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from the earth.”
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ĮVYKIAI LIBIJOJE
Paskutinieji karo veiksmai 

Libijoje galėjo ne vieną nus
tebinti. Juk jau buvo tikė
tasi, kad netrukus bus pas
kelbta, jog šiaurės Afrikoje 
pasibaigė bet koks ašies pa
vojus. Tačiau priblokštoji 
gen. Rommelio kariuomenė 
staiga atsigavo ir pradėjo 
sėkmingas kontratakas.

Tenka manyti, jog tai įvy 
ko todėl, kad Hitleris staiga 
pakeitė savo planus ir vieton 
pulti Maltą, Sicilijoj sukon
centruotą savo kariuomenę 
staiga pasiuntė Libijon. Tie
sa, negalima manyti, kad na 
ciams pavyko pasiųsti Libi
jon tiek paramos kiek jie no-

Washingtonas, vasario 1 
d. — Amerikos laivynas 
pravedė staigias ir netikė
tas atakas ant japonų pozi
cijų Gilbert ir Marškai sa
lose, pietų Pacifike.

•
Washingtonas, vasario 1 

d. — Gen. Mac Arthur ka
riuomenės daliniai Corregi- 
dor ir kitose Manilos įlan-
kos tvirtovėse atmušė Japo-

rejo, bet paramos pasiųsti į njjoa iajVyno pastangas iš- 
pavyko ir tol, ko anglai sus- iaįpįnti kariuomenę salose.
pės savo pajėgas sustiprinti, 
gen. Rommelis gali tolokai 
pasistūmėti.

EUROPA
Sakoma, jog rusai išmetę 

Lietuvoje ir kitose Pabalčio 
valstybėse propagandinių la
pelių, kuriais raginama gy
ventojus sukilti prieš nacius. 
Abejoti, kad, pavyzdžiui, 
Lietuvos gyventojai nenorė
tų nusikratyti nacių okupaci 
ja negalima. Tačiau gali pa
sitaikyti, kad jau kartą mė
ginę, lietuviai gali nelabai 
noriai priimti rusų pasiūly
mą. Nebent rusai garantuo
tų, kad vokiečių okupacijos 
nusikračius lietuviams bus 
leista savaip tvarkytis. ,

Tuo tarpu rytų frontas pa 
mažu artėja į vakarus. Ta
čiau dėl to perdideliais opti
mistai būti ir tikėti greitu 
Hitlerio pralaimėjimu neįma 
noma, nors negalima abejoti 
rusų laimėjimų vertingumu. 
Savo ofensyva rusai aiškiai 
sunaikino Hitlerio ankstes-
niuosius planus ir tuo pačiu salos fortifikacijose 
paskubino šio karo pabaigą.

KOVOS FILIPINUOSE
Gen. Mac Arthur vadovau

jamos mažos amerikiečių ir 
Filipinų karo pajėgos savo 
atspariomis kovomis prieš
daug gausesnį priešą, atkrei- j vo pilnas ir pajėgos su į- 
pė ne tik šio krašto visą dė-, rengimais sunaikintos.” 
mesį, bet ir plačiojo pasau
lio akis.

Tikėti, kad gen. Mac Ar
thur su savo drąsiais karei
viais galės lakytis per visą 
karą — neįmanoma. Jie ga
lės laikytis tik tada, jei 
jiems bus įmanoma pasiųsti 
paramos, o tai priklausys 
nuo susidėjusių aplinkybių 
ir galimybių.

Tačiau, kad gen. Mac Ar
thur parodė puikiausio stra-
tego gabumų ir kad jis dar karininkų ir lakūnų. Pasak 
ilgokai galės laikytis be jo- j komisijos pareiškimo, nuo 
kios paramos — šiandie a- birželio mėnesio kasmet ma-
bejoti netenka. Taip pat ne
tenka abejoti, kad atsiradus 
daugiau panašių generolų 
sąjungininkų vadovybėje, 
šio karo laimėjimas neiš
vengiamas.

«

TOLIMIEJI RYTAI
Kiek liūdnesnis vaizdas 

pietiniam Pacifike — Mala
juose, Burmoje ir kitose vie
tose.

Čia dar prieš karo pradžią 
padarytosios strateginės klai 
dos šiandie skaudžiai atsilie 
pia. Pavyzdžiui Malajuose,

U. S. Laivynas Puolė JO **“**;.

Japonų jėgoms 
padaryta dideli 
nuostoliai

Karo departamento komu
nikatas pareiškia, jog Fili
pinuose, “keletas stiprių 
priešo atakų prieš mūsų li
nijas Bataan pusiausalyje 
per paskutiniąsias dvide
šimt keturias valandas at
muštos.

Dideli priešo nuostoliai
“Nakties ataka mūsų cen- :

tro fronte atmušta atgal.
Kovos buvo didelės, bet vi- j
sos mūsų pozicijos tvirtai
atsilaikė.•

“Priešo nuostoliai buvo 
palyginamai dideli. Artile
rijos veiksmai abejose pu
sėse buvo dideli per visą 
naktį ir dieną.

Sunaikintos pajėgos
“Priešo pajėgos sutrauk

tos prie Ternate, Manilos 
įlankos pietinėj dalyj prieš
priešais Corregidor, mato
mai buvo norima bandyti 
išlaipinti kariuomenę mūsų

“Didelis skaičius troptų 
ir laivelių buvo sutraukta 
prie Ternati planuojamai 
ekspedicijai. Staiga mūsų 
didžiosios armotos sukon
centravo (savo ugnį) į šias 
pajėgas. Netikėtinumas bu-

1,500,000 lakūnų 
Amerikos aviacijoj

Washingtonas, vasario 1 
d. — Speciali atstovų rūmų 
militarinė komisija pareiš
kė, jog galima tikėtis, kad 
Jungtinių Valstybių aviaci 
jos pajėgos iki šio karo pa
baigos sieksiančios 1500,000

noma paruošti pirmaeilių 
lakūnų 30,000 ir jiems pa
tiekti geriausių pasaulyje 
orlaivių.

perdaug pasitikėta nutaralia 
pusiasalio gamtos apsauga 
ir nepasistengta sudaryti 
platesnių įtvirtinimų. Todėl 
šiandie japonai ir yra jau vi 
sai prie Singapūro vartų.

Kiek ilgai Singapūras lai
kysis — yra ateities klausi
mas, į kurį tik patys britai 
tegali atsakyti ir bet kokie 
spėliojimai t»ūtų nenuosaiku.

_____________________________ !
Britų bombanešiai naciams

Britai bombarduo
ja japonų pozici
jas Malajuose

....................... ....................—-------------------- ............................... . 1................. ..........................•—

. :<*• k . ~ ("Draugas” Acme telephoto)
Britų bombonešių skridikai ruošiasi skristi ir atakuoti Vokietiją. Darbinipkai krauja milžiniškas bombas į

bombonešius.

Pasaulyj
Lisabonas .vasario 1 d.— 

Amerikos diplomatai ir jų 
šeimos, vykdami iš Rumu
nijos namo, perėjo Portu
galijos sieną iš Ispanijos, 
pakeliui į Lisaboną. Grupė
je yra 21 vyras, 13 moterų 
ir 2 vaikai.

Londonas, vasaris 1 d. — 
Britų laivyno bombanešiai, 
kurie apmėtė bombomis a- 
šies tankerį ketvirtadienį, 
sekančią naktį Viduržemio 
jūroje nuskandino vieną 
mažą ir vieną didelį frei- 
terį.

New Yorkas, vasario 1 d. 
— Anglų radio paskelbė, 
jog nuo širdies ligos mirė 
antras nacių generolas. Tai 
esąs mej. gen. Nans Hoff- 
mann, 68 metų bavarietis. 
Hitleris įsakė suruošti jam 
valstybės laidotuves.

Londonas, vasario 1 d. — 
Aviacijos ministerija prane
ša, jog anglų bombanešiai 
pravedė smarkias atakas 
Bresto, Saint Nazaire ir Le 
Havre dokuose. Iš atakų ne
grįžo keturi bombanešiai.

Berlynas,- vasario 1 d. — 
Berlyno oficialus radio pas
kelbė, jog nacių bombane
šiai vakar sužalojo penkis 
vidutinio didumo krovinių 
laivus prie Anglijos. Kiti 
bombanešiai pravedę atakas 
Škotijoje ir pietrytinėje An
glijoje.

Vokiečiai skelbia 
laimį rusų fronte

Berlynas, vasario 1 d. — 
Vokiečių oficialus radio pa
skelbė, jog rusų fronte vo
kiečių kariuomenė keliose 
vietose laimėjusi ir priešui 
esą padaryta ypatingai di
deli nuostoliai.

Vokiečių karo vadovybės 
pranešimas pabrėžia, jog 
nežiūrint speigo ir sniego 
pūgų kovos rytų fronte te- 
bevykstančios ir laimėji
mai dažnai keičiasi.

pirmyn
Maskva, vasario 1 d. — 

Sovietų karo pranešimai 
skelbia apie laimėjimus Uk
rainoje, kur šešiasdešimt 
mylių fronte*) kelias dienas 
rusų karkięęienė pasistū
mė jus i penkiasdešimt pen
kias mylias pirmyn.

Nuo Leningrado iki Kry
mo gaunami vienas po kibo 
pranešimai « apie vokiečių 
pralaimėjimus.
Sunaikinta parašutininkai

Karo korespondentas sa
vo pranešime Pravdai pa
reiškia, jog perkeltieji iš 
Krymo į Leningrado frontą 
vokiečių parašutininkai pas
kutiniosiomis dienomis sun
kiai nukentėjo.

Maskvos zonoje į tris die
nas atmuštos penkios vokie
čių kontratakos. Rusų ka
riuomenės pašliužininkų da
liniai sunaikino 4,900 vokie
čių ir išlaisvino šešiasde
šimt apgyventų vietų.

