviai pamatė lais
vės pragiedrulį, Taryba ry
žosi, žūt būt, vykdyti tuojau 
ką buvo anksčiau sumaniusi.

čiams duoda progos pajusti • Vilniuje savo griežtai slap 
laisvo žmogaus savygarbą ir į tame posėdyje (kad vokie- 
tautinės vienybės dvasią., čiai nepajustų) visi Tary-
“Vasario šešioliktoji” yra 
ypatinga šventė. Jos gilioji 
prasmė gludi tautos himne, 
ji ženklina atgimusios tautos 
idealų įsikūnijimą. Nelaimin 
gos tos tautos, kurioms nė
ra tekę politine laisve nau
dotis.

bos nariai pasirašė iš anksto 
paruoštą nutarimo tekstą ir 
leido jį atspauzdinti vasario 
16 d. 1918 m. lietuvių dien
raštyje, “Lietuvos Aidas”, 
kuris buvo tuomet vienintė
lis lietuviškos dvasios spau
dos organas, nors ir prižiū-

mas reiškė tautos vienybę ir 
jos pribrendimą, nepriklauso
mam gyvenimui.

Apie tą Vilniškį nutarimą 
sužinojo visas kraštas. Žmo
nės reiškė džiaugsmą kaip 
galėdami ir tikėjosi atsikra- 
tysią baisiai įkyrėjusios’ 
okupacijos. Vokiečiai, neį
veikę paversti Lietuvos Ta
rybos įrankiu savo politikai, 
ėmė ją smarkiai varžyti ir. 
jau besiruošė ją suardyti, 
dargi visai sunaikinti. Lai
mei, vokiečiai rudenį 1918 
m. buvo įveikti Alijantų, nu
simanė nebegalėsią likti Lie
tuvoje, tapo nuolaidesni ir( 
nebesirūpino Tarybos veiks
mais.

neplėvėsoja, “Lietuva Tėvy
ne Mūsų” nebesigirdi. Tik 
draugingų demokratijų šaly
se, kur tebepripažįstamos 
Lietuvos atstovybės, yra pri 
siglaudusi Lietuvos laisvė su 
nepriklausomybės ženklais.

Akyvaizdoje išplėštos lai
svės lietuviai nerimsta. Ne
rimsta norėdami, bet nega
lėdami pasiųsti pagalbos sa
vo broliams tremtiniams. Di
dysis demokratijos vadas, 
Prezidentas Roosevelt’as yra 

I pareiškęs, kad ir Lietuvos lai 
svė nėra palaidota, kad ji 
tik įmesta agresoriaus kalė
jimam Tat lietuviai tikėda
mi dirba, kad demokratinis 
frontas laimėtų, kad teisė 
kardą nugalėtų.

Štai Nepriklausomybės 
Nutarimas, kuris Lietuvių 
Tautai teberado kelią:

Lietuvos Taryba savo po
sėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis:
| Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo 
pareiškimu:

Lietuvos Taryba kaipo vie 
nintėlė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažinta ja 
tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferenci
jos nutarimu rugsėjo mėn. 
18 23 d. 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausomą de
mokratiniais pamatais su
tvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą val
stybę atskirianti nuo visų vai 
stybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba 
( pareiškia, kad Lietuvos vals- 
' tybės pamatus ir jos santy
kius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatytibę teko tautai ginti net 

kelių pusių. Galop liepos 13, įjek galima greičiau sušauk- 
1920 metais pasirašyta tai- 8t©igiamasis seimas, dė
kos sutartis su Sovietų Ru- mokratiniu balsavimu jos 
sija. Tarp kitko Sovietai pa- gyventojų išrinktas. Vilniu-

rimas vokiečių cenzūros. Ru- 
žvilgterkim atgal, 24 metus ; 8{iai 8Utiko vokieiiai tą re

džiova niekas neužgema. Tai Į atgal. Vokiečių okupacijos j voliucinį Tarybos žygj: 8U.
nėra paveldėjama liga.

ta dekalcifikacija; tuomet 
kaulai pasidaro sukiužę ir 
trapūs. Tuomet trinktelėjus 
arba net pargriuvus kaulas 
lengvai lūžta. Užtai senes
niems žmonėms dažnai į-
vyksta kaulų lūžimai todėl, — Pasvalys. — Iš pasva- 
kad jų kūnui pritrūksta vi- lio ištremti keli mokytojai, 
tamino “D”. Yra patirta, ūkininkai, tarnautojai. Jų 
kad sergantieji artritu (są-'tarpe išvežė ir agronomą K. 
narių gėla) jei suvartoja Lenartą. Jo vieton paskirtas 
daug vitamino “D”, tai agr. Kariūnas.

metu Vilniuje rudenį, 1917 
m., susidarė politinė organi
zacija, pasivadinusi Lietuvių 
Taryba; jos tikslas buvo rū
pintis krašto ateitim. Kai 
Rusijos karo frontas sukniu
bo ir įsivyravo revoliucija, 
kai vokiečiams vakarų fron-

konfiskavo tą dienraščio lai
dą, ir tik vienas kitas jos nu
meris (copy) pavyko išgel-

NAPPY
N0W GET THIS AUGlEfVCR 
SUPPOSED T'B6 A SPORTS 
V/RITER.'SEE? WELL 
STUFF TMATŠ COVUN 
OUTA* THIS OCPART 

IS SIAAPLY
DISGUSTIN.'

I AIN’T NEVER SCEN 
SUCH TRJPE IN M’LIFE f 
WE'RE RŲNNIN' A HIGH CLASS 
RAG AN* T VYANT SOME HIGH 
CLASS SPORT NEWS.'AN' WHEN 
I SAY SPORTS NEVYS. I DON’T, 
MEAN A OOILY CONTEST/', 
Y'GOTTA COVER FIGHTS AN\ 

VYRESTLING.SEE '

s ižą dėjo štai ką:
“Rusija be atodairą pripa

žįsta Lietuvos Valstybės sa
varankiškumą ir nepriklau
somybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams atsi
sako nuo visų Rusijos suve
reniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi Lietuvių tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet 
priklausiusi Rusijai, tas fak
tas neuždeda Lietuvių tautai 
ir jos teritorijai jokių pa
reigų Rusijos link”.

Praėjo 20 metų kūrybinio 
darbo nepriklausomybės ap- 

minėtinas

je, vasario 16 d. 1918 ra. 
Pasirašė: Dr. Jonas Basa

navičius, L. Banaitis, M. 
Biržiška, K. Bizauskas, Pr. 
Dovydaitis, S. Kairys, P. Kli
mas, Donatas Malinauskas, 
VI. Mironas, S. Narutovvicz, 
Alfonsas Petrulis, K. Šaulys, 
Dr. J. šaulys, J. šernas, A. 
Smetona, J. Smilgevičius, J. 
Staugaitis, A. Stulginskas, J. 
Vailokaitis, J. Vileišis. L. P.

[1

Išlikusi gyva, Taryba or
ganizavo Lietuvos valdžią, 
tvarkė jos aparatą ir šalies 
finansus, ligi 1920 m. pa
vasarį buvo sušaukta demo- ! Unkoj. Amžinai
kratiniu būdu jos atstovybė, laikotarpis.
seimas. Tauta įvertino Ta
rybos žygį padarytą vas. 16

Bet štai birželio 15 d. 1940 
m. Rusija užpuolė Lietuvą,

bėti. Kaikurie Tarybos na-1 įvykį jos atgimusiame gyve
nai buvo sulaikyti. Tarybos nime, ir pavertė tą dieną vai

d. 1918 m. kaip svarbiausią 1 pavergė ją, gaudė žmones ir

nariai prigulėjo ne vienai 
srovei. Nutarimo pasirašy-

stybine švente.
Paskelbta Nepriklausomy-

By Irv Tirmar

\ v

■ cheese

foodthaf s digestible 
as milk itself 1

SPREADSI SLICESI TOASTSI 
~ MELTS PEKFECTLYl *

_ WELL.'VVEll.' I SEE YER 
PĘf BACK f VYHAT HAPPENED 
*r\T'YA? Y'LOOK UKE VA 

JES* COME OUT UV A 
-----^VYRECK.'

THAT'S ARPRECIATION . _
FE R VA f WHY, I JES’
GOT INTO A FIGHT SO'S) - 
I COULO HAVE SOAAE 
NEVYS FER MY COLUMN.'.'

trėmė Sibiran, sunaikino jos 
tautinius simbolus, uždraudė 
giedoti tautos himną, užgre- 
sė ir tautinę šventę švęsti. 
Nespėjo lietuviai nusikratyti 
vienų, rusų komunistų, kaip 
įsilaužė 1941 m. birželio pa
baigoj jų kraštan kiti, vokie 
čiai nacionalsocialistai. Gra
sinimais atsiėmę iš mūsų 
Klaipėdą, vokiečiai buvo gi 
pasižadėję gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę. Bet kur 
tau! Drang nach Osten pra
sidėjo neregėtu tempu. Ir 
vėl kaip ano karo metu: prie 
vartos darbai, rekvizicijos, 
kalėjimai. Vilniuje, Kaune ir 
visoje Lietuvoje šįmet per 
16 vasario Lietuvos vėliavor

TTekentekltl žemo per 30 
metrj gelbėjo ftmonėma. Pa- 
ftallna ecsema, ilbėrimna, 
apaofpM ir kitokioj odoa 
negalavimas. Pirk Žemo 
tiandienl Vinioee aptieko- 
ee. 36c, 60c, |1.00.žemo

FOn skin ipritni i<_> n s
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tuvių tautos didžiausias troškimas būti laisvais ir ne
priklausomais.

Kada lietuviški laikraščiai parašo apie bolševikų dar
bus Lietuvoje, Latvijoj ir Estijoj ir parodo tikrąjį bol
ševikų kultūrinį ir ekonominį veidą, tai Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse gyveną lietuviai komunistai širsta 
kaip vapsvos ir ima šaukti, kad tai yra niekinimas tų 
žmonių, kurie yra Jungtinių Amerikos Valstybių są
jungininkai kovoje prieš nacizmą.

Mes neturime jokios pagiežos prieš rusų tautą, mes 
tik konstatuojame faktus ir bolševikų darbus oku
puotuose kraštuose, mes retkarčiais primename ir tai, 
kad rusų bolševikų vadai nesilaiko duoto žodžio. Tiek 
Hitleris, tiek Stalinas yra savo duoto žodžio laužymo 
meisteriai.

'Pfu!

A

.OFT

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Lietuviai prabils kraujo ir ginklų kalba
Molotovas, sovietų rusų užsienių reikalų komisaras, 

1939 m. spalio 31 d., Aukščiausio jo j Sovietų Tarybos 
sesijoje, pasakė, kad sovietai stoja už sutarčių vykdy
mą ir visos kalbos, kurios reiškia baimės apie Pabal
tijo kraštų sovietizaciją, atseit, subolševikinimą yra 
grynas prasimanymas.

