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,.>"and th'at government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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IR GRICVA IMPERIJOS

Dar taip nesenai atrodė, 
jog Hitlerio valdomų legijo 
nų niekas neįstengs sulaiky
ti. Tai buvo, sakytum, kaž
kokia išsisiūbavusi milijoni
nė masė, kuri viską pakelyj 
naikina.

Tačiau šiandie iš snieguo
tų Rusijos lygumų ir Afri
kos smėlynų ateina nuosta
bios žinios — nacių karo pa
jėgos priverstos trauktis! 
Tiesa, tie pranešimai, deja, 
dar nereiškia, kad Hitlerio 
avantiūroms jau galas. Anai 
ptol. Tuo įtikėti gali tik tie, 
kurie norėtų didžiąsias ko
vas laimėti vien tik troški
mais. Tačiau šie pranešimai 
įrodo, kad ir geriausiai sut
varkyta ir galingiausia karo 
mašina perdaug įtempta nu
stoja savo pajėgumo.

GALIMI NETIKĖTINUMAI
Paskutiniuoju laiku iš Eu

ropos skleidžiama įvairiau
sių gandų. Jei jais visais 
pilnutinai patikėti — tektų 
laukti, kad po savaitės ki
tos Vokietija paskelbs norin 
ti taikos bet kokia kaina. 
Tik bereikia pasiskaityti pa
skutiniuosius spaudos prane
šimus, paremtus gandais, 
kad įsitikintum, jog Vokie
tijoje bet kuriuo momentu 
galima laukti revoliucijos, 
jog iš galingos vokiečių ka
riuomenės belikę likučiai, 
kurie baigiami smaugti dė
mėtosios šiltinės, jog rusai 
kasdien užima milžiniškus 
žemės plotus, jog vokiečiai 
traukiasi betvarkėj... žodžiu 
vaizdas tikrai vyliojąs.

Deja, vokiečių pralaimėji
mai Rusijoje dar nėra tokie 
milžiniški, nesutarimas, ku
ris nacių tarpe visados bu
vo, nėra toks jau didelis ir 
dėmėtoji šiltinė pačios Vo
kietijos dar nepasiekė. To
dėl labai galima tikėtis, kad 
pavasarį prasidėtų nauji vo
kiečių žygiai, labai galima 
laukti naujų rusų pralaimė
jimų, ir reversijų Vidurže
mio jūroje. Bet viena tikra 
— ašies kombinacijos nie
kados pilnutinai nepavyks!

VICHY LIKIMAS
Netaip jau senai buvo pra 

dėta plačiai kalbėti apie ga 
limą maršalo Petain griežtą 
pasipriešinimą naciams. Gal 
būt, tais pranešimais pasi
remdamas Amerikos valsty
bės departamentas ir sutiko 
‘‘laisvųjų prancūzų” žygius 
okupuojant Prancūzijos ea- 
las prie Nevvfoundlando, ne
palankiai.

Tačiau atrodo, jog ankstes 
nieji pranešimai pasiliko tik 
gandais ir tariamas maršalo 
Petain pasipriešinimas na
ciams nepasitvirtino, nes pa 
skutiniuoju laiku sekr. Hull 
labai maloniai atsiliepė apie 
gen. De Gaulle vadovauja
mus prancūzus.

Netektų perdaug nustebti, 
jei artimoje ateityje Wichy 
vyriausybė nutrauktų santy
kius su Jungtinėmis Valsty 
bėmis, nes naciai šiuo metu. 
aišku, į maršalo Petain vy
riausybę tuo reikalu daro be 
galo didelį spaudimą.
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Amerikiečių Laimėjimai Filipinuose
Rusai užėmę 
Orelį ir apsupę 
20,000 nacių

Londonas, sausio 13 d. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
rusai užėmę Orelį, 200 my
lių į pietus nuo Maskvos, 
kur apie 200,000 vokiečių 
esą beveik visai apsupta.

Anglų patikimi sluogsniai 
pareiškia, jog iš , Berlyno 
gauta žinių, kad Hitleris sa
vo štabą perkėlęs iš Smolen 
sko į pietinės Rusijos mies
tą.

Tačiau kiti anglų praneši
mai skelbia, jog Orelis dar 
nepaimtas, kai tuo tarpu ru 
sų sluogsniai Londone parei 
škia, jog rusų kariuomenė 
aplenkusi Orelį, ir yra jau į 
vakaras nuo miesto.

Naciai prisipažįsta
Hitlerio karo vadovybė 

prisipažįsta, jog šiaurėje vo 
kiečių kariuomenė pasitrau
kusi į Valdai kalnus.

Nacių karo vadovybė taip 
pat pareiškia, jog pietiniam 
rusų fronte (Ukrainoje) ka
ro veiksmai paaštrėjo, kur 
maršalo-Timošenko vado vau 
jama kariuomenė stengiasi 
atsiimti Kharkovą.

Suomių karo buletinis pa
reiškia, jog pravestoji rusų 
penkių dienų ofensyvą ir 
bandymas atsiimti Povenet- 
są, į šiaurę nuo Onegos eže
ro, nepavyko ir išnaikinta 
du sovietų pėstininkų regi- 
mentai ir slidininkų briga
da.
Turkijos spauda pareiškia, 

jog naciai pareikalavo iš 
Vengrijos ir Rumunijoh dau 
giau kariuomenės ir esą ga
lima laukti, kad tose valsty
bėse netrukus bus paskelbta 
pilnutinė mobilizacija.

Londonas, sausio 13 d. — 
šiandie dienos metu vienas 
priešo orlaivis numetė bom
bų netoli šiaurryčių pajūrio 
miestelio ir užmušė šešis as
menis, kurių šešibs moterys.

TOLIMIEJI RYTAI
Jau ir Anglijos spauda 

pradėjo reikšti didelį nepasi
tenkinimą britų kariuomenės 
veiksmais Malajų pusiasaly 
je. Nuolatinis pasitraukimas 
į “tinkamesnes pozicijas” ir 
tuo pačiu laiku užleidžiant 
japonams skaičių aerodromų 
ir kitų svarbesnių bazių, da 
rosi ir pačiam Londonui ne
besuprantamas.

Situacija šiuo metu Toli
muose Rytuose susidariusi 
labai kritiška. Japonų nuola 
tinis plėtimas savo veiksmų 
gresia visoms sąjungininkų 
pozicijoms. Filipinuose pade 
tis labai rimta, Singapurui 
didelis pavojus, pagaliau ja 
ponai pradėjo invaziją olan
dų Indijose.

Reikia manyti, kad pasku 
tiniuoju laiku bus ypač su
koncentruotos sąjungininkų 
pajėgos Singapūro ir olandų 
Indijų gynimui, nes tai svar 
blausios strateginės ir eko
nominės sąjungininkų pozici 
jos.

Naujieji žygiai Tolimuose Rytuose

Japonų karo pajėgos, matyt iš Filipinų Davao bazės, susimeta saužemiu, jūromis 
ir oru veržtis olandų Rytų Indijosna. Japonai įsiveržė į Borneo ir Celebes salas. To
kijo praneša, kad japonai užėmę Olongapo, U. S. laivyno bazę. Britai praneša, kad jie
pasitraukę iš Kuala Lumpur pietrytų.

Japonijos bombonešių
atakos Singapūre

Su laivu žuvo 
94 asmenys

Singapūras, sausio 13 d. 
— Japonijos bombanešiai 
šiandie smarkiai atakavo 
Singapūrą, kai tuo pačių lai-

Argentinos nenoras

Rio De Janeiro, sausio 
13 d. — Atrodo, jog Ar
gentinos nenoras įeiti bet 
kokion karinėn sąjungon 
gali sutrukdyti planus vie 
ningą Pan-Amerikos sąjun 
gą kovai prieš ašies vals
tybes.

Tuo tarpu Romoje Vir 
ginio Gayda įspėja pietų 
Amerikos respublikas, kad 
jos atsargiau darytų bet 
kokius politinius žygius.

Australijos artimi 
santykiai su U. S.

Melbourne, sausio 13 d. — 
Autoritetingi sluogsniai šian 
die pareiškė, jog Australija 
pradės tiesioginius pasitari
mus su Jungtinėmis Valsty
bėmis ir kitomis sąjunginin
kų valstybėmis sudarymui 
karo strategijos Ramiajam 
vandenyne.

Pirmiaus visi Australijos 
pasitarimai buvo vedami 
Londonui tarpininkaujant. 
Tačiau paskutiniuoju laiku 
Australijos ministeris pirmi
ninkas John Curtin asme- 
niai pasiuntė kablegramą 
Prezidentui Rooseveltui.

Bet ir tolimesniuose Aus
tralijos pasitarimuose su ki 
tomis valstybėmis bus vis
kas pranešama Anglijos 
premjerui Churchill.

ku japonų kariuomenė kovo
ja apie 150 mylių į šiaurę 
nuo šios svarbiosios anglų 
tvirtovės.

Pirmieji apskaičiavimai 
duoda suprasti, jog tvirto
vei padaryta labai mažai 
nuostolių.

Britai skelbia, jog per pa 
skutiniąsias 24 valandas pa
šauta 11 japonų orlaivių, 
kai tuo pačiu laiku japonai 
skelbia, jog vakar dienos 
kovose sunaikinta 16 anglų 
orlaivių.

Bombarduoja kariuomenę .
Kiti Japonijos bombane

šiai apmėtė bombomis ang
lų kariuomenę, kuri šiuo mo 
mentu stengiasi išlaikyti nau 
jąsias pozicijas Malajuose, 
kurios buvo sudarytos pasi
traukus iš Kuala Lumpur.

Pranešama, jog pasitrauk 
darni iš Kuala Lumpur ang
lai viską, ko jie negalėjo iš 
gabenti ir kas gali būti ja
ponams naudinga sunaikino.

Naciai rengiasi
atakoms Maitoti

Londonas, sausio 13 d. — 
Londono laikraščiai šiandie 
paduoda pranešimus apie vo 
kiečių kariuomenės koncen
tracijas Italijoj atakoms ant 
anglų bazės Maltos saloje, 
Viduržemio jūroje ir apie 
sutraukimą didesnio kariuo
menės skaičiaus vakarų Eu
ropoje ir Norvegijoje prieš 
galimą anglų invaziją.

Pranešimai iš Madrido sa
ko, jog vokiečių kariuomenė 
daugiausia koncentruojama 
pietinėj Italijoj ir pažymi, 
jog galimos atakos ant Mal
tos bus pravestos vien tik 
vokiečių aviacijos ir jų gali
ma tikėtis į “dešimtį dienų 
ar į tris savaites”.

Rytų Kanados uostas, sau
sio 13 d. — Paskutiniųjų 36 
valandų bėgyje didelis gar
laivis apšaudytas toi pėdo
mis ir nuskandintas apie 160 
mylių nuo Nova Scotia pa
kraščių. Apskaičiuojama, 
kad žuvo devyniasdešimt ke 
turi asmenys. Išgelbėta aš
tuoniasdešimt devyni.

Išgelbėtųjų tarpe buvo še
šiasdešimt šeši kinai ir dvi
dešimt trys baltieji asmenys.

Garlaivis nuskendo po dvi
dešimties minučių po apšau
dymo torpedomis. Tai pirma 
sis laivas nuskandintas taip 
arti Amerikos pakraščių, 
nors japonų submarinai pas
tebėti daug arčiau Jungtinių 
Valstybių vakarinių pakraš
čių.

Naujieji kinų pasi
ruošimai prieš 
japonus

Chungkingas, sausio 13 d. 
— Oficialus kinų komunika
tas praneša, jog Kinijos ka
riuomenė šiaurinėj Hunan 
provincijos dalyj baigia pa 
skutiniuosius karo veiksmus 
prieš japonus, kai tuo pačiu 
laiku kiti kinų kariuomenės 
daliniai pradėjo naujas kon
tratakas rytinėj Hunan pro
vincijos dalyje, netoli Anliui 
pasienio.

Pranešimai sako, jog į 
šiaurę nuo Changsha kinai 
nukovė dar 8,000 japonų ir 
1,000 suėmė. Tuo būdu iš 
100,000 japonų kariuomenės 
toje dalyje beliko apie 30,- 
000.

Sakoma, jog japonų ka
riuomenės likučiai bando 
pasitraukti į Yochow kariuo 
menės bazę, kuri yra apie 
100 mylių į šiaurę nuo 

Changsha.

AMERIKIEČIU ARTILERIJOS SĖKMIN
GI VEIKSMAI PRIEŠ JAPONUS
Sunaikinta 44 japonų armotos ir priešas 
priverstas pasitraukti gilumon.

Washingtonas, sausio 13 d. 
— Karo departamentas šian 
die pareiškė, jog amerikiečių 
ir filipinų artilerija pasirodė 
esanti “aiškiai geresnė” už 
japonų.

Vienuolika japonų artileri 
jos baterijų nutildyta ir ki
tos buvo priverstos pasitrau

Willkie paskyrimas

Washingtonas, sausio 13 
d. — Prezidentas parinko 
Wendell L. WiUkie, prieš 
kurį jis 1940 metais laimė 
jo rinkimus, į karo mato 
darbo komisiją, kurią su
daro dvyliką asmenų.

Prezidento sekretorius 
Early davė suprasti, jog 
Willkie galutinai dar ne- 
priėmęs paskyrimo ir pas
tebėjo, jog komisija dar 
nepilnai sudaryta.
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Japonai užėmė 
Tarakan salą

Batavija, sausio 13 d. — 
Japonai užėmė mažą Tara- 
kano salą, kurioje buvo gau
sūs aliejaus laukai, bet ofi
cialiai pranešama, jog olan
dų kariuomenės dalinys ar
šiai atlaikė japonus tol, kol 
saloje buvo visiškai sunai
kinta aliejaus šaltiniai ir vi
sas įrengimas.

Olandai paskelbė, jog di
delis japonų skaičius salą 
okupavo ir mažo olandų ka
riuomenės dalinio tik liku
čiams pavyko iš salos pasi
traukti.
Autoritetingi sluogsniai pa 

reiškia, jog Tarakan salos 
paėmimui japonai pasiuntę 
virš 20,000 kariuomenės.

Šios dienos olandų komu
nikatas nieko neskelbia apie 
kovas Celebes saloje.

