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Britų Karo Laivai Singapūro Kovoje
Bombarduoja
pabėgėlių laivus

Saugo nuo priešo

LIETUVOJE VOKIEČIAI DRAUDŽIA
LAISVA PREKIAVIMĄ

FARIZIEJAI
Gyvenimas visados pilnas
><
■A
žmogynų, kurie viešumoje
būna didžiausi geradariai,
nuoširdžiausi
visuomeninTokijo, vasario 12 d. —
kai ir patrijotai. Sakytum,
Naciai atiminėja sviestui gaminti prie
Japonijos
žinių agentūra
jog jie nešiojasi savo širdis
pasikabinę ant apsiaustų Dome i paskelbė, jog aršio
mones. Konfiskuoja vilnonius rūbus.
atlapų, kad visi matytų jų se Singapūro kovose daly
fe®:
gerumą ir nuoširdumą. Tai vauja ir Anglijos karo lai
Lisabonas. — Vokietijos do įsakymą, kuriuo varž<
didieji žmonijos parazitai, vai, kurie padeda Singapū
ro
gynėjams.
reicho komisaro “Ostlande” ma miestų prekyviečių (turdidieji išnaudotojai ir įvai
•
įsakymu, visi Lietuvos ūki-,' gų) laisvė. “Lietuvos sririausių padugnių elemen
ninkai turi iki 1941 m. gruo- į ties” komisaras nustato, ku
tai, kurie naudojasi susida
Londonas, vasario 12 d.
džio 31 d. atiduo visus prie- riose vietose ir kada gali
riusia padėtimi, kurie žai — Pasak karo pranešimų,
taisu3,
kurie skirti sviestui būti prekyvietėse prekiaudžia švenčiausiais žmonijos britų kariuomenė Singapūre
mušti
arba grietinei nu- jama. Iš įsakymo seka, kad
sentimentais ir net žmonių pravedė keturias desparatigriebti.
, prekyviečių skaičius ir pregyvybėmis.
nes kontratakas prieš japoTas
pats
komisaras
išlei-1
kiavimo dienos sumažinaTai asmenys, kurie tam tik- nūs.
^M
Įjįii
1
iw
w|
l
m1
_______________________
!
mos.
rais atvejais viešumoje yra
•
tUdidžiausi patriotai, bet sa- *
“Aukos” tebeplaukia
vuose rateliuose planuoja L°n(lonas, vasario 12 d.
Ui......
i-e v
Vokietijos reicho komisa
esamai santvarkai galą.
.Singapūras paskelbė savo
~ x.
..
"
i
•
i nusistatymą atmesti japonų
ras
išleido atsišaukimą į
SųflM
' reikalavimą pasiduoti ir
ji/. 71
“Ostlando” gyventojus, ku
• uittu<ae
tt-iephotol
MUITININKAI
I apylinkėse vyksta aršios koriuo “buvusių laisvų Lietu
Amerikos laivai su karo reikmenimis Picifike karo laivų apsaugoje lydimi į kovui
Tačiau yra ir tokių as-1 vos, kai tuo tarpu japonų
vos, ir Latvijos ir Estijos
menybių, kurios niekados bombanešiai apmėtė bombo- plotus. (Official U. S. Navy pfaoto, from-Acme telephoto).
San Diego, Cal., vasario į valstybių” ir Gudijos gyven
nesiskardena savo darbais, mis dvidešimt penkis besi12 d. — Naujasis Jungtinių į tojai raginami aukoti kaikurios, tartum, tyliosios t traukiančių
Singapuro
Valstybių
ambasadorius Ru liūs ir vilnonius daiktus vo
Pasmerktu
darbo pelės, rimtai ir ryž- civilių gyventojų laivus.
sijai, adm.
William H. kiečių kareiviams rytų fron
tingai atlieka savo parei
Standely šiandie įspėjo, jog te. Daiktai turi būti auko
Romos radio paskelbė, jog i
vasario
Stockholmas,
gas. Jie nenori ir nemoka Japonijos
ašis gali “nugalėti Ameri jami iki 1942 m. sausio 5
vėliava plevesuo- J
12 d. — panešimai
12
FkaneiĮ
nuolatinai skelbti savo ge j anti Singapūro
ką” ir ragino sudaryti “ab d. Už daiktus būsiąs moka
centre.
Berlyno šiandie pareiš
rumą, jie nemato reikalo
soliučią vienybę karo pas mas atitinkamas atlygini
kia, jog Vokietijoje pas
kaskąrtas skelbtis esą dimas. Kas nuo atlyginimo at
tangose”.
džiausiais patrijotas, jie ne-I Bntai Parengę laimėti
j Washingtonas, vasario 12
Maskva, vasario 12 d. —
merkti mirtį penki asmetai daikto vertė
“Pirmesniuose
karuose sisakysiąs,
e-------- -------------„-----------_ |va(. d.__ Kongreso vadai šianm
nys, kariųJienas už vo- Šiandie rusai skelbia, jog
būsianti
įmokėta “vieti
plevėsuoja
vėliavomis,. betJ —
Singapūro
radior
pranešė®8 buvom perdaug _pasek- nėms”. labdarybės
įstai
jie savo širdies gilumoje jas pareiškė, jog “japonai . die paskelbė visuomenei, I 81™* vilnttAų reikmenų kovose prieš vokiečius regu ;m
mingi.
valstybes ma goms, Tie vietovių seniūnai
jaučia didžiausį prisirišimą į stengiasi užimti tikrąsias kad šiuo metu reikalinga
rinkinio' kariuomenei, liariai kariuomenei labai nė, kadKitos
reikalinga di-i
mes buvom galingi
prie savo krašto. Jie daž pozicijas saloje.
I džiausios pastangos, kad iš-1 antras už išdavimą ir ki padeda vietos partizanai, — ir mes taip pat manėm. ir miestų burmistrai, kurie
trys žmogžudystes ir kurie per sausio mėnesį Le
nai jaučiasi neužtenkamai
ypatingai pasižymėsią šioje
“Nežiūrint jų nepamatuo- lyginti Singapūro netekimo Į ti
“
Dabar
perdaug
didelis
ningrado
zonoje
nukovė
apiplėšimus
orlaivių
ata

atlikę savo krašto gerovei tų pareiškimų, tikroji pozi- nuostolius
(akcijoje, gausią pažymėji
padvigubinant
skaičius mūsų ramiai ran mus
bent
1,462
vokiečių
karei

kų
metu.
raštu.
ir niekados neprikaišioja
k“J’ p^ešo žygis pasiryžimą suteikti kiekį orkas sudėję, kai laukiame,
viai.
Kitu
reicho komisaro įsa
Kitam, Kaa jis nieko nevei buvQ nukreiptas tiesiog į laivių, tankų ir ginklų Rytų
kad šį karą laimėtų “Jur kymu, visi
(Reikia manyti, kad ir
Rusų
komunikatas
pabrė

kia.
kailiai, o taip
miestą ir buvo pravestas su Indljoms,
Australijai ir
Lietuvoje ūkininkai “au žia, jog partizanai išsprog gis”’.
Tai asmenybės, kurios tam tikra energija.
pat
kepurės,
pirštinės ir
Burmai.
koja” vilnas ir kailius nes dino priešo užnugaryje de
Admirolas taip pat parei- batai iš kailio ir veltiniai
daugiausia dirba ir apie ku
už neaukojimą gresia vynis amunicijos sandėlius Į škė, jog šis karas" galįs nu (vailokai), esantieji krautu
tarpu pranešama,
rias mažiausiai tegirdima. “Mes ne tik kovosime. Mes Tuo
jiems mirties bausmė.)
ir kelioliką traukinių.
kad Jungtinės Valstybės pa
Jos pripildo dirbtuves ir laimėsime”.
sitęsti ilgai ir pridėjo jog vėse ar lombarduose konfis
..
,
siuntusios savo kariuomekarių eiles.
šiuo metu pradedama pa kuojami. Tiems daiktams
Tačiau Londone daugelis nės daiiniu8 i Olandijos saVokiečiai apie pavojų.
•
miršti apie pamoką Pearl pirkti leidimai iki atskiro
sluogsnių įsitikinę, kad Sin- lą Curacao, kuri yra prie
įsakymo negali būti išduoda
Apie partizanų pavojaus Harbore.
AMERIKA, AMERIKA...
gapuro išsilaikymo viltys šiaurinio Venezuelos pajū- Olandai tebekovoja rimtumą galima suprasti ir
mi.
rj0
Paskutiniosiomis
dieno esančios labai menkos.
iš pačių vokiečių pareiški Amerikiečiai sulai
mis, nepaprastoms aplinky Muzika per radio ■
,j Mes ttk pradžjom
Celebes ir Borneo
mų. Pavyzdžiui, Vokietijos
Žydų padėka
bėms susidarius, mes labai
užsienio
ministerija
pažymi,
kė Japonų invaziją
jaučiame dirbtino patriotiz Reuters, anglų žinių agenl Wa8hingtone, tuo tarpu,
Batavija, vasario 12 d. kad šių partizanų veikimu
Arkiv. Skvireckui
mo antplūdį, mes perdaug turą, praneša, jog paskuti-■ d
kongreso narių
dažnai matome įvairiausius niuoju laiku Singapūro »-1„iSjrtukZ.,, jog ne — Olandų Indijų karo va vokiečiai turį rimtai susirū
Washingtonas,
vasario
Lisabonas. — Iš tikrų šal
tariamuosius patrijotus mu dio paleido klasines muzi- tekimas slngapur0 praii- dovybė šiandie paskelbė, pinti, nes kitaip susidarąs 12 d. — Amerikiečių pakraš tinių
patirta, kad Lietuvos
jog olandų karinės pajėgos pavojus vokiečių kariuome čių armotos sulaikė naują
šantis krūtinėn ir . šau kos programą, nors japonai Į
kara b Jį
Bailev tebekovoja
žydų vyriausias rabinas Šaprieš japonus nei.
japonų bandymą išlaipinti piro
kiant: “Amerika, Amerika. anksčiau paskelbė, kad Sin- ^reiški£’jog dėi to ameri
raštu padėka
Antradienį
aviacijos
kovo
įvairiose olandų salyno vie
kariuomenę Bataan pusiasa- J. E. pareiškė
Tau viską mes aukojami” gapuras paimtas.
arkivyskupui
Skvirec
kiečiai neturėtų nusiminti. tose, bet smulkmenų apie se, pasak rusų, sunaikinta salyje, kai tuo tarpu karo
Tačiau širdyje jie ne tik
dvylika nacių orlaivių ir departamentas praneša, jog kui už intervenciją pas Vo
Šios dienos Singapūro kojaučia, bet gerai žino, jog
‘Mes dar tik pradėjom kovų pasėkas nepaskelbė.
žuvo devyni rusų orlaiviai. pusiasalyj kovos susilpneju- kietijos generalinį komisarą
tai netiesa. Jie žino, jog tai munikatas pareiškia, jog ja kovoti.. pareiSkė jis. “NieOlandų
žinių
agentūra
von Renteln dėl
tikras šydas saviesiems ponai numetę is orlaivių ka8 neturi nuaiminti džl paskelbė, jog olandų kariuo
sios ir priešas matomai tik Lietuvoje
žydų gyventojų aprūpinimo
“darbeliams” paslėpti. Prieš naują reikalavimą pasiduo-. , H pirmaiaiaia dviem ka menė aršiai kovoja prieš ja Anglai bombardavo laukia naujų pajėgų.
maistu. Vyr. rabinas su ki
tokius “patriotus” mes tu ti, bet britai į tai dar ne ro menesiais
ponus
Celebes
saloje,
prie
Tuo
tarpu
japonai
okupa

tais žydais apgyvendin* ?
rime paskelbti aršiausią ko sakę.
Macassaro ir Borneo saloje Mannheimg, Brestą vo Masbate salą, kuri yra ghetto Kaune.
vą.
prie Bandjermasin.
Londonas, vasario 12 d. Filipinų salyno centre. Sa- l
Bet yra ir tokių nuošir Rangoonas, vasario 12 d. Ouislingo, nacių
Aviacijos
ministerija! loJe buvo įrengtas vienas Registruoja gyven
Japonai šiandie paskelbė
džių asmenybių, kurios pa — Britai sulaikė japonų pa
pilnutinai okupavę Macassa- šiandie paskelbė, jog anglų geriausių aerodromų.
sirengusios būtų viską pa stangas pereiti Salween upę taikos prospektas
rą, Bandermasiną ir Gas- bombanešiai apmėtė bom Luzon saloje ūkininkai iš tojų paskolas
aukoti, jei jos tikrai su Paan apylinkėje, Burmoje.
matą. Jie taip pat pareiš bomis Mannheimą, Vokieti sislapstė kalnuose arba su
prastų reikalą ir tikslą. To
ir
akupuotus pipdo į Manilą, todėl ausi užsienyj
kias asmenybes mes turime
_
_
Stockholmas, vasario 12 kia, jog atakose ant Bata- joje
at8kiriama
dalis.
šiandie
Bresto
ir
Le
Havre
uostus. darė didelis trukumas dar
vijos, pereitą pirmadienį, ja
būtinai įsąmoninti. '
Amerikos gyvybė yra mūsų d; “ Spaudos pranešimai ponų lakūnai pašovę 20 są
Lisabonas. — Vokietijos
Tuo tarpu Anglijoje prieš bininkų ir gresia maisto
gyvybė ir Ameriko, laimė- skelbia, jog Berlyne netru- jungininkų orlaivių.
reicho
komisaras“Ostlandc”
orlaiviniai pabūklai pašovė trukumo pavojus, Japonai
j
i
mai
yra
mūsų
laimėjimai.
>
tikimam
sumiauktu
maj.
išleido potvarkį, pagal kur;
KASDIEN
vieną vokiečių bombanešį,
Šiandie viena maloniausių kuris numetė bombų pietva atsiišaukė į ūkininkus grįž gyventojai turi iki 1942 m.
Šiandie kiekvienas lietu Todėl už savo skaistesnę V‘dkun Quisligo nacių pasti namo.
sausio 15 d. užregistruoti
vis ' turėtų suprasti, kad ateitį kovodami, mes neats kirto Norvegijai premjero, žinių olandams buvo prane kariniam Anglijos pakraš
vokiečių “reicho kredito ka
pirmoji ir svarbiausioji jo kiriamai turime kovoti už “taikos pasitarimams” tarp šimas, jog prie Amboinos tyje.
laivų prie Gasmatos, New sai” visus piniginus reikalą
visuomeninė pareiga yra šio Amerikos ateitį. Tam mes Vokietijos ir okupuotosios salos nuskandinta trys ja
ponų kruzeriai ir vienas deBritain saloje ir pataikė į vimus, kuriuos jie turi į as
krašto išsilaikymas. Tačiau turime viską aukoti. Ne ma Norvegijos.
Australai
padegė
strojeris,
nors
anksčiau
bu

menis, gyvenančius užsieny
vieną laivą.
neužtenka tik vėliavomis siniuose mitinguose,
bet
Sudarius taiką Norvegi
Japonijos orlaiviai pasiti je. “Šio potvarkio prasme
savo namus papuošti ir sa kasdieniam savo gyvenime, jai nereikėsią mokėti aukš vo pranešta, kad nuskandin japonų laivą
ko Australijos orlaivius ir Vokietija nelaikoma užsie
vo lūpose Amerikos vardą savo kasdienėse pareigose. tų okupacijos mokesnių ir ta vienas kruzeris.
Amerika nepralaimės, jei Norvegija po karo galėsian
Canberra, vasario 12 d. įvykusioje koVoje pašautas niu”. Nuo užregistravimo
nešioti.
Tačiau olandai pripažįs
Šiandie, labiau negu ka mes būsime ryžtingi, jei ti agauti tam tiikras terito- ta, kad esamoji situacija — Australijos karo orlai vienas japonų orlaivis. Iš prievolės paleidžiami tie,
da nors, Amerika turi būti mes būsime pasirengę ir di, rijas, kurios istoriniai pri- Rytų Indljoms sudaro labai viai vakar pravedė atakas šių atakų negrįžo du aus- kurių reikalavimai neprašoka 500 vok. markių.
ir yra mūsų gyvenimo ne- džiausiąs aukas sudėti!
I klauso Norvegijai.
ant japonų transportinių tralų orlaiviai.
rimtą pavojų.
■■ >

■
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U. S. kariuomenė
olandų saloje

Adm. W. H. Standley įspėja Ameriką

Rusų partizanų
kovos su naciais

VASARIO 16 MINEKIM SEKMADIENĮ ASHLAND BOULEVARD

AUDITORIJOJ, 2 VAL. PO PIET

O H A U G A 8

Penktadieniu, vM- 13, 1942
=x=

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Pavyzdingi spaudos
rėmėjai

Iš Federacijos
susirinkimo

1

Po sus-mo P. Grybas pa
kvietė visus dalyvius vai
šėms, už ką priklauso dide
lė padėka rengėjams ir biz
nieriams, kurių vardų ta
čiau nepaskelbė.
Pasilinksminta, pasitarta
apie tolimesnį bendrą kata
likišką veikimą.
Solistė Marijona Galinie
nė padainavo solo, kuri bu
vo pasveikinta gausiu ran
kų plojimu. Ir V. Oepulioniūtė gražiai padainavo. Fe
deracijos 4akyr. aziaugiaai
turėdamas savo tarpe gra
žiabalsę solistę M. Galinie
nę. Sveikiname.
A. A.