Visos sutartys, kurios buvo padarytos bolševikų su 
Lietuva, Latvija ir Estija, aiškiai sakė, kad sovietai 
nesikėsins tų kraštų nepriklausomybę ir laisvę paglemž
ti.

Kai 1939 metais bolševikai darė sutartis su Lietuva, 
Latvija ir Estija dėl sovietų kariuomenės įgulų įvedi
mo į tuos kraštus, tai aiškiai Stalinas ir Molotovas 
pažadėjo į Pabaltijos kraštų vidaus gyvenimą nesi- 
briauti.

1940 metų bitžėlio >15 d. atėjo jėga ir smūrtu rusų 
bolševikų kariuomenė į Lietuvą, Latviją ir Estiją ir 
tiems kraštams padiktavo savo bolševistinę santvarką, 
kuri visai gyvenimui netinka, nes bolševistinė santvar
ka sugriauna ekonominį gyvenimą ir išplėšia žmonių 
asmens teises.

Jei rusams bolševikams nerūpi susovietinti Pabalti
jos kraštų, tai dabar laikas atvirai ir aiškiai pasakyti 
visam pasauliui, kad tie kraštai galės laisvai ir nepri
klausomai tvarkyti savo ekonominį ir kultūrinį gyve
nimą, be jokių “globų” ir “malonių” iš Maskvos ar 
Kubiševo, nes Lietuva, Latvija ir Estija yra pakan
kamai subrendusios laisvam ir nepriklausomam gyve
nimui. Juk nepaslaptis, kad Pabaltijos kraštų ekono
minis ir kultūrinis gyvenimas yra aukštesnis, negu ru
sų bolševikų. Tai pripažino ir patvirtino rusų bolševi
kų kareiviai ir karininkai, kurie gyveno Pabaltijos 
kraštuose.

Sakyti, kad Lietuva, Latvija ir Estija prisijungė 
laisvu noru prie Sovietų Rusijos, tai yra naiviška pa
saka, kuri gali vaikams patikti, bet nieku būdu tokia 
pasaka nėsusižavės suaugę ir protingi žmonės, kurie 
supranta ir žino, kas tai yra laisvė ir nepriklausomybė.

Jei kas nors mums įstatys šautuvą į krūtinę ir pa
reikalaus atiduoti paskutinius marškinius, ar galės kas 
nors pasakyti, kad tas žmogus laisvu noru atidavė pas
kutinius marškinius.

Rusai bolševikai atėję, 1940 m. birželio 15 d. į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, įstatė šautuvą į tų kraštų gy
ventojų krūtines ir prievartos keliu išplėšė brangiau
sią turtą — laisvę ir nepriklausomybę ir prisijungė 
Pabaltijos kraštus prie Sovietų Rusijos ir visam pa
sauliui skelbė, kad savu noru minimi kraštai prisijun
gė prie Maskvos.

Kas brangina savo ir kitų laisvę ir turi dar šiek 
tiek sąžinės, niekas netiki tokiai bolševikų kalbai.

Prieš tokias biaurias ir įžūlias bolševikų kalbas pra
kalbėjo 1941 m. birželio 22-23 d. lietuvių kraujas ir 
visa savo gyvybe parodė, kad lietuviai nekenčia ir ne
pakęsiu jokios okupacijos. Laikui atėjus lietuviai krau
jo ir ginklo kalba prabils ir prieš nacių okupaciją.

Todėl laikas būtų bolševikams susiprasti ir atsisa
kyti nuo pretenzijų į Lietuvą, Latviją ir Estiją, nes 
tų kraštų žmonės verčiau bevelys mirti, negu kam nors 
vergauti.

Bolševikai Pabaltijos kraštuose savo santvarkai žmo
nių nerasią sau, o dėl tų kraštų žemės gabalo ar ap
simoka sau nervus gadinti, juk ir taip Sovietų Rusija 
turi užtektinai žemės plotų.

Kada mes patiktumėm bolševikams 
ir naciams

Lietuviai nenori nei bolševikų, nei nacių okupacijos, 
ptętuviaį pažįsta bolčeviktį i£ jm£iįį okupacijai bot

Jei mes sakytumėm, kad Stalino ir Molotovo kariuo
menė buvo lietuvių pakviesta, jei mes sakytumėm, kad 
Lietuvoje, Latvijoj ir Estijoj buvo laisvi seimo rinki
mai, kur žmonės nevaržomai galėjo pareikšti savo va
lią, jei mes sakytumėm, kad rusams bolševikams oku
pavus Pabaltijo kraštus ekonominis ir kultūrinis gy
venimas pagerėjo, jei mes tvirtintumėm, kad rusų bol
ševikų slaptoji policija nei vieno lietuvio neįkišo į ka
lėjimą ir nei vieno lietuvio nenužudė, jei mes skelbtu- 
mėn, kad tūkstančiai lietuvių savu noru išvažiavo į 
Sibirą, jei mes sakytumėm, kad lietuviai troKsta bol
ševikų okupacijos, žinoma, kad tokia mūsų kalba patik
tų Amerikos Lietuviams komunistams. Bet jei mes taip 
kalbėtumėm, taip rašytumėm, tai mes būtumėm pir
mos rūšies faktų falsifikatoriai, didžiausi melagiai ir 
savos tautos tikrojo veido iškraipytojai, o ypač skau
džiai pasityčiotumėm iš lietuvių, kurie nori laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo, mes skaudžiai apjuodintu- 
mėm savo brolius lietuvius, kurie nenori nei bolševikų, 
nei nacių okupacijos.

Kadangi mes pažįstame bolševikus ir nacius, kadan
gi mes žinome, kad tiek bolševikų, tiek nacių okupa
cijos lietuviai nenori, todėl mes atvirai ir aiškiai apie 
bolševikų ir nacių darbus kalbame ir rašome, kad žmo
nės turėtų tikrąjį supratimą apie du broliukus: bol
ševizmą ir nacizmą.

Mes nepakenčiame melo ir faktų falsifikavimo, todėl 
atvirai ir griežtai sakome, kad bolševizmas ir nacizmas 
yra didžiausi žmogaus priešai, nes jie abu atima iš 
žmogaus asmens teises ir žmogų paverčia kokiu tai 
daiktu ar pastumdėliu.

Mes lenkiame galvą prieš didžiausias demokratijas, 
prieš jų vadus, kaip prezidentą Rooseveltą ir ministerį 
pirmininką Churchill ir atvirai sakom, kad jie yra ne 
tik savų kraštų tikrieji reprezentantai, savų kraštų 
žmonių laisvės gynėjai, bet taip pat ir pavergtųjų tau
tų užtarėjai ir trokštą, kad pasaulis būtų tvarkomas 
teisingumo ir meilės dėsniais.

Mes taip pat esame ir su popiežiumi Pijum XII, dva
siniu autoritetu, kuris su didžiausia energija ir gilia 
išmintimi gina žmonių švenčiausias teises.

Mes taip pat norėtumėm rašyti apie Staliną ir Hit
lerį, bet teisingumas ir faktai to neleidžia, nes jie yra 
smurto ir pavergimo šalininkai. Jei mes sakytumėm, 
kad Stalinas ir Hitleris yra žmonių laisvės gynėjai, 
tai mes būtumėm didžiausi melagiai.

Mes čia laikomės dėsnio: amicus Plato, sėd magis 
amica veritas (mano draugas Platonas, bet didžiau
sias draugas tiesa).

•

Demokratijos ir sukta sovietų politika
Sujungtų tautų demokratijos pastaruoju laiku Toli

muose Rytuose sulaukė skaudžių smūgių iš Japonijos.
Nors Japonijoje ir sunkus ekonominis gyvenimas ir 

patys japonai karo išvarginti, bet jiems dabar sekasi.
Kaip ilgai japonams seksis — parodys ateitis. Mes 

esame įsitikinę, kad juos laukia toks pat likimas, koks 
dabar ištiko nacius rusų fronte?

Ateis valanda, kad Britanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės viską atsiims ką šiandien yra praradusios 
ir klastingą priešą paklupdys ant kelių prašyti pasi
gailėjimo.

Mus ypač domina ir kitas faktas. Anglija ir Jung
tinės Amerikos Valstybės veda smarkų karą Tolimuose 
Rytuose su japonais. Sovietų rusų karo vadai galėtų 
šituo momentu smogti Japoniją, bet ateinančios žinios 
iš Tokijo rodo visai ką kitą. Japonai praneša iš savo 
sostinės, kad derybos tarp sovietų ir japonų tęsiamos 
ir pasikalbėjimai eina draugiškoj atmosferoj ir japo
nų valdžia tikisi greit susitarti dėl žvejybos reikalų, 
šį pareiškimą padarė japonų užsienių reikalų vicemi- 
nisteris Haruhiko Nifii.

Sovietų Rusijos vadai žodžiais sako, kad jie esą An
glijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių karo sąjungi
ninkai, o darbai rodo ką kitą.

Kaip visa tai išaiškinti? Visų tų dalykų bene bus 
svarbiausia priežastis, kad sovietų vyrams rūpi ne vi
sų žmonių gerovė, o tik svarbu jiems išgelbėti savas 
kailis.
I ssa<

(“Draugas”, 3917 m. va
sario 12 d.)

Pasiųsta armotos į New 
Yorką.... New Yorkan pa
siųsta 6 colių armotos. Jos 
bus sustatytos New Yorko 
tvirtumose.

•
Vokietija nori taikintis sa 

Jungt. Amerikos Valstybė
mis.-.. Vokietijos vyriausy
bė, tur būt, apsigalvojo, kad 
neturėti santykių su Jungt. 
Amerikos Valstybėmis yra 
negerai. Vokiečių vyriausy
bė daro žygių, kad nutrauk
ti diplomatiniai santykiai 
tarp Vokietijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių vėl bū
tų atnaujinti.

•
Maisto brangumas... An

glijos prekybos komisija 
paskelbė, kiek kurioj šaly 
pabrangęs maistas nuo ka
ro pradžios. Anglijoj mais
tas pabrangęs 87 nuoš., Vo
kietijoj 111 nuoš., Austrijoj 
177 nuoš., Norvegijoj 80 
nuoš. ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse 20 nuoš.

•
Pittsburgh Pa.... Pitts

burghe nuo karo nukentė- 
jusienii lietuviams aukų su
rinkta $10,000.00.

Kun. J. J. Sutkaičio, V. 
Šliko, V. Kinderio ir K.- Mo- 
ceikos pastangomis ir rū
pesčiu įkurta nauja draugi
ja — Šv. Kazimiero labda
rių draugija.

•
Lewistone, Me.... Kun. 

Norbertas Pakalnis Lewis- 
tone, Me., gyveno vos šešis 
mėnesius, bet jo nuveikti 
darbai labai dideli. Kun. N. 
Pakalnis Lewistone pakėlė 
lietuvių dvasią ir juos pui
kiai suorganizavo.