Vokiečiai priversti skubiai 
siųsti transportiniais orlai
viais kariuomenei paramą, 
kad sulaikytų rasų žygiavi
mą.
Laimėjimai Kryme

Po kelių ramesnių dienų 
Krymo pusiausalyje rusai 
atsiėmę iš vokiečių keletą 
svarbių aukštumų prie Se
vastopolio ir bendrai per 
paskutiniąsias dvi dienas 
sovietų frontas pasistūmė
jęs pusę mylios pirmyn.

Tačiau svarbiausieji įvy
kiai vykstą Ukrainos fron
te, nors rusai smulkmenų 
apie tuos įvykius ir nepa
duoda.

Paskutiniajam pranešime 
rusai tepakymi, jog šiam 
fronte sunaikinta trys regu
liarios nacių kariuomenės 
divizijos.

Washingtonas. vasario 1 
d. — Raudonasis Amerikos 
Kryžius kreipės į visus a- 
merikiečius, kad suaukotų 
dar $15,000,000, kurie rei
kalingi aprūpinti Amerikos 
kariuomenę, kovojančią į 
vairiuose frontuose.

Hara Kiri

Chungkingas, vasario 1 
d. — Nepatvirtinti kinų 
pranešimai šiandie skel
bia, jog Įeit. gen. Kore- 
chika Anami, kuris va
dovavo nepavykusiai ja
ponų antrajai ir trečiajai 
atakai ant' Chnagshos, 
sausio 20 dieną, Hankow 
mieste pasidarė sau hara 
kiri. Tuo jis išgelbėjęs sa- l 
vo garbę. *

Tai būtų pirmasis šio 
karo japonų hara kiri ir 
pranešimai neskelbia ar 
jis tradiciniu būdu kardu 
paleido sau vidurius ar 
kitaip kaip nusižudė.

Naujos anglų 
pozicijos Burmoje

Rangoonas. vasario 1 d 
— Vakar japonams pavvko< 
užimti Burmos uostą Moul- 
mein. Britų pajėgos pasit
raukė į vakarinį Salween u- 
pės krantą.

Britai, matomai, pasiren
gę naujosiose pozicijose su
laikyti japonų veržimąsi 
Rangoono linkui ir kariniai 
stebėtojai pabrėžia, jog šios 
naujosios pozicijos esančios 
vienos stipriausių, šios nau
josios anglų pozicijos yra 
150 mylių į pietus nuo Ran
goono.

Stebėtojai pažymi, jog 
virš Burmos aviacijos pers
vara tebėra anglų ir ameri
kiečių pusėje. Oficialieji 
pranešimai skelbia, jog nuo 
sausio 23 dienos Burmoje 
sunaikinta 52 Japonijos or
laiviai, kai tuo tarpu britų 
ir savanorių amerikiečių or
laivių težuvo tik šeši. 

Libijoje vyksta
aršios kovos

Kairo, vasario 1 d. — Bri
tų karo vadovybė Afrikoje 
pareiškia, jog anglų kariuo
menė susirėmė su priešu į 
šiaurryčius nuo Bengafii.

Komunikatas pareiškia, 
jog anglai atakavę priešo 
mekanizuotą kariuomenę 
Bengasi ir Maus apylinkė
se. Atakų metų sunaikinta 
skaičius priešo pabūklų.

Pavojus olandų 
svarbiai bazei

Batavija, vasario 1 d. — 
Sustiprinta Japonijos inva
zijos kariuomenė deda di
džiausias pastangas užimti 
Amboiną, vieną didžiausių 
olandų Rytų Indijų laivyno 
bazę. Olandai parodė milži
nišką pasipriešinimą.

Australijos komunikatas 
pareiškia, jog išlaipintoji 
Amboina saloje japonų ka
riuomenė šiuo metu esanti 
netoli Amboina aerodromo.

Komunikatas taip pat pa
reiškia, jog japonų orlaiviai 
atakavo Salamau, Wau ir 
Bulolo, Naujojoj Gvinėjoj.

Tanonų bombanešiai ata- 
1-svo Koerang aerodromą 
olandų Timor ir laivus Se- 
mao sąsiauryj prie Timor. 
Nuostolių padaryta mažai.

Quislingas Norve
gijos ministeriu 

pirmininku

Berlynas, vasario 1 d. — 
Vokietijos oficialus radio 
paskelbė, jog maj. Vidkun 
Quisling, Norvegijos nacių 
vadas, šiandie paskirtas 
Norvegijos “ministeriu pir
mininku.” Įvykusiose cere
monijose Oslo dalyvavo ir 
Vokietijos komisionierius J. 
Terboven.

(Quislingo patvirtinimas 
naujosios vokiečių sudaryto
sios vyriausybės galva bu
vo paskirtas penktadienį, 
bet pranešimai iš Stockhol- 
mo skelbia, jog dėl Quislin- 
go partijos vadų nesutari
mo turėjo būti atkeltas).

Washingtonas, vasario 1 
d. — Pirmasis Naujosios 
Zelandijos minlsteris Jung
tinėms Valstybėms Walter 
Nash ragina, kad Ramiojo 
Vandenyno karo vyriausiai 
vadovybei būtų paskirtas a~ 
merikletis.

Singapūras, vasario 1 d.— 
Singapūro kova prasidėjo 
ir britų didieji tvirtovės pa
būklai bombarduoja japonų 
pozicijas, kai tuo pačiu Lai
ku aviacija kovoja su prie
šo orlaiviais.

Priešo orlaiviai bombar
davo Singapūrą kelioliką 
kartų. Nuostolių padaryt . 
Labai mažai. Pašauta try t 

japonų orlaiviai.
•

Singapūras, vasario 1 d 
— Leit. Arthur Emest Pe\ • 
cival, Singapūro apsaugai 
vyriausias vadas, pasižac 
jo gintis iki paakutiniosic 
ir pareiškė, jog jie laim 
šią.

Savo pareiškime gener 
las pažymėjo, jog “Mala4 
kova pasibaigė ir prasidė - 
kova už Singapūrą.

“Beveik du mėnesius m' 
sų kariuomenė kovojo prie » 
priešą žemyne, kurio pus: 
je buvo aviacijos viršenyV 
ir žymi jūrų judėjimo lai: 
vė.

Nuostoliai priešui.
“Mūsų tikslas buvo " 

ryti priešui nuostolių ir . 
tęsti laiką kad įgalinti e 
jungininkų pajėgoms susi 
koncentruoti šiai kovai Te • 
limuose Rytuose. šiand » 
mes esame apsupti mūs 4 
salos tvirtovėse.

“Mūsų uždavinys išlaiką - 
ti šią tvirtovę tol, kol at 
vyks pagalba, kuri tikt 
atvyks; mes esame pasir 
žę tai atlikti.

Būtina visų parama
“Šio uždavinio atlikimui 

mes norime aktyvios paga’- 
bos kiekvieno esančio tvir 
tovėje vyro ir moters; vi 
siems yra darbo.

“Priešas, įkėlęs koją į mū
sų tvirtovę turi būti tuojau 
sunaikintas; priešas šiapus 
mūsų vartų turi būti negai
lestingai išrautas.

“Nebegali būti daugiau 
laisvų kalbų ir gandų sklei
dimo; mūsų pareiga aiški: 
griežtu pasiryžimu ir rimtu 
nusistatymu mes išeisime 
laimėtojais.”

Japonai nustebinti
Britų pajėgų ištraukinu 3 

iš Malajų fronto įvyko sta - 
ga ir netikėtai. Matomai t - 
dėl japonai ir nebandė p- - 
sitraukimo sutrukdyti, neo 
jie nežinojo, kad ils vykst a

Paskutiniam sunkvež' 
miui pervažiavus per pus" 3 
mylios ilgio tiltą, jungia' į 

'salą su žemynu, paleis' 
minos, kurios išsprogdi 
šį tiltą ir perskyrė salą n* > 
Malajų puaiausalio.

Atrodo, jog britai, par 
traukdami į salą mano p - 
daryti tai, ką sėkmingai e - 
liko gen. Mac Arthur Fi - 
pinuose ir kas jiems nepa 
vyko Hongkonge.
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS

Didelio sumanymo 
išvakarėse

Mūaų parapijos svetainė 
yra naudojama įvairiems 
baliams, vestuvėms, vakarie
nėms, mitingams ir t.t.

Seniai buvo žinoma, kad 
salės virtuvėj yra daug var
go ir nepatogumo. Kai susi
renka daug žmonių, tai šei
mininkės su indais negali 
praeiti.

Tad, štai, atsirado grupė

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis susirinkimas

Įvyko sekmadienį, 25 d. 
sausio, tuojau po pamaldų 
parapijos svetainėje.

Susirinkimą atidarė pats 
kleb. kun. J. Martis malda 
ir išdavė raportą iš praeitų 
metų. Pasirodė* kad 1941 
metais parapija pakilo. Su
dėta nemaža suma pinigų 
taip kad atmokėta parapi
jos skolos $3,200. Dėkojo 
parapijonams už dosnumą.

Komitetan išrinkti tie pa-
p&rapijouų, ir iš lietuvių tys: j giminu k. Nakutis, 
draugijų, kurią iškėlė suma- K. Mažonis, J. Kurpalis, A. 
nymą — pastatyti-naują mo- Valėnas įr Biliūnas (sūnus), 
dernišką virtuvę. ! Dženitoriui J. Grabauskui

Kadangi parapija neša di-į pakelta algos $5.00. 
dėlę skolos naštą, todėl nu- į Nutarta ir šiais metais 
tarta pirma sukelti 'Teikia-; mažinti parapijos skolą, nes 
mą pinigų sumą sumanymo jos daug — $29 000. jei tik 
įkūnijimui. , visa parapija išvien darbuo-

Valio, gariečiai, valio! sį8> tas bus galima padary- 
Jaunųjų Motorų Klūbas ti, t. y. skolą sumažinti.