LA GUARDIA APLEIDO OCD VIETĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Bes. 6958 So. Talnuui Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0611
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 1-9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marąuette Rd.

Tel. OANal 6X22

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. Callfornla Avė.

Federacijos 4 skyr. meti
TeL REPublic 7808
nis sus-mas įvyko sausio 28
Ofiso tel. VIRgįma 0036
d. Lietuvių svetainėj,
Resideucijoa teL: BEVerly 8244
DR. STRIKOL’IS
Sus-mas buvo skaitlingas.
DR. T. DUNDULIS
PHYSICIAN AND SURGEON
Vedė pirm. P. Medonis. UžGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So, Ashland Avenue
registruoti nauji dalyviai iš:
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avemue
Šv. Antano dr-jo3 — atstoNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: X—3 ir 6-8:30 P. M
Nedėliomis pagal sutartį.
vas T. Wii»on tr Fed, stamTrečiadieniais i pagal sutartį.
Office
tel YARda 4787
būs rėmėjai Ohas. StepaTaL CANkl 0257
Namų tel. PROspect 1930
nauckaa su žmona, S. KlaRes. toL: PROspect 6659
TeL YARda 5921.
p&taa, solistė Marijona
ir
Res.: KENwood 5107.
DR. P. ž, ZALATORIS
Juozas Galiniai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
Sekė raportai. P. Medonis Sljungietės į laikę
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iš rengtų prakalbų su moks
Residencija: 6600 So. Arteaian Avė.
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
leivių kuopa Lietuvos trem Raudonajam Kryžiui
756 VVest 35th Street
• iki O vaL vakar*.
tinių fondo naudai pranešė,
Sauaio
29
d.
Moterų
Są
yra pamylėjusi moną įr lie kad svetainėj per prakalbas
jungos 54 kp. turėjo “bun
LIETUVIAI DAKTARAI
suaukota $186.55. Viso De
tuvišką dainą.
co” ir pinochle vakarą, ku
troite surinkta aukų $306.TeL YARda 3146
ris gražiai nusisekė. Pelno
Pijus Grybas, žymus biz
OR.
F.
ATROČHJNAS
55.
c
acme
nierius ir visų kilnių Lietu Raportas gražus, priim liko apie $60. Pinigai įduoDR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS \
ti
Raudonajam
Kryžiui.
New
Yorko
miesto
mayoras
La
Guardia,
kurs atsivos reikalų rėmėjas. Jis ne tas.
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Didžiaūsia padėka prikteu statydino iš Office of Civilian Defense direktoriaus vie
tik pats atnaujino, bet taip
DR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Sus-mas pareiškė didelio šo kun. J. čižauskui ir šv. • tos. Laikraštininkai jį apklausinėja jam išėjus iš Bnlir
Penktadieniais
gi ir dėdėms Vąišniąmą jau pasitenkinimo ir dėkingu
744 VVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
kelintą metinę prenumeratą mo kalbėtojams: kun. Kaz. ! Jurgio parapijai. Taipgi pa tųjų Rūmų Washingtone.
3147S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 8:30-8:30
dėka priklauso visoms mo
atnaujino.
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Barauskui ir S. Gabaliaus- terims ir merginoms, ku
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
' Teisėjas adv. J. P. Uvi- kųi.
Valandos: 3 — 8 popiet,
rios aukojo dovanų laimėji
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
TeL OANal 5969
ckas, neturėdamas laiko da
1942 metams vienbalsiai mui, būtent B. Strolienė
lyvauti visame lietuvių vei ųžgięta senoji valdyba: pir
Dainauskienė, Miknadtienė,
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
kime, bet aukštesniųjų tart mininkas
Petras Medonis, Bartkienė, Miklosevičienė,
i prie Dievo Stalo ir prie ben
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bankiefas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pe visur gražiai lietuvių var vice pirm. Stasys Atkočiū
drų
pusryčių.
Ofisas ir Rezidencija:
Marozienė, E. Mikalauskie
2158 West Cermak Road
dą kelia ir lietuvių reika nas, antras — Kazimieras
2155
VVest Cermak Road
Ofiso t«L CAN&l 2345
nė, O. Petrauskienė, Mika Pagerbimui Lietuvos isto
X Gražią dovaną įteikė
lanis patarnauja, kiek ga Mišeikis, ižd. Pijus Grybas
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9
OFISO VALANDOS
pagal autartį.
lint, geriausiai. Jis seka lie nut. rašt. Anelė Ambrasie- lauskaitė, Rutkauskienė, M. rijoj vieno iš gražiausių į- parapijai garbingas parapi- Rea.: Seredoj
NuO
7 iki. 8:30 vaL vakarais
7064 8o. Falrfield Avenne
Kasevičienė, O. Jurgutienė, vykių — Nepriklausomybės jonas Stanislovas Urbonavi
Rea. tel.: HEMIock SU0
tuvių veikimą ir dar pasi nė, fin. rašt. Ona KrataviANTRAS OFISAS
čius. Atminčiai savo žmo
E.
Paurazienė,
O.
Kudžienė,
j
paskelbimo
—
1918
metais,
2617
So. We»tem Avė.
žadėjo spaudai patiekti ži čienė, koresp. Matas Šimo
šeromakienė, M. Suobių O vasario 16 d.. — šv. Jurgio nos, neseniai mirusios a. a. ToL YARda 2246
TeL OANal 7X71
nių, kurių pas teisėją visuo nis.
Baronienė, Jokubaitienė.
Marijonos Urbonavičienės,
parapija
ruošia
bankietą.
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien
DR.
C.
VEZELIS
met randasi.
Ižd. P. Grybas išdavo ra Komisijoj darbavosi: M.
nupirko brangų kieliką šv.
DANTISTAS
Ofiso TeL................ VIR$nia 1881
Kasmet
tuo
pačiu
maž

portą
ir
plačiai
išdėstė
Fed.
Detroitie&ai sveėiavos
Kasevičienė ir E. Paurazie
Mišias laikyti.
4645 So. Ashland Avenue
4 skyr. nuveiktus darbus nė. Pagelbėjo: O. Petraus daug laiku vietos lietuviai,
ęievelaade
DR. AL RAČKUS
47th Street
X Padidėjo parapija: ne- vaL: nuo arti
trumpu laiku. Raportas pri kienė, O. Jacobs, M. Valat kad ir įvairių pažiūrų, vie9 vaL ryto iki 8 vai. vak
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Vasario 1 d. “Lietuvos imtas.
Seredoj pagal sutartį.
semai gimusi Edvardo ir
nydavosi
su
parapijonais,
kevičienė, V. Marozienė, R.
1853 VVest 35th Street
žinių” koncerte dalyvavo ir
Apie moksleivių kuopą ir Valatkęvičienė ir E. Maro- kad nors prie tos progos Kazinueros Apanavičių duk Telefonas: HEMIock 5849
keletas Detroit lietuvių: P. jų darbuotę plačiai prane
parodyti tautinį vieningu relė pakrikštyta vardais E1-. DR. PETER T. BRAZIS
LIGONIUS PRIIMA:
Medonis su žmona, S. At šė P. Medonis. O. Kratavį- zaitė.
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL
mą,
susipratimą
ir
susirū

zbieta-Elena.
Rap.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
kočiūnas, S. Rokas, S. Ste- čienė pranešė apie art. An Ligos ir mirtis aplankė
pinimą. Taigi ir šiais me
6757 So. W«steru Avė.
pulionis, solistas J. Valiu na Kaskas, kuriai įteikė var mūsų koloniją
tais
parengimo
rengėjai
ti

OFISO VALANDOS:
A. a. Kaz. Stepanauckas
DR. 6HAR1ES SEGAL
kas, kuris dar ir programoj du Fed. 4 skyr. “American
Popiet nuo 11Ū 3 vaL Vak 7 tU 0
This
KINGof
Ali
kisi
skaitlingų
dalyvių
pa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliimis pagal sutartį.
dalyvavo. Grįžę papasakojo, Beauty Corsage” per Ford (namų statytojas) atsisky rapijos pastogėj.
Cough
Mixtures
4729 So. Ashland Avė*
kad koncertas visais atžvil Sųnday Evening Hour, kur rė su šiuo pasauliu vasario
Telefonas CANal 4796
—Acte Likę A Flash
X Choras kad ir nedide
9
d.
Pašarvotas
koplyčioj,
(2-tros lubos)
giais pavyko. Programa bu Anna Kaskas dalyvavo, ir
Tfi* Kiną of all cough medicinai—8ueklay'»
lis
skubotai
priairuošė
tin

pas
giminaitį
Kaz.
StepaCANADlCL Mi.hjra—hot bean uMd for v.ort
DR. PETER J. BARTKUS TeL MIDvay 2880 Chicago, S*.
vo įvairi, įdomi. Publikos pareiškė jos nuoširdų dė
in ovėr 70% of Conodo’j home». Faif vorlting,
acting Bucklay'l Mizfvre quickly loatani
kamai pasirodyti bankieto tripfe
naucką,
9501
Westminster
OFISO VALANDOS:
and roisos phl.gm lodged in the tubei—cleart
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
buvo arti tūkstančio; ne tik kingumą Fed. 4 skyriui.
gir poseoge.—soothu ratped ra* fiauat, on*
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2. iki 6
ir
Cardoni.
Laidotuvės
įvyks
laiku.
1913
So.
Halsted
St
or fwo »tp» and vrorit coughing ipo.m ceaiei.
iš Clevelando, bet ir apylin
You get raeulft fa«K You <*el the effecl of SuckSt. Atkočiūnas visus ra vasario 13 d., 9 vai. iš Sv.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
lay'i fiutantly. Af all druggiiti.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
X
Sodalicija
praeitą
sek
kių miestų.
ir
pagal
sutartį.
gino rengtis iš anksto prie Jurgio bažnyčios.
Sekmadiesiais
taipgi
pagal
sutartį.
Cievelaudieėiai
svečius gegužės mėn. pikniko,
su Velionis buvo darbštus ir madienį galutinai susiorgaRes. telefonas SEEley 0434.
DR. MAURICE KAHN
nizavo ir išrinko valdybą:
gražiai priėmę, pavaišinę. ruošti ypatingą programą,
T«L
Cicero
1484
malonaus
būdo
žmogus,
už

ADVOKATAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirm. Anielė Gutauskaitė,
Detroitlečiai užkvietė. cleve- pakviečiant iš kitų miestų
tat
visi
jo
gailisi.
iždininke Anielė KanažkaiDR. S. R. PALUTSIS
4631 Sa Ashland Avenue
landiečiua atvykti į rengia sportininkus ir t.t. Suma
Lai
Viešpats
Dievas
su

TuL YARds 0604
tė ir raštininke Teresė Ge WHITNEY E. TARUTIS
mą Federacijos 4 skyr. pik nymas užgirtas, pavesta ko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. teL PLAgR 8800
teikia
jo
vėlei
amžiną
atilsį.
nytė. Mergaitės pasižadėjo
ADVOKATAS
Kamp. 15tos gat. Ir 49th CL
niką gegužės 31 «L Pripuola misijai apie tai pasiteirau
VALANDOS
Serga
OFISO VALANDOS:
CENTRINIS
OFISAS:
ne tik kito mėnesio pirmą
dvi švenčių dienos: gera ti. Komisiją sudaro: P. Me
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, Nedėliomis nuę 10 iki 12 vaL dieną.
8188 SO. HALSTED ST.
B.
Druškauskienė,
I.
Gudisekmadienį eiti sykiu prie
proga ir kitų miestų lietu donis, S. Atkočiūnas ir M.
ir iMural sutarti.
(Uetuvly Auditorijoje)
nienė,
A.
Simanavienė,
M.
VAKANDO8:
Nuo
1-moo
iki
S-teo
Re$.
1625
So. 50th Avenue TELEFONAI:
šv.
Komunijos
bet
dar
ga

viams atvažiuoti. Koresp. Šimonis.
vai vak.
S. centro pirm. E. Paura vėnios laiku suvaidinti reli
TeL
Cicere 1484
Offiee
HEMkek 5624
T«L CALnnaet <877
Emergency -«• call MIDvvay 0091
zienė, L. Surkiūtė, H. Dai ginio turinio teatruką.
184 NO. LA SALLE ST„
Res. — HEMIock 1643.
DR. A. JENKINS
lydaitė
ir
A.
Juodunukaitė.
Room
2014
TeL State 7572
Sav Boss_pay mr W»TM
X Šv. Vardo draugija kad
Linkime greit pasveikti.
(Lietuviu)
Odense, stamps as p*r-t
DR. ALBERT J. VALIBUS
ir neskaitlinga, vis gi pasi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OF My SALARV EAČH VJfcEK PHYSICIAN AND SURGEON
P. M. M. rodė praeitą sekmadienį ir
2500 VVest 63rd Street
• drIVE.
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Būkite malonūs
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 IM 0 Vk vkk.
Nuo
1
—
4
ir
nuo
7
—
9
vakare
SKELBKITE “DRAUGE"
SAVO AKIMSI
LIETUVIS DAKTARAS
Taipgi pagal sutartį.
3408 West ttrd Street
Ofiso telefonas PROspect 0737
T»k vtoaa poaa aklu riaun ppOPTOMETRISTAS

Šiais metais, turint viso
kių užsiėmimų, korespondentai su spaudos platinimu
ne taip sparčiai darbuojas.
Tačiau, dėka susipratusiems
tęvynainiams,
pavyzdingiems spaudos rėmėjams,
kurie patys pinigus nereginami priduoda už prenume
ratas.
Štai, spaudos rėmėjai, at
naujinę prenumeratas; Juo
zas Cress, daug pasidarba
vęs lietuvybės reikalams;
taipgi ir jo žmona Dailina,
kuri nors čia augusi, bet

NIAGARA FALLS, NEW YORK

vostmeA eauaokU Jaa 1

Geltino Up Nighls
MakesManyFeelOM
Burninė,
i» oi
eo, remamber Chat vour

• rour banitb aaotbat
r be Am to non-oraanlo

ką
...__
Aa lioįvolad-(uarante*
▼rapped around aaeb packace aaaurea a rafund of jrnuf money on rr
oaakao* aefąae fųUy aat
nrtjaanuitea? ŽaT’deiao. t
—_

Cystex
nu mui. protoeto you.
f

Pritaikina akinius
atsakomingai ui
prieinamu kalną-

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVejE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:
Calumet 4591
DRL RADIO TATAISYMO
PARAUKITE:

YARDS 3088

Wamq talefenas VTRdnla MM

laekaamtnnotl Jaa modoruli

•St ISSlu
ss icbta] pamuaao
akiai*, kario

Dr/john jTStneUna
Dr, J, I. Smetana, Jr.
OPTOMETRIHTAI

1801 Bn. Ąsbland Avenue
Kampas l»-too
Moom GANAI. SMS —Gfctoaaa
OFISO TAIAimOS
wM«a ptėe a. m. iki »<M p. m
Trod. tu 8oM> t:M A m. 1*1

f:as *.

Rez. Tel. LAFayette 0094

Ofiso lr Res. Tel.: LAFayette 7020

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

PHYSICIAN and SUHOEON

4146 Archer Avenue

3343 So. Halsted Street

Ofiso TeL LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia
šauk KEDzie 2868

VALANDOS:

OFISO VALANDOS:
Kasdien. Uk Iriau t UekmadUnlas —
nuo 2 Iki 4 vai. yoptet tr nue V Iki
8:80 vai. vakarais.