/
Bendra sąjunginin
kų karo taryba

Londonas, sausio 13 d. — 
Įtakingi Londono sluogsniai 
šiandie pareiškėė, jog gali
ma tikėtis, kad bus sudary
ta bendra vyriausioji sąjun- 

i gininkų karo taryba. Tai, 
manoma, buvo aptarta Wa- 
shingtone Prezidento Roose
velto ir Anglijos premjero 
Churchill konferencijose.

Taip pat tikimasi artimes 
nio bendradarbiavimo At
lante. Kai kurie sluogsniai 
mano, jog bus subendrinti 
Atlanto ir Viduržemio jūros 
laivynai ir pavesti vienai va 
dovybei, kuri artimai ben
dradarbiaus su Rusija.

kti, kai Bataan pusiasalyj 
amerikiečių-filipinų artileri
ja atidarė savo veiksmus.

(Paprastai artilerijos ba
terija sudaro keturi pabūk
lai. Todėl iš pranešimų gali
ma spėti, kad Filipinuose su 
naikinta 44 japonų anuo
tos).

Maži nuostoliai
Karo departamento komu

nikatas pareiškia, jog “prie
šo artilerija pasitraukė at
gal, tolokai už pirma užimtų 
pozicijų. Amerikiečių ir fib
rinų kariuomenės nuostoliai 
palyginamai menki.

“Priešo aviacijos veiki- 
mas apsiribojo bombanešių 
atakomis, padedant artileri
jai. Priešas nebombardavo 
jokių fortifikacijų”.

(Ir Tokijo pranešimai pri
sipažįsta, jog žygiai vyksta 
labai sunkiai, bet jie pažy- 
mi, jog japonų kariuomenė 
išlipusi prie Olangapo).

h- b—— ~ — '
Tikimasi gerų žinių

Tuo pačiu laiku anglų pra 
nešmai pažymi, kad galima 
laukti svarbaus pranešimo 
bet kuriuo momentu, kuris 
“galį pakeisti padėti Mala
juose anglų naudai”.

Washingtono krainiai šiuo 
gsniai pažymi, jog Japoni
jos kariniai veiksmai taip 
išsiplėtė, kad japonams susi 
daro didelis pavojus dėl bet 
kokių subendrintų sąjungi
ninkų žygių.

Kai kurie stebėtojai spė
lioja, jog japonai netrukus 
bandysią pravesti invaziją 
Australijon, kol sąjunginin
kai dar nepradėjo svarbes
nių kontrofensyvų.

Britai užėmė 
Sollum tvirtovę

Kairo, sausio 13 d. — An
glų karo vadovybė Afrikoje 
paskelbė, jog britų kariuo
menė užėmė Sollum tvirtovę 
(Egipte), kur ašies kariuo
menė buvo įsitvirtinusi ir 
nuolatinai grėsė anglų ka
riuomenės susisiekimui

Tuo tarpu Roma oficia
liai paskelbė, jog Sollum 
apylinkėje tebevyksta ar
šios kovos ir jog ašies ka
riuomenė atmušusi anglų 
atakas.

Viduržemio jūroj 
apšaudė 3 laivus

Londonas, sausio 13 d. — 
Admiralitetas šiandien pas
kelbė, jog Viduržemio jūroje 
britų submarinai torpedomis 
apšaudė 5,222 tonų italų kro 
vinių laivą, padegė vieną vi
dutinio dydžio ašies krovinių 
laivą ir nuskandino italų mi
nų gaudytoją.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Kunigo dr. J. 6. Končiaus Sidabrinis Jubiliejus

Mt. Carmel, Pa. — Sau
sio 4 d. iškilmingai buvo 
švęstas kun. dr. Končiaus 
kunigystės sidabrinis jubi
liejus. Iš ryto, 10:30, jubi
liatas atlaikė iškilmingas 
šv. Mišias. Asistavo sekan
tieji: diakonu kun. J. Rara- kis. 
liūs iš Shenandoah, subdia- 
konu kun. A. P. Sandys, 
M.I.C., ceremonijų magist
ru kun. Gabrielius, C. P., iš 
Scranton, Pa., kun. Jonas 
Kidykis, S. J., pasakė jubi
liejaus proga pritaikintą pa
mokslą, kuriame atpasako
jo jaunas jubiliato dienas, 
kaip prieš 25 m. priėmė iš 
vyskupo rankų Kunigystės 
sakramentą žodžiais “Ac- 
cipe Spiritum Sanctum/’ 
t. y. “Priimki šv. Dvasią.” 
Priminė, kad kaip anais lai
kais, kada jubiliatas buvo 
įšventintas, griaudė kanuo 
lės, tekėjo kraujas, krito 
mūšio laukuose tūkstan
čiai vyrų, bet žmonės džiau
gėsi jaunų kunigų, įšventini
mu, kurių tarpe buvo ir ju
biliatas. Jaunų kunigų šie 
los norėjo šaukti: “Eikite 
šen visi, kurie bijote Dievo, 
ir klausykitės, aš jums ap 
sakysiu kokių, didžių daly
kų Jis yra padręs mano 
sielai.” Po 25 m. vėl tie 
patys vargai, tos pačio? 
problemos, bet žmonės vė, 
susirinko pagerbti jubiliatą, 
nežiūrint viso pasaulio su
irutės. Toliau, išaiškino ku
nigystės garbę. Kunigas 
privalo būti Kristaus dupli
katas. Jis turi vaikščioti, 
kalbėti, mylėti, būti, dar
buotis kaip Kristus. Nuro
dė pareigas, kurios rišasi 
su kunigystė — pamokslų 
skelbimas, išpažinčių klau
symas, šv. Mišių laikymas. 
Kunigystė taip pat turi ir 
savo naštas. Kunigas turi 
būi gyvas Kristus, meilės 
duplikatas žemėje: jis turi 
guosti nuliūdusius, raminti 
ligonius, padėti vargšams, 
gelbėti nusidėjėlius iš pra
garo nasrų; apsaugoti jau
nimą nuo ištvirkimo, suves
ti į krūvą iširusias moterys- į 
tęs, taisyti girtuoklius. Iri 
visa tai jis turi padaryti iš 
širdies, su pasiaukojimu 
Galų gale, už visą savo pa
sidarbavimą, kunigas susi 
laukia saldžiausio ir šlykš- 
čiausio nedėkingumo. Tai 
yra paprastai tokia kunigo 
dalis, nes mokinys negali 
būti didesnis už mokytoją. 
Pamokslininkas baigė linkė
damas jubiliatui pasiseki
mo tolesnėj darbuotėj Kri
staus Vynyne.

Vakare 6 vai. įvyko pa 
gerbimo bankietas, sureng
tas para pi jonų. Susirinko 
apie 350 žmonių. Atsilan-

kė ir daug dvasiškijos. Va
karo vedėju buvo kun. Klė- 
vinskas iš Minersville, Pa. 
Svečių tarpe buvo kunigai: 
J. Karalius, Dobinis, Gab
rielius, dr. Gečys, Bartol ir 
parap. asistentas P. Luns- 

Kalbas pasakė kuni
gai: P. Lunskis, Karalius, 
Klėvinskas, A. P. Sandys, 
M.I.C., ir pats jubiliatas. 
Sulaukta įvairių sveikinimų 
iš upaštališko delegato, 
arkivyskupo Cigognani, iš 
daugelio vyskupų, pralotų, 
dvasiškijos, iš Lietuvos 
konsulo Washingtone, Ža
deikių, iš įvairiausių orga
nizacijų, iš atskirų asmenų. 
Buvo įteikta daug dovanų.

Graži seserų kazimierie
čių programa džiugino visų 
širdis. Choras savo daine
lėmis linksmino ir graudino 
susirinkusių širdis. Bažny
čia kaip ir salė buvo kuo- 
puikiausiai papuošta gėlė
mis ir sidabriniais pagraži
nimais. Visa ta puošna ir 
programa buvo sesučių ir jų 
nuožiūroje choro ir vaiku
čių pastangų dėka. Parapi- 
jonų pastangomis, šeiminin
kių pasišventimu, viskas 
kuošauniausiai pasisekė. Vi
sam šiam jubiliejaus paren
gimui sumaniai vadovavo 
ir pasišventusiai darbavosi 
parapijos asistentas kun. 
Lunskis.

Sausio 6 d. įvyko iškil
mingesnė jubiliejaus dalis. 
Iš ryto, 11 vai., iškilmingas 
šv. Mišias atlaikė jubiliatas,
J. E. Harriburgo vyskupo 
G. Leech, D. D., ir J. E. J. 
Corrigan, S.T.D., akivaizdoj. 
Jubiliatui asistavo, kun. dr.
K. Rėklaitis, M.I.C., Tėvų 
Marijonų provincijolas, dia
konu, kun. Norbertas Pa
kalnis, Apreiškimo parapi
jos klebonas, Brooklyn, N. 
Y., J. E. vysk. G. Leech, D. 
•D., asistavo prelatas Ambo- 
tas iš Hartford, Conn., ir 
prelatas Hasset iš Shamo- 
kin, Pa. J. E. vysk. Corri
gan asistavo, kun. Jonas 
Švagždys iš Brockton, 
Mass., ir kun. Dobinis, iš 
Shamokin, Pa. Ceremonijų 
magistru buvo kun. dr. 
Feeber iš Waynesboro, Pa 
Prelatas Hasset perskaitė 
gautą iš apaštališko dele-

DEFENSE

gato arkivysk. Cicognani, 
i laišką, kuriame buvo asme
niškas pasveikinimas nuo
Šv. Tėvo Pijaus XII gerb. 
jubiliatui. Pamokslą pasa
kė vyskupas J. Corrigan, o 
vyskupas G. Leech, D. D. 
suteikė dalyvavusiems at
laidų. Šv. Mišiose dalyva
vo apie 70 kunigų, seselių, 
ir tikinčiųjų. Bažnyčia buvo 
pilna. Po Mišių, kaip ir 
prieš, vyskupai, kaip ir ju 
biliatas, buvo procesijos ly
dimi.

Po iškilmių parapijos sa

woik STumoISA? 33* 5»H,f

f R (norit \ PU Y 
mum rossiBiE urkis
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siems, kad ne jam dera ta 
garbė, kaip asmeniui, bet 
jo kunigystei, kuri jame 
yra.

Apaštališko Delegato 
Sveikinimo Laiškas

jo jubiliatui tolesnės svei
katos ir prašė Aukščiausio
jo laiminti jo darbuotę 
Vyskupas J. Corrigan 
S.T.D., Katalikų Universi
teto rektorius, savo kalbo
je pareiškė džiaugsmo galįs 
paskaityti kun. dr. J. b. 
Končių vienu Katalikų Uni
versitetą baigusių. Nurodė 
kad jubiliato talentai ir 
darbingumas daug padeda 
Bažnyčiai ir tautai.

Galų gale ir pats jubilia
tas prabilo į susirinkusia 
dvasiškiją. Jaudinančiai

Įėję buvo iškilmingi pietūs padėkojo už parodytą pa- 
kunigams, kurių buvo per garbą ir priminė susirinku- 
65. Bankieto vedėju buvo
kun. J. Schmiat iš Carlisle,
Pa. Perskaityta visa eilė 
sveikinimų nuo dvasiškijos.
Kalbas pasakė kun. dr. J 
Vaškas, M.I.C., kun. Dobi 
nis, kun. J. Balkūnas, kun 
A. P. Sandys, M.I.C., prela
tas Hasset, vyskp. G.
Leech, D. D., savo kalboje 
pabrėžė jubiliato pasišventi 
mą Bažnyčiai, savo tautai 
ir savo kraštui. ' Džiaugėsi 
galėjęs dalyvauti sidabri
nio jubiliejaus minėjime.
Pabrėžė taip pa*., k?d tai 
buvo garbė Harrisbu,"go 
diecezijai ir jos dvariškiai' 
turėti toki asmenį savo j 
darbuotojų tarpe. Palinkę-

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę... 
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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

Taupytojams

Mokame
31/2% Dividendus

Y •• ♦ \ .

’NSU'UC
Darom 1-mus 

Morgičius Lengvom 
Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00 
2202 West Cermak Road

TELEFONAS CANAL 8887

pledge of abundant divine 
graces for the continuation 
of this fruitful ministry. 
For my part, I hasten to 
share in the Sovereign 
Pontiff’s manifestation of 
benevolent regard, voicing

Apostolic Delegation 
3339 Massachusetts, 

Washington, D. C.
Reverend Joseph B. Končius, 
Holy Cross Church,
Mount Carinei, Pa. 
Reverand and Dear Father:

It gives me great plea
sure to inform you that 
His Holiness, Pope Pius XII, 
has most graciously impart- 
ed to the priests, the reli- 
gious, and the faithful of 
Holy Cross Parish his 
paternal Apostolic Blessing 
for the silver jubilee of 
your priestly ordination, a 
mark of his sovereign ap
preciation for these years 
of faithful sacerdotal Ser
vice you have rendered the 
cause of Christ, and a

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS*.
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, į 
Chicago. DI.

tions.
W ith sentiments or es- 

teem, and with all good 
wishes, I remain
Sincerly yours in Christ, 
you and for the Parish an

personai congratulations Archbishop A. J. Cicognani
Archbishop of Laodicea. 

Apostolic Delegato.
and felicitations on this 
happy day, and praying 
that the Blessing of the 
Vicar of Christ may be for 
earnest of divine favor and 
a lasting assurance of a- 
bundant heavenly benedic-

Nešvariems viskas atrodė
nesvaru.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No? Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel.: Cicero 7681

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8133 SO. HALSTED ST. 

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-toa 

vai. vak.
Tel. CALomet 6877

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL State 7572

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
> a t s a k o mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DfiL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSl

na viena pora aklu visam n 
vanlauL Saugokit Ja* lemdami 
iReksamlnuotl Jas modernŪkiausls 
metodą, koris recCIlmo mokalae

gali sntelktL n METAI PATYRIMO 
OtMnMme ^rin.^kMe^Maltaa

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

OPTCMETRIĮfTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0618 — OhĮoaga 

OFISO VALANDO8 
Kasdien »:0» a m. Iki p. m 

Trefi. tr Mt: 1:10 a m. Iki 
t:M n, m.

