, i 4 “and th'at government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Susisiekimo priemonė

Singapurui gresia
Mes jau pat karo Pacifike pradžioje esam pažymė didelis pavojus
ję, kad dabartinės Rusijos
RUSIJOS PLANAI

išsilaikymas priklausys nuo
to, kiek ji paramos suteiks
Jungtinėms Valstybėms ir
Anglijai kovose prieš japo
nus.
Rusija gali pastūmėti
Hitlerį atgal į Vokietiją, ga
li net laimėti karą su Vokie
tija, bet tol, kol Japonija ga
linga, tol Rusijos rytų sie
nos nėra saugios, juo la
biau, kad kai kurios vietos
labai pavojingose pozicijo
se. Beto, rusai ir japonai
yra istoriniai nedraugai.
Reikia manyti, kad tais
sumetimais Maskvoje ir da
romi planai būsimoms ata
koms prieš Japoniją iš Sibi
ro.

DAILY

LITHUANIAN

8010-8011

Singapūras, sausio 15 d.
— Šiuo metu, po penkių sa
vaičių kovų Malajų pusiasa
lyje, anglų kontrolėje bėra
tik vienai penktadalis pusią
salio.
Paskutinieji
pranešimai
skelbia, jog britų kariuome
nės daliniai laimėjo vienoje
vietoje apie 100 mylių į šiau
rę nuo Singapūro.
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Amerikos submarinas nuskandino
Pacifike Japonijos laivą
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Priešo submarinai pradėjo naujus veiks

mus rytiniam Jungtinių Valstybių pajūryj

A

Apsupę 30,000 britų
Tuo tarpu oficialieji japo
nų pranešimai skelbia, jog
šiuo metu vyksta svarbiau
("Draugaa” Acine tttlepnotv
sios kovos 100 mylių į šiau
Leon Henderson, kainų kontrolės administratorius, Washingtone demonstruoja, kad
rę nuo Singapūro, kur japo netekus automobilių žmonės gali labai gerai naudotis dviračiais, kurie šiandien šiam
nai apsupę 30,000 britų ka tikslui skubiai, be jokių pagražinimų, gaminami. Henderson rodo, kad dviratininkas
riuomenės.
SIBIRO ARMIJOS
gali turėti pasažierį.
Pasak
paskutiniųjų
prane
Šiandie nepaslaptis, kad
savo pirmiesiems laimėji Šimų, Singapurui japonų pa
Naujas Amerikos
mams rusai panaudojo dide vojus gresia ne tik šiaurės,
ruošia
3,600,000
lę savo Sibiro kariuomenės bet ir iš pietų, kur japonai
pilietybės įstatymas
dalį. Sibiro kariuomenė iš išlaipinę kariuomenės mažo
kariuomenę
1942
m.
anksto buvo paruošta dide je olandų saloje.
liems žiemos šalčiams ir ka
Washingtonas, sausio 15 d.
Washingtonas, sausio 15 d. pagal Prezidento Roosevelto — Atstovų rūmai priėmė įs
ro išvarginti. Todėl pirmieji Veiksmai Burmoje
rusų laimėjimai ir buvo to
Sąryšyj su šiais paskuti — Sekr. Stimson šiandie pa autorizaciją, bus sudaryta tatymo projektą, kuriuo pa
kie staigūs, bet galima, kad niaisiais įvykiais anglų spau skelbė, jog kariuomenė pra trys naujos divizijos iki ko pildomas pilietybės aktas,
ir ateityje rusams karas vy da rašo, jog Singapurui pasi dėjo planus, pagal kuriuos vo 15 dienos.
pravestas 1940 metais.
- •<' ktų. Tai daugiausia priklau davus galį įvykti smarkių šįmet kareivių Įr karininkų
Pagal priimtąjį projektą
sys kaip skubiai įstengs vo pakeitimų Churchillo vyriau skaičius sidktų apie 3,800,- Padvigubinta aviacija
visi svetimšaliai, tarnaują
kiečiai įsitvirtinti, sudaryti sybėj kai tuo tarpu Austra 000, daugiau negu dvigubai
Pagal šiuos planus Jungti Jungtinių Valstybių kariuo
patvarias pozicijas ir ko lijos spauda pareiškia, jog esamo kariuomenės skai nių Valstybių aviacijos pa menėje gali skubiai tapti
kias pozicijas ir kokias pa su Singapuru turės griūti ir čius.
jėgos bus daugiau negu pa Amerikos piliečiais. Taip
Stimsonas pareiškė, jog dvigubintos.
jėgas jie įstengs sukoncen Churchillo vyriausybė.
pat gali piliečiais tapti tie
truoti.
Bus
sudaryta
32
motori

svetimšaliai, kurie yra virš
Pagaliau pranešimai iš
Atrodo, jog rusai savo
zuotos
divizijos
šalia
pap

50 metų amžiaus ir yra
laimėjimais pasitiki,
nes Burmos pareiškia, jog netru Anglai spaudžia
rastųjų 27 žemyno divizijų, Amerikoje išgyvenę virš 20
šiuo laiku pranešama, kad kus galima laukti svarbių
kurios jau veikia šiuo metu, metų, nors jie ir nemoka an
Sibiro kariuomenės daliniai įvykių iš šios kolonijos.
ir
bus padvigubintas šarvuo gliškai kalbėti, skaityti ir
ašies paskutines
vėl siunčiami atgal į Rusi
tųjų dalinių skaičius.
rašyti.
jos rytų pasienį. Dėl to tek
Taip
pat
bus
suformuota
pajėgas
tų manyti, kad rusai pradė Vichy nepatenkin
50 ar daugiau karo policijos Pagal šį įstatymą pilie
čiais gali tapti ir tie, kurie
jo rimtai ruoštis
karui
batalijonų, kurie pavaduos Amerikoje
yra nuo 1924 me
tas
Egipto
žygiais
Kairo, sausio 15 d. — reguliarią kariuomenę, šiuo
prieš Japoniją.
tu,
kurie
negali
įrodyti savo
•
Britų ir sąjungininkų pėsti metu saugiančią svarbiuo
atvykimo
ir
kurie
būtų bu
ninkai persikėlė į naujas po sius įrengimus Jungtinėse
Vichy,
sausio
15
d.
—
Au

GALIMA STRATEGIJĄ
vę deportuojami. Šiuo įsta
zicijas Halfaya apylinkėje
Šiandie spėlioti apie bet toritetingi sluogsniai prane ir daro vis didesnį spaudimą Valstybėse.
tymu pasiremian pilietybė
kokius galimus artimoj atei ša, jog vyriausybė imsis į ašies pajėgas šiose vietose. Naujos stovyklos
bus panaikinama tiems as
tyj įvykius būtų tikrai neiš- “apsaugos žygių”, jei spau Komunikatas
menims, kurie ją neteisėtai
pareiškia,
manu, nes šis karas jau ne dos pranešimai apie anti- jog EI Agheilos regione prie Į Sekr. Stimsonas taip pat įsigijo yra svarbiausiai yra
bevedamas senoviniais me prancūziškus veiksmus Egip šo aviacija stipriai veikianti ’ pažymėjo, jog didinant ka Gestapo agentai.
riuomenės skaičių yra būti
todais. Dabar bet kuriuo mo te pasitvirtintų.
ir jog šioje apylinkėje žy nas reikalas plėsti ir karei
mentu galima, laukti įvai Vyriausybės sluogsniuose giavimas pirmyn labai truk
riausių netikėtinumų. Ta pasireiškė rimto susirūpini domas kalnuotos aplinkos ii vinių ir kitokių įrengimų Kilių kariuomenė
vietas.
čiau, kaip ten bebuvo tenka mo spaudos pranešimais iš stipraus priešo laikymosi.
manyti, kad sąjungininkai Stockholmo, jog Prancūzijos
šiuo metu kariuomenė sku prie japonų bazės
Tuo tarpu Italijos karo
dės visas pastangas išlaikyti finansiniai ištekliai Egipte vadovybė prisipažino, jog biai stato devynias naujas
savo svarbiąsias bazes Pa- gali būti perversti laisvie anglai užėmė pajūrio zoną stovyklas, kurių kiekvienoje
cifike, kai tuo tarpu Japoni siems prancūzams.
šiuos prie Sollum, bet pabrėžia, tilps po 30,000 kareivių. Vi ■ Ne;v Yorkas, sausio 15 d.
ja dės visas pastangas už pranešimus paskelbė vokie jog Halfaya apylinkėje ašies si dabartiniai kariuomenės — Anglijos radio šiandie
paskelbė, jog Kinijos kariuo
imti ko plačiausiai išsiklai- čių šaltiniai.
kariuomenė tebesilaiko prieš apmokymo centrai praplečia nė šiuo metu yra tik per
džiusias salas, kol sąjungi
mi, kad juose galėtų tilpti penkioliką mylių nuo Yobritus.
ninkai nesuspėjo jų sustip
po 200,000 kariuomenės.
kare visa tai dar akyviau
chow, vyriausios japonų ba
rinti.
pasireiškia,
nes
šio
karo
me
Tai pat paspartinta ir ka zės šiaurinėj Hunan provin
Bet daleidus, kad Rusija
Sukelti
dideli
tu
galingesnių
pajėgų
mū

rininkų
apmokymas. Iki šiol cijoj. Iš šio bazės japonai ir
paskelbia Japonijai karą, ką
šiuose
laikinai
žuvo
ne
viena
kasmet
pamokoma po pravedė paskutiniąją nepa
ji turės padaryti tenka ma
gaisrai Hamburge 10,000 obuvo
valstybė.
Todėl
ir
plačiai
nuo pereito liepos vykusią ataką ant Changnyti, kad Europos karas
kalbaųia
apie
pokarinius
per
,
mėnesio
kandidatų
skaičius shos.
bus paliktas bent laikinai
tvarkymus.
Gal
būt,
didžiau
pakilo
iki
90,000.
rusų kariuomenėms, karo
Londonas, sausio 15 d. —
Tuo tarpu Tokijo oficia
frontas Afrikoje aplink Ja sias akstinas tarptautinėj Aviacijos ministerija šian
lus
radio paskelbė,- jog
poniją, kuri tuo metu pasi politikoj yra Pabalčio valsty die paskelbė, jog pereitą
Batavija, sausio 15 d. — Guam saloje japonai suėmę
jus apsupta iš visų pusių ir bių, Suomijos ir Lenkijos Ii naktį anglų bombanešiai ap Olandijos
bombanešiams 442 amerikiečius, kurių tar
kurios perdaug išplėstas kimas, į kurias savo akį mėtė bombomis Hamburgą, bombarduojant japonų lai pe salos gubernatorius kap.
frontas pasidarys jai pavo kreipia Rusija. Sakoma, jog kur sukelta milžiniški gais vus Ir kitus taikinius, japo George J. McMillin. Visi su
jingesnis, negu tikėtasi. Ta Lenkija ir Rusija susitaru rai.
nų orlaiviai bombardavo vie imtieji internuoti Zentsuji
čiau, pakartojama, jog tai sios.
Taip
pat
apmėtyta
bombo
Įdomu, kad paskutiniuo mis Emdenas ir kitos šiaur tas netoli svarbios Olandi miesto barakuose.
yra tik galimybės.
ju laiku, bent lietuviškieji vakarinės Vokietijos dalys. jos Rytų Indi jų karo ir lai
komunistai, nieko aiškenio Olandijoje bombarduota Ro- vyno bazės Amboina.
Washingtonas, sausio 15 d.
nebenori pasisakyti apie po tterdamas ir kiti priešo ae
PO KARO
— Karo sekr. Stimsonas
Rlo De Janeiro, sausio 15
Paprastai karui prasidė karinį Pabalčio valstybių li rodromai.
d. — Valstybės posekreto- šiandie paskelbė, jog Charles
jus nemaža dėmesio kreipia kimą. Tuo tarpu yra žinių,
Iš šių atakų, pasak minis rius Sumner Welles šiandie A. Lindberghas negrįš J ak
ma į įvairias pokarines gali kad jiems tai uždrausta dis
mybes, į galimus tarptauti kusuoti iš partijos vyresny terijos, negrįžo penki Angli tarėsi per dvidešimt penkias tyvią karo tarnybą avlacijo
jos orlaiviai.
minutes.
nius persitvarkymus. Šiam bės.
' je.

Washingtonas, sausio 15
d. — Laivynas šiandie pas
kelbė, jog Amerikos subma
rinas nuskandino kur nors
Pacifike Japonijos 17,000 to
nų prekybinį laivą.
Laivas buvo vienas geriau
šių Japonijos prekybinių lai
vų, kurie gali būti paversti į
orlaivių vežiotojus.

Rusai pradėjo ata
kas prie Možaisko

New Yorkas, sausio 15 d.
— Paskutinieji pranešimai
skelbia, jog priešo submari
nai atakavo antrą Jungtinių
Valstybių laivą netoli nuo
New Yorko.
Priešo submarinas apšau
dė torpedomis vieną Ameri
kos tankerį, kurio vardas
neskelbiamas, tik per 75 my
lias nuo New Yorko.

100 mylių nuo New Yorko
Vakar priešo submarinas
apšaudė Jungtinių Valstybių
Panamos tankerį Norness ne
toli Montauk Point, virš 100
mylių nu6 New Yorko.
Išsigelbėjusieji asmenys
pasakoja, jog priešo subma
rinas tankerį Norness ap
šaudė pats iškilęs paviršiun.
Laivyno sluogsniai įspėja,
kad paskutiniuoju laiku prie
šo submarinai yra ne tik va
kariniam Amerikos pajūryj,
bet ir rytiniam pajūryj.