Uekaaadtenlals pagal aualtarlma.
Nuo 2 iU 4 ir UUO 6 Iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
SKAITYKITE “DRAUGI
Nedėliomis Pagal Susitarimą

I

D R A T O A B

Penktaulcūic, vas. 12, -342

=sc

SAUGUMAS NUO PRIEŠO

[HAIRIBOIR©
If VI

vili

Vyčių šokiai

Bažnytiniai suolai

8

Šiauliuose palaidotas filosofas
Sf. Šalkauskis

Gruodžio 8 d. Šiauliuose
palaidotas a. a. prof. S. Šal
kauskis. 3 vai. kūnas išvež
tas iš namų į bažnyčią, kur
J. E. vysk. K. Paltarokas
pasakė pamokslą ir buvo at
giedotas “Libera.” Po to lai
dotuvių eisena, Šiaulių kle
bono kun. V. Bylos vedama,
nusitiesė į Šiaulių miesto
kapines. Po kun. Bylos žo
džio kapinėse velionį atsi
sveikino prof. St. Gruodis
Vytauto Didžiojo Universite
to vardu, J. Ambrazevičius
— draugų ir mokinių, Dr.
D. Jasaitis — Šiaulių visuo
(“Draugu” Acme
telephoto.
menės; dar kalbėjo Preky
Honolulu (Havajuose) golfo aikštėje iS«klaidyti “hužyti seni automobiliai, kad bos Instituto ir Vytauto Di
priešo lėktuvai negalėtų ten nusileisti. Be t0> ten dat kareiv*s nuolat budi.
džiojo Universiteto studentų
atstovai. Be jau įvardintų
asmenų ir artimųjų velio-

nies giminių, laidotuvėse da
lyvavo finansų generalinis
tarėjas J. Matulionis, keli
profesūros atstovai ir gau
sus Šiaulių visuomenės bū
rys. Organizuotai ėjo Pre
kybos Instituto studentai
(jie nešė karstą, tvarkė ei
seną), abi Šiaulių gimnazi
jos, mokytojų seminarija ir
prekybos mokykla.
Prie
kapo sudėti septyni vaini
kai.
Gruodžio 7 d. Kaune Stu
dentų bažnyčioje buvo pa
maldos už a. a. prof. St. Šal
kauskio vėlę. Mišias atlaikė
ir pamokslą pasakė tėvas J.
Bieliūnas. Pamaldose dalyva
vo gausus būrys profesūros
ir pilnaa bažnyčia tikinčių
jų, daugiausia studentų.

Pertaisyti ir visiems daug
Semiformal vyčių šokiai gerįau jais naudotis. Maloįvyksta sekmadienį, vasario
parodyti dėkingumo
15 d., parapijos salėje. Pra-Į <juosnįa auka. Jau kai ku
aidės nuo devynių vakare. rie tą atliko ir būtų labai
Grieš garsus Henry Kayner gražu jei visi kiti parapijoir jo orkestras. Bus labai naį per įigaį neatidėtų seklinksmas vakaras. Visas jau! įį jų pavyzdį.
nimas iš arti ir toli nuošir!
džiai kviečiamas dalyvauti. Baltramiejus Juodys
Mūsų parapijos garbės
Lauksime.
narys gelbės komitetui pa
Krikštas
daryti kolektą bažnyčioje įPraeitą sekmadienį suteik vairiose pamaldose, kada jie
tas Antanui Furticella, kū negalės atvykti dėl darbo
TARPE GRAND RAPIDS, MICH., LIETUVIŲ
dikiui Rudolfo ir Onos (Mus ar kitos priežasties. Sveiki
teikytės) Furticella, 3914 name parapijos nuoširdų rė
“Savitarpinės Pagalbos KIEK IR KOKIOS PROFESIJOS ŽMONIŲ
au šeimyna pasidžiaugei nei
Šauni
parapijos
mėją.
Hemlock g. Krikšto tėvais
sėkmingai baigtais gražiais Žinios” praneša apie Savitar
BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ | RUSIJOS GILUMA
buvo Karolis Furticella ir Gavėnios tvarka
piešiniais. Linkime jam pės Pagalbos pastangas pa
vakarienė
S. (Musteikytė) Darrow.
siųsti į Vokietiją mūsų be
greit pasveikti.
Vasario 18 d., t. y. Pele
Sveikiname linksmus tėve
laisviams dovanų. Be to, rū Daugiausiai išvežta ūkininkų ir miškininku <
Sekmadienį, 8 d. vasario,
nų Dieną prasideda gavėnia
lius ir linkime naujam ka
pinamasi sužinoti visų ne
atgailos, maldos ir Dievo buvo surengta šauni para Apsivedė
talikui visokios laimės.
Vilniaus dienraštis “Nau-. 15 d. suimta ir išvežta 669,
Tikslas
—
»•
j ,
nr laisvėje esančių lietuvių pa
malonių laikas. Visi ragina pijos , vakarienė.
a
.
.
.
.
Nellie
Žiūraitis,
duktė
W.
vardes, kilimo vietas ir jų joji Lietuva” skelbia tokią birželio 16 d. — 425, birže
visiems nupieštus _.
.-.
- .
,
_ .
' ŠI i ūbas
mi iš pradžios pradėti su parodyti
r
.
a . ,
Žiūraičių, su Ist class Prt. adresus. Reikia spėti, kad bolševikų ištremtųjų statis lio 17 d. — 218, birželio 18
kurie atvaizduo- T
, *
~
.
Pirmadienį
Pranciškus tikra gavėnios dvasia, kad paveikslus,
.
.
„ v.
' Joseph Žemaitis, sunum An- tais belaisviais yra Lietuvos tiką Vilniuje:
d. —142, birželio 19 d. —
pas-|,tano ir
. Petronėlės
_ x ... Žemaičių,
Laucis ir Ona Deanovich Velykų dieną būtų pilna ,ja visaan 15 rožančiaus
.
v
Ligi rugsėjo 1 d. Vilniuje 103, birželio 20 d. — 241,
nau’ kareiviai, kurie prievarta
priėmė Moterystės sakra- džiaugsmo ir Dievo malo- laptis. Paveikslai puoš
r
šliubą davė kųn. Thon.aa N. buvo . įjungti į Raudonąją užregistruoti 6,602 tremti birželio 21 d. — 133, birže
jai išdažytas ŠŠ. Petro ir
mentą. Prieš priimant mo- niųO’Kane, klebonas St. Vin- Rusijos armiją ir vėliau pa niai, tik dalelė tų nelaimin lio 22 d. 108, birželio 23-25
Povilo
parapijos
bažnyčios
terystę, Ona Deanovich, ku
cent De Paul parapijos, San teko į vokiečių nelaisvę. Tš gųjų, kuriuos ištiko baisi ir dienomis — 236; prieš birže
Pelenų Dienos pamaldos
ri buvo Serbian Orthodox, prasidės 8:30 vakare. 7:30 sienas. Tam tikslui buvo F?ancisco, Cal. Petronėlė
lio mėnesį išvežta 1,495 ir
ankstyvesnių pranešimų ma nelemta dalia.
renkama aukos, kurias ypač
tapo katalike ir buvo pa bus Graudūs Verksmai.
Žemaitienė
yra
pirmininkė
Iš suregistruotų 4,502 yra 624 išvežta nežinia kada.
tyti, kad dalis tokių Lietu
gausiai teikė, kunigai: J.
krikštyta. Jos krikšto tėPenktadienio vakarą — Lipkus, J. Winikaitis, Wm. Šv. Rožančiaus dr-jos. Ji vos kareivių belaisvių paleis vyrai, 2,380 moterų ir 170
Toliau statistika patiekia
vais ir sykiu pabroliu ir j šventoji Valanda ir Kryturi
du
sūnus
Dėdės
Šamo
duomenų
apie ištremtuosius
ta ir jie jau grįžo į Lietu-, nežinia kurios lyties. Iš na
Misevičius (Savage) iš Dear
pamerge buvo Mr. ir Mrs. | žiaus Keliai.
born, Mich.; Juozas ir Vik- kariuomenėj. Ir tostam gal vą. Visų į nelaisvę pateku- mų paimta ir išvežta 5,513 pagal profesiją. Daugiausia
J? Matuga. Vestuvių
Mišio-|
„
,
,
.
Kazys PriseisiSvylrti-.
Sekmadieni,
vasario 22 toria Morkevttiai;
šių Lietuvos kareivių vokie-, asmenų, iš kalėjimų išga- išvežta ūkininkų, miškinin
se ji pneme savo pirmąją ,
kų, dvarininkų, Jų skaičius
čiai nesiskubina paleisti, nes benta 1,089.
d., po sumos, Kryžiaus Ke Salatka ir šeima; Jonas Raudonas Kryžius
Komuniją.
jie, matyt, reikalingi dar- Į Tautybžs atžvUgiu iStrem- siekia 2,528. Antroje vietoje
liai ir palaiminimas Šv. Sa Druskis ir šeima; Uršulės
Pereitos savaitės RaudoPietuose tarp kitų dalyva kramentu.
Kriščiūnienės šeima; Mr. ir r.ojo Kryžiaus atskaitoj bu- kanĮ,a Vokietijoje., Iš, kitos įįej£
a£r(xĮo: 2,271 Ue- stovi tarnautojai, kurių iš
vo kun. J. J. Naudžius, ma Graudūs Verksmai ir Kry Mrs. Anthony Chappini;
J
J
J
puses neabejotinai prisibijo— —
tuvis, 4,939 lenkai,
158
gu vežta 718. Toliau eina dar
vo
matyt
vardas
vielinės
joras F. Migas, Al. Vinick žiaus Keliai bus trečiadie Stasys ir Bemard Barto ir
ma, kad suskambėjus pir dai, 206 rusai ir 28 kitų tau bininkai. Jų išgabenta 437.
vyrų
ŠŠ.
Petro
ir
Povilo
pair Mr. and Mrs. J. Prusiec- niais, penktadieniais ir sek šeima; Felix ir Gladys ŽuPaskiau išvežta: 167 amat
miems laisvės varpams, tie tybių (vokiečių, totorių).
šalpinės
dr-jos.
Aukojo
$25.
ki.
ninkai, 110 inžinierių, 147 tei
madieniais.
kaitis; dr. ir Mrs. Frank A. Taipgi Liet. aunu ir Dukte kareiviiai atsisuks ir į da
3,901 išvežtasis turi nuo
Adams; Marijona Žaleniūtė; rį.. dr-ja nukojo $5 00. Ma- bartinius okupantus, pana 21 iki 50 metų amžiaus. Vai sininkai, 65 gydytojai ir far
Sveikiname jaunavedžius j Užgavėnių vakaras
Sveikiname naują katalikę.
Mr. and Mrs. Jos. Snow; Jo L'iiu. kad ir lietuviai nepa šiai kaip pereitais metais kų iki 4 metų aini. buvo iš maceutai, 54 sanitarai, 187
Rengiamas
mūsų
parapi

technikai, 432 mokytojai ir
jie išvanojo kailį bolševi
Meldžiame jums Dievo pa
nas Teberis ir šeima; Pra silieka, aukoja kiek gali.
vežta 251, iki 7 metų am profesoriai, 71 studentas,
jos
salėje
vasario
19
d.
Fe

kams.
laimos.
nas Kučinskas ir šeima; Mr.
žiaus — 199, iki 15 metų 145 mokiniai, 450 kariškių ir
deracijos draugijos. Pašok ir Mrs. Harry Choals; mo Vasario 8 d.
amž. — 586, iki 21 metų
Vedasi
site, skaniai pavalgysite, kyklos mergaičių Children susižiedavo Nellie Anne Mepensininkų, 337 policininkai,
amžiaus
—
623.
Nuo
55
iki
Barney Zcborowski ir kortomis ir kauliukais pa- of Mary Sodality; Mot. Są telionis su Eugene Thomas
132 geležinkeliečiai, 24 na
W()LK STUDIO 70 metų amžiaus 453, o dau
lošite.
Visas
pelnas
skiria

1945
Wesl
35"'
Street
Virginia Matuszevvski ry
mų savininkai, 86 prekybi
jungos 42 kp.; studentai Š.Š. Esch. Nellie Anne yra duk
“%re /Ze/r-zZ ZZr'/Z/.-.y giau kaip 70 metų amž. bu ninkai, 10 žurnalistų, 18 ar
toj, vasario 14 d. Priimtuvės mas parapijai. Malonėkite Petro ir Povilo parapijos tė Mr. and Mrs. Julius Mevo 151 senelis. Daugiausia tistų, 31 vienuolis, 11 kuni
bus parapijos salėje. Svei visi dalyvauti.
mokyklos. Šv. Rožančiaus telionis. Diena vestuvėms
suimta ir išvežta pačią pir
kiname.
Motiejus dr-ja« prisidėjo su auka sy dar nepaskirta.
gų, 340 be profesijos ir 87
mąją
trėmimo dieną, būtent, nežinia kokios profesijos.
ai»\ w< i;d phohh.
kiu su M. ir R. Čižauskais Pastaruoju laiku
I.OUEMT PBSSIKI.E ERKES
birželio 14 d. Tą dieną su
PHONE
I. XE A1 EITE 2*13
nupirkimui stovylos amžinai paskelbta iš Board No. 3
imta 2,208 asmenys. Birželio,
PAVE THE WAY
lempai.
Reikia pokarinės
vardai jaunuolių, šaukiamų
Paveikslus nupiešė vietos karo tarnybai. Iš lietuvių
sąjungos - Halifax
pagarsėjęs artistas Walter ‘paskelbti sekantieji: Antho
Hochstrasser." Jis piešimo ny J. Vešiota, Al. Teliczan,
Springfield, UI., vasario
mokslą įgijo savo gimtinėj Albert J. Shupinsky, John
12 d. — Anglijos ambasa
šaly — Šveicarijoj. Vėliau A. Taber, Joseph L. Juodei
dorius Washingtonui lordas
Tbere Ii No eztra charge for VItamln A Ia
Smith Brochera Cough Drops. Theae delidooa
mokėsi Prancūzijoj. Jo pie ka. John Preiksha priimtas
Halifaxas pereitą naktį ra
drops itill cost ooly 5<. (Black or Meothol)
gino sąjungininkių valsty
šiniai taipgi puošia sienas
Smith Brot. Cough Drops are the
į navy.
bių solidarumą pratęsti ir
įvairių įstaigų, Pantlind
only drops eontaining VITAMIN A
Pirmadienį, vasario 16 d.
po karo, nes tai esanti ge
viešbučio, Mich. Nat. Bank
VItamln A (Carotene) raiše* the rcalstance of
mucous membraoet of oose and throat CO
bus rinkimai miesto majoro,
riausia viltis sukurti “nau
cold infectiona, when lack of resisc*
ir k.
ją pasaulį ant senojo griūance
is
due
to
Vitamin
A
deficiency.
komisionierių, supervisors,
TIUD
sėsių”
Paveikslų pašventinimas Library Board ir School
Ambasadorius
kalbėjo
įvyks antradienį, vasario 24 Board, taipgi ir constables.
Abraham
Lincolno
133
gim
d. Tą vakarą dalyvaus kun. Kurie balsuoja prašomi iš
tadienio išvakarės mieste,
Fr. W. Bogg, chancelior laiko apsižiūrėti ir apsvars
kur garsusis Amerikos Pre
Grand Rapids diecezijos; tyti, už ką balsuoti. Į ma
zidentas praleido daug lai
taipgi ir kun. Wm, Savage jorus yra 4 kandidatai. Iš
ko.
iš Dearborn, Mich.
pirmo wardo į commissionMokslas be tikėjimo —
er yna 4 kandidatai ir 3
Nelaimė
tai knyga, kurios nuplėšta
kandidatai į constable.
If this period ln a woman’s life
makea you eranky, reatleas,
pradžia
ir pabaiga. Gaume
Pereitą savaitę artistas
nervoua, irrltable, tired, blue at
times, sufler weakness, dizziV.M.K.-42I
paveikslų piešėjas, kabinda
neaa, hot flashea, diatreas of to go smiling titru trying “mld“irregularitlei”—
dle age.”
mas paveikslą parodai, kri
^cratchintBš
Start at once—try Lydia E.
Taken regularly—Lydia
“Aš tai negaliu padaryti’*,
tęs nuo kopėčių, smarkiai
Plnkham’i Vegetalale ComPinkham’a Compound helps
Fnrąuick trlie from Itchin- of ecarma. pii iptea.
pound. It’s one medicine you build up resistance to auch anathlrte’a foo*. acabiea, ranhta and other «■
susižeidė koją. Dabar kiek — nieko dar nenuveikė. “Aš
can buy today made erpecially noylng symptoms that may betemnlly cauimd akin troublu. uae irorld fnmoaa,
for women—lt helps relieve
tray your age faster than anyartine. antbeptic, liqwd D. D. D Preaaiption.
laiko galės tiktai su ‘kriu bandysiu tai padaryti,” —
O
reotalata. atalnlaaa. Soothea irritatton and
distress due to thia functional
thing. Alio very effective for
tjiiiekly tropą intenae itehinf. S6c trlal bottle
disturbance. Lydia Pinkham’a younger women to relieve*
kiais’ eiti. Atsitiko tai per suteikė pasauliui stebukla
provea lt, oryour money back. Aak your
Compound has helped hun- monthly eramps. Follow label
dniaaat today for D. O. O. FaascMPTIOM.
J. Howes>
gimtadienį, dėlto negalėjo darius.
•_____
.
....__________ • ’
dreds of thousands of women directions. WORTH TRYINOI

Žinios iš Lietuvos

h

NO! NO!
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Linkolno pagerbimas

i

tos šventėje. Tose šventės iškilmėse dalyvavimas aiš
kiai parodys, kad lietuviai vieningai stovi už Jungti
nių Amerikos Valstybių pergalę, kuri atneš ir mūsų
broliams lietuviams laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
Dalyvaudami Vasario 16 dienos iškilmėse, mes paremsime ir Amerikos Raudonąjį Kryžių, kuris didžiojo
karo laiku ne vienam lietuviui ištiesė pagalbos ranką,
jis ir dabar, kai tik galės, vėl išties savo kilnią ir
duosnią ranką.