Šiomis dienomis laikė su- * “Butyee” Raudonojo 
sįriakimą. Klūbas susitveręs Kryžiaus naudai 
iš Čia gimusių jaunųjų mo
terų. Tikslas remti parapi
jos ir mokykjps reikalus.
Klubas nors dar jaunutis,
|r narių turi tik 19, bet jau 
gražiai pasirodęs įr pasidar
bavęs.

A1RIS AMERIKIEČIAIS

C’Draugaa" Acm# teiepoou,.
Amerikietis kareivis (dešinėje,~duoda cigaretę airiui jūrininkui, kai laivas su ameri

kiečiais prisiglaudė prie krantinės šiaurinės Airijos uoste. Photo passed by censors; 
cabled from London.

Praeitame susirinkime iš
rinko šienas metams valdy
bą iš sekančių asmenų: pir- 
miniakė J. Zdankųs, vice 
pirmininkė Naina Vaičiulis, 
raštininkė Helen Norvaižy- 
tė, iždin. Mrs. J. Malis, o 
Mary Radis yra atstovė į vi
sas katalikiškas draugijas.

Nutarė paaukoti $5.00 A 
merikoa Raud. Kryžiui, gau
ti informacijų Ir sudaryti 
lietuvių vienet% kad visos 
narės, ir norinčios pasidar
buoti R. K., galėtų susirink 
tį ir paaukoti savo laiką 
kilniam darbui.

Gražus ir girtinas žygis. 
Tik daugiau drąsos, lietu
vaites!

Sausįo 31 d. 7 vai. v«uiare, 
parapijos svetainėje Liet. 
Politikos ir Pašalpos Klūbas 
turėjo “bunco” ir kortavi- 
mo vakarą, kurio visas pel
nas buvo paskirtas Am. Rau 
d o na j am. Kryžiui. Komisija 
rengėsi ir visus kvietė at
silankyti. Mūsų biznierius 
ir klubo iždin. Antanas Kaz
lauskas paaukojo bačką a- 
laus. Kiti nariai aukojo do
vanų. Klubas turi apie 200 
narių, jie visi atris ir dar 
svečių atsives, kas užtikri
no geriausią pasisekimą.
Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos West Side Klūbas

Metinis susirinkimas bu
vo sausio 25 d. Valdyba pa
likta ta pati, būtmat: pirm 
Vincas Mažeika, vice pirm 
Jonas Vaitkus, nut. rašt 
Alfonsas Pažėra, finansi 
rašt. Juozas Juru (sūnus) 
iždin. Simanas Brazauskas, 
maršalka Kazimieras Mažo

nis, iždo globėjai Antanas 
Ruzgą įr Frank Cirvinskas.

Nutarta nupirkti už $52t 
U. S. Apsaugos Bonų, paau 
koti $10.00 Raud. Kryžiui.

1941 metais mirė trys na 
riai.

Klūbas yra stiprus, iždas 
geram stovyje ir narių skai
to apie 150 (vien vyrai). 
Mokestis tik 25c į mėnesį. 
Pašalpos ligoj mokama $5. 
Pomirtinės $50.00.

Nauji naiiaį, norintieji į- 
sirašyti, 1 kviečiabii atrilan- 
kyti į susirinkimus, kurie 
laikomi kas paskutinį sek
madienį kiekvieno mėn. Bra
zauskų. name, 1412 W. 15th 
Avė. .
Šventė gimtadienį

Antanas Dačkus, mūsų 
kolonijos senas gyventojas, 
sausio 17 d. šventė vardo ir 
gimimo dieną. Yra 66 metų 
amžiaus.

Nežiūrint metų skaičiaus 
yra sveikas ir drūtas. Nuc 
gerų draugų susilaukė svei 
kinimų ir dovanėlių.

Korespondeat.

Sutrumpino pavardę
Philadelphia, Pa. — Kaip 

žinome, šioj šalyje sunku ki
tataučiams ištarti ilgas lie
tuviškas pavardes. Todėl ke-

Ptoridą, sykiu pasiimdami 
sūnus savo motiną Karoliną, 
ir švogerką Bronislavą Du- 
nauskaitę, kuri yra baigus 
aukštąją mokyklą. Kaip li-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Bes. 6958 So. Talman Avė.

Rm. Tel. GROvehiU 0611
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marųuette Rd.

Tet OANal 6122

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė.

Tel KEPabUc 7868

Reaidencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso tel. VIRgini* 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS/

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

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

Rea. teL: PROapect 6659

DR. P. Z. ZAIATORIS
gydytojas ir chirurgas

1821 So. Halsted Street 
Raaidencįja: 6600 Se. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 0 v^l. vakare.

Tat YARda 5921.
Rea.: KSNvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

į’ LIETUVIAI DAKTARAI

DI P. ATKOČIŪNAS “į“,“*.
DANTISTAS Uiti Ii Al OiIhKUv

, kusieji namiškiai, taip ir 
.ari broliai: Kazimieras, ,draugai linki laimingos ke- 
juozas, Benediktas ir Vin- j Uonės Adomas Baranauskas 
centas Konstantinavičiai pa- turi nilototinį CL0.
keitė savo pavardes — su-. ražWnž,e. k, d.
trumpino. Iš ilgos Konstan- 
tinavičiaus padarė Kon
stance. Pakeitimas padary
tas teisme. Visi trys vedę.
Nevedęs Vincėbtas-Vincent 
Joseph Constarice savanoriu 
pasidavė į Na^.hM ’ •

/ U ij ‘ A *
Vedybų Sukaktis Floridoj

Adomas Kristyna (Du- 
nauskaitė) Baranauskai,
2069 Sauger St., sausio 25 
d. minėjo metinę vedybų su
kaktį ir tą dieną išvyko į

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTUVIM 

aru >.*tynvwUM
SPECIALISTAM

. JO )J

ADVOKATAI

WHITHEY E. TARUTIS

to
tMffjųu> ir gydyme 

GERAI VRVTASKBh^I AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
ir tollregyste;
palengvins aklų Įtempimų, prašalint 
galvos skaudSJlmų, svaigimų Ir aklų 
karSU.

MODERNUK1ĄUS1, TORUI4AU81 
EOAAM1NAVIMO BODAI 

Speciali atyda atkreipiama | valkų

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 

Pirmad. ligoniai nepriimami, 
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;

Šventadieniais 11-12.

ADVOKATAS 
CENTRINIS OFISAS:

8138 86. HALSTED 81.
(Uetuvlų Auditorijoje) 

V4AAMOOS: Nuo 1-mo* ikiNuo 1-mo*
vai. vak.

TaL CALomet 6877

184 NO. 
Boom 2S14

S-toa

LA SALLE ST„ 
Tet Stote 7«8

‘THAT LITTLE GAME” •— “Briaging a Friend“Who Nevcr Played

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikto 
VALANDOS:

10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarty.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tl*. vteaa pers a 
vųatmoL saugokit

karių regūjlmo 
rali sutelkti.

SI METAI PATYRIMO

visų akių (tempimų.
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

1801 So. Ashland Atomoy,.m88-tee
TbMmmm OANAL MgS —OtoMa 

OFISO VALANDOS 
Kaedlen 1:00 a m. iki 8.18 a. aa 

Traū. Ir SeR: a. aa. Utį
ftM p. m.

LIETUVIS DAK1ARA8 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akintas 
atšaka mingai ui 
prieinama kaišty.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Tetafonas:

Calumet 4591
ML RADIO PATAISYMO

YARDS 8088

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

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

Seredoj pagal sutartį.
So. Fai: 7004 

Bes. toL
Fairfield Avenue 

HEMlock 3150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 8 
Nedėlibnis pagal sutartį.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Reodacąįja:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2917 So. Westera Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Telefonas CANal 4796 1

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 Se. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ix 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

Ofiso TeL............... VTRtfinių 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1868 West 85th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vąL

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SE6Ar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, I1L

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Res. teL PLAss 8299
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 VaL dienų.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROepsct 6737 
Namu telefonu* VTRgieia 242]

TELEFONAI:
Office — HEMlock 6524 
Emergeacy — call MIDway 6001 
Res. — HEMlock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2498 Weet «8vd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094

|DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4149 Archer Aveeue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak 
Trs&adieniafci nuo 2 iki 4 popiet

Nedėliomis Pagal Susitarimą

OUho ir Rea. TeL: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

8843 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, IAkirtant Sekmadieniu* —
| auo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

1:10 vai. vakaru ta.
Sekmųdientoia pagal sueita rimą.

SKAITYKITE “DRAUGI
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DAR APIE TAUPUMĄ
Apart kitų dorybių, reikia drabužiais ir avalyne. Pati SENOS MOTINOS LIKIMAS

IR MOTERŲ ŽODIS Edisonas

mokyti vaiką taupyti ir pri- 
siturėti. Juo ankščiau pradė
si, juo lengviau bus įpra
tinti. Tai nėra lengvas dar
bas. Iš pat pradžios jau gau-

aplenk jam su popierium 
knygą pirmą sykį, kad kitą 
kartą jis pats mokėtų. Vos 
teprakutusį vaiką gali jau 
raginti rankioti trupinių nuo

sime kovoti su vaiko smaili- stalo ir lesinti jais paukšte
lius. Jam bus džiaugsmo ma
tant, kaip papratę paukšte
liai buriu lėks tų trupinėlių 
ir tai vaizdžiai jam parodys 
taupumo naudą.

