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... “and that government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Gen. MacArthur Susilaukė Paramos
Veiksmai Pacifike

P. T.
AŠIS NEGALI LAIMĖTI
Ašies valstybės negali lai
mėti karo. Nes jei jos lai
mėtų, sukeltų dar didesnius
Bažnyčios persekiojimus.
Taip pareiškia Erie diocezijos vyskupas J. M. Gannon, NCWC spaudos depar
tamento pirmininkas.
Vasario mėnesis yra kata
likiškosios spaudos platini
mo mėnesis. Jo Ekscelenci
ja ragina katalikus per šį
mėnesį daugiau ir stropiau,
negu paprastai, subrusti,
remti ir platinti katalikiš
kus laikraščius ir katalikiš
kas knygas. Tas reikalinga
pačių katalikų gilesniam
įsisąmonimui, ypač tikėjimo
reikaluose, taip pat Bažny
čios laisvės teisės apsaugai.
•

Milžiniški japonų
laivyno nuostoliai
Washingtonas. vasario 3
d.—Jungtinėms Valstybėms
sustiprinus savo žemyno, jū
rų ir aviacijos veiksmus, Ja
ponijos nuostoliai kaskart
didėja. Įtakingieji asmenys
apskaičiuoja, jog iki šiol su
naikinta apie dvidešimt pen
kis nuošimčius viso Japoni
jos laivyno.
Neoficialiaisiais
apskai
čiavimais, nuo gruodžio 7
dienos iki šiol nuskandinta
penkiosdešimt ar šešiosdešimt Japonijos karo laivų ir
submarinų.
Turėjo 260 Laivų.
Oficialiai apskaičiuojama,
jog karo pradžioje Japonija
turėjo apie 260 karo laivų
ir submarinų. Tie patys
sluogsniai pareiškia, jog
Amerikos ir sąjungininkų
žygiai Pacifike sumažino
Japonijos laivyną vienu pen
ktadaliu, o gal net vienu
ketvirtadaliu.
Nors šiuo metu japonai
tebeturi apie 200 karo laivų,
bet informuotieji sluogsniai
pareiškia, jog
japonams
“blitzkriegas” labai bran
giai kainavęs pačioje pra
džioje.
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Washingtonas, vasario 3
d.—Laivynas šiandie paskel
bė, jog U.S. jūrininkai ir ma
rinai išlaipinti Bataan pusiausalyje, kad sustiprintų
gen. Mac Arthur pajėgas.
Laivyno komunikatas pa
reiškė, jog manoma, kad
Azijos laivyno motorinis tor
pėdų laivas Manilos įlanko-

je naktį apšaudė torpedo
mis priešo karo laivą. Priešo
CAROLINEi
submarinas apšaudė laivyno
NEW GUINEA
tankerį Neches, kuris nu
GILBERT-,
IS.
skendo nepažymėtoje vie
toje. Su laivu žuvo 56 jūri
0UTCH
ninkai ir 125 išgelbėta.
lOmON*
EAST
IS.
•
INDIES
SAMOA
Washingtonas, vasario 3d.
—Karo departamentas šian
FUI IS
die praneša, j-og vasario 2
dienos naktį japonai bandė
t“Dr»uja«” Acme telephotol
išlaipinti
kariuomenės vaka
traukiami
atakuoti
Singapore
salą;
(2)
(1) Britai bombarduoja japonus, kurie
riniam
Bataan
pusiausalio
Susiburusių į ašį valsty
Corregidore tvirtovės amerikiečiai ir filipiAiečiai patrankomis apšaudo japonus; (3,4)
pakraštyj, bet jos sulaiky
bių priešakyje yra diktato
U. S. kariuomenė ir olandai kovoja su japonais Macassar sąsiaury ir Amboina; (5) U.
tos ir japonams padaryta
riai. Jie spaudžia ne tik sa
S. laivynas atakuoja japonus Marshall ir Gilbert salose.
dideli nuostoliai.
vuosius gyventojus, bet ir
Gen. Mac Arthur vado
Singapūras, vasario 3d.—
kitas tautas. Nuo jų labiau
siai nukenčia ir Katalikų
Šiandie Japonijos orlaivių vaujama kariuomenė prave
lijo invazijos.
Baisi gamyba
grupės viena po kitos sėte dė sėkmingas kontratakas
Bažnyčia. Kam kliūva, kam
sėjo ant Singapūro sprogs japonų dešiniajam sparne ir
ne, bet Bažnyčiai tai visa
dos. Konfiskuojamos jos
Stockholmas, vasario 3 tamąsias bombas, kai tuo užėmė priešo tris apkasų
Berlynas, vasario 3d.—
nuosavybės, pakertama jai
d.—Vokietijos laivyno va- pačiu laiku pačioj pietinėj linijas.
Berlyno oficialus radio pa
Savo kariuomenę išlaipin
visokia veikla uždarius jos
3d.—Vokietijos laivyno va Malajų pusiausalio dalyj ja
skelbė vokiečiams, jog
institucijas, su v a r ž o m a s
das adm. Raeder šiuo me ponai koncentruoja savo ka ti japonai bandė du kartus.
šiuo metu Jungtinėse Val New Yorkas, vasario 3d.
—
Londono
radio
šiandie
pa

vyskupų apaštališkas auto
tu apžiūri Vokietijos At riuomenę atakoms ant šios Pirmoji ataka sulaikyta ar
stybėse tegaminama tik
skelbė,
jog
Maskva
pareis
tilerijos ugnimi, o antrąją
ritetas. Bažnyčia, yra pri
lanto bazes. Kai kurie britų tvirtovės.
karo reikmenys ir jog
spaudėjų nekaltoji auka.
sluogsniai pareiškia, jog Tvirtovėje sukelta nema išsklaidė orlaiviai.
Jungtinių Valstybių laivy kusi, , kad„ Augį -metu rusų
•
kariuomenė
esanti
“
arčiau
vokiečiai bijosi amerikie žas skaičius gaisrų, bet ka- Sužeistas gen. Pierce.
no sekr. Knox įsakė vi
negu
dvidešimts
mylių
nuo
• rinių nuostolių ir gyvybės
čių invazijos.
siems Amerikos universi
Vyskupas Gannon pareiš Japonai optimistiški
Amerikos lakūnai pravedė
Dniepropetrovsko.
”
Oslo,
Norvegijos,
laifti
au^ų nedaug
tetams “nutraukti moks
kia, kad Amerikos katali
prieš bebandančius
prie
lą.”
rastis Afteposten rašo, Sąjungninkų Atakos,
kiška spauda pilnai ir nuo dėl Singapūro
kranto
priplaukti
laivelius
jog atvykus amerikie
Pasak Berlyno, bet ko
Maskva, vasario 3d.—So
širdžiai remia J. A. Valsty Tokijo, vasario 3d.—Japo
čiams Airijon spėjama Tuo tarpu sąjungininkų smarkias atakas ir nė vie
kia ne karo gamyba Ame vietų pranešimai skelbia, jog
bių vyriausybę jo3 visuose nijos oficialus radio paskel
rikoje nutraukta pereitą vokiečiai skubiai siunčia ko apie sąjungininkų galimą aviacija pravedė smarkias nas laivelis kranto nepasie
žygiuose šioje kovoje prieš bė, jog Japonijos militarinis
šeštadienį, o visuose uni voms prieš maršalo Timoinvaziją. Todėl Vokietija atakas Kluang aerodrome kė.
ašies valstybes kurios turi atstovas Įeit. pulk. Hotta
Tuo tarpu gen. Mac Ar
versitetuose įsteigta laivy šenkos kariuomenę pieti
ir susirūpinusi kaip galt kur spėjama, jog sukoncen
būti nugalėtos. Tik nugalė šiandie spaudos konferenci
thur praneša, jog kovos ' len
no lakūnų mokyklos. Ta niam fronte daugiau aviaci ma sustiprinti savo bazes truota japonų aviacija.
jus ašį bus galima sulaukti joj pareiškė, jog netrukus
gvai sužeistas brigados
Singapūre
daugiausia
nučiau tikrumoje sekr. Knox jos ir tankų.
Norvegijoje.
pasaulyj pastovios taikos, japonai pra vesią prieš Sin
kentėjo miesto centras, kur i nerolas Pierce.
tepaskelbė, kad keturiems
Tačiau nežiūrint pasiųsto
ramybės ir laisvės. Sutriuš gapūrą atsargiai suplanuo
Dešiniajam sparne praves
sugriauta nemaža namų, bet
universitetams leista ap sios paramos, anot Londono
kinus ašį bus išlaisvintos tą visuotiną ataką.
Tikisi
stipresnių
vestose
atakose paimta ne
policija
ir
gaisrininkai
griu

mokyti laivyno lakūnus. radio, vokiečių generolai rei
jos pavergtos valstybės ir
mažas
kiekis
japonų karo
Jis pareiškęs, jog ilgai ne
kalauja, kad tuojau būtų pa sąjungininkų žygių vėsius greitai išvalę.
tautos.
reikmenų ir karių.
užtruksią išvaryti likusias
siųsta dvidešimts naujų ir
Visi Dirba.
Jungtinių Valstybių pajėgas
rinktinių divizijų.
Canberra, vasario 3 d. —
Šiuo metu Singapūre ponų Laivynas Veikia.
iš Bataan pusiausalio, Fili Japonai at akavo
NEPILIECIU PRIEŠŲ
Australijos
kariuomenės
mi
Kiek anksčiau admirolas
Sunaikino 17 Orlaivių.
—nuo gubernatoriaus
pinuose, nežiūrint, kad tos
KLAUSIMAS.
nisteris Francis M. Forde nebėra
Javos
bazę
Chester
W. Nimitz, Ramio
iki
paprasčiausio
vežiko
pajėgos užimančios patogias
Rusų pranešimai skelbia, savo kalboje per radio į
U.S. generalinis prokuro pozicijas kalnuotame pusiau
jo
vandenyno
laivyno vadas
bendrai
dirba
miesto
ir
tvir

Batavija, vasario 3 d. —C jog vienas sovietų aviacijos ‘ Australijos kariuomenę paras (teisingumo departa salyje.
jog Jungtinių Val
Šiandie didelė grupė Japoni dalinys į vieną savaitę su reiškė, jog šiuo metu ruo tovės apsaugai ir kiekvienas pareiškė
mento sekretorius) Francis
stybių
Laivynas
pilniausiai
savo
darbą
atlieka
kruopš

jos bombanešių pravedėų naikinęs septynioliką vokie šiama didelis sąjungininkų
Biddle įspėja piliečius, kad
veikia
ir
dedamos
visos pa
čiai
ir
nuoširdžiai.
atakos olandų Indijų didelė čių orlaivių, kai tuo pačiu pajėgų sąjūdis.
jie nesiimtų persekioti nepi- Kovos Libijoje
Išskyrus priešo aviacijos stangos, kad priartinti karą
je bazėje Surabaya ir jos laiku rusų bombanešiai pra
Savo kalboje ministeris atakas,
liečių priešų—vokiečių, ita
per šias keturias ap- ■ prie priešo krantų,
aplinkiniuose aerodromuose. dėję atakas Vokietijos gilu daugiausia kreipės į Austra
lų ir japonų, ekonominiai tebevyksta.
gulos
dienas
apylinkėj neį- Į Tuo tarpu Jungtinių ValAtrodo, jog japonai bando moje.
lijos karius Singapūre pa vyko jokių rimtesnių
arba socialiniai. Tai dėl to,
kari stybių didieji bombanešiai,
Kairo, vasario 3d.—Anglų
Fronte si&učiąs 40 laips reikšdamas, jog juo ilgiau
nes jų daugumas yra ištiki karo vadovybė šiandie pa palaužti sąjungnninkų smo
taip vadinamosios skraidau
nių
veiksmų.
pajėgas, kai kiek nių speigas, bet rusai nepa bus sulaikyti japonai prie
mi J. A. Valstybėms ir vy reiškia, jog mekanizuotieji giamąsias
čios tvirtovės, bombarduoja
riausybei. Kurie nėra ištiki anglų daliniai kovoja prieš anksčiau pranešta, jog Ame liaujamai veržiasi pirmyn Singapūro, tuo didesnis bus Japonų laivynas
įvairias
japonų bazes Malar
lakūnai nuskandino tuo pačiu keliu, kuriuo se sąjungininkų pasiruoSimas.
mi, tie yra federalinių auto ašies kariuomenę įvairiose rikos
ju-ose ir kitose vietose.
Tuo tarpu iš Sidney pra vyksta į pietus
ritetų žinioje ir tik šie au- vietose dykumoje į šiaurry dar du, gal net tris, japonų niau Napoleonas turėjo pa
vaivus Macassar sąsiauryje. sitraukti. Visos rusų atakos nešama, jog japonai pravedę
. toritetai įpareigoti juos pa čius nuo Msus.
Tai buvo pirmosios japonų esančios nukreiptos Smo aviacijos atakas ant Port Chungkingas, vasario 3d. Britai bombardavo
tvarkyti. Tai yra vyriausy Britai patys prisipažysta, atakos
Javos saloje, kur pa lensko linkui, kuris yra 210 Moresby, Papua sostinės, —Kinų sluogsniai praneša,
bės darbas.
jog jie buvę užklupti netikė sak olandų, japonams pavy mylių į vakarus nuo Mas pietrytinėj Naujosios Gvinė jog į pietus nuo Formosos Palermo, Neapolį.
Piliečių nusisukimas prieš tai, bet jie tikis netrukus kę padaryti nuostolių laivy
Rangoonas, vasario 3d.—
jos dalyj.
išplaukė didelis skaičius ja
nepiliečius priešus,
sako sustiprinti savąsias linijas. no įrengimams Surabaya ba kvos.
Į Australiją atvyko skai ponų karo ir transportinių Šiandie pranešama, jog ja
gener. prokuroras, yra dėl Kariniai britų sluogsniai pa zėje.
čius
suimtųjų japonų įvai laivų, kurie matomai, turi ponų kariuomenės daliniai
to negeistinas, nes tuo būdu reiškia, jog prarastieji že
Naciai sulaikę
Olandų
žinių
agentūra
pa

riose
Pacifiko dalyse inter plpildyti milžiniškus japonų perėjo Salween upę, bet briištikimiausius nepiliečius ga mės plotai nesudarą didelės reiškė, jog priešorlai viniai
nuotolius paskutiniuoju lai-, tų kariuomenė juos skubiai
navimui.
Įima pakeisti penktosios ko reikšmės ir jog netrukus gen pabūklai išsklaidę priešo or rusus
ku.
1 sunaikinusi ir tuo būdu esą
lonos padariniais.
Rommelio susisiekimo lini laivius ir bent vienas japonų
Berlynas, vasario 2 d. — Britai sulaikė
Pasak šių pranešimų, šioj sulaikyta platesnės japonų
jas taip įsitemps, kad jas bombanešis ir keletas kovos Berlyno oficialus radio pa
laivų grupėj yra 41 karo lai atakos.
reiškė. jog nacių karo vado japonus Burmoje
PASAULIS REIKALINGAS būsią labai lengva pertrauk orlaivių pašauta.
vas ir dvidešimt aštuoni
šiuo metu. pasak praneši
Pasak agentūros, svarbiau vybė paskelbusi šiandie, kad
ti.
KRYŽIAUS.
Roma, vasario 3d.—Ofici transportiniai laivai. Trans mų, britų kariuomenė bent
sias japonų tikslas buvęs į šiaurryčius nuo Azovo jū alus Italijos radio šiandie portinių laivų tarpe yra ir laikinai yra tvirtai įsitvirtiPrelatas Fulton J. Sheen
praeitą sekmadienį per ka tė su Kryžiumi. Ilgiausius bent laikinai sunaikinti Su ros atmuštos smarkios rusų paskelbė, jog anglų lakūnai ligoninės laivas.
nusi antrajam Salween upės
talikišką valandą kalbėda metus tautų vadai bandė gy rabaya bazės įrengimus ir atakos.
vėl bombardavo Palermo, Si Kariniai šaltiniai praneša, krante ir sulaikanti bet ko
mas per radiją pabrėžė, kad venti be Kristaus, be Jo aplinkinius aerodromus, ku Tuo pačiu laiku karo vado cilijoje ir Neapolį.
jog prie Johore Bahru su kias japonų pastangas žy
karų viesulo apsiaustas pa mokslo ir be Dievo įsakymų. rie šiuo metu sąjungininkam vybė paskelbusi, kad ir kito Italų komunikatas taip naikinta beveik visa šešio giuoti Rangoono linkui .saulis yra reikalingas labiau Vietoje Kryžiaus jie iškėlė yra labai svarbūs.
se rytų fronto vietose savo pat skelbia, jog, italų ir vo liktoji japonų divizija. Pa
Japonų šaltiniai pareiškia,
šia ne ko kita, kaip tik tik kardą. Ir, štai, kokios pasė
kontratakomis nacių kariuo kiečių motorizuotoji kolona, sak šių šaltinių, į Saigona, jog jų aviacija pravedusi
rojo Kryžiaus. Diktatūros kos dabar turimos.
į savo kasdienį gyvenimą, menė pravedusi sėkmingus palaikoma ašies aviacijos, Siame, jau atvyko 10,000 ja masines aviacijos atakas ant
ir priespaudos pasaulyj iš
Pasaulis reikalingas Kry tuo greičiau žmonija susi lokalinius žygius, nežiūrint tebežygiuojanti pirmyn Ce- ponų karių lavonų. Johore Martaban miesto Burmoje
kilo, kai tautų vadai atsito žiaus—tikrojo Kryžiaus. Ir lauks taikos, ramybės Ir pa “priešo aršaus pasipriešini renaikoje, “nežiūrint priešo Bahru yra priešpriešais Sin Esą padaryta didelių nuoslino nuo Kristaus ir pasime- juo greičiau Kryžių grąžina laimos.
mo” ir nepatogaus oro.
gapuro, Malajų pusiausalyj. tolių.
pasipriešinimo.*
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Japonai nuolatos
puola Singapūrą