Po svietą pasidairius
Visi Amerikos miestai da

bar daro planus vadinamam 
“blakautui” įvykdyti. Bet 
Philadelphia, Pa., miestui, 
gal būt, ir nereikės tuo rū
pintis, nes jos gyventojai ir 
be “blakauto” nemato “prie
šo”. Štai, ką rašo vienas ma 
no tavorščių.

Vasario 1 d. amerikiečiai, 
laikraščio “Record” kores
pondentai, Toughill ir W. 
lliam B. Mellor, Jr., apsitai
sę vokiečių submarino kapi
tonų uniformomis, prisisegę 
prie kepurių žvaigždes-anke- 
rus ir vokišką svastiką ir 
atrodę kaip tikri vokiečiai, 
išvaikščiojo visą miestą, re
storane pavalgė, apėjo laivų 
dirbtuvę, visu paupiu, nuėjo 
ligi pat Navy, kalbėjosi su 
žmonėmis ir net policijos 
klausinėjo įvairių nurodymų 
ir niekas neatkreipė dėmesio, 
kad, gal, tai vokiški šnipai, 
nes vokiškose uniformose, 
žodžiu, visur jie vaikščiojo 
laisvai, kur paprastai, dabar 
draudžiama pasirodyti. Tik 
einant pro vieną teatrą mer
gina pastejo, kad “čia vo
kiečiai vaikšto, nes swaoti- 
kos ant kepurių”. Kada nu
važiavo automobiliu prie 
Navy ir paklausė, ar galima 
čionai automobilių pastatyti, 
gavo atsakymą, kad galima, 
tiktai neilgam. Pirkdami ci- 
garetų neturėję amerikoniš
kų pinigų, tad mokėję vokiš 
kais pinigais. Taip visus iš- 
vaikštinėję, išsiklausinėję ir 
niekur nebuvę sulaikyti.

Ant rytojaus tie “šnipai” 
“Record’e” davė platų savo 
kelionės raportažą ir išbarė

gyventojus, kad tokie neaky 
lūs ir neatskiria vokiškų unl 
formų nuo amerikoniškų.

Visi, be abejo, esam gir
dėję žodį komunistas, ale 
daugelis dar po šiai dienai 
nežino, ką reiškia komunis
tas. Vienas komunistų rašy
tojas tą žodį taip išaiškino:

Komunistas yra asmuo, 
kurs nieko neturi ir yra už
sispyręs tą patį su visais 
pasidalinti.

Tokie komunistai, žinoma, 
yra Sov. Rusijoj. Amerikoj 
gi kitokie. Čia komunistas 
yra tas, kurs nori gyventi 
kapitalistų pragare; ir vis
ko turi, o kitiems šneka apie 
Sov. Rusiją ir nori kad jie 
ten važiuotų ir nieko neturė
tų.

Policmonas sulaiao 
žmogų:

girtą

— Kur tu taip pasigėrei? 
— Tai mano biznis! — at

sako girtasis.
— Gerai, tai vedu tave į

polisteišiną.
— Tai tavo biznis, — atsa 

kė pasigėręs.
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A. Rarhmanova K. BARAS

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatusevlėiAk 
(Tęsinys)

— Taip daug patogiau. Tie ilgieji vyskupiški rūbi. 
pinasi visada einant apie blauzdas. Kristų reikia nešioti 
širdyje, o ne rūbuose.

Pradėjau stebėti jo apsirengimą, nes anksčiau prie 
silpno apšvietimo buvau neįsižiūrėjusi. Jis nešiojo tam* 
šiai mėlynas aksomines kelnes, kurios, kaimiečių papro
čiu, buvo sukištos į batų aulus ir plačiai ant jų apdribu
sios, su geltonais rusiškais marškiniais, išsiuvinėta api- 
kakle.

Jis buvo panašus į mažo miestelio fabriko darbininką 
šventadienį.

Ariadna Arkadievna dar mums pristatė dvi ponias. 
Viena iš jų buvo jauna, graži žydė, antroji slaptojo tarė
jo, jau vyresnio amžiaus moteris, žmona. Jos vyras aš
tuonioliktais metais buvo sušaudytas. Toliau salione bu
vo dar daugiau jaunų žmonių, jie laikėsi baimingai ir 
kukliai, bet šeimininkė nekreipė į juos jokio dėmesio.

— Gal paskambintumėte ką nors, Vladyka? — krei
pėsi Ariadna Arkadievna nužemintu balsu į vyskupą. Jis 
nesidavė antru kartu prašomas, stvėrė balalaiką ir uždai
navo saldžiu, skardžiu tenoru, kartkartėmis jausmingai 
atsidusdamas:

Juodos saldžiosios akys,
Ugningos, gražiosios akys...

Kambaryje viešpatavo didele tyla. iš tikrųjų, nežiū
rint jo didelio sentimentalumo, jo dainoje buvo kažkas, 
kuo jis gaJėjo žavėti. Dainuodamas, jis degančiomis aki
mis žiūrėjo į Ariadną Arkadievną, kuri jam tuo pačiu 
atsakė, vis labiau ir labiau raudonuodama. Jos apatinė 
lūpa ir smakras drebėjo, akis bejėgiai nuleido, ir degantis 
žvilgsnis išdavė jos aistras.

Mano motina nenuleido nuo jos akiių, jos veidas su
rimtėjo, ir ji kreipėsi į mane patylomis:

— Ir toks vadinamas Vladyka!!!
Vyras Ariadnos Arkadievnos, sėdėdamas už pečių ma

no motinos, atsiliepė:

16 NORMANDIE VADUOJAMI VYRAI

t "Draudas" Acme telephoto
išNew Yorko ugniagesiai vaduoja jūrininkus ir darbininkus 

prancūzų milžiniško laivo Normandie.

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

Ką mačiau keliaudamas, per įvairius 

kraštus, į laisvės šalį.

(Tęsinys)

ATSISKLEIDŽIA VOKIECIŲ-RUSŲ FRONTO PASLAPTYS

- Generolas apie vokiečiu planus. - Dėl ko vokiečiai 2 mėnesiu 
suvėlino atakas prieš Rusiją? - Vo kiečiai vagotose norėjo sušildyti 
milijoninę armija. - Amerikietis Rusijos šalčiuose. - Sužeistieji 
laukuose, kur 30 laipsniu žemiau nulio. - Ka bolševikai rašo vokiečiu 
kariams. - Vokiečius kamuoja su nkiosios patrankos ir kavalerija. - 
Kokius ginklus gamina vokiečiams prancūzai, belgai, lenkai..
- Kokias vokiečiai turi atsargas ginklu pramonei.

Rašo K. J. Prunskis

1940 metų gruodžio mėnesio pradžioj, vieną vakarą 
apie 9 vai., Berlyną užklupo sirenos pavojaus balsai. Molo
tovas tuo laiku Anbalter stoty skutės barzdą. Berlynie- 
niečiai skubėjo į slėptuvės, bet niekam neteko matyti Mo- 

■ lotovo, su muilėta barzda, slėptuvėje. Gal nespėjo ponas 
Molotovas nubėgti į slėptuvę, nes tą vakarą po kokių pen
kiolikos minučių buvo duotas ženklas, kad jau lėktuvų 
puolimo pavojai prašalinti ir visi gali apleisti požemines 
slėptuvės. O kiti kalbėjo, kad tą vakarą jokio tikro pavo
jaus nebuvo, o tik tam tikri bandymai, kuriais norėta 
pademonstruoti puolimai iš oro.

Naciai oficialiai džiaugės Molotovo atsilankymu, o vo
kiečiai, simpatizuoją bolševikams, trinė iš džiaugsmo ran-

degančio buvusio kas ir galvojo, kad ateis diena, kada jie galės parodyti 
visą savo galią.

Po vokiečių nacių ir rusų bolševikų, 1939 m. rugpiū- 
čio 28 d., sutarties, Vokietijoj prieškomunistinis veikimas 
buvo sustabdytas priešbolševistinė literatūra iš knygynų 
išimta. Vokiečiai komunistai savo veiklos nesustabdė. 
Kiekvieną progą panaudodavo savo tikslams.

Niekas taip vokiečio moraliniai nepalaužė, kaip 1939 
m. rugpiūčio m. 28 d. Hitlerio ir Stalino nepuolimo sutar
tis, kuria buvo atsisakyta Vokietijoje priešbolševistrnio 
veikimo. Hitleris vokiečiams sakė, kad didžiausias Vokie
tijos priešas yra rusai bolševikai, o čia vieną dieną jau 
pasidarė vokiečių draugai. Toks pasikeitimas vokietį iš
mušė iš pusiausvyros, jis ilgai jautės ne savame kailyje. 
O šiandien rusas bolševikas vėl didžiausias vokiečio prie
šas. Tokie įvykiai ir stipriausią žmogų moraliai palaužia. 
Diktatūriniame režime žmogaus ir nepaisoma, jis tik yra 
valstybės įrankis. Bet ne vienas vokietis jau yra pasilgęs 
žmoniškesnio gyvenimo, o tai jau daug ką pasako.

12. Lietuvių bėdos ir vargai naciškoj 

Vokietijoj
Britų brigados generolo goslaviją Graikiją, kurios' paruošti vokiečių generolai.

. , , . . H- S. Sewell kure jau Di- galėjo kiekvienu metu gau- jie buvo tos nuomonės, kad
- Na, k, galima padaryti! Kiekvienas žmogus turi kgre kava,e. „ angly amy jr k ' reikia trauktis atgal ūži-

savo kvailybių. Aš jau apsipratau, kad mano žmona vis , rijos k itonu „ dabar riuomenę, vokiečiams buvo mant žiemos pozicijos lini-
kokį “namų paukšti“ sau suranda. Ji jau buvusi ir ko- , sižymėjęg kaip pinnseills pavojinga. Jie pradėjo karo joje Leningradas - Cholinas
“ė ^Tk°J:“"k»dX’^!^u :komentatori'B karo kUus" ;eik8mus Balkanuose-Ta- • Dnier f/1 u7b^;^

' d*re komu !mais, neseniai paskelbė įdo- ėiau tas užėmė laiko. O ir, Krymo pusiansalm. Tačiau ą.yįa. Gestapo viršininkas uždrau-
dė Klaipėdoje lietuviškus pamokslus bažnyčioje ir vaikų

Rusams bolševikams, 1940 m. birželio 15 d., okupa
vus Lietuvą, Vokietijoj lietuvybės reikalai pateko į keb-

nistas Petrovas. Tuo laiku, kada visi badavo, jai patiko 
vienas spekuliantas, ir ji pradėjo verstis ir pasakiškai 
uždirbo. Dabar ji meldžias visą dieną ir gyvena kaip vie
nuolė... Priežastį patys matote!

— Ir jūs tą viską leidžiate? — klausė tiesiai motina.
— Jei tas man nepatiktų, seniai ji būtų pabėgusi. Ji 

mane tik todėl myli, kad, būdama mano žmona, gali da
ryti, ką nori...