Reikia žiūrėti, kad vaikas 
neaikvotų be reikalo nei sa
vo kokiu nors būdu uždirbtų 
pinigų, nei dovanotų. Tegu 
juo taupo ne kad turėtų savo 
turto, bet kokiam nors tiks
lui. Ar pirktis kokiai kny- 
gai, ar naudingam žaislui, ar 
kokiai kelionei, ar kam su
šelpti, ar kam kokią dovaną 
nupirkti. Tegu vaikas pats, 
motinai leidžiant, pasirenka 
tą tikslą, tik raginkite, kad 
tas tikslas neperdažnai būtų 
jo skiriamas sau pačiam.

Mažesnis vaikas tegali iš-

žavimu. Tas smailižavimas 
dar yra ugdomas, dažnai da- 
vinėjant vaikui skanumynų. 
Nepratinkite vaiko prie to, 
atminkite, kad dėl tokio 
trumpo pasigėrėjimo darote 
jam ilgos, gilios žalos. Gavus 
jam nuo ko nors skanumy
nų, neleiskite suvalgyti 
daug iš karto, liepdamos pa
dėti kitam kartui. Papratęs 
taip valdytis, jie paskui ims 
taip daryti savo noru. Pas
kui eikite dar toliau: liep
kite vaikui dovanos dalį pa
dėti nesantiems namie na
miškiams. Jie sugrįžę turi 
tą dovaną priimti, gražiai 
padėkoti ir, gink Dieve, ne
atiduoti vaikui atgal.

Paaugėjus jam žiūrėkite, 
kad jis gerbtų savo drabu
žius, žaislus ir knygas. Kiek
vienas vaikas yra linkęs nai 
kinti; nemokomas ir nepri
žiūrimas jis laužo žaisiu* 
plėšo knygas, naikina dra
bužius. Tačiau čia reikia už
laikyti saiką ir nereikalauti, 
kad vaikas nuolat sėdėtų, 
dėl to, kad žaisdamas gali 
suplėšyti kelnes; nebarkite 
už kiekvieną skylę, kaip už 
kokią baisią nedorybę. Vai
kas nėra senis; greičiau gy
vendamas,. jis greičiau ir 
nudėvi. Svarbu čia, kad jis

8vės. Tas jūsų sutikimas ir 
liepimas tegu vis daugiau 
virsta patarimu. Čia reikia 
daugiau aiškinti, raginti, ne-, 
gu įsakinėti. Tačiau ilgai rei
kalaukite, kad vaikas davi
nėtų jums apyskaitą, kaip 
jis valdo savo turtą.

Kad taupumas nepavirstų 
šykštumu, reikia pratinti 
vaiką prie duosnumb. Ragin
kite jį šelpti pavargėlius, 

tyčiomis nieko negadintų ir Stengkitės anksti įdiegti į

Sūneliai brangus, kiek skausmų turėjau, 
Gimdydama ir auklėdama jus!
Bet už tuos mano nuopuolius, vargus, 
Nors jus tik laimingus matyt norėjau.

Bet, Dieve mano, jeigu nusidėjau,
Atleisk man nuodėmės, visus šauksmus, 
Nepyk ant motinos už jos jausmus,
Nes kaip dabar kenčiu — da nekentėjau:

Sūnus man išplėšė baisiausias karas! 
Juos išvežė... mane paliko vieną...
Ant jų galvų ugnis lakioja, maras, —

Sekioja giltinė paskui kasdieną,
Numirs ir nebeišvys jau Lietuvos,
O, kas juos ten priglaus ir apraudos?!...

PIRMIEJI (SPŪDŽIAI

3. B.

Kaip išdraskyto gražaus tai šviesią saulės spindulių | Dvi eglės — tai dvi seserys 
žolyno atskiri lapeliai, stovi juostą... 
akyse senai pralėkusios ma
žumės paveikslai... Atsime
nu : sėdžiu mažas lopšy. Nuo 
langų šviesiomis juostomis , x. . .leisti savo motinai'išXę saulės spinduliai, ““ lop81' W “t

mažomis smuikomis muzi 
kantai griežia, kaip tik gali.
Aš pats sėdžiu lopšy, ap
krautas saldumynais, “pauk-

•M
Tai vėl atsimenu vestuves. 

Pilna troba žmonių; šūkau
ja, rėkauja, šoka; aplink

Žmonija kenčia ne dėlto, 
kad ji savaimi būtų taip blo
ga. Bet dažniausiai ji kenčia 
dėl sugedusių vadų kalties. 
Istorija parodo, kad ir mū
sų tauta yra nemažai kentė
jusi dėl vadų kalties. šiuo 
laiku visuomenė nugąstauja, 
tiesiog peberimsta dėl da
bartinių mūsų vadų neran
gumo — dėl nesudarymo 
Lietuvos vyriausybės užsie
ny. Netik vyrai tuomi susi
rūpinę, bet ir moterys, ku
rios praeityje jautriai reaga
vo į Lietuvos reikalus. Ne 
kitaip yra ir dabar. Kur tik 
sutiksi būrelį kiek gyvesnių 
moterų, tuojau susiduri su 
klausimu: Kas daroma Lie
tuvos reikalais? Ką veikia 
jos tituliuoti pareigūnai? Ko 
dėl Lietuva nereprezentuoja
ma ten, kur reikia?” Ir nebe- 
pagrindo visuomenė sielojasi 
tokiais ir panašiais , klausi
mais. Jug Lietuvos reikalais 
stambesnių žygių nemato.

Tiesa, susidarė Lietuvos pi 
liečiu komitetas, bet ir čia 
girdėtis asmeniškumų ir ne
sutarimų. Nors kartą meski
te asmeniškumus ir neran
gumą, akyliau sekite gyveni- /
mo įvykius ir suspėkite bėg-

Prezidentas Rooseveltas 
specialuoju atsišaukimu va
sario 11 dieną paskyrė visoj 
šaly pagerbti mirusį Tho- 
mas Aiva Edison, didįjį iš
radėją.

Vasario 11 d. sukaks 95 
metai, kaip tas garsus išra
dėjas gimęs.

sutikus. Juo jis didesnis, juo Troha šviesi> įš§iuota. Nieko SUOl°’ sus6de^u dldelemis ir 
daugiau duokite jam tos lai- - daugįau nėra, tik šaly mano

lopšio segi sęąęrėčia Marijo
na ir meldžias. Matyt, šven
tė, visi bažnyčion išėjo; mu- štytėmis” ir riestainiais; viedu tik šeimininkais likom. Ji1 -. , , , į ną didelį riestaini tun pake-
peržegnoja, knygą. padeda l«s rankoj ir rodau kiekvie- 

nam, kas tik prieina prie 
lopšio, ir labai džiaugiuos, 
jeigu kas kraipo galvą ir ste-

ant lango ir eina prie kros
nies. Aš seku paskui ją 
akim iir žiūriu, ką ji daro,
matau, kaip atidengia kros-|C*°_, 7 . . .. . , ., , . bisi, kad mano riestainis įš-m, mkiša vidun galvą ir iš- į .. ... ... .° tiesų labai didelis; su tokiuo

kampininkės, kurios vaikščio 
ja pas mus linų braukti; 
kaip ir jos, ir tos dvi eglės, ti su šuoliais bėgančių pa-
rodosi, apsisupusios skaro
mis savo galvas: viena aug- 
šta, laiba, kita trumpa, drū
ta. Ir kada tik žiūriu pro 
langą į tas pušis ir egles, vi
sados ta pati mintis, tas 
pats palyginimas ateina man 
galvon...

šauliu! Kitaip, ne tik neteksi 
te visuomenėje pasitikėjimo 
kokį dar turite, bet ir pas
merkimo susilauksite.

Moteris

Wlv«, mother*, *i*ten—fhey're often 

forced to point the way to hair 

Jtealth to their men folkl For women 

know that a healthy head produce* 

hondsome hairl And that'i why 

|women everywhere are pointing to 

Foi»-ot, the remarkable foaming oil 

phampoo which first nourishe* the 

Kaip, then take* the dūli, parched 

hair and bring* it back to glowing 

bealth. Fom-ol i* «o economical; a 

Utie goe* a long way. Ask your 

drvggitt for the regular 50c size. 

Or, write for a generous trial bot- 

tie, encloting 10c to cover pocking 

and postage.

FOM-OL
• I

nenaikintų, ypač tokių daik
tų, kurie nėra jo vieno. Kad, 
pavyzdžiui, nepiaustytų bal
dų, negadintų laikrodžių Už 
tokius darbus — jei apie 
juos buvo sakyta ir drausta 
— reikia bausti.

Rodykite vaikui, kaip rei
kia elgtis su knygomis, kad

vaiko širdį, kad jis ne gėrė
tis yra siųstas čia žemėn ir 
kad jo laimė yra ne ska
niausiai prisivalgyti ir pri-

traukia įš tenai puodynėlę; I 
matau, kaip atpiauna gaba
lėlį mėsos ir neša man. Aš
linksmas. Pavalgęs pasida- ...... . . --„ \ x Ituvimnkai apdovanojo. Isparau da linksmesnis, atsisto- __ .
ju lopšy, nusitveriu jo virvių

tuojau pradedu savotiškai 
kalbėties ir rodyti jam visą 
savo turtą, kuriuo mane ves-

ir pradedu supties taip, kad

-1

važiavo. Bet nors netikėda
mas ir abejodamas, prieinu 
ir bučiuoju jai ranką. Vieš
nia duoda man riestainį, duo 
da ir nepažįstamasai vyras; 
abiem pasakęs ačių, susirie
čiu lovoj ir atsidėjęs lepino-

, v J si gautomis dovanomis. Ma-As stoviu vidury lovos, žiū- 0 ka3 čia
nu nustebusiom akim, bet atsiminęs ^t, lovoj dai- 
kas jie tokie — nepažįstu. | ktą .<Tenai laž gu]i! eik5> 

Dievui dėkui, ir svečių su- parody8iu... Motina nuden. 
laukėm , sako linksmai mo-|^a sk , adar
tina. ••Nusivilkit, greičiau su B ’prie^X įtaBį 
ėilsta , kviečia tėvas. Mote-1 maiuti 8uvy8tytą ku.
riškė prieina prie manęs ir djkj „Tai tu jam djįs e8(l.. 
padeda lovon kažin-ką sto-1 8ako man motina va 
rai apvyniotą, susuptą ir ap- ne8uprantu, nes dėdė suau

gęs, didelis žmogus ir visa
dos pypkę rūkydamas atei-

Arba vėl: atsidaro pirkios 
durys ir įeina kažin-kokie 
nepažįstami žmonės: vyras ir 
moteriškė. Bučiuoja mano te 
vui ir motinai ranką, svei
kinasi su mano broliais ir su 
mano broliais ir su sesute.