Rusai 20 mylių nuo6
Dniepropetrovsko
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Amerikos lietuvių gyvenimas 4 ir veikimas
kirti Magdalena ir Juozas AMBRIK06 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Bitkauskai; 3) Adolfo Leš Rea. 6958 So. Talman Av«
Tek OANal 6122
1. Worcester, Mass. —
činsko turto globėju — Aldo-, Rto Tek GROvtoUI 9611
DR. BIEŽIS
Audros Vartų parap. bažny
na Gerulaitytė; 4) Vinco ir Ortiee tek HEMleck 4648
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čioje — nuo VRSartO 22 d.
Eugenijaus Kalniečių nekil DR. J. J. SIMONAITIS
New Haven, Conn. — Va
iki kovo 1 d. — kun. Jonas sario 8 d. 5 vai. po pietų
2201 West Cermak Rd*
nojamam turtui, esančiam GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—6 v. V
Deaiukiškių vienk., Kurklių
Jaučius, M.I.C.
parapijos svetainėje, 339
REZIDENCIJA:
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
2. Lasvrenoe, Mass. — ftv. Greene St., įvyks bendras
valsč., globėju skiriamas Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. 6631 S. California Avė.
TeL REPubUc 7866
Pranciškaus parap. bažny Visų lietuvių Lietuvos ne
Primas Ciemnolomskis, gyv. 2423 West Marąuette Rd.
čioje — nuo vasario 23 iki priklausomybės minėjimas.
Panevėžyje, Velžio kelias N
Rezidencijos tek: BEVerly 8244
Ofiso tek VIRginia 0936
kovo 1 d. — kun. Juozas Programą išpildys Šv. Ka
22; 5) Jono MaČeikos Uekiln.
DR. STRIK0L1S
Vaškevičius, M.I.C.
DR. T. DUNDULIS
turto Penagalio kaime, Troš
f'n
zimiero parapijos choras.
PHYSICIAN AND SURGEON
3. Lavvrence, Mass. — ftv. Taipgi prisižadėjo dalyvau
kūnų valč. globėjomis pas 4645 So. Ashland Avenue
gydytojas ir chirurgas
Pranciškaus parap. bažny ti gražiabalsė dainininkė (Zi
kirtos Teresė žvirblienė,
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
čioje — (jaunimui) nuo ko nutė Dubinskaitė iš Ansogyv. Anykščių mieste, ir Ma Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
pagal Butartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun nia, Conn. Kalbas sakys kle
rija Tomašiūnienė, gyv. An OfficeNedėliomis
tek YARda 4787
Jonas šaulys, M.I.C.
drioniškio bažnytkaimyje, i Namų tek PROapėct 1930
TeL CANaI 0257
bonas kun. E. Gr&deckas, K.
Rez. tek: PROspect 6G59
Anykščių valsČ.; 6) Kaunie TeL YARda 5921.
4. Athol, Mass. — Šv. I Vilniškis, veikėjas ir pasiPranciškaus parap. bažny žymėjęs kalbėtojas, DeveDR. P. Z. ZALATORIS
čio Vytauto Račkausko tur Ras.: KENvvood 5107.
čioje — nuo kovo 8 d. iki nienė, kuri turėjo apleisti
to globėju paskirtas Vikto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
("Draugas” Acme telephee*’
kovo 15 d. — kun. Juozas savo namus ir brangią tė
ras
Račkauskas;
7)
Antano
1821 So. Halsted Street
Prezidento Roosevelto nurodymais Washingtone laik
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS
Vaškevičius, M.I.C.
vynę Lietuvą, rusams užė raštis didele antrašte deda klausimą ir teikia aiškų at Atkočaičio, turto, esančio Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3v Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
5. Pittston, Pa. — šv. Ka jus, ir su vaikučiais bėgti
756 West 35th Street
sakymą. Jei šio atsakymo būtų laikomasi, sostinėje ras Kaune, Stulginskio g. 47,
4 iki • vai. vakare.
zimiero parap. bažnyčioje ieškoti prieglaudos. Deveglobėja paskirtas Ona Laktųsi daugiau vietos karo darbininkams. Skaito Alese
— nuo kovo 15 iki 17 d. — nlenės vyrą dr. Devenį bol
šanskienė, o turto, esančio
LIETUVIAI DAKTARAI
Buchanan.
kun. P. Malinauskas, M.I.C. ševikai uždarė kalėjime ir
Paežėlių valsč., Panemunės
Tek YARds 3146
6. Roseland, Chicago, tll. dabar negaunama apie jį ži- TZ 7
..
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
kubavičius. Apeigų meiste dvare, globėjais paskirti
— Visų Šventųjų parap. baž nių. Programai užsibaigus, MčlFIdlIcipOllS
Elena ir Bronius LaurinaiDR. V. A. ŠIMKUS
ris Brolis A. Čepanis.
DANTI8TAS
nyčioje — nuo kovo 16 d. seks šbkiai. šio vakaro pel
naičiai; 8) Stasio Tumo ir 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sausio 27 d. kolegijos kop
Šv. Mišių metu giedojo Elenos Tumienės turto glo
iki 22 d. (jaunimui) — kun. no dalis bus paskirta sušelIR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Antanas Mažukna, M.I.C,
ir Penktadieniais
pimui mūsų brolių, kurie lyčioje buvo atlaikytos ge kolegijos choras vedant Bro bėjais paskirti Elena Guževi744 West 35th Street
dulingos pamaldos už a. a liui J. Baniui.
čiūtė, Stepas Baveris ir Je Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. Valandos: 11-12; vakarais: 7-9;
7. Norwood, Mass. — Šv. yra išvežti į tolimą Sibirą;
arkivyskupo Jurgio Matule
Į iškilmes atsilankė kole ros’avas Karpavičius, 9) Ka 3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmad. ligoniai nepriimami.
Jurgio parap. bažnyčioje — kita dalis bus skiriama APirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais 11-12, 2-4 Ir 7-9;
vičiaus,
TT.
Marijonų
vie

gijos
fakultetas,
studentai
zio Žubausko turto, esančio
ir Šeštadieniais
nuo kovo 16 iki 22 d. — kun. merikoS Raudonajam Kry
šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,
nuolijos
atnaujintojo,
vėlę
ir
namiškiai.
A.
Panemunėje,
Biliūno
g.
žiui.
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
ryšium su jo penkiolikos
45, globėju paskirtas Stepas
Jei kUriB Dt). GG. kun.
Rengimo komisija kviečia metų mirties sukakčia.
Po poros dienų baigiasi Vazbys; 10) Jadvygos Sut- OR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
klebonų norėtų pasinaudoti visus lietuvius prisidėti prie
pirmo pusmečio semestriniai kienės turto, esančio MairoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TT. Marijonų patarnavimu, šio vakaro pasisekimo savo
Iškilmingas šv. Mišias ce
gydytojas ir chirurgas
egzaminai. Studentai jau niŽkių kaime, Lapių valsč.
Ofisas ir Rezidencija:
2158 West Cermak Road
prašoma kreiptis į žemiau atsilankymu.
M. lebravo kolegijos vice-rekto- čias labai patenkinti, tad
2155
West Cermak Road
Ofiao
tek
CANaI
2345
(prie Vėjo g. 49 Nr. Kaune),
pasirašiusį šiuo adresu: 2327
rius kun. A. Markūnas, dia
Ofiso
vai.:
2
—
4
ir
7
—
0
pagaliau, galės laisviau at globėja paskirta Stanislavą
OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
West 23rd Place, Chicago,
konu jam asistavo kun. P.
Nuo 7 Ud 6:30 vaL vakarais
sikvėpti.
,
S*
S.
Partaroki.n*;
Ilk
Balio
žym.
Atlik teisingai ir sąžinin Malinauskas ir subdiakonu
•' ’i- * •
ANTRAS OFISAS
-x ? 11 gfelio turto, esančio Romai
Kua K. Rėklaitis, M.LC, gai savo pareigas — turėsi kUn. Naudžiūnas. Akolitais
2017
So. Western Avė.
niuose, Raudondvario valsč. Tai. YARda 2246
Provincijolas nesudrumstą sielos poilsį.
buvo J. Girdžiūnas ir J. JoTeL CANaI 7171
DR. D. VEZELIS
Nuo 8 VaL ryto iki 5 vai. kasdien
globėju paskirtas Aleksan
DANTISTAS
f magu yra matyti atsi-i — Kauno dienraštis “Į dras žygelis.
Ofiso Tek............... VIRglnia 1886
lankant į susirinkimus se- Laisvę” spausdina teismo
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
DR. AL. RACKUS
nūs labdarių veikėjus, ku- sprendimus, kuriais skiriaLietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ADVOKATA1
rie huo pat sąjungos pra- mi be žinios dingusių pilieSeredoj pagal sutartį.
Linkus, dvasioB vadas ir iždininkas; Anastazas Va
džios nenuilstančiai darbuo čių turto globėjai. Iš skel
1853 West S5th Street
Telefonas: HEMlock 5849
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Ma
jasi. Tokių tarpe yra biznie biamų pavardžių atrodo, kad WH1TNEY E. TARUTIS
tulaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinin
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
rius Aleksandras Dargis, da “nežinia kur esantieji” iš
ADVOKATAI
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
kė; M. šrupšienė, finansų raštininkė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
bartinis centro direktorius. vežti bolševikų laikais į Si
csoctriNtb onsast
6757 So. Western Avė.
8UB 00. HALSTED STY
Jis savo laiku yra išgavęs birą arba kur nors kitur
(Lietuvių Auditorijoje)
OFISO VALANDOS:
OR. CHARLES SEGAL
nutarė daryti vajų plates labdariams viešas rinkliavas dingę. Gautuose minėto dien
Labdariai rengiasi
valandos:
į-mn na r-m Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 Ud I
niu mastu ir pritarė žodžiu Chicagoj ir kitų darbų nu raščio numeriuose paskelb
Nedčliimis pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. vak.
Tek
GALomet
6877
patiektiems pianams. Dabar dirbęs.
4729 So. Ashland Avė.
tos tokios nežinia kur esan
prie vajaus
Telefonas CANaI 4796
184 NO. LA SALLE ST„
bus pradėta prie vajaus
(2-tros lubos)
šiame susirinkime buvo čių pavardės:
2014
Tek Stoto 7572
Labai gausingas ir gyvas rehgtis ir bus paprašyta į|ir daugiau veikėjų, Kuriems
DR. PCTER J. BARTKUS TeL MIDway 2880 Chicago, Ilk
1) Igno Bieliūno turto glo
Lietuvių R. K. Labdarių Są talką visi geros valios lie vienu žodžiu visiems taria
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
bėju paskirtas Eugenijus
jungos mėnesinis susirinki tuviai.
1913
So.
Halsted St.
Nuo 10 iki 12 Vai. ryto, nuo 2 iki 6
me ačiū ir pasitikime, kad Bieliūnas; 2) Onos ir Juozo
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Būkite malonūs
mas buvo sausio 28 dieną
Siame susirinkime dalyva
Sekmad, nuo 10 iki 12 vok ryto.
ir į kitus labdarių susirin Vosylių turto globėjais pasir pagal sutartį.
SAVO AKIMSl
Šv. Kryžiaus para p. salėj, vo ir adv. Juozas Grišius, kimus atsilankysite.
Sekmadiesiaie taipgi pagal sutartį.
Res. teierenas BEEley 0434.
SLST.EM*
šis susirinkimas buvo la kurs nuo seniai yra žinomas
DR. MAURICE KAHN
Labdarių ūkio reikalų ve
ŪMUMttAttoU M n
Tek Cicero 1484
biau panašus į seimą. Buvo kaipo Veiklus ir duoSnus lieGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Atstovaujamos visos sąjun tuvis. Jis vls»d» rtlpiussl d8i*« Antanas Bacevičius,
DR. S. R. PALUTSIS 4631 So. Ashland Avenue
■KJ7TAI
gos kuopos. Be to, atvyko mūsų sąjungos reikalais ir, Per dau8
P«»wntuTeL YARda 0894
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keletas Žymių visuomenės apskritai, labdarybe. Gerb. siai mas1 •SS“** besidarRes.
teL PLAaa 3200
PILDO PER 20 METŲ
Dt. John J*
Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
buojąs,
padarė
platų
prane