Londonas, sausio 15 d. —
Pranešama, jog šiandie rink
tinoji Rusijos kariuomenė
pradėjo tiesioginę fronto
ataką prie Možaisko, kur yra
sukoncentruota 100,000 vo
kiečių kariuomenės. Esą ga
lima tikėtis vienos svarbiau
šių šio karo kovų.
Anglijos radio paskelbė, Pašovė du japonų
jog kovos vykstančios prie
Možaisko vartų ir “viena bombanešius
svarbiųjų pozicijų net kele
tą kartų buvo patekusi į ru
Washingtonas, sausio 15
sų rankas”.
d. — Karo departamentas
šiandie paskelbė, jog Filipi
Tik 70 mylių
nų tvirtovių gynėjai pašovė
Kiti rusų kariuomenės da du sunkiuosius japonų bom
liniai, palengva supdami Mo banešius ir pataikė į kitus,
žaiską, užėmė Medyn mies kai devyni japonų bombane
telį, apie 35 mylias į pietva šiai atakavo Corregidor sa
karius nuo Možaisko. Tuo lą Manilos įlankoje.
būdu atrodo, jog vokiečiams
Departamento pareiškimu,
pasitraukti iš Možaisko beli
ko tik 70 mylių platumo tar sužeistųjų amerikiečių ir fi
pas, nes į šiaurę nuo Možais lipiniečių skaičius esąs la
ko rusai yra užėmę Voloko- bai mažas ir salos tvirtovei
lamską, 35 mylios nuo Mo padaryta tik menki nuosto
liai.
žaisko.
Timošenko vadovaujama
žemyne japonai tebetęsia
kariuomenė Ukrainoje prade atakas, bet amerikiečių ir
jo smarkias atakas ant Khar filipinų kariuomenė, nors ir
kovo ir Taganrogo.
labai perviršyta skaičiumi,
tvirtai laikosi.
Paėmė tvirtoves
Vokiečių komunikatas pra Penktoji kolona
neša, jog rusai pravedę ata
Sąryšyj su japonų griež
kas ant Taganrogo, bet jos tais nuostatais prieš vietos
buvusios sulaikytos, Nepilni gyventojus
Washingtonas
pranešimai apie kovas prie spėja, jog Filipinuose akty
Kharkovo pareiškia, jog ru viai veikia filipiniečiai penk
sų kariuomenė prasiveržusi ta-kolumniečiai prieš j apo
pro pirmąsias miesto tvirto ponūs, kurie nuolatos prane
ves.
šinėja gen. Mac Arthur
apie
japonų karo veiksmus.
Vokiečiai taip pat prisipa
žįsta, jog rusams pavykę iš
Paskutinieji
pranešimai
laipinti daugiau kariuome duoda suprasti, jog japonai
nės Kryme, nors jie pažymi, labai artimai seka nacių pa
kad šiaurės fronte vokiečiai vyzdžiu. Japonai įspėjo, jog
pravedę atakas.
visi gyventojai, kurie sužeis
ar bent bandys sužeisti ja
ponų karį, bus vietoje su
yšaudytas. Kaltininko nera
dus, bus suimta dešims gy
ventojų.
New Yorkas, sausio 15 d.
— Grfžę iš Portugalijos ame
rikiečtai pareiškia, jog pas
kutiniuoju laiku Portugalljo
je skaitlingai pasirodė vokiečių “turistai”.
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DRAUGAS

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
« ■'i i ■
ix u. i..r
MOTERYS TVARKO TRAFIKĄ

IS DETROII LIETUVIŲ VEIKIMO ! "
Tremtinių pagalbos
diena
Detroito katalikai visu
smarkumu darbuojasi, kad
tremtinių sušelpimui prakal
bos gerai pavyktų. Prakal
bos įvyks sausio 18 d., Lie
tuvių svetainėj, W. Vemor
ir 25rtos, 5 valandą vakare.
Kalbėtojai bus kun. K. Ra
rauskas, buvęs “Mūsų Laik
raščio” Lietuvoj redakto
rius, aplankęs daugelį kraš
tų, padarys įdomų praneši
mą apie Lietuvos tremtinius
bei pabėgėlius, ir S. Gaba
liauskas, “L. Ž.” red., kuris
irgi iš Lietuvos atvykęs ir
turi daug žinių apie trem
tinių vargus.
Kviečiami Detroito ir a
pylinkės lietuviai dalyvauti
šiose prakalbose.
Po prakalbų abejose sve
tainėse įvyks šokiai ir lai
mėjimas, kurį rengia Lietu
vių Universiteto Studentų
Klubas. Bus sma^h su žymesniu jaunimu linksmai
laikas praleisti.

VVEST SIDE

pinosi laid. direkt. Barto and “Vištų vakarienė”
Son.
Klebonas kun. J. Lipfeue
sušaukė moterų ir merginų
Merginų Sodai i ty
dr-jų valdybų susirinkimą,
Turėjo susirinkimą praei kuriame nutarta suruošti
tą savaitę. Buvo renkama “Vištų vakarienę” sumažini
nauja valdyba. Frances Gre- mui parapijos skolų, šios
gor pasiliko pirmininke, jos moterys išrinktos tikietams
pagelbininkė Lillian Wasel, parduot: Ona Murzienė, Oo raštininkė Bertha Kriščiū na Krulikienė, Amelia Birnas. Vikaras kun. Winikai- gelaitienė, Katarina Dubinatis, dvasios vadas.
kienė, Ona Puzarienė »r Le
Nutarta neužilgo turėti na Zegūnienė. Traukti var(Nukelta į 5 pūsi.)
“sleighride party”.

Ave. Komisija darbuojasi,
kad vakaras būtų sėkmin
gas. J. Zaliagirius, P. Jac
kūnas gaspadoriai, be abe
jonės, prirengs viską tinka
mai.
Sv. Antano dr-jos šių me
tų valdyba: P. Yarmokas
pirm., M. Brazevičicis p ag ei.,
J. Rimas nut. rašt., P. Jac
kūnas fin. rašt., J. Zyrinas
ižd., iždo globėjai K. Žvirgž
dynas, A. Wilson, J. Žyrinas tvarkd.
Kun. I. F. Boreišis, varg.
J. A. Blažis ir vienas iš pa
rapijos komiteto lanko pa
rapijonus, priima parapijai
mokestį ir palieka laimėji
< "Draugas?’ Acjnc telepbote
Oakland, Cal., šimtai moterų (baltomis kepuraitėmis) savanoriai įstojo civilinės ap
mo knygučių. Laimėjimas
bus parapijos piknike geg. saugos tarnybon. Jos tvarko trafiką mokyklų apylinkėse. Tuo būdu pavaduoja vyrus
policistus, kurie reikalingi kitoms pareigo ms.
’’
24 d., Beechnut grove.
Moterų Sąjungos 64 kp.
sausio 25 d. rengia šaunų
bankietą paminėjimui 15
metų kp. gyvavimo. Bankie
tas įvyks Lietuvių svet. Prin
cipaliu kalbėtoju bus kun.
I. F. Boreišis. Bus ir dau
giau pamarginimų. Rengė-

jos prašo, kad norintieji
bankiete dalyvauti, tikietus
nusipirktų iš anksto. Tenka
nugirsti, kad kai kurios sa
vo pavydo negali paslėpti.
Vėliau parašysiu, kas per
vienos tos veikėjos.
Koresp.

IŠ GRANO RAPIDS PADANGES

Svečias Simonas Gibbis
(Gumbaragis) iš Toronto,
gavęs legalę vizą iš Kana
dos atvykti į šią šalį, buvo
sustojęs Detroite, susipaži
no su kai kuriais lietuviais,
dalyvavo Lietuvos Dukterų
Dr-jos parengime, pasigerė
jo veikalu, kuris buvo per
statytas sausio 11 d., Lie
tuvių svet., ir pirmadienį iš
vyko į Racine, Wis., pas sa
vo prietelių Jurgį Kapočių,
kuris daug patarnavo jo le
galizacijos reikalais.

lioms dienoms ‘honeymoon’. tis, Mrs. Anna Lamoreaux
Pamerge buvo jaunosios se- ir Amelia; taipgi du brolius:
šutė Anne Kamm.
Joną, čionai, ir Povilą gyv
„
' McClelland Town, Pa., ir
Krikštynos
4 anūkus. Laidotuvėmis rū-

Sausio 10 d. vakare buvc
krikštynos jaunučio sūnelic
Jurgio ir Juzės Orentų. Var
das duotas Robertu W ai ter.
Krikšto tėvai buvo Vincas
Margelis ir Florence Saukiūtė.

per kokius 13 ar 14 metų.
Žiema
Linkėjimai jauniems tė Laidotuvės^
<•
žiema, ištikrųjų, mus ap vams ir. mažyčiams dvynuSausio lfo Et.buvo
gedu
lankė, apsiausdama apylin kams!
lingos pamaldos už Praną
kę dideliu šalčiu ir stora ant Vestuvės
Petronį 58 m’ amžiaus, ku
klode sniego. Žmonės nespė
ris mirė sauašo 7 d. Palai
Sausio 3 d. buvo vestuvės dotas ŠŠ. Petro ir Povilo
jo iš sniego išsikasti. Dieną
išsikasa, o per naktį ir vėl Eraraa Jane Kamm (Kam- kapinėse. Paliko liūdėti tris
prisnigo, gi šaltis siekė iki sickaitės) su John F. Quig- dukteris: Mrs. Helen Gedriley, Jr. šliūbą davė klebo
10 laipsnių žemiau 0.
nas kun. J.Lipkus 4 vai. po
Nepaprastai retas
pietų klebonijoj. Vestuvių
atsitikimas
puota buvo ‘Country House’. PAMOKOS
Antrą Naujų Metų dieną Jaunavedžiai išvažiavo ke- Anglų Kalbos
S. Gibbis dar parėmė Liet. garnys aplankė vieną šeimą
Lietuvių Kalbos
ADVOKATAI
Universiteto Stud. Klūbą ir paliko stambią dovaną —
Knygvedystės
Stenografijos
paimdamas vieną laimėjimo dvynukus, kuriems buvo duo
Mašinėle Rašymo
knygutę. Gyvendamas To ti vardai Daniel ir Diane.
VVhifney E. Tarutis
Aritmetikos
ronte, priklausė prie para Tai buvo šeimoje Gerrit ir
ADVOKATAS
Pilietybės
pijos Aušros choro.
Helen Spruit. Helen yra dūk
MOKSLO LAIKAS:
CENTRINI8 OFISAS:
tė lietuvių Juozo ir Magd.
31SB SO. HALSTED ST.
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
(Lietuvių Auditorijoje)
Sausio 24 d. Šv. Antano Stankų, Crosby St. Mūsų VALANDOS:
Nuo 1-moa iki 8-to»
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
▼ai. vak
dr-jos įvyks metinis pasi apylinkėje tarp lietuvių, tai
Tel. CALumet 6877
AMERIKOS LIETUVIŲ
linksminimo vakaras I. A. labai retas atsitikimas. Ro
No
8AL[E
MOKYKLA
S. svetainėj, 24 ir Michlgan dos, tiktai antra pora ir tai | Room 2014
TeL State 7572
816 W. 33rd Place,
“ Chicago, III.
SUBMARINO AUKOS

Res. 6958 So. Talman Ave.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėlionus susitarus.

2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKŪL'IS

tetephotn)

Kai kurie iš 80 išvaduotų asmenų sutorpedavus “didelį garlaivį” už 160 majlių nuo
Nova Scotia (Kanada) pakrančių. Laivas nuskendo. Abejojama apie kitų 94 asmenų
likimą. 89 išvaduotieji atvežti ’ Kanadą.

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupyto jams
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

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

TELEFONAS: CANAL 8887

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
a t s a k o minga! ui
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
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LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

KRAUTUVĖJE

1446 So. 49th Court, Cicero

3241 So. Halsted St.

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

Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:,

YARDS 3088

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

TU viena pora aklų vlaaa gy
venimai Saugokit Jaa leMami
Igekaamlnaotl ju moderaliktamla
metodą, kuria "ritimo mokėta*
gali aatetktL
M METAI PATYRIMO
patrukime «ghrtų.^>rage^aaa1laa

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801. So. Ashland Avenue

r Kampas 18-toa
Telefonu CAS AL MM — OUnca
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. Iki «;to p. m.
Tred. tr Be«t: t^0 a. m. Iki
V:M p, m.

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. Callfornla Ave.
TeL REPublic 7868
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Ofiso teL VIRginia 0036

TeL YARda 3146

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

744 West 35th Street
Pirmad. ligoniai nepriimami,
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI

DAKTARAI

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road

Ofisas ir Rezidenoija:

Ofiso teL CANaI 2345

2155 VVest Cermak Road

Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7604 So. Falrfield Avenue
Bes. tol.: HEMIock 3150

Tel. YARda 2216

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 So. Westem Ave.
Tel. CANaI 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

DR. PETER T. BRAZIS

LIGONIUS PRIIMA:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

DR. CHARLES SEGAL

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANaI 7829

4729 So. Ashland Ave.

Dfl. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sokutadicsiais taipgi pagal sutarlį.
Res. telefonas SEEley 0434.