AMERIKOS LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0611 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapėct 1930

YARda 5921.
: KENvood 5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 
pirmadieniais tik vakare nuo 7-9; 

šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
Šventadieniais 11-12.

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

TeL REPnblic 7868

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso tel VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257 
Ree. tel. PROapėct 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai, vakare.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Road 

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

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

Res. tel.: HEMlock 3150

Tel. YARda 2S46

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

Tel. CANaI 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
• OFISO VALANDOS:

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

Telefonas OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir {ingai sutartį.
Sckmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALDTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 popiet
VALANDOS:

7 iki 9 vakare.
ai sutartį.ir pagal sutarų.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal an tartį.
Ofiso telefonas PROapėct 6737 
Namų telefonas VIRgiaia 2421

Ofiso Tel................... VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel. YARda 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5534 
Emergency — call MIDuay 0001 
Rea. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 West 63rd Street
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Kave you any Literary Talent? - Here is a 
Conlesf for "The Writers' Urge".

Jerry L. O’Sullivan, Dean articles for national maga-
of the School of Journalism, 
Marųuette University, and 
member of the Awards 
Foundation of the C.P.A. has 
written the following article 
in connection with the Na
tional contest to be conduc- 
ted by the Ass’n in Febru- 
ary, Catholic Press Month, 
to discover latent literary 
talent among Catholics. 
Dean O’Sullivan is chair- 
man of the committee of 
judges on the feature sto- 
ries submitted by the dif- 
ferent newspapers in the 
National Contest.
Dean O’Sullivan of M. U.
TelI Why!

Early in 1941 appeared 
the first issue of the Har- 
lem Friendship House 
News, dedicated to winning 
for God the souls of thou- 
sands of negroes in New 
York City. Of six pages, 
mimegraphed on a dirty, 
mottled green paper, the 
Xews was wretc.hed in 
physical appearance. Ho- 
wever, ir was impossible 
for a reader to spend more 
than a few minutes on the 
contest vvithout being im- 
pressed by the substantial 
material, presented in an in- 
teresting and clever style.

The reader, turning to 
the masthead on the edito- 
rial page to find out who 
might be responsible for 
the paper, sees the name 
“E. Doherty” as a co- 
sponsor, with the Baroness 
Catherine DeHueck. Inąuiry 
revealed that E. Doherty 
was none other than Eddie 
Doherty vvho as a corres- 
pondent for the Chicago 
Tribūne, a staff vvriter for 
Liberty and now an edito- 
rial writer on the Chicago 
Sun, is recognized as one of 
the greatest journalists of 
America. His recent book, 
“Honey and Gali”, has ex- 
perienced a wide sale.

As “E. Doherty,” whose 
assignments have taken 
him to all parts of the 
world in the lašt twenty 
years, successful author of 
fiction, writer of books and

zines, and editorial writer, 
is giving Service to the 
Church by assisting in pub- 
lication of the humble Har- 
lem Nevvs, so scores of 
Catholic journalists of Ame 
rica are helping promote 
the cause of Christ in ob- 
scure and little known man- 
ner.
We Need Catholics!

Employed on secular pub- 
lications, these writers and 
editors are giving great 
help to the publicity and 
promotional efforts of the 
Church with little or no 
recognition or material re- 
ward for their assistance. 
They edit and publish pa
pers for parishes and Cath
olic groups and organiza 
tions; contribute articles; 
devote time and effort to 
publicity for the charity or- 
ganizations and campaigns; 
they teach writing and 
editing techniąues to youth 
groups and instruct Catho
lic labor leaders in the psy- 
chology of public opinion 
and in basic publicity meth- 
ods.

Perhaps another typical 
effort that might he cited 
is the contribution being 
made by Paul Weber, a 
Detroit nevvspaperman. A 
few years ago Weber saw 
the inroads being made by 
communists on the workers 
in Detroit. Working in co- 
operation with the clergy, 
Weber became editor of a 
Catholic labor paper, the 
Labor Leader. He and as- 
sociates have devoted long 
hours of strenuous effort to 
the production of a paper 
that has brought about a 
marked improvement in the 
labor situation in Detroit 
and has an important in- 
fluence in many other in- 
dustrial centers. Other 
Catholic labor papers have 
been established and the 
Catholic labor group infor-
med and United to carry 
out the teaching of the 
Church in this important 
field.

Accepted by Army

Heavyweight Champ Joe Louia ia finger printed by C. W. 
Saunders at Governor’s Island as he was accepted for army in- 
duction Jan. 14 at Camp Upton, Riverhead, N. Y.

[Acme Telephoto.)

SPORT NEWS
Knights of Lithuania 
Chicago District 
Ladies Bowling 
League Standing

(Including games of Jan.
8, 1942)

O

2.
3.
4.
5.

Team Won Lošt
Town of Lake 20 7
Bridgeport 15 12
Brighton “A” 15 12
North Side 15 12
Brighton “B’ 12 15
Marųuette 7 20

ACTS WU n EVER KNEW!.'.'

f
MP/A.LONG FAMOUS FOR ITS CHILD MARRIAGE5, PAS SEP 

A LAW IN MARCH, 1930,FOR6IDDING THE MARRIAGE 
OF GIRLS UNDER 14 ...A MONTH PRIOR fe THE PAPSIMO OF THi 

IMU UOWC(i,WOUCAM)':> OF INDlAN CHaDREMf COME 
MERE eA6IEs)wERf MARRIED IOEVADE

The new
LAW ( DO M3U TAKE Mi MAN 

VOUR LAMUI 
HUSBAND?

Copy

L. Rauba - Marą. 24 103.5 
A. Kirstuk - N. S. 27 102.20 

Marą. 9 102.5 
N. S. 27 98.18 

Marą. 27 
N. S. 8

B. Adams
C. Wesley 
A. Jatis 
H. Ruby
V. Kraus - Bri. B. 27 
B. Golbin - Marą. 15

There are scores of other 
Catholic new8papermen in 
the United States who are 
giving distinguished aid to 
the Church not only by work 
such as that being done by 
Doherty and Weber, būt by 
seeing that nevvs of the 
Catholic activities is pre
sented fairly and accurately 
in secular publications. Ho 
wever, compared with the 
totai number of men and 
vvomen employed in journa- 
listic fields in the United 
States, the number of Cath
olics so engaged is woefully 
small. It has been esti- 
mated at not more than 2% 
of the totai, while, on 
the basis of population, the 
proportion of Catholic jour
nalists should be between 
15 and 20 per cent.

Despite the small propor
tion of Catholic publiciste, 
many have attained distin
guished positions in the
nevvspaper, magazine, ra
dio and advertising work. 
Any attempt to list the 
entire number would re- 
ąuire a small edition of 
Who’s Who.
Here is your Chance!

In order. to discover 
latent talent and to stimu- 
late and encourage those 
vvho have a flair for vvords,

the Catholic Press Assacia- 
tion is sponsoring a contest 
during the month of Febru- 
ary. Prizes of $75 are 
being offered for the best 
short stories in each of 
three divisions and $75 for 
the best feature article. TheM
contest is under the direc- 
tion of the literary awards 
committee of the associa
tion. The Rev. Herbert O. H. 
Walker, S. J. of the Queen’s 
Work is chairman of the 
committee. Detailed Infor
mation may be obtained by 
Consulting national Catho
lic magazines or the dioce- 
san newpapers.

High game without handi- 
cap — Bridgeport 748; Town 
of Lake — 725;

High series without handi- 
cap — Town of Lake — 
2035; Bridgeport — 1992;

High game with handicap 
— Bridgeport — 881; and 
Town of Lake — 865;

High series with handi
cap — Bridgeport — 2447; 
and Town of Lake — 2433.

Individual Standing
(Including games of Jan. 

8, 1942)

"The Fall of The 
Mighty Lithuanian 
Empire"

Why did Lithuania, which 
at one time ruled almost the 
entire Eastern part of Eu
rope, lose its immense povv- 
er and dwindle to one of the 
smallest European povvers? 
What vvere the cause3 o f 
this fall? Answers to these 
and other ąuestions of Lith
uanian history will be givcn 
at the Lituanistics Seminar 
next Thursday, January 15 
8 p. m. International House 
1414 E. 59th St., 2nd floor,

C J 5TtER-WEB$T£R,WEll-RNOWN6RtTlW JOURNALISTfeNff / 
UAD AN IMPORTANT ENGAGEMENT AT LADTBANK,EN ROOTE TO 

IONPON -WHEN HE D6COVF RED foE TRAIN MADE NO STOP AT j 
LĄCNBANK HE WlRED AHEaD fc A P6TANT STATiON MASTEF 
I^PlEME STOP SCORM ETPRESS FOR LAR6E PRESS RARTV* j 

THE TRAIN STOPPf e^AND THE GUARD ASRE P 
WHECE THE L ARGE 
PARTV WAS *I AM (T,*J 

W6ftSTER 
COOtlV,

HE AMERICAN DOttAR TOOR ITGNAMF 
FROM THE GUVEC CO1N6 MADE AT J 
. JOACHIMSTAi .CZECROStOVAKIAjjC 
^^CALLED *TUAL.ERS"

98.11 
97.3
90.9
18.9

High game — J. Gaidis — 
Bridgeport — 190; T. Da- 
resh — Brighton “A'' — 
190; A. Manst — N. S. — 
190; and V. Brennan — Mar- 
ąuette — 183.

High series — J. Gaidis
— Bridgeport — 499 and 
H. Cherry — Brighton “A”
— 457. •

Helen Cherry, secretary

Name & Team Games Aver- 
age

A. Manst - N. S. 3 149.1 
T. Daresh-Bri.. ‘A’ 27 141.2 
S.Jesulaitis-T of L 27 139.5
A. Yucus - T of L 27 135.3 
J. Gaidis - Bridge. 27 134.21
B. Watkins-Bridge. 27 132.23 
V. Brennan-Marą. 27 126.17 
M. Yudeik - N. S. 6 126.2 
A. Ambrose-T of L 27 125.15 
H. Shimkus-T of L 27 125.11 
H. Cherry-Bri. A. 24 124.9 
H. Woicek-Bri. B. 24 122.20 
E. Kavvall-TofL 27 120.23 
A. Razbud-Bridge. 27 119.24 
S. Gimbut-Bri. A. 27 118.2 
A. Woicek-Bri.B. 27 116.14 
S. Tenzie-Bridge. 27 116.5 
A. Junes-Bridge. 27 115.15 
A. Cherry-Bri.A. 24 114.9 
Krakaiusky-Bri.A. 12 113.2 
A. Woicek-Bri.B. 12 108.9 
S. Jucikas-Bri.B. 27 105.13

Town of Lake Wins 
Two From 
Brighton "B"

The league leaders, Tovvn 
of Lake, vvon two games 
from the Brighton “B” 
Girls and extended their 
lead to five games.

Town of Lake reglstered 
793-724-802 for a totai of 
2319 vvith Sally Jesulaitis 
making a 411 series.

Brighton “B” sponsored 
by De Biase Accordians; 
4282 — So. Archer, made 
742-777.-782 for a totai of 
2301. Helen Woicek was high 
with a 359 series.

Brighton "A" Wins 
Two To Tie For 
Second Place

The lašt season champ- 
ions Brighton “A” Ladies 
sponsored by Wm. A. Lewis, 
4716 — So. Ashland Avė., 
vvon tvvo games from and 
tied Bridgeport Ladies for 
second place in the Knights 
of Lithuania Chicago Dist
rict Ladies Bowling League 
standing.

Brighton’s games were 
724-802-701 for a totai of 
2227 and as usual Tillie Da 
resh shot high for the win 
ners, a 423 series and a high 
game of 190.

Bridgeport Sponsored

This Thursday's Games
Marųuette

Lake.
Brighton 

ton “B”.

vs Town of

‘A” vs Brigh-

North Side vs Bridgeport 
Games played at Bovvl

More, 51st and Halsted Sts^ 
9:00 P. M.

Nuo redakcijos
Antanui Lietuviui. — Jū

sų rašinį “Atsišaukimas į 
jaunimą ’ gavom. Tačiau ne
galėsiu juo pasinaudoti, kol 
jūs neprisiųsit mums savo 
tikrosios pavardės.

“Aš tai negaliu padaryti”, 
by — nieko dar nenuveikė. “Aš

Mažeika Undertakers, 331y 
Lituanica Avė., shot 641- 
751-756 for a totai of 2148.

Room B. Prof. K. Pakštas I 
will lecture on the above 
theme and lead the discus-l 
sions. All Lithuanians, par- 
ticularly studentą, are in- 
vited. Admission is fr>j

By Bob Dart
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bandysiu tai padaryti,” — 
suteikė pasauliui stebukla
darius. J. Hovves

EssentiaI to the war effort is the nation’s health. 
The men in the Service . . . the men in the 
factory and farm ... the very homes of Amer
ica . ; . mušt be protected against the by- 
products of war—pestilence and disease.'

Deadliest of all the enemies of man, one 

that strikes without warning, is the dread 
Tuberculosis. And it’s already on the march.

Tomeetthisemergency, America needsyour 
help, desperately. It’s not too late for you to 
buy the Christmas Seals that fight Tuberculosis. 

Please, send in your contribution—today!

Buy
CHRISTMAS
The Nttional, St»t« Ti A X O
»nd Local Tubercu- 1-4 I
loaia Aiaociationa O X-/ J. X O 
in the United States
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Laukiame pavyzdžio
Kai Lietuva buvo laisva ir nepriklausoma, Lietuvos 

visuomenės vadai, politikai, valdžios pareigūnai spau
doj ir gyvu žodžiu dažnai prikaišiodavo mums, Ame
rikos lietuviams, kad mes čia per daug esame susiskal
dę, kad per daug ginčijamės ir pešamės, kad nepajė
giame vieningai darbuotis.

Pripažįstame, kad tie ir kiti mums daromi priekaiš- 
' tai nebuvo be pagrindo. Nors ir Lietuvos visuomenės 

vadai mums gana menką vieningumo pavyzdį rodė, ta
čiau galėjome ir galėtume labiau sutartinai dirbti tau
tinį darbą.