VALANDOS
veikėjų. Buvo ir '‘Draugo” Į advokatas davė gerų ir prak
VALANDOS:
Dr. J. J. Smetana, Jr. 2 iki 4 OFISO
popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
J. P. VARKALA
redaktorius L. šimutis, ku tiškų patarimų vajaus ir šimą, pažymėdamas, kad ūNedėliomis nUo 10 iki 12 vak dieną.
OPTOMKTRISTAI
ir pagal sutartį.
ris prašomas apsiėmė vado kitais organizacijos klausi kyje yra viskas tvarkoj.
Lietuvis Auditorius
Res. 1625 So. 50th Avenue
1801 So Ashland Avenne
TELEFONAI:
tampu lt-tbs
Baigiant susirinkimą, reik S241 SO. HALSTED ST.
vauti senelių prieglaudai mais.
Tek Giedro 1484
Office — HEMlock 5524
nhimm
canal
Emergency — call MIDtvay 0001
baigti statyti vajų. Vajui
Centro dvasios vadas, iž šta giliausio noro, kad į lab
Chicago, Illinois
omo valandos “
Rea. — HEMlock 1643.
fcuaue
»i«d
a.
m.
m
l.M
».
m
DR. A. JENKINS
vadovauti jis apsiėmė uidy- dininkas ir prieglaudai sta darių sąjungą įstotų kuo
Tel.: CALumet 7358
me. u Mt:
t. e, w
ViM p, na.
ką, pabrėždamas, kad visų tyti komisijos pirmininkas, daugiausia geros valios lie
(Lietuvis)
DR. ALBERT J. VALIBUS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tuvių.
Rodos,
mokestis
ne

gerų lietuvių yra pareiga it kun. A. Linkus, šv. KtyPHYSICIAN AND 8UROEON
2500 West 63rd Street
tik 10 centų į mė Jf8 ESATE KVTECIAMI ATSI
aukomis ir darbu prisidėti. į žiaus parap. klebonas, smulk didelė
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
LANKYTI I MC8V NPSttAbt
kad tas didelis ir svarbus į meniškai raportavo apie nesį, o nauda yra begalinė.
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare Nuo 1 iki 8 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
LEerUVIŠ HAMAKAS
Taipgi pagal sutartį.
darbas būtų sėkmingai UŽ Įprieglaudos statymo reika Reikia tik įsivaizduoti, kas
2408 Weat 63rd 8treet
MUZIKOS iNSTRUMElTrŲ
Ofiso telefonas PROspect 6737
OPTOMETRISTAS
baigtas. Be to, jis trumpai Bus. Iš jo pranešimo visiems būtų galima nuveikti, jei
Wam«
Mefoaae
VTK<tnia
MH
W M M
Pritaikina akinius
nurodė vajaus planus, prie ' buvo aišku, kiek daug dar- visi lietuviai skirtų labda Didėlių Rarabent), mals Bamba
Onao ir Res. Tel.: LAFayette 7026
■ atsakomingai ui Rez. Tel. LAFayette 0094
mi, "TUnablė Tom Toma" pritai
kurių detalaus apsvarstymo 1 bo ir rūpesčio jis įdeda sta rybei kad ir po dešimtuką komi prie visokių Baraban ų se
prieinamą kainą.
tmitl pėdintai •Uymbota” Ir
bus pakviesta visa sąjungoj 1 tomon prieglaūdoh. Ta pro- O juk tikrai galėtų. Viso tą.
"Čymbol Holders" kur tik reika
DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
lingi, “Ml-Boy after beat Dedale"
IOS
F.
BUDRIK
kiems
niekniekiams
mūsų
valdyba, direktoriai ir prie į ga reikia priminti, kad kun.
benama
Ir orkeatroma, Trūboa,
PHYSICIAN and SURGEON
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Rasapbonal, Trombo
glaudos statymo komisija ' Linkui ir .arkitektui M. Žal- dešimtukai iš kišenių riste darinėtai,
KRAVTVVfcJE
nai "Standard” iMlrbyk«ų, smui
4146 Archer Avenue
3843 So. Halsted Street
ko*. C ei los, Strflnlnlal Šasai, Gul
Susirinkusieji jam buvo dė- dokui pavesta galutinai nu ritasi, bet daug kas labda intai,
Banjot, strftnų, lt 'tąsęs",
Ofiso
Tel.
LAFayttte
3210
So. Halsted St.
pleena”, "mute rneda”, Ir
kingf, kad jis tą darbą ap- statyti Ir apkainuoti, kiek rybei jų pašykštauja. Tad "mouth
OFISO VALANDOS:
Jeigu Neatsiliepia —
muzikos stovlklds.
Pilnas paslTelefonas
:
Kasdien,
lAklriant Sekmadienius —
siėmė. Darbas, kaip viBi ga- dar kainuos (maždaug) prie- labdarių centras prašo vi rtnklmks mnnlknma amtčeių Ir
Bau k KEDzte 2868
"cases”. Pataisome Ir atnaujina
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
lime vaizduotis, yra sunkūs, glaudos namas baigti. Arki sus į talką. Dirbdami labda me vlsoktų IMltbyečla pkonogtaCalumet 4591
8:S0 vaJ. vakarais,
VALANDOS:
fn« ar jų dalis.
reikalaująs ir patyrimo ir tektas žaldokas dalyvavo ir rybei didiname Dievui gar A. B.O. DRI MĮMKRS SERVICE
flekmadlaniata pagal auvRarlmą.
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 iki 8:30 vak
DEL RADIO PATAISYMO
didelio pasišventimo.
įvairiose diskusijose, duoda bę ir nešame naudą savo ar
•14 Maxw0ll Street, Chicago
Trečiadieniais fluo 2 iki 4 popiet
PAŠAUKITE:
SKAITYKITE "DBAUGĄ*
timui.
A. Valančius
Susirinkimas vienbalsiai mas rimtų patarimų.
Nedėtomis Pagal Susitarimą
YARDS 8088

TI. Marijonų misijos

Minėsim Vasario
šešioliktųjų

PREZIDENTO NURODYMAIS

_ _ _ _ _ _ _ _ žinios iš Lietuvos

LABDARYBĖ

INCOME TAX-us

3241

nra

Trečiadienis, vasario -1»

... Two other light-weights
who aren’t doing so bad are
Helen Aglynas and Monica
Kasinskas. You would’nt
think these gals could lift
much more than a golf-ball,
būt they sure do fool one.
... Gene Zelnis may be a
“south-paw”, būt she’s one
of the top scorers... or don’t
you think 160 is high
enough ?

"ta

Jr

L. R. C. S. O. CLAMBAKE

Sodality news
Brighton Park. — ... Oh!
for the life of a pin-boy!
Now that women are such
great bowling enthusiasts,
the once drab and dūli bowling alleys are now brimming over with sparkle
and life — and plenty of
shapely kicks! ... It’s a mystery to me — and I suppose
it’ll never be sol ved — how
Aldona Kaminskas, who
can’t weigh more than 98
lbs., can wield a heavy man’s
bąli, and after zig-zagging
toward the foul line, roll the
bąli so-o-o evenly to a perfect STREIKE!!!

r o a b

“Rich man, poor man, beg- that “eute” little blue sailor
gar man, thief”, so muses hat with V... — Ed Martin
Jean Juška before accepting mušt be a publicity agent
any dates from eligible ma for the Illinois Bell Tele
lęs. Come, come, Jean, could phone Company. He can find
a silver fox coat collar and more things to talk about
trimming — plūs the little than Gracie Allen. Believe
red hat have such a marked me, its a solo amateur hour
effect on you? Al “Beau —
imitations,
giggles,
Brummel” Vasaitis has lošt laughs, yoddles, impersonaa dear friend recently. Cheer tions. If I left some phase of
up, Al! Now, we’ll hop in “art” out, it’S pūrely accidenyour Buick and help you dis- tal. What’s that mysterious
tribute the Summons, that 8 o’clock course Virginia
you always seem to have Pumputis is taking at North
bulging out of pockets. western U.? She informs us Mr. George A. Flaum, pubDANIEL A. LORD, S. J. Gertrude Mozeris, you never its just plain art”. It lisher of the Streamlined
told us you had a boy friend couldn’t be the art of Jiu- Messenger Series of papers
The Rev. Daniel A. Lord,
in the Service. Maybe looks Jitsu, could it? Anthony Ski in the Grade School area, is
S. J., Editor of the Queen’s
intensely interested in the
Work, National Sodality | are deceiving, būt why in rtus, take heed Someday fiction contest being spon
you’re going to miss that
Monthly, published at St. Į the world would you wear
8:40 morning street-car... sored during February by
Louis, Mo., and recognized
|how tragic that
would be to the Catholic Press Associa-,
YouII aave a good time
,,„„u
as the most prolific pamphį
think that “Dale Vaikutis tion.
leteer living today, is active- and at the šame time to car“The Catholic press is
ly interested in the Fiction ry out their charitable pro and Eilėn Slitters would
have
to
do
without
the
gram
and
aid
their
boys
in
1 gradually maneuvering into
Contest sponsored by the
‘
‘
Draugas
”
that
particular
various
branches
of
Service.
that long desired position,
Catholic Press Association
morning,
tsk,
tsk.
which permits editors to
during February, Catholic
The committee consisting
Press Month. Known as of Bernard Kvietkus, John Well, so long for this pay attractive prices for
accepted manuseripts. We
“America’s best friend of Brazauskas, Violet Spiraus- week, see you the next...
have long felt that so much
youth”, he urges young Ca- kas, Kastas Zaromskis, An
The Clam and its little
of the best of Catholic talent
tholics to join the great tanas Skirius and Eddie Ku- bakers
has been distracted from
Apostolate of Catholic Lite- baitis with the Council Offirature.
cers will give .you aKing’s Marąuette Park. — Gimi our markets owing to our
and Queen’s reception befi- mo Panelės šv. Sodalicija financial status. This all
out appeal through the ma-1
for a week (I’m only kid- tting anyone who enjoys a
rengia
šaunų
balių
vardu
gazines and newspapers of
ding) can cultivate these re ai good time.
“Defense Dance”, sekmadie the CPA for fiction material
pains by bowling with the
Won’t you come?
nį, vasario 8-tą dieną, para- should do much to bring
girls every Sunday at PeterAnele 1 pijos salėje.
son’s, 35th and Archer, at
these writers back and in1:30 P. M. Come on down
troduce many new ones to
-■
A
PAV
IN
CouKT;and join the fun!
the desks where they are so
sorely needed.”
Gabby

... Irene “Champ Pakeltis
has been missing for the
past two weeks, and Vicky
Pasiskevičius
insists she
needs her for inspiration.
... Wonder who Eteanor
Kisielius, inspiration is,
‘cause she’s been holding
her own right along. It
seems she’s pretty stiff competition for her big-sister,
Stelle, who mušt have taken
to cover or somethin’.
... For beginners, Florence
Poška, Mildred Rudakis and
Helen Paulius, seem to be
doin’ mighty, migthy good.
Not bad form either. Woo!
Woo!
... Methinks Mary Urban
is in need of wee bit of encouragement — well, here it
is... Come on down, Mary,
the bowlin’s fine! Even the
best of us can’t hit high all
the time.
... Then of course, there is
Dale Vaikutis who is a
Johnny-on the-Spot and is
usually the first down at the
alley. Mušt be a catch to it
someplace!
... Any other Sodalists who
want to suffer from sore
museles and a strained back

"A Lithuanian Night"
K. of L. Brighton Park
Council 36 reąuests that
all able bodied Knights
and Ladies and their friends,
who likę something different
in the way of surprises,
attend ‘A Lithuanian Night’,
The Pre-Lenten Dance. Tue3.
Eve. February 17th., 1942, at
the Immaculate Conception
Parish Center, 44th Street
and California. Avė.

If you likę to dance, hear
a song, be entertained and
really be surprised, then reserve this date and be there
with all your fr.ends and
acąuaintances
ar d
tcll
others to be there.
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Lietuvos Vyčių
dėmesiui
Lietuvos Vyčių Chicago
apskritis mėnesinį susirin
kimą turės penktadienį, va
sario 6 dieną, Gimimo Pa
nelės švenčiausios parapijos
salėj, 6812 So. Washtenaw
Avė., 8 valandą vakare.
Valdybos nariai, kuopų
atstovai prašomi dalyvauti
šiame susirinkime ir atsi
vesti savo kuopų raportus.
Be kitko, bus rinkimas ko
misijos liepos 4 d. piknikui
ir tariamasi apie dvasinę
puotą šv. Kazimiero dieną.

1

SPORT NEWS
Team
Town of Lake
2. Brighton “A”
3. Bridgeport
4. North Side
5. Brighton “B”
6. Marąuette

Lošt
12
14
16
18
22
26

INDIVIDUAL STANDING
NAME & TEAM
GAMĖS
1. T. Daresh — Bri. A.
2. S. Jesulaitis — Town of Lake
3. A. Yucus — Town of Lake
4. B. Watkins — Bridgeport
5. J. Gaidis — Bridgeport
6. A. Manst. — North Side
7. V. Brennan — Marąuette
8. H. Shimkus — Town of Lake
9. H. Woicek — Bri. B.
10. A. Ambrose — Town of Lake
11. H. Cherry — Brighton A.
12. S. Gimbut — Brighton A.
13. M. Yudeik — North Side
14. A. Razbud — Bridgeport
15. E. Kawall — Town of Lake
16. M. Krakausky —
17. S. Tenzie — Bridgeport
18. Adele Woicek — Brighton B.
19. A. Junes — Bridgeport
20. L. Tanke — Brighton A.
21. Ann Woicek — Brighton B.
22. Nancy Murphy ,— Marąuette
23. A. Kirstuk — North Side
24. S. Jucikas — Brighton B.
25. L. Rauba — Marąuette
26. C. Wesley — N. S.
27. H. Ruby — N. S.
28. A. Jatis — Marąuette
29. B. Adams — Marąuette
30. V. Kraus — Brighton B.

AVERAGE
36 141.24
36 141.11
36
135
33 132.20
36 131.4
12 131.3
36 126.13
36 126.1
33 124.24
36 124.9
33 123.1
36 121.22
12 121.2
36 120.35
33 119.7
33 119.7
36. 115.26
33 115.
36 114.22
113.1
9
18 111.5
36 110.1
36 107.22
36 106.8
33 105.
36 104.20
17 101.7
36 101.1
18 99.2
94.25
33

Bowling bits

De Paul - Loyola game

Brighton “A ” Ladies won
two from Town of Lakei
Girls... Brighton made 728 —
755 — 736 for 2219, while
Town
of Lake
made
797 — 748 — 709 for 2254...
... Tillie Daresh was high
with 426 for Brighton and
Sally Jesulaitis was high
for Town of Lake with 448.

Two of the nation’s outstanding collegiate basketball atars will be pitted
against each other Saturday
night, Feb. 7, in the Coliseum in the annual LoyolaDe Paul doubleheader cage
ciassic sponsored by the
Catholic Youth Organization for Bishop B. Sheil’s
Needy Youth Fund.
Jimmy Cominsky, flashy
De Paul scoring ace, and
Mickey Rotter, Loyola ace,
will hold the spotlight that
night in the game will be
the highlight of the eurrent
basketball season. Marąuette
and Georgetown ąuintets
will clash in the preliminary
game at 8:15 p. m.

Bridgeport Ladies with
717 — 727 — 651 for a totai
of 2095 won two from Mar
ąuette who made 710 — 721
— 778 for 2209... Bertha
Watkins was high for Bri
dgeport with a 384 series,
while Victoria Brennan of
Raštininkė Marąuette was high for the
losers with a 370 series.

By Bob Part

Won
24
22
20
18
14
10

North Side won two from
the Brighton “B” Girls making 702 — 798 — 827 for
2327 ag&inst the losers 743
— 782 — 750 for 2275 — A.
KirsĮtuk of North Side made
392 and Helen Woicek of
Brighton “B” made 415.