Tuo laiku Vladyka baigė savo dainą, o Ariadna Ar- bu užimti žibalo šaltinius, 
kadievna maldavo: * Vokiečių taktika žinoma:

— Ak, Vladyka, padainuokite dar: pasigailėkite ma
nęs? Prašau, mielasis Vladyka!

Vladyka užgavo stygas, vėl pradėjo dainuoti, žiūrė
damas į Ariadną Arkadievną. Ji visai prie jo prisiartino

mų straipsnį apie vokiečių laimėjus — naujai ofensy- Hitleris, kuris pasitraukimą 
planus Rytuose. į vai reikėjo laiko pasiruoš- laikė pavojingu armijos ir
P T ki’ i lankais Aplinkybės taip susidės krašto nuotaikai, buvo ki

I tė, kad ir Syrija, ir žemės tos nuomonės ir pašalinęs 
Vokiečiai jau pereitų me- į rytus nuo Turkijos pere- eilę generolų, į savo rankas 

tų pavasarį buvo planavę jo anglų kontrolėn. Kelias; paėmęs vyriausią karo va- 
žygiuoti per Turkiją į Kau- : į Kaukazą per Turkiją vo-! dovybę, buvo nusistatęs lai- 
kasą, kur jiems buvo svar- kiečįams labai pasunkėjo, kyti visas užimtąsias žemes, 

Vokiečiai atsisakė nuo žy- gal tik išlyginus, ištiesinus 
gio per Turkiją, o ryžosi ei- pozicijas.

ties silpnesniu kraštu su- ti per pačią Rusiją, bet ir 
traukti žymiai galingesnes ta ofensyva tegalėjo būti. 
pajėgas ir priversti be ko- pradėta visais dviem mene-1

Kapai nušalusiems

katekėzaciją lietuvių kalba mokyklose. 1940 m. Spalių mė
nesį ir kitų vietų, kaip Pagėgiuose, Rupkojuose, Šilutėje, 
lietuvius palietė vietos Gestapo valdininkų įsakymai dėl 
pamokslų ir vaikų katekizacijos, kaip ir Klaipėdos mieste. 
Lietuviuose kilo nerimas ir nepasitenkinimas, daugelis iš 
jų panoro apleisti Vokietiją ir grįžti į bolševikų okupuotą 
Lietuvą, nors ir ten jų laukė ne pyragai, nes ir ten lietu-- 
viškųjų reikalų nebuvo bojama. Klaipėdos krašto ūkinin
kai nenorėjo lietuvių darbininkų išleisti, nes lietuviai tu
rėjo gerą vardą kaip sąžiningi ir darbštūs žmonės. Klai
pėdiečiai ūkininkai viešai sakė:

— Lietuviais darbininkais gali pasikėti, jie ūkyje yravos kapituliuoti, ar paaiduo- • aiais vėliau, o karo veiks-1 giam sumanymui vykdyti
ti nugalėtiems žaibinių smū-| mams susikomplikavus, už-Į energijos nestigo, bet sukliu, 8e’m°8 nar^a^ ir darbus atlieka šauniausiai.

Ne vienas lietuvis darbininkas, supykęs ant nacių, 
kad jie nepaiso lietuviškos širdies troškimo, apleido Vo-

ir pamaldžiai atsisėdo visai prie jo kojų. Dar saldesnių . ,., . , , ,
balsu užtraukė* Taip vokiečiai jau bu- klupo šalčiai, kūne dar la- <jg kieti šiaurės speigai, ku-

I vo Bulgarijoje sutraukę žy- j biau pablogino vokiečių rei-: riuoa pakelti pasirodė vo- 
mias jėgas. Šis vokiečių pla- kalus. 1 kiečiai ir nepratę, ir nepa- . ir grįžo į bolševikų rusų okupuotą Lietuvą. Koks
nas būtų galėję, paaiaekti, • airuošę, ypač. kad milijonų Iii buvo nusivylimas, kada ir savame krašte rado žmo-

. nes Turkijai gręsė pavojus ,"r vokl^,al armijoms sunku buvo suor- «aua ‘b1“* P»neigimą ir lietuviškųjų reikalų mekimmą.
būti atskirtai, apsuptai iš 1 p4.navo i,en,otl ._ , „.„(„.„h „« Rusams bolševikams, 1940 m. birželio 15 d., okupavus
visų pusių: iš pietų pusės

Už žvilgsnį žavėjantį spindinčių tavo akių
Mielai kentėčiau vargą, skausmus,
Už švelnų žodį iš tavo saldžiųjų lūpų«
Galėčiau kaip vergas numirti.

Jo daina nutrūko, jis padaręs mažą pauzą, reikšda 
mas aukščiausią susijaudinimą, traukė toliau:

Pasigailėk manęs,
Nestumk nuo savęs, pasiliki mane,
Dėl tavęs pasiryžęs kentėti 
ir mirti...

ir»»~ ganizuoti žmoniškesnę pa n,us
Rusijos fronte kaip pais- -Vokiečiai net buvo Lietuv^> ne vienas lietuvis apleido savo kraštą ir apsigy-

kina Newsweek (Nr. 3, ... fl-lk~tAn«aia ainiiti veno Vokietijoje. Lietuviai apleidę savo tėvynę, dėl bolše-
p. 20) komentatorius, vo- praaeję tu“slanciai8 ------- ---------

i riausybė, kuri nuo vokiečių 
labai priklausoma), rytinėj
Turkijos pusėje, Irake vo-

Jis baigė, bet savo akių via neititraukė nuo Ariadnos kie{iai praveati re.
Arkadievnos. Ji tuojau pašoko ir sušuko: voliucijų. Rodos viskas bu-

Šokti, šokti! Vašia, sėskis prie pianino ir skambink vo kaa tik buvo
“rusiškąjį“. reikalinga nacių blitzkriego

Vladyka greitai pašoko, nubloškė savo balalaiką į ša- pasįsekimui, ir vokiečių šar 
lį, pritūpdamas pradėjo įsirėmęs kojas mėtyti į šalis. Jo ^tosios divizijos tik lau- 
šokis buvo laukinis, svetimas ir aziatiškas, net širdį spau- Į ženklo žygiuoti, 
dė nemalonus jausmas. Ariadna ArkadieVna ritmiškai
ir grakščiai lankstėsi, virš galvos linguodama nosinėlę.
Joa judesiuose tiek buvo moteriškos gracijos ir grožio, 
jog negalėjau nuo jos atitraukti akių. Jos šokis buvo 
meilės pareiškimas, kurios ji negalėjo karštai, audringai 
parodyti...

Motina demonstratyviškai atsistojo, paliko Balioną ir 
nuėjo į gretutinį valgomąjį. Man rodės, kad sapnuoju pa
saką.

JBub daugiau.)

Syrija buvo vokiečių įtako-
je (ją valdė prancūzų vy- į— buv0 ^.tę įį žie. i gelžkelių vagonu, j Rytų 

mos nužygiuoti šiaurėje fronts>.lr iuoae ‘Pmendin-

Nelauktos aplinkybės 
sumaišo vokiečių kortas

Tačiau įvyko tas, ko vo
kiečiai nelaukė: Jugoslavi
ja, kuri atrodė esanti ašies 
valstybių kišeniuje, paaiprie 
šino, nesutikdama nei prisi
jungti, nei perleisti vokie
čių kariuomenę. Palikti Ju-

vizmo siautimo teroro Lietuvoje, kokie septyni šimtai 
lietuvių tremtinių apsigyveno Berlyne ir rado čia jau se
niau veikiančią Lietuvos piliečių draugiją, kuri rūpinosi 
materialiniais narių reikalais. Paskui draugija rūpinos

ti karius. Tačiau tuoj buvo 
pajusti susisiekimo sunkupietuose iki Astrachanė.., Vokietijoje už. lietuvių tremtinių reikalais.

1940 m. gruodžio mėnesį buvo daryta žygių vokie
čių įstaigose, kad Lietuvos piliečių draugija galėtų rūpin-

bent iki Archangelsko, o

tuo būdu užimant patogias 
žieme, pozicija, nuo Arehan frona> ° ir ‘ilu“ prek“ 
gel.ko (uosto šiaurėje), pa- niuoae vagonuose menka.
liai gelžkelio iki Vologdos1 Predata kariu8 gabenti * to- 
0 toliau paliai Volgo. upę lima8ni™ “žfron«a miestus, 

net, pvz., į Varšuvą, kur tu-

tis ne tik materialiniais, bet ir kultūriniais narių reika
lais lr kad ši draugija apimtų visus lietuvius, gyvenančius 
Vokietijoje. Iš vokiečių įstaigų buvo gautas pranešimas, 

rėjo būti įrengti net specia ll ad Lietuvos piliečių draugija tegali apimti tik lietuvių 
Tačiau kautynės 2 000 my lūs kapai nušalusiems ir dėl* treratiniU pašalpos reikalus ir nariais šios draugijos te- 

lių fronte, kur dėl blogų įeitų priežasčių įnirusiems
transporto sąlygų sunku iš- vokiečių kariams.

iki Astrachanės.

vystyti šarvuotų divizijų 
žaibinius smūgius, tokios 
kautynės sunkios. Plano į- 
vykdyti nepasisekė.
Hitleris Ir generolai

Kai tą pamatė karo moks
lu ir karo praktika gerai

Tankai Ir šaltis
Fronte padėtis vis sunkė

jo. Šaltyje ir pusnyse ypač 
buvo sunku vokiečių moto 
rizuotosioms dalims, kurios

(Tęsinys 6 pusi.)

gali būti tie, kurie gyvena Berlyne, jokių skyrių kitose 
vietose nebuvo leista atidaryti.

(Bus daugiau)

Smulkūs “D muge” skeib 
niai nedaug kainuoja, be 
rezoHatal esti geri. Bile ko 
klu reikalu pasiskelbk 'Drau 
go* “Oassifted" akyrinje,

Tikroji ramybė b taika 
bus tiktai tada kada žmo
nės ištikimai laikysis Kris
taus mokslo viešajame ir 
privačiame gyvenime.
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ATSISKLEIDŽIA RUSŲ 
VOKIEČIŲ FRONTO 
PASLAPTYS

(Atkelta iš 5 pusi.)
iki šiol atnešė didžiuosius 
vokiečių laimėjimus. Tankų 
radi j storiuose vanduo ėmė 
užšalti, o benzinas virsti į, 
kokią tirštą masę. šaltis — 
tikrai pašėlęs. Chicagos Dai
ly News korespondentas A. 
T. Steele turėjęs progos ap- 
lahkyti rusų vokiečių fron
tą taip pasakoja:

— Aš keliavau beveik pra' 
bangiškai — uždengtoje ma 
šinoje. Buvau apsivilkęs 
dvejus šiltus apatinius, pi
žamą, dvi poras kelnių, kra 
likų liemenę (kamzelką), 
“svederį”,’ švarką, žieminį; 
apsiaustą, dvi poras kojinių, 
apsiavęs batais, o ant jų 
dar kitais ir su kailio kepu
re. Net ir guliau su batais, 
ir tai nesijaučiau kad būtų 
tikrai šilta.”