Šiuo metu Amerikoj gyvena kelios dešimtys tos pa
čios Lietuvos visuomenės veikėjų, kurių tarpe yra val
džios pareigūnų, šiaip jau politikų, aukšto rango ka
riuomenės vyrų, organizacijų vadų, žurnalistų ir 1.1. 
Jų skaičius, tiesa, nėra didelis, bet pakankamas, kad 
pradėti kokį nors praktišką Lietuvos vadavimo darbą 
ir svarbiausia —

parodyti Amerikos lietuvių visuomenei gero susior
ganizavimo, broliško susiklausymo ir labiausia — 
glaudaus vieningumo pavyzdį.

Šiuo atžvilgiu jie čia galėtų puikiai nusipelnyti. 
Jų vieningumo pavyzdys ir mūsų tautines grupes la
biau sulipdytų darnesniam lietuviškam darbui. Ligšiol 
atrodė, kad mes čia bent kai kuriais klausimais lyg 
ir geriau susikalbame.

Jei Lietuvos tremtiniai ir, apskritai, Lietuvos pilie
čiai ligšiol vis dar nepajėgia tinkamai susiorganizuoti, 
tai, kaip sau norit, negerai. To susiorganizavimo rei
kalas, kaip visi aiškiai jaučiame, yra didelis. Darbų 
tokiai organizacijai labai ir labai yra daug ir svarbių. 
Juos toliau atidėlioti pavojinga, nes laikas dirba lie
tuvių tautos nenaudai.

Prieš porą dienų mes su pasitenkinimu konstata
vome faktą kad jau padaryta Lietuvos piliečių orga
nizacijai užuomazga, kurią mes pasveikinome, nes Lie
tuvos vadavimo sąjūdyje ji turi atlikti svarbių žygių 
ir suvaidinti didelį vaidmenį. Ir kalbėti, berods, nerei
kia apie tai, kad pavergtieji Lietuvos žmonės laukia 
iniciatyvos ir darbų iš tų savo brolių, kurie gyvena 
laisvuose kraštuose.

Dėl to, reikia laukti, kad pradėtasis Lietuvos pilie
čių sąjūdis nebus numarintas, bet jis didės, kad jų 
laikinai sudaryto komiteto valdyba nenuleis rankų, bet 
ir toliau veiks dar gal būti su labiau padidinta ener
gija, sutelks visus į krūvą ir savo darbais ir mums bus 
susiklausymo ir vieningumo pavyzdžiu.

Prez. Roosevelto laiškas vyskupams
Amerikos vyskupai savo laiku pasiuntė Prezidentui 

Rooseveltui laišką, kuriame pažadėjo jam paramą kraš
to gynimo reikaluose. Prezidentas į tai atsakė tikrai 
gražiu ir reikšmingu laišku, kuriu turi svarbios Ir isto
riškos reikšmės — dėl to jį čia ištisai perspausdiname:

“The letter which you fonvarded under date of
December tvventy-seoond as Chairman of the Admi- 
nistrative Board, National Catholic Welfare Confer- 
ence, and i n the name of the Bishops of the United 
States, gives me strength and courage because it is 
a witness to that national v.nity so necessary in our 
all out effort to vvin the war. Please convey to all of 
you r brethren in the Episcopate an assurance of my 
heartfelt appreciation of the pledge of wholehearted 
cooperation in the difficult days that lie ahead. In 
those days we shall be glad to remember your pat- 
riotic action in glaęing your institutions and their
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consecrated personnel at the diaposal of the Govern-
ment- . , 4,-3:

“We shall win this war and in vietory we shall 
seek not vengeance būt the establishment of an In
ternational order in which the spirit of Christ shall 
rule the hearts of men and of nations,”

Ypatingai svarbus yra paskutinis Prezidento laiš
ko paragrafas, kuriame jisai nedvejodamas sako, kad 
mes karą laimėsime ir kad tą laimėjimą pasiekę ne
ieškosime keršto, bet sieksime atstatyti tarptautinę 
tvarką, kurioj Kristaus dvasia valdys žmonių širdis ir 
tautas.

mm-/ -t VPŠi

Trečiadienis, sausio 14, 1642
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Kas bus po karo?
Tokį klausimą stato kai kurie Anglijos laikraščiai 

sąryšyje su anglų užsienių reikalų ministro Edeno pa
sitarimu su Stalinu. Londono laikraštis “Weekly Re- 
view” sako, kad tame pasikalbėjime praleisti patys 
svarbiausieji dalykai. Laikraštis pabrėžia, kad visuo
menė nori žinoti, kaip bus sutvarkytas pokarinis Vo
kietijos gyvenimas, kad pastovią taiką užtikrinti? Kaip 
bus su Lenkija ir jos sienomis? O kas, pagaliau, atsi- 
'tiks su Estija, Latvija ir Lietuva, kai vokiečių jėga bus 
sutriuškinta ?

Laikraštis mano, kad Edenas skaitąs tuos klausimus 
esant mažais, kuomet jie yra pirmaeiliais klausimais, 
dėl kurių dabar reikia išsiaiškinti.

Reikia tik džiaugtis tuo faktu, kad Anglijos spauda 
rašo mažųjų tautų atstatymo klausimu ir kad dėl jų 
ateities patikrinimo stato užklausimus savo vyriausy
bei. Tuo palankumu lietuviai turėtų pasinaudoti.

L. R. K. S. A. seimas

Sov. Rusija kariauja, bet 
Sov. Rusija nekariauja su 
visais, su kuo mes kariauja
me. Be to, ji dar savo 
sveikinimo telegramomis 
mūsų priešams net palinkė
jo gero pasisekimo kovoje 
prieš mus ir džiaugiasi jų 
laimėjimais. Tai bent mū
sų talkininkas!

Praeitame kare mes daly
vavome, kad baigti šį karą. 
Šiame kare dalyvaujame, 
kad baigti praeitą karą. Ar 
ne keistas dalykas?

Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoje seimas, kaip 
praneša “Garsas” bus šiemet birželio mėnesio pasku
tinėje dalyje. Jisai įvyks pačiam didžiausiam apdrau- 
dos biznio centre pasauly, būtent Hartford, Conn.

Pastarais keleriais metais ši senoji ir didžioji mūsų 
fraternalinė apdraudos organizacija puikiai persitvar
kė ir savo turtu išaugo iki netoli pora milijonų dole
rių. Paaugo ir narių skaičiumi. Kaip žinom, LRKSA 
stipriai dedasi ir prie visų gerų lietuviškų darbų ir prie 
šio krašto gynimo reikalų. Pažymėtina, kad pernai Sus- 
mas pirko U. S. Defense Bonds už $50,000. Teko nu
girsti. kad ir šiemet pirks už tokią pat pinigų sumą, 
o jei bus leista, ir daugiau.

Atsižvelgiant į momento svarbą, reikia manyti, kad 
šiemetinis LRKSA seimas bus ir gausingas, ir gyvas, 
ir vaisingas nutarimais.

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 14 d.)

Amerikiečiai kariai Euro
poj..... Vienas anglų kari
ninkas tvirtina, kad talki
ninkų armijoj dabartiniais 
laikais tarnauja 250,000 a- 
merikonų karių.

•
Taikos reikalai.... Prezi

dentas Wilsonas tarėsi su ' 
savo kabinetu ir pulkininku 
House Europos taikos rei
kalais.

Sprogimas amunicijos 
dirbtuvėj.... Kingsland, N. J. 
vienoj amunicijos dirbtuvėj 
įvyko sprogimas, kuriame 
žuvo 17 darbininkų.

•
Nuskendo šimtai jūrinin

kų..-. Nugarmėjus dugnan I- 
talijos karo laivui “Regina 
Marguerita”. prigėrė 675 jū
rininkai.

•
Lietuviai tremtiniai Kras

nojarske.... Sibiro mieste
Krasnojarske yra daugiau 
kaip du šimtai lietuvių trem 
tinių, kurie savo vaikams 
norėtų turėti lietuvišką mo
kyklą.

Kalbėjo studentas Seesnu-
levičius.... šiomis dienomis
lietuviai katalikai Lawrence; 
Mass., surengė prakalbas. 
Kalbėjo Yale universiteto 
studentas K. Sčesnulevičius.

Po svietą pasidairius
Ar žinote, tavorščiai, kas 

sunkina Amerikai laimėti šį 
karą? Nežinote. Gi, Earl 
Brovvder’io sėdėjimas kalė
jime. Be juoko. Taip fi- 
geriuoja lietuviški balšavi- 
kai. štai, kaip jie šneka: 
“Uždarymas į Atlantą kalė
jimą pasiryžusios žmogaus 
kovoje prieš hitlerizmą 
mums nepadeda karą lai
mėti, bet sunkina, sulaiko.”

Bet ar žinote, už ką tas 
paukštis uždarytas federa- 
linėj klėtkoj ? Už kovą 
prieš hitlerizmą? Anaiptol. 
Jis sėdi už pasų feikinimą. 
Savo laiku jis Dėdę Šamą 
apgaudinėjo: sufeikintu pa
su (svetima pavarde) jis 
važinėjo pas Staliną ir da
rė planus revoliucijai Ame- 
rike, nuvertimui demokrati
nės valdžios ir pasodini- 
mui ant sosto kruviniausio 
diktariaus. Štai, už ką jis 
sėdi. Jei Stalinui būtų kas 
panašią “štuką” iškirtęs, jis 
senai jau “sėdėtų” pas Ab
raomą. Balšavikai turėtų 
džiaugtis, kad jis pasodin
tas ant žemės sėdi.

Beje, pasų klastavimą lie
tuviški balšavikai figeriuo- 
ja “menku dalyku.” Nėra ir 
dyvo. Kas pasauly nedora, 
kas pasauly baisu, lietuviš
kiems Stalino štabo garbin
tojams yra “menkas daly
kas.”

New Yorke randasi apie 
pora aukšto mokslo vyrų, 
kurie labai trokšta didelės 
garbės ir nori, kad visi tik 
juos vien gerbtų, ir tik vien 
apie juos kalbėtų, bet ka
dangi savųjų tarpe tos gei
džiamos taip didelės pagar 
bos nesulaukia, tai jie pat
riotiškumo sumetimais nesi
drovi net su laisvamaniais, 
kuriems katalikų panėkini- 
mas net ant galo liežuvio 
stovi, bendrai sueiti ir veik
ti, kad tik sau tos asmenės 
garbės gauti. SKL.

Mes, amerikiečiai, kariau
jame su visais, su kuo tik

Rimtas ir svarbus žodis

1530 m. Olandijoj jūros 
pakraščiuose neišlaikė pili- 
mai (dikes), plyšo ir van
duo užliejo plotą krašto. Žu
vo 400,000 žmonių.

Dedasis lietuviškos rašo
mosios šnekos žinojimo čem 
pionu laisvamanių gazietos 
“Dirva” redaktorius aną 
dieną apgarsino, kad Cleve- 
lando salaveišiai “renka po- 
pierą ir skarulius.”

Skaruliai (miestelis) yra 
Lietuvoje ir kaip gali jį Cle- 
velande salaveišiai surink
ti?

Kun. Emil. M. Paukštis, buvęs Lietuvių Vyriausios 
Tarybos Rusijoj narys, “Darbininke” paskelbė atvirą 
laišką p. A. Smetonai, jo rėmėjams, jo oponentams ir 
visiems lietuviams. Laiške keliamas labai šiandien ak
tualus lietuvių veikimo centro sudarymo klausimas. Į- 
rodęs tokio centro reikalingumą, kun. E. Paukštis at
sišaukia:

“Laikas jau eiti prie ko nors apčiuopiamo, konkre
taus. Jei norime laimėti, autoritetingas, sa aureole 
tautiškai nusistačiusių srovių pilno pasitikėjimo or
ganas privalo egzistuoti, turėti lėšų, medžiagos, pla
nus, reikalingas pažintis užmegzti, dirvą paruošti, 
išbandyti.

Organui medžiaga yra tautos moralės, intelekto, 
turto ir politikos resursai: — išeivija, pabėgėliai, at
stovybė, konsulatai ir patsai prezidentas p. Smetona.

Konkrečiai: Organas (kad ir tautos, pavadinsime, 
laikinoji Taryba) yra vyriausia ir vienintelis tautos 
autoritetas. Organo centras yra jo egzekutyvas. Pre
zidentas, ministras pasiuntinys, konsulai ir gal dar 
kas nors iš pabėgėlių yra oficialūs. Lietuvos reprezen
tantai Amerikos ir kitų valstybių valdžių akyse.

Čia kiekviena srovė, grupė, asmuo gauna sau pri
klausančią dalelę. Nei daugiau, nei mažiau.

Nemanau, kad prie Lietuvos dabartinės padėties, 
galėtų atsirasti pavienių, ar grupių, kurios už pupų 
bliūdelį parduotų tėvynę.

Kad tą įvykdinti, tiksliausiai būtų sušaukti visuo
tiną seimą. Bet, jei jau negalimas seimas, tai bent 
srovių, grupių atstovų pabėgėlių, valdžios likučių 
seimelį. Katalikams nebūtų sunku tą padaryti per 
Federacijos centrą, per L. G. K. Katalikai iš savo 
organų laukia daugiau informacijų.”
Reikia manyti, kad atsakomingieji asmenys į šį svar

bų ir rimtą atsišaukimą greit atsilieps ir greit padarys 
tinkamas išvadas,
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

| lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys)

Negali būti sunkesnio likimo, kaip tavo, rusų mo
terie !

— Ar gali kas nenustebti, jog nuvysti dar pilnai ne
pražydusi.

Tu kenti tūkstančius skausmų prispaustos rusų tau
tos, moterie!

Parašiau mažą feljetoną iš ugniage3ių gyvenimo, 
gyvenančių mūsų namo apačioje Bet nuo to niekas ne
patikėjo, vis tas pats tamsumas, gyvuliškumas ir gru
bumas. Norėjau sukurti kenčiančios moters tipą, ir felje
toną nunešiau vieno laikraščio redaktoriui. Jis pasiro
dė buvęs mano studijų draugas. Išviršiniai jis priėmė 
mane mandagiai ir tarė:

— Suprantama, mes atspaudinsime Jūsų feljetoną, 
Aleksandra Lvovna! Ateikite rytoj, Jūs turėsite kai 
ką pataisyti ir pridėti. Mūsų visi straipsniai turi būti 
komunistiškų idėjų!