Cominsky, after spending
his sophomore year mostly
as a sub, returns to the DePaul scene this year as its
top ranking cager. His am\bidexterous style has accounted for more than 95
This Thursday, February pts. to date for the Demoną.
Tickets for the double
5th, 1942, at 9:00 P. M.
Marąuette vs Brighton “B” header game are now on sale
Brighton “A” vs. North at the CYO Center, 31-st
East Congress St., Wabash
Side
Town of Lake vs Bridge- 1114, at $1,65, $1.10 and 55
cents. Reservations mav be
Dort.
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Rinkimai

Lietuviai ir politika
Mes nekartą esame rašę apie lietuvius ir politiką.
Mūsų tautiečiai šio krašto politikoj tikrai nedaug te
dalyvauja ir tikrai permažai ja domisi. Dažnai net ir
visai kai kurie nebalsuoja.
Tai yra tikrai negerai.
Lietuviai yra tokie pat piliečiai, kaip ir kiti. Jų tos
pačios pareigos, tokia pat atsakomybė. Ir mes moka
me įvairius takaus, atliekame visus darbus, kokius val
stybė mums uždeda. Mūsų, lietuvių, balsas rinkimų die
ną yra taip geras, kaip airių, lenkų, žydų ir kitų. Tad,
nėra jokios prasmės nuo balsavimo susilaikyti.
Praktiška politika prasideda nuo balsavimų. Jei mes,
kaipo lietuviai, gausingai balsuojame, politinių partijų
viršūnės tai greit pastebi. Tada mes galime statyti sa
vo teisingus reikalavimus, būtent, kad ir lietuviams bū
tų skirta tinkama vieta šio krašto politiniame gyveni
me. Ligšiol permaža pripažinimo tesame gavę. Ir dali
nai tai yra pačių lietuvių kaltė. Pirmoje vietoje daug
lietuvių piliečių nesidomi rinkimais, antra — nemoka
me pastatyti aavo reikalavimų, trečia — lengvai duo
damės vadinamųjų politikierių suskaldomi.
Kaip kiekviename reikale ir darbe vieningumas yra
svarhus dalykas, taip jis yra svarbus ir politikoj. Ypač
svarbus lietuviams, nes mūsų čia, palyginti, nedaug
tesama. Bet kad ir negausingi būdami, jei visi balsuo
sime ir visi vieningai darbuosimės, daug ką galėsime
pasiekti.
Jei kada buvo svarbu lietuviams aktyviai dalyvauti
šio krašto puiitikos gyvenime, tai dabar. Kodėl aiš
kinti, berods, nėra reikalo.
Organizuotai ir aktyviai dalyvaudami politikoj tu
rime puikios progos lietuvių vardą plačiau pagarsinti,
aukščiau iškelti ir tuo pačiu daugiau prisidėti prie at
statymo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės.

Šiemet įvyks svarbūs rinkimai. Bus renkami kongre
so nariai, kai kuriose valstybėse gubernatoriai, o dau
gelyje miestų vietinė administracija.
Nepaisant karo rinkimai bus daromi. Panašiai esti
tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Kitur rinkimai iš
priežasties karo atidedami ateičiai, o diktatoriai išviso
rinkimų nedaro. Jie bijo žmonių, kurių dauguma tikrai
pasisakytų prieš diktatorių gruobonišką ir žmogžudiš
ką politiką.
Prie Amerikos demokratinės santvarkos rinkimus
skelbti nėra jokių pavojų. Žmonės čia žino savo pilie
tines pareigas. Jie žino, kad įvairūs valdžios pareigū Lietuva ir mes
nai skaitosi su jų valia. Jie žino ir tai, kad jei dabar
“Garsas”, rašydamas apie Lietuvos piliečių organi
esame kare, tai ne dėl to, kad norėtume kitus pulti, zavimosi, daro šias teisingas pastabas:
plėšti, pavergti. Mes ginamės, nes kiti mus užpuolė.
“Amerikos lietuviai, gerais ir blogais laikais,, yrk
Mes padedame santarvininkams, nes reikia padaryti
stipriai, parėmę Lietuvą, jos tikybinius, tautinius, kul
galas šiandieniniam pasaulio siaubui — diktatūroms,
tūrinius, ekonominius ir politinius reikalus. Nuo pat
reikia išvaduoti iš jų kruvinų nagu tautas ir visus
ateivystės pradžios, Amerikos lietuviai sielojosi ir
žmones.
rūpinosi savo senos tėvynės reikalais. Dar anais lai
Tuo būdu Amerikoje rinkimų atidėlioti nėra jokio
kais, kada “Po Lietuvą žiema — nei žodžio nei rašto
reikalo ir prasmės. Jie ir įvyks. Ir, neabejojama, kad
neleido arelis suspaudęs sparnais”, Amerikos lietu
ir kandidatai ir balsuotojai žinos, kokiais laikais gy
viai steigė savo organizacijas, draugijas, Spausdino
vename. Jie vengs didelių, bereikalingų triukšmų, ma
laikraščius ir knygas ir kontrabandos keliais siuntė
žiau vieni kitus puls, susilaikys nuo įkarščių ir šmeiž
Lietuvon ir tuo prisidėjo prie tautinio budinimo. Atų, nes tokie dalykai ir normaliais laikais nėra sveiki,
merikos lietuviai dar prieš pirmą pasaulinį karą sa
o ką jau ir bekalbėti dabar, kai tenka vesti žūtbūtinę
vo aukomis stipriai parėmė Saulės, Žiburio, Mokslo
kovą su išlaukiniais priešais. Dabar yra reikalinga —
ir kitas draugijas. Jie darė žygių ir politiniais Lietu
susivaldymas, susilaikymas ir rimtis.
vos reikalais keldami protestus, siųsdami memoran
dumus ir delegacijas pas įtakingus asmenis, kad tik
palengvinti savo tautos būvį po carų priespauda. Pir
Iš karo fronto
mojo pasaulinio karo metu sudėjo šimtus tūkstančių
dolerių dėl karo nukentėjusiems šelpti, rėmė diplo
Gruodžio 7 d. japonų smūgis Amerikai buvo didelis
matines misijas ir patys jas siuntė Europon veikti
ir skaudus. Pearl Harbor įvykis niekuomet nebus už
Lietuvos naudai. Atgavus Lietuvai laisvę ir nepri
mirštas. Bet dabar jau aiškiai matome, kad gabi Ame
klausomybę, žymiai prisidėjo prie kultūrinio ir eko
rikos laivyno ir armijos vadovybė, narsūs Amerikos
nominio sustiprėjimo.
lakūnai ir jūrininkai puikiai sugebės “atsilyginti” su
Amerikoje ateivių, ypatingai veikėjų, eilės žymiai
japonais. Amerikos vyrai tuo tarpu mažesnėmis jėgo
išretėjo, o žymią daugumą lietuviško elemento jau
mis ir atsilaiko ir į ofensyvą pereina. Pastaromis die
sudaro čia gimusios kartos. Vienok ir dabar Ame
nomis išsprogdinta kelios japonų bazės, padaryta prie
rikos lietuviai nesėdi rankų sudėję. Jiems rūpi iš
šui didelis smūgis ir milžiniški nuostoliai. Be to, nuo
laikyti įkurtas parapijas, bažnyčias, mokyklas, orgac
karo pradžios ligšiol padaryta tokie smūgiai japonų
,
nizacijas, laikraščius, vienuolynus. Jie randa laiko
karo laivynui, kokių jie tikrai nesitikėjo.
Ligšiol, tiesa, Amerikos talkininkams anglams ne ir sukelia kapitalo ir Lietuvos reikalams.
Vienok politiniais Lietuvos reikalais turėtų dau
vyksta atsilaikyti nuo japonų spaudimo. Bet ir čia lau
giau rūpintis ir vadovauti Lietuvos piliečiai. Deja, jų
kiama padėties pagerėjimo. Kai šį frontą pasieks su
materiale
padėtis yra sunki, o kai kurių net kritiška.
stiprinta Amerikos pagalba, vaizdas žymiai pasikeis.
Jie neturi lėšų važinėti į konferencijas, lankytis pas
šia proga tenka pabrėžti, kad Amerikos visuomenė
žymesnius žmones ir valdžios pareigūnus, šiuo žvilgs
gali džiaugtis savo kariuomene ir pasitikėti jos vado
niu turi padėti mūsų visuomenė.
vybe. Svarbu, kad pati visuomenė savo pareigas atlik
Kitų pavergtų tautų veikla seniai išvystyta. Jų žy
tų šimtu nuošimčių, kad kariuomenei nieko nepritrūk
miausi lyderiai nuolat “špaciruoja” iš Londono į
tų. Narsioji kariuomenė savo pareigas atliks. Mes atli
Washingtoną, iš Washingtono į Londoną.
kime savas! as.
Lietuvos nepriklausomybė pavojuose. Tamsūs atei
ties rūkai ją gobia. Kam brangi mūs tautos laisvė
ir nepriklausomybė, privalo budėti ir veikti.
Ar nežinojimas ar bloga valia
“Klabinkime, o bus atidaryta, ieškokime, o atra
Gen. MacArthur su visai negausinga kariuomene dideime.
viriškai kariauja. Ir laikraščiai ir šiaip žymesni žmo
nės stato vyriausybei klausimus, kodėl generolo Mac
Arthur kariuomenės jėgos Filipinuose nėra padidintos.
Darbininkas rašo: “Niekas ir nereikalauja, kad tie
Prezidentui Rooseveltui daroma priekaištų, kad, girdi,
jei nebūt pažadėta Churchillui pagalba, tada gen. Mac- raudonieji Quislingai garbintų mūsų tautos didvyrius.
Komunistai ėjo ir tebeina Judos keliais.”
Arthurui ją būt galima pristatyti.
Tokie gandai ir priekaištai neturi jokio pagrindo.
•
Naujienos rašo: “Kad bolševikai vengia prisiminti
Neužginčijamas faktas yra tas, kad, norim ar neno
rim, turim pripažinti, jog japonai šiandien kontroliuo pereitąjį karą, tai yra natūralu, nes tame kare Leninas
ja vandenis prie Bataano ir, be to, turi daug lėktuvų. ir jo partija suvaidino Quislingų rolę: jie pasidavė kaiSiųsti Amerikos kariuomenę ten labai pavojinga. Jei zeriškai Vokietijai. Bet kad Amerikos ir Anglijos laik
tų pavojų nebūtų, Prezidentas ir karo vadovybė jau raščių korespondentai bei komentatoriai pasakoja apie
Napoleono gadynę, o užmiršta, kas atsitiko 25 metai
seniai būtų sustiprinę gen. MacArthuro armiją.
Gaila, kad žmonės kalba ir rašo arba nežinodami atgal, tai nuostabu. Ar ir jiems darosi koktu atminus
arba yaduoianusa bloga valia.______ ____________________

tuos įaikue.”____

do FT

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 4 d.)

Nubausta daug saliūnininkų>-.. Chicagos teisėjai,, pa
galiau, susiprato ir pradėjo
bausti saliūnininkus baus
mėmis suareštuotuosius už
pardavinėjimą svaigalų sek
madieniais.
•
Vokietijos ambasadorius...
Jungtinėms Valstybėms pa
siuntus ultimatumą Vokie
tijai, jos ambasadorius yra
pasirengęs iš Amerikos iš
važiuoti, nes spėjama, kad
per 48 valandas jam bus įteiktas pasportas.

Telegrama iš
bolševikų dangaus

Daug pinigų laivynui
Kongresas ims perkratinėti
vyriausybės bilių, kuriuomi
reikalaujama net pusketvir
to šimto milijonų dolerių
karo laivynui.
Karo išlaidos..,. “Economist” redaktorius rašo, kad
pirmieji karo metai visoms
kariaujančioms valstybėms
kainavo 17 milijardų 758 mi
lijonai dolerių. Antraisiais
metais išlaidų buvo dar dau
giau. Tas pats autorius pra
našauja, kad po karo pinigų bus trumpai.

Žemė dreba Malajų saloj. .
Malajų archipelago Bali sa
loj ištiko baisus žemės drebėjimas. Sugriauta virš tūks
tantis namų, užmušta ir su
žeista daug žmonių.
Konferencija Petrograde...
Petrograde vyksta talkinin
kų (Anglijos, Prancūzijos,
Italijos) atstovų svarbi kon
ferencija, kurią sveikino Ru
sijos caras.
•
Amerikonai karo fronte...
Talkininkų armijose yra 50,000 amerikonų kurie su an
glais ir prancūzais kariau
ja prieš vokiečius.

Brooklyn’o lietuviškų bal
šavikų gazieta, be visokių
tauškalų iš pasmirdusių Sta
lino prakaitų lizdų, kartais
įdeda ir vožnesnę naujieną.
Štai, nesenai ji įdėjo tele
gramą iš dangaus. Dangus,
kaip žinote, yra vadinamas h
rojum, o kadangi balšavikai
Sov. Rusiją vadina rojum,
tai visiems bus aišku, kad
toji telegrama atėjus iš
Sov. Rusijos. Prie telegra
mos pridėtas jos siuntėjo
pikčeris: vieno artimiausių
Stalino komisarų — juodas
velnias, gerokai nusipenėjęs,
uodegą parietęs, arklio ka
nopomis, jaučio ragais, monkės snukiu ir avyšake džyda.

činas ir Stalino, arba raudo
nos žvaigždės ordinas.

Gyvenimas balšavikų dan
guje, sako, labai puikus. Pri
klodui, rytą atsikėlei, dar
minkštoje lovoje begulint tar
nas tau ant ratukų atvežia
čai (arbatos) su skaniais
pyragėliais, čekaladu aptep
liotais. Valgyti gali aštuonis
kartus per dieną. Maistas su
visais vitaminais ir ne toks
civilizuotas, kokį sako, jus
valgote Brooklyne ir Chi
cagoj.

Šios telegramos tikslas, ta
vorščiai, yra sugundyti lietu
viškus balšavikus važiuoti į
savąjį dangų — Sov. Rusiją.
Tačiau, kiek tenka patirti,
ne tik eiliniai balšavikai,
bet ir didieji komisarai trau
kiasi nuo to dangaus, kaip
nuo šeško. Net šipkarčių ne
priima, jei kas nori jiems už
Kadangi telegrama iš bsrt- fundyti į tą rojų. Jie tik ieš
šavikų dangaus yra gerokai ko durnesnių už save ir
ilga, tai aš padėsiu ant sa tiems įkalba, kad Sov. Ru
vo delno tik svarbesnes joj sijoj yra toksai rojus, kaip
ištraukas.
..............
»■ Velhiaą jiems savo praneši
me atpasakoja.
Pirmiausia, tasai telegra
mos siuntėjas — velnias pra
neša savo draugams Brooklyn’e ir Chicago’j, kad bal
/ want...
šavikų rojuj “civilizacija la
FIGHTING DOLLARS
bai žema; velniai (tai yra
balšavikai, prof. Kamp.) visi
beraščiai”. Kiekvienas, atsi
lankęs iš kapitalistinės kontrės, žmogus labai stebina
juos savo mokslu. Aiškinti
America mušt be etrong.
šią rokundą plačiau, tavorš
Every man and woman mušt
čiai, netenka, nes visi žino
contribute their strength to the
strength of America at war.
me, kad Rusija yra tamsiau
Some are earrying ganė—
sia ant svieto kontrė.
Toliau velnias praneša, kad
balšavikų denguj galima pa
sidaryti karjierą. Pavyz
džiui, sučiupai ką nors plati
nant religinius atsišauki
mus, pranešei Stalinui: da
lintojas tuojau sušaudomas,
o tau teikiamas komisaro

Bome are flying planes—eome
are giving their blood on ahips
at sea.

YOU on the home front mnst
buy those gana—those planes—
thoee ships. That mnst be your
eontribntion to freedom nnder
Are!
BUY DEFENSE
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every
penny yon have to spare I

NAIKINTUVO SUSPROGIMAS

(“Draugas”

Aome

U. S. naikintuvo Shaw sandėlis susprogdintas Pearl Harbor, Havajuose,
pataliniai puolė ten karo Jaivus gruodžio 7 d. Official U. S, Navy yhoto.
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BRITAI SUGRIOVĖ TILT^

Rachmanova

K. BARAS

W

Moterys Raudonojoj Audroj

i

S

fe
•*.

*•

Vienos Rusės Dienoraštis
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I lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatusevtČiūk

(Tęsinys)

Liepos 20 d.

Vaikutis laksto vienmarškinis aplinkui ir šaukia:
— Mamate, sugavau saulės spindulį! — ir, užgniau
žęs kumsčiukę, atneša jį man, ir kaip jis nusimena, at
gniaužęs rasdamas ją tuščią! Koks jis mielas ir panašus
į spindį.

H

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
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Ką mačiau keliaudamas, per įvairius

kraštus, į laisvės šalį.
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(Tęsinys)

6. Vyrai bulves skuta, o moterys
kambarį šluoja

K i vs
Ssr.