INCOME TAX-us
PILDO PER 20 METŲ

I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST. 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358
sakojęs visa, vėl pradedu į 
visas šalis dairyties, iš visa- 
ko stebėdamas ir nieko ne
suprasdamas. Man ne galvoj, 
kai tai išteka mano seserėčia 
Marijona...

Sėdžiu, būdavo, lovoj ir 
dairaus pro langą. Daug ką 
matau: ant kalnelio tiesiasi 
eilia ir stovi susikimšusios 
sodžiaus trobos, daržinės ir 
gurbai; po dešinei plikas jau

sigerti ir kuo gražiausiai ap net lingė į lubas daužos. Iš
sigandusi Marijona laiko iš 
abiejų lopšio pusių savo ran
kas, bijodama, kad neišlėk
čiau, ir stabdo mane. Bet aš 
jos neklausau, juokiaus bal
su ir supuos da labiau. Juo
kias ir Marijona. Antgalo nu 
vargstu ir prašau, kad iškel
tų mane iš lopšio. Ilgai vai-

sirengti. Laimingiausias yra 
tas, kas turi kuo mažiausiai 
reikalavimų. Reikia stengtis, 
kad vaikas nepirkinėtų lie

jos ilgiau tvertų, kaip su reikalingų daiktų, kurie d va-

klotą. Iš tenai pradeda ka- 
žin-kas laibu balseliu verkti.

Slumber overcame Janet, 3, d. ughter of A. J. Johnton, Britiah 
diplomatic official, aa ahe waa taken on reacue ahip after S daya ln 
open lifeboat following torpedoing of liner Lady Hawltlna off 

. PjtSrfcLRkb. Telagboto.]

kštinėju virstakuliuodamas, miškais iš galų ap-
kaip ančiukas, po aslą, norė- siaubtas; po kairei vėl miš-

Išsigandęs ir nustebęs neži-j na, o aš ir pats mažas, ir 
nau kas daryti. “Joniuk, pa-> pypkės nerūkau; tai koks gi 
sisveikink gi su viešnia”, a§ dėdė — manau sau. Bet 

greitai užmiršti apie tai, pra 
dedu rūpestingai rūpinėti

damas abiem rankom nut
verti tai skrendančią musę,

šiai neatneša jokios naudos, 
tik lepina kūną.

Vienas rašytojas sako, kad 
taupumas stiprinąs žmogaus 
būdą, darąs žmogų blaivą, 
duosnų ir pasitenkinusį — 
taigi vedąs prie tokių dory
bių, kurios yra neišsemia
mas laimės šaltinis. Todėl 
mokykite vaikus taupyti. Jei 
jie neišmoks iš jūsų, tai, ga
lima sakyti, nebeišmoks per 
visą savo gyvenimą. Be ga
lo daug blogo įvyksta pasau
lyje, be galo daug gero neį
vyksta, jei žmogus nemoka 
atsisakyti nuo daugelio dai
ktų, apriboti savo norų.

JT8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MUSŲ SPECIALI 

IftPARDAVIMA SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

K K M
Dideliu Barabanų. mažų Baraba- 
nų, "Tunable Tom Toma" pritai
komi prie visokiu Barabanų se
tu. grreltl pėdintai ‘Cymbola" Ir 
"Cymbol Holders" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais" 
bename Ir orkestrams, Trūbos, 
darinėtai, Saxaphonai. Trombo
nai "Standard" lSdlrbysčIų, Smui
ko*, Celloa. Strūnlnlal Basai, Oul- 
taral, Ban Jos, strflnu. Ir "rases”, 
"mouth pleces”, "mute reeds”, Ir 
muzikos stovikies. Pilnas pasi
rinkimas amulkoms smlčėlų ir 
"rases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokiu Udlrhysčlu phonogra- 
fus ar Ju dalia.

A. B .C. DRUMMERS SERVICE 
#14 Street, Cliiciųro

sako priėjusi motina: “juk 
tai tavo sesytė”. Nieko nesu
prantu: kokia ji man sesytė/ aPlinlc kūdikį ir jį žadinti.

kaip neapsakomai džiau-jeigu aš jos nepažįstu; turiu? Ar kaiP neapsak0™^
„„ tai te kartu au ma-‘ Prade^
stovinčios už sodžiaus vienoi nim gyvena, o Čia — sveti-į80*1, Mama’ mama. šau- “vx - dvi ma, ČVu kažin-kokiuo aveti- j «“= ~ ”

kai niukso. Bet mano ypatin
gą atydą atkreipia į save

eglės. Abi pušys senos, drū
tos, bet viena augšta-augš- 
ta, su palinkusia viršūne, an. 
tra žema ir kreiva. Nežinau 
kodėl bet man regis, kad au- 
gštoji pušis tai ne kas kita, 
kaip tik žydas Arelis, kuris 
su puodais važinėja. Rodos į 
atskiriu ant tos pušies netik 
ilgojo Arelio bazdą, bet ir » 
maišą, kurį jis visados ant, 
pečių nešiojas, žemoji pušis, > 
tai nedidelis susikūprinęs 
kromininkas Icikas; man ro
dosi, kad ta pušis, kaip tik 
Icikas, pasirėmęs lazdos turi 
ant savo pečių didelį kromą.

mu vyru, o ne su broliu, at-1 3. Biliūnas

[Turtas Virš $7,000,000.00
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Visos mūsų jėgos - Jungt. Valstybių pergalei
Brangi ir reikšminga diena. — Vasario 16 d. — 
Pirkime apsaugos bonus, remkime Amerikos Raud. 
Kryžių. — Nepamirškime ir lietuvių tremtinių Sibire. 
Čia pat Vasario 16 diena. Lietuviams nepaprastai 

brangi ir reikšminga diena, nes tai yna diena, kurią lie
tuviai susitelkę krūvon paskelbė, kad jie yra laisvi 
ir nepriklausomi, kad Lietuvos gyvenimą tvarkysią de
mokratiniais pagrindais.

Su kokia meile, jėga ir pasišventimu kalbėjo ir dir
bo laisvam ir kultūringam lietuvių gyvenimui Basana
vičiai, Kudirkos, Valančiai, Vaičaičiai, Pečkauskaitės, 
Maironiai, Jakštai-Dambrauskai, Vaižgantai-Tumai ir 
kiti, sunku ir aprašyti. Daugelis iš jų už lietuvišką žo
dį, mintį, raštą buvo baudžiami piniginėmis bausmė
mis, ne vienas iš jų už lietuviškos tautinės sąmonės 
ugdymą buvo ištremti* į * Rusi jos gilumą.

Kiek gražiausių Lietuvos sūnų ir dukrų už lietu
viškos knygos platinimą buvo ištremti į Sibirą, sunku 
ir išskaičiuoti. Sibiro žemė priglaudė jų kaulus, bet jų 
pasišventimas, energija, drąsa ir meilė labai labai daug 
svėrė 1918 metų vasario 16 dieną, kada Lietuvoje su-A 1 pskambėjo laisvės giesmė, nes visiems jų darbai kalbė
jo, kada mes atsidūrėm Sibiro stepėse ir ten mirėm, 
kad kiti būtų laisvi ir nepriklausomi. ,

Amerikiečiai lietuviai, išvykę prieš didįjį karą į Jung
tines Amerikos Valstybes, kur gyveno laisvu gyveni
mu, labai gerai, suprato savo brolių lietuvių sunkią da
lią, todėl su visa lietuviška energija, pasišventimu, iš
mintimi ir tūkstančiais dolerių atėjo Lietuvai į pagal
bą ir padėjo jai atsistoti ant laisvės ir nepriklausomy
bės kojų.

Lietuva nuo 1918 metų vasario 16 d. iki 1940 metų 
birželio 15 d. kopė į ekonominio ir kultūrinio gyveni
mo viršūnes. Lietuviai visose gyvenimo srityse didelę 
pažangą buvo padarę, bet 1940 metų birželio 15 d. ru
sai bolševikai pagrobė Lietuvą ir -ištisus metus ją engė 
ir plėšė, o dabar lietuviai pavergti vokiečių nacių, ku
rie iš lietuvių atima visa, ką lietuvis turi skanesnio 
ir geresnio.

Lietuvą ištiko skaudus gyvenimas. Pavergta Lietu
va liūdi, bet ji taip pat ir ruošiasi prisikėlimui, ruo
šiasi prisikelti laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.

Liūdi ne tik pavergta Lietuva, bet taip pat liūdi lie
tuviai, gyveną kitur, bet ir jie visa širdimi ir visa sa
vo gyvybe trokšta ir nori matyti savo brolius laisvus 
ir nepriklausofaus.