Balandžio 12 d.
Redakcijoje Jonas Ivanovičius man taip paaiškino:
— Jūsų atpasakojimo negalime talpinti. Gerai pa

rašytas, bet be tendencijos. Jūs turėtumėte parodyti, 
kad tik ligi revoliucijos buvęs toks rusų moters padė
jimas, dabar jis esąs pagerėjęs. Tokių tipų mes negali
me talpinti, tai liekanos laisvųjų laikų. Spauda turi pu
bliką svaiginti optimizmu, me3 turime mesti skaityto
jams tūkstančius liepsnojančių šūkių, bet nerodyti tik
rovės gyvenimo. Mes turime vaizduoti, kad gyvenimas 
verda, darbas viską nugali, kad moteris yra išlaisvinta. 
Aš pats žinau, kad tai tuščios mintys, tuščiai skambą

BAŽNYČIOS NUGALĖTI NEGALIMA
I

“Le Figaro” paskelbė jo šūkiu “los von Rom,” iš- Pagaliau Bismaikas, bai- 
straipsnį apie Bažnyčios ir sivaduokim nuo Romos. i susis vokiečių imperijos kū
valstybės santykius. Straip- Tų persekiojimų rezultate 
snyje pabrėžiama: katalikų atstovų skaičius

Visa Vakarų kultūros is-| eichstage pakilo aukščiau 
tori ja nuo Romos imperi- šimto. Windhorstas pasida- 
jos laikų iki mūsų dienų, Į rė populiariausia asmenybė
nuo Dijokiecijonn iki Bis
marko mus moko, kad 
kiekveną kartą, kada 
tik valstybė surina į kon
fliktą. su religija, valsty
bė visada lieka nugalėta. 
Kova su tai koxa
su kažkuo nesuvokiamu, 
nepaliečių mu. tai yra pa
skelbimas karo gdi tu
sioms dva«i 3 gelmėms. 
Ir reikia pasakyt:, kad 
tokios ko,os melu valsty
bės va.'aram. ginklai, 
kad ir patys aštri <ud, 
nepajėgs mirtinai sužeis
ti Baznyovs, kuri ir iš 
kruviniau « ų kovų visada 
išeina nugi* (tvoja.
Valstybė totali nugalėti 

tik kitą valstybę. Savo pur- 
galę ji gali konkretizuoti pa 
keisdama rėžimą arba užim
dama terito iją- ji gali pa 
reikalauti ha „ išlaidų grą- 
rinimo. Ji gali priversti 
nugalėtą tautą nusiginkluo
ti, gali jai pritaikyti

pasauly, o vokiečių katali
kų moralinis atsparumas 
pasidarė nepaprastas.

rėjas, kapituliavo prieš Le
oną XIII, paprašė jį tarpi
ninkauti vienam tarptauti
niam ginčui likviduoti, c 
laišką, rašytą tam popie
žiui, pradėjo žodžiu “Sire!’ 
(Imperatorių ir karalių ti 
tūlas į juo3 kreipiant s).

Estijai daugiau žadama, bet nacių pažadai 
nieko nereiškia

— Vokiečiams 
zuojąs švedų laikraštis “Af- 
tonbladet” paskelbė infor
maciją iš Helsinkio, parem 
tą žiniomis iš Talino. Pa
sak laikraščio, karinė ad
ministracija Estijoje palik
sianti iki pavasario, po to 
gi Estija vėl, esą atgau- 
sianti tą politinę santvarką, 
kurią ji turėjo prieš rusų 
invaziją. Esą, jau ir dabai 
Estija užimanti ypatingą 
padėtį Pabaltijo kraštų tar
pe: visi seni estų įstatymai 
ten vėl galioją ir komunali
niai organai ten veikią nor
maliai. Estija turinti ir
savo policiją bei šaulius 

tam i Priežastis, dėl kurios Esti 
tikrą politinę ar ekonominę Į ja naudojantis Kitokia pade
sistemą.

Kada tauta pradeda karą, 
ji turi prieš save tam tikrą 

kuposakiai, kuriais tik silpnapročiai tiki; bet ką mes gali- ' materijalinę realybę
m e daryti? Iš laikraštininkų .nereikalaujama jokių gabu
mų, tik sugebėjimo agituoti. Mūsų uždavinys yra visai 
tautai ir pasauliui parodyti, kad visi blogumai yra buržu
azijos padariniai, o kas gero — bolševistinės valdžios. 
Žiopliai, kurie tuo tiki, bet, tiesą pasakius, minkštapro- 
čiai sudaro masių didesnę dalį.

Jonas Ivanovičius reikšmingai nusišypsojo ir tęsė 
toliau:

— ši sistema nėra tokia kvaila, kaip rodosi iš pir-

objekto, į kurį būtų nukreip 
ti valstybės ginklai. Pa
prasčiausias pasyvus kuni
gų ir tikinčiųjų pasiprieši
nimas niekais paverčia

, , , .v, . smarkiausius valstybės puo-mo žvilgsnio; priešingai, labai gudriai ir psichologiškai y 
sugalvota. Taip yra kaip su akmeniu, kurį lašas per 
ilgą laiką suardo. Jei skaitytojams bus nuolat kalama, 
kad po komunistiniu rėžimu jiems puiku gyventi, jie to
liau ir patys taip manys.

Rėkti, rėkti, rėkti yra tvirčiausias komunizmo meto
das. Kas galėtų daugiau plėšti gerkles, jei ne mes laik
raštininkai? Tai laikraščių uždavinys! Komunistinė 
spauda turi visur išsiplėsti, apimti visą Rusiją, ypatingai 
jaunuomenę! Senieji išmirs, o jaunieji jau patikės, kad 
pas mus geriau nei svetur!

LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

Trečioji nelaimė
Šventosios šeimos viloje 

arba visiems geriau žino
mam — Labdarių ūkyj trum 
pu laikotarpiu įvyko trys 
gana skaudžios nelaimės.

Pirmoji buvo tuo metu,

galima. Ežero dugnas — šal
tiniai, dėl to vanduo yra 
švarus ir jo nepritruks, jei 
tik tvenkinys bus tinkamai 
užtaisytas.

Beje, toliau nuo tvenkinio 
esamose gilumose, be abe
jonės, yra dar likę vandens

tinai, negu Latvija, ir Lie
tuva, glūdinti tame, jog vo

simpati- ■ kiečiai įvertinę lab i i akty 
vų estų dalyvavimą krašto 
kovose prieš bolševikus. Es
tų kariniai daliniai visą lai
ką vedę kovas greta ginkle 
brolių - vokiečių, o estų sa 
vanorių būriai užėmę Dor
pato dalį dar prieš vokiečių 
atėjimą. Miškuose ir balo
se šiaurinėje Estijos daly
je estų karininkai sudarę 
partizanų grupes, truk
džiusias rusams gabenti 
transportus ir, progai pasi
taikius, puldavusios atski
rus rusų dalinius. Gyven
tojų pasyvus pasipriešini
mas visą bolševikų valdy
mo laiką irgi buvęs labai 
stiprus. Apie 10,000 civili
nių tremtinių, išgabentų j 
Rusiją, jau sugrįžę Estijon.

kai Labdarių Sąjunga su- ir žuvų Kiek _ sunku
kvietė publiką į senelių sakytįt nes visas ežero plo- 
prieglaudos kertinio akmens dabar yra storu lediu 
pašventinimą (1941 m. Pa- Į apdengtas.
dėkos Dienoj), suvažiavę ra-.____________
do sudegusį iki pat pamatų!^ .. I LJ • 
gražų, naujai atremontuotą •aVyZūinCJfl IdDūdMŲ 
paviljoną, šie nuostoliai, ži-1 Į/iiak^
noma, bent dalinai buvo pa-j uur°
dengti iš apdraudos. I Labdarių 3 kuopa, Cice-

Antroji nelaimė buvo taipjro> neseniai atlaikė metinį 
pat pernai, kai užėjusi bai- j susirinkimą, kuris buvo gau 
si viesulą iš šaknų išvertė singas ir kuriame parodyta

n, galima paimti, sužeisti, Didelės reikšmės priduoda žemės ūkiui Pabalty
sunaikinti. Tačiau kada ! r '
priešas yra religija, nėra I Per Kauno radiją buvo. straipsnį apie vokiečių tik 

sius rytuose, apie ekonomi
nes perspektyvas ir tt. 
Straipsnis, kaip buvo per
duota per radiją, užbaigia
mas pastaba: “Galimas da-

tada aiškaus ir nustatyto ! perskaitytos kelios ištrau-

daugybę gražių medžių miš
ke, apardė kai kuriuos ūkio 
trobesius.

Trečioji nelaimė įvyko1 
praėjusį sekmadienį, kai 
ūky esančio gražaus ežero 
vanduo išsiveržė po tven
kinio dugnu ir beveik visas 
išbėgo per miškus ir pievas 
palikdamas aplūžusį ledą ir 
išplaudamas ežere buvusią 
žuvį. Šios nelaimės vaizdas 
liūdnas: ežeras pasiliko be

didelio susidomėjimo senelių 
prieglaudos statymo reika
lais. Draugijų atstovų susi
rinkime buvo net dvidešimts. 
Tai parodo draugijų prita
rimą labdarių dirbamam dar 
bui. Be to, viena įsirašė į 
sąjungą amžina narė, įmo
kėdama šimtą dolerių — tai 
Ona Bertašienė. Gauta ir ei
linių narių. Prisirašė Kotri- 
na Railienė, Valerija Moze- 
rienė, Ona Mankienė, Mari
jona Pudzvelienė, Karolina

vandens ir, suprantama, be; glevickien8 ir Juozas Cer. 
žuvies. Šimtai tūkstančių j

Balandžio 13 d.
Gavome butą keturių kambarių, dabar galėsime lais

viau atsidusti.

Balandžio 14 d. ,
Man vis labiau pradeda rūpėti vaiko likimas, ne3 via 

daugiau turiu badauti. Per visą dieną nieko daugiau, į 
kaip daržovių sriuba ir duonos gabalėlis. Mums ab’.ems 
su vaiku nepakanka to maisto. Maitinančioms duodami ' 
atskiri pajai, bet jau dešimtį kartų buvau pas valdininką, 
jis vis suranda pasiteisinti priežastį; taip yra tik popie
riuje. Vaikui vystyklėlius turiu lopyti iš senų baltinių; 
marškinėlių turi labai mažai ir visą dieną reikia juos 
skalbti. I

. Balandžio 15 d.
Šiandien atlankiau profesoriaus Brauno kapą. Buvo 

liūdna pavasario diena, oras įšilęs ir drėgnas. Pakilęs 
vėjas sklaidė nupjautų kapinių medžių šakų kvapą. Žo
lynai ir krūmai jau baigė sprogti, juose čiauškėjo šim
tai žvirblių. Nejaučiau skausmo ir liūdesio. Rodėsi 
paprasta darbo diena. Vainikai jau buvo nuvytę, kaspinai 
lietaus ir saulės sugdinti. Nuo kryžiaus lašėjo vanduo. 
Niekas nesistebėjo, kad čia gulėjo žmogus, mirę3 badu, 
mokslininkas nespėjęs parašyti savo veikalų?

Balandžio 17 d.
šiandien einant į universitetą, mane susistabdė jau

nas, apvalaus veido vyrukas. Jis pakėlęs kepurę, klausė 
kur gyvena daktaras Rachmanovas. Aš pasisakiau, jog 
esu jo duktė ir klausiau, ko jis norėtų.

(Bus daugiau)..

Bismarkas, nepatenkintas 
popiežiaus neklaidingumo 
dogmos paskelbimu, aštuo- 
neris metus tęsė “kovą” dėl 
kultūros.” Jis įsakė .areš
tuoti daug vyskupų, užda
ryti šimtus bažnyčių, likvi
duoti visą eilę katalikiškų 
organizacijų, kurių net tur
tai buvo konfiskuoti, šita 
prieš Romos Bažnyčią nu
kreipta ‘kampanija prasidė-

kos iš vokiečių laikraščio 
“Kauener Zeitung.” Apie 
Pabaltijo ateities ūkio reik
šmę pasakyta, kad Baltijos
jūra tapo ramios prekybos• lykas, kad po kelių mėne- 
jūra. Dabar Pabaltijo erd-' šių pasikeis ir politinė pa- 
vė įgijusi ypatingai svar-1 dėtis.” Kokia prasme lau 
bios reikšmės. Lietuva pa- i kiama to pasikeitimo, pei

žuvelių nutroško išneštos į 
pievas ir mišką. Tai didis 
turtas, apie kurį nedaug te
žinota. Mažai kas ir įsivaiz
duoti galėjo, kad tame eže
re tiek daug buvo žuvų.

Ruopa džiaugiasi naujais 
nariais ir prašo kitų cice- 
riečių jų gražų pavyzdį pa
sekti. Visi žinom, kad lab
darybė yra šventas darbas

didinsianti pieno ūkį; visų 
trijų Pabaltijo kraštų linų 
auginimas, pieno ūkis, miš
kų gamyba ir kt. turėsią 
suvaidinti svarbų vaidmenį. 
Reikalingus žemės ūkiui 
pramonės gaminius, kaip 
antai dirbtines trąšas, ma
šinas, dažus ir kt. pristaty
sianti Vokietija.

Tas pats laikraštis įdėjo

radiją nieko nebuvo paaiš
kinta.

Renkasi labdariu 
direktoriai

Trečiadienį, sausio 21 d. 
Šv. Kryžiaus parap. klebo 
nijoj, svarbiems reikalams 
aptarti susirinks Labdarių 
Sąjungos direktoriai.

ir kas jį dirba, tam ir Die- 
Nuostolis dvejopas: tven- vas padeda Kuopa prafc 

kinį užtaisyti kainuos šim-|kad } šj darbą jr mQ
tai dolerių, žuvį užveisti ims £[Į Wznieriai „ej profesiona.
daug laiko. Bet dėl to nusi
minti netenka. Dabar bus 
progos ežerą išvalyti, kai 
kur dugną palyginti, žvyru 
kai kurias vietas užpilti ir 
tvenkinį užtaisyti taip, kad 
jis ir didžiausią vandens 
spaudimą galėtų atlaikyti. 
Ežerą bus galima taip ištai
syti, kad ten ir žuvies pri
augs, ir maudymuisi tiks ir 

' laiveliais pasivažinėti bus

lai, kurių Ciceroj netrūksta. 
Pakvietimai ir raportai

Šiame susirinkime per
skaitytas Tėvų Marijonų 
Bendradarbių kvietimas į jų 
metinį seimą, į kurį atsto
vais išrinkti: Jonas Šileikis, 
Barbora Kučienė, Antanina 
Jansonienė. Auka seimui — 
$5.00.