Dfl. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėlionus pagal sutartį.
Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

4157 Archer Avenue

Res. 1625 So. 50th Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Kėdė komis pagal sutart(.

Tel. Cicero 1484

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

2 fki 4 popiet

(2-tros lubos)

TeL MlDway 2880

Chicago, UL

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

DR. MADRIGE KAHN

TeL Cicero 1464

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994
Res. teL PLAaa 3200
VALANDOS

7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.

ir pagal sutartį.

Nedohomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TELEFONAI:

DR. A. JENKINS

Office — HEMIock 5524
Emergency — call MIDway 0001
Res. — HEMIock 1643.

DR. P. Z. ZALATORIS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

DR. ALBERT J. VALKUS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Res.: KENwood 6107.
Acme

and Loan Association oi Chicago

DR. T. DUNOULIS

Tel. YARds 5921.
("Draugas”

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

2210 WEST CERMAK ROAD

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARIAT
Res. Tel. GROvehill 0611
Office tel. HEMIock 4848

%
UŽTIKRINKI T ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6059

OFISO VALANDOS:

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ave.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

756 VVest 35th Street

0 iki 9 vai. vakare.

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonai VIRgima 2421

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 VVest 63rd Street

v

i
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S

Moterystės sakramentą pri
ėmė šv. Petro ir Povilo baž
Bus sekmadienį, vasario nyčioje, Westville, III. šliū1 dieną. Vyriausios šeimi bą davė kun. Kaz. Skripka.
ninkės bus: Ona Musteikie
Jubiliatai Harbore gyve
nė ir Eleonora Derkintienė, na nuo 1929 m. Turi dvi
kurioms padės daug kitų dukteris: Mrs. Fr. Dubickas
darbščių moterėlių: O. Drun ir Stella. Jurgutienė yra na
gelienė, K. Antulienė, E. Gri rė įvairių parapijinių drau
mailienė, M. Gustienė, A. gijų ir labai gražiai para
Gužienė, M. Budrienė ir ki pijoje darbuojasi. Jurgutis
tos, kurių vardai bus vėliau irgi yra narys kelių drau
paskelbti. Vakarienės tikie gijų ir geras parapijos rė
tai jau priruošti ir kurie ga mėjas. Jis eina sargo pa
lite pagelbėti jų pardavinė reigas Inland Steel Co. Gie
jime prašomi pasiimti iš kle dotos Mišios ketvirtadienį
bonijos. Visi remkime, kiek buvo jų intencija. Sveikina
išgalime^ šią Naujų Metų me ir linkime Dievo palai
vakarienę, kad ji pasisektų. mos.
Adoracija Švenčiausio
Žinutės
Sakramento
Liudgarda Merkelienė su
Mūsų bažnyčioje kiekvie grįžo iš ligoninės. Linkime
ną penktadienį vakare nuo geros sveikatos.
7 iki 8 bus šventoji Valanda prie išstatyto švenčiau Alena Martinavičienė, 2008
sio Sakramento pagal vys 139th, pereitą sekmadienį
kupo leidimą. Taip bus da traukiniu išvyko į Kalifor
roma iki karo pabaigos, i- niją atostogų. Linkime ma
dant kiekvienas galėtų pri lonaus laiko.
vačiai ateiti ir melsti Dievo Mūsų vyskupas kviečia
pasauliui ramybės, broliškos
Visus klausyti per račic
* meilės ir kad gelbėtų vi prelato Sheen 5 vai. vakare
siems nukentėjusiems.
sekmadieniais, kad išgursti

Parapijos vakarienė

SOKOL SALĖJE. 2345 SOUTH KEDZIE AVENUE, CHICAGO. ILLINOIS

Liucija Piliponytė,

G. Klevickaitė

G. Giedraitienė

K

svarbių pamokinimų vieno
žymiausių katalikų Ameri
Trečiadienį, sausio 14 d., koje. Taipgi kviečia, ka<i
Povilas ir Ona Jurgučiai, duosniai remtumėm Ameri
3832 Elm gatvė, šventė 30 kos Raudonąjį Kryžių.
Motiejus
metų vedybines sukaktuves.

30 metų vedybinės
sukaktuvės

Pasimirė klebono motinėlė
Omaha, Nebr. — Gruo
džio 16 d. pasimirė mūsų
klebono, kun. Juozo Jusevičiaus motinėlė. Be kunigo,
paliko vyrą Aleksandrą, ki
tą sūnų Mykolą, jo žmoną
ir anūkę Omahoje, taip pat
dukterį Fairfield, Conn.

buvo pilna bažnyčia žmonių.
Ypač per Bernelių Mišias
buvo daug žmonių ir visi ėjo
prie šv. Komunijos.
Kaip paprastai, žmonės
buvo labai duosnūs per Ka
lėdas dėl parapijos reikalų.
Bet gražiausia dovana ouvo
Krikščiūnų. Jie nupirko nau
ją kūtelę bažnyčiai. Figūros
gana didelės ir gražios, o
kūtelė padirbta iš kedro me
džio. Kai bažnyčia prisišilr
do, tai išduoda labai malonų
kvapą. Kai klebonas dėkojo
Krikščiūnams iš sakyklos,
tai matyti, kad visi žmonės
pritarė savo maloniu žvilgs
niu į kūtelę.

Laidotuvės buvo gruodžio
23 d. Klebonas laikė šv. Mi
šias. Jam asistavo kun. Gab
rielius Šalinas iš Omaha,
Nebr. ir kun. Zaikauskas iš
West Print, Nebr. Kun. J.
Česna iš Sioux City, Iowa
sakė pamokslą. Laidotuvėse
dalyvavo apie 20 kunigų ir
pilna bažnyčia parapijonų.
Parapijonai ir kiti žmonės
užprašė apie 100 šv. Mišių. Pradeda apgyvendinti
Pasimirė taip pat Juozas
Tik trys blokai į pietus
Hoffman sausio 3 d. ir Ame nuo mūsų bažnyčios pasta
ba Bartkienė sausio 8 dieną. tyta 340 namų. Dabar žmo
nės jau juos perka ir pra
Kalėdų programa
deda apgyvendinti.
Mūsų mokyklos vaikučiai
turėjo labai gražią Kalėdų Ima Į kariuomenę
Mūsų jaunikaičiai vis iprogramą gruodžio 22 dieną.
Žmonių labai daug atsilan mami į kariuomenę. Kai ku
kė ir visi stebėjos, kaip ma rie nelaukia, kol juos pa
ži vaikučiai buvo gražiai se šauks į kariuomenę, jie pa
selių išlavinti. Kadangi kle tyn laisvai pasiduoda. Mat
bonas negalėjo matyti prog nori padėti mūsų kraštui lai
ramos tuo laiku iš priežas mėti karą, o antras, nori pa
ties motinėlės mirties, tai sirinkti tarnybą. Sakoma
vaikučiai programą atkarto kai paima valdžia, tai pas
kui reikia eiti, kijr siunčia.
jo po Kalėdų.
Vietini
Graži Kalėdų dovanėlė
I ._______________________
Per Kalėdas turėjome še
Aštrūs liežuviai skaudžiau
šias šv. Mišias ir per visas duria negu kardai.
?

Sv. Jurgio Parapijos Stygų Ansamble

KONCERTUOJA

DAINUOJA

G. Giedraitienė ir G. Klevickaitė
Sausnausko Vyrų Choras

AntifonaHs Choras
ŠOKA

GRIEŽIA

LINKSMINA
VAISINA

Ateitininkų Šokėjai

Stygų Ansamble
Phil Palmer’s Orkestrą
Rinktini Karininkai

Sugebą Seimininkės

Koncertas prasideda lygiai 6-tą vai. vakare; Pasilinksminimas - 8:30 vai. vakare
150 Tikietų, su Defense Tax, po

Kiti Tikietai, po
Šokiams Tikietai, po

ATSIMINKITE! — Sekmadienį, Sausio-January 18-tą dieną, 1942 metais.
Sokol Salėje, 2345 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2SS4 South Oakley Avė.
,
Chicago, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Rix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valeytbėse; Me
lams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam N&nesiui — 7bc. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama 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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin neoedamos.

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

Tautos reikalai ir spauda
Naudingą tautos reikalą išpopuliarizuoti arba kokį
svarbų tautinį sąjūdį įsiūbuoti yra reikalinga spaudos
pagalba.
Pastaruoju laiku mūsų dienraštis daug rašo apie ge
resnį, vieningesnį ir tikslingesnį susiorganizavimą ko
vai dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.
Dabar jau apie tai daugiau rašo ir kiti lietuvių Laik
raščiai. Tuo reikia džiaugtis. Reikia džiaugtis ypač dėl
to, kad tie spaudos balsai savo tikslą atsiekia. Sujudo
Lietuvos piliečiai įsteigti savo organizaciją ir, kiek
mums žinoma, viską daro, kad esamomis sąlygomis ir
visu šimtu nuošimčių einant su Amerika ir Santarvi
ninkais, tinkamai pasiruošti ir rūnintis Lietuvos iš
laisvinimu.
: ‘ * f• 5J s
Tuo sąjūdžiu sudominta visa Amerikos lietuvių vi
suomenė. Ji jau pasirengusi yra duoti paramą. Ji lau
kia iniciatyvos ir akcijos.
Mūsų tautos priešų spauda mums prikaišioja, kad,
girdi, per daug jau “Draugas” nervinasi ir rūpinasi su
darymu lietuvių vieningo ir stipraus fronto kovai prieš
žiaurius Lietuvos okupantus. Bet mes kitaip jaučiame.
Mes jaučiame, kad dar per mažai mūsų spaudoj yra
gvildenamos lietuvių tautos gyvybinės problemos. Spau
da, mūsų manymu, dar didesniu balsu turėtų šaukti
viso pasaulio lietuvius imtis žygių sudaryti ir bendrą
frontą ir autoritetingą jo vadovybę Lietuvos išlaisvi
nimui. Visi jautėm, kad ligšiol to fronto lyg ir nebuvo.
Yra, tiesa, gana atsakomingose pozicijose sėdinčių
asmenų kurie taip pat lyg ir norėtų nuslopinti pradė
tąjį sąjūdį dėl sudarymo bendro lietuvių fronto, išauginimo autoritetingos vadovybės, be kurios nėra įma
nomas joks sėkmingesnis darbas. Bet jie jau turėtų
žinoti, kad toliau nebegalima laukti, kad visuomenė ne
rimsta. Ji laukia iniciatyvos ir darbų.
Mes ne tik nesustosime*rašę apie čia svarstomus
klausimus, bet, jei bus reikalas, iškelsime aikštėn prie
žastis, dėl kurių kai kurie asmenys priešinasi sudaryti
stiprią, demokratišką ir autoritetingą vadovybę.
t

Pan-Amerikos konferencija
Rio de Janeiro mieste, Brazilijoj, prasidėjo Pan-Ame
rikos konferencija, kurion suvažiavo dvidešimts vienos
valstybės atstovai. Numatoma, kad šioj nepaprastai
svarbioj konferencijoj bus užgirta Prezidento Roose
velto ir Churchillio Atlantiko pasitarime pasirašyti as
tuoni punktai. Iš tų 21 valstybių šešiolika jau yra pa
žadėjusios pasirašyti. Tikimasi, taip pat, kad visos
konferencijon suvažiavusios valstybės sutiks nutraukti
visus santykius su Berlyno-Romos-Tokio ašim. Norima
išrišti ginčą tarp Peru ir Ecuador, kuris tęsias; per
šimtą metų.
Konferencijoj, suprantama, svarbiausią vaidmenį vai
dins Jungtinių Valstybių atstovas, kuriuo yra užsienių
Reikalų pasekretorius Sumner Welles. Jisai ir vedamą
ją kalbą pasakys.
• •• - •«
Vyriausias konferencijos tikslas yra nustatyti visų
Amerikos kontinento valstybių bendrą ir vieningą fron
tą prieš ašį. šiuo atžvilgiu numatoma kai kurių sun
kumų susitarti su Argentina ir Chile nes jos yra lin
kusios laikytis neutraliteto. Tačiau pasitikima, kad ir
su jomis kompromiso keliu bus galima prieiti prie su
sitarimo.
Dar labiau sucementuotas Amerikos valstybių fron
tas šiandien yra būtinas, nes jų visų saugumas ir ge
rovė to reikalauja. Bendra jų visų akcija galės pagrei
tinti karo užbaigą, sudaužant ašį į šipulėlius.___________

Penktadienis, sausio 16, 1042

Lietuvos nelaimės
Stasys Pieža parašė gana platų straipsnį apie Lietu
vos nelaimes ir įdėjo į plačiai skaitomą dienraštį —
The Chicago Herald-American. Trumpai aprašęs Lie
tuvos pasiuntinio Vašingtone pareiškimą dėl lietuvių
tautos solidarizavimo su santarvininkais (Amerika,
Anglija etc.), autorius atpasakoja, kaip sunkią naštą
Lietuvos žmonės neša prie Vokietijos nacių okupaci
jos. Okupantai sustabdę visokį lietuvių veikimą. Net
(“Draugas”, 1017 m. sau
religinis sąjūdis jau nebeturi laisvės.
sio 16 d.)
Būtų labai svarbu ir naudinga, jei dažniau ir plačiau
Kariauti iki pabaigos....
Amerikos spaudoj būtų aprašomi Lietuvos žmonių var
gai ir kančios prie vokiečių okupacijos. Težino plačioji Kadangi taikos prospektai
Amerikos visuomenė, kad ir Lietuva velka nemažesnį maži, dėl to Vokietijos kai
zeris įsakė savo kariuome
vergijos jungą už kitas vokiečių okupuotas valstybes.
nei kariauti iki pabaigos. '
•
Rekvizuoja
dirbtuves....
Katalikai ir patriotizmas
New Yorko arkivyskupas Francis J. Spellman, kal Prancūzijos vyriausybė nu
bėdamas katalikų švietimo sąjungos suvažiavime, pa sprendė savo šalyje rekvi
sakė, kad katalikai visada buvo ir yra patriotai. Pat zuoti visas privatines gink
riotizmas arba tėvynės meilė su katalikais neatskiria lų ir amunicijos dirbtuves.
•
mai yra suaugęs. Anot jo, tikrasis patriotizmas yra
Sprogimas japonų karo
sielos ir dvasios kokybė, kuri visuomet yra katalikuo
se ir kasdieniniame gyvenime ir mokyklose. Katalikų laive.Sausio 14 d. japonų
mokyklos buvo ir yra drausmingos. Iš jų išeina draus karo laive “Tsukuba” įvyko
mingi piliečiai, kurie ypač šios krizės laikais yra ver sprogimas. Žuvo 153 jūri
tinami. Šiuo atžvilgiu, vedant mokyklas, katalikams ninkai, kiti 157 sužeisti.
•
nieko nereikia pridėti, nieko nereikia mainyti ir nieko
Lenkų taryba... Rusijos
nereikia atmesti. “Su Dievo pagalba katalikų mokyk
los ir toliau tęs svarbų darbą Amerikos garbei kelti” Lenkijos generalinis guber
natorius von Beseler atida
— sakė arkivyskupas.
Šie arkiv. Spellmano žodžiai, tai nėra tuščias pasi rė “neprigulmingos” Lenki
gyrimas. Jie yra paremti nesugriaunamais gyvenimo jos tarybos posėdį. Taryba
turėsianti pravesti Lenkijoj
faktais.
tvarką.