Jau savaitė kaip gyvename Klaipėdoje ir nežinia kur
mus lietuvius tremtinius, apleidusius savo tėvynę dėl bol
("Draufaa” Acme telephoto)
ševizmo teroro, išveš. Gyvenam nežinioj, o ateitis visai
Rugpiūčįo 1 d.
Iš Malaya pusiasalio britai pasitraukę į Singapore salą paskui save sudinamitavo neaiški. Kartais įsikverbdavo į širdį toks karštas savos
Mums pasisekė susirasti mieste butą. Turėsime šegarsųjį ten Johore Bahru tiltą — vieškelį, kurs jungė pusiasalį su sala. Britai nuspren tėvynės ilgesys, kad nors ir į žemę lįsk. Tada tik įvertini
šius kambarius, tris paims tėvai, ir kitus mudu. Namas
kas tai yra sava tėvynė, kada jos netenki, kada kojos
dė atsilaikyti prieš japonus iki sulauksiant sau pagalbos.
stovi gražiame sode, daug šviesos ir oro.
mindo svetimą žemę. Šiek tiek aprimsti, kai randi arti
Ištisas dienas svajoju, kaip mes ten įsikursime. Negaliu
mą žmogų, kuris irgi svajoja dieną ir naktį apie savo
sulaukti dienos, kada persikraustysime, bijau, kad kas ki
gimtąjį kraštą. Tada dviem širdim lengviau pakelti sun
tas jo nepaveržtų, nes negali būti tikras, nors yra jau pri
kią tremtinio gyvenimo naštą.
žadėta.
1940 m. liepos 30 d. Klaipėdos vokiečių slaptoji poli
-Atskleidžia paslaptis apie atakas į žmonių sielas. - "Nusišypsojau
cija mums pranešė, kad rugpiūčio mėnesio 1 d. turime
Rugpiūčio 15 d.
juodukui". - "Jei mudu "friendai", tai leiski kunigų pašaukti". būti pirmą valandą Klaipėdos stoty, iš čia išveš į trem
Šiandien gatvėje susitikau savo seną profesorių. Pasi
tinių — pabėgėlių lagerį. Vienas vokiečių slaptosios poli
Ašaros per veidų raukšlių išvagotų. - Ligonys lietuviai laukia
džiaugus susitikimu, man į galvą atėjo gera mintis.
cijos valdininkas aiškiai pasakė: “jei neateisite į stotį pa
— Jonai Ivanovičiau, ar negalėtumėte mano sesers
skirtą valandą, būsite per rubežių grąžinami bolševikms”.
mielos širdies.
vyrą kur parekomenduoti, jis dailininkas.
1940 m. rugpiūčio 1 d. naktį mus keliasdešimt tremti
—Dėl jūsų, Aleksandra Lvovą, — atsakė jis, — pasi
K. J. Prunskis
nių pasekė Rytprūsiuose, Angerappo apskrity, Gleisgarruošęs viską padaryti. Aš dirbu technikos mokykloje, ir
— Ar tu nemyli eiti į baž beno tremtinių lagerį. Atvykę į lagerį, kieme sutikau mie
ten reikalingas paišybos mokytojas. Atsiųskite jūs jį šian
Grįžtu kartą į namus ir Tarp džiovininkų
lą kun. Stasį Ylą, belaukiantį mus atvykstančius. Nesiti
dien, tik tegul pasiima keletą paišinių!
randu raštelį ant stalo — Tokius darbus vykdo Legion nyčią?
kėjau čia sutikti kun. prof. St. Ylos, nes buvo pasklydę
Džiaugdamasi nubėgau pas Natašą. Ji lopė rūbus; Igo- adresas ligonės, kurią turė of Mary, ir aš prie jo prisi — Myliu, bet aš perdide- gandai, kad šį vyrą bolševikų kulka nuskynė ant pat rulis nusidėjėlis.
ras gulėjo lovoje. Aš jam viską papasakojau. Jis, kiek čiau aplankyti. Nuėjau. Ga dėjau.
bežiaus. Džiaugiaus matydamas tą, kuris tiek daug yra
—
Pradėjau
tada
jam
šne

na
sunkios
ligos
parblokš

pagalvojęs, tarė:
Čikagoje mano pirmoji kėt, kad Dievas — Meilė. davęs Lietuvai, ir kuris ją myli kaip motiną. Ilgai ilgai
ta
gulėjo
motina.
Besikal

— Man visai nepatinka. Dėl tų kelių menkų pajų kas
pareiga buvo lankyti Coun- Jis atleidžia tiems, kurie laikiau jį savo glėbyj, džiaugiaus kaip kūdikis.
bant,
džiaugdamosi
savo
dien lakstysiu tokį galą!
— Dabar einame, — švelniai prakalbėjo Stasys.
prie Jo grįžta. Atleis ir tau.
mergaitėmis ji prisiminė du ty Hosp. TB skyrių.
— Kur, — paklausiau.
Mudvi su Nataša pasižiūrėjom nustebę.
— Ar neatsimeni, kokį Aš papoteriausiu. Ir tu už
kterį, kuri grįžusi iš darbo
— Poilsin, juk reikia pailsėti iš kelionės. Kur mes gy
— Igorai — šaukė Nataša. — Ar tu pablūdai? Aš važiuoja lankyti ligonių, lan pirmą ligonį teko sutikti? mane papoteriauk. Ir aš nu
vename,
tame kambary dar yra dvi laisvos vietos, todėl
kenčiu, parduodama savo paskutinius daiktus, o tu nieko kyti šeimų, kur gyvena su — Tai buvo juodukas. Iš sidėjėlė, — kalbėjau jam
pats su Julium gausi patalynes, bet žinok, kad reikės ant
nenori uždirbti. Pagalvok, aš jau laukiu.
simetusios, kur vaikai ne pirmo nežinojau ką sakyti, norėdama, kad jis pažadėtų grindų gulėti. Jau dabar mus kambary yra dvidešimt dvi
nusišypsojau Jam, “pasmai melstis.
Jos veidą' išmetė raudonos dėmės. Pasižiūrėjau persi- krikštyti ir t.t.
dūšios, o su tavimi ir Juliumi — būsime dvidešimt keturi.
linau”, daviau gerų knygų.
ganduB, kodėl ji mums nepasakė?
Čia lageryje nėra paskirų kambarių vyrams ir moterims,
Ekstra vizitas
— Didelį darbą daro ta
— Aš neisiu ir baigta! Aš ne lekajus, kad ištisas va mergaitė, — pamaniau sau. Vėliau jis su dėmesiu klau
visi
— vaikai, mergaitės, moterys ir vyrai kartu gyvena.
Ligonio kambaryje susi
landas dirbčiau dėl rūkytos žuvies! Geriau aš piešiu pa Po poros dienų ji pati, per sėsi, ką jam pasakodavau
Eikime atsargiai, kad kam nors ant kojų neužliptumėm,
apie Dievą.
darė gana miela nuotaika ir
veikslus ir juos parduosiu! — užsispyrė Igoras.
•
nes jau visi guli.
motiną paprašyta, atėjo at
aš išdrįsau pasakyti:
— Nieko tu nepaisysi, nes esi tinginių pantis! Tu tik skleisti keletą paslapčių iš Pasikalbėjimas su
Atsargiai žengiame ir koks mano nustebimas, kai iš
, — Jei mudu “friendai”,
visada kalbi, ką tu darysi, o nieko nesigriebi.
vienu
baltveidžiu
savo tų nepaprastų atakų į
girdau kun. Juozo Prunskio balsą:
tai leiski kunigą pasaukti...
žmonių
sielas.
Nataša pradėjo verkti, tad aš kreipiausi į Igorą:
— Kazy, matai ir vėl mes susitinkame. Duok bučkį.
Kitas ligonis, kuris man
— Bet aš nenoriu eiti iš
— Bet, Igorai, kaip taip galima kalbėti! Žiūrėkite, ką Ėjau dienomis, naktimis...
labai įkrito į atmintį, buvo pažinties....
Radęs laisvą čiužinį, atsiguliau prie Juozapo Prunskio
dirba mūsų profesoriai, kad užsidirbtų nors šiek tiek pra
baltveidis, sirgęs proto li
pašonės. Poilsio buvo ramus ir jaukus, nes miegojau prie
— Pasakykite, kaip jums ga. Žmonės bijojosi prie jo WsiteTai nors taip pasikal- draugų pašonės.
gyvenimui. Otmaras irgi kasdien laksto į liaudies švieti
atėjo į galvą mintis pradėti eiti, nes kai jam užeidavo
mo institutą, kad gautų kelis pajus.
Rytas. Visi keliasi. Taip nejauku keltis. Ten kampe
—Otmaras Karlovičius man negali būti pavyzdžiu, — tokį darbą? — paklausiau. įtūžimas, šokdavo iš lovos, j Sutiko. Kunigas jį aplanmergaitė dabina savo kasas, kitam kampe moteris dar
atsakė pašaipiai Igoras. — Pirmiausia, jis gali per dieną
— Buvo taip: susirgo ma-1 puldavo.
Ir
manęs
“
nursė
”
,
ks
Po
kiek
laiko
J
18
P
asvei_
nenorėto leisti bet isipra- ko nuo tos proto Ilgo., da- f™11 k m»" din8t
kaiP {la reik&> apsirengti. Greit
dirbti dvidešimts keturias valandas, nes jis yra vokietis; ma. Gulėjo namuose. Ap b
J
,
1 P
nutraukiu knlnen nuo ittannK nnkisu no kn.1drn. ir iaii su
nutraukiu kelnes nuo sienos, pakišu po kaldra ir jau su
antra, jis nėra menininkas! Menininkas turi pasiduoti savo lankė mus parapijos kuni- , šiau. Prieš eidama mintimi viau jam knygelių, skaitė
manim viskas tvarkoj.
nuotaikai, prieš kurią jis negali kovoti!
gas Ir pradėjo mane kalbin iš širdies poteriavau, saky Šiaip jau jo sveikata buvo
Pirmą ir antrą dieną mane ir Julių kambario gyven
— Kam tu vedei? — šaukė Nataša. — Vienas galėjai ti priė tokio apaštalavimoį dama: “Laukdama jo prie menka.
tojai laikė svečiais, o jau trečią dieną kambario prižiūrė
pasiduoti savo nuotaikai, bet nereikėjo žmonos ir vaiko! Iš karto aš pati nežinojau,. lankumo mums katalikams
Vieną naktį kažkaip man
— Vaiko! Juokinga! šiandien! Eik pas gydytoją, ir kaip čia bus, bet jei kuni prie jo padarysiu smagų vei taip parūpo jo padėtis, kad tojas paskyrė prie virtuvės bulves skųsti.
po vienos minutės bus baigta! Aš dažnai tau tai sakiau! gas prašo pamaniau, reikia • dą, nusišypsosiu, o Tu Ma ekstra nuvykau jo aplanky
Kitų lagerio kambarių ir moterys turėjo eiti virtuvėn
Mes negalime turėti vaikų. Tū pati būsi kalta, taip ilgai
Radau jį visai nusilpusį bulves skųsti, bet mūsų kambario vyrai už jas tuos dar
taip daryti. Man davė var rija viską padaryk.” Įėjau.
vilkindama. Aliute, aš niekados nemaniau, kad Nataša
bus atlikdavo, užtat jos gražiai išluodavo kambarį. Mūsų
Mane jis sutiko su šypsena vos alsavo.
dus
35
vaikų
tokių
tėvų,
ku1
taip pakitęs. Namai, vaikas, pinigai, uždarbis, tai viskas, i
kambario moterys tokiu vyru gestu buvo patenkintos Ir
lūpose.
Niekaip nežinau,
— Ga) pašaukti kunigą?.. dažnai juos pavaišindavo sausainiais.
ką iš jos per visą dieną girdžiu. Kas pasiliko iš princesės rie nėjo į bažnyčią. Pradė kaip pradėti kalbėti apie
— Aš buvau taip blogas
sapnų!... Aš jos negaliu nė paišyti. Ji turi aštrius, ener- jau laisvu laiku tuos namus bažnyčią. Pažvelgiau per lan
Pietų skambutis. Visi skuba su lėkšte prie virtuves
gingus bruožus, aš jų visai negaliu pakęsti. Dabar iš jos lankyti. Ėjau dienomis, nak gą — gatve žmonės eina. per gyvenimą... Ir vėl ėmiau katilo. Keli šimtai išsirikiuoja į eilę. Prieini prie katilo,
jam Šnekėti. Paraginau pa
galiu nupiešti tik piktą raganą!
į lėkštę įpyla trejetą samčių zupės, kaip patenkintas nuei
timis. Surinkau visus. J-uoa Jam ir tariau:
daryti gerą gailestį. Jis ėJam ašaros riedėjo iš akių ir jis nusisuko į sieną.
pradėjome ruošti prie sakra-<’ — Ir tu pasveiksi galėsi mė tuos žodžius širdin ir ni nuo katilo, jei savo lėkštėje matai kelias riebesnes la
— Ira, Ira, dėl Dievo, neverk; mano mielasis; mano mentų. Dauguma priėjo prie vaikščioti, nueisi į bažny- pažadėjo laukti kunigo. Pra šinių spirgutes ar vieną kitą didesnį mėsos kąsnelį. Aa,
tikrai skani būdavo zupė užsikandant su duona. Bet po po
brangusis! — skubinosi
prie jo Nataša.
pirmos išpažinties ir komu....
nešiau apie tai ligoninės ku
z
ros valandų vėl nori valgyti. Todėl kai kas alkio varomas
Jis gulėjo ištiesęs rankas, mirtinai išbalęs, ba gyvy nijos.
(Nukelta į 6 pusi.) *
Jis nusijuokė.
eidavo grybauti į mišką, parsinešęs ne tik pats skaniai
bės... Mes dėjome jam šaltus kompresus ir trynėme jį
pavalgydavo, bet ir kitus pavaišindavo. O kiti netolimuo
spiritu, po pusės valandos jis vėl atgavo sąmonę. Man ro
se kaimuose gaudavo pirkti pieno, kiaušinių ar duonos;
dos, kad jo širdis plakė normaliai, jis tik vaidino, norėda
FM NO MILIION AIRE,
gailestingesnės moterys kartais išalkusiems duodavo duo
mas mus įbauginti.
nos ar pieno. Kada tremtinis norėdavo moteriai įsprau
— Mielasis Ira, — verkė Nataša, — gerai, kad atsi
sti keletą fenigų į ranką, ji trumpai atsakydavo:
gavai. Ko tu norėsi, padarysiu. Galėsiu atsisakyti ir kū
— Nesirūpinkite, šiandie jus ištiko nelaimė, o rytoj
dikio, jei tu nori!
tas pats gali mus paliesti, juk didžiojo karo metu čia jau
— Taip, tu padarysi? — sušuko linksmai Igoras ir
rusų kareiviai buvo atžygiavę, ką mes žinome kas bus ry
vėl buvo linksmas ir gyvas. — Mes tuojau einame.
toj
su mumis.
Renkis ir einame!
Rytprūsiuose, Angerappo apskrity,
Gleisgarbeno
Vakare nuėjau pas Natašą pasiteirauti.
apylinkių kaimuose teko sutikti žmonių, kurių rf&i
— Na, kaip einasi?
moka kalbėti lietuviškai, kai kurių kaimų vardai visai lie
— Nedariau!
tuviški, tik prie Jų pridėti ir vokiški vardai.
— Neleido gydytojas?
YOU DON’T HAVE TO BE RICH to h<lp American Defensa. That’a the thatna of the abore poster,
Prieš kelius šimtus metų čia gyventa lietuvių, o da
— Priešingai, jis man patarė, bet aš pasiryžau tvir
one ef the neweet of the Defeaae Bavinga promotional piecaa novr going up in atreetaara, on bulletin
bar tik vienas kitas, kuris moka listuviškai.
tai turėti kūdikį, nors ir Igoras mane apleistų!
boarda, and at other publie plaoaa. Thia poater emphaalzea the point advanced by the Treaanry Depart• «Jp
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CLASSIFIED
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant įlarlto į viršmiitėtas dar
“DRAUGO”
A.
A.
bininkų pateškančia* įstaigas lr į
— Kodėl gi ne?!
visas
kurių
garsinimu,s
matysite
DARBŲ SKYRIUS
"Drauge” ąteityje, patartina Jums
— Bet aš nemoku skaity
JOSEPH1NK MAZEL
nigui, buvo jau vėlus lai
pranešti darbo viršininkam*, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
(po tėvais Lubinaitė)
REIKALINGI DARBININKAI
kas turėjau grįžti į namus. ti, rašyti, girdėjau, kad tik
Ir kad Mate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokių informacijų relknlaumokyti gali būti katalikais.*..
Gyveno: 6515 8. Fairfield AHELP WANTED — VYRAI
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
venue.
Kaip daug kas nežino,
Nuvedžiau ją į katalikų
aukštoj vietoj kai|x> geri ir pagei
"AUTOMATIC SCHEW
MACHINE dautini darbininkai, bus Jums daug
Mirė vas. 3 d.,
1942 m.,
kad Dievas myli žmones...
bažnyčią, kur ją pradėjo
7:60 vai. ryto, sulaukus 2 8 me
8ETTKR”
— Grldleys.
Cones
ir lengviau gamti darbus paalškėjant
tų amžiaus.
Cevelands.
I’roga tinkamam vyrui vlršminėtoms Informacijoms.
tapti supervisoriu. Dienomis Ir nak
— Taip darbavausi T B mokinti dieviškų tiesų.
Velionė gimusi Chicago, JU.
timis darbo Siftal. “Overtlme’* jei
REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LIPaliko dldelame nuliūdime;
gu pageidaujama. Kreipkitės prie
skyriuje. Tačiau nustatė, Pastoriaus žmona
NOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų
vyrą Horry; motiną Jievą lr tė
M r. H. Prueter Saukdami
— Kaip gali išpasakoti
tr Lietuvių kalbose. Reikalingas tuovą Hlves'rą Lubinus: 2 bro
kad mano amžius pęrjaunas
Nl’NN MFC. CO. Tel.: AMB. 3378 Jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
PETRAS P. KAMINSKAS
lius. Kazimierą Ir jo moterį
to laiku, šaukdami: CANal 8010 ar
Tarnaudamas mūsų šulles kariuome
— pavojinga užsikrėsti. Pa visus tuos mano atsitikimus
Helen ir Edvardą: 3 dėdes. Pe
BATŲ SIUVĖJAS — audeklinio pa 8011.
nėje, mirė karo lauke Phillplnų Salose.
trą. Juozapą Ir Antaną ir jo
mušalo kirpėjas, rankų darbas. Atstligoninėje.
Radau
vieną
li
skyrė į kitą wordą. Pradė
moterį Veroniką ir Jų Seimą
Mirė sausio 23 d., 1942 m., sulau
Sauklte į:
GASPADINft
reikalinga
—leng
Kasiulius; tetas, Adelę ir Jos
kęs 34 m. amž. Gimęs Chicago. III.
•I. P. SMITH SHOE CO.
gonę,
kuri
buvo
šliūbą
pri