DRAUGAS
Melną kasdien, i&skyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Nffnėšiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Penktadienis, vas. 13, 1642

Daugiau negu šlykštu
1923 metais Japoniją ištiko nepaprastai didelė nelai
mė. Didelis žemės drebėjimas kraštui padarė daug nuos
tolių. Milijonai japonų liko be pastogės, be duonos
kąsnio. Daug jų žuvo, o dar daugiau buvo sužeistų.
Jungtinės Amerikos Valstybės, vaduodamos krikš
čioniškojo žmoniškumo jausmu, skubiausiai teikė ne
laimės paliestai Japonijai pagalbą. Amerikos Raudo
nasis Kryžius įtempė visas savo jėgas, kad aprūpinti
japonus ir pastoge, ir maistu, ir medikamentais. Tam
tikslui nesigailėta milijonų dolerių, nesigailėta darbo.
Amerikos visuomenė gausiai aukojo nelaimės ištiktų
japonų pašalpai.
Bet kaip japonai už tai atsimoka. Jie iš pasalų ,Amerikos teritoriją užpuolė ir siekią, kiek tik galėdami,
kuo daugiausia nuostolių padaryti Jungtinėms Valsty
bėms.
Tiesiog koktu pasidarė, kai aną dieną generolas McArthiur, vyriausias Amerikos kariuomenės vadas ka
re prieš japonus, pranešė, kad japonai dabartiniame
savo užpuolime vartoja tuos pačius daiktus, kurie 1923
m. Jungtinių Valstybių buvo pasiųsti jų gelbėjimui
žemės drebėjimo katastrofoje. Nieko, berods, šlykštesnio ir žemesnio už šį japonų pasielgimą būti negali.
Taip pasielgti gali tik žmonės be jausmų, be širdies.
Tai barbarai pilna ta žodžio prasme.
Čia yra dar vienas aiškus įrodymas su kuo turima
reikalą, su kuo šiandien tenka Amerikai ir sąjunginin
kams kariauti. Kariaujama tiesiog siu pragariškomis
jėgomis, neturinčiomis jokio padorumo, jokio žmogiš
ko jausmo.

Vakar visame krašte gražiai ir iškilmingai buvo pa
gerbta prezidento Abraham Linkolno brangi atmintis.
Tikrai džiugu, kad visi žmonių luomai, visokių partijų
ir įsitikinimų žmonės aukštino tą vyrą, kurs Jungtinių
Amerikos Valstybių istorijoj taip didelį vaidmenį yra
suvaidinęs ir už savo krašto žmonių laisvę ir gerovę
savo galvą paguldęs.
Šiuo metu, kai Amerikos teritorija yra užpulta, kai
yra reikalas visus krašto išteklius aukoti krašto gy
nimui, kai milijonus vyrų reikia šaukti prie ginklą
verta dažnai skaityti apie Linkolno darbus ir ieškoti
juose šių dienų kovoms ir darbams įkvėpimo.
Prez. A. Linkolnas giliai vertino žmogų. Žmogaus
vertybė, jo laisvė ir gerovė jam buvo pats svarbiau
sias dalykas. Tai buvo jo gyvenimo tikslas, šiam tiks
lui pasiekti jis nįeko nesigailėjo. Kad Jungtinėse Val
stybėse visų rasilį ir visų klasių žmonėms būtų laisvė,
jis nesidrovėjo ir kardą pakelti prieš tos laisvės prie
šus. Jis jautė ir aiškiai žinojo, kad Jungtinių Valsty Judošiiį balsas
Brooklyno bolševikų šlamštas “Laisvė”, polemizuo
bių konstitucija visiems žmonėms garantuoja laisvę,
kad prie demokratinės santvarkos negali būti nei pri dama su Chicagos lietuvių socialistų dienraščiu “Nau
vilegijuotos žmonių klasės, nei vergų, kad visi turi tu jienomis” dėl bolševikų įsiveržimo į Lietuvą 1940 m.,
rėti lygias teises, dėl to Linkolnas visą savo gyveni 35 nr. duoda tokį neva atsakymą:
“Naujienos’ ir dabar nuduoda nežinančios, kad
mą paaukojo, kad panaikinti įsistiprinusius blogumus,
Lietuva yra dalimi Sovietų Sąjungos ir bando ieškoti
kurie ilgainiui ir demokratinę santvarką visai būtų
pažeidę.
neaiškumų Kalinino kalboj.
“Veltui jos ieško neaiškumų! Sovietų Sąjunga yra
Dabar, kuomet diktatoriai yra užsimoję viso pasau
pasakius Amerikos Raudonajam Kryžiui ir dauge
lio tautas ir visus žmones padaryti beteisiais vergais,
liui kitų įstaigų, kad lietuviai yra Sovietų Sąjungos
kuomet pasaulio demokratijos susitelkė tą nelemtąjį
piliečiai, kad Lietuva yra savo valia susijungus su
diktatorių užsimojimą į dulkes sumalti ir neleisti žmo
Sovietų Sąjungos kitomis respublikomis.”
gų padaryti vergu ir bekalbe, beteise diktatūrų maši
Skaudu yra, kad šiuos žodžius rašo lietuvis. Dar
nos dalele, reikia labiau įsigilinti į Linkolno kovos
skaudžiau,
kad tas lietuvis yra savo tautos pardavikas,
tikslus ir priemones. Jei kada, tai šiandien yra reika
lingi Linkolno dvasios ir ryžtingumo vadai, neiešką judošius. Jis tuos žodžius rašo ne iš susiklaidinimo,
sau nei turto, nei garbės,, bet pasišventę kraštui ir vi bet sąmoningai. Jis sąmoningai nekenčia savo tautos,
sų žmonių gerovei. Ir tamsiausiomis krašto gyvenimo nekenčia Lietuvos ir dėl to jis rašo, kad Lietuva yra
valandomis Linkolnas nenusimindavo, nenuleisdavo - Sovietų Sąjungos dalimi, kad lietuviai nėra Lietuvos
rankų, bet dirbdavo ir kovodavo, turėdamas savo min piliečiai, bet Sovietų Rusijos vergai. Kadangi anuos
tyse tik vieną dalyką — laimėti kovą, apginti žm<> baisius žodžius rašantis yra Lietuvos laisvės ir nepri
garas teises, užtikrinti jam laisvę ir padorų gyvenimą. klausomybės priešas, dėl to jis ginkluota Sovietų Ru
Jei Linkolno dvasia ir idealai lydės ir šiandieninius sijos okupaciją vadina Lietuvos “laisva valia susijun
vadus kovoje už tautų laisvę ir visų žmonių lygybę ir gimą” su Rusija.
Kiekvienas geras lietuvis žino, kad Lietuva jėga
gerovę, kova, be jokios abejonės, bus laimėta.
buvo okupuota. Jis žino ir tai, kad Maskvos pravesti
•
“rinkimai” Lietuvoje 1940 m., tai buvo didžiausias
smurtas, didžiausia apgavystė, kad to “seimo” nuta
Organizuotai ir vieningai paremkime
rimas prijungti Lietuvą prie Rusijos tai nebuvo Lie
tuvos žmonių valia, bet Maskvos prievarta.
Amerikos Raudonąjį Kryžių
Neužmirškite, ponai bolševikai, kad demokratinės
Lietuvių tauta nepaprastai daug simpatijos ir para
valstybės
nepripažino Maskvos smurto. Nepripažino
mos yra praeity sulaukusi iš Jungtinių Amerikos Val
stybių. Šiandien taip pat Jungtinių Amerikos Valsty Maskvos sudaryto Lietuvos “seimo” nuosprendžio pri
bių aukšti pareigūnai yra nedviprasmiškai pareiškę, jungti Lietuvą prie Rusijos nei Jungtinės Amerikos
Valstybėj nei Didžioji Britanija, nei Pietų Amerika,
kad Lietuva vėl bus laisva ir neprikįausoma.
Čia pat Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės pa nei Vatikanas. Nežiūrint, kad Maskva yra pasakius
skelbimo diena — vasario 16 diena, šiandien lietuvių Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms,
tauta pavergta nacių, mūsų broliai kenčia vargą ir ne jog “lietuviai yra Sovietų Sąjungos piliečiai”, Ameri
ka ir kitos pasaulio demokratijos lietuvius skaito Lie
ša skaudžią okupacijos naštą.
Ateina brangi ir šventa Lietuvai diena — Vasario tuvos piliečiais ir Lietuvos pasiuntinybes bei konsu
16 diena, kada visa tauta pakilo laisvam ir kūrybin latus laįko legaliai veikiančiais. Tik saujalė lietuvių
gam gyvenimui. Chicagos plačioji lietuvių visuomenė bolševikėlių, aiškių parsidavėlių Maskvai, save skaito
Sovietų Sąjungos piliečiais.
kruopščiai tos dienos iškilmėms ruošiasi.

Chicagos lietuvių plačioji visuomenė Vasario 16 die
ną — Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės paskel
bimo dieną minės vasario 15 d. 2 vai. po pietų, Ash
land Blvd. Auditorium. Tą dieną Chicagos lietuviai ne
tik švęs Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės paskel
bimo dieną, bet taip pat pareikš dar kartą viešai Ir at
virai, kad visi lietuviai yra su Jungtinėmis Amerikos
Valstybėmis už didžią ir šventą pergalę. Per 16 Vasa
rio šventės iškilmes gautas pelnas skiriamas Amerikos
Raudonajam Kryžiui.

Vis dėlto, neužmirškime, kad mes visi esame įpa
reigoti per vasario mėnesį prisidėti prie katalikiškos
spaudos praplatinimo ir sustiprinimo. Šiais laikais ka
talikiškoji spauda ypač svarbų vaidmenį vaidina, dėl
to kiekvienas sąmoningas katalikas visu rimtumu turi
rūpintis jos palaikymu.
Nesusipratėlio vardas nėra nei gražus, nei garbin
gas. Tačiau, gaila, tą vardą šiandien pelno visi tie ka
talikai, kurie vis dar “nemato reikalo” užsiprenume-

_ Tat yisijrieninvąi dalyvaukime didžioj, Uotuyiij tau

ruQtt_teat £Q .Yi£a*į katalikiška laikraštį,___ «______

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 13 d.)

Atsistatydino “Draugo”
Po svietų pasidairius
redaktorius... “Draugo” re
daktorius kun. dr. A. MaD. Ž. iš Cleveland, Ohio,
liauskis, kurs kelis kartus
Brooklyn’o rusiškoj, lietuviš
jau pirmiau prąšė valdybos
ka kalba leidžiamoj, gazietoj
paliuosuoti nuo redaktoriaus
praneša, kad šalę Clevelanvietos, dabar padavė prašy
do jis radęs nepaprastą šei
mą visai atsisakydamas nuo
mą.
redaktorystės.
Vieną gražų popietį — raso D. ž. - nuvažiavęs pas
“Draugo”
direktoriai....
vieną draugę atsiimti dešim“Draugo” bendrovės šėrinin kęs aukotos Sov. Sąjungos
kų visuotiname susirinkime medikalei pagelbai. Įteikus
direktoriais išrinkti: kun. penkinę, toji draugė paklau
A. Ežerskis, kun. M. Kru sė jo, ar nenorėtų jis pama
šas, kun. J. Statkus, P. Mu tyti jos šeimą. “Kodėl ne?
levičius, A. J. Sutkus, kun. Žingeidu.”
J. Kloris.
Nusiveda, sako, mane į
•
nedidelį tvartuką — ogi pil
Ar reikalinga blaivybė?.-. nas įvairiausių gyvūnų: 4
Šv. Bedo kolegijos, Peru, III., ar 5 ožkos, daugybė didžio
ALRKMS kuopa laikė mi sios veislės kralikų, skirtin
tingą, kuriam vadovavo pir gos veislės ančių, vištų....
mininkas L. Šimutis. Tarp
Šią naujieną nuo mano
kitų dalykų, debatuota —
delno gali pasiimti ir Ripley
Ar žmonijai reikalinga blai
į savo “Believe it or not.”
vybė? Gynė J. Čepulis ir
J. Klimas, užpuldinėjo A.
Aną vakarą Kampų na
Peldžius ir S. Bartkus.
muose buvo birdei parė, ku
•
rioj dalyvavo daug—-svečių.
Vyčiai ir studentai.,.. St.
Tokiose parėse, paprastai, iš
Bede kolegijos studentai ir
kyla daug ginčų apie viso
L. Vyčių kuopa Spring Valkius dalykus. Kaž kaip išėjo
ley, III. rengė vakarą ben
šneka apie gramafoną. Vieni
dromis jėgomis. Vaidino
“Karės Metti”. Ankarą 'vedė ginčijo, kad gramofoną išra
do Tomas Edisonas, o Vin
L. Šimutis, kurs ir karštą
cas Stripulaitis ginčijo pr;«.
kalbą pabaigoj pasakė.
šingai. Kai, pagalios, viena
•
moteris jį sudurnino, kad
G ra n d Rapids, Mich. šia
šnekąs pats nežinąs ką, Stri
me mieste yra nemažas bū pulaitis paaiškino:
rys lietuvių. Buvo sureng
— Gramafonas buvo pada
tas vyčių vakaras, kuris
rytas daug anksčiau. Jis bu
su didžiausiu pasisekimu
vo padarytas ne Edisono lai
praėjo.
kais ir ne iš geležines, ale

Mirė kardinolas... Romoj
mirė tikėjimo reikalų pre
fektas kardinolas Diomede
Falconio, buvusia šv. Tėvo
apaštališkuoju delegatu J.
Amerikos Valstybėms.
•
Karo pavojus ir prohibicija... Kylantis karo pavo
jus ar tik nepadarys galą
Chicagos saliūnams. Illinois
legislatūroj norima pasku
binti pravesti bilių kuriuo
būtų įvesta visuotina prohibicija.
•
1
Darbininkai prieš carą....
Petrapily suimta 11 darbi
ninku, kurie kaltinami, kad
jie rengės nuversti carą ir
pakeisti rusų valstybės san
tvarką.
Didelė nauda iš prohibicijos... Prancūzai statistikai
apskaičiuoja, kad Prancūzi
jos gyventojai sutaupysią į
metus apie 300 milijonų fra
nkų pravedus visoj šaly už
draudimą išdirbti ir parda
vinėti svaigalus.
• *
Town of Lake..-. L. Vyčių
13 kp. turėjo savaitinį susi
rinkimą Davis Sųuare sve
tainėje. Susirinkimas buvo
gausingas. Kuopos reikalai
•varstyta gyvai. Gavėnios
laiku nutarta suruošti mil
žinišką vakarą parapijos
naudai.„k- ~ .

m

ai

rojuje iš Adomo šonkaulio.
Vyrai pradėjo kvatoti, o
moterys tuojau užvedė kitą
šneką.