Žaizdos sušąlą
Kitas korespondentas ra

šo:
— Šį rytą buvo tempera

tūra 31 žemiau nulio Fah- 
renheito... Kokį dešimtį mi
nučių pabuvus lauke, peri
ma šaltis... Man buvo įdo
mu sužinoti, kaip su sužeis
taisiais. Šaltis jiems itin 
pavojingas — sužeistieji, jei 
tik greit nesulaukia pagal
bos, miršta per 10-15 minu 
čių, nes jų žaizda užšąlą 
Kad nuo to apsaugoti, ru
sai siunčia specialius sani
tarų būrius, kurie su šilto
mis antklodėmis suvynioja 
sužeistuosius.”
Bolševikų lapeliai

Rusai dar kiek labiau pri
pratę prie šalčių; jie vokie
čiams išmėtė net lapelius, 
kuriuose rašoma:

— Leiskite nykščiui ar 
pirštui nušalti. Geriau ne
tekti piršto, negu gyvas
ties.... Jei pasiųs į žvalgybą, 
pabėg, atakos metu pasilik 
apkasuose; prie pirmos pro
gos bėgk pas mus...”

Ir rusų motorizuotoms da
lims sunkesnis veikimas, bet 
*Rusija — kazokų kraštas.
Čia visada buvo stipri ka •
Valerija, kurią vokiečiai ne 
tiek organizavo visą savo 
viltį ir pasitikėjimą sude
dami į tankus.

Sunkiosios patrankos
Be to, nuo atkaklių kau

tynių Suomijoje rusai labai 
ėmė vertinti sunkiąją arti
leriją ir jos gerokai prisi
gamino, o dabar su ja gali 
vokiečius iškrapštyti ir iš 
gerai paruoštų įsistiprinimų. 
Vokiečiai gi apsvaiginti 
blitzkriego pasisekimu ne 
tiek yra ruošęsis pozicijų 
karui, ne tiek apsirūpinę 
sunkiąją artilerija nes ji 
ne taip patogi žaibinių smū
gių manevrams.
O kur gi garsiosios 
motorizuotos dalys?

Už tat vokiečiai privers
ti trauktis. Kaip praneša 
rusų generolai, garsiosios 
vokiečių motorizuotosios da
lys dabar pasiųstos toli į 
užnugarį. Jos dabar tiek su
mažintos, kad fronte vieno
je tokioje kuopoje bėra pa
likta tik po kokius 30 žmo
nių.

Ar jau Vokietija 
sužlugdyta?

Vokiečiai traukiasi, gau
na kietus smūgius savo 
prestyžui (garbei) ir turi 
pakelti nemažus nuostolius, 
kaip kiekviena armija, ku
ri turi trauktis ne iš savo 
geros valios.

Tačiau visada atminkime,% 7 
kad pavojingiausias daly
kas kare yra per klaidą 
priešą laikyti silpnesniu, ne
gu jis iš tikrųjų yra. Ma
nau, kad nuo to turi kentė
ti ir vokiečiai, jie manė, kad 
Rusija subyrės nuo kelių a- 
takų.

Lygiai būtų netiksiu ma-l 
nyti, kad jau Vokietija su
žlugdyta. Patys rusų gene-j 
rolai Amerikos koresponden- 

j tams pareiškė, kad vokie- 
i čiai traukiasi organizuotai,
, parodydami vietomis gana 
kietą pasipriešinimą. Jų mo- 

, torizuotosios dalys tvarko- 
1 mos užfrontėje ir ruošia
mos naujiems žygiams. Per
galė paprastai priklauso ne 
nuo užimtų teritorijų, bet 
nuo to, kaip pavyksta eunai- 

, kinti priešo armiją, jo ka- 
' rines pajėgas. Be abejo kad 
sąjungininkai laukia grei
tesnio nacių žlugimo, bet 
kol kas naciai dar turi ir 
daug žmonių, ir daug karo 
medžiagų.

Šituo atžvilgiu yra labai 
įdomus straipsnis S. Lubell,

f&nnylOise

"Sense + Cents • 
Totai Defense’

TO keep coffee fresh and fla- 
vorful, store it in the refrig- 
erator—and buy no more than a 

week's supply. You‘11 ūse less 
coffee per cup if you follow these 
sunple tūles.

Invest the pennies saved in db- 
FENSB SAVINGS STAMPS. Uncle 
Sam can ūse every cent you can 
spare from your household budget. 
Encourage your husband to co- 
operate with any plan for pay roll 
savings that his company may in
stitute for DEFENSE BOND pur- 
chases—for' War Needs Money!

f

A.
KAROLINA PETRULIENE

(po pirmu vyru Kodienč, po tčvals Grigaliunaitč)

Gyveno 946 West 31st Place
Mirė Vasario 10, 1942 m.. 10:00 v. vak., sulaukus 78 m. amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apsk , Upytės parap., 

Akalicų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdimo vyrą Kazimierą, du sūnus Ka

roli Kodi ir marčią Marijoną. Antaną Rodį, marčią Marijoną 
ir jų šeimą (kuris gyvena LaMesa, California .ir tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje 33 metus); 4 anukus: Edward Ro
dis ir jo šeimą, Bernice Deikus ir jos šeimą. Georgu Kodis 
ir Alice Tirrito; 4 pro-anukus; 2 šesere dukteris: Rozaliją 
Kodis ir jos šeimą Jr Marijona Gabris ir jos šeima ir daug 
kitų giminių, draugų-gių ir pažįstamų. Lietuvoje paliko daug 
giminių.

Velionė priklausė prie Tretininkų ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės ivyks šeštadienį, Vasario 14 d., 1942 m. IŠ 
koplyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėta į 8v. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už tVIionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Av. Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėte.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Marčios, Anūkai, Pro-annkai Ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Philips, Telefonas 
Yards 4908.

kės; Belgija stato nacių lai- išeis, pasakys mums atei- 
vus. Danija taiso kovose su- nanti vasara. CLASSIFIED
žalotus laivus. Olandija ga
mina smogiamuosius- (dive) 
bombonešius ir radijo apa
ratus. Čekoslovakija gami-

Dabar aišku tik viena — 
kad mus laukia ilgas ir sun 
kus karas, ir kad laukdami 
demokratijų laimėjimo, visi

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE I.I- 
NOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų 
ir Lietuviu kalbose Reikalingas tuo
jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami: CANal 8010 ar 
8011.

na visokius ginklus, ypač turi būti pasiruošę ir auko- 
tankus ir patrankas. Len- ms, ir atsižadėjimams, 
kija — lėktuvus ir kasa an-į k. J. Prunskis
glis vokiečiams. Jugoslavi
ja duoda varį ir chromą 
Graikija — nikelį. Norvegi
ja aprūpina aliuminium ir 
žuvų aliejumi, o paskutiniu 
metu gamina ir pašliūžas.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

REIKALINGI DARBININKAI

HFI.P VANTED — VYRAI PATARNAVIMAI

paskelbtas “The Jlaturday 
Evening Post” (š. m. sau
sio 31 d., pusi. 9 ir sek.). 
Pagal jo surinktus davinius 
vokiečiai dabar per metus 
gali gauti 60,000,000 tonų 
plieno. Vokiečiai iš visų jų, 
valdomų kraštų dabar nau-j 
dojasi tokiu procentu pasau
linės produkcijos: jie gau-1 
na 47 procentus viso pasau
lio anglių, 44 proc. geležies, 
33 proc. cinko, 25 proc. švi
no, 66 proc. magnezijos, 47 
proc. aliuminijaus.

Nukariautos tautos 
vokiečių karo mašinoje

Darbo jėgų vokiečiams ir
gi netrūksta: dirba milijo
nai belaisvių ir daugybė pa* •
vergtų tautų.

— Prancūzų okupuotosios 
teritorijos, — rašo “The 
American Magazine” š. m. 
Nr. 1, p. 99 — nacių armi
jai gamina tankus, lėktu
vus, parašiutus ir dujokau-

Karas — ilgas
Už tat benzino vokiečiai 

teturi tik 3 proc. pasaulio 
produkcijos. Tai jų skaudi 
silpnybė. Jie, tačiau moka 
pasigaminti iš anglių ir 
planuoja jo pasigrobti Kau
kaze. Ar kas iš tų planų

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

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

t
TEKLE

VAITEKUNIENE
(no tėvais Itutavlčaltė)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, moterį 
Ir motiną.. Teklę VaitekOnie- 
nę.

Netekome savo mylimos va
sario 14 d.. 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas. .Dievas sutei
kia jai amžiną atlisj.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prasiSalinimą iŠ mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) už 
jos sielą, vasario 14 d., 1942
m.. Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčioje. 7:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus ir pažista- 
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Teklės sielą. 
Po pamaldų kvięčiame j na
mus po num. 2041 W. 63rd 
Street.

Nuliūdę lička: VyfM, Duk
tė, Žentas, Anūkas, Semto Ir 
Glminfės.

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Ckriaturiaa PaUnariaiM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
. MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos pačios 

šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additlonal Cost.

I — ■ ■

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ - 

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!

KREJPKITftS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthuanlan Chamber of Commeroe.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Waahington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
REZIDENCIJA; 

5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼ vak.; fiefttad. ir Sekm. 0 iki 0 vai.

A. t A.
KAZIMIERAS
ALIŠAUSKAS

Gyveno: 2915 S. Emerald A- 
venue.

Mirė vas. 10 d., 1942 m., 5 
vai. ryto, sulaukęs pusės amį.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. . Skalsglrės pa- 
parapijos ir miesto, o augo Jo- 
nlškės mieste. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mote.rj Barborą (po tėvais 
Saulaitė, kilus iš Plungės par., 
Juodėnų kamo): švegerką Ele
ną Meškauskienę: švogerl Ste
poną Meškauską, giminaičius. 
Juozapą ir Veroniką Mažonal- 
člus, Marijoną ir Benediktą 
Taparautkus. Krikšto vaikus, 
Vincentą Stoni, Marijona Ta- 
parauekaitę, Kazimierą Butvi
lą ir kitas gimines Ame-ikoje; 
o L'etuvoje paliko 2 seseris, 
Joana Jankauskienę ir Antani
na Plumbirgią ir Jų šeimas ir 
kit”s gimines.

Ve'ion's buvo TT. Marijonų 
Bendradarbiu Ir Šv Kazimiero 
Vienuolyno Garbės Narvs.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj 3307 S. Li
tuanica Ave. Laidotuvės jvyks 
šeštad , vasario 14 d. Iš'koplv- 
čios 8:30 vai. reto bus a'ly- 
dėtuš i šv. Jurgio par. bažny
čia. kurioj Ivks ge4u’i-gos pa
maldom už veliono s'e'ą. Po D’- 
maldų bus "u'vdėta.s j šv. Ka
zimiero karines.