Remtinas nytarimas
Paskutiniame A. L. R. K. Federacijos Chicagos aps
krities susirinkime padaryta gražių nutarimų. Taip pat
padaryta platoka organizacijų veikimo apžvalga. Toji
apžvalga davė pagrindo pravesti nutarimą, kuris yra
vertas labai rimto dėmesio. Apskritys nutarė gavėnios
metu visose apskrities ribose esančiose kolonijose reng
ti visuomeninio ir kultūrinio pobūdžio paskaitas, ku
riose būtų išdėstyta mūsų glaudesnio ir stipresnio susiorganizavimo reikalas, išjudinimas katalikiškos ir lie
tuviškos veiklos.
Stipresnis vieningumas ir gyvesnis, platesnis veiki
mas šiandien yra reikalingas daugeliu atžvilgių. Jis
reikalingas ir būtinas mūsų tautinei egzistencijai pa
laikyti, prisidėjimui prie Jungtinių Valstybių krašto
gynimo darbų ir tuo pačiu prie išlaisvinimo Lietuvos
iš okupantų nagų.
Reikia manyti, kad tas nutarimas bus sėkmingai pra
vestas ir kad jį paseks ir kiti lietuvių centrai Ameri
koje.

Po svietą pasidairius
Chicagoj, yra balšavikių
moterų vadinamas “kultū
ros” choras, kuriam Naujų
Metų proga Barbora Gurskienė per balšavikv gazietą
palinkėjo . . . kukuoti. Gir
di:

“Sveikos gyvos, kultūrietės,
“Mylimos sesutės.
“Jūs dėl mūsų vis kukuokit,
“Kaip raibos gegutės.”

Taigi: kuku, kuku.
Visokiam saugumui užti
krinti dabar daugely vietų
teikiamos pamokos, nurody
mai, kas daryti priešui už
puolus iš oro. Per vienas
tokias pamokas instrukto
rius klausia vieno klausyto
jo:

Nepripažįsta Lenkijos ‘ne
priklausomybės’... Jungtinių
Valstybių vyriausybė Vokie
tijai pranešė, jog prez. Wilsonas atsisako pripažinti
Lenkijos
“neprigulmybę”.
kurią paskelbė vokiečiai.

Daleiskim, po atakų iš
oro, įėjęs į namą tamsta
pajustum, kad viduj kur
nors gazas likina. Kokį tuc
atveju darytum žingsnį? ’
f
— Didžiausį, kokį tik ga
lėčiau — pro duris į lauką!
— greit atsakė klausytojas.

Baisus sprogimas... Turčika stoty, Mandžiūrijoj, įvy
ko baisus parako sprogimas.
Aplink vieno versto plote
išgriauta visi geležinkelio ir
kiti triobėsiai. žuvo 700 ci
vilių gyventojų ir 400 trau
kiniu keliavusių kareivių.
Kai kurių žmonių kūno da
lys už pusversčio atrasta.

Šeimos rokundų korte
aną dien ėjo byla Jurgio
Kaminaičio. Prie teisėjo
stalo stovi Kaminaitis, to
liau sėdi jo Magdalena, su
kuria praeitą dieną turėjo
namuos perkūnijas.
Tei
sėjas klausia:

— Esi ženotas?

— Šiur, ju hanor, — at
sako Kaminaitis.
— Esi baustas?
— Taip, tris sykius, šis
yra trečias sykis.
— Už ką ir kas baudė?
— Dievas už įsimylėjimą.
— Čia teismas ir drau
džiama juokus daryti! —
piktai sušuko teisėjas. —
Aiškiau kalbėk!
— Taip, ju hanor. Neme
luoju. Buvau du sykiu že
notas ir vis pasitaikydavo
raganos. Trečią sykį apsiženijau ir pasitaikė dar
didesnė ragana. Taigi, tris
sykius esu Dievo baustas už
įsimylėjimą.
Einu aną dien strytu ir
žiūriu — barasi du vaikai:
berniukas ir mergytė.
— Je, tu šiokia — tokia,
— sako berniukas. — Aš ži
nau, kad tu turi viską ir
nieko nepametei.

— Šiur, aš viską turiu,
nat ju biznis! — atkirto
mergytė. — Aš nieko nepamečiau.
—- Na, o uodegą a? esi
pametus
— No.
— Cha, cha, cha ... —
pasileido juoktis berniukas.
— Tai tu su uodega, kaip
mūsų katė.

Nauji Priežodžiai
Bijo, kaip balšavikai sa
vo “rojaus.”

WAKE SALOS M ARY N AI

Amerikos pergalė - tautoms laisvė
Šiuo klausimu rašo “Garsas” ir, tarp kitų dalykų,
sako:
1
“Šios šalies vyriausybė jaučia gyventojų solidaru
mą, lojalumą ir nuoširdžiausią kooperaciją, dėl to ne
siima net karo metu varžyti laisves. Tokias Laisves,
kokias šiuo karo metu turi Amerikos gyventojai, tik
sapnuose gali turėti kitų šalių žmonės, ypatingai ego
istiškų diktatorių valdomi.
Lietuviai juo labiau remia šios šalies pastangas
laimėti karą, nes žino, kad tik su Amerikos pergale
rišasi galimybės senai tėvynei Lietuvai atgauti Lais
vę ir nepriklausomybę, ant kurių aukuro mūsų tauta
yra sudėjusi tiek vargų, kentėjimų ir gyvybių.
Dabar vyriausias Amerikos lietuvių uždavinis vi
somis išgalėmis kooperuoti ir remti Amerikos pas
tangas sutriuškinti agresorius, stipriau vienytis ir
organizuotis, kad atėjus patogiam laikui pasidarbuoti
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymui.
Amerikos vadas Prezidentas Rooseveltas yra pa
reiškęs, kad Lietuvos nepriklausomybė nėra pražu
dyta, ji tik laikinai nustelbta.
Roosevelto ir Churchillo jūrų konferencijos aštuoni
punktai irgi pažada jėga pavergtoms tautoms atga
vimą nepriklausomybės. Kai dvi didžiausios pasau
lio demokratijos stoja už didelių ir mažų tautų ne
priklausomybę. galima su šviesesne viltimi žiūrėti į
naują Lietuvos prisikėlimą.
Ir šiuo rimtuoju karo metu nei vienai valandai ne
užmirškime savųjų reikalų. Stiprinkime mūsų tautinę
fraternalę organizaciją L. R. K. S. A. traukdami n.au
jus narius, remkime Katalikų Federaciją ir jos įsteig
tąjį Lietuvai Gelbėti Fondą, kurs rūpinasi ištremtųjų
gelbėjimu ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
reikalais, remkime kitas organizacijas ir įstaigas be
sirūpinančias mūsų tautiniais, religiniais ir kultūri
niais reikalais.*'

Dvi prieškarinės nuotraukos iš Wake salos, Pacifike, kur J. A. Valstybių marynai
karžygingai per dvi savaites gynėsi nuo japonų gausingų pajėgų. Viršutinė nuotrauka
rodo, kaip plūdėmis vandeny Laikomas vamzdis, kuriuo iš patrolinio laivo gazolinas
liejamas į tanką saloje. Apatinis — marynai statines su gazolinu krauja į sunkvežimi
nuvežti į aerodromų lėktuvams (Official U. S. Nevy jfcotoį.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj

Naciai pasiryžo išnaikinti lenkus

i lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Žinojau, kad jos vyras anksčiau baltųjų armijoje
tarnavęs, paskui dingęs be pėdsakų. Tuomet ji pasiliko
su dvejetu vaikų, ir greit neteko dešiniosios rankos. Ji
tarnavo iešmininke, jai esant nėščiai, per neatBargumą
pro šalį eidamas traukinys pribloškė jos ranką prie bėgių
ir nupjovė.
—
Tik turėdama tokią tvirtą kūno sudėtį, ji įstengė
atsikelti ir grįžti prie savo tarnybos. Labai stebiuosi,
kad dėl savo luošumo ji niekados nesiskundžia.
Ji papasakojo savo įpūdingą susitikimą su vyru:
— Vakar jis sugrįžo. Pirmiausia norėjo parodyti
vėl savo valią ant manęs, bet tuojau jam parodžiau duris. Avies galva, jam sakiau, kai man buvo bloga, tu
klaidžiojai po visą pasaulį, o man susitvarkius, galas ta
ve vėl namo parnešė!
Dabar tavęs nereikalauju, gaIi keliauti, kur tinkamas.
Iš karto jis išvertė akis, paskui staiga paklausė:
— Kur yra mažiausias vaikas?
— Kas tau rūpi? — tariau aš. Kur buvai trejus me
tus, kodėl nė karto neparašei? Ar gal pinigų siuntei sa
vo vaikams? Nė grašio nedavei! Dabar parsivilkę3 nori
savo tvarką įvesti? Dabar jau per vėlu, tariau aš, pasi
dariau komunistė ir nuo tavęs atsiskyriau. Tu visada
buvai apsileidęs mužikas, girtuoklis ir mergišius; aš da
bar džiaugiuosi, tavęs atsikračius!

Kad jūs matytumėte, kaip jis mane puolė, bet rėžiau
jam į pakriaukles ir išbrukau pro duris, užtrenkdama jas
paskui save!
Tada jis pasidarė kitoks; prašymais permaldavo
mane — pasigilėjimo vertas žmogus. Jis prisiekinėjo pa
sitaisysiąs. Nusižemino ir pasidarė mažučiu, bet, įsikraustęs į vidų, tuojau vėl pradėjo murmėti ir smarkauti:

— Kieno šitas nek’aužada, kieno?
Jam paaiškinau, kad dabar prie komunizmo vyrų
valdžia jau pasibaigė. “Aš dirbu, maitinu savo vaikus
ir tavęs nereikalauju. Pats kur trankeisi visą laiką?
Gal vienuolyne, aa? Kodėl taip ilgai nesugrįžai, kitą tu
rėjai, ar netiesa?”
— Kas tau galvoj? — atsirėžė.
— Na, tai kuo puikiausia! — šaukiau aš. — Mudu
abudu tos pačios nuomonės. Prašau toliau keliauti, Jo
nai Ivanovičiau, pro duris! Džiaugkis, kad neieškau iš
tavęs alimentų!
Jis pasidarė nuolankus, atsistojo, nusiėmė kepurę ir
mandagiai tarė:
— Nors pernakvoti leisk pas save, turėk pasigailėji
mo! Aš nežinau, kur man pasidėti!
— Gerai, — tariau, —pernakvok, bet žiūrėk, kad tin
kamai elgtumeis, kaip tau pridera.
Naktį jis norėjo prisiartinti, bet aš, nors vieną ranką
turėdama, tuojau parodžiau jam duria

Taip, dabar kiti laikai; dvylika metų jis mane mušė.
Bet dabar Sovietų laikai, ir jie stovi moters pusėje, ne
vyro!

UYA SHARE IN

- Egzekucijos turgavietėse. - Paskutinė minutė prieš sušaudyme.
- šaukite čia, - suriko kitas praskleidęs krūtinę. - Kardinolas
pasakoja apie alkanus vaikus užkaltame vagone. - Mirtinai sušalę
žmonės. - Gestapo išmetė naujagimį pro traukinio langę. - Pakarti
"čHtenai" prie Gestapo durų. - ''Draudžiama įeiti lenkams, žydams
ir šunims.’' -Skandina degtinėje ir pornografijoje. - Lenkaitės
karig pasilinksminimui.