Iš Prancūzijos pranešama,
kad Mrs. Robert Robertson
pabėgo nuo savo vyro dėl to,
kad jisai yra panašus į Mu
solinį. Vyras, sakoma, tą ne
laimę skaudžiai pergyvena.

Jis net paskelbė gazietose
gromatą savo žmonai. Gro
matoj tarp kitko jis taip sa
ko: “Jei tu, širdelė, grįši pas
mane, aš pasistengsiu už
siauginti ant galvos plaukus
ir tada nebūsiu panašus į fa
šistų dučę”.

Ar žmona grįžo, neteko
girdėti.

Aną penktadienį užėjau į
vieną restoraną. Užsisakiau
sriubos ir žuvies. Veiterka
pirmiausiai padėjo žuvį.
— Klausyk, dūšia, sakau
veiterkai, — paprastai aš
valgiau pirmą sriubą, o pas
kui jau žuvį

— Mata’., tamstai nuošir
džiai noriu pasakyti. Žuvis
šilta. O juk tamsta žinai,
kad žuvis negali ilgai šilu
moj stovėti: tuo jau genda.

LABS RYTS!
Rašo Jonas Skelly
!i.
.»
•Vai tai,
t Vai
* J tai
V .I ...
Praeitą savaitę Zigis Pinzeljonis buvo pašauktas draf
to bordan. Daktaras išegzaminavęs sako:
— Boy, tu esi labai svei
kas ir būsi fine kareivis!

Zigis, sužinojęs, kad tu
rės eiti į kariuomenę, parėjo
namo, atsisuko gazą ir....
užsikaitė kopūstų.
— Valgyk, mano sūneli,
valgyk: juoda duona ne ba
das.
— Žinau, mamyte, žinau,
bet ir pyragaičiai nenuma
rins.
— Vai tu vargše, vargše,
nuskuręs, apžėlęs, nevalgęs,
nemiegojęs. Kodėl tu nesiieškai darbo?

— Ką? Dirbti tokiam val
katai, kaip aš. Never!

BUY A SHARE IN AMERICA
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NE TAM KOVOJAI

Moterys Raudonojoj Audroj

Pavergtosios Lietuvos sūnaus

Štai, žvelgiu aš į tolį,
Pro bangas okeano, —
Kas klūpo ten po kryžium?
Tai tu, tėvyne mano,
Tarp darganų, tarp audrų,
Ir ūkanų pilkų...
Vienok vis pasiryžus
žengti laisvės taku!

Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbų išvertė Izabele MatuMviėlūtl
(Tęsinys)

K. BARAS

VIETOJE KART

Ką mačiau keliaudamas, per įvairius
kraštus, į laisvės šalĮ.

(Tęsinys)
Ariadnos Arkadievnos lūpose žaidė didžiausios laimės
Nors
veidas
jau
nublanko,
nusišypsojimas, siunčiamas mylimajam. Bet kartu šitame
Ir akys ašarotos,
Lietuviai tremtiniai Berlyne suprato, kad naciai ne
nusišypsojime buvo nuodų, tokia meilė turi kankinti, žu
Bet vis į laimę žvelgi
(•■' - :■ .-z Ž
nori lietuvių sąjūdžio, kuris rūpintųsi ne tik medžiagi
»' C
dyti. Ji, lyg įspėjusi mano mintis, sustojo, išbalo, jos
Pro geležines grotas,
niais, bet ir kultūriniais reikalais. Naciai bijo bet kokio
lūpos piktai persikreipė, ir ji per dantis iškošė:
Ir skausmų kupina
didesni savo krašte nacionalinio judėjimo. Todėl lietuviai
■
— Kas šis kvailas šokis prieš šios dienos šventę?
tremtiniai Berlyne koncentravosi aplink bažnyčią, kurioj
šešėliuose mirties
Sustojusiam Vladykai dainavo tiesiai į veidą:
—
girdėjos lietuviškųjų giesmių balsai ir lietuviškas žo
Tu lauki, o vis lauki,
l'Ura utfuM" Actu*- luiujjnotoi
Nelaimingą valandą
dis
iš sakyklos. Po pamaldų tremtiniai susiburdavo į ka
Skaidresnės ateities.
Viceadmirolas C. E. L. vinę, kurioj pasidalindavo mintimis. Taip pat kas penkta
Man teko pažinti tave....
Helfrich, olandų karališko dienį kavinėje įvykdavo didesni lietuvių tremtinių susi
Paskui ji paprastai kreipėsi į svečius....
Ne tam juk kėlei kardą,
jo laivyno vadas, paskirtas būrimai, kuriuose naujai atvykęs tremtinys iš Lietuvos
Kad amžinai kentėti,
— Prašau, gerbiamieji, eiti į valgomąjį vakarienės!
sąjunginių valstybių laivy pranešdavo paskutiniausias žinias, kurias kiekvienas atė
Ne
tam
ir
tavo
laukai,
Mes nuėjome į valgomąjį, ir Ariadna Arkadievna, vis
nų vyriausiuoju vadu Toli jęs su didžiausiu susitelkimu klausydavo ir skrisdavo pas
Vien
ašaroms
nusėti.
tokia suniurusi, kreipėsi į vyrą:
muosiuose Rytuose vietoje savuosius.
Ne tam permirko žemė
— Vašia, kiek kartų aš tau sakiau, kad tu pasirūpin
dėl. nesveikumo atsistatydi
Lietuvių aktyvistų frontas, kurio tikslas buvo iško
Tavųjų sūnų krauju, —
tum, kad stalas būtų tinkamai užtiestas? Tu žinai, kad
nusio U. S. admirolo Tho voti Lietuvai Itisvę, mažai ką galėjo veikti, nes naciai
Tik tam, kad pasipuoštum
mūsų Liza to nesupranta! Ar stato kas taip vyno stik
mas C. Hart.
nenorėjo dėl lietuvių tremtinių sąjūdžio gadinti savo
Laisvužės
rūbu
nauju.
lelius, o servetėles kas taip suka?
gerų santykių su Maskva, be to, kiekvieno veiklesnio lie
E. Samienė
— Tu man pati liepei skambinti pianinu ; — atsakė ne- į
bar inima visą kontine. vinę tuvio žingsnis buvo sekamas nacių slaptosios policijos.
jaukiai jos vyras. — Kaip galiu aš tuo pačiu laiku pa
Europą, apart Turkijos. Apie
Lietuviai tremtiniai kunigai bandė gauti Suvalkų
sirūpinti stalu?
2,500 biznio užsiėmimų po trikampy ar Klaipėdos krašte lietuviškose parapijose pa
priešo dominacija dabar vei storacinį darbą, bet kulto ministerijos buvo atsakyta,
Vladyka priėjo prie stalo ir plačiu gestu palaimino
kia su leidimais. Iždo De
valgius. Ariadna Arkadievna ir patarėjo našlė persižeg
(ŠIS YRA ANTRAS IŠ SERIJOS TRUŲ STRAIPSNIŲ, partamentas dabar turi stra kad lietuviai kunigai rytprūsiuose nepageidaujami. Jei
nojo, o kiti tik palenkė galvas. Visi susėdo. Šeimininkė
kulto ministerija būtų davusi leidimą lietuviams kuni
visiems įdėjo žuvies ir užpylė sosu, pirmiausia, žinoma, KURIE APIMA SVARBIAUSIUS PUNKTUS RAPORTO tegiškas informacijas apie gams dirbti pastoracinį darbą — Vokietijos vyskupai mie
TAUTAI, RAPORTAS APIE APSIGYNIMO PASTANGŲ a£es ir ašies kontroliuojamų
Vladykai.
-------------PROGRESĄ, PAGAMINTAS FAKTŲ IR SKAITLINIŲ firmų 8Udėtį, veikimą ir i8 lai būtų priėmę į savo vyskupijos parapijas, ypač ten,
Tylą pertraukė motina. Ji dėl paskutinių metų liguis OFISO PREZIDENTO ROOSEVELTO PRAŠYMŲ).
kur yra lietuvių. Ne vienas vyskupas jau buvo kelis ku
toriją.
tumo paliko jautresnė ir savo nuomonę dabar mėgsta
nigus pažadėjęs paskirti į parapijas, bet visos viltys bu
sakyti stačiai į akis. Taip ji kreipėsi į Vladyką:
Įšaldymas svetimų pinigų vo palaidotas kulto ministerijoje.
Kuomet Suv. Valstybės Suv. Valstijų alijantams, tai
— Atleiskite man, Vladyka, norėčiau paklausti vieno terioja priešą visose pašau- i nėr koks labdaringas žygis, apsaugoja užkariautų šalių
Šiandien Vokietijoje yra apie 30,000 lietuvių, kurie,
dalyko. Jūs visas elgesys, kaip jūs dainuojate, šokate j lio frontuose, bekraujinis su- bet realybė. “Lend-Lease” turtą Suv. Valstybėse, ne
bėgdami nuo bolševikų teroro, atvažiavo, 1941 m. kovo
ir t. t., viskas prieštarauja, kaip aš suprantu dvasinin sirėmimas yra vedamas yra karo ginklas,
duoda patekti į ašies ran mėn., su vokiečiais repatriantais ir dar keli šimtai lietu
ką, aš to negaliu suprasti. Man rodos, kad toki dalykai prieš ašies jėgas, kuris gali; “Lend-lease teatras”, sako kas. Kada Vokietiją ir Ita
vių tremtinių, anksčiau apleidusių bolševikų okupuotą
“gyvajai Bažnyčiai” prieštarauja.
tapti lemiančia kova, pagal i raportas, “yra visas pasau- liją birželio mėn., 1941
Lietuvą. Jų visų noras ir didžiausias troškimas — grįžti
Klausimas buvo stačiokiškas ir užgaulingas. Vysku Raporto Tautai, išleistas Ar- lis”. Skolinimo — Nuomavi- suparaližavo jų pastangas į savo gimtąjį kraštą, bet naciai ne visus išleidžia, vienas
pas paraudo, bet atsakė tuo pačiu minkštu balsu, prie chibald MacLeish, direkto mo programa, sako rapor įgyti svarbią medžiagą iš va kitas gavo leidimą grįžti į Lietuvą, o visi kiti gyvena tik
kurio mes jau veik buvome pripratę:
riaus Faktų ir Skaitlinių tas, veikia visose pasaulio karinio žemyno. Jie vartojo viltimi, kad gal ir jie bus tokie laimingi lr pamatys savo
— Ne, tas visai neprieštarauja bažnyčios dvasiai. Ofiso.
dalyse. 33 valdžios apart An Amerikos dolerius ir Ameri mielą tėvynę. Vieni lietuviai okupuoti nacių, o kiti Vokie
“Mirusioji” arba “Senoji Bažnyčia” norėjo žmogaus kūŠi “ekonominė kova” yra glijos, pagal tą bilių, gali kos bankų parankumus sa tijoj pergyvena šiurpias dienas.
ną žudyti, ir ji nieko daugiau nesugebėjo, kaip rengti kova komercijos ir prekybos, prašyti pagelbos. Tam tiks botažui, šnipąvimui ir propa
Kur lietuvis bebūtų: ar ištremtas į Sibirą, ar okupuo
žmones mirčiai. Bet “Gyvoji Bažnyčia” rūpinasi gyvais mainų ir pirkimų, paskolų lui beveik 13 bilijonų dole gandos kovai Pietų ir Šiau
tos nacių, ar gyvenąs Vokietijoj, ar kituose kraštuose, visi
rų Amerikose.
žmonėmis. Žmogus leistas pasaulyje gyventi, o ne mirti. ir sutarčių, juodraščių ir rių jau paskirta.
Prieš Japoniją smūgis bu jie, su Aleksendravičiumi—Kossu, sako:
— 0 kur yra gyvenimas, jūsų nuomone? — klausė blokadų, kova sulaikyti ašies
“Iš Skolinimo-Nuomavimo
mano motina, ir jos klausimas buvo kaip teisėjo, tardant dirbimą karo pabūklų sutai pinigų, britų bazės statomos vo aršesnis. Japonijos eko
— Pakentėki, brangi nelaiminga tėvyne,
nomija
priklauso
nuo
jos
Rangoonan
Burmoj
ir
Karasunkų nusikaltėlį.
Tau padėsiu šį purvą nelaisvę išbrist.
kymu visokios grynos med
chi prie Arabian jūrų, ir ki-» importo. Taip pat jos karo
— Pirmiausia, šio gyvenimo prasmė — džiaugsmas. žiagos nuo ašies.
Patikėk, patekės tavo laisvės aušrinė
mašina.
Japonijos
susisrotose svarbiose Persian užla
Kiek galėdamas, turi stengtis pergyventi kuo daugiausia
Ir nuo rankų vergijos grandinės nukris.
Pabrėždamas pasaulį — joj ir Eritrėjoj. Su 50 mili vimas karo medžiagos bai
džiaugsmo. Juk pakaks laiko ir karste dūlėti!
— O pomirtinis gyvenimas? — klausė toliau motina. apimančią kovą, raportas jonų dolerių iš Skolinimo- gėsi liepos mėn. 26 d. kada
Tu į ateitį eisi, kaip nėjai nė senovėj,
'— Pomirtinis gyvenimas ? — juokėsi vyskupas lr pa praneša, kaip kitos Ameri Nuomavimo Armijos Oro Suv. Valstybės, Britanija ir
Ir laisva, kaip niekad nebuvus laisva.
sižiūrėjo į motiną, kaip mokytojas į vaiką, pasakiusį kos respublikos prisidėjo Korpuso perkėlimo komanda Olandija įšaldė jos pinigus.
Mes gyvensim laisvi Tavo garbei ir šlovei,
prie
prašalinimo
priešo
įtek