Nuošlrd’lai kvi'č'am“ visus 
gimine.-, draugus ir pajutimus 
da’vvautl šl-Re la'dotu ėse.

Nul'ūde: Mote-', ft ogrrka, 
š'og' ris 'r G’nitnės.

T e'd. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YARda 4908.

tfi
JOSEPHINE
BERNARO

Gyveno; 4255 Weet Addison 
Avenue.

Mirė vasario 10 d.. 1942 m., 
10:05 vai. ryto. sulaukus se
natvės amž'aus.

Gimus Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

du sūnus, Chester ir John ir 
Jų šeimas: dukterj Agnės Kes- 
sler: tris anūkes. Evelyn, Ritą 
ir Ruth. ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Joseph Ma- 
loney koplyčioj. 2958 W. Ful- 
lerton Street.

laidotuvės jvvks penktadienj. 
vasario 13 d., 1942 m. laido
tuvės jvyks penktadienj, vasa
rio 13 d. Iš konlyčlos 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta i švento My
kolo para-i'os bažnvč'ą, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionė-: sle’a. Po rama’dų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka- 
pnes.

Nuošird’iai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir ražistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Sūnai, Duktė, Anū
kės Ir giminės.

laidotuvių direktorius: Jo
seph Maloney — tel. Belmont 
3300.

* &• ,;
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LAMP l‘I .A TERŠ

Patyrę prie oksidavimo darbų. 

AIAfCO. 1750 W. Fullon St.

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ 
KIMŠEJAI REIKALINGI

Kreipkitės prie: Employment Office

ARMOUR and COMPANY
43nl Ir Parkers Avenue 
UNION STOCK YARDS

TEKINTOJAI
Apturėję nesenai atgal nekuriu ma
šinų mums d-ibar yra reikalinga 
gauti 6 "PRECIS1ON" TEKINTOJU, 
"internul, externul” Ir “cylindrlear’ 
darbams. Tiktai patyrę vyrai lai at
sišaukia. Gera. užmokestis, pasto
vūs darbai.

4-101 No Rnvi‘"swo,l<i Ave.

"OFF-PRK88EH" vyras reikalingas 
prosyti vyrų kotus. Turi būt lst 
claas. Kitokį neats’šaukite.

A. CERKF.L * SONS 
334 So. Mar k et St.

HELP WANTED — MOTERYS

OPERATERKOS
Tiktai patyrusios. Prie “'single nee- 
dle” mašinos, siūti bovelnlnes ir 
“ravon" dreses. Tainogi reikalingos 
PROSYTOJOS. “Section" darbai. 
Geriausios darbo sąlygos. Pastovūs 
darbai.

KORACH BROS.
913 West Van Buren Street

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant darbo { vir&mlnčtaA dar
bininkų pateškančias (stalgus ir j 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti darbo viršininkams, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pagel- 
dauaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbus .pnaiškčjant 
viršmlnėtoms Infiormaeijoms.

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius pinklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Cataloguc” kal- 
navlmo sąrašo.
Prisiųsklte plflklus paštu “parcel 
post”.

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1897

n-KAMBARŲ MPRINIS “BUNGA- 
1.0 \V” PARSIDUODA. Insuluotus 
atikas (pastogė), langais (rengti už
pakaliniai porčiai. šj namelj gali
ma matyti šeštadieniais ar sekma
dieniais. Atsikreipkite:
A. Ir. LARSON, 1414 W. 7 lst Place

WOLK STUDIO
1945 West 35* Street

modlkn’
COMPLETE
ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE ?3|3

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Dievas turi daug vardų, 
nors Jis tėra vienas.

Dievas mums davė žemę, 
o jūrą paliko bedieviams.

Turkų priežodis
Žmonių pajėgų netrūksta 

— jiems trūksta tiktai va
lios. Victor Hugo

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviii Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NArfTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St.

8354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
3812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1843 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAW1CZ IR RUNAI 
2814 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Streei 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD P. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Ave. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8 

4848 S. California Ave. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šį vakarą lietuviška 
paskaita
“Lietuvos Valstybės 
Atstatymas’*

Šį vakarą, vasario 12 d., 
8 vai. vakare, Marąuette 
Park Vyčių patalpose, 6825 
So. We8tern Avė., įvyksta 
Lietuviškas Seminaras, ren
giamas Lietuvių Kultūrinio 
Instituto. Prof. K. Pakštas, 
instituto direktorius, duos 
paskaitą tema: “Lietuvos 
Valstybes Atstatymas.”

Pirmiau buvo pranešta, 
kad seminaras įvyks rytoj, 
bet kadangi tą vakarą lie
tuviai studentai dalyvauja 
“International Carnival” 
programoje, Chicagos uni
versitete, dieną reikėjo pa
keisti.

Visi Chicagos lietuviai — 
ypatingai studentija — au-

Šis-tas iš sodaliečiy 
veikimo

Bridgeport. — Vasario 1 
d. įvyko Sodalicijos susirin
kimas, kuriame iš įvairių 
pranešimų pasirodė, kad so 
dalietės veikia ir sau ir lab
darybei. Jonikaitė pranešė, 
kad narių surinkti vartoti 
pašto ženkleliai pasiųsti Tė
vų Marijonų seminarijon 
misijonierių kuopai.

Akademijos Rėmėjų Drau 
gijos 2-jo skyriaus vajaus 
vakare nutarta dalyvauti ir 
paaukoti $5.00. Auką įteik
ti įgaliota S. Woodman.

Pranešus, kad viena na
rių, būtent G. Kripaitė, įsto
jo į šv. Kazimiero seserų 
vienuolyną, susirinkimas ap
gailestavo netekęs pavyz- - 
dingos narės ir palinkėjo jai |$ MotCFŲ 5$JUI1(|0S 
kantrybės ir ištvermės kil- Lai J L i"
niam pašaukime. Į jos vie- 2U KJOpOS (IdrDUOtGS

DRAUGAS

GEN. KNUDSEN UNIFORMOJE

(“Draugas” Acme teiepnom

Leit. gen. William Knudsen, karo departamento gamybos direktorius, pagaliau įsi
vilko į uniformą. Prez. Rooseveltas paskyrė jį generolu karo laikui.

sidomėję Lietuvos istorijos kaitė.
tą gauta nauja narė D. Poš-

klausimais, nuoširdžiai kvie
čiami atvykti į seminarą. Į- 
žanga nemokamai. X.X.

Šarkaitė padarė pranesi-

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kp. laikė 
susirinkimą, vas. 1 d. Kuo-

Lietuvos Piliečiu 
Sąjungos Čikagos 
skyrius vysto savo 
veiklą

mą kad kiekvieno mėnesio pa nusitarė dalyvauti Lab- 
paskutinį trečiadienio vaka- darių 8 kuopos jubiliejaus 
rą, lošiama “Airplane bun- bankiete, kuris įvyks sek-

Š. ūi. vksario mėn. 7 d. 
L. P. Sąjungos Čikagos sky
rius sušaukė narių susirin
kimą. Susirinkime pirminin
kas informavo apie atliktus 
darbus ir išrinkta delegatai 
dalyvauti Lietuvos Piliečių 
Sąjungos skyrių suvažiavi
me, kuris išrinks Vyriausią 
Tarybą.

Delegatais išrinkti: dr. P. 
Vileišis, prof. K. Pakštas, 
kun. dr. A. Deksnys, jūrų 
kap. P. Labanauskas, kun. 
J. Prunskis, kun. K. Baraus
kas, o kandidatais majoras 
L. Zibavičius, J. šlapobers 
kis, St. Petravičius.

Lietuvos Piliečių Sąjun 
gos Čikagos skyrius turi 40 
narių, kurie įteikė pareiški 
mus ir solidarizuoja valdy
bos darbams.

co” nuosavam kambary. Tai 
naujas žaidimas mūsų tar
pe. Visos narės paragintos 

J atsilankyti. Kviečiamos ir 
viešnios iš kitų kolonijų. 
Kurios nemokės lošti, soda
lietės mielai pamokins. Kas 
laimės, gaus dovaną $2.00 
vertės. Įžanga tiktai 25c.

Šarkaitė taip pat prane
šė, kad kiekvieno mėnesio 
kas pirmadienio vakarą dy 
kai duodamos siuvimo ir nė-

madienį, kovo 8 d. Tam pa
skyrė ir auką $5.00. Taip 
pat išrinkta atstovai į Tė
vų Marijonų seimą — V. 
Gedminienė, P. Zakaraitfėį 
M. šrupšienė ir širvinskie-

Town of Lake žinutės
Šv. Vardo draugija vasa

rio 8 d. skaitlingai dalyva
vo bendroje šv. Komunijoj. 
Po šv. Mišių parapijos sve
tainėj buvo pusryčiai ir su
sirinkimas. Prisirašė naujų 
narių. Kalbėta apie rengia
mą St. Valentine šokių va
karą, kuris įvyks vasario 14 
d., parapijos salėj.

Draugija gerai gyvuoja, 
nes jos priekyje yra kleb. 
kun. A. Linkus ir dvasios

nė j. Visi kviečiami atsilan
kyti į žuvies vakarienę. Ko
misijoj yra: M. Sudeikienė, 
pirm. Šatūnienė, Kneižienė 
Marinienė. Metrikienė, Gu- 
dinskienė.

Moterų Sąjunga jei ką 
rengia, visuomet visus pa
tenkina.

laikraščiams 
skelbimus.

Labai gerai, kad namų sa 
vininkai pareiškė laikraš
čiams moralinę padėką. Dar
bas už darbą, dėka už dėką.

Namų Savininkų draugija 
nusipirko nuosavą vėliavą ir 
ją iškelia laike susirinkimų.

Apie civilinio apsigynimo 
veikimą pirmininkas Dam- 
kus aiškino, kad reikia vi
siems prisidėti. Ypač šis 
reikalas labai turi būti tė- 
mijamas namų savininkų, 
nes atsitikime oro atakų rei 
kia daboti namų padėtį. Jis 
sakė apie viską valdyba s te n 
gsis daugiau sužinoti.

Komisija raportavo iš bu
vusio *baliau8. Balius įvyko 
sausio 11 d. Balius buvo 
skaitlingas svečiais. Paskel
bė vardus ir adresus biznie
rių, kurie ką nors aukojo ba 
liui. Pelno liko apie $40.00.

Už gerą pasidarbavimą ko 
misijai paskyrė $8 pabaliavo 
jimui. Komisija paačiavo su
sirinkimui ir paskyrė tuos

apmokamus pinigus visiems po susirinki- 
' mo pabaliavoti.

Sekamas namų savininkų 
susirinkimas įvyks vasario 
26 d. 7:30 vai. vakaro, para
pijos salėj, 68th st. ir Wash- 
tenavv avė.

Atsiveskite naujų narių. 
Dirbkime visi, kad namų sa
vininkai išaugintų didelę or
ganizaciją.

Korespondentas B G.