jau ten lankytis. Dieve, koks
viems namuose darbams.
Svaraus
vyrą Antaną Vulutls ir Jų Sei
(171 No. Sangamon Street
būdo ir tvarkinga-. Gera valgių ga
Paliko dideliame nuliūdime: tėvelius,
mų, Domicėlę Poc:enę ir jos
ėmusi
protestantų
bažnyčio

įspūdis: ateina protestantai,
mintoja. Turi būti mažiau kaip 45
TadeuSą Ir Jievą Kaminskus; brolį Juo
vyrą Joną ir Jų Sein ą. BraBt'SHEL MEN
m. amžiaus. Skalbti nereikia. Tykūs
zapą ir jo moterį Allee; seserį Oną ir
sienę ir Jos vyrą ir Jų šeimą,
je.
Ji
ėmė
teirautis,
ar
ga

biblistai. Jie neturi teisingo
Jos vyrą Petrą Pranskaiėlus lr Jų du
ir daug kitų giminių, draugų ir
Patyrę dirbti vyrų drabužių krau ' namai, gera užmokestis. Atslšauki1 te prieš pietus dienos laike, sekan
krelę Prancišką; dėdes. Kazimierų ir Jo
pažįstamų.
tuvėje. Atsišaukite J:
tikėjimo, o kaip dirba, o mes lėtų moterystę pataisyti ka
čiu adresu:
moter) Kazimierą Kaminskus ir Pran
Kūnas
paAarvotas
JuPuI.luKAPSON,
—
3253
W.
26th
St.
cišką Kaminską; tetą MurIJonią ir jos
6005 S. MARSHFIELD AVENUE
levičlaus
koplyčioj.
4
348
8.
Caturime, ir neiname. Kaip jie talikų bažnyčioje. Nuėjau į
vyrą Vladislovą Silvestravičius: 6 pus
llfornla
Avė.
laidotuvės
įvyks
brolius. Edvardą, Jurgį. Albertą. Pran
dirba, kaip jie geri, mums... bažnyčią. Juos “apženijo”.
vas. 6 d., 1942 m. Iš koply
PATARNAVIMAI
ciškų Ir Kazimierų Kaminskus lr Kazi
HELP WANTED — MOTERYS
čios 8:30 vai. rvto bus atlydė
mierų Silvestravičių; 3 pusseseres. Pe
Kitą
kartą
kalbėjau
su
ser

gėda.... Kaip mūsų Dievas
ta
J
Nekalto
Prasidėjimo
Patronėlę ir Stella Kaminskus lr Vandą
DIAMOND POINT SAW
OPERATERKOS
nelės švenč'ausios pirą p. baž
Silvestravičlutę, ir daug kitų giminių,
myli žmones ir kaip daug gančia protestonų dvasinin
nyčią. kurtoje įvyks gedulingos
draugų ir pažįstamų.
Vienos adatos, guzlkų, ir guzlkams
FILING YVORKS
pamaldos už velionės sielą. Po
skylučių operaterkos reikalingos dl- Taisome visokius plūktus. Taisymas
ko žmona. Ji nenorėjo nie
Velionis laikinai palaidotas Phillplnų
kas apie tai nežino...”
pamaldų
bus
nulydėta
J
Sv.
bti prie skalbiamų dresių. Tiktai
salose U. S. kariuomenės priežiūroje.
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Kazimiero kapines.
ko apie katalikus girdėti, bet
patyrusos. Pastovūs darbai. Kreip Rašykite dėl "Free Catalogue” kaiNuoširdžiai praSome visus gimines,
kitės:
Ta į ligonius ir į nutolu-' vis dėl to į namus važiuo
Nuoširdžiai kviečiame visus
navimo sąrašo.
draugus ir pažįstamus dažnai atsiminti
3021 NO. PULASKI ROAD
gimines, draugus ir pažįstamus
Prisiųskite
plūktus
paštu "parcel
velionį Petrą savo maldose bei Sv. Mi
sius nuo tikėjimo įsimylė dama gerų laikraščių paė
dalyvauti
šiosa
laidotuvėse.
post”.
šių aukose; padėkite mums ISmelstl
PIRŠTINIU SIUVĖJOS
28 NO. LOOMIS STREET
Jtuii amžiną atilsį VleSpaties globoje.
jusi mergaitė taip iš širdies mė.
Nullūd»: Vyras, Motina, Tė
Patyrusios moterų pirštinių SIUVĖ
Tel. MONROE 1397
vas, Brolal, Bro’lenė, Dėilfts,
Nuliūdę: Tėveliai. Brolis. KeoUD, ftvoJOS prie mašinų. Proga geram už
tuos žodžius kalbėjo, su to
Tetos Ir Giminės.
darbiui.
gerka, švogerU Dėdės, Teta, Pusbro
“Kiekvienas žmogus alk
liai. PusMcserės Ir Giminės.
TISENDRATH GLOVE CO.
kiu persiėmimu atsiduso, jog Ar daug Čikagoje apaštalų?
Laidotuvių direktorius:
Ju
2001
Elston.
(5-to
aukšto).
lius Llulevlčlus. tel. I.AFayette
sta Dievo”, — pasakė grai
maniau — pradės iš susijau — Pasakyki man Tamsta,
3572.
BATU SIUVĖJA — patyrusi prie kų rašytojas Homeras.
dinimo ašaroti.
, “checkng” mašinos lr taipogi patyar daug tokių mergaičių Či
1 ruri "8TAMPER”.
Žmogus giriamas sulig jo
Benamės moters ašaros
kagoje yra, — paklausiau
671 No. Sangamon Street
Jei žmogus mandagus, tai
išminties.
J. P. SMITH SHOE CO.
Ir vėl prašoma pradėjo tos nau308 Pažįstamos?
nemandagiausias stengiasi REIKALINGA TLICKTNO MA
Neapsiimk to, ko negali
pasakoti apie savo darbą
}fra būreliai prie 13
CHINE"
OPERATERKA ir paty
mandagiai su juo apseiti.
rusi "ŠTAMPE R-’ dirbti prie batų. išpildyti, kitaip bus tau gė
naujame skyriuje:
bažnyčių.
Atsišaukite į:
Kas bus ištvermingas iki
J. P. SMITH SHOE CO.
da, o kitam, gal, skriauda.
— Čia buvo visokių ligo*ra nors vienas Prie
671
Nio.
Sangamon
Street
galui,
tas
bus
išgelbėtas.
A.
nių - baltųjų ir juodukų,, lietuvių parapijos?^
Dievas turi daug vardų,
HELP WAVTED
Ne. Aš lietuvė, o dirbu
vyrų ir moterų. Priėjau prie
(Mat. 10, 22). AD V EkTISEMENT DEPARTMENT nors Jis tėra vienas.
JUOZAPAS KAPPOLD (RAPALAVIČIUS)
127 No. Dearborn Street
vienos senutės. Miegojo. Pa- prie svetimtaučių, bet aš tu
Tel.; RANdolph »488—048B
(Gyveno 918 West 35th Place)
laukiau, atidarė akis.'Pada- riu
kad ir mūs,» Para
Mirė Vasario 2 d., 1942 m., 8:15 vai. vak., sulaukęs
SKAITYKITE “DRAUGĄ” SKELBKITE S “DRAUGE’
I
viau katalikų laikraštį, o ji P*We ausidary8' Pasimelaki36 metų amžiaus.
Velionis gimęs Chicago, Illinois.
pradėjo verkti:
“••••
A
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Lillian (po tėvais
— Ar aniuolas, ar kas esi,
~ Ar dauS sielV s*kasi
Koney); motiną Oną ir tėvą Joną Rapalavičius; 2 brolius,
PASKUTINIS
vaikeli
laimėti?
Joną ir jo moterį Antonnatte ir jų šeimą, Petrą ir jo moterį
AGOTA BARČAS
Marcellą; 3 seseres, Mary ir jos vyrą Stanley Pužauskas Ir jų
Ligonė pasakojusi - na- ~ °’ taiP- Mas1 nu8i«a(po pirmu vyru Hal.’iunfenč, po
šeimą, Ann ir jos vyrą Anthony Žemaitis ir jų ijeimą, Helen ir
tėvais Gr gal-onaltė)
mų neturi kur gyventi. Ji t>’maa “ nieko neatmesti,
jos vyrą James Flasch; dėdę Juozapą ir jo moterį Marijoną
PAGERBIMAS
Mirė vasario 1 d . 19 42 m.,
myli Dievą ir nori, kad jai niekada nenuleisti rankų ir
Rapalavičius ir jų šeimą; tetą Marijoną Moskienę ir jos šei
9:45 vai. vak., sulaukęs 50 m.
mą; tetą Oną Gečaitę, ir daug kitų giminių, draugų ir pa
amžiaus.
apie Dievą pasakotų. Pro. nesakyti, kad jau nieko neGimus L‘etuvo;'e. Kilo iš Bir
žįstamų.
žų apskr., Vaškų par. Ameri
testantai jai pasakojo, bet ji galėsime padaryti. Mes tu
koje
Išgyveno 30 metus.
Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioj,. 3307 S. LiPaliko dideliame nuliūdime:
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks penktad., Vas. 6 d. Iš koplyčios
nori girdėti katalikų žo- rime vBti “evuje. Mes ei
sūnų Bruno ir marčią Micha8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčią, kurioj
name, einame, ir vis prieš!
lene; 2 dukterie, Anm Sinke
džius..
vičius ir žentą Michael. ir Roįvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
eidamos
pasimeldžiame: ,
semarie
Barčas:
broli
Joną
nulydėtas į švento Kaaimiero kapines.
GrigąJJonį; brolienę Helen Slo
Daug lietuvių
“Marija, mes silpnos, Tu i
gia ir jos šeimą, ir daug kitų
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
giminių, draugų Ir pažįstamų.
tamus
dalyvauti
šiose
laidotuvėse.
County ligoninėje daug padaryki už mus”. Mes tu
I.ietuvije paliko motiną, brolius
lr seseres.
Nuliūdę:— Moteris, Motina, Tėvas, Broliai, Seserys,
rime
mitingus,
apie
juos
lietuvių. Dauguma skundžia
Velionė priklausė prie Auš
Švogeriai, švogerkos, Dėdė, Tetos ir Giminės.
ros Vartų draugijos.
nieks
nieko
nežino
ir
mes
si, verkia, kad sūnūs, duk
Kūnas rašarvotas namuose:
12346 So. Emerald Avė.
niekada
neišduodame
nei
šei

terys jų neaplanko. Pasė
laidotuvės įvyks ketvirtadie
JOHN F. EUDEIKIS
nį, vasario 5 d. Iš namų 8 vai.
mų,
nei
žmogaus
sielos
pas