Vienos Rusės Dienoraštis

(Užbaiga)
( pradėjo nebesidarbuoti ū- atrasite tikrą kelią kaip elgNegyvai šalčio nukamuoti !kiuose- net 3UO3 naikinti.; tis su tais, kurie prie mūsų
Kaip tie tremtinių trans-1 Buvo »««kimų kada vo- nepriklauso. Savo darbais įportai buvo žiauriai orga- kie^ių G®®^?0 P° nakties rodykite, kad esate verti
_
nizuoti, pavaizduoja keletas rasdav0
sav0dun» Pa‘ mūsų Fiurerio ir didžiojo
1940 m sausio 7 d bartus negyvus viščiukus su vokiečių Reicho.”
stotyje Podgorze — Plaszov ParaauNe tavo darbas pade;
—
Jie
geriau
pasirinko
buvo viename vagone rasti
sergančiam lenkui!
papildyti
saužudybę,
kaip
28 sušalę žmonės (būdavo
Ir vargas, jei kas tų nu
tą žiemą po 15-20 laipsnių būti vokiečių suvalgytais...” rodymų nepildytų! Vokiečių
Fahrenheito žemiau nulio), i Ponai ir vergai
j laikraštis “Duerener Zeišalia,
to
vokiečiai
etengia-1
tung„ praneJa kad vįenas
Sandomieriuje tik viena-1
kaimieti8, gyveną3
me vagone rasta 30 vaikų si lenktuose užmušti tikėji-.
sušalusių negyvai. Viename m, į tautos prisikėlimą, į-, Essbache, buv0 nubauatas
transporte, atvykusiame į kalti lenkuose vergų dva du mėnesiu kalėjimo už tai,
Piotrkovą iš 1200 žmonių sią. Lenkijoje prie daugelio kad parašė draugišką laišką
daug suaugusių ir 229 vai restoranų stovi parašai:
ir pasiuntė mažų dovanų
—
Draudžiama
įeiti
len

kai rasti negyvi.
sergančiam lenkų karo be
kams,
žydams
ir
šunims.
Su krauju nuplėštas žiedas
laisviui, kurs kitados buvo
Torunės
mieste
buvo
iška

Viena savo akimis tą at
pas jį dirbęs.
sitikimą mačiusi ponia, taip binti tokie skelbimai:
— Abiejų lyčių lenkai su Minios verkė, kai išniekino
rašo:
šventąją aukso Širdį
— Mūsų traukinyje, ku sitikę uniformudtą vokietį
Nėra ko bekalbėti kad
riame buvo vežami ištrem karį turi jam duoti kelią.
tieji iš Poznanės, vienai mo Gatvės priklauso nugalėto- kultūrinis gyvenimas stip
riai suvaržytas. Daug meno
teriai gimė kūdikis. Vokie- ■ jams, ne nugalėtiesiems.
—
Lenkai
vyrai
turi
būti
turtų išgabenta Vokietijon.
tis sargybinis jį išmetė per
langą, sakydamas, kad va be kepurių, jei šalymais y- Toje dalyje, kuri įjungta į
gonas ir taip per daug per ra aukštesni pareigūnai val Vokietiją, lenkų vaikai nė
krautas... Tame pat trauki stybės, armijos ar partijos... mokyklose negali mokytis
gimtosios kalbos. Poznaniunyje Gestapo agentas, nega “Niekada neleisti, kad
je graži Šv. Jėzaus širdies
lėdamas numauti deimanti Lenkija vėl atgimtų”
stovyla buvo sudaužyta į
nio žiedo nuo ponios rankos,
Herr Uebelhoer, vokietis gabalus. Tikro aukso Švennuplėšė jį su oda...” (p. 12).
administratorius Lodzėje sa toji Širdis buvo išniekinta
Du milijonai ištremtųjų
vo kalboje pasakytoje 1939 beverkiant susirinkusiai mi
Buvo atsitikimų, kada no m. lapkr. 11 d. išdėstė to- i niai, o akmens iš sudaužy
rėjusios pasilikti nuo ištrė kias mintis:
tojo monumento buvo panau
— Mes čia esame šeimi doti gatvės grindimui.
mimo moterys ir bėgusios
dėl to nuo Gestapo agentų, ninkai, tai turime ir elgtis
Visoje Lenkijoje veikia
buvo jų nušautos. Nemažai kaip šeimininkai. Lenkai y- maisto kortelės ir lenkai
žmonių išvežta ir į Vokie ra tarnai ir turi mums tar gauna žymiai mažesnes por
tiją, darbams. Lenkai skel- nauti... Mes privalome turė- cijas, kaip vokiečiai. Lenkų
bia, kad vokiečiai iš viso iš- į ti plieninius nugarkaulius ir vaikams net nei pieno, nei
vežė iš namų apie 2,000,000 niekada neleisti, kad Len- vaisių dabar — žiemą nėra.
žmonių.
kija vėl atgimtų. Būkite kie“Degtinė ir Sodomos
Prasidėjus tokiems masi- ti. Atminkite ką lenkai
nuodėmės turi suėsti
niams išvežimams, žmonės mums yra padarę ir tada
lenkus”

Tuo pačiu laiku atbėgo priešais berankės vyriausia
sis vaikas, tamsus, išsipūtusiais žandukais, malonus pa
darėlis, iš tolo šaukdamas:
— Mama, mama, Sanka verkia!
— Kaip Jūs viską padarote viena ranka? — paklau
siau jos.
— Prie visko galima priprasti. Vaiku3 peniu, plauju baltinius ir vystyklus, viską dirbu viena ranka. Galiu
malkas kapoti ir užkaisti virdulį. < Žmogus turi tik no
rėti, tai viską galima padaryti. Ii pradžių labai kentė
jau dėl netektos rankos, paskui pagalvojau: jei tik gal
va tvirtai laikos ant pečių, ir su viena ranka galima rasti
būdas gyventi. Jūs matote, kad iš tikrųjų galima!

Gegužės 14 d.
Motina su seserimis išvažiavo pas tetą, namų apyvo
ka paliko man vienai.
Gegužės 23 d.

Pasistačiau sau tris uždavinius: motina būti, namų
šeimininke ir norėčiau dar keletą valandų, paskirti moks
liniam darbui. Diena turi tik dvidešimts keturias valan
das, o aš teturiu tik dvi rankas ir vieną galvą. Visų už
davinių negaliu atlikti, nes pati esu taip pat žmogus, vie
nam atsidedant, nukenčia kiti.

Pirmas mano rūpėsią vaikas. Jam viską suteikiu,
ko jis reikalingas. Paskui namų šeimininkės pareigos, o
galop studijos.

ĮBub daugiau).
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DEFENSE SAVINGS
.

BONDS
AND STAMPS
•
.Zz. zztįi.zZ '

BANK WITH YOUR COUNTRY is the theme of this effective ,
Defense Savings poster now seen in store windows and in the lobbies
of buildings all over the country. Drawn by artist Henry Billings, 1
of Rhinebeck, N. Y., the poster portrays the spirit of patriotism by '■
investing in the United States Government through the purchase ef
Defense Bonds and Stamps. Stamps are priced from 10 cents to |5{
Bonds from 118.75 to S10.000.
—---------

verstiniems darbams
X įGrand Rapids Žinios
benti apie 1,000,000 lenkų
(Atkelta Iš 2 pusi.)
“Neue Zuericher Zeitung”
1941 m. sausio mėn. prane dai vakarienės komlsljon pa
ša, kad daugelis lenkų pa sirodė sekantieji: Ver. Kamstatyti dirbti ten, kur daž- sickienė, Magd. Ambutavinai bombomis apmėto anglų čienė, Ant. Vainavičienė, P.
lakūnai. Jie turi granatas; Jančiarienė, Pet. Žemaitiepripildyti plaučius ėdančiais nė, Teklė Tebeau, Kat. Jechemikalais ir atlikti kitus sevičienė, Ona Štreimikienė,
sveikatą naikinančius dar Ona Puzarienė ir Kat. Dubus. Atlyginimas gi tuo tar binskienė, o pagelbininkės
prie įvairių kitų darbų bus
pu jiems nekoks.
Vokiečių laikraštis “Ost- Agatha Guston, Mar. žaledeutscher Beobachter” 1941 naitė, Elz. Rinkiūtė ir EsI ther Bračiulis. Vakarienė
m. birželio mėn. rašė:
— Vokiškas teisirgumas bus nedėlioj, vasario 8 d.,
neleidžia lenkams, kurie y- parapijos mokyklos svetai
ra žemesnės būtybės, už tą nėje. Tą vakarą, kas daly
patį darbą mokėti tiek pat, vaus vakarienėje, galės pa
matyti užbaigtą darbą vie
kiek ir vokiečiams.”
tinio
artisto Walter HochsTai šitokios šiurpios nau
jienos. Jas skelbia lenkai trasser. Jis nupiešė visas 15
gal būt perdaug ir vienpu paslaptis, kurios puoš sie
siškai pabrėždami žiauriąją, nas naujai dažytos ŠŠ. Pet
baisiąją pusę, bet turime ir ro ir Povilo bažnyčios. Tiki
betarpių žinių: būdamas vo mės turėti gerų pasekmių.
Linkėjimai
kiečių koncentracijos sto
Vincui ir Sofijai Liutke
vykloje, lageryje mačiau,
vičiams, kuriems sausio 16
kaip vokiečio dvare per iš
tisas dienas jaučiais arė len d. sueina 25 m. vedybinio
gyvenimo. Jubiliatai yra gekas belaisvis ir niekam su
.
,• ,
rai žinomi, turi užeigą. Abu
Vieno dalyko, ko vokie juo nebuvo
valia kalbėtis.
.. . .
,
gen
parapijonai, visus darčiai negaili lenkams, tai
bus duosniai atjaučia. Abu
degtinės. Jos galima pirk Geltonas lopas prie
priklauso prie įvairių paratis kiek tik norima, net už lenko rūbų
Begyvenant Berlyne į ma- P‘iO3 d^ugijų. išaugino gra
produktus vokiečiai kartais
užmoka degtine. Iš viso no rankas buvo patekęs at žią šeimyną: tris dukteris
matyti, kad alkoholyje nori sišaukimas, kuriame vokie ir vieną sūnų. Viena duktė
ma paskandinti tautos są čiai save vadino “Herren jau vedusi.
monę ir žmones pastumti /olk” — kilnioji, ponų tau
Korespondentė V.M.K.
išsigimimo keliu.
ea, buvo duodama suprasti
Motinos širdis, tai gelmė,
Nedoros knygos ir pa .<ad lenkai yra menkesnė ra- kurios dugne randasi dova
veikslai dalinami tarp jau lė. Lenkai ant savo drabu nojimas.
nimo, gausiai pornografinių žiu turėjo dėvėti aiškią žy
filmų, šlykščių kabaretų ir mę — plaštakos didumo ge.“Kiekvienas žmogus alk
.oną
medžiagos
lopą
su
juo

kitų landynių įkuriama. Šim
sta Dievo”, — pasakė grai
da
raide
“
P
”
,
kas
reiškia
tai ir tūkstančiai sveikų jau
kų rašytojas Homeras.
“
Pole
”
—
lenkas.
nų lenkių prievarta vežama
Kaip persivertė laikai —
JUST DUM8
j gilumą Vokietijos ir j fron
kitados
lenkai
mindžiojo
pa
tą vokiečiams pasilinksmiiv
ANO HOU)
_/ i įuooMf
vergtų
tautų
teises,
dabar
I
ti. Siekiant sustabdyti len
UViHa IM tUC
Te CAMADA
of
kų augimą net vykdoma ste atėjo jiems kietas likimo!
rilizacija, ir tai net mažų kerštas. O mes pasakysime
0 00
— tebūnie prakeikimo žyme
OC
kūdikių su X spinduliais.
(t'tl
paženklinta kiekviena prie
Jie pripildo granatas
varta, vergijos laikai praėję
chemikaJais ėdančiais
nesugrįžtamai ir niekas teplaučius
nesi kėsina žmogui atimti tų
P
1940 m. sausio 25 d. Goe- teisių, kuriomis jį Kūrėjas
ringas aiškiai paskelbė nu apdovanojo pakviesdamas į
K. J.
sistatymą — į Vokietiją pri- žemę.