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. Goethe

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1SM Mtoeyela. (T»» oT Hm DUI)

nė. Paskirta ir auka $3.00. vadas kun. S. Adominas, ku- 
Taip pat pasiųsta $10.00 ne daug pasidarbavo drau-
Sąjungos Lėšų Fondan.

Šiuo metu sąjungiečių
veikla nukreipta į A. R. K. 
reikalus. Sąjungiečių suor-

gijos persiorganizavime ir 
visuomet ragina jaunuolius 
priklausyti tai draugijai. Iš- 
tikrųjų, visi vyrai turėtų

Vasario 7 d., parapijos 
svetainėj įvyko parapijom 
komiteto balius. Susirinko 
gana daug ir šiaip svečių. 
Vakarienę paruošė veikėjos 
M. Sudeikienė ir Vaznienė. 
Visi smagiai vakarą pralei
do. Rap.

INCOME TAX-us
J. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7358

WHOLESALE
LIQCOR 
ĮSTAIGA

nveitojan 
po TlM 
Obleago

Aštrūs liežuviai skaudžiau 
duria negu kardai.

rimo pamokos. Pamokos dar 
geriau eitų, jei kas paauko- numegzta pasiūta ir atiduo 
tų siuvamąją mašiną. Jei • ta vadovybei.
būtų kiek ir sugedus, soda-Į Beje, 20 kp. visu stropu

ganizuotas A.' R. K. viene- spiestis po Šv. Vardo drau-', 
tas jau turi 60 narių. Daug gijos vėliava.

Iš namų savininkų 
draugijos susirinkimo

Marąuette Park. — Namų 
savininkai sausio susirinki- 

Raud. Kryžiaus vieneto mą atlaikė parapijos salėj

Ilietės pasitaisytų. Jei atsi- rengiasi prie šokių va
karo, kuris įvyks vasario 
15 d., vakare Vengeliausko 
salėj, 4500 S. Talman Avė. 
Komisija deda pastangas 
svečius kuo geriausiai pri-

rastų tokia geradarė, pra
šoma pašaukti telefonu: 
Yards 2566.

Sekantį mėnesį sodalietės 
vyksta į vieną radio stotį

susirinkimas įvyks vasario 
12 d. parapijos svetainėj. 
Visos narės malonėkite at
silankyti ir naujų atsivesti. 
B. Pivarūnienė visas žada 
pavaišinti.

pamatyti, kaip brodkestina-'.imti ir pavaišinti. Tad kvie- 
ma programos. ciame visus atsilankyti ir

Visos Bridgeport mergai-

Sunkiai susirgo plaučių
„ i uždegimu žinomos veikėjos

paremti, nes 20 kuopa yra R <3,4,0^ Btous Jur.

tės kviečiamos įsirašyti į 
Sodaliciją. Motinos prašo
mos paraginti savo dukte
ris priklausyti pavyzdingai 
draugijai. Sodalietės turi 
nuosavą kambarį, kuris yra

rėmėja visų gerų darbų.

Koresp.

sūnūs
gis, 4639 So. Hermitage av. 
Linkime pasveikti.

gražiai išpuoštas ir malonus 
visokiems suėjimams.

S. Woodman

Moterų Sąjungos 21 kuo
pa rengia “Fish Fry” vasa
rio 13 d. parapijos avėtai-

Freeze Out“THAT LITTLE GAME”

Apie valdybą ir kitus daly
kus tenka tiek pasakyti: ka
dangi priešmetinis susirinki
mas neišrinko valdybos, nes 
naujų kandidatų nesirado, o 
senoji valdyba kandidatūrų 
nepalaikė, tai teko metinia
me susirinkime padaryti rin
kimai. Sena valdyba turėjo 
gerą progą apgalvoti ir perei 
tame susirinkime mes išrin
kome šiems metams komite
tą.
Namų Savininkų Draugijos 

valdyba yra: pirmininkas J. 
Damkus, vice pirmininkas J. 
Butkus, nutarimų raštinin
kas Ambrozas, finansų raš
tininkas J. Jasius, ižd. Brie- 
delis, iždo globėjai Vainaus
kienė ir Stasiūnienė. Maršal
ka Vainauskas.

Į Pildomąją Tarybą da- 
rinkta tik vienas, o kiti pa
siliko tie patys. Korespon- 
tas šiais metais vietoj per- 
<iai J. Butkaus, bus B. Gol
gota.
Nutarimai

Valdybos nariams nutarta 
algą pakelti. Pirmininkas, ir 
abu sekretoriai vietoj $8 į 
metus gaus po $12. Kores
pondentas vietoj $3 gaus $6.

Į šio mėnesio susirinkimą 
namų savininkai nutarė pa
sikviesti pakalbėti alderma- 
ną ir jam pasakyti savo bė
das, vargus.

Buvo pakeltas susirinki
me ir vietos lietuvių laikraš
čių nuopelnas namų savinin
kams. Susirinkimas laikraš
čiams pareiškė padėkos. Bu
vo kalbėta ir apie tai, kad 
kuomet būna namų savinin
kų parengimai, duoti visiems

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina Kheumatiški 
Skausmai. Diegliai. Rankų ar 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas, 
.Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per v6Iu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja. Deksnto Galingą MostĮ. Visa
dos žūrėk, kad rastųsi ant dė
žutės vardas DEKENS OINT
MENT, tai tik tada apturėsi tik- 
rąjj. Kaina 75c. ir $1.50.

Dekens Ointment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINĖSE.

REM' ITB 
SENĄ

LIETUVIU- __ DRAGA» K ANT KR «*t.
MUTUAL L1UUOR CO.

1707 S. Halsted St 
•v*. ROIILKVARD OO14

I
CONRAD

Fotografas
, Studija Įrengta pir 
i mos rūšies su mo

demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba.-
Garantuotas.

ENGlewood 5883 
ENGlewood 5840

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio 

Rei:

WHŪLESALE
FURNITURE

BROKER
DLNTNG ROOM 8EtT8 — PAR- 
LOK SETS — BEDBOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
VRIGERATORS — WASHERS — 

MAMGKIA — STOVĖS.

AI£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aveni
Telefonas REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMPGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienlntftlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. _ 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. H 
PENKTĄD. ir AEŠTAD. 7 v. v.
WHFC-I45O kil.!

6755 So. Western Avenue 
Phone: GBOvehiū 2242
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VASARIO SESIOLIKTOSIOS DEMONSTRACIJA 
AMERIKAI IR LIETUVAI

Mūsų tautos didžioji šven 
tė ir Chicago lietuvių de
monstracija jau čia pat. Re
ngimo komitetas jau pilnai 
prisirengęs tos dienos iškil
mėms. Keturi žymieji cho
rai išsipraktikavę, šokėjai 
lietuviškų šokių, taip pat, iš
simiklinę, pakviesti žymūs 
kalbėtojai, legijonieriai, A. 
R. K. vienetai ir visa eilė 
aukštų valdininkų, kaip tai

didžioji demonstracija Ame 
rikai ir Lietuvai. Nei vie
nas nepasilikime namie, ati
dėkime į šalį kitus išėjimus, 
nes jų visuomet turėsime, 
o važiuokime į Ashland 
Blvd. Auditorium ir visi 
bendrai minėkime Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį. 
Kelkime balsą už Amerikos 
pergalę ir už Lietuvos lais
vę. Tegul tas balsas nuskam

gub. Green, majoras Kelly, ba amerikonų spaudoje ir 
ir šiaip jau žymūs asmenys. • plačiame pasaulyje. Mes ti-
Dabar pasisekimas tos die
nos priklausys nuo plačio
sios visuomenės atsilanky
mo. Jei visuomenė supras 
ir atliks savo tautinę ir pi
lietinę pareigą, tai salėje 
turėtų būti užpildytas kiek
vienas kampelis ir visi ga
lėsime pasidžiaugti. Jei ne, 
būsime verti didžiausio pa
peikimo.

Tad, vasario 15 d. tebūna

kime į laisvos Lietuvos pri
sikėlimą ir to karštai trokš
tame. Tad darykime tą, ko 
negali daryti mūsų broliai 
ir sesutės Lietuvoje.

“Lietuviais esame mes gi
mę,

Lietuviais turime ir būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tai ir neturim leist pra

žūt...
Laisvutė

ATEITININKŲ DRAUGOVES BALETO GRUPE 
DALYVAUJA VASARIO 16 PAMINĖJIME ŠIANDIEN LINCOLNO 

ŠVENTE
Šiandie, vasario 12 d., yra 1

Abrahamo Lincolno gimta-1 
dienia — nacionalinė šventė. | 
Visoj šaly ši diena iškilmin-1 
gai minima. Bus paminėta ir < 
Chicagoj.

Miesto ir apskrities ofi
sai, bankai, mokyklos ir kai 
kurios businesso įstaigos 
šiandien uždarytos.

mu

JAUNOJI KARTA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PAMINĖJIME

Ashland Boulevard Auditorium turi būt , 
užpildyta jaunimu ir senimu

Dabartiniam laike kiek-| madienį, vasario 15 dieną, 
viena tauta stengiasi paro- į Lai salė būna pilna mūsų

Pirmoj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Antanina Na
vikaitė, Marytė Žutautaitė, Lucija Piliponytė, Sonja. Pi- 
piraitė, Benie Vancytė ir Bronė Motuzienė. Antroj ei
lėj : Jurgis Paškauskas, Antanas Petrukas, Vladas Klem
ka, Antanas čalkus, Albinas Reneckis ir Bronius Šatas. 
Grupę sudaro visi iš Lietuvos atvykę jaunuoliai ir ko 
ne visi lanką aukštąsias Chicago mokyklas. Baleto in
struktore yra L. Piliponytė, buv. Vilniaus lietuvių gim
nazijos tautinių šokių instruktorė. Šis baletas šoka 
grynus lietuviškus šokius. Jo šokiuose nejaučiame jo
kių rusiškų ir orientalių priemaišų, kaip kad tenka ma
tyti Beliajaus grupėje. Šis Ateitiniųkų Draugovės ba
letas šoks vasario 15 d. Ashland Blvd. Auditorium per 
Lietuvos nepriklausomybės sukakties paminėjimą.

dyti kitoms tautoms, kad 
jos kilmės žmonės aktyviai 
dalyvauja įvairiuose paren
gimuose tikslu prisidėti prie 
laimėjimo karo. Ir mes, lie
tuviai, turime kitiems paro
dyti savo vieningumą, da
lyvaudami tautos iškilmėse 
Ashland Auditorium šį sek-

žmonių, nes svetimi svečiai, 
miesto majoras, ir net laik
raščiai, kreips dėmesio į lie
tuvių veikimą tą dieną.

Turime planuoti ir dar
buotis dabar dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės. Turėda-' 
mi tokius parengimus, pri
sidėdami aukomis karo tiks

lams, viešai skelbdami Lie
tuvos vardą, visi šie daly
kai primins mums ir ki
tiems, kad esame lietuviai, 
sūnūs galingos tautos. Kai 
karo liepsna užges, šis vie
ningumas mūsų žmonių gra
žiai atsilieps.