džiu, paklausau. Kai ką
ryto bus atlydėta , Sv. Petro
Ir Povilo par. bažnyčią, kurioj
jiems atnešu. Lietuviai be lapčių. Tai jau griežtas nu
įvyks gedulingos pamaldos už
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
velionės sielą. Po pamaldų bus
veik visi eina prie sakra sistatymas.
nulydėta J Sv. Kazimlerl kapi
KRLNER - PRUZIN
nes.
mentų, bet kaip jie godžiai
Dėl darbuotės, kad klau
Nuoširdžiai kviečiame
visus
(toliausia* Patarnavimai — Moteris patarnauja
AMBULANCE Dieną lr Naktį
gimines, draugus ir paž'stamus
laukia suraminančio žodžio, 8įate turiu pasakyti: esu išdalyvauti šiose laidotuvėse.
Phone
9000
620
W.
15th
Avė.
Nuliūdę:— Sūm . Dukterys,
kaip jie laukia, kad kas a- dalinusi virš 100 knygų, aMarti Že-ta«, Brolis, Brolienė
Ir Giminės.
teitų...
pie 700 laikraščių, apie 500
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Kryžius prie juodukės lovos 1 novenos knygelių, per 6 mė
. YARDS 1741-1742
/T
nesius aplankiau apie 500
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
AR
IEŠKOTE
DARBO?
Viena ligonė juoduke, pa žmonių.
Tel. LAFayette 0727
(Įsteigta 1889 m.).
Jeigu taip, —
mačiau, turėjo kryžiuką. Pa
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
Skaitykite “Draugo”
8 vai. darbininkė,
maniau, kad ji katalikė.
iš Stoties WHIP (1620). su P. šaltimieru.
PETER
TROOST
‘
Help
Wanted
’
Skelbimus.
o
toliau
—
apaštale
— O, tu myli Dievą, —
prašnekau priėjusi.
— Ar Tamsta ir darbą,
MONUMENT CO.
— Taip, myliu. Nuo »e-|tarnybą turite?
niau turiu kryžiuką. Nore_ 0 tajp C8U prie kasof
MENIŠKI — VERTINGI
KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
čiau daugiau apie Dievą žį- vjenoje įstaigoje. Kasdieną
PAMINKLAI
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
DO^1‘
dirbu 8 valandas.
MAUZOLEJAI
— Argi negirdėjai apie Jį
— Tai perdaug pervargs
ŽENKLAI
bažnyčioje?
tate belankydama ligonis *
— Aš nekatalikė...
šeimas?!
PASITIKĖJIMO MUMIS
— Buvau Labai tuo nuste — Nejaučiu nuovargio
REKORDAS
binta. Ji myli katalikų reli Darbe pavargstu, bet ne čia
fti firma virš 50 m. tos pačios
giją, bet mažai ką apie ją Aš dirbu dėl Dievo, nepa
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
šeimynos rankose!
žino. Laukia, kad kas pasa vargstu, jaučiuosi patenkin
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
kytų, ir niekas neateina. Da ta ir linksma. Bet aš nuei
PERSONALIZED MEMORIALS
P. I. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
viau j-au rožančių, pasakiau nu ir į “šovą”, nuvažiuoju
At No Addltional Cost.
8354
South
Halsted
Street
Visi
Telefonai: YARds 1419
kaip poteriauti. Paėmiau jos ir į piknikus, turiu good
namų adresą. Dabar ji iš li time, pasilinksminu.
ANTHONY B. PETKUS
S. P. MAŽEIKA
Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
1410
South
50th
Avenue
3319 Lltuanlca Avenue
goninės išėjo, bet aš ją dar — O kai kada ir apsia&aTel. CICERO 2109
Tel. YARds 1138-1139
BUY
DEFENSE
BONDS
WITH
THE
SAVING!
aplankysiu.
roji?
8812 So. Western Avenue
LEONARD P. BUKAUSKAS
— Daug sykių. Iš džiaugs
Tokia vienos moters
Tel. GROvehiU 0142
KRETPKITftS Į
10821 So. Michigan Avė.
mo;
daug
ir
iš
gailesčio.
Apažiūra
LIETUVI VICE PREZIDENTĄ:
L J. ZOLP
Pullman 9661
1846 West 46th Street
Kitoje palatoje radau vy teinu bažnyčion, sėdžiu ir
JOHN W. PACHANKIS
J. LIULEVICIU8
Tel. YARds 0781-0782
rą. Pasiūliau jam katalikų mįslinu: Dievas altoriuje,
4318
S. California Avė.
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce.
laikraščių — nenorėjo, bet Jis mato mūsų širdis. Kas
LACHAWICZ IR SŪNAI
Tel. LAFayette 3572
2314
West
23rd
Place
buvo atėjusi aplankyti jo Jį galėtų pradžiuginti? Jis
MODERNI IšvidinS PARODA:
REZIDENCIJA:
ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. CANal 2515
tikra sesuo. Ta susidomėjo džiaugtųsi, jei daugiau dar
4535 W. Washington Blvd.
5919 South Troy St.
žmonių
prie
Jo
ateitų.
Ir
42-44 East 108th Street
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. ESTebrook 3645
Tel. REPubllc 4298
ir pratarė:
Tel.
PULlman
1270
Tel. YARds 4908
ateitų,
tikrai,
bet
mes
gyveVALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼, vak.; fieitad. lr Sekm. 9iki6 vai.
— O aš ar galiu būti ka
(Nukelta į 7 pusi.)
talikė?

(Atkelta iš 5 pusi.)
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Trečiadienis, vasario 4, 1042

CHICA&OJE IR APYLINKĖSE
Politikos klubo
ištikimybės
pareiškimas

West Sidėje didelis
sąjūdis Raudonajam
Kryžiui remti

DRAUGAS

DR. EMILIJA KRUKAS PRAKTIKUOS MEDICINA CHICAGO LIETUVIŲ DEMONSTRACIJOJ VASARIO
CHICAGOJ
'
16 PAMINĖTI DALYVAUJA AUKŠTŲ SVEČIŲ
Atidarė ofisą 4146 Archer Avenue
Ruošiama įdomi programa

nau kelių kaip jums trupu
tėlį surasti pinigų, paimki
te...

— O ne, aš dirbu įstaigo
je, man užmoka, aš-turiu...

Vasario 16 d. minėjimo) fonijos orkestras susidedam
Mielas skaitytojau, aš sė
komitetas jau baigia prisi tis iš 90 muzikantų ir Da
džiu prie šio užbaigto straip
rengimo darbus. Kaip jau riaus-Girėno legionierių pos
snio ir pirmą kartą taip sa
Roseland. — Suvienytų Lietuviai prašomi aukoti
buvo spaudoje minėta, iškil-, tas. A. R. K. lietuvių viene
per
lietuvių
skyrių
vo gyvenime labai labai gai
Lietuvių Politikos Klubas 9
mės įvyks Ashland Blvd. tai dalyvaus savo uniformo
West
Side
susirinkusios
liuosi, kodėl aš nemoku per
Wardo laikė metinį susirin
Auditorium. Pakviesti žy se. Gi moterys, kurios turi
moterys
Amerikos
Raud.
duoti to užsidegimo, kuris
kimą sausio 27 dieną. Susi
mūs kalbėtojai, kaip tai gu te, arba galite įsigyti lietu tryško iš jos sielos tos
Kryžiui
aukų
sudėjo
$28.00.
rinkimas buvo gyvas, nes
bernatorius Green, majoras viškus tautiškus rūbus, puoš skaidrios Dievo meilės ir to
atsilankė labai daug narių. Stambesnę auką $5.00 auko
Kelly, A. R. K. atstovas Mr. kitės jais.
begalinio tikybinio persiėNaujoji valdyba užėmė vie- jo O. Budaitienė, Panevėžio
Holden,
lietuviai
kalbėtojai:
Kadangi Lietuvos nepri mimo, kurie lydėjo pasako
taB. Tarp ko kito, pasiųsta choro pirmininkė, J. Judi
konsulas
Daužvardis,
redak

klausomybės šventės proga, jimą tos vienos apaštalės iš
sekanti rezoliucija į Wash- kienė $2.00, gi kitos po do
toriai: L. šimutis ir P. Gri rengiama didžiulė lietuvių jų būrelio. Gal skaitytojui
lerį.
Be
to,
Rainienė,
Judiingtoną, mūsų prezidentui
gaitis. Dainuos chorai: Vy demonstracija, tad padary padės tą viską suprasti, jei
kienė, Balčiūnienė, KarlaviRooseveltui:
čių "Birutės” ir "Pirmyn”, kime tą dieną lietuviškai ir prisipažinsiu, kad tą vaka
čienė, Aitutytė pasiėmė la
Ateitininkų draugovės šokė amerikoniškai patriotinę. Su rą atsisakiau nuo vakarie
Franklin Delano Roosevelt pus rinkimui aukų A. Raud.
jų grupė šoks naujus lietu plaukime skaitlingai ne tik nės ir giliai, giliai atsidu
President of the United
Kryžiui. Kai kurioms seka
viškus šokius. Dalyvaus sim- senesnieji, bet ir jaunimas sau:
States
si neblogai. Manoma, šiame
—
- ----------- ------vajuj nemažai aukų aurinkir uŽpildykime salės kiek — Dieve, kokių gerų žmo
Washington, D. C.
vieną kampelį, nes iš mūsų nių esama pasaulyje, ir kaip
! ti.
Reikia gauti
Dear Mr. President:
,i ...
,
x — -au- ■.
Visų ..lietuvių
prašoma
skaitlingo pasirodymo sve mes kiti paskęstame gyve
In this greatest crisis in. kas teikti per kolonijos su-’
timtaučiai įvertins mūsų su nimo kasdienybėje...
darbininkų
the history of the United darytą vienetą.
Chicago Relief adminis sipratimą ir ištikimybę šiai
States, The United LithuaReikale aukų arba šiaip 1
E. S.
tratorius G. J. Klupar prane šaliai.
nierius
ir
vedėjas
Peoples
Dr.
Emilija
Krukas
pra

nian American Poiitical Club informacijų kas link Amer. j
šė, kad iš reliefu šelpiamųjų
WHOLESALE
of the 9th Ward, a poiitical į Raud. Kryžiaus galima krei- dėjo šeimynišką gyvenimą baldų krautuvėse bei direk vyrų negalima rasti 600, ku LIETUVAITE, KURI ĮSI
organization with 400 memb ptis pas vieneto pirmininkę būdama visai jauna mergai torius radio programų. Kra rie reikalingi vaikščioti pe) MYLĖJO Į . . .LIGONIUS
7-~q LIUUOR
ers, piedges its utmost 1q- j Moniką Petraitienę, adresu: tė. Pamylėjo ir pasirihko kai auklėja sūnų Algirdą, mmU8 if kolektuotl Beną pc
(Atkelta iš 6 pusi.)
{STAIGA
yalty in defense of our i 2222 W. 23rd PI. Tel. Can. sau vyru kareivį (seržantą) į kuris lanko Illinois univer- j pierių miesto naudai.
name tik dėl good time. Pa-1
Juozą Kruką. Nors jų šei sitetą ir pasižymėjęs sporte
country. We call upon all 0637.
Mayoras tad kreipės į re- mirštame pasirūpinti, pasa
myniškas gyvenimas gerai bei muzikoj. Dukrelė LaVerlAveitoJam
other Lithuanian organiza- Didelis vakaras
kyti....”
po vtiu>
ne
lanko
aukštesnę
mokyklą
autoritetus
prašydasekėsi,
bet
Emilija
nebuvo
tions in this country and
<Mn«rr>
Staiga
ji
pertraukė
kalbą
į
upon every Lithuanian Ame Sukėlimui lėšų medžiagai patenkinta pasilikti visuo ir taipgi myli studijuoti mu- mas» kad jie būtinai iš šel— Ar jūs manote tą į laik
zįĮęą
piamųjų parinktų reikalinrican to support fully and pirkti siuvimui, mezgimui met paprasta šeimininke. Ir.
raštį parašyti?
REMK1TK
Sausio 31 d. buvo atida-JSus vyrus- Jis sako> kad
rengiama štai, nusprendžia studijuoti
loyally all defense efforts Raud. Kryžiui
SENĄ
—
Būtinai!
tarp
šelpiamųjų
yra
tūksLIETUVIU
of the U. S. A. and every "bunco party” vasario 24 mediciną. Šiandie matome rymas naujai įrengto dr. tančiai galinčių dirbti, tad iš
DRAUGĄ
____
O ji iš širdies ėmė prašy • «*XTER,
Km,
Krukas ofiso. Labai daug
effort to deliver a smashing d., Aušros Vartų parapijos ją pasiekusią tiksią.
MUTUAL LIUUOR CO.
Dr. Emilija šeimininkavo, apsilankė Krukų draugų ne jų tarpo 600 nesunku yra ti:
defeat not only to the trea- salėj. Rengimo komisijon į1707 S. Halsted SL
gauti.
— O, nedėkite mano pa
ROI’LKVĄRI) 0014
cherous Japanese attackers,' eina šių draugijų pirm.: M. auklėjo du sūnus ir dukre- tik į ofisą, bet ir į namus ir
vardės.
Tegu
žmonės
gerbia
būt also to all the barbaric' S’ 55 kP- S- Sakalienė, so lę ir sykiu lankė medicinos 1 lihkėj o sėkmių naujai proLegion of Mary, bet aš ne
Axis forcee or destraction į daUečil» s- Laurinaits- ARD mokyklas, kurias sėkmingai fesionalei darbuotis visuonoriu, kad apie mane žinoand euaUvemenkanddo tha,10 skyr- E' Jurk&tienė, Al; baigė, gi vėliau praktikavo menės labui.
! tų. Dievas vienas težino. Ir
Suprantama,
paaukojus
kaip
liber&tion of the enalaved't0,rtaU8 PuoSimi’ S Balčio- Žymiose ligoninėse,
; per šaltį, ir per lietų mums CONRAD
nienė, Panevėžio choro O. Minnesota, Wisconein valsti daug metų šiam mokslui,
Mayoras Kelly, Chicagos tenka eiti, bet tą tegu žino
peoples and natiohs.
Fotografas
Budaitienė, Am. Rožančiaus jose, taip ir vietinėse, t. y. daktarė buvo priversta ap ir apylinkių civilinės apsau
į
Ftudlja
(rengta pi r
Very traly yours,
E. Draktenienė. Pas šias Chicagoj. Dr. Krukas yra leisti visuomeninį veikimą. gos koordinatorius, įspėja Jo vieno širdis. Aš tą darau j .cog rOfttes
su m o
dernlškorais
tižiai
ne
dėl
atlyginimo,
net
ne
dėl
i domle Ir Hollywood
President Paul Petronis kom. nares galima kreiptis linksma grįžus prie šeimy Bet dabar galima tikėtis, chicagiečius, kad jie būtų
Darba,
ir tikietų.
nos ir prie draugų, pažįsta kad dr. Emilija Krukas daug pasiruošę galimoms priešo atlyginimo amžinybėje, o dėl ] fivteeorals.
Garantuotas.
Secretary Mrs. A. Kilis
to, kad Jį myliu. Ir namie
Šį gražų moterų užsimo* mų ir darbuotis sveikatos pasidarbuos ne tik medici orinėms atakoms, kurios ga daug apie tą nekalbu...
420 W. 63rd Street
noj, bet ir visuomeniškam li netikėtai įvykti.
palaikymo srityje.
j
imą
turėtų
visi
paremti,
neš
— Klausykite, jums ligo Tel.: Biznio ENGIewood 5883
5is-t« iš Vasario 16
Am. Raud. Kryžius reika Daktarės vyras Juozas veikime, ko ir mes jai lin- Mayoras sako, kad jis netu- nis belankant, dovanėles nuRez.:
ENGlewood 684n
minėjimo "Reception" lauja visų paramos, šiai pra Krukas plačiai žinomas biz-j kime.
turi nė mažiausio pasiryžimo nešant, išlaidų susidaro. žimogai mūsų klebonas kun.
tinę ARD rengiamą vaka bauginti. Žmones. Bet reikia
komisijos posėdžio
J. Dambrauskas salę davė Maloniai ir iš anksto
rienę, šv. Kazimiero akade- turėti galvoje, kad jei priešas
Posėdy dalyvavo dr. St. dykai. Lieka tik vestsaidieN. galėjo pulti Havajus, jis ga
mijoj.
Biežiš, MikuŽiūtė, J. Micke čiams skaitlingai dalyvauti. kviečiame