(Nukelta į 6 pusi.)
BRITAI STIPRIAI LAIKOSI

/ AtffP WURH£LP!

PIRKIT APSAUGOS BONUS

("Draugas” Acme telephotol 

Japonų karo veiksmai Malayoj, anot britų, nuolat 
smarkėja, bet britai nemano pigiai paduoti Kuala Lum 
pur miesto, gumos žaliavos plantacijų sostinės Britai 
praneša, kad jų lakūnai bombardavo Thailando sostinę
BangknV--- ■- ’

U. S. iždo departamento 
sekretorius Morgcnthau pra 
neša, kad stambiosioms kor
poracijoms, kurios turi 
daugelį, darbininkų, leidžia
ma savo darbininkams be
tarpiškai pardavinėti serijų 
E apsaugos bonus

Iždo departamentas auto
rizuoja federal reserve ban
kas, kad jie kvalifikuotų tas 
korporacijas, kurios gali sė

kmingai patarnauti šalies 
vyriausybei bonų pardavi
me.

Anot iždo departamento, 
daugumas darbininkų ver
žiasi pirkti bonus ir tuo 
būdu finansuoti vykdomą 
apsaugos karą. Bet jie ne
turi parankumų bonus įsi
gyti, kas kai kuriais atve
jais surišta su laiko atvė
rimu. Tad darbininkams

duodama proga be sunku
mų pirkti bonus savo darb
davių raštinėse, kur nerei
kia laiką užtrukti.

Kuo daugiau korporacijų 
sutiks bonus parduoti, tuo 
daugiau bus jų parduota, 
pareiškia iždininkas. Jis 
ragina, visus pirkti apsaugos 
Bonus ir ženklus. Ir mo
kyklas lanką vaikai turėtų 
pirkti ženklus.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE LĖKTUVU PAVĖŽINTAS

a»
Ragina mažinti 
gazo vartojimą

Office for Emergency 
Management Chicagoj ragi
na gazo vartotojus kiek ga
lima sumažinti gazo varto
jimą per šiuos šalčius, taip 
kad daugiau gazo tektų ka
ro gamybai. Ypač gazo 
vartojimas turėtų būti su
mažintas rezidenciniuose (gy 
venamuose) namuose. Tuo 
reikalu minėtas Manage
ment atsišaukia ne tik į 
Chicagos ir apylinkių, bet 
i kitų kelių šiaurinių cent- 
u n'ių valstybių gyvento
jui.

Chicagai gazą parūpina 
Peoples Gas Light and 
Coke kompanija. Kurui ir 
virimui kompauija savo 
dirbtinį gazą skiedžia su 
natūraliniu gazu, kurs gau
namas vamzdžiais iš Texas 
valstybės. Į šį skiedimą 
įeina 55 nuoš. natūralinio 
gazo ir 45 nuošimčiai dirbti
nojo.

Daug gazo per šalčius su
vartojama namų apšildy
mui. Tad žmonės ir ragina
mi ypač šį vartojimą ma
žinti kiek tik galima.

Gazo trūkumas jaučia
mas ne tik Illinoise, bet ir 
kitose valstybėse.

Darbininkams reikia 
susisiekimo

Chicagoj ir apylinkėse 
stambiųjų pramonių žymus 
skaičius darbininkų į dar- 
bą ir iš darbo važiuoja nuo
savais automobiliais. Kai 
dabar jiems nebus galima 
įsigyti naujų padangų, iš
kilo didžiai svarbi susisie
kimo problema. Daug dar
bininkų gyvena tolokai nuo 
miesto ir pramonės centrų. 
Nežinia, kas bus daroma 
jiems negalint vartoti au
tomobilių.

Tuo svarbiu klausimu 
miesto valdininkai išanksto 
turėtų rūpintis. Būtinai rei
tingas gatvėkariais ir auto 
busais susisiekimų praplė
timas į atokiausias apylin
kes, sako dalykų žinovai.

Kaip pagerinti
trafiką Chicagoje

Trafikas Chicagoj šaukia
si gerinimo. Tuo klausimu 
darbuojasi miesto valdinin
kai ir įvairių pramonių vir
šininkai. Yra vilties, kad 
ateityje šis klausimas tin
kamai bus išspręstas.

Visas negerumas yra ta
me, kad kuone visų fabri
kų ir firmų darbininkai ryt
mečiais ir vakarais — į dar 
bą ir iš darbo, vyksta apie 
tą patį laiką. Tad trafike 
sukeliami nepaprasti žmonių 
susigrūdimai. Darbininkus 
vežti nepakanka nei gatvė- 
karių, nei autobusų, kai vi
si kartu vyksta į darbą ir 
namo po darbo.

Yra sumanymas paįvai- 
rinkti darbo valandas, taip 
kad vienų fabrikų ir firmų 
darbininkai pradėtų ir baig
tų darbą įvairiausiomis va
landomis. Tas žymiai page
rintų ir palengvintų trafi
ką.

Laivynan neimami 
naujokai

Chicagoj laikinai nu
trauktas naujokų ėmimas 
karo laivynan, nes Great 

I Lake Training station lai
vyno mokykloje neturima 
vietos naujokams. Kai ra
sis ten vietos, naujokai ir
vėl bus priimami.

Priimti naujokai siunčia
mi į minėtą mokyklą, kui 
per 6 savaites pagrindiniai 
apmokomi ir iš tenai siun 
čiami į karo laivus tarny
bai.

Autoislai turi 
įsigyti laisnius

Chicagos policijos virši
ninkas Allman paskelbė, kad 
pradėjus šio sausio 15 die
na visi autoistai turi turėti 
įsigiję savo automobiliams 
valstybinius ir miestinius 
1942 metų “laisnius.”

Policijai įsakyta neturin
čius “laisnių” šaukti teis- j 
man.

k "Ij

Iš 8 kuopos >
Labdarių 8 kp., Brighton 

Park, praėjusį sekmadienį 
laikė savo susirinkimą, ku 
riame užėmė savo vietas 
naujai išrinkta valdyba, o 
Antanas Zalomskis ir vėl 
paklojo šimtą dolerių sene 
lių prieglaudai.

Juo žmogus tuštesnis, tuo 
jis labiau trokšta garbės ir 
stropiau ja rūpinaei.

Laikas — tai amžinas ne 
pastovumas, amžinas bėgi 
mas nebegrįžtančion praei
tin.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP W.AXTED — MOTERYS

OPERATEUKOS reikalingos, jau
nos. lr patyrusios prie siuvinio bal
tų murškoninlų kotų Ir kelnių — 
prie "single” ar "double needle" ma
šinų. _____

OTTESHEIMER and CO.
407 Nk>. Gr<s-n Street

OPERATEUKOS reikalingos. Paty
rusios prie "single" ir -'double nee
dle" mašinų. Gera užmokestis, pas
tovūs darbai.

ECKF.RI.IXG BROTHERS 
1210 W. Vau Ruren < «tl» Fl.)

IIELP WAXTED
| ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.; RAN’dolph #488—0180

Eilinis kareivis James Hughes iš urliopo skirtu laiku 
grįžo į Stewart, Ga., stovyklą dėka iždo departamento 
sekretoriaus Morgenthau (kairėje), kurs savo lėktuvu 
iš New Yorko kareivį “pavėžino” į Washingtoną kai 
jis nesuspėjo gauti keleivinio lėktuvo.

Labdarybė
(Atkelta iš 5 pusi.)

Federacijos 12 skyrius už
kvietė kuopą dalyvauti ben
drose Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo iškilmėse, 
kurios bus vasario 15 d. 
Ashland Auditorijoj. Pra
nešta, Federacijos sumany
mu įsteigta Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vienetas, 
kurs jau turi 60 narių.

Raportą iš labdarių cent 
ro susirinkimo išdavė J. 
Motekaitis ir Sriubai. Ra
portavo apie senelių prieg
laudos statymo eigą ir para
gino gausingiau lankyti cen
tro susirinkimus, kurie esti 
kas paskutinį mėnesio tre
čiadienį šv. Kryžiaus parap. 
salėj. Sekamas centro susi
rinkimas bus sausio 28 d.

Kuopa nutarė pradėti rink 
liavą prieglaudai, kad dar 
daugiau prisidėti prie svar
baus reikalo. Šiam darbui iIkomisija — K. Sriubienė, B. 
Kučienė, M. Česienė P. Kelp 
šiene.

Praėjusiais metais kuopa 
turėjo $886.56 pajamų. Vi
so su balansu kasoj buvo 
$1,582.85. Kuopos išlaidų 
$135.00; centrui išmokėta 
$1,148.20. Kasoj yra $446.05. 
Tai parodo, kad kuopa per
nai daug darbavosi. Linkė
tina, kad šiais metais 3 kp. 
darbai būtų dar didesni. J. 
Šileikis priminė, kad Visų 
Šventų dr-ja buvo pirma, 
kuri pasižadėjo prieglaudoj 
įtaisyti vieną kambarį.

A. Valančius

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KFLNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

KEIKIA AGENTO — MORGAN 
P.VRKE

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės J raštinę:

2834 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTA FTI GERA PROGA — 
TOWX OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Towti of Lake krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
al 8010 arba kreipkitės 1 raštine:

2384 SO. OAKLEY AVĖ.

ANTANAS JONAS 
BARTAŠIUS

Mirė saus. 12, 1942 . 7:28
vai. vak., sulaukęs 6 8 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. Pavandenės par., 
Slmutlškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Oną (po tėvais Kulai- 
tė); dukterj Stačią; 3 sūnus, 
Antaną ir marčią Oną Ir 4 
anūkus, Vaclovą ir Pranciškų: 
švogerką Veroniką Buividą ir 
jos vyrą Antaną, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų. 
Lietuvoje paliko 2 seseres ir 
broli.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių kliūbo.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1434 So. 50th Avė., Cicero. 
Illinois. Laidotuvės Įvyks šeš
tadieni, sausio 17. d. iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Duktė. Kū
nai, Marti, švogerką. filminės.

Laid. direktoriai Laehawicz 
ir SOnai, tel. Canal 2515.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant <larlw> į vlršminėtas dar
bininkų palc.škančias (staigus ir ( 
visus kurių garsinimu,s matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti darbo viršininkaniM, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
ir kad esate lietuviai. Garsinančios 

1 įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir ka<langi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri ir pagei- 
datuimi darbininkai, Ims jums daug 
lengviau gauti darbus paaiškėjunt 
viršmiirėtonis informacijoms.

AGENTAS REIKALINGAS — 
ĮVEST PFLLMAN’E

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
getitavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. We8t Pullman srity-

I Je. Geras atlyginimas, malonus dar- 
| bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau- 
| kitę telefonu: CANal 8010 arba at

vykite dėl pasitarimo J raštinę;
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.

Juo žmogus apie save ma
žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.

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

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progų užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės ) 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PARDAVĖJAS reikalingas pardavi
nėti dėl seniausios Įstaigos pamink
lų gaminimo korporacijos. Turi tu
rėt savo karą. Geros užmokesčio 
sąlygos. Pastovus ir malonus dar
bas, Kreipkitės sekančiu adresu po 
10-tos vai. rytais:

4535 W. AVASHINGTON BLVD.

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, —

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

žmogus giriamas sulig jo 

išminties.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Mirė lietuvio biznie
riam žmona

Sekmad., saus. 11 d., 3:15 
vai. ryto mirė gerai žinomo 
lietuvio biznieriaus, Jono 
Waiwado žmona, Kastanci
ja Waiwadienė, sulaukus 
pusės amžiaus. Kilus iš Pa
nevėžio apskr., Kriklinų pa
rapijos, Gustadalo kaimo, 
Lietuvoje. Patiko apart vy 
ro sūnų Ralph, dvi dukteris, 
Ann Brown ir Bernice ir 
žentą Bemard Brown. Tai
pogi daug pusbrolių, pusse 
šerių ir kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Western Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., saus. 15 d. 
Iš koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėta į Gimimo Panelės 
Švč. par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos

; už velionės sielą, o po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Ka- 

i zimiero kapines
Jonas Waiwada užlaiko 

grosemę ir bučeraę po ant
rašu: 5928 S. Kildare Avė.

x” Re Neves Distress Frontu

--FEMALE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnas I

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rio. kenčia gal- 
vaskaudi, nugar-
akaud|; kurios Jaučiasi nu- 
sllpnėjuslos, nesmagios Ir t.t.
Iš priežasties mėnesinės Il
gos, surado tikrą palengvi
nimą vartodamos I.ydla E. 
PtaikžiAm's Vcgctable Oom- 
pnond.
Reguliariai vartojant Pink- 
liam'a Cnmprnind palengvi
na skausmus, sustiprina svel- 

katą. Vertas Pamėgintum.

PLATINKITE “DRAUGĄ” '

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

VINCENTAS NORVAIŠAS
Gyveno: 4331 So. Maplewood 

Avenue.
Mirė Sausio 11 d., 1942 m., 

4:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
šaulių apskr., Žagarės parap., 
ir miesto. Amerikoje išgyveno 
32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
švogerj Ignacą Kelpšą ir jo 
dukterį Paulinb šim-utfs lr 

žentą Paul; draugą Juozapą 
Valavlčią ir jo šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Dėl platesnių informacijų, 
šaukite: PROspect 8414.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4447 So. Fairfieid Avė. lai
dotuvės Jvyks penktad.. saus. 
16 d. Iš J. F. Eudelkio ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas | Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: švogeris. švogerio 
Duktė, Žentas, Draiugas ir Gi
minės.

Laidot. direktorius J. F. Eu- 
deikis. tel. YARiis 1741.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIKLD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WH1P (1620), bu P. šaltlmieru.

KOPLYČIOS DYKAI I A M B U L A N C E
DIEN4 IR NAKTĮVISOSE MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios

John W. Pachankis Šeimynos rankose!

Member of tbe Lithuanian Cltamber of Commerce.

PERSONALIZED MEMORLALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

AID NATIONAL DEFENSE

KREIPKITĖS Į
LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubUc 4298

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St.