Nebetoli vasario 16 d., Lietuvos Nepriklausomybės 
ir Laisvės diena. Pavergti lietuviai tą dieną minės sa
vo širdyse, ar slapta, kur nors nuošaliose vietose. Visi 
pavergti lietuviai tą dieną išrašys dar kartą savo šir
dyse, valiose ir protuose griežtą reaoliuciją:

mes gimėm laisvi, todėl mes niekam nevergaasime.
Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma, verčiau be
velysime mirti, bet niekeno nebūsime pastumdėliais. 
Jungtinės Amerikos Valstybės šiandien kovoja ne 

tik už savo krašto apgynimą ir laisvę, bet taip pat ir 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą, todėl Jungt. Amerikos 
Valstybės kovoja ir už Lietuvą. Tat visų lietuvių, gy
venančių Jungt. Amerikos Valstybėse, didžiausia ir 
švenčiausia pareiga visomis jėgomis remti visas Jungt. 
Amerikos Valstybių pastangas šį karą laimėti. Jungt. 
Amerikos Valstybėms šį karą laimėjus, ne tik visas 
mūsų kraštas, kuriame mes gyvename, bet ir visas pa
saulis ateity bus saugesnis, nes diktatorių šėlimas bus 
išguitas iš gyvenimo ir pavergtieji, laisviau atsidusę, 
stos į kūrybingą darbą.
Ką mes turime dirbti?

1. A. L. R. K. Federacija ragina, visus lietuvius ir lie
tuviškas organizacijas pirkti Jungtinių Amerikos Val
stybių apsaugos bonus. Ne tik lietuvis perka apsaugos 
boousj bet jaiū gat garagiaa ir kitus4 kad kuo. dau
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giausiai būtų išpirkta apsaugo* bonų. Pirkdami apsau
gos bonus, mes aiškiai įrodysime, kad mums brangiau
sias turtas yra laisvė ir kultūringas gyvenimas.

Mes žinome, kad lietuviai apsaugos bonų pirkime yra 
parodę didelį uolumą. Bet juo daugiau įsigysime ap
saugos bonų, juo labiau pareikšime, kad mes daugiau
siai mokame vertinti laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą ir tuo pačiu prisidėsime prie gražesnio ir sauges
nio gyvenimo.

2. Lietuviai daug gražios iniciatyvos rodo Jungt. A- 
merikos Valstybių Raudonojo Kryžiaus darbuotėje: ren
ka aukas, duoda savo kraują ir uoliai remia visas Rau
donojo Kryžiaus pastangas.

Atrodo, kad ir nebereiktų šiuo klausimu kalbėti. Bet, 
vis dėlto, šia proga dar kartą kreipiamės į Amerikos 
lietuvius ir prašome dar uoliau parengti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus darbuotę, renkant aukas, duodant sa
vo kraują sužeistiems, ruošiant parengimus ar vaka
rus Raudonojo Kryžiaus naudai. Šiais darbais mes pri
sidėsime prie mūsų brolių karių pastangų laimėti šį 
baisų ir žiaurų karą.

3. Lietuviai greit minės vasario 16 d., Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės dieną.

Chicagoj, New Yorke, Pittsburghe ir kitur lietuviai 
iškilmingai mini vasario 16 dieną, Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo dieną, ir tą dieną, per iškilmingą 
minėjimą, surinktus pinigus aukoja Jungt. Amerikos 
Valstybių Raudonajam Kryžiui.

A. L. R. K. Federacija ragina visas lietuviškas ka
talikiškas organizacijas minėti vasario 16 dieną, jos 
gautą pelną skirtį Jungt. Amerikos Valstybių Raudona
jam Kryžiui, bet taip pat maloniai prašome nepamiršti 
ir mūsų brolių lietuvių tremtinių Sibire, kurie šaukiasi 
mūsų pagalbos.

4. A. L. R. K. Federacija nuoširdžiausiai prašo Lie
tuvai Gelbėti Fondo skyrius sugyvinti savo veiklą ir 
pravesti aukų vajų lietuvių tremtinių Sibire reikalams.

Jungtinių Amerikos Valstybių gyvybiniai reikalai ir 
pavergtos Lietuvos sunki būklė šaukia mus į didelį 
darbą. Tat aukokimės Jungt. Amerikos Valstybių per
galei ir padėkime Lietuvai išsikovoti laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. , H J '•

A. L. B. K. Federacijos sekretoriatas

Sig dieną kovos reikšmė
Daug buvo- įdomių žmonijos laikotarpių, bet šis gy

venamasis momentas ar nebus tik įdomiausias. Reikia 
laikyti jį įdomiausiu, nes dabar žmogus yra patekęs į 
tokią būklę, kuri jam atneš laisvės dienų triumfą arba 
skaudžią vergiją. Laisvę ar vergiją pasirinkti priklau
so nuo žmogaus. Jei jis nori vergijos — jis jos sulauks. 
Jei žmogus bodisi vergija ir veržiasi į laisvą ir demo
kratinį gyvenimą — jis tokį gyvenimą turės.

Kodėl šiandien Rusijoj, Vokietijoj; siaučia diktatorių 
sauvaliavimai? Kad žmonės to norėjo. Mat, dalykas yra 
toks. Rusijos, Vokietijos ir kitų kraštų žmonės buvo 
nepaprastai išvarginti įvairiausių krizių, jiems iš visų 
pusių grūmojo didžiausi pavojai, tokių žmonių didžiau
sias rūpestis buvo išlaikyti savo gyvybę, apie laisvę 
bemaž negalvojo, jiems anode, kad laisvė net nereika
linga. Nuovargis ir gręsią pavojai sumažino vokiečių, 
rusų iT kitų žmonių dvasinę energiją ir padarė juos ma
žiau atsparius ir mažiau savarankiškais. Tokie žmonės, 
susirūpinę tik savo šilta gūžtele, ieško žmogaus, kuris 
galėtų nuimti jo gyvenimo naštą ir išvaduoti jį nuo
pavojų. . SAįSSUflH

Vadų, kuria pasisiūlo žmones ištraukti iš pavojų, vi
suomet atsiranda. Jie daug žada. Minia susižavi tais, 
kurie drąsiai kalba ir daugiau žada, kurie energingiau 
veikia ir mažai skaitosi su priemonėmis. O daugumą 
žmonių vilioja nenugalimas malonumas paklusti, patikė
ti ir jautriai užjausti vadą, kurs juos sužavėjo. Pačios 
minios neveikia: jos pasyvios. Jos turi energįngus, iš
tvermingus ir drąsius vadus.

Minių vadai, kartą paėmę valdžią į savo rankas, ne
benori jos paleisti ir visomis priemonėmis ginasi ir 
stiprinasi. Jie uždraudžia visokią savo darbų kritiką, 
leidžia griežtus įstatymus ir žiauriai baudžia visus, 
bandančius jų jungu nusikratyti Tai vaizdžiai parodo 
diktatorinių kraštų gyvenimas. Vadinasi, žmogus pri
eina prie katastrofos savo neapdairumu, neveiklumu ir 
tik rūpinimosi medžiaginio gerbūvio išsaugojimu.

Amerikietis dabar kovoja ne tik už savo krašto ap
gynimą, bet taip pat ir už žmonių išlaisvinimą iš po 
diktatūrinių režimų, kur jie jaučiasi labai prastai. To
dėl amerikiečiui yra svetimas dalykas — vergiškumas.

Amerikietis yra demokratas ir laisvas žmogus, jis 
visuomet toks paliks, jokie pažadai jo nesuvilios, kaip 
suviliojo vokietį sr rusą. Amerikietis po šio karo su
kurs dar gražesnį ir šaunesnį laisvą ir demokratišką 
gyvenimą. < a MM

Šiandien diktatūriniuose kraštuose sukeltos gaivali
nės, nesąmoningos vitalinės žmogaus jėgos, kurios gi
gantiškai grumiasi su visais pavojais ir nepermaldau
jamai kovoja su negirdėtais sunkumais. Ir kai šie sun- 
kumai bus flugalaU4 kai įiy ntaiiaijj k nesamom^

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 2 d.)

Pirmadienis, vasario 2, 1942
=

Ultimatumas Vokietijai... 
Šiandien paaštrėjo Jungti
nių Valstybių santykiai su 
Vokietija. Galima laukti, kad 
po poros dienų bus nutrauk
ti diplomatiniai santykiai, 
jei nehus teigiamai atsaky
ta į Vokietijai pasiųstą ul
timatumą — sustabdyti nar
dančių laivų veikimą prieš 
Amerikos prekybinius lai
vus. Washingtone nugirsta, 
kad Vokietija esanti pasi
rengusi stoti į karą su A- 
merika.

Vokietija blokuoja Euro
pą.... Vokietija jau vykdo 
savo grąsinimus. Su vasario 
pirma diena ji blokuoja An
glijos, Prancūzijos, Portu
galijos ir Italijos visus pa
kraščius... “Dabar jūrėse 
prasidės skerdynės, nes tal
kininkų karo laivynai mė
gins naikinti vokiečių nar
dančius laivus.”

Rusijai trūksta maisto....
Gaunama patikrintų žinių, 
kad Rusijos gyventojams, y- 
pač didmiesčiuose, labai 
trūksta maisto.

•>
Rusui atakos..., šiaurinia

me Rumunijos sope rusų 
kariuomenė smarkiai puola 
vokiečių pozicijas.

a
Lenkai deportuojami... Vo 

kiečiai iš rusų Lenkijos ve
ža Vokietijon lenkus. Vien 
tik iš Varšuvos provincijos 
jų išvežta virš 100,000.

Po svietą pasidairius
Klausimai ir atsakymai

Vožnas ir macnusis pro
fesoriau!

Ant savo labai pamačiyvo 
delno vašemascis dažnai at
sakai į visokius klausimus ir 
išfigeriuoji painiausias ro- 
kundas. Aš labai prašau at
sakyti į mano klausimą. 
Klausiau vieno, kito balšavi- 
kų, ale jie tik pečius patrau
kė, o atsakyti nevaliojo. Pa
laukit, sakau: parašysiu
prof. Kampininkui ir gausiu 
atsakymą. Jei neatsakysi, 
tai bus sarmata ir man ir 
vašemascei. Klausimas yra 
toks?