Mayoras pataria
žmonėms budėti

liūnas, K. Deveikis, B. Sur

li pulti ir Chicagą. Anot mai yoro, Chicago yra orinių ata

Visais to vakaro reikalais
Vasario 22 d. (Washingvilas ir A. Valančius.
reikia kreiptis į kom. pirm. ton’s Birthday) prašomi reSavo draugo ir savo tėvo kų zonoje. Tad reikia vei
Apkalbėta daug reikalų. S. Sakalienę, 2317 &o. Hoyne zervuot Šv. Kazimiero Aka draugo niekuomet neišsiža kiau organizuotis apsaugai
Saliamonas ir budėti.
K. Deveikiui pavesta visa Avė. Tel. Seeley 6632. Kom. demijos Rėmėjų Dr-jos va dėk.
tvarka salėj. Tvarkos dabo
karienei.
ti bus pakviesti Kareivių Nebus atkeltas
ARD skyriai po parapijas
draugijos, iš Cicero, nariai.)
jau platina įžangos bilietus
Deveikis tik nusiskundė, kad valdžios biuras
tos metinės pramogos. Be
komiteto pirmininkas teisė Seniau buvo pranešta, kad 1 vakarienės, bus ir šauni ajas Zūris nepranešė jam, ar iš VVashingtono Chicagon kademikių programa, bus ir
kareiviai turi dalyvauti u- bus atkelta federalinis kom pagerbti draugijos amžinie
niformose, ar civiliais dra- pcnsacijų biuras su visu sa ji nariai, kurie nuo seniau
bužiais. Tvarkos reikale ža vo personalu.
ir vykit į Speciali Parengimų
iki vakarienės įstojo į am
dėjo pagelbėti ir B. Survi
Dabar gauta žinių, kad to žinųjų rėmėjų skaičių; jiems
las.
biuro dalis bus nukelta į bus viešai įteikti liūdymai.
Mikužiūtė nusiskundė, kad New Yorką, o visas jo bran
Seserų Kazimieriečių gy
negauna popieros laiškams- duolys pasiliks Washingtone.
venimo vargai vieton lengkvietimams rašyti. Nutarta
vėjus — sunkėja. Priseina
Biųsti laiškus visiems para bendrai tą dieną Ashland 18iųsti dllį gautų aukų Ar
GEGUŽIO VAKARAS
pijų klebonams, kad iš sa Blvd. Auditorium. Pasirodykarimiertečlų misikyklų paragintų žmones da kime, kaip dera tikriems lte-| jai kur kelioe
iSvy.
karts įvyksta tą dieną
lyvautl Vasario 16 paminė tuviams.
AV. ko rugsėjo mėn. 1041.
jime.
Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
Motina Juozapa pareiškė
J.
Mickeliūnas apsiėmė
prie 46-tos ir South Wood Street
rėmėjų centro susirinkime:
Listen to
pakviesti Darius - Girėnas
•
•
•
•
•
"Ką jūs mums duodate, mes
postą, kad dalyvautų in cor
PALANDECH’S
joms siunčiame, Argenti
— Rengiamas —
pore.
,
RADIO BROADCAST non.”
A. Valančius ir K. Devei
VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Featuring a Program af
Tad, matome, kaip reika
kis apsiėmė pakviesti visas
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų
Cicero draugijas dalyvauti YUGOSLAV FOLK MUSIC linga yra padėti ARD ir per
in corpore. Ne tik Cicero, Į Every Saturday, 1 to 2 P. M. jas — kazimierietėms. Tad
bet visos Chicagos lietuvių' STATION WHIP iš anksto ir maloniai kvie Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
kolonijų draugijos turėtų, 15ia UfeeretM (Tep rf tu Dtal) čiame visus įsigyti bilietus rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.
laikyti už pareigą dalyvauti!
i Ir atvykti vas. 22 d. į me-f

REZERVUOKITE
GEGUŽIO 3 d.,
1942 m.!

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

DUORG ROOM 8ET8 — PAK
LOK 8ET8 — BĘDROOM 8ET8
— RŪGS — RAŪiOS — RErRlGEKATORH — WASHEB8 —
MANOKLS — STOVĖS.

ALEI ALESAUSKAS & SŪN,1',
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IURGUIU'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
/•

VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
—

DEŠIMTI

METAI!

—

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

V/HFC-1450 kilj
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

SAUKIAMAS n. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
SEIMAS

D B X U G A B

Trečiadienis, vasario 4, 1942

APVIRTĘS KARO LA IVAS PEARL HARBORE

X Nepamirškite! Vasario
16 dienos minėjimas šįmet
hus Ashland Blvd. Audito
rium, prie Ashland ir Van
B u re n gatvių. Kalbės majo
ras Kelly. Programoj daly
vaus keturi chorai. Pradžia
2 vai. popiet.

Seimas įvyks šį sekmadienį Aušros Vartų
parapijoj. - Ypatingu būdu pavadintas a. a.
kun. dr. J. Navicko seimu. - Daug svarstytinų
reikalų. - Marijonai mūsų, paremkime juos dalyvaukime.
Šį sekmadienį, vasario 8
Aušros Vartų parapijo
je šaukiamas metinis Tėvų
Marijonų Bendradarbių sei
mas. Šis yra penkioliktasis
seimas iš eilės. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šįmet
esame tikri, kad plačioji vi
suomenė gausiai parems.
Seime bus peržvelgta, kas
nuveikta per pastaruosius
metus ir kas darytina per
ateinančius.

X Marųuette Park Mari
jonų Bendradarbių skyrius
sausio 25 d. turėjo sėkmin
gą vakarą. Skyriaus valdy
ba ir komisija šauniai pa
sidarbavo dėl to ir naudos
nemažai padaryta.

ža kapitalo. Šiame seime šie
dalykai turės būt svarsto
mi ir ieškomi nauji pagal
bos būdai.

Marijonai mūsų,
paremkime

(••Draugas" Acine teiepnoio,

X Eduardas Kaulius, sū
nus bulvariškių Juozapo ir
Barboros Kaulių, šiomis die
nomis labai smarkiai ir pa
vojingai serga. Duok Dieve,
sveikatą maloniam jaunuo
liui, o visai šeimai surami
nimą.

U. S. karo laivas Utah, vadinamas laivyno veteranu, japonų orinėmis bombomis pažeistas ir apvirtęs ant šo
Tėvai Marijonai yra mū no Pearl Harbor, Havajuose, gruodžio 7 d. Official U. S. Navy photo.
sų vienuolija. Marijonų tiks
las, kaip visi ne tik žinome,
Vyriausybei reikia
Vasario 16 d. bus
bet ir matome, yra visiems R. Kryžiaus fondas
X Dr. J. A. Buchness iš
visokiausiais būdais padėti.
kalbų
specialistų
uždarytos
mokyklos
peršoko
2
mil.
dol.
Catonsville, Md., dalį savo
Jie padeda visuomenei. Mū
Vyriausybės
nacionalinei
Šio vasario 16 d. įvyks vy
Lietuvos pašto ženklų ko
sų pareiga yra jiems pade-j Raudonojo Kryžiaus fon
A. a. kun. dr. J. Navicko
saugumo
programai
yra
rei

rų
registravimąsis
kariniam
lekcijos išstato Chicago Phiti. Ką mes tik įnešame į Tė dui aukos Chicagoj jau per
kalingi
įvairiausių
kalbų
ži

pagerbimui
draftui.
Tą
dieną
Chicagoj
latelic Society parodoj va
vų Marijonų vienuoliją, mes šoko per du milijonus dole
novai
specialistai
ir
vertėjai.
visos
mokyklos
bus
už

rių.
Chicagai
kvota
yra
sario 6, 7 ir 8 dienomis At
Kuomet buvo svarstomi tą patį atgauname su dide
darytos.
Mokyklų
patalpos
Civilinės
Tarnybos
komisija
3,750,000
dol.
Vadinasi,
jau
lantic viešbuty. Jis yra Lie
šio seimo reikalai, TT. Ma liu nuošimčiu.
bus
naudojamos
vyrų
regispaskęlbė
vertėjams
kvoti

Marijonai yra mūsų — arti du trečdaliai tos kvotos
rijonų Chicagos apskrities
X Teisėjas J. T. Zūris va tuvos pašto ženklų specialis
mus.
Tinkamiems
bus
moka
travimuisi.
surinkta.
tas, ir turi brangią kolekci-.
susirinkimuose vyravo vie paremkime juos.
mos metinės algos nuo 1,800 sario mėnesiui perkeltas ją, taip pat palaiko artimus
Kampanija ir toliau vyk
na mintis: šį seimą pavadin Dalyvaukime
dol, iki 2,300 dol. Aplikaci klausyti bylų civiliam teis ryšius su “Draugo’ red. na
ti a. a. kun. dr. J. Navicko
doma. Kiekvienas kviečia Plėšikai puolė,
jas priima ši komisija savo mo skyriuje. Kriminaliam ir riu Ig. Sakalu, kuris irgi tu
Svarbiausias dalykas yra mas prisidėti kad ir nedidele
atminties pagerbimo seimu.
ofise Washingtone iki š. m. automobilių skyriuje jo vie ri brangią Lietuvos pašto
Šie metai taipgi yra a. a. dalyvauti šiame seime. Visi savo auka. Kiekviena dova vaistinę
tą užims teisėjas Jay A.
ženklų kolekciją.
Du plėšikai pirmadienio kovo 17 d.
arkivyskupo Jurgio Matule būsite kuo nuoširdžiausiai na giliai įvertinama.
Schiller.
priimami.
Ne
tik
delegatai
Aplikantai
kvotimams
ga

vakare užpuolė Paul Stogio
vičiaus penkiolikos metų
Mokėti save suvaldyti,
mirties sukaktuvės. Negali-'kviečiami’ bet ir svečiai,
1 vaistinę, 400 W. 72 gat. Tuo li pasirinkti vieną, arba ke
X Prano P. Zelio butą,
me geriau pagerbti Tėvų Ma- . kiekvienas, kuriam yra ar- į »■ J!
laiflft iama
metu vaistinėje buvo Mrs. lias iš šių kalbų: kiniečių, 3120 West 42nd PI., praeitą reikia mokėti gyventi.
jonai ir jų | jiailūien IdlClOjama
rijonų vienuolijos atnaujin- timi Tėvai Mari
Marijonai
Stogis su dviem dukterim, danų, olandų, prancūzų, vo-’
apvogė piktadakiečių,
hebrajų,
italų,
magi
15
ir
10
metų
amž.
tojo arkivyskupo Jurgio Ma- reikalai
riai. Išnešė pinigais $35 ir
Teklė Šimaitienė
jarų,
modernią
graikų,
nor

Paskirkime
šį
sekmadienį,
tnlevičiaus ir kun. dr. J. Na
Kai moteris suklyko, vie vegų, lenkų, portugalų, ru įvairių daiktų už $135. P.
vasario
8
d.,
Tėvams
Mari

vicko, Tėvų Marijonų Ame
P. Zelis yra gaisrininkas.
Šį rytą yra
nas piktadarių smogė jai į sų, ispanų, švedų.
jonams.
Seimas
įvyks
Auš

rikos provincijos provincijo
laidojama a. a.
galvą revolverio, rankena ir
Kurie kvalifikuoti dar ir1 X E. Rudienė, 2511 West
Radio, Rakandų,
lo, ir ilgamečio vienintelės ros Vartų parapijoj, į kurį Teklė Šimaitie
abu pabėgo automobiliu.
kitomis
kalbomis
taip
pat
ga
■
kuris
laikas
kaip
nenė,
gerai
žino
Amerikoje lietuvių katalikų galime labai lengvai atvyk
li paduoti aplikacijas. Prirei- / sveikavo. šiomis dienomis
ma BridgeporParlor Setų, Pečių
kolegijos rektoriaus, kaip ti.
tietė.
kus jie galės būti pakviesti išvežta į ligoninę. Ji yra nuoDalyvaukime a. a. kun.
tęsimu jų pradėtų ir net iki
Prisipažino
7
namus
Šaldytuvų
širdžiausia ARD rėmėja ir
Ponia Šimai
paskiau į kvotimus.
pačios mirties vykdomų dar dr. J. Navicko atminties pa
tienė sirgo per
Visi aplikantai turi būt darbuotoja.
bų. Tęsdami toliau jų pra gerbimo seime. Savo daly ilgesnį
apvogęs
laiką
ir
dėtus darbus, mes kuo ge vavimu, patarimais ir, kas mirė vasario 1 d., 1942 m., Areštuotas Richard Proz., gerai susipažinę ir su anglų
X Sasnausko vardo vyrų
gali, auka padėsime Tėvams Velionė bus laidojama iš Šv. 18 m. amž., 1124 Wilson avė. kalba, kad galėtų daryti vei choras praeitą sekmadienį
riausiai juos pagerbsime.
Marijonams toliau varyti vi Jurgio bažnyčios 8 vai. ryte.. Jis policijai išpažino, kad timus ir iš šios kalbos į nu Aušros Vartų parapijos sa
Daug svarstytinų reikalų
suomenišką darbą Dievo gar Kun. Juoz. Dambrauskas, paskutinėmis dienomis septy rodytas.
lėj turėjo repeticiją dainų
M.
I.
C.,
Aušros
Vartų
par.
bei
ir
žmonių
išganymui.
X.
nis butus apkraustęs. Iš vie Aplikantai turi būti U. S. Vasario 16 minėjimui. Po
Dabartinis karas sukėlė
klebonas, sakys pamokslą,
no išnešęs 3,050 dol. vertės piliečiai ir nuo 18 iki 53 me pamokos Chiletti valgykloj
daug naujų reikalų. Vienuo
per gedulo šv. Mišias
brangenybių. Policija dalis tų amžiaus.
turėjo susirinkimą, kur nu
lijos ekonominė būklė pasi Tinkuotojams bus
MAŽUTES RADIOS po
Velionė
per
praeitus
kegrobio
atrado,
Aplikacijas galima gauti tarta chorą padaryti gyvu,
darė sunkesnė. Išlaikyti ir
liūs metus yra įdėjus daug
*9.95
I ir H klasės paštuose.
■ veikliu ir atatinkamoj aukštoliau visas įstaigas ir va daugiau atlyginta
geros širdies į įvairius vi
6 TŪBŲ RADIO po
, tumoj.
ryti toliau spaudos darbą
Pla3terers’ International suomenės darbus ir tokiu
Žiniomis iš Washingtono,
bus sunku. Išlaidos padidė Association lokalinės unijos nuoširdumu daug daug yra, vyriausybė planuoja įsteigti j Už abortą kalėti
*19.50
X
P.
Turskienė
ir
J.
Če

nuveikusi
vienuolijoms
i
r
jo, bet pajamos ne. Prisimi No. 5 1,300 narių laimėjo di
ELEKTRIKINIAI
skridikams (pilotams)
mo-į
Nathaniel H. Schaffnę tą darbą, kurį dirba Tė desnį atlyginimą už darbą — labdarybės organizacijoms. ^kl,.!ę°tre !?a”e universi'! nėr teismo nuteistas kalėti pulienė buvo “hostess” Tė
PHONOGRAFAI po
Taip, šiandien šv. Kazimie
vų Marijonų Bendradarbių
vai Marijonai, mes greit pa už dienos aštuonias darbo ro kapinėse bus laidojamą tete. Universitetas turi tin
*19.50
14 metų. Jis pripažintas kal Town of Lake skyriaus va
matysime, kad reikia nema- valandas 14 dol. 60 centų.
kamus mokyklai pastatus.
kilni asmenybė.
tu už aborto atlikimą dviejų kare (bunco party) praeitą
RADIO IR VICTROLA
kartu po
vaikų motinai, kuri nuo to sekmadienį, kur pelno pada
mirė.
ryta arti 50 dol. Pramogoj
*29.50
fitt
vMllt.,
Dr.
Schaffner
yra
53
m.
dalyvavo
ir
kunigai
marijo
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UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

UBT'S

6BT
,
STAcrreo*

A

T’71'

Ali.

Taupyto jams
Mokame
31/2% Dividendus

Darom 1-mus
Morgičlus Lengvom
Sąlygom

RCA VICTOR, ZENITH,
PHILCO, CROSLEY
ir kitų.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
TR

3409 S. Halsted St.

ir

1

TURTAS VIRS...................................... $1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
&

Didelis pasirinkimas visų žy
miausių radio išdirbysčių:

TELEFONAS: CANAL 8887
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas>
sekimų Jūsų biznyje arba profesijoje.

Tel. YARDS 3088
Rudriko radio programos
būna kas:
sekmadienį 5:30 vai. it
WCFL — 1000 kil. radio
stoties ir ketvirtadienį 7
vai. vak. it WHFC 1450 kil.
radio stoties.