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR 8CNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8

4348 S. Californla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlca Avenue 

Tel. YARda 4908
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanlca Avenue 
TeL YARda 1138-1139

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; ftefltad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.
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Raportažas iš Federacijos skyriaus 
susirinkimo apie draugijų parengimus, 
į kuriuos kreipiama visu dėmesys

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyrius prieš- 
metiniam susirinkime, apta 
ręs veikimą, išrinko vaidy
bą 1942 m.: pirm. Pr. Vaiče
kauskas, vice pirm. J. Vals- 
kis, P. Grybas, ižd. Al. Pau
lienė, nut. rast. K. Žaroms - 
kis.

Pirm. Vaičekauskas ra
portavo iš Chicago apskri-

rijonų Bendr. 35 skyriaus 
ats. pranešė, kad rengia 
“bunco party” sausio 25 d. 
Navickų name, 4538 S. Wash 
tenaw Ave.

A. 1‘aunenė, ARD 6 sayr

Federaliniai taksai 
už automobilius

Visi automobilių savinin
kai atsimena kongreso pra
vestą įstatymą, kad už var
tojamus automobilius turi 
būti mokama penki dole
riai metinių federalinių tak
sų.

Iš YVashingtono pranešta, 
kad šie taksai bus renkami 
autoistams parduodamais 
ženklais, kuriuos reikės pri-
klijuoti prie mašinų priešą- 

atstovė pranešė, kaa stty- ' kinių stikly 
rius ruošia “bunco party”.
Laikas bus vėliau praneštas. | Pr£UKŠta- kad artimiau- 
Taip pat, kad. ARD centras 8,U“jU Iaik!‘ bus. Salima lau
rengias prie metinės vaka-

ties, kad vasario 15 dieną - rienės vasario 22 d., akade- 
bus minima Lietuvos Nepri-I mijos auditorijoj. Prašoma 
klausomybės 24 metų sukak visų draugijų nerengti savo
tis Ashland Blvd. Auditori
joj.

Nutarta po bendro pami
nėjimo, t. y. Vasario 16 d. 
paminėjimą surengti parapi
jos svetainėj. Išrinkta ko
misija iš P. Vaičekausko, J. 
Enčerio, A. Čepienės, F. Vai- 
kutienės, A. Paulienės, M. 
Navickienės, P. Grybo, J. 
Valskio, K. Zaromskio su
ruošti atatinkamą progra
mą.
Draugijų atstovų raportai

vakarų tą dieną, bet daly
vauti toje vakarienėj.

Šv. Kazimiero Karalaičio 
dr-ja išrinko valdybą: pirm. 
P. Kvietkus, vice pirm. K. 
Zaromskis, nut. rašt. B. Ne- 
nartonis, finansų rašt. G. 
Pakeltis, ižd. J. Dargiela, iž
do glob. B. Kvietkus, J. Vals 
kis, ligonių lankytojas J.

pirkti minėtus ženklus.

Plečiama Greal 
Lakęs stotis

Didinama Great Lakęs 
Navai Training stotis, neto
li Waukegano. Šiems dar 
bams bus išleista daugiau 
kaip 30 milijonų dolerių.

Jau samdoma daug ei vi 
linių darbininkų. Įžangi 
niams darbams priimta apie 
1,000 darbininkų. Paskui

Martinkus, tvarkdarys A. bus darbo 10,000 darbinin- 
Puplauskas. Kviečiami lietu- kų.
viai rašytis šion dr-jon. Mo-:-------------------
kestis metams $4.20. Pašal-

F. Vaikutienės Nekalto pos ligoje į savaitę moka- Nuodėguliuose rastas
Prasidėjimo Šv. P. M. mo- ma $7.00, pomirtinės $100. p^fldklilliO laVOIldS
terų ir merginų dr-ja ren-Į L. Vyčių 36 kuopa išrinko Į Gaisro sunaikinto sv.idė- 
gias prie metinės vakarie- aldybą. pirm z Vyšnįaug. | Uo nuodeguliuose> 3623 So. 
nės. Laikas nenustatytas. kas, vice pirTn j Brazaug. Racįne ave atrastas žuvu- 

kas S. Gimbutaitė, nutarimų šio panaktinio Solomon 
rašt. V. Sperauskaitė, finan- Erickson, 76 m. amž., lavo-

P. Grybas, Saldžiausios 
Širdies V. J. dr-jos atstovas
praneša, kad išrinkta nauja gų ragį jj. Vyšniauskienė,
valdyba iš veiklių narių.

A. Čepienė, Tretininkų dr- 
jos ats. pranešė, kad drau
gija gerai gyvuoja. Išrink
ta darbšti valdyba.

J. Enčeris, pirm. Susivie- 
nymo 160 kuopos, pranešė, 
kad išrinkta valdyba ir kad 
rengias prie “bunco party”. 
Nuo Naujų Metų iki gegužės 
mėnesio eina vajus naujų 
narių. Kviečiami visi brigh- 
tonparkiečiai prisirašyti.

Pr. Vaičekauskas, Labda
rių Sąjungos 8 kuopos ats. 
pranešė kad nauja valdyba 
daro planus minėti 25 metų 
kp. jubiliejų ir sukelti fon-

ižd. K. Zaromskis, iždo glob. 
A. Skirtus, J. Paulius, tvark
darys D. Varnas, korespon
dentas E. Kubaitis, “Vyties” 
red. Vyčių 36 kuopa rengia 
Užgavėnių vakarą — šokius 
vasario 17 dieną. Vyčių or
kestras smagiai grieš įvai
rius šokius. Ateis ir Lašins- 
kas su Kanapinsku pašokti 
ir juokų pakrėsti. Kviečia
mas jaunimas ir senimas į 
šį vakarą parapijos salėn. Į- 
žanga 25c.

L. Vyčių 36 kuopos vajus 
naujų narių eis iki kovo 31 
d. Kviečiamas jaunimas Įsi
rašyti. Mūsų dvasios vadai:

dą senelių prieglaudos sta- kleb. kun. A. Briška, kun.

nas.
Gaisras sunaikino apie 

125,000 dol. vertės skardi
nių maisto, skirto armijai.

tybos baigimui. J. Statkus, kun. P. Stanke-
M. Navickienė, Tėvų Ma- vičius, kun. S. Valuckas pri

tarė šiai jaunimo organiza
cijai. Prašomi tėvai patarti 
savo sūnams ir dukterims 
rašytis į Vyčių organizaci
ją. Daugiau galėsime gero 
nuveikti savo naudai ir A- 
merikos-Lietuvos labui.

Parapijos choras rengias 
prie savo metinio šokių va
karo vasario 7 d. parapijos 
salėj. Komisijoj yra: varg. 
J. Kudirka, J. Gudas, S. Kla- 
patauskas, J. Lindžius, O. 
Fidurienė, S. Norušienė, H. 
Pajuliūtė, A. Urnežaitė, O. 
Baranauskaitė, L. Poškaitė 
ir kiti. K. A. Z.

“THAT LITTLE GAME” Inter-nat’l CartooaC.., N.T.—By B. Llflk
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DALYVAU J A PARALYŽIAUS KAMPANIJOJE

l "JUraugaa’* Acuic ieiei>uow
Mrs. John L. Whitehurst iš Baltimore, Md., General 

Federation of Women’s Clubs prezidentė (kairėje) ir 
Mrs. William Kletzer iš Portland, Ore., National Con- 
gress of Parents and Teachers prezidentė, su Mrs. Roo- 
sevelt dalyvaus infantile paralysis kampanijoje sukelti 
fondų kovai su šia liga. Iš Baltųjų Rūmų Washingtone 
jos kalbės per radiją sausio 19 d. nuo 4:30 iki 4:45 
popiet. Tą pat dieną Washingtone įvyks žymiųjų šalies 
moterų darbuotojų mitingas, kuriame Mrs. Roosevelt 
inauguruos Moterų Savaitę dėl infantile paralysis.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BUS ĮSTEIGTI KARO DARŽAI

Chicagos mieste ir apylin
kėse planuojama įsteigti va
dinamuosius bendruomenės 
karo daržus, kuriuose pas
kiros šeimos galės auginti 
sau ir viešosioms įstaigoms 
reikalingas daržoves. Pir
mojo pasaulinio karo metu 
tokie daržai buvo įkurti ir 
tuo keliu per vasarą priau
gina apie 10 milijonų dol. 
vertės įvairių daržovių.

Pačiame mieste yra daug 
tuščių žemės parcelių ir 
apylinkėse dideli žemės plo
tai stačiai pūdymauja. Tai 
puiki proga tą žemę išnau
doti, ypač šiais brangtan- 
čio gyvenimo laikais.

CHICAGAI NUMATYTA $9.98 
TAKSŲ RATA UŽ 1941 METUS

Už 1940 metus taksų ra
ta, kuri praeitais metais 
žmonių buvo mokama, buvo 
$9.42 už 100 įkainotą tur
tą — nekilnojamą ir perso- 
nalę nuosavybes. Buvo pri 
pažintąį kad tai nepaprasta 
rata ir apgailėta, kad mies
to ir apskrities valdžios or
ganai nemažina išlaidų ir 
nelengvina žmonėms naštos.

Už 1941 metus rata nu
matyta dar didesnė — net 
$9.98, ko niekados dar ne-

būtas miesto istęrijoje. 
Šiuos didelius taksus šie
met reikės mokėti.

Aiškinama, kad ši didelė 
rata numatyta, kai šiomis 
dienomis apeliacinis boar
das personalių turtų įkaino
jimą sumažino net 32.806,- 
379 doleriais.

Vadinasi, kai turtų įkai
nojimas mažinamas, tai ra- 
tos keliamos, jei valdžios 
organai išlaidų nemažina.

PRADĖTA RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KAMPANIJA KARO LAIKUI

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus apie 8,000 darbuotojų 
vakar pradėjo kampaniją 
Chicagos priemiesčiuose ir 
apylinkėse tikslu gauti nau
jų narių ir aukų šelpimo rei 
Iams šio karo metu. Rau
donojo Kryžiaus darbuoto
jai lanko visus namus ra
gindami prisidėti prie fondų

sudarymo aukomis pagal 
savo išgalės.

Naujiems nariams ir au- 
kojantiems įteikiami ženk
lai ir liudijimai.

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą sukelta didelės sumos. 
Šį karą Raudonasis Kry
žius reikalingas toli dides
nių išlaidų.

Karo daržų programa 
darbininkų sveikinama ir

Gėlynų ir daržų paroda Chicagoj

remiama.

Po gruodžio 8 vedę 
turės kareiviauti

Illinois karinės vyrų kon- 
skripcijos direktorius pulk. 
P. G. Armstrong pareiškia, 
kad drafto registrantai. ku
rie po praeito gruodžio 8 
dienos yra apsivedę, nebus 
atidedami ir bus imami 
kareiviauti. Jis sako, kad 
vedusiųjų klausimas teles 
niai nebus rimtai aptaria
mas, išėmus tuos, kurie turi 
vaikų.

International Amphiteat 
re, Chicagoj. rengiama ne
paprastai žavinga 23-ioji 
metinė gėlynų ir daržų pa
roda. Ji prasidės kovo 15 
d. ir baigsis kovo 22 d.

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet šią parodą rengia

Society of American Flo- 
rists ir Ornamentai Horti- 
culturists. Paroda bus pa
traukli tuo, kad bus įtaisy
tos kalvos ir vandenpuoliai 
ir kitos gamtinės įdomybės

Bus rurodoma, kaip turi 
būti auginamos gėlės ir 
įdirbami daržai.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta plr 
Jios rūšies su mo 
derniškomis užtai 
domis Ir Hollywood 
šviesomis. Darba- 
Garantuotas

ENGlewood 5883 
ENGlewood 5840

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio 

Bez.:

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1P
1520 Hloeyelee (Top of the FMal)

Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų ... iš
reikštų mūsų įstaigos “Grand Opening” 
Atidaryme Šeštadienį.

Dabar! Kadangi esam geriau susipažinę, 
matykimės vienas kttą dažniau. Taupy
mo ar Paskolos reikalais visuomet at
minkite Fairfield. Dar kartą nuošir
džiai dėkojam už Jūsų malonumą. 

Pirkite U. S. Oe1cn.sc IUiikLs čionai

FAIRFIELD SAVINIiS 
« LOAN ASSOCIATION
N.w locatkm: Cor. Milwaukee, North t Damen Am. 

CHICAGO

■■toMlih.d 1901 Atsėt* ever $1,000,000

Mos(MIDDLEAGEWomen
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!
*

If this period ln a vvomon’s life 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakne£s, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especially 
for uiomtn—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Čompound haa helped hun- 
drodi of thousandt of v.-cmen

► . r __________ ___
to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Čompound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve* 
monthly eramps. Pollow label 
directioa*. WORTH TRYING!

r?

WHOLE$ALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM 8£JT8 — PAB- 
LOR SETS — BEDIIOOM SKTH 
— KLOS — HALUOS — K£- 
FRIGEKATOKS — WASHKRM — 

BtANOKLS — HTOVS8.
AU KatšonaUr Advertieed It

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Ave n r
Telefonas REPUBL1C 6051

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

Vlenlntėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 8:30 v. vak. 
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.'M

WHFC-l450 kil.S
6755 So. VVestern Avenue 

Pilone: GROveliill 2242



D K A TJ o A B trečiadienis, sausio 14, 1942

"ŠOKSIME LYGIAI TAIP KAIP LIETUVOJE 
ŠOKOME PRIEŠ JOS OKUPAVIMĄ"

West Stdšs Reporteris pardavė 37 tikietus. - 
Bus 25 ekstra reserved tikietai; daugiau nebus
“Draugo” koncerto didelis 

surprizas Sokol salėje, sek
madienį, sausio 18 d., bus 
lietuviškų šokių perstaty
mas. Ateitininkų Draugovės 
nariai savo tautiniuose rū
buose perstatys šokius ly
giai taip kaip Lietuvoje šo
ko, prieš jos okupavimą.