J

*r

e
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country and our people, and
CLASSIFIED
peace to the entire world. 2 darbininkai žuvo,
REIKIA AGENTO — MORGAN
Further, we pledged to 1 sužeistas
PARKE
“
DRAUGO
”
Proga užsidirbti ekstra pinigų agensupport the various civil de
taujant
plųčlal žinomam
lietuvių
DARBŲ SKYRIUS
švento Jurgio Parapijai 50 Mėty. {spūdžiai
President Franklin
Bernard Prusener, 64 m.
fense unitą, the Red Cross,
laikraščiui. Patyrimas nereikalingus.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
D. Roosevelt
and in promoting the pur- amž., dirbo ant vienų pen REIKALINGI DARBININKAI arba kreipkitės j raštinę:
Sekmadienio Sausio 11 d. Iškilmių.
White House
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
chase of defense bonds by kių aukštų namų stogo.
HEI,P
WANTED
—
MOTERYS
Washington, D. C.
our individual members and Kažkaip paslydęs nukrito
AGENTAUTI GERA PROGA —
MOTERIS — NAMUS PRIŽIŪRĖTI.
Bridgeport — šv. Jurgio rapijos pastatai, bažnyčia, Sir:
TOWN OF LAKE
žemyn
ir
užsimušė.
as an organization.
Nereikia virti ar kepti. Savas kam
mokykla,
seserų
namas,
kle
parap. 50 metų (auksinio ju
barys, geri namui, du vaikučiai. Sau Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
The Lithuanian Keistutis
We of the Lithuanian
lietuviais Town of Lake krašte, yra
kite: HOLyeourt 0535.
bonija
—
visa
toji
parapi

reikalingas agentautl gerai žinomam
biliejaus ) minėjimo pradžia
Kitoje
vietoje
du
darbi

Benefit
Club
has
already
Keistutis Benefit Club, an
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
HFI.P U’ANTED
buvo sausio 11 d. per sumą, jos nuosavybė yra be sko organization of approxima- purchased Defense Bonds in ninkai, Jacob Padgett, 50 ADVERTISEMENT
DEPARTMENT ti ekstra pinigų.. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN127 No. Dearborn Street
kurią laikė pats prelatas M. los. Tai milžiniškas parapi tely 1500 American memb- the sum of Two Thousand m., ir William Sloan, 40 m.
al 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:
Tel.: RANčiulpti »48»—9489
jos
medžiaginis
turtas.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
L. Krušas, asistuojant dijaPANMAKV TAISYTOJOS
ers of Lithuanian descent, Dollars during 1941 and will amž., nukrito su pastolu iš j Reikalingos
tiktai patyrusios tame
Dvasinis*
parap.
laimėji

konu kun. J. Paškauskui ir
aukščio‘ Pi^asis darbe merginos. Pastovūs darbai. At-. AGENTAS REIKALINGAS —
at a meeting held January purchase such further a- 36
atšaukite J "employment" ofisų ant
ĮVEST PULLMAN’E
mas
yra
sujungtas
su
baž

subdijakonu kun. A. Linkui.
aukšto.
4th, 1942, at Hollywood Inn, mounts as the treasury of ^uv0’ 0 antrasis taip sužei- 3-čloMA.RKHAI.L
Geras, teisingas vyras reikalingas aFIELD & CO.
Apeigų vedėju buvo kun. nytiniu menu: 4 chorai — 2419 West 43rd Street, Chi our club will permit during stas, kad nėra vilties jam
gentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srttydidysis, moterų, Mažosios
išlikti
gyvam.
• Je. Geraų atlyginimas, malonus dar
J. Mačiulionis, M.I.C.
AT
YDA
DARKO
IEŠKOTOJAMS
the
ensuing
year.
cago, Illinois, unanimously
bas. Patyrimas nereikalinga. PašauAtsikreipiant darlso J viršmlitėtasdar- |
at*
Pamokslą,
rūpestingai Gėlelės ir mokyklos vaiku pledged our whole-hearted As loyal and patriotic
bildukų paicškančiOM (staigus ir t vykite dėl pusitarlmo 1 raštinę:
pritaikintą ir įspūdingą, pa čių. Parengimuose pasiro support and undivided lo- Americans, we pledged our <
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
visus
kurių' garsinimus
matysite
••Drauge” ateityje, paturtina Jums
sakė kun Ign. Albavičius, do dar ir penktas ensamb- yalty to you in defending unauimous support and co 1
pranešti darbo virstu Inkanirt, kad
ROSELANDE REIKALINGAS
darbo garsinimų skaitėte “Drauge”
Taipgi simfoA.
A.
AGENTAS
buvęs šios parapijos vikaru. lio choras.
ir kati esate lietuviai. Garsinančios
our government and our operation in whatever our!
įstaigos tokių informacijų reikalau Vyras, kuris turi gerų susipažinimų
mijos
orkestras.
Pamaldose dalyvavo ir kleb.
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi su Roselando lietuviais, turi gerų
greatly loved United States government may ask to
ANTANAS JONAS
aukštoj
vietoj kaipo geri ir i>agei- progų užsidirbti ekstra pinigų aBARTAŠIUS
kun. P. Baltutis.
Chorai ir orkestras pui of America against all ene- bring the oonflict to as early
(kuiami darbininkai, bus jums daug gentaujant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
Mirė saus. 12, 1942 , 7:28
lengviau gauti darbus .pnaiškčjant
Antrą prie altoriaus įspū kiai išlavinti. Tai nuopel mies.
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
vai. vak., sulaukęs 6 8 metų
as possible victory to the
įinėtoms informacijoms.
vlrsminė
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J
amžiaus.
dingą pamokslą pasakė pats nas nenuilstančio ir gabaus
—
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
We members, individually United States and her allies.
Nė vienas, kurs prideda raštinę
Telšių apskr., Pavandenės par.,
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
celebrantas, prelatas M. L. muziko varg. prof. A. S. Po and as an organization una
Yours faithfully,
Sirautlškių kaimo. Amerikoje
ranką prie arklo ir atgal
išgyveno 42 metus.
Krušas.
ciaus.
Plunksna.
BIZNIS — GAZOLI
Paliko dideliame nuliūdime:
nimously pledged to sup The Lithuanian Keistutis
dairosi, netinka Dievo kara PARSIDUODA
NO STOTIS.
Biznis išdirbtas per
moterj Oną. (po tėvais KulaiAltoriai, ypač didysis,
Benefit Club
daug metų. Gera proga geram žmo
tė); dukterj Stačią; 3 sūnus,
port whole-heartedly your
lystei.
(Luk.
9,
62)
Vaclovų, Pranciškų, Antanų ir
gui pasidaryti pinigų. Kreipkitės j:
skendo elektros, žvakių ir(
Niek Klimas, president
1538 So. Cicero Avė., Cicero. III.
marčių
Onų
ir
4
anūkus;
policies for bringing abont
Juo
žmogus
apie
save
ma

švogerkų Veronikų Buividų ir
lempučių šviesose, gražiau Žaismaviefės
Lucillc S. Dagis, secretary
Jos vyrų Antanų, ir daug kitų
a complete victory to our
BIZNIO NUOSAVY
žiau mąsto, tuo jis yra lai PARSIDUODA
giminių, draugų ir pažjstamų.
BE, (dabar ten yra "Beauty Shop”):
siose gyvų ir auksinių gė
Lietuvoje paliko 2 seseres ir
Storas ir 3 kamvarlai užpakalyje; C
mingesnis.
brolj.
kambarių fletas viršuj: 3 kambarių
lių bukietuose ir auksiniuose bowling atidarytos
Velionis priklausė prie Lie
“cottage” su vieno karo garadžlum
tuvių Piliečių kllūbo.
Rožė turi erškėčius, dei užpakalyje namo. Viskas dabar išvainikuose. Apie 18 colių
Nepaisant policijos virši
Kūnas pašarvotas namuose:
renduota ir atneša gerų jeigu. Par
14 34 So. 50th Avė., Cicero,
mantas — kliūtis. Geriau duodama pigiai. Kreipkitės prie sa
aukšti ir apie 4 colių storio ninko Allman nuospren
Illinois. Laidotuvės jvyks šešKILI, I>UI»(»R, 1025 West
sias žmogus taipgi turi silp vininko:
12 tokių auksinių indų ge džio naktimis nuo 1:00 ryto
tadienj, sausio 17 d. Iš namų
Madison Street, Chicago.
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j
nybes.
lių bukietams labai papuo uždaryti visas bowling žaisŠv. Antano par. bažnyčių, ku
“FRANKS1 LIQUOR STORE” NUO
rioje jvyks gedulingos pamal
SAVYBE PARSIDUODA: Geroj biz
šė iškilmių išorę. Tai stam mavietes, ir toliau per kiau
dos už velionio sielų. Po pa
vietoje. Storas su Įrengimais ir
Taktas — tai suderinimas nio
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
baru; 6 gyvenimo kambariai. Mūri
bi kieno nors auka parapijos ras naktis lošimai vyksta.
JUOZAPAS MAŽUNAITIS
zimiero kapines.
nis namas, apšildomas karšto van
mūsų vertės su kito verte dens.
Nuoširdžiai kviečiame visus
2-karų garadžlus. Savininkas
Mirė Sausio 14 d., 1942 m., 7:00 vai. ryto, sulaukęs 25 m.
auksinio jubiliejaus proga.
gimines, draugus ir pažjstamus
pasitraukia iš biznio. Kreipkitės te
prie kokio nors veiksnio.
Žaismaviečių manažeriai
amžiaus.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
lefonu šaukdami: LAFavette 2010.
Taip, Šv. Jurgio parapi tikisi, kad šį mėnesį susirin
Gimė Chicago, Illinois
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Kū
nai,
Marti,
švogerka.
Giminės.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Veroniką (po tėvais
ja pradėjo švęsti auksinį ju kusi miesto aldermenų ta
I^iid. direktoriai Lachawicz
Bernotaitė, paėjus iš Judenų kaimo, Plungės parap.), tėvą
ir Sūnai, tel. Canal 2515.
Juozapą
(paeina
iš
Jurbarko
parap.)
;
seserį
Aldoną,
pusbro

biliejų, kuris baigsis dide ryba atšauks ordinansą, ku
PASKUTINIS
lį Joną Mažunaitį, tetą Marijoną Taparauskienę, jos vyrą Benlėmis iškilmėmis. Jose daly riuo draudžiama “bolinti”
nie ir šeimą, tjetą Katriną Simanavičienę, jos vyrą Joną ir
šeimą, pusseserę Catherine Leppa, tetą Moniką Jakomas, vyrą
vaus spalių mėn. arkiv. S. per kiauras naktis.
Dan ir šeimą, tetą Petronėlę Pankauskienę, vyrą Walter, pu
Stritch.
sseserę Marijoną Klave, pusbrolį Ed. Charas ir šeimą, tetą
PAGERBIMAS
Oną Daijorienę ir šeimą, pusseserę Oną La Brose, tetą Mag
Kun. I. Albavičius savo
daleną Rimkus ir šeimą, tetą Bessie Ališauską ir vyrą Kazi
A.
mierą, dėdę Izidorių Aukštikaiti ir krikšto tėvą Mykolą
pamoksle išdėstė ir įverti
Aukštikaitį, dėdę ir dėdienę, Izidorių ir Katniną Stankus ir
no šv. Jurgio parap. para
jų špimą, dirmavonės tėvą Joną SlyterJ, ir daug kitų gimi
JUOZAPAS LASH
nių, draugų ir pažįstamų.
pijom}, ’ buvusius ir dabarti(LESCINSKAJS)
Kūnas pašarvotas namuose, 1612 So. 48th Ct., Cicero, III.
Jniu8 dvasios vadus, ypač
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 19, iš namų 8:30 vai.
Mirė Saus. 13 d.. 1942 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.
ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įprelatą M. L. Krušą. Pamok
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
Panevėžio apskr.. Naujamies
slą baigė raginimu Šv. Jur
nulydėtas i Šv. Kazimiero kapines.
čio paraji., Degionių kaimo.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
Paliko dideliame nuliūdime:
gio parapijonams dvasiniai
brolienę Antaniną Leščinskie
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
nę; 2 pusseseres, Karoliną VaNuliūdę Tėvai, Sesuo, Tetos, Dėdės, Pusbroliai, Pusseserės
stiprėti.
lantinienę ir jos šeimų. Kazi
ir Giminės.
mierų Pečiukienę ir jos šel
Šia proga labai pravartu
Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai.
Telefonas
mų ir kitas gimines Ameriko
Canal
2515.
Je; o Lietuvoje paliko brol, Jo
pažymėti, kad šv. Jurgio
nų ,r Jo šeimų ir kitas gimi
nes.
parapijoje Federacija kaž
Knan pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje.
3307
So.
kodėl vis dar nėra pripažin
Lituanica Avė. Laidotuvės JMarins soothct, cleanses and r*fresbe«
vyks šeštad., saus. 17 d. Iš ko
ta. Nes ir šįmet nei viena irritated, reddened membranes caused
OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
by bssd oolds, driving, sviods, movies,
vietos draugija neprisiuntė close work, lite hours. Free dropper
lydėtas j šv. Jurgio par. baž
KELNER
PRUZIN
nyčių. kurioje jvyks gedulin
savo atstovų į skyrių. Ti with escb bottle. At aU Drsg Store*.
gos pamaldos už velionio sie
Geriausia* Patarnavimas — Moteris patarnauja
lų. Po pamaldų bus nulydėtas
kimos, bet gi, kad atstovaus
j Šv. Kazimiero kapines.
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Nuoširdžiai kviečiame visus
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
su metine dr-jos mokestim
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti
šiose
laidotuvėse.
pasirodyt galėsim tiktai vie
$1.00.
Tel. YARDS 17A1-1742
Nuliūdę:, Brolienė, Pussese
rės ir Giminiės.
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
ningai dirbdami. Tad, rem
Lald.
direktorius
Ant.
M.
Ir katalikiškoji spauda Šv.
TeL LAFayette 0727
Phillips,
tel.
YARds
4908.
kime saviškių parengimus.
laidotuvėmis rūpinasi bro
(įsteigta 1889 m.).
Jurgio parapijoje nėra iš
lienė.
Antanina I^esčlnskienė,
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai*
Vajasiškietis
platinta taip kaip reikia.
3448 So. Union Avė., tel. Yards
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmieru.
4490.
Pv. Jurgio parapija per Išmintis yra geras pirki
50 metų šiandien pasiekė nys, nors kartais brangiai
Saliamonai
$230,000.00 vertės. Visi pa kainuoja.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Keistučio Klubo
laiškas prezidentui

t

+ A

PETER TROOST
MONUMENT CO.