Juodraštis
iš
tikro
yra
su
jau pristatė tūkstančius lėk
naivišką ir juokingą sprendimą. — Ir jūs tikite tokioms
O tėvynė graži, brangi Lietuva.
mės
žemiau
Rio
Grande.
Pa

rašas
asmenų
ir
firmų
su
tuvų — Pan American Airnesąmonėms? Tai vyskupų ir turtingųjų išmistas; po
brėžia,
kad
13
bilijonų
dole

ways gavo pinigų naujam kuriais Amerika nutarė ne
piežius sugalvojo todėl, kad galėtų savo aveles išlaiky
13. Tremtinių Kūčių vakaras
rių
“
Lend-Lease
”
pinigais,
keliui skersai Pietų Atlanti- prekiauti Surašąs dabar tu
ti, o turtingieji, kad geriau galėtų liaudį išnaudoti!
ligi šiam laikui paskirta ką. Kitas “Lend-lease” oro ri apie 5,600 vardų, ir jis re
Ariadna Arkadievna tuo tarpu jam pripylė didelę vy
Mes, lietuviai tremtiniai, 1940 metų kūčių vakarą
prezentuoja
bilijonus
dolerių
kelias
pasiekia
Icelandiją.
no taurę degtinės, ir jis ją vienu mauku išvertė. Jo iš
praleidom ne savoj tėvynėje—Lietuvoje, kuri buvo pa
APKLAUSINĖTAS
ašies
įvestmentų
Pietų
Ame
Sunkvežimiai
pripildyti
su
blyškęs veidas lengvai paraudo.
vergta rusų bolševikų, bet vokiečių žemėje.
“
Lend-lease
”
kuru
ir
aliejum
■
rikoj
ir
kitose
Šalyse,
— Jei jūs netikite į pomirtinį gyvenimą, tai jūs neti
Kun. prof. Ylos, kuris rūpinos lietuvių tremtinių Ber
keliauja vinguotu Burma
Apart kiek nors slaptų
kite nė į Kristų, kaip Dievo Sūnų! — tęsė motina gin
lyne dvasiniais reikalais, pastangomis buvo suruošta Ber
Road, Chinijos svarbiausia įvežimų, tiesioginė prekyba
čą, nervingai glamžydama servetėlę. — Kam, pagaliau,
lyne šauni kūčių vakarienė, su turininga menine progra
gyvybine linija.
| ®u ašies firmomis užbaigta.
jūs dar dedatės vyskupu?
ma, kurioj dalyvavo per 300 lietuvių tremtinių. Beje,
Pereitą kovo mėnesį tik 18 Problema yra apsidirbti su prieš kūčių vakarienę, 1940 m. gruodžio 24 d. 6 vai. vaka
— Jūs turite tikrą tiesą. Nėra pomirtinio gyvenimo,
milijonų dolerių Skolinimo- firmomis, kurios slėpia prie- re bažnyčioj buvo šv. Mišios, per kurias bemaž visi kū
nė Kristaus, Dievo Sūnaus. Kristus buvo geras, labai pa
Nuomavimo pagelbos duota,
prekybą. Kaikurioms čių vakarienės dalyviai priėjo prie šv. Komunijos. Kaip
žangus žmogus, pirmasis komunistas, bandęs tais lai
kompanijoms
pasiūlyta net
Lapkričio mėn., 1941 m. su
kais komunistišką gyvenimą, kuris žemėje turi sukurti
didinga ir gražu buvo, kada prie Dievo stalo prisiartino
iki
75%
vertės
eksportų
už
ma
kilo
ligi
283
milijonų
do

rojų.
, pulk. K. Škirpa, buvęs Lietuvos įgaliotas ministeris Vo
vartojimą jų vardo.
lerių
per
mėnesį.
Iš
viso,
1,2
kietijai. Jo pavyzdys ne vieną religiniuose klausimuose
Motina nublanko ir baimingai pasižiūrėjo jam į veidą.
Juodraštis ir kontrolė
bilijonas
dolerių
praleista,
, atšalusį lietuvių tremtinį sušildė ir paragino kogreičiauŽiūrėjo į jį ir Ariadna Arkadievna, ir visi lyg laukė iš
Amerikos eksportų yra eko
kas
sudaro
10%
visos
sumos,
i niai dvasioje atgimti. 0 vienas taurus vokietis kunigas
jo naujo pasiaiškinimo. Bet ji įpylė vėl jam stiklinę deg
nominiai
ginklai.
Daug
ne
kurią mes praleidome apsi
atvirai pasakė:
tinės, ir jis ją vienu atsidusimu nurijo. Jo veidą išmetė
svarbių eksportų siunčiama
gynimui
ir
karui
nuo
“
Skoli

tamsiai raudonos dėmės, alkoholis varė savo darbą ir
— Jūs lietuviai esate laimingi, kad jūsų vadai ben
nimo-Nuomavimo” įstatymo į Pietų Ameriką “gener&li-1 drauja su Kristumi ir ieško jame stiprybės ir išminties,
matės, jog tuojau pasigers.
priėmimo.
, niu” leidimu, bet tie leidi- • pas mus blogiau, mes beveik neturime politikų, kurie, vie
— Kaip aš tikiu, visi taip tiki, — tęsė jis toliau, —
Nuo balandžio mėn 1940 1 ma* neduot‘ juodraščio var šai, nieko nebijodami, su Kristumi Eucharistijoje susi
bet. visi kiti nedrįsta taip prisipažinti; tik aš vienas tu
dams. Išdavimas leidimų
m. skaičius valdžios įstaigų,
riu drąsos. Vadas buvo taip pat žioplys, kaip ir kiti, dar
pagreitintas, ligi 3,000 apli-1 tiktų atvirai pasidalintų mintimis apie svarbiausius tau
kiekviena
veikiama
savo
man vienuolyne naujoku esant. Archiriejus mane pada
kacijų per dieną.
į tos reikalus.
("urau(M" A«n« tel.pbotoi
ypatingoj
dirvoj,
tiesiog
ne

rė naujoku. Aš jį sekiojau, nes labai ilgėjąus Dievo. Aš
Po pamaldų visi tremtiniai sugužėjo į jaukią salę,
“Prašalinimas ašies kontro-'
Alfonsus Gately, darbi šė ekonominę kovą priešui. liuotų oro linijų Pietų Ame-' kurioj laukė skani kūčių vakarienė.
negalėjau be “Dievo” gyventi, taip pat ir pomirtinio
gyvenimo. Aš stebėjau žmones, kaip jie kankinasi, ir ninkų kuopos užvaizdą lai Įšaldymas svetimų pinigų rikoj” sako raportas, “yra >
Pulk. K. Škirpa, prieš pradedant kūčių vakarienę, pagalvojau, turi kas nors būti, kas atlygintų jų kančias ve Normandie, apklausinė yra aprašytas kaipo ekono puikus pavyzdis pasekirin »akė turiningą kalbą, kurioj aiškiai pabrėžė giliausią vilir skausmus. Ir aš pats esu daug pergyvenęs; buvau naš tas, kaip ir kokiu būdu gais minis ginklas, kuris padeda gos ekonominės kovos. “Oc- <4, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma. Po minislaitis ir visiems painiojausi po kojų, paskui patekau į ras iškilo minėtam laive Amerikos draugams ir yra tane” gazolinas buvo sulai- tcrio K. Škirpos kalbos iš visų vakarienės dalyvių krišNuotrauka padaryta jam iš- nelaimė priešui. Daugiau
vienuolyną, ir archiriejus mane padarė naujoku.
kytaa nuo įtartų kompanijų. *ynių pasipylė galingi balsai:
ėjus iš apklausinėjimų kam- kaip 7 bilijonai dolerių 33

Raportas tautai II

J Bus daugiau.)

bario.

i šalių įšaldyti; kontrolė da-

(Tęsinys 6 pusi.)

į

(Bus daugiau)
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iki 15 birželio, 3-čią dalį iki , dūkto buvo parduota ir už sų raportus pernai, tai ga*
rugsėjo 15 ir paskutinę dalį kiek; 2. Reikalaujama pa vote blankas per paštą.
/t
iki gruodžio 15 d.
1 rodyti visas išlaidas ūkio.
Kas pirmą kart šįmet pil
Juo
didesnis
uždarbis,
tuo
Nuo
pelno
atitraukiamas
dysite
income taksų raporRadio kalba - J. P. Varkalos, valstijos
nusidevėjimas triobų ir ma-1 tus, patys turite gauti iš
didesni taksai:
Nuo gryno uždarbio virš šinų. Likusi suma bus far seno pašto rūmų income
registruoto auditoriaus iš stoties WHFC
taksų blankas ir išpildyti.
' $10,000.00 sumoka 29 nuoš.1 merio metinis uždarbis.
Chicagoje - 7:45 P. M. vasario 12,1942
Kuriems paranku atvažiuo
Nuo gryno uždarbio virt Kon,oracijos
Todėl apie tą komplikuo-1S20'00000 «<“>°ka «
Visos korporacijos mažos ti į Bridgeport, tai virš nau
Labas vakaras!
Nuo gryno uždarbio virš ar didelės turi pildyti in jos Budriko krautuvės ran
Praeitus du ketvirtadie tą apskaičiavimą “Earned
100,000.00 sumoka 69 nuoš. come taksų raportus. Jeigu dasi mano raštinė. Budriko
nius aš trumpai išdėsčiau, Income” aš ir nekalbėsiu.
N“° L”““0'’™8'?"“
i korporacija baigė metus su J radio va,andos klausytokas turi pildyti Income tak Visi biznieriai ir profesiodarbio sumoka 79 nuoš.
nuostoliu, tai lengva paro
sus, kiek leidžiama atitrauk-j natai turi pildyti income
Partnerių biznis
dyti nuostolį. Bet jeigu kor
ti nuo uždarbio pragyveni-t taksų raportus
poracija baigė metus su už-!
mui ir užlaikymui savo šei Dabar trumpai apie inDaug biznierių, profesioA.
A.
mos, arba taip vadinamo come taksus biznieriaus ar
advokatų suside ,darbiu, tai
.. apskaičiavimas
,
Kiekvienas d&
R
8Utverja korporacijos taksų yra la
“Exemption”, ir už ką dau ,) ofesionalo.
KAZIMIERAS
giau, be “exemption”, lei biznierius ar profesionalas .. rtnerehi .. ir bendromis bai komplikuotas ir reikaALIŠAUSKAS
džiama atitraukti nuo už turi pildyti income taksus jėgomis varo biznį. Vienas 1lingas žinovas, 1kuris be
Gyveno: 2916 S. Kmerald Avenue.
darbio. Minėtos dvi kalbos jeigu pavienio asmens me- iš partnerių turi išpildyti klaidos išskaičiuotų income
MirS vas. 10 d, 1942 m., 6
taksus.
Korporacijos
šįmet
tilpo Chicago dienraščiuose tinė apyvarta buvo $750.00 “partnership return”, kur
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iŠ
“Drauge” ir “Naujienose”. arba daugiau, o vedusio $1,- viso biznio įplaukos ir iš moka nuo 6.6 puoš. iki 50.6
Šiaulių aptder., Skaiszlrės paparapljos ir miesto, o augo JoKas neturėjote progos gir 500.00 arba daugiau. Žino mokėjimai yra išdėstyti ir nuoš. income taksų nuo pel niškės
mles'e. Amerikoje išgy
veno 35 metus.
dėti jų per radio, tai ras ma, kiekvieno biznieriaus ar nurodytas grynas pelnas ar no.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį
Barborų
(po
tėvais
kite tuos minėtų laikraščių profesionalo pajamos viršys nuostoliai. Partnerių sutar Income taksų blankos
Saulaitė, kl'us IŠ Plungės par.,
Juodėnų kamo): Svogerkų Elenumerius ir sužinosite tei šias skaitlines ir todėl, kad tis nurodo, kokiomis sąly Kurie pildėte income taknų Meškauskienę; švogerl Ste
ponų Mešknurfkn, giminaičius,
ses, kuriomis galite vado išvengti nemalonumo atei gomis partneriai dalinasi
Juozapų Ir Veronikų Mažonalčlus.
Marijonų
Ir Benediktų
vautis pildydami savo in tyje, kiekvienas biznierius pelną ar nuostolius.
Taparausk”s, Kr'kftto vaikus,
Vienų
Metų
Mirties
ir
profesionalas
turi
pildy

come taksų raportus už 1941
Vincentų Stonį, Marijona TaSulig šitos sutarties, pel
parauekaltę. Kazimierų Butvi
Sukaktuvės
metus. Tiems kurie atsi ti income taksų raportus. nas arba nuostoliai tokiu 1
lų Ir kitas glmin-'s Amerikoje;
o L'etuvoje paliko 2 seseris,
Biznierius ar profesiona būdu yra išskirstyti. “Part-'I
kreips laišku į mano ofisą
Joana Jankauskienę Ir Antani
na Plumbarglų Ir jų š-lmas ir
ir prisius adresuotą sau vo las turi smulkmeniškai pa nership”, kaipo toks, jokių
ktt-s gimines.
Ve'lonia - buvo TT. Marijonų
ką su pašto ženklu, pasių rodyti, kiek turėjo pajamų income taksų nemoka. Kiek
Bendradarbiu ir Sv Kazimiero
Vienuolyno Garbės Narvg.
siu nuorašą minėtų dviejų per visus metus ir kiek jis vienas partnerys nurodytą
TEKLE
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioie, 3307 s. LtVAITEKCNIENE
kalbų, kurios liečia kiekvie išmokėjo už parduotas pre- jo vardu uždirbtą pelną prituonlca Ave. Laidotuvės įvyks
(po tėvais Buttrvlčaitė)
šešta d . vasario 14 d. Iš koply
ną darbo žmogų ir namų kės, ar medžiagą, kokios jo . deda prje 8avo a3meninio
čios 8:30 vai. rvto bus atly
Jau sukako vieni metai, kai
dėta* I Sv. Jurgio par. bažny
savininką pildantį income buvo išlaidos algomis, tak- uždarbio Jeigu "partner.
negailestinga mirtis atskyrė iš
čia. kurioj ivks ge-’u'i-gos pamūsų
tarpo mylimų moterį
mpldoo už velion'o s'e'a. Po pa
sais, nuomomis, šviesa, ši- ghjp„ atneSŽ nu08t0,t tai
taksus.
ir motinų, Teklę Vaitekūnlemaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
nę.
zimiero karines.
luma, pasigarsinimais ir vi- nuo sav0 a8meninio uždar.
Netekome savo mylimos va
Nuoštrd'iai kvič'am" visus
“Uždirbtas uždarbis”
sario 14 d., 1941 m.
gimines, draugus Ir paž stamus
sos kitos išlaidos biznio, fa- bio atima 8kirtą jo vardu
Nors laikas tęsiasi, mes jos
du'”v-,iti SI-'"-' la’dotu ėse.
niekados negalėsime užmiršti.
Šiandien paliesiu dar vie briko ar profesijos kaip kad nuogtoĮį
Nul'flde: Moto-*-, fi ng-rka,
Lai gailestingas Dievas sutei
š'oar-rls »r G'm'nč«.
kia
jai
amžinų
atilsį.
ną atitraukimo nuo uždar reikalauja atskaita “H” in
T a'd direktn-tus An*ms M.
Mes. atmindami tų jos liūd
Phi'lipn, te'. YARds 49"8
nų prasiSalinimų iŠ mūsų tar
bio rūšį, kuri paliečia kiek come taksų raporte. Kiek-I Farmeriy raportai
po, užprašėme gedulingas Sv.
Mišias
(su egzekvijomis)
už
vieną asmenį, pidantį income vienas biznierius, fabrikan-, Farmeriai turi pildyti injos sielų, vasario 14 d., 194 2
taksus už 1941 metus — tai tas at* profesionalas turi, come taksų raportus kaip
m.. Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčioje, 7:30
+
apie “uždirbtą uždarbį”, an vest užrašus savo įplaukų įr visi kiti gyventojai. Farvai. ryto.
Kviečiame visus gimines ir
gliškai vadinamą “Earned ir visų išmokėjimų.
draugus, kaimynus Ir pažįsta
į meriai turi naudoti tam tikmus dalyvauti Šiose pamaldo
M1
Net Income”.
se ir kartu su mumis pasi
Grynas pelnas — tai biz-1 ra* priruoštas blankas 1040F
melsti už a. a. Teklės sielų.
Po pamaldų kviečiame J na
ONA GUDLINKIENE
Be taip vadinamo “exemp- nieriaus, fabrikanto ar pro- atitinkančias jų bizniui* kur
mus po num. 2041 W. 63rd
(po tėvais Krauzaitė)
Street.
tion”, kiekvienas iš darbo, fesionalo uždarbis ir nuo Par°do: 1. Kiek gyvulių,
Nuliūdę lieka: Vyras, Duk
Mirė vasario 12 d„ 1942 m.,
tė. žentas, Anūkas, Srauo ir
11:30 vai. ryto. sulaukus pu
profesijos arba mažo bizne- šios sumos jis atitraukia paukščių, javų ir kiaušinių,
Giminės.
sės amžiaus.
lio gyvenantis žmogus dar “exemptions”
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
užlaikymui vaisių ir abelnai ūkio proTauragės apskr., Guvalnlų km.
turi teisę atitraukti 10 nuo savęs ir savo šeimos o nuo
Amerikoje išgyveno 42 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
šimčių gryno uždarbio arba likusios sumos moka 6 nuoš.
sūnų Antanų, marčią Adelę ir
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
anūkes Dolores Ir Shirley; duk
metinio pelno. Grynas pel arba daugiau sulyg “surterį Antaniną,
žentų George
PRUZIN FUNERAL HOME
Regan ir 2 anūkus George ir
nas gautas iš visų kitų šal tax” lentelės. Nuo likusios
James: brolį Jonų Krauzų Ir
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
Jo šeimų. Ir daug kitų giminių,
tinių iki $3,000.00 taipgi sumos po atitraukimo “exdraugų ir pažįstamų.
Velionė priklausė prie SusiPHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
skaitomas “Earned Income” emption” pragyvenimui, dar
vienyjlmo Brolių ir Seserų Lie
tuvių.
ir nuo tokio uždarbio lei reikia atitraukti 10 nuoš.
Kūnas pašarvotas koplyčioje,
718 West 18th Street. laidotu
džiama atitraukti 10 nuoš. gryno uždarbio, apba taip
vės įvyks pirmad.. vas. 16 d.
Iv koplyčios 8:30 vai. ryto bus
vadinamo
“
Earned
Income
atlydėta į Dievo Apvelzdos pa
Nuo gryno pelno, bet ne
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
algos, viršijančio $3,000.00, Credit” ir nuo likusios su
nės sielų. Po pamaldų bus nu
(Įsteigta 1889 m.).
lydėta J šv. Kazimiero kapines.
yra kitoniškas apskaičiavi mos uždarbio mokėsite 4
Nuoširdžiai kviečiame visus
nuoš.
mas. Nemanau, kad tarpe
gimines. draugus Ir pažįstamus

INCOME TAX - UŽ 1941 METUS

t

t

PETER TROOST

klausytojų yra daug tokių,
Minėtos dvi skaitlinės su
kurie dividendais iš didelių daro sumą income taksų,
biznių ar per spekuliaciją kurias reikia sumokėti su
namais, stakais ar arkliu- raportu. Income taksus gakais pelnė virš • $3,000.00i Įima sumokėti ratomis: pu
praeituose metuose.
sę su raportu, antrą dalį

>

MONUMENT CO.