Lietuviai patriotai,, geri 
Dėdės Šamo piliečiai, ypa
tingai moterys, dabar pul
kais eina į talką Amerikos 
Raud; Kryžiui Bet, štai, 
žiūriu, kad vienas Brooklync 
lietuviškų balšavikų oraku 
las Abimba važinėja organi- 
zūodalnas moteris panče- 
koms nerti... raudonarmie
čiams. Šis darbas (po teisy
bei, Amerike turėtų būt dir
bamas Amerikos Raud. 
Kryžiui) labiau- tinka mote- 

'♦ rims, o ne vyrams. Dėl to 
Abimba taip veržiasi į pan-
čiakų nerėjų komisarus?

Pupytė.

Matai, miela Pupyte, jis 
atlieka tai, ką turėjo atlikti 
jo žmona. Bet, kadangi 
žmona nepakęsdama vyro

vergijos, išbėgo ii namų ir 
nubėgo pas Roy, kitaip sa
kant pabėgo į “rojų”, tai jis 
dabar pavaduoja savo žmo
ną. Rojun patekusiems jau 
nieko nebereikia dirbti: tik
tai džiaugkis ir linksminkis.

Yra, tavorščiai, senas juo
kas, kaip sykį vienas pone
lis važiuodames treinu su 
savo mažu sūneliu norėjo 
pašposauti. Paėmęs vaiko 
kepuraitę šmėkštelėjo pro 
vagono langą sakydamas: 
“Na, sūneli, pagauk savo ke
puraitę.” Už valandėlės vai
kutis, tėvui visai nesitikint, 
paėmė jo skrybėlę ir mesda
mas pro langą tarė: “Na, 
tėveli, dabar tu pagauk sa
vo skrybėlę.”

Bet vienoj gazietoj skai
čiau, kad vienas Dėdės Ša
mo novobrancas (naujokas) 
važiuodamas treinu ir iški
šęs galvą pro vagono langą 
pametė savo dantis. Nuva
žiavęs į kempę , parakė gro- 
S90ąweavę. žmoaaUgųJįuria, 
gavęs savaitę atostogų, ap- 
siženijo, kad tuojau atsiųstų 
jam bent porą “platės,” ži
noma nepasakydamas, kad 
dantų. Jis manė, jog žmona, 
žinodama jo burnos padėtį, 
supras, kokių “platės” jis 
reikalauja. Bet žmona, nie
ko nepagalvojus, ekspresu 
pasiuntė jam net šešias lėk
štės (torielkas).

Dabar tas novobrancas 
turi iš ko valgyti, bet netu
ri su kuo valgyti.

žmogaus jėgų veikla pasieks kraštutiniausias ribas, tai 
žmogus vėl pasilgs laisvės ir vėl išeis dėl jos kovoti, 
nevengdamas dėl jos ir savo kraujo pralieti.

Dabar kai kurie kraštai gyvena diktatūrų laikus, bet 
sulauksime ir laisvės ir kritikos laikų, šios vitalinės ir 
nesąmoningos jėgos yra pasyvios, ir jos vėliau ar anks
čiau pasiduos gimstantiems galingesnės dvasios va
dams. Laisvė negali išnykti, nes ji įbrėžta į pačias žmo
gaus prigimties gelmes.

Galime būti tikri, kad Amerikos Jungtinių Valstybių 
ryžtingas karas greičiau iššauks diktatūrinių kraštų 
žmonėse laisvės pasiilgimą ir kovoti už ją, negu mes 
manome.

Amerikos Jungt. Valstybės šiandien kariauja ne tik 
už savo krašto apgynimą, laisvę ir saugesnį gyvenimą, 
bet taip pat, kad išlaisvintų žmones iš po diktatorių 
letenos, kuri taip skaudžiai mindo žmonių teises. To
dėl visi pavergtieji su simpatija žiūri ir seka heroiškus 
amerikiečių karių žygdarbius visuose frontuose.

Nemažas laimėjimas
“Amerika” praneša.

“Šių metų sausio 26 d. labai reikšminga New Yorko 
lietuviams. Ji svarbi ir visiems lietuviams. Tą dieną 
J. E. New Yorko arkivyskupas Francis J. Spellman 
lietuvių Aušros Vartų parapijai vadovu paskyrė lie
tuvį kunigą.

Aušros Vartų parapija neturėjo lietuvio klebono 
nuo 1937 m. rudens. Per puspenktų metų New Yorko 
lietuviai savo remtoje, palaikytoje parapijoje jautėsi 
lyg našlaičiai Jie buvo prisirišę prie savo parapijos, 
prie savo bažnyčios. Jie troško, kad jų parapijos dva
sios vadu būtų lietuvis.

Kiek žinome, visoje Amerikoje lietuviai giliu su
sidomėjimu sekė New Yorką ir lauka malonios žinios. 
New Yorko lietuviai kantriai |r ryžtingai laukė die
nos, kada savo bažnyčioje turės lietuvį kleboną.

New Yorko ganytojos lietuvių katalikų lūkesčius 
patenkino. Jis paskyrė kun. Jurgį Gurinską naujuo
ju Au&fifl Yartij garauijos

Suėjau aną dien daktarą 
Auksakalį, žiūriu, truputį 
nusiminęs.

— Kas yra, dak, kad toks 
nusiminęs.

— E, netekau kelių paci
entų.

— Ką, mirė?
— Ne. Išgijo.

Nauji Priežodžiai
Jeigu visi sako, kad tu 

girtas, eik namo ir gulk į 
lovą nors jaustum, jog esi 
visiškai blaivas. (Serbai).
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

J lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matusevičiūtę. 
(Tęsinys)

— Taip, iš mokyklos! Mes turėjome susirinkimą, per 
kurį seną mokytoją, Oną Nikolajevną, išmėtėme iš mo
kyklos. Mes norime dėl to džiaugtis!

— Ką? Oną Nikolajevną, geografijos mokytoją? Ji

Europos Jungtinės Valstybės arba 
Paneuropa

Prof. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius 

(Tęsinys)

Žinios iš Lietuvos
Lietuvos radio 
programos

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

K. BARAS

(Tęsinys)

4. Lietuva du kart pergyvena bolševizmą
Per Kauno radiją Stasys 

Petraitis ir Vaclovas Muraš- 
ka perskaitė kelis Petro Vai
čaičio kūrinius. Vėliau bu- 1917 metų, rusų bolševikų kilusi revoiiucija pasiekė 
vo suvaidintas Petro Babie- į 191£ metų pabaigoj ir Lietuvą, kurioj bolševikai norėjo 
ko veikalas “Paukščių kon-' įvesti savo santvarką, 1919 metų pradžioj į daugel Lietu- 
certas." Toliau vienas kai- i VO8 buvo įsiskverbę rusai bolševikai kareiviai, kurie

Prie trečiojo paragrafo Sudaryti vieną paneuropinę 
dar pridedamas platokas pa- kolektyvinę sutartį taikai 
aiškinimas D. Britanijos ir apsaugoti, mažumoms glo- 
Rusijos klausimu. Jo esmė boti ir muitų sienoms siete- 

pati apkeliavusi pusę pasaulio ir dėsto geografiją labai ; tokia: tom abiem valstybėm matiškai panaikinti. 8. Ko- 
įdomiai. Aš prie jos gimnazijoje mokiausi! Kaip jūs ga- | durys į Paneuropą neužda- operuoti su Paneuropos U- cituodamas Adomo Mickevi- kad W didžiausias troškimas 
Įėjote ją išmesti? Kaip taip galima lengvai išmesti? ' romos; kol jos visos ar jų nija ir sąjūdžiu.

— Ar galima, aš nežinau, bet kad taip yra, žinau tik- dalys dar negalės Paneuro 
rai. Ji ne pirmutinė, kuri turi išlėkti. Įsivaizduokite, ji pos nariais tapti, tai su a-

žmonėse kėlė nerimą ir visi nuoširdūs lietuviai ryžtinga 
energija parodė, kad jie nenori bolševikiškos santvarkos,

norėjo mums duoti namų darbus! Kada mes be mokyklos biem tom valstybėm Paneu- 
vi&ur esame užsiėmę! Kam to, tai senas dalykas. Mes mo- ropa nori kooperuoti Tautų 
komės laboratoriniu metodu, viską išmokti klasėje, mo
kytoja duoda mums tik nurodymus, jei ji yra klausiama.
Ir ši sena dėžė norėjo mus spausti su prancūzų ir vokie
čių miestų vardais! Ar jie mums rūpi! Mes esame pir-

Sąjungos ribose pagrindu 
rytų-vakarų Lokarno siste
mos. Abiejų tų valstybių 
priklausomybę Paneuropa!

betoj as skaitė paskaitą apie
lietuvių liaudies poeziją, pa

būti laisvais ir nepriklau-
čiaus, Lessingo ir Goethės 80111318 žmonėmis, 

i Pasirašiusios šią sutartį atsiliepimus ir nurodydamas l 19184920 metų bolševizmas Lietuvai nebūva toks 
valstybės vadintųsi: Euro- į Rėzos bei Dionyzo Poškos pavojingas kaip 1940 metų, nes tik ką buvo atsiradęs, ne-

nuopelnus lietuvių liaudies turėjo savo geros ir organizuotos sistemos ir išvystyto* 
dainų rinkime. Kalbininkas propagandos. Daugiausia tuo metu bolševizmas veikė į 

Talmantas

pos Jungtinės Valstybės.
Per pirmą trimetį Paneu-

mieji pasaulyje, ten užsienyje tegul jie mokosi mūsų mies- spręs jos pačios, be šios or
tus! Mes kuriame naują pasaulį!

— Bet ar jūs nepagalvojote, kad dėl šių vokiškų
miestų jūs atėmėte duoną senai moteriškei, kuriai nieko ! kongresas 
daugiau nelieka, kaip mirti iš bado.