KOPLYČIOS DYKAI I
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

TEKLft

ŠIUŠIENR

(po tėvais Aagusf.naviėaltė)
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Mirė Sausio 15 d., 1942 m., 4:10 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje,
parapijos ir miestelio.

Kilo ii Mažeikių apskričio, Vibkinių
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Ignacą; dvi dukteris,
Elena Barkauskienė, jos vyrą Stanislovą tr jų anūkę Eleną,
Jozefiną Kilkienę ir vyrą Pranciškų: dvi seseris. Magdaleną
Lickūnienę ir jos vyrą Mateušą, Kotriną Paulauskienę, ir
daug kitų giminių, draugų ir pažjstamų.
____

Lietuvoje paliko brolį ir sederis.
Kūnas pašarvotas namuose: 4428 So. Talman Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmad., Sausio 19-tą d.. 1942 m. Iš
mų 8:30 vai. ryto bus atlvdėta į Nekalto Prasidėjimo Panelės
švenčiausios naraDijos bažnyčią, kurioje {vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Svjfento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: — Vyras, Dukterys, Žentai, Seserys, ftvogerlal
ir u Iminės.

Laidotuvių direktorius J. Liulevičius, tel. Lafayette 3572

SI firma virš 50 m. tos pačios

John W. Pachankis

šeimynos rankose 1

Member ot the I.ithuanlan Uhamber of Cnmmerre.

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
AID NATIONAL DEFĘNSE
KREIPKITĖS J

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISA8 IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v., vak.; fteštad. ir Sekm. 9 iki 8 vai

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
8kyrlus: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
I. J. ZOLP
LEONARD F. BUKAUSKAS
1646 West 46th Street
10821 So. Michigan Avė.
Tel. YARda 0781-0782
Pullman 9661
LACHAWICZ IR SŪNAI
J. LIULEVIČIUS
2314 West 23rd Place
4348 S. California Avė.
Tel. CANai 2515
Tel. LAFayette 3572
42-44 East 108th Street
ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. PULlman 1270
3307 Lituanica Avenue
ANTHONYB. PETKUS
Tel. YARda 4908
1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
8. P. MAŽEIKA
6812 So. Western Avenue
3319 Lituanica Avenne
Tel. GROvehill 0142
TeL YARda 1138-1139
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Bendras reikalas

DRAUGAS

MIRTIES KAMBARY

Tėvų Marijonu Bendra
darbiu vairas naliose
rankose

BCVęS MOTORMANAS

Ciceron ir sykiu paviešėti.
v Priimkit šį nuoširdų sky
riaus kvietimą.

DON'T TAKE THIS

LYING DOWN . . .
Brighton Purk. — Kiek
/ N
Auastazas Valančius,
viena parapija, kiekviena
(
draugija yra sudaroma iš
senasis rašt.
Senoji vuMyba žada viso
narių, kurie rūpinosi savo
keriopą pagalbą. Skyrius
organizacijų gerove. Palai
SKELBKITCS “DRAUGE”
rengia
vakarienę
su
įdo

kymui organizacijų nariai
mia programa.
stengiasi pagerinti jų būvį,
This KING of All \
Cicero. — Marijonų Ben
kad užtikrintų gražią atei
Wften men are flghtlng and
Cough Mixtures
dradarbių skyriaus susirin
tidylng, you mušt do your part.
—Aeti Likę A Flash
kimas buvo 8 d. sausio.
Bet nemažesnis mūsų rei
Be sure you enllst your DOL
The King of all cough medicinei—BucIHey’t
Pirm. K. Sriubienei atida- i
LARS for DEFENSE. Back our
kalas turėtų būti palaiky
CANADIOL Mixture—has been uted for vear«
in over 70% of Canodo's Komes. Fatt worlting,
armed forces—and protect your
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lar and dlme you can.
Ypu aet results fast. You feel the effect of Bucktoy's Instantfy. At all druggists.
tokolą, pereito sus-mo, nau
kas atsitiktų, jei mes netu
America mušt have a steady
flow
of money pourlng in every
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day to help beat back our enePirmininkė dabar yra Va
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Put Dimes Into Defense
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Rimkienė,
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Vikto

Stamps.
And put Dollars Into
laikraščius. Neturėdami ka
SKIR
TR0UBLE8
Bonds.
Buy
now. Buy every
rija Petrauskienė, fin. rašt.
talikiško laikraščio, griebtų
(externa"y causetf)
pay day. Buy as often as you
A. Stulginskąs, iždin. Ieva
bile kokį, kuris po ranka
can.
Braunienė, iždo glob. Jozaipapultų. Taigi tame bile k<>
PRAISED
Don*t take this lying down.
s\
A
>
FROM
tienė ir Jansonienė, tvarkd.
kiame laikraštyje katalikas
COAST
J. Moteikaitis, dvasios va
George Heintz, buvęs Chi
žmogus nesuras to. kas jam
TO
das kun. Ign. Albavičius.
cagos gatvėkarių motckmareikalinga surasti. Nieko ne
COAST!
aAXSIAY4V'l 3SOII.1
K. Sinkienė išbuvo pirmi nas, kurs įstojo į britų la
sužinos, kas jam svarbu ži
("Draugas” Acme telephoto)
No matter what you’ve tried without
<7/z
s3.mm« rrorissod
success
for
unsightly
surface
pimples,
ninkė tris metus, rašt. A. kūnų korpusą (R. A. F.) ir
noti. Bile koks laikraštis ne Žinomas žudikas Bernard Savvicki, 17 m. amž., Cook
blemiahes and similar skin irritationa,
here's an amazingly successful doctarnaus katalikiškoms para apskrities kalėjime Laukia sau mirties bausmės įvyk Valančius taipgi tris metus, dalyvavo kare Europoje, lan
tor’s formuJa—powerfully soothlng
Liouid Žemo—which quickly relievcs
o pirmininku apie dešimts kydamas savo namus Chi
pijoms ir draugijoms.
dymo. Jį aplankė jo pamotė jį suraminti. Su jais yra
itening sorenetss and starte rizht in to
help nature promote FAST nealing.
metų. Naujai valdybai lin cagoj išbando savo senąjį
Katalikiškas lietuvių laik kun. Czyl, kurs žudiką apkrikštijo.
30 years continuous ruccess! Let
Zemo’s 10 different marvelously effeckini sėkmingos darbuotės, o turėtą darbą.
raštis “Draugas” tarnavo ir
tive ingredients help YOUR skin.
1011.5 M1OM
Also ointment form. Severe cases
tarnauja kaip mūsų para
stovų buvo iš šių draugijų: mes, senoji valdyba, padė
may need Katra Strength Žemo.
pijoms taip ir visoms drau
Šv. Vardo, Šv. Agotos, Šv. sim.
_ , .
,
,
’me pagelbos mūsų parapijo
Labai malonu buvo išgijoms juose esančioms tai
Elzbietos, Moterų Sągos 21
se. Dėl to šis seimas turė
gi dabar, kada katalikiškas
kuopos, parap. komiteto, girsti raportą iš Marijonų tų būti gausus atstovais ir
Paulina Russian and Turkish Baths
dienraštis “Draugas” rengia
Šv. Vardo draugijos iškil- Labdarių Są-gos 1 kuopos, Bendradarbių, centro, bū
rekordinis
aukomis.
Mūsų,
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi ankydami
savo metinę pramogą — mės sausio 11 d. buvo gra- Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3 tent, kad centro valdyba vi
į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
katalikų,
pareiga
padėti
TT.
koncertą, turėtų būti mūsų žios. “In corpore” einant į skyr., Šv. Pranciškos Ry sus bendradarbius apdova
ELEKTRIKINIAI
TREATMENTAI
Marijonams darbą varyti
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
visų bendras reikalas, kaip bažnyčią, varg. V. Daukša mietės. Apskrities susirinki nojo dovanomis, taipgi, kad
Radiations, Svvedish Massage ir Movements.
pirmyn.
reikia paremti ir išreikšti maršu pasitiko. Graži eise mus apsiėmė lankyti M. Su- centras rengia metinį sei
Moterims — Trečiadiieniais.
Skyrius rengia nepapras
savo dėkingumą ir prijauti na prie šv. Komunijos darė deikienė, P. Kilmitzs, Doč mą 8 d. vasario Aušros Var
Telefonas: VIRgUia 9493
A. F. CZESNA, savininkas
MASSAGE
mą.
malonų įspūdį.
kus ir Karklelis. Nutarta tų parapijos salėj. Seimas tą bankietą vasario 1 d.,
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
Nugirdau, kad jau gana
Po šv. Mišių parap. sve- rengti vakarą Užgavėnių va bus pradėtas iškilmingomis parapijos svetainėj 7 vai.
d&ug brightonparkiečių įsi-i tainėj įvyko pusryčiai, ir su kare, vasario 17 d., parapi šv. Mišiomis ir pamokslu. Per vakarienę bus išpildyta
gijo koncertui bilietus ir iš-I sirinkimas. Prisirašė daug jos naudai. Komisijon iš Po visam bus pietūs atsto-» programa. Dr. Simonaitis
U i■ ■ -k
mintingai padarė. Kurie darf naujų narių. Draugija džiau rinkta: kun. Jonelis, Doč vams ir svečiams. Po sei- parodys magijos... dalykų. J
Listen to
neturi, gali gauti pas ‘Drau giasi turėdama dvasios va kus, Kilmitzs, Karklelis, N. mo bus judamieji paveiks Visi Cicero lietuviai kviečia
go’ platintoją Gubistą čia du kun. S. Adominą, kuris Šatūnienė, Sudeikienė, Kuš- lai, o po to vakarienė. Visi mi į vakarienę ir paratyti CONRAD
PALANDECH’S
Fotografas
pat ant vietos. Taigi, sekan darbuojasi draugijos nau-į Mikienė, Jesulaitienė. Be kit- raginami dalyvauti. Reikia įdomių dalykų. Prašom ir
Įrengta pir
RADIO BROADCAST
mūsų bulvariškių nepamir Studija
čiame sekmadienyje brigh- dai.
Jioa r.Sles su mo
ko tą vakarą kun. S. Jone-1 Paremti
Marijonus,
kurie
y
•
_
v
v
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i
dernifikomls
užlal
Featuring a Program of
tonparkiečiai pasistengkime
ir Hollyvvood
3 vai. popiet vėl visi su lis rodys judamuosius pa užima aukštą vietą mokyk šti tos vakarienės pridėti į domis
Svtaaorata.
Darba>
YUGOSLAV FOLK MUSIC
savo koloniją tinkamai at ėjo į bažnyčią Šv. Valandai: veikslus. Bus ir gera muzi lų vedime (kolegijos ir se savo paramos Marijonų rei Oai antuotaa.
minarijos),
katalikiškos kalams. Taip pat kviečiami
stovauti “Draugo” koncer kalbėjo rožančių ir litaniją ka šokiams.
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
spaudos skleidime ir teiki- iš kitų kolonijų atvažuoti 420 W. 63rd Street
te, kame galėsime pasiklau kun. S. Adominui vadovau
STATION WHIP
Šv. Vardo Draugija ren
ToL: Biznio - ENGiewood 5888
syti gražių dainų, pasisve jant. Prašyta Aukščiausiojo,
1520 kilocyelea (Top of th. Dial)
Bez.: ' ENGIewood 5840
čiuoti ir tinkamai praleisti kad Amerika laimėtų karą. giasi prie šokių vakaro va
sario 14 d., parapijos salėj.
laiką.
Toji diena buvo Šv. Vardo
Bus gera muzika. Pirm. Pet
P. S. Dar ir sekmadienyje Dr-jos diena.
Jr
ras Kilmitzs padedant ko
prie bažnyčios durų pas Gu
misijai daug rūpinasi vaka
bistą bus galima nusipirkti
Labdarių Sąjungos 1 kuo
ro pasisekimu. Visi kviečia
koncertui tikietų.
pa rengiasi prie didelio va
Iki pasimatymo dienraš karo kovo 22 d., parapijos mi dalyvauti.
čio “Draugo” koncerte!
svetainėj. Bus pradžia vaSy Vardo draugijog
Namiškis jaus. Bus paruošta vakarie
nė ir programa.
| praatas susirinkimas bus
Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų ... iš
D1N1NO ROOM 8ETC — PAK
LOK SET8 — BKJDKOOM SKT8
Amžiniems nariams bus sausio 15 d 7;30 val
reikštų mūsų įstaigos “Grand Opening”
— KLOS — KABIOS — RJEPatikrins pensijos
rRlGBRATORH — WASRKBS —
Atidaryme
Šeštadienį.
Įteikti diplomai.
svetainėj. Visi nariai matokftANOKin — STOVĖS.
Advertiaed
Vakaro pavykimui darbuo nėkite susirinkti ir naujų
Dabar! Kadangi esam geriau susipažinę,
teisėtumą
matykimės vienas kfią dažniau. Taupy
Illinois legislat.ūra praei jasi kleb. kun. A. Linkus ir narių atsivesti. Sus-mas lamo ar Paskolos reikalais visuomet at
Valdyba
minkite Fairfield.
Dar kartą nuoSirtais metais pravedė įstaty kuopos pirm. M. Sudeikienė bai svarbus.
džiad dėkojam už Jūsų malonumą.
------------------mą, kuriuo numatyta mokė su komisija.
Pirkite U. S. Defense BotuLs Žirniai
----------Geriausias mokytojas yra
ti pensijas pasitraukusiems
FACTORY REPRESENTATIVE
iš tarnybos 60 m. amž vai-1 Federacijos skyriaus šuo- tas, kuris išmokina mus saFAIRFIELD SAVINGS
stybiniams teisėjams, kurie mas įvyko skaitlingas. At- i ve suvaldyti.
Goethe
6343 So. VVestern Avenr
& l«AN ASSOCIATION
ištarnavę mažiausia 12 me- ------— ■
T elefonas REPUBUC 6051
Now totaliom: Cor. ttilwaukee, North t Damon Avės.
tų.
I
u
............
• - - -..................
CHICAGO
Praeitą rudenį jau atsi GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
Au.ts .v.r $1,000,000
btabflih.rf 19S1
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
rado toki penki teisėjai Pli-1 jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
noise.
Valstybės iždinin-' no NSCTAR. šis Alus yra pagamintas ii importuotų
NEZICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
kas Wright tačiau sulaikė į pirmo* rūšies produktų.
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
jiems pensijų mokėjimą. Jis
kreipės vyriausiajin valsty
bės teisman prašydamas iš
spręsti, ar tas įstatymas yra
DISTRIBUTOR
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Dutre&s
teisėtas (legalus).
AH«lVHfŪ)XOMd aįDNVAdV