šiose

laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus. Duktė. Mar
ti, Žentas, Brolis, Anūkai Ir
Giminės.
Laid. direktoriai Lachawlcz
Ir SOnai, tel. CANai 2515.

Al A

CLASSIFIED

ANTANAS
STANKEVIČIUS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTFP — VYRAI
UMP PI ATKILS
Patyrę prie oksidavimo darbų.

AI.MCO.

1750

W.

Fulton

St.

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ
KIMŠOJAI REIKALINGI
Kreipkitės

prie:

Employment Office

ARMOUR and COMPANY
4Sr<1 Ir Parkers Avenue
UNION STOCK YARDS
TEKINTOJAI
Apturėję nesenai atgal nekuriu ma
šinų
mums dabar vra reikalinga
gauti 6 "PRECISTON" TEKINTOJU,
“Internal, ext®rnal” Ir “cvlindrlcal”
darbams. T'ktal patyrę vvrai lai at
sišaukia.
Gera užmokestis,
pasto
vūs dnrhal.
4401 No. Ravenswon<1 Ave.

‘'OPF-PDE'lSEn" vyras reikalingas
prosvti vv.ru kotus. Turi būt 1st
claas. K:to''l n“nts'šauklte.

A. CERKFI. * SONS
334 So. Ma<ket St.

Mirė vasario 11 d., 194 2 m.,
5:20 vai. popiet, sulaukęs pusės
amžinus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
šauliu apskr., I.igumų purap.,
Yoniškaičiu kaimo.
Amerikoje
išgyveno 3 9 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Onų (po tėvais Kiseliūtė), ir daug kitu giminių, bei
draugu Ir pažįstamų.
Velionis priklausė' prie S.LR.K.A.. 160-tos kuopos Ir prie
Lietuvių Piliečių kliūbo.
Kūnas pašarvotas namuose:
4011 So. Talman Avenue. Lai
dotuvės įvyks pirmad., vas. 1C
d. Iš namu 8 vai. rvto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo
Panelės Švenčiausios par. baž
nyčių. kurioj Įvyks gedulingos
pamaldos už velionio stelų. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalvvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris ir Giminės.
Laid. direktoriai: Laehawiez
Ir SOnai, tel. CANai 2515.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FELING WORKS
Taisome visokius plūktus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų speclalvbė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” kainavlmo surašo.
Prisiųsklte
plūktus
paštu
“parcel
post”.

HELP WANTED — MOTERYS

28 NO. LOOMTS STREET

OPF.RATERKOS
Tiktai patyrusios. Prie •■'single neeĮ die’*
mašinos, siūti
bovelpln“s ir
"ravon" dreses.
Taipogi reikalingos
PROSYTOJOS.
"Section" darbai.
Geriausios darbo sųlygos. Pastovūs
darbai.

Tel. MONROE 1397

KORACH BROS.

5-KAMBARU
MPRINIS
"Bl'NOAtOW" PARSIDUODA.
Insuluotns
atikas (pastogė), langais įrengti už
pakaliniai porčlai. Ši namelį gali
ma matyti šeštadieniais ar sekma
dieniais. Atsikreipkite:

913 West Van Buren Sir*>et

A. L. I.ARSON, 1414 W. 71st Place

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tek LAFayette 0727
Radio Programas — 19:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
iš Stotie. WHIP (1620), su P. šaltimleru.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

A. + A

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AM B ŪLA N
DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

KAROLINA PETRULIENE
(po pirmu vyru Kodienč, po tėvais Grigaiiunaitė)
Gyveno 946 West 31st Place
Mirė Vasario 10, 1942 m.. 10:00 v. vak., sulaukus 78 m. amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ Panevėžio apsk , Upytės parap.,
Akalicų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimierą, du sūnus Ka' roli Kodi ir marčią Marijoną. Antaną Kodi. marčią Marijoną
tr jų šeimą (kuris gyvena LaMesa. California ir tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje 33 metus); 4 anukus: Edward Ro
dis ir jo šeimą, Bemice Deikus ir jos šeima. George Kodis
ir Alice Tirrito; 4 pro-anukus; 2 Sesers dukteris: Rozaliją
Kodis ir jos šeimą Jr Marijona Gabris ir jos šeima ir daug
kitu giminių, draugų-gių ir pažįstamų. Lietuvoje paliko daug
giminių.
Velionė priklausė prie Tretininkų ir Apaštalystės Maldos
draugijų.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Ave.
Laidotuvės Įvyks šeštadienį. Vasario 14 d., 1942 m. Tš
koplyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapinės.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėce
Nuliūdę: Vyras, SflnaI, Marčios, Anūkai, Pro-anukal Ir Gi
minės.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Philips, Telefonas
Yards 4908.

dalyvauti

jams mielu noru aš suteik Mokėdami Income taksus
siu income taksų blankas. mes prisidedame prie šalies
Tuomi aš baigiu ir savo išlaikymo.
pranešimus income taksų
klausimu.
Raginu visus income tak
sų raportus gerai išpildyti.

ši firma virš 50 m. tos pačios

šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

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

LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Uthnanlan Chamhcr of Oommerce.

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

TeL ESTebi
>rodk S3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.: fieštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui
matote “Drauge”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKU8
S. P. MAŽEIKA
1410 South 50th Avenue
3319 Lituanica Avenue
Tel. CICERO 2109
TeL YARds 1138-1139
8812 So. VVestern Avenue
LEONARD F. BUKAUSKAS
Tel, GROvehUl 0142
10821 So. Michigan Ave.
L J. ZOLP
Pullman 9661
1646 West 46th Street
J. LIULEVICIUS
Tel. YARds 0781-0782
4348 8. California Ave.
LACHAW1CZ IR SENAI
Tel. LAFayette 3572
2314 West 23rd Place
Tel. CANai 2515
ANTANAS M. PHILLIPS
42-44 East lORth Streel
8307 Lituanica Avenue
Tel. PULlman 1270
Tel. YARds 4908

SAUGOJAMOS PACIFIKO PAKRANTES

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Wast Pullmano
naujienos
’ Vasario 5 d. parapijos sa
lėje įvyko Raud. Kryžiaus
vieneto susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 35 mote
rys ir merginos. I susirin
kimą atvyko ir konsulo žmo->
na J. Daužvardienė, kuri
pasakė reikšmingą kalbą ir
nurodė, kaip veikti. Susirin
kime dalyvavo ir klebonas
kun. M. Svarba. Vieneto vei
kėjos pranešė, kad jau turi
surinkusios Kukų aųvirš
$50. Išrinkta valdyba: pirm.
Genevie Perėdna, vice pirm.
Mary Ryan, rašt. Christina
Piktužis.
Reikia pagirti mūsų ma
žos kolonijos skaitlingą bū
rį veikėjų, kurios stojo į
pagalbą savo kraštui bekovojančįam
su pavojingu

m

D B A U O A B

Penktadienis, vas. 13, 1942

Sorokas, finansų rašt. it
iždininku — Geo. GabrieL
Sveikiname.

Vasario 8 d. mūsų bažny
čioje kleb. kun. M. Švarlis
pakrikštijo Edvardo ir He
ienos Žilevičių dukrelę var
dais — Nancy Joyce. Svei
kiname tėvelius ir jauną lie
tuvaitę!
Dėdės Šamo kariuomenė
je tarnauja iš mūsų parapi
jos sekantieji jaunuoliai:
Antanas Matuliauakas, Vla
das Lapic, Jonas Galdikas,
Edvardas Janutią Vaičius,
Jonas Petravičius, A. Mar
cinkevičius, Edvardas Šal
kauskas ir Leo Laurinaitis
Pranešta tėveliams, kad A.
Kažkur Kalifornijoje Pacifiko
Matuliaųskas, Y. Lapic ir patruliniais karo lėktuvais.
A. Marcinkevičius mūšiuose
su japonais buvo sužeisti,
Šaltimiero Radio
bet nepavojingai.

pakrantes

Raportas tautai

Daug respublikų norėja iš
pirkti svetimus savininkus,
bet neturėjo iš ko.
Astuonių milijonų dolerių
paskolos fondą s buvo įstei
gtas, kad palengvinti tokius
nupirkimus. Rugsėjo mėn.,
1939 m., buvo 4,109 mylių
ašies dominuotų linijų Bo
livijoj. Dabar visai nėra.
Buvo 5,495 mylios Columląijoj, 494 mylios Eucuador,
1,210 mylių Peru. šiandien
visai nėr. Ir darbas beveik
užbaigtas kitose šalyse”.
Suv. Valstybės sulaikė
ašį nuo strategiškos medžią
gos iš visų šalių, nupirkdama medžiagą, kuri eitų prie
šui.
“Prieš pabaigą 1941 m.”
raportas prideda”, sutartys
("Draugas” Acme telepbotM
užbaigtos su Chile, Meksika
nuo priešo saugoja amerikiečiai lakūnai ir Peru dėl jų visos vario
produkcijos. Lapkričio mėn.
1940 m. mes sutikome nu
pirkti visą Bolivijos ciną, ku
ri nesiunčiama į Angliją.

Daržams įdirbti kampanijos
Sekantis vieneto susirin
Klubas nesnaudžia
Vasario
12
d.,
7
:30
vai.
kimas įvyks vasario 11 d.,
Sausio 26 d. šaltimiero susirinkimas Chicagoje
8 vai. vakaro, parapijos sa vakare, parapijos salėje bus Radio Klūbas laikė susirin
priešu.

lėje.

i raa "
Vasario 1 d. SS. Petro ir
Povilo parap. bažnyčioje
pakrikštyta Stasio ir Hele
nos Rimkų dukrelė vardais
— Rose-Mary. S. Rimkus
jau kelinti metai eina para
pijos komiteto nario parei
gas ir taip yra veiklus vy
ras.
M

Vasario 15 d., 6 vai. va
karo parapijos salėje, vado
vaujant parapijos komite
tui, rengiama šaunus priešužgavėninis vakaras su įvairumais ir visokiais pasi
linksminimais. Gahios sei
mininkės pagamins visokių
gardumynų, o komitetas pa
sirūpins kitais reikalingais
dalykais. Bus ir gera muzi
ka šokiams. Visi kviečiami
dalyvauti.
A' a ■ I. n
švento Vardo vyrų dr-ja
gerai gyvuoja ir kas kartas
vis daugiau naujų narių įsirašo. Praeitą sekmadienį
bendrai ėjo prie šv. Komu
nijos.

Vasario 2 d. dr-ja turėjo
metinį susirinkimą. Išrink
ta 1942 metams valdyba:
pirm- — Leo Konstant, vice
pirm. — Evaldas Radavi
čius, nutar. rašt. —- Frank

“bridal shower” Albinai Meteišytei. Girdėti, moterų ir
merginų dalyvaus
labai.
skaitlingai, nes Albina yral
pavyzdinga ir gerų tėvų
mergaitė.
Rap.

Nepaprasta programa
ir šauni vakarienė
Raselendas, vasario 11 d.
— “Mes idėjom daug kruopa
taus darbo ir rūpesnio bet
tikimės, kad šia rengiama
sis bankietas bus vienas ge
riausių ir į jį kviečiame at
silankyti plačiąją lietuvių
visuomenę”, pareiškė Šv.
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų ketvirtojo skyriaus
pirmininkė Adela Rimkus.

Ruošiamasis akademijos
rėmėjų bankietas — vaka
rienė įvyks šį sekmadienį,
vasario 15 d., 6 vai. vaka
re, Visų Šventųjų parapijos
svetainėje, 108 ir Wabash
Avė.
Rengimo komisija

Pir

mininkė pareiškė, jog vaka
rienei paruošta įdomi ir ver
tinga programa, ir esą pa
sižadėję atsilankyti skaičius
garbingų svečių. Todėl ir
kviečiama visa lietuviškoji
visuomenė šį paręngimą
nuoširdžiai paremti.
B-

kimą, kuriame prisaikdinta
valdyba 1942 metams.
Sus-me svarstyta penkto
ji metinė šaltimiero ŠurumBurum, kuri įvyks sekma
dienį, balandžio 12 d. Ash
land Boulevsrd Auditorijo
je. Taipgi nutarta baigti,
Infantile Paralysis Drive.
Jis baigtas šaltimiero specįale programą dedikuota
prezidentui Rooseveltui jc
deimantinio
gimtadienio
proga.
j Naująją valdybą sudaro:

Chicagoj ir apylinkėse iškeliama vadinamoji Victary
Garden (Karą laimėti daržų
įdirbimo) kampanija. Tas nė
ra naujas sumanymas. Pir
mojo pasaulinio karo laikais
ši kampanija buvo sukelta
visuose miestuose. Ir darbo
žmonės daug ką laimėjo.
Judrios šeimos prisiaugino
kiek reikiant sau daržovių,
Nereikėta jų pirkti. Kuone
tušti žemės Sk'l'ypal
visi
mieste buvo įdirbti ir užso
dinti įvairių rūšių daržovė
mis.
I
Šio karo laiku imamasi
didesniu mastu įdirbti dar
žus. Karas gali tęstis kele
rius metus. Viskas brangsta,
viskas varžoma, ko nebūta
pirmiau. Tad žmonėms, žino
ma, darbininkų šeimoms, ir
siūloma įsidirbti daržus ir
tuo būdu palengvinti sau gy
venimą.

THAT'S LIU

tarti daržų įdirbimo kampamją.

Susirinkimas įvyks pe-ixtadienį, vasario 13 d., 2:00
popiet, Chicagos parkų distrikto administracijos na
muose Burnham parke.
šin suairinkiman kviečia
mi ne vien Chicagos, bet ir
aplinkinių miestelių atstovai
iS organizacijų ir klubų kune domisi Victory daržų;
įdirbimu. Komitetas sako,1
jis tikisi atstovų sulaukti iš
Waukegano ir Gary, Ind. Su
atrinkusieji gaus progos iš
kelti savo sumanymų, kaip i
sėkmingiau patraukti žmo- ,
nes prie daržų įdirbimo.

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiienlaia.

Chicągo Heights, 111. —
Vasario 5 d., parapijos sa
lėj buvo suruoštas vakaras,
kuriame man teko rodyti
judamuosius kalbamuosius
paveikslus. Žmonių prisirin
ko pilna parapijos salė. Ma
lonu man buvo patarnauti
lietuviams, nes mačiau jų
didelį susidomėjimą ir pa
sitenkinimą rodomais pa
veikslais.

Telefonas: VIRglnia 949$
A. F. CZESNA, savininkas

taliausio egoizmo.

LKįUOK
ĮSTAIGA

J. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ
Chicago, Illinois
Tel.: CALumet 7358

Uvettotaias

KĘM' iTĘ
BK.U
___ Sav
W «ANTER.

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina Rheumatiški
Skausmai, Diegliai,
Rankų
ar
Kojų skaudėjimas
ir
tirpimas,
kaičiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per vėlu. Tuojau reikalauk
DEKENS OINTMENT, Tūkstan
čiai imonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Moatj. Visa
dos žūrėk, kad rastūsi ant dė
žutės vardas DEKENS
OINTMENT, tai tik tada apturėsi tik
rąjį. Kaina 75c. ir $1.50.

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

LIETUVIU

DRA . GA

MUTUAL L1UUOK CO.
1707 B. Halsted 84.
Fw«.

BOULKVARU WH

CONRAD
Fotografas

, Ktudlja įrengta plr
i jiob rūšies su mo
derniškomis
užlaii domis ir Hollywood
* Svteeomis.
DarkaiI Oaiantuotaa.