Važiuokime visi į Nepri-

Apskrities išlaidų 
sųmata

Cook apskrities komisio- 
nierių boards pripažino 
1942 metų apskrities išlaidų 
sąmatą 21,528,323 dol. sumo
je, arba 700,040 dol. dau
giau, kaip praeitais metais.

Ciceroj kandidatų 
prieky - demokratas

Ciceroj įvykusiuose “pri- 
mary” balsavimuose kandi
datas į miesto trustisus pir 
moję vietoje iškilo Edward 
Cepak, demokratas. Už jį pa 
duota 6,408 balsai. Jo arti
miausias oponentas yra 
Rudolph Krejci, kurs gavo ' 
1,803 balsus. Trečias demo
kratas kandidatas pelnė 135 
balsus.

Iš respublikonų pusės yra 
tik vienas kandidatas. Už jį 
paduota 881 balsas. Jis yra 
Albert Kapsa.

Tokiu būdu rinkimuose pi
liečiai turės pasirinkti Cepa- 
ką, arba Kapsą.

klausomybės paminėjimą in Kiek anksčiau apskrities kon

Anglių Chicagoj 
yra pakankamai

U. S. Prekybos Rūmai pa
skelbė įspėjimą šalies gy
ventojams, kad jie be ma
žiausio delsimo šiandien rū
pintųsi įsigyti pakankamai

prisidėkime prie darbo dėl 
geresnės ateities.

Jaunimo komisija-KJS

REMKITE SAVUOSIUS!

trolerius apskaičiavo, kad I anglių kurui, kadangi pas-

X Vasario 16 — lietuvių 
tautinė šventė. Visi daly
vaukime Ashland Blvd. Au- 
ditorium sekmadienį, vasa
rio 15 d., 2 vai. popiet. Tau
tinė ir patriotinė pareiga to 
reikalauja.

X Stasio Šimulio Buicką 
policija rado Evanstone. 
Automobilius sveikutėlis. 
Viduje rasta suplėšyti marš 
kiniai ir siutas. Speed meter 
rodo, kad tą naktį padary
ta arti 80 mylių.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” adm., vakar išvy
ko į Pittsburgh. Rytoj iš-, 
vyksta ir kun. K. Baraus
kas. Jie kalbės Vasario 16 
paminėjime sekmadienį. Ku
nigas Barauskas tuojau grįš 
Chicagon, nes ant rytojaus 
turi kalbėti Town of Lake.

X DKK nariai, nepamirš
kite: šį vakarą “Draugo” 
redakcijoj 8 vai. vakaro su
sirinkimas. Visa eilė svar- Į 
bių klausimų — visi daly
vaukite. Nauji nariai kvie
čiami atsilankyti ir susipa
žinti.

X L. šimutis, vyriausias 
“Draugo” redaktorius ko ne 
visą praeitą savaitę kamuo
jamas šalčio ir ilsėjęs na-

X A. Jankauskaitės su B- 
Kvietkum vestuvės įvyks 
vasario 15 d. Šliūbas bus 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj. 
Kvietkų šeima — viena se
niausių Brighton Park. Sa
vo laiku tėvai buvo žymūs 
veikėjai, ypač Vyčiuose. Tė
vus pasekė ir vaikai, kurio 
yra Vyčių nariai. Tėvams 
dėlto garbė ir džiaugsmas.

X Ona Kazlauskaitė, 945 
W. 32 St., buvo sunkiai su
sirgus. Dabar jau sveiksta.

X Serga brightonparkie- 
tės: Bačiūnienė, 2427. West 
45 St., guli Šv. Antano li
goninėj; P. Aleknienė, 4419 
S. Artesian Avė. jau kelin
ta savaitė guli namie dak
taro priežiūroj; Barštienė, 
gyv. 5700 S. May St. ir Mi
kalajūnienė, 2701 W. 43 St., 
šiomis dienomis susirgo. Vi
soms linkime greit pasveik
ti.

Vienos dienos uždarbi* nuo dir
bančiu jy dėl kovojančiujy!

RED CRČSS WAR RELIEF

• K«*n*-Vrll«*n»e* Daržovių
(luivlntojil

• Mėaos HaadSII*
• ((laidyto Melito Handeil*
• S-Policijų (Atrankiom* Aėp*
• Nauja* ‘Orld’ Ir (.erfo Paleidėja*
• Antomatlika Vidurine kvlr*a
• 1-Amotl* Prrm. Plieno Kabinėta*

Ziurėk Ateitin! Matyk naują 1942 
Tykų Gazo Refrigeratorių. . .

Nes jis šaldo neturėdamas 

JOKIŲ JUDANČIŲ DALIŲ

apskričiai nenumatoma tokia 
didelė suma pająmų. Jis įs
pėjo, kad apie puspenkto mi
lijono dol. bus nepritek
liaus.

Nepaisant to, apskrities 
boardas pripažino viršminė- 
tą išlaidoms sumą ir paskel- 
kelbė, kad ateinantį antra
dienį prasidės apklausinėji
mai visų tų, kurie protestuo
ja prieš šią didelę sąmatą. 
Iki vasario 28 d. sąmata tu
ri būti visiškai nustatyta ir 
pripažinta.

kiau vargiai galės įsigyti. 
Sako, karas gali sumažinti 
angliakasių skaičių ir tuo bū 
du suturėti normalią anglių 
gamybą. Be to, gali kilti 
sunkumų anglių transporta- 
cijoje.

Chicagoj anglių pirkliai 
pareiškia, kad mūsų mieste 
anglių yra pakankamai. Kai 
kurios kompanijos savo san 
dėliuose turi perviršius. Tad 
čia anglių yra užtektinai ir 
nėra jokio pavojaus.

Pavogė 800 
svarų cukraus

Naktį plėšikai įsilaužė į 
A & P. krautuvę, 1615 W. 
48 gat., iir pagrobė: 800 sva
rų cukraus, 4 sviesto dėžes, 

mie, vakar grįžo prie savo 40 kartonų cigarečių ir 20 
dėžučių kramtamojo gumo. 
Iš viso vertės 172 dol. Poli
cija leidosi teirautis.

“JIS YRA SKIRTINGAS 
NUO VISŲ KITU!”

Servel yra vienatinis refrigeratorius 
be Jokios judančios dalies visame 
Saldymo sliteme! Maža gazo liep
snelė at’ieka visą darbą.. ... be Jo
kio trynimo, ūžimo tr be nuoftallo.

Ift to galima spręsti, kad Gazo Re- 
frigeratorius priduos ilgų-metų pa
togumus ir nauda, kuri atneft tikros 
plniglftkos vertfis savininkui.

Aplankykite savo Gazo Refrigera- 
torių Pardavėją dabar — ir matyki
te patys tą garsų Servel, Gazo Re- 
Irigeratorlų. kuris ilgiausia laiko.

BARGAIN PASTABA: 1941 mode
lius dar gal iri. a pirkti.

■■■■■■■■

Kur vyrai turi 
registruotis

Selective Service lokalinis 
boardas No. 36 (2306 So.
Kedzie avė.) praneša, kad 
šio boardo srities 20 iki 45 
m. amž. vyrai šio vasario 16 
d. galės registruotis šiose 
viešose mokyklose:

Pope School, 19 gt. ir So. 
Albany avė.

Farragut High School, 24 
gt. ir So. Christiana avė. 
(įėjimas).

Shedd Park Field House, 
23 gt. ir So. Lawndale avė.

Registravimasis nuo 7:00 
ryto iki 9:00 vakaro.

Nutraukė žurnalo 
savaitė

International Catholic 
Truth Society (Tiesos drau
gija), 405-407 Bergen st., 
Brooklyn, N. Y., praneša, 
kad ji nutraukia žurnalo 
“Light” (šviesa) leidimą ir 
jo leidimui vartojamus pini
gus panaudos kitokiu būdu 
— katalikybės platinimui. Sa 
ko, įvairius katalikiškus žur 
nalus dykai skleis tarp ne- 
katalikų ir katalikų, kurie 
neturi iš ko įsigyti tų žur
nalų.

pareigų. Jį pavadavo kun. 
K. Barauskas.

X Raud. Kryžiaus Brigh
ton Park lietuvių vienetas 
ruošia pramogą kovo 16 d. 
Pasiruošimas jau eina, dėl 
to tikimos gerų sėkmių.

X Moterų Są-gos centro1 
valdybos posėdis įvyko va
kar. Apkalbėta daug svar
bių klausimų. Svarbiausias 
M. S. dabar įvykis — nau
jų narių vajus.

X P. Miknaitis, turėjęs 
batų taisymo biznį Mar
ąuette Parke (prie 69 g.) 
dabar tos rūšies biznį ati
darė prie Roosevelt. Rd., ne
toli Austin Blvd. Nors ne 
lietuvių kolonija, bet biz
nis, sako, gerai eina. Pasi
taiko, užeina ir lietuvių.

Be kentėjimų laimingu
mas būtų vėju, kurio nepa
justų žmonijos veidas.

JCS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI Į MfSŲ SPECIALI 
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ 

XXX
Dideliu Barabanų. mažų Bar&ba- 
mj. “Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai ‘Oymbols" ir 
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
darinėtai, Sazapbonai, Trombo
nai "Standard” ISdirbysčių, Smul- 
kos, Cellos, Strūnlnlal Basnl. Gul- 
taral. Banjos. strūnų. ir "cases", 
“mouth pieeea”. "mute reeds”. ir 
muzikos stovikiSs. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičėlų ir 
"rases". Pataisome if atnaujina
me visokių iSdirbysčių phonogra- 
fus ar Jų dalis.

A. B .C. DR L MSIEttS SERVICE 
• 14 Maztvell Street, Chicago

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi 

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

MATYKITE SAVO GAZO REFRIGERATORIŲ PARDAVĖJĄ

Studentai pardavinėja 
karo bonus

Northwestern universite
to 5,000 studentų susimetė 
pardavinėti apsaugos (karo) 
bonus, kad tuo būdu prisidė
ti prie greitesnio karo laimė- 
jimo.

Studentai vykdo kampani
ją vien Chicagos srityje ir 
daugiausia tarp savo uni
versiteto aliumnų.

110 vyrų skirs
Chicagos policijos virši

ninkas Allman kreipės į ci
vilinės tarnybos komisiją 
tuojau policijai paskirti 110 
vyrų iš kandidatų sąrašo. 
Pirmadienį paskirtieji turi 
prisistatyti policijos mokyk
loje.

Viršininkas sako, kad mie- 
sto policiją karo tarnyba 
praretino. 70 policistų jau 
išėjo tarnybon. Apie 20 ki
tų gal šį mėnesį išeis. Tad 
departamentui reikalingi nau 
ji vyrai.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendas

Darom 1-mus 
Morgičins Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRS.......................................fl,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887