ŽINUTĖS IŠ
T0WN OF LAKE

WHOLESALE
•FURNITURE
BROKER

fll£X AlfSAUSKAS & SONS

LEO NORKUS, Jr.
OT
Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808
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Vienintčlls Ir Smagiausias
Vakariais Lietuvių Programas

If this period in a woman’s life
mokės you cranky, restHss,
norvous, irrttable, tired, bl«e at
times, suffer weakness. dizzinesa, hot flashea, diatreaa of
“Irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Pinkham’a Vegetable Compmtnd. It’a one mcdieine yon
can buy today made eapecially
for wome»—K helps relieve
diatreaa due to this functional
diaOurbanee. Lydia Prnkham's
Compound haa helped hundreda of thousands of womon

Amerikoje!

— DEŠIMTI
to go amtling thru tryrng "mid<fle age."
Taken regularly—Lydia
Pinkham’a Compound helps
build up resistance to auch annoying aymptoms that may betray yotfr age faater than anything. Also very effectlve for
younger women to relieve*
monthly crampa. Follow label
dir«:Uona. WORTH TRYINGI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. y
KITOMIS Dienomis 9:3(1 v. vak. R
PENKTAD. Ir &ESTAD. 7 v. v.

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

G AB
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KARO GAMYBOS VIRŠININKAS

Gal kas turite Matulevi
čiaus, Basanavičiaus,
Gustaičio, Tumo
laiškus?
Už keletos dienų turėsime
15 metų sukaktį nuo mir
ties arkivysk. J. Matulevi
čiaus. Tai buvo didi asme
nybė ir reikėtų, kad mes
daugiau apie jį žinotume.
Nepaskelbtos apie jį medžia
gos galėtų rastis jo laiškuo
se, kurių, kaip tenka patir
ti, arkiv. Matulevičius yra
atsiuntęs įvairiems Ameri
kos lietuviams. Maloniai pra
sau, jei kas tokių laiškų tu
rėtų, atsiųsti man juos pa
čius ar jų nuorašus. Malo
nėkite tą padaryti tuoj, kad
juos būtų galima panaudoti
sukakties pagerbimui.
Sužinojau, kad kai kurie
net yra sunaikinę nemažai
privačių laiškų iš mūsų di
džiųjų žmonių. Tai didelis
nuostolis mūsų negausios
tautos kultūriniame gyveni
me. Iš širdies prašau — jei
dar kas turėtų Basanavi
čiaus, poeto Gustaičio, ra
šytojo Tumo-Vaižganto, Bir
žiškos ar kitų mūsų didžių
jų žmonių laiškus, atsiųsti
man juos ar jų nuorašus.
Panaudojęs galėsiu gražinti.
Taip pat, jei kas atsimena
ypatingesnius jų posakius
ar atsitikimus iš jų lanky
mosi Amerikoje, nenusineškite jų į grabą. Praneškite,
užrašysime ir paliksime ateities kartoms.
K. J. Prunskis,
Adresas: 3230 S. Litųanica Avė., Chicago, III.

PehktadienTs, sausio 18,1842

Anksčiau pirkę
gaus automobilius
Iš Washingtono pranešta,
kad tie visi civiliniai asme
nys, kurie naujus automobi
lius pirkę prieš sausio 2 d.,
kada buvo sulaikytas naujų
automobilių
pardavimas,
gaus nupirktas mašinas.
Kiti nauji automobiliai
bus paskirstyti tik tiems
žmonėms, kuriems jų būti
nai reikalingi. Naujų auto
mobilių neteks privačiams
reikalams.

mu

draugijų, organizacijų, jau
nimo stipresnio susiorganizavimo klausimais. Prele
gentu numatomas kun. dr.
A. Deksnys. Paskaitos bus
paįvairintos judomaisiais pa
veikslais.

atsiuntė “Draugo” redakci
jai padėką už siuntinėjimą
įstaigai dienraščio. Rašo,
kad lietuviai veteranai la
bai mėgsta, nes dienraštis
visais atžvilgiais įdomus.
X Sokol salės virtuvėj po
“Draugo” koncerto sekma
dienį, sausio 18 d., visi tu
rės progos pavakarieniauti.
Valgiams gaminti pakvies
tos patyrusios šeimininkės.
Duona bus tikra lietuviška
rūginę L. Gotowtt kepyklos,
2803 Emerald Avė.

X Jonas ir Stella Slavikai,
3821 Archer Avė., sausio 11
d. Nekalto Prasidėjimo P.
Š. bažnyčioje pakrikštijo
dukrelę Uršule-Ona vardais.
Krikšto tėvais buvo A. Petrulionis ir B. Jurevičienė.
$lavikai jau augina vieną
dukrelę. M. ir E. Jurevičiai
X Prelatas J. Macijaus
džiaugiasi palikę granpa ir kas iš saulėtos Kalifornijos
j grandma.
Auto taksų ženklai
prisiuntė “Draugui” sveiki
C'Dr&ugaa" Acme telephoto)
X Rožė Žilinskienė, po nimą ir linkėjimus ir šiais
Juozas Radomskis
Prezidento paskirtas karo gamybos viršininkas Doparduodami
tėvais Vatulionytė, kilusi iš •metais būti tokiu įdomiu.
nald M. Nelson iš Chicago pareiškia, kad karo gamyba
Federalinių, taksų už au Kandidaturavęs į alder- Rudaminos parapijos, šįmet Sykiu sveikina visus savo
visu spartumu bus vykdoma ir ji greit prašoks ašies
tomobilius $2.09 ženklai CKi monus 21 vardai, gyv. — švenčia 55 metus, kaip at pažįstamus čikagiečius.
valstybių gamybą.
cagoj parduodami. Juos ga- 2257 W. 23 pi., artimas vyko į Ameriką, šeimynos
X Edwards Jevvelry Store,
, Įima įsigyti vidaus mokes “Draugo” kaimynas su sa turėjo septynis sūnus, iš 1901 So. Halsted St. (savi
čių kolektoriaus ofise. '
vo žmona Ona ir sūnais kurių trys mirė. Du jau ve ninkai Ona ir Edvardas La
Trečiadienį vakare ’ per sveiįana dienraštį “Drau- dę. Yra “Draugo” skaityto pinskai) šįmet krautuvę pa
p vradiją pranešta, kad ženklų gą su metiniu koncertu ir ja ir remia katalikiškas jstai pildė nauju ir gausiu stocku.
pardavimas prasidės tik su visais svečiais koncerte gas.
Pasirinkimas daiktų didelis.
sausio
27
d.
Tas
padaryta
Rep.
dalyvaus.
• U. S. iždo departamento bonus, taksai tada bus ma
Kainos prieinamos.
kilus
vyriausybės
nesusipra
X
Lietuvos
piliečiai
pro

deputuotas
administrato žesni. Kai darbininkai ir
X F. G. Lukas, plačiai
X Federacijos Chicago
jektuoja
artimoje
ateityje
timams
su
kai
kuriomis
rius Chicagoj J. G. Gallaher visi kiti savo algų ir uždar
Chicago lietuviams žinomas
apskritis praeitam susirin
šaukti
susirinkimą.
Tam
valstybėmis.
praneša, kad mūsų mieste bių dalis panaudos bonų.pir
realesteitininkas, apdraudų,
kime nutarė ateinančią va
tikslui
visi
.
Lietuvos
pilie

Nesusipratimai
tačiau
dešimtys tūkstančių darbi kimui, tuo būdu ne tik jie
paskolų parūpintojas, šįmet
sarą rengti pikniką. Jei Mo
čiai,
gyvenantieji
Chicago
ir
greitai
išlyginta
ir
atidėtas
parems
vyriausybę,
apsau

ninkų susimeta pirkti ap
mini 30 metų, kaip yra biz
terų Sąjungos ir Susivienygos savo šalį, laisvę ir de ženklų pardavimas atšauk- mo apskritys priims kvieti apylinkėje prašomi pranešti ny. Jis yra vedęs Marijoną
saugos bonus
mokratiją nuo priešų, bet ir tas.
mą, piknikas bus rengiamas savo adresus d-rui P. Vilei Paulavičiūtę, dukterį Anta
Apie 300 Chicagos stam
šiui, 5922 W. Roosevelt Rd., no ir Onos Paulavičių, stam
$2.09 vertės ženklai įsi bendrai.
besniųjų darbdavių, kurių savo pačių ateičiai sutaupys
Chicago, III. Phone Austin biausių biznierių Benton, UI.
daug gražaus pinigo.
galioja vasario 1 d. Jie bus
fabrikuose dirba apie 800,X Albertas Ribickas, sū 1175.
Augina dukrelę Prancišką.
geri iki birželio 30 d. Pas nus West Side veikėjų Ve
000 darbininkų. InstalmenX Vasario 16 d. netoli. F. G. Luko įstaigos adresas
tais darbininkams parduo Bandė pasisipinigauti, kiau bus parduodami meti ronikos ir Povilo Ribickų,
niai 5 dolerių taksų ženk tarnaująs Dėdės Šamo ka Chicago apylinkėje koloni yra: 4708 Archer Avė. Tel.
da bonus. Išmokant už
Laf. 5107.
lai.
darbius darbdaviai atitrau pakliuvo teisman
riuomenėj kelioms dienoms jos, rengdamos paminėjimus
kia su darbininkais sutar
Federaliniam teisme Chi
buvo parvykęs namo. Ka dėl kalbėtojų prašomos ne
paskutinių dienų.
tas sumas ir kai surenkama cagoj nagrinėjama byla, iš
riuomenės dalis, kuriai jis laukti
Nepiliečiai
priešai
boną įsigyti reikalinga su kelta devyniems asmenims,
priklauso
randasi Camp Kreipkitės tuojau į Federa
cijos Chicago apskr. pirm.
ma, darbininkas už tas su kurie 1928 metais su kitais turės registruotis
Crowder, Missouri.
Ig. Sakalą, 2334 So. Oakley
f
'
<,
taupąs gauna boną.
keliais savo draugai? sugal
Prez. Roosfeveltas išleido
X Federacijos Chicagos Avė., kuris parūpins kalbė
Be abejonės, daug darbi vojo greitai praturtėti, kaip proklamadiją, k kad visi ne apskrities susirinkimas pra
tojų. Suprantama, jiems rei
ninkų nesitenkins vieno, ar įkaltinime pažymima, suk piliečiai priešai — vokiečiai, eitą trečiadienį nutarė ga
italai ir japonai, gyveną J. vėnios metu suruošti kolo kės apmokėti kelionės lėšos.
Pasiskelbė kandidatu ba kelių bonų įsigijimu, bet tybėmis.
Tie vyrai sudarė 10 mi A. Valstybėse, Porto Riko nijose eilę paskaitų mūs
visą karą tuo keliu taupys
X CiceroBervvyn Philateį senatorius
ir
Virgin
salose,
antrąkart
lijonų
dolerių
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GEGUŽIO VAKARAS 26 m. amž. Jis praeitais
WHOLESALE
metais Jackson parke plė
kuris įvyksta tą dieną
LIQUOR
šimo sumetimais peršovė ir
ĮSTAIGA
nužudė Lawrence Murphy,
Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
27 m. amž., iš Gary, Ind.
APART APSAUGOS, MES TURIME
prie 46-tos ir South Wood Street
$565,000.00
i
ATSARGOS FONDĄ VIRS

CHICAGOJ DARBININKAI GAUSIAI
SUSIMETA PIRKTI BONUS

Turtas Virš
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— Rengiamas —

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

i
<

t

Negrų gyvenimo
sąlygos
Illinois
gubernatorius
Green paskyrė komisiją iš
tirti negrų ekonominį stovį
ir gyvenimo sąlygas. Šiam
darbui vykdyti paskirta 10,000 dol.

$7,000,000.00

NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:
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ARCHER AND SACRAMENTO AVER/

drattoą

CHICAGO. ILL/

Justin
Mackievrich,’ Pres. Trečiadieniai 9 A.® M. iki 12 teEJU*
_ .
dienos
Tel. VIRGINIA 1141
Šeitadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St
TM.

BOUUCTARD M14