420 W. 63rd Street
Tet: Biznio - ENGIewood 5883
.» ' EN€Hewood 5840

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DLNINO ROOM 8HT8 — HABLOR S£TS w BEDKOOM 8BTS
— BUOS — RAMOS —
r“SSB&S2Sf’-

aa

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonai REPUBUC 6091

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

Prie progos noriu nuošir
džiai padėkoti klebonai kun.
P. Katauskui už vaišingą
priėmimą ir parodytą susi
domėjimą mano patarnavi
mu.

Per didelis savęs vertini
mas visuomet veda prie bru-

J

=»=

INCOME TAX-us

A1£X ALESAUSKAS & SONS

MASSttCL
__

1657 W. 45th St..... Komp. Paulina St

9

Kaz. Aukškalnis,
Filmų rodytojas

Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remia
katalikiškąją spaudą. Dėl to
ir Tamsta pasisteugk gauti
“Draugui” naują skaitytoją.
Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma Išauklėti gero būdo be
tikėjimo.

WHOLESALE

pirmininkas Petras Vilkelis,
vice pirmininkas Jonas Yekas, protokolo raštininkę
Je&nne Saucunaitė, iždinin
kė Julia Šaltimieras, fina;,
sų raštininkas Louis Jog
minas, maršalka Janas Pe
redna, legalis patarėjas ad'
Listęn to
Chas. P. Kai. Pašto viršui.
PALANDECH’S
Kreutgen, sekr. Bruno A
Smardack kalbėjo apie pre
RADIO BROADCAST
zidento Roosevelto kalbas,
Featuring a Program oi
Mieste tuo reikalu suda
pasakytas sausio 6 d. 77taaa kongresui, ir apie lietu rytas komitetas. Dabar jis YUGOSLAV FOLK MUŠK
vių dalį National Defense. šaukia įvairių patrijotinių Every Saturday, 1 to 2 P,M.
organizacijų, klubų ir lokali STATION WMP
Susirinkimo ceremonijos
nių gerinimų sąjungų atsto
TUS kUaeyeUa (To. tk. W*l)
darė įspūdžio visiems atsi
vų susirinkimą plačiau aplankiusiems. Vakarą paįvai
rino Florutė Slepikas, afcordionistė, ir kiti šaltimiero Jr
Paulina Russian and Turkish Baths
radio artistai. Vaišės irgi
Savo Sveikatą Pagerinsite
Pageri
Atsi'ankydami
visus patenkino.
J. J.
į šią Modernišką
mišką Lietuvių Įstaigą!
ilNIAI TREATMENTAI
ELEKTRIKINIAI

Padėka

Keliais mėnesiais vėliau, ne
paisant Japonijos aukštes
nių pasiūlymų, sutartis už
baigta su Bolivija dėl viso
volframo. Pagal 1941 m. su
tartį su Brazilija, Meksika,
Peru, mes perkame jų visą
atliekamą strateginę me
džiagą”.
Išvystymui naujų resur
sų, ir padėti joms pirkti
prekes, Suv. Valstybėse —
tuos tavorus jie niekur ki
tur negali pirkti — Export
and Import Bankas davė kre
ditus ir paskolas iki 290 mi
lijonų dolerių 18 Amerikos
respublikų
FLIS

LEO NORKUS, Jr.

mARGUTIT

DISTRIBUTOR
OF

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
\'3

NEŽICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE -t- SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE —- VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

J.

VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DESIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir SEAT A D. 7 v. ▼.

WHFC-I45O kil J
6755 So. Western Aveaue
Phone: GHOvehiH 2242

-- O B X D d S B

Spėjama, Cook apskrity
įsiregistruos apie 350, vyry
Vasario 16 dieną, pirmaDar reikia žinoti vienas
dienį, pulkai 20 iki 45 metų ! svarbiausių dalykų: Kurie
amžiaus vyrų — busimųjų 20-45 m. amž. vyrai neįsirekareivių, žygiuos į drafto gistruos, arba nuo to išsiboardų
nurodytas vietas sukinės, tokius laukia baus
(Chicagoj į viešąsias mokyk mė: 10,000 dol. bauda, arba
las) ir ten įsiregistruos ka penkerių metų kalėjimas,
ro tarnybai. Jie papildys arba abi bausmės kartu
jau seniau įsiregistravusių
jų 21-35 m. amžiaus vyrų Begaliniai planai rinkti
sąrašus. Seniau įsiregistra
vusių vyrų sąrašai jau žy apsaugos ženklus
miai praretinti, tad jų vie
Visoj šaly paštas užver
tas užims dabar kiti vyrai, čiamas laiškais ir atvirukėiš kurių tarpo tinkamuosius mis dėl vadinamųjų begali
boardai parinks ir paskirs nių grandinių pianų (chain
karo tarnybai.
schemes) rinkti J. A. Val
Spėjama, kad vasario 16 stybių Taupumo Apsaugos
d. visoj Illinoiso valstybėj Ženklus (Defense Savings
įsiregistruos iki 650,000 vy Stamps)
rų, iš kurių apie 350,000 bus
Chicago pašto viršininkas
Cook apskrity (ir Chicagoj).
Daugumas vyrų turės re Ernest J. Kruetgen prašo
gistruotis pirmadienį nuo per laikraštį įspėti žmones,
7:00 ryto iki 9:00 vakaro. kad minėtų planų laiškų
Bet kurie dirba apsaugos siuntinėjimu per paštą per
pramonėse ir jiems nebus žengiama paštiniai suktybių
tinkamo laiko įsiregistruoti ir loterijų statutai.
pirmadienį, tad leista regis
Dalyvaują šiuose planuo
truotis šį šeštadienį ir sek se asmenys, kurių dalis paš
madienį, vasario 14 ir 15 to departamentui žinoma,
dienomis, drafto boardų bu painformuoti, kad jie turi
veinėse.
įrodyti, dėlko prieš juos ne
Illinoiso drafto adminis turėtų būt išleisti vadinami
tratorius Armstrong prane “Fraud Orders.” šiais “or
šė, kad bus pasirūpinta at deriais” uždraudžiama pri
skirai suregistruoti Chicagos statyti tiems žmonėms adre
suotą visokį paštą.
kiniečius 20-45 m. amž.
Taip pat administratorius
paaiškino, kad jei vasario 16 Turtu įkainotojas
d. kai kurie vyrai bus iš- ]
vykę į kitus miestus, tai tą gina savo išlaidas
Cook apskrities turtų įkai
dieną turi įsiregistruoti ten,
notojas
John S. Clark įspėja
kur jie bus. Jų įsiregistravi-,
komisi on ienų
mo raštai bus prisiųsti į jų apskrities
gyvenamąsias vietas lokali boardą, kad jis nemažintų
šiam departamentui nužy
niams drafto boardams.
Kurie vyrai bus už J. A. mėtų išlaidų, kurios reika
Valstybių sienų, sakysime, lingos išlaikyti didesnį tar
nautojų skaičių.
Meksikoj, Kanadoj, ar kur

Veltui kariams
va — aa
važinėjimas
Illinois prekybos komisi
jos apklausinėjamas miesto
mayoras Kelly pakartojo
savo reikalavimą, kad Chi
cagos lokalinės transportacijos kompanijos pripažintų
nemokamą važinėjimą vi
siems karo tarnyboje esan
tiems kariškiams, jei jie
yra
uniformose. Tačiau
kompanijos šį klausimą ati
dėlioja. Kompanijų advoka
tai tvirtina, kad taip dary
ti būtų neteisėta.
Transportacijos kompani
jos Chicagoj nemokamai ve
žioja policistus, ugniagesius
ir paštininkus.

Penktadienis, vas. 13, 1042

NACIAI KALTINAMI RUSŲ ŽUDYMAIS

T&nni|Wise
sags...

£ 1’

f

mu
X žurnalistui kun. Kaz.
Barauskui dėkoja red. L. Ši
mutis už pavadavimą redak
cijoj, kai jį per keletą dienų
lankė nelaukta “viešnia” —
liga.

F* > ]

'‘Penny Sense—Good Defense”
TOCKINGS and socki pulled
on and off by the toes weu
longer than when tugged by theii
tops. Teach the "littlest one" to
tieat socks genely—

S

X Kun. A Baltučio, kle
bono Gimimo Panelės Švč.
parapijos, sveikata- susirū
pinus visa parapija ir dau
gelis Chicago lietuvių. Bu
•I
Careful handling of stockings will
vo net girdėt liūdnų gandų.
ease the strain on šilk supplies
Džiugu pranešti, kad tau
and save you money to invest in
DEFENSE SAVINGS STAMPS 1 Wu
raus
klebono
sveikata
page

Nusiskundė mayorui;
Needs Money!
rėjus, tačiau, gydytojų įsa-1
kymu, turės dar keletą sa-1
išjudinta policija
X Paulinai Zvibas su
X • < < - • •> zvaičių pasilsėti šv. Juozapo
Miss Elinor Courtney,
*
♦
ligoninėj, Hot Springs, Ark. John Gražis vestuvių var
*
Gage mokyklos mokytoja,
pai Aušros Vartų bažnyčio
s- asmeniai nusiskundė mayo
I X Federacijos Chicago a- je suskambės rytoj 4 vai.
s&, Vrui Kelly, kad trys vaikėzai
pskr. sus-me praeitą ketvir popiet. P. Zvibas yra duktė
'■
■
išplėšė jai iš rankų jos pi
> įiįf: :Sįi- / A5 '
tadienį tarp kitko nutarta seniau buvusių vestaaidieniginę ir pabėgo. Piniginėj
visais būdais remti Ameri čių Zvibų, dabar gyvenan
' £
būta 7 dol. vertės apsaugos
kos Raud. Kryžiaus lietuvių čių adr. 1914 S. Lawndale
ženklų.
vienetus, kad jų talkos re Avė. Jaunoji nors ir ato
iSB&Ž -j
Mayoras tuojau įsakė po
kordas būtų aukštas.
kiau nuo lietuvių gyvena,
licijai būtinai sugauti tuos
/'A
j.
bet lietuviškai puikiai kal
X Kun. A. Valančius, Gi
plėšikus.
ba. Motina yra LRKSA 100
M
mimo Panelės šv. parapijos
kp. narė.
x
vikaras, sekmad., vasario
Pataisytu padangų
X K. Rauskinas ir J. Bar15 d. Ciceroj vadovaus “An(“Dra.UBaa” Acme telephoto)
driaus šelmystėms”.
Tai dauskas buvo malonūs dele
negalima gauti
Ši nuotrauka patvirtina Sov. Rusijos iškeltus prieš , graži komedija, kuri bus gatai Federacijos Chicago
Šalies vyriausybė paėmė
nacius kaltinimus, kad naciai okupuotose Rusijos ten- Į a^vaidinta parapijos salėje apskr. susirinkime iš No.
savo žinion ir suplyšusių au
torijose daug rusų (bolševikų) nužudo juos pakarda- Į pradžia 8 vai. vak.
Side persiorganizavusio Fe
tomobilių padangų taisymą
mi. Viršutiniam atvaizde rodoma, kaip nacių kareivis
deracijos 23 skyriaus. Nau
X
Zarasiškių
Klubas
Chiir pataisytos padangos bus
išbando virvės stiprumą; centre rusas paruoštas pa
joj vadovybėj skyrius žada
eagoje Amerikos Raudona
paskirstomos taip, kaip nau
karti; apačioje — pakariamas (Iš Londono).
daug veikti.
jam
Kryžiui
paaukojo
$10.
jos.
.. -iX 6v. Cecilijos ir Šv. Juo
Tai padarė per metinį susi
Raudonasis
Kryžius paki
Šiandien dar galima įsigy
zapo draugijos iš No. Side
Suvaržomas skardos
rinkimą vasario 8 d.
ti senų pataisytų padangų lo surasti butus šiems nusumokėjo Federacijos cent
, X Dr. A. Brazis pasakokad ir brangiai mokant. Bet kentėjusiems.
vartojimas
rui metinį mokestį po $1.00.
. jo mūsų reporteriui, kad
nuo šio vasario 19 dienos ir
Karo gamybos boardas j gįuo metu yra gana daug Pinigai perduoti centro sek
senos padangos bus paskir- • ^Į||įJ2U£ j|| dtiflj
paskelbė, kad visoj šaly ska; sergančių ir gydytojams retoriui.
dinių gamyba suvaržoma. Po reik daug važinėti pas liX Kun. Ig. Valančiūnas
klausimas
Vi .
WQ miiiinnai ' k°V° 1 dienOS uždrausta £a' gonius į namus. Tarp dau- iš Philadelphijos užsakė K.
R. Kryžius ieško
Visoj saly yra milijonai mjnti skardinea alui, šunų gelio kitų siomia dienOmis Baro parašytos knygos:
sulūžusių automobilių. Ypač ėdėsiui, pupelėms su laši
Bolševizmo siaubas Lietuvo
Clark pareiškia, kad su namą žmonėms
kitur, tai grįžę kaip tik permiestuose yra milžiniški jų niais, kavai, tatakui ir alie jis aplankęs ir red. L. Ši
je
200 egzempliorių. Ši kny
eis pasienį turi tuojau įsire- mažu tarnautojų skaičiumi
Keletas šimtų asmenų nu laužai. Iki šio karo nežinota, jui. Leista gaminti kai ku- mutį, kurio šeimoj radęs
ga jau baigiama išparduo
gistruoti artimiausiame draf nebus įmanoma šiais metais kentėjo gaisrui ištikus apar- kas daryti su šiais plieno ir
net pora ligonių.
r'cros
valgom
e;
is
produk
įkainoti apskrity turtus.
ti. Jei kas nori įdomios kny
to boarde.
tamentinius namus,
5519 geležies laužais.
X A. Snabaitis, 1904 So.
tams, kurie te skardiniu
gos gauti, — paskubėkite
Kurie vyrai sirgs ir bus
Apskrities komisionierių 1 Kenwood Avė. Daugumas
Avė., Cicero, buvo labai užsisakyti.
Dabar iš Washingtono pa greit sugenda. Skarda reika-1
ligoninėse, tai juos atlankys boardas prieš porą dienų ’ susirado naujas pastoges_ reina žinių, kad vyriausybė linga karo reikmenims.
sunkiai susirgęs, bet dabar
specialūs registrai ir juos nusprendė sumažinti šio de- į butus. Bet 55 asmenys pa- patariama šiuos automobilių
X Tarptautiniam karnijau eina geryn ir yra vilįregistruos. Namiškių parei partamento išlaidas.
i tys negali gauti ir turi lai- laužus perimti ir iš jų ga I# ■ v ■
v.
■
ties, kad neužilgo visai pa- vale, kuris įvyks šį vakarą
-----------------'kiną
prieglaudą
Hyde
Park
ga painformuoti boardus
sveiks. Snabaičiai yra nuo- ir ryt vakare Chicago uni
minti karo reikmenis pliene kuria seimos židinį
apie sergančius.
SKAITYKITE “DRAUGĄ” , Neighborhood klube.
International
Joseph Marrano — Marie latiniai “Draugo” skaityto- versitete,
dirbtuvėse.
House, 1414 East 59 St., da
Martinka.
' jai.
lyvauja
ir lietuviai Bus iš
Constantine Gadeikas
,
“THAT LITTLE GAME”
Stella Matuzas.
.. I x Ateitininkų draugovSa pildyta įvairi programa.
Dough, Re, Mi, Fa, Sol
Stanley J. Kazlauakaa - 1 tautinil1 Sokių grupės reę
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Dideliu Barahanų, mažų Baraba
nų, ‘Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų ac
tų, rreltl pėdintai ‘iCymbola" Ir
“Cymbol Holders” kur tik relkallnH. “Hl-Boy after beat Pedale”
bename Ir orkestrams, Trflbos.
Clarlnetal. Sasapbonal, Trombo
nai “Standard” Iždtrbyačlų. 8mulkoe, Celloa, Strflnlnlal Baant. Oultaral, Banjos, strflnų. Ir “caaes”.
“mouth plecee”, “mute reeds”. Ir
mustkos atovlklža.
Pilnas pasi
rinkimas amulkoma amlčėlų Ir
“caaes”. Pataisome Ir atnaujina
me visokiu Mdlrbyačlu phonojrafun ar jų dalia.

A. B .O. DRTTMMERS SERVICE
• 14 Maiwcll Street, Chieaeo

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

Taupytojams
Mokame
3¥2% Dividendas
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Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