Ateitininkai sako: “šoksi
me lygiai taip kaip šokome 
Lietuvoje prieš okupaciją.” 
Taip, toji draugovė yra pui
kiai išsilavinusi ir yra pa
sirengusi visais atžvilgiais 
perkelti kiekvieną “Draugo” 
koncerto dalyvį į Lietuvą. 
Jausitės lyg Lietuvoje. 
Tautinių šokių mokytoja

Ateitininkų Draugovės 
tautinių šokių mokytoja y- 
ra Lucija Piliponytė, tos 
draugovės valdybos narė. Ji

Amerikoj gimusi, bet Lie
tuvoje Tauragės Naumiesty 
užaugusi. Jai teko būti Lie
tuvoje ir Sov. Rusijos oku
pacijos laiku. Taigi, ameri
kietė su tikru lietuvišku iš
auklėjimu. Kiek ji dabar ži
no, Naumiesty tebegyvena 
mamytė, vedęs brolis ir dvi 
sesutės. L. Piliponytė lankė 
Tauragės mokyklą, Pagėgių 
ir Vilniaus gimnazijas. Vil
niaus gimnaziją baigė dieną 
prieš Sov. Rusijai okupuo
jant Lietuvą, 1940 m. Per 
kelis mėnesius ji vargo Lie
tuvoje, bet vėliau, kadangi 
yra gimusi Amerikoje, buvo 
proga atvykti čia pas mus. 
Būdama Vilniaus gimnazijo
je Piliponytei teko lavinti 
baletą ir tautinių šokių gru-I
peš, kurios gastroliavo po 

! visą Lietuvą.

Liucija Piliponytė,
Ateitininkų Draugovės 
šokikų grupės tautinių 

šokių mokytoja

Įvairūs kiti programos 
numeriai

Chicagos lietuviai dainuos 
grupėmis, dainuos solo: Chi
cago lietuviai grieš smuiko- 
mis pavienius numerius, 
grieš ir grupėmis, bet ‘Drau
go’ koncerte ypatingai dai
nuos ir grieš lietuviškai.

Genovaitės — Giedraitie-

a a DRAUGO”

Metinis Koncertas
Sekmadienį, Sausio-January 18 d., 1942 m.

SOKOL SALĖJE 
2345 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

nė ir Klevickaitė — Antifo
nalis ir Sasnausko chorai, 
dainuos skambias, linksmas, 
graudingas ir patriotingas 
lietuviškas dainas. Stygų 
Ensamble su devyniomis 
smuikomis grieš širdį svai- 
giančias meliodijas ir sveti
mų kraštų ir mūsų mylimos 
Lietuvos.
Tikietai platinami

Žmonės telefonu, asmeniš
kai ir laiškais užsisako ti- 
kietų '‘Draugo” koncertui. 
Yra tiek daug prašymų 
aukštesnės kainos tikietų, 
kad administracija matė rei
kalo padauginti reserved 
skaičių. Dabar yra 25 eks
tra tikietai reserved eilėse. 
Dabar iš viso yra 150 re
served tikietų. O daug tų jau 
yra išparduota. Tik pirmie
ji dar gaus tų tikietų. Visi 
kiti tikietai parsiduoda po 
75 centus. Kas pirmiau a- 
teis, tas gaus pirmąsias vie
tas. Vienas gerai žinomas 
agentas West Sidėje jau par 
davė virš 37 tikietus. Ir ža 
da dar daugiau pasivaryti. 
Skubinkite pirktis tikietų! 
Telefonuokite, rašykite. Iš 
anksto apsirūpinkite tikie- 
tais.

PROF. A. POCIUS, 
“Draugo” koncerto 

tvarkytojas.

Šokiams po koncerto grieš 
Phil Palmer orkestras. Ti
kietai į šokius po 35 centus. 
Tikietus galite gauti 
pas sekančius:

VI. šemetulskį, 1440 So. 
51st Ct., Cicero, III.

Praną Gudą, 901 W. 33rd 
St., Chicago, III.

K. šerpetį, 1710 N. Hoyne 
Avė., Chicago, III. ,

F. Gubistą, 4355 S. Mo- 
zart St., Chicago, III.

P. Varakulį, 1900 S. Union 
Avė., Chicago, III.

St. Staniulį, 6051 S. Tal- 
man Avė., Chicago. III.

J. Aukškalnį. 1354 Harri- 
son St., Gary, Ind.

“Draugo” ofise, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

Petr. Turskienę, 4639 So 
Hermitage Av., Chicago, m

K. Zaromskį, 5431 S. Sa- 
cramento Avė., Chicago, III

V. Daugirdienę, 1615 So. 
Wood St., Chicago, III.

C. Druktenį, 2202 W. Cer
mak Road, Chicago, III.

Brolį Vladą, kuris lanko 
visas kolonijas.

Padangų tikrinimo 
stotys Chicagoj

Chicagoj ir apylinkėse 
automobilių padangų tikri
nimo stočių skaičius padi
dintas iki 39, pranešė padan 
gų skirstymo administrato
rius Michael F. Mulacahy. 
Štai šių stočių adresai: 
Centralinė miesto dalis 
1558 Soūth Wabash avė. '

955 Lake Street 
1227 Roosevelt road 
1400 S. Michigan avė.

146 West 27th Street
2800 S. Michigan avė.

723 Jackson boulevard
1201 Washington boulevard 
1146 Roosevelt road 
2247 Cottage Grove avė. 
1617 S. Michigan avė. 
šiaurinė
3731 N. Ashland avė.
3620 Milwaukee avė.
5410 Broadway 
6019 Broadvvay 
5656 Broadway 
6600 Lincoln avė.
2483 Milwaukee avė.

658 W. Chicago avė.
1111 Addison Street 
Pietinė
1334 E. 79th Street 
610 W. 35th Street 

7747 S. State st.
524 E. 63rd st.

7146 S. Halsted st.
3843 S. Halsted st.
1235 W. 47th st.
3940 S. Wabash avė.
7100 So. Coles 
Vakarinė
Homan and Arthington avė. 
1301 S. Wetsern avė.
2429 W. 25th st.
1520 W. 35th st.
4500 W. Madison st.

752 N. Ogden avė.
2536 W. 63rd st.
5655 W. Madison st.
4655 W. Madison st.
4533 W. Roosevelt road

mu
X Kun. dr. K. Rėklaitis,

Tėvų Marijonų provincijo,- 
las, vakar grįžo iš Mt. Car
inei, Pa., kur buvo nuvykęs 
dalyvauti kun. dr. J. Kon
čiaus sidabrinio kunigystės 
jubiliejaus iškilmėse.

X St. ir Aleksandra Vai
čiūnai, gyveną adresu 3007 
West 71 St., džiaugiasi su 
laukę laimingai šeimos — 
dukrelės. Vaičiūnai seniau 
gyveno West Side ir čia pla
čiai žinomi.

X Ivanauskui, žinomų Die
vo Apvaizdos parapijoj biz
nierių ir veikėjų, dukrelė la
bai gražiai praeitą sekma
dienį vadovavo Rožių ir Le
lijų Klubo chorui, kuris šau
niai pasirodė per Marijonų 
Bendradarbių skyriaus su
rengtą vakarą.

X Veronikų West Side ne
trūksta. Vardadienio (vasa
rio 13 d.) proga šeimyniš
kos vaišės buvo namuose: 
Glebauskų, Jusevičių, Ribic- 
kų, Legeckų, Lechavičių, 
Petrauskų ir k. šaunios vai
šės taip pat buvo pas Cuk- 

i rus, žinomus 18-tos kolonį- 
' jos biznierius. Veronika Cuk 
rienė gavo daug sveikinimų 
ir dovanų.

X Valst. Julius Rakštis, 
turįs savo vaistinę adresu

X “2nd Chipex” (Chica- 
goland Philatelic Exibition 
and Bourse) šįmet įvyks ko
vo 20, 21 ir 22 dienomis, 
Morrison Hotel. Šią parodą 
rengia centralinė Chicago fi
latelistų klubų federacija. 
Paroda bus turtinga USA 
ir svetimų valstybių rinki
niais, kurių- tarpe, girdėt, 
bus ir Lietuvos.

X Teofilė Turauskienė, 
1928 Canalport Avė., žymi 
Dievo Apvaizdos parapijos 
veikėja ir rėmėja, šiomis 
dienomis grįžo iš ligoninės, 
kur jai buvo padaryta sun 
ki operacija. Jaučiasi gerai 
ir vėl žada stoti į veikimą.

X Apie Alkimaviči<s si
dabrinį vedybų jubiliejų ra
šant vakar šioje vietoje į- 
vyko klaida. Parašyta, kad 
jubiliatai išaugino sūnų ir 
dvi dukteris. Turėjo būti ju
biliatai išaugino dvi dukte
ris ir vyresnioji Sofija, ne 
Bronė, yra ištekėjusi už Bis 
tro. Atsiprašome už šią kla 
dą.

X Ciprijonas Druktenis, 
Aušros Vartų parapijos vei
kėjas ir TT. Marijonų Ben
dradarbių Chicago apskri
ties pirm., dalyvavęs Dievo 
Apvaizdos parap. TT. Mari 
jonų Bendr. skyriaus vaka
rienėj, praeitą sekmadienį 
pasakė patriotinę kalbą ra
gindamas visus ginti kraštą 
perkant apsigynimo bonus 
ir remiant Raud. Kryžių.

X Walter Norakų, siuvė
jo ir sav. drabužių valymo 
įstaigos, 809 West 19 Stn

1900 So. Halsted St., šiomis duktė su savo vyru Albert 
dienomis ligos priverstas' Chorny šiuo metu atosto-
gulti į lovą. J. Rakštis yra 
\ ienas jaunosios kartos lie
tuvių veikėjų, ypatingai do
misi organizavimu Skautų 
lietuvių vienetų.

X Federacijos 19 skyr.,Autostai, kurie reikalingi 
savo automobiliams padangų • kaip praneša sekr. K. Za-

Rezervuokite Sausio 18 d. 
Dienraščio “Draugo” 

Koncertui!

G. Klevickaitė

Visi kaip vienas 
į “Draugo”

Metinį Koncertą, 

Sausio 18 d., 1942 m.!

Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyru Choras, 
Ateitininku Draugovės Šokėjai,

Antifonalis Choras, Stygų Ensamble ir kiti.
ŠOKIAMS GROJA PHIL PALMER’S ORKESTRĄ.

125 reserved tikietai, įskaitant U. S. Defense fax, po $1.00.
Visi kiti tikietai, įskaitant U. S. Defense Tax, po 75c.

Šokių tikietai kainuoja 35 centus, įskaitant U. S. Defense Tax.

KONCERTO PRADŽIA — LYGIAI 6 tą VALANDĄ VAKARE.
ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:30 VALANDĄ VAKARE.

Šiame koncerte stengiama sutraukti žymesniąją Chicagos lietuvių ka
talikų meninę pajėgą. Dauguma Chicagos lietuvių parapijų žymieji artistai 
pasirodys programe.

Susirinkimai
Federacijos Chicago aps 

krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 14 d., 8 
vai., Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambary. Vi
si skyrių ir draugijų atstc 
vai prašomi susirinkti. Tu
rime svarbių reikalų apt&r 
ti. Valdyba

patikrinimo, pirmiausia turi 
gauti iš vieno kurio boardų 
aplikacijas, reikalingas cer- 
tifikuoti. Boardų adresai 
yra šoe:

20 North Carpenter st. 
(arba 19 North Aberdeen 
Street), 2322 South Ash
land avenue, 2019 Fullerton 
avenue, 6934 Cottage Grove 
avenue, 3308 Belmont avė., 
9038 South State Street, 
5140 Lawrence avenue, ir 
1745 East 95th Street.

Perkami apsaugos 
bonai Chicagoj

Pradėjus sausio 1 dieną 
apsaugos bonų pardavims 
Chicagoj patrigubėjo. Per 
pirmąsias dešimtį dienų 
parduota bonų už 39,500,000 
dolerių.

romskis, savo susirinkime 
priėmė įnešimą, kad visos 
Brighton Park draugijos 
kuo skaitlingiausiai dalyvau 
tų “Draugo” koncerte, sau
sio 18 d.

X George E. McElroy, vy
ras žinomos pianistės Sylvi- 
jos Sabonytės, liuosnoriu iš
ėjęs tarnauti Dėdės Šamo 
kariuomenėn, pakeltas į lei
tenantus. Jo stovykla yra 
Wyomingo valstybėj. Šiomis 
dienomis žmona su vaikais 
buvo nuvykus aplankyti. Ke
lionę atliko lėktuvu.

gauja Pietų Amerikoj, Gua- 
temala valstybėj ir žavisi 
nepaprastu krašto gamtos 
gražumu. Jos vyras yra sa
vininkas Pioneer Publicity 
Service, 1330 Van Buren St. 
Taip pat Mich. vai. turi di
delį vasarnamį, Visconsino 
vai. didelį ūkį ir La Grange 
nuosavą namą ir laboratori
ją-

X Kazimieras Aukškalnis, 
sūnus žinomo Gary veikėjo 
ir “Draugo” agento, turi į- 
sigijęs kino aparatą ir rodo 
įvairius judamuosius pa
veikslus. Klebonai, draugi
jos, norėdami kviesti Jį sa
vo vakarams paįvairinti, tu
ri pranešti kelioms dienoms 
iš anksto dėl to, kad yra 
padaręs sutartį su Carnegie 
Plieno Korporacija rodyti
paveikslus kompanijos kam- 

Elena Kardinskaite,1 panijoj Raud. Kryžiaus nau
dai, ir aukštesnėse mokyk
lose. Adr. George Aukškal
nis, 1354 Harrison St., Ga
ry, Ind. Tel. Gary 2-3970. 
SKAITYKITE “DRAUGĄ*

i X
’ bridgeportietė, sutiko nelai
mę: važiuodama į darbą iš
lipus iš gatvėkario paslydo 
ir nusilaužė ranką. Pagulė
jus pora dienų ligoninėj da
bar randasi namie mamytės 
priežiūroj.

Turtas Virš $7,000,000.00
APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

ARCHER AND SACRAHENTO AVER

$565,000.00

Justin
CHICAGO. ILL.’

Mackewich, Pres. Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P- M.
Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos. 

Tel. VIRGINIA 1141 fteėtadienials 9 A. M. iki 8 P. M.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

DHriUnlanM 
po tIm 
Cftiicago

REMKITR 
SENĄ

LIETUVIŲ 
W. EATTER. Ha. DRAUOA

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 8. Halsted St
M. BOILEVARD SOI 4