— Aišku! Bet ji dėl to pati kalta, kad prie mūs ne
prisitaikė. O kad matytumėte, kaip šoka apie mu* moky
tojai, jie kaip prijaukinti avinėliai ėda duoną iš mūsų ran-

ganizacijos propagandos. ; Pavojingiausia būtų jeigu

ropos sąjūdis gerokai išsi- Jur8is Talmantas kalbėjo žemiausius žmogaus jausmus. Visur skambėjo šūkis: 
plėtė. Bet kuo sparčiau ai- tema “Kalbos šaltinis — kai grobk, piešk, šia šūkis rusų liaudį patraukė, bet lietuvių 
ga sąjūdis, tuo greičiau di- mas-” 'Viilniaus radiofono plėšimo ir grobimo šūkis neaužavėjo, bet priešingai, au
dėja ir priešininkų skaičius. simfoniniam koncertui diri- purtė iki širdies gelmių ir sukėlė didžiausią pasipiktinimą

gavo Jeronimas Kačinskas 
~Į pianu skambino Špinalskis.Pirmas Paneuropos unijos! pats sąjūdis suskiltų, nesu-, praneSjyas pasako-o apie

--------- įvyko Vienoje ‘anma, pasireikštų. ; Vytauto Didžiojo Muziejaus
1926 m. spalių men. ) Klaida būtų manyti, kad Kaune 20 metų istoriją.

Santykiams draugiškai ‘ sąjūdis jau yra toks galin-1
plėsti Amerikoje iš žymių gas, kad galėtų pradėti rea- 
asmenų sudarytas buvo “Co- hzuoti savo galutiną tikslą

kų! .Jei kas nors iš jų bando užmesti savo tinklą, mes Operative Committee of the Paneuropos kova kas kartą
tuojau sakome

— Drauge, mes sušauksime mokinių susirinkimą, ir
sveikas bematant išlėksi. — Matytumėte, kaip jie tyli!

— O ar daug jūs išvarėte?
— Daugiausia teko senesniems, dabar veik visi mūsų 

mokytojai jauni.
— Na, o koks jaunųjų mokslingumas?
— To negyvo žinių balasto jie turi mažiau, bet poli

tikoje turi puikų supratimą, nei šie senųjų laikų caristi- 
niai griuvėsiai. Svarbiausia dabar politika ir luomų pa
dėties supratimas, tada gali drąsiai žygiuoti į gyvenimą! 
Ne mus seniai auklėja, bet mes senius! Mes kuriame nau
ją pasaulį, ne jie!

Žinote jūs šią dainelę:
Mes jauni kūrėjai drąsūs
Iš granito akmenų
Kuriam džiaugsmą, naujas lytis;
Tvirti, drąsūs, pasiryžę žengiam ateitin,
Darbo vėliavą iškėlę, savo pergale tikri!

Dar turiu į jus vieną prašymą, paprašykite motinos, 
kad ji daugiau manęs Varia nevadintų. Aš pasirinkau sau 
kitą vardą, vadinuosi Oktobriana.

Tai gražus revoliucionieriškas vardas. Motina mane 
dar vis vadina Varia, ir tas mane labai erzina. Aš žinau, 
jog tokį seną, atsilikusį padarą sunku paveikti!

— Pasakykite man, prašau, Varia — ak, atsiprašau, 
Oktobriana! — pertaukiau ją. — Ar negaila jums savo 
motinos ir senos mokytojos. Jos nepriims į kitą mokyk
lą, jūs ją. stumiate į prapultį!

— Komunistas nežino pasigailėjimo, mes turime būti 
kieti kaip plienas! Mes kalbame tik apie kovą, o ne apie 
pasigailėjimą ir aukojimąsi!... Bet mane draugai paliko, 
ir nežinau, ar juos pavysiu! Jūs pakalbėsite su mano mo
tina, tiesa? Dabar ligi pasimatymo!

Ji man ištiesė ranką ir vyriškai paspaudė, paskui nu
sivijo savo draugus.

Pan-European Union”. Ana
loginis komitetas sudarytas 
ir D. Britanijoj. 1924 m. ba
landy pradėjo eiti mėnesinis 
Paneuropos oficialus orga
nas: “Paneuropa”, Vienoje.
1925 m. rugsėjo mėn. Pan
europos Unija pasiuntė Tau
tų Sąjungai savo memoran
dumą, siūlydama: 1. pasi
remiant Tautų Sąjungos sta
tuto No. 21 suformuoti kon
tinentines sekcijas: britų,
Europos ir Amerikos. 2. Pri- j mo» vilties ir meilės! 
pažinti politinių kontinentų. Paskutinių dvylikos metų 
principą. 3. Sudaryti konti- patyrimai ir dygstančios ka-

vis eis sunkyn, kuo arčiau 
bus prieita jos tikslų. Sun
kumai ir pavojai turi būti 
nugalėti tikėjimu ir troški
mu. Jei paneuropiečiai bus 
vieningi, jie nugalės antieu
ropiečius, kurie dažnai esti 
suskaldyti tautinio ir priva
tinio egoizmo. *Kai paneuro
piečiai tvirtai tikės į savo 
idealą, jie nugalės antieuro- 
piečių skepticizmą. Ir Pan
europa stosis vardan tikėji-

Tenka pastebėti, kad ke
liais atvejais iš anksto per 
radiją buvo pranešta, jog 
turės būti perskaityti lietu
vių nacionalistų partijos 
pranešimai, tačiau jų vieto
je kelis kartus buvo duota 
muzika.

— Kaip “Deutsche Zeitung 
im Ostland” praneša, Rygo
je pirmą kartą susirinko vo
kiečių ypatingasis teismas 
(Sondergezicht), kuris nutei 
sė mirties bausme du plėši
kus ir vieną vogtų daiktų 
supirkėją. Savo kaltinime

ir iššaukė į žūtbūtinę kovą už Laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvą, kurioj visiems užtektų ne tik duonos, bet ir sąži
nės laisvės.

1918-1920 metais bolševikai grobdavo iš žmonių kas 
tik pakliūdavo, tik be sistemos ir neorganizuotai. Dau
giausia pasireikšdavo pavieniai plėšikavimai ir žmonių 
apgrobimai. Ateina bolševikai kareiviai pas kokį ūkinin
ką ir sako:

— Mums reikia arklių pastotės, kinkyk arklius ir va
žiuok.

— Kur reikia važiuoti, — paklausia ūkininkas.
— Nesvarbu kur važiuosi, vėliau sužinosi, tik grei

čiau ruoškis, — trumpai atkerta bolševikai.
Ūkininkas greitai susiorientuoja, kogreičiausia atne

ša paltį lašinių bolševikams kareiviams ir tie pačiupę la
šinių paltį skuba savais keliais. Ir ūkininkas a-tsispirko 
nuo pastatęs, kurį tik buvo bolševikams pretekstas gauti 
kokį nors kyšį. Bet paskui ūkininkai išgudrėjo, kai tik 
pamatydavo per laukus traukiant bolševikų, kareivius į ja 
sodybas, tuojau vienas šeimos narys su arkliais dumda
vo į mišką ar krūmus ir pasislėpdavo. Kai ateidavo hol-

nentinį garantijų paktą: pan 
europinį ir amerikonišką. 4. 
Numatyti regionalinį Tautų

ro ugny naujos sąlygos, pa
sikeitę tarptautiniai santy
kiai jau patys per save rei-

Sąjungos suskirstymą ir kalauja kai kurių naujų pa
pildymų ne tiek principuo-Tautų Sąjungos Tarybos re

formą. 5. Tartis su Jungti- ae> kiek metoduose 
nėmis Amerikos Valstybė
mis su Panamerikos Unija 
ir su Sovietų Unija apie ko- 
operavimĄ šitoje Tautų Są
jungos reformoje ant pa
grindo decentralizacijos, ko
ntinentinės autonomijos ir Kas bus iStv®rn“tt8a8- 
Monroe doktrinos. 8. Sufor-,tes bus »«•">«»> 
muoti europinių valstybių (Mat. 10, Zžj.
grupę ir jų organizaciją ir Dievas mums davė žemę, 
spręsti Europos problemas o jūrą paliko bedieviams.

Reikia manyti, kad ir pats 
Coudenhove-Kalergi savo 
projektuose šiuo metu dary
tų stambių pakeitimų.

savųjų valstybių tarpe. 7.

Gegužės 16 d.
Lijo šiltas gaivinantis pavasario lietus. Pro sugriu- ' 

vusią tvorą matyti neseniai išsprogę beržai; saulė kvie
čia visus džiaugtis pavasariu, meile.

Gamtos grožis pripildė mano sielą laimės. Anksčiau ne
mokėjau taip džiaugtis, buvau linkusi į liūdesį ir skaus
mą: nejutau turimų gėrybių. Turėjau laisvę, jaunystę, 
turtą, mylimus žmones, viską, ko tik troško mano širdis. 
Kad saulė švietė, gėlės žydėjo, buvo lyg suprantamiausias 
dalykas, to visai nemokėjau branginti!

Atėjo kiti laikai, visko nustojau. Paskui vėl ilgėjaus 
džiaugsmo ir laimės. Gyvendama laimėje ilgėjaus neaiš
kaus liūdesio!

Vėl atėjo dienos, pilnos džiaugsmo! Kaip Rablnzonas 
Kruze pakitėjau nežinomoje saloje, susirandu sau tūks
tančius visokiausių džiaugsmų. Koks džiaugsmas kovoti 
ir kasdien laimėti!

Dabar suprantu, džiaugsmas kaip žiedas, ryte pra
žysta, vakare nuvysta, bet po kelių dienų susikrauja nau
jas!... Dabar nėra man ko liūdėti, visus mano rūpesčius iš
blaško vaikas...

(Bub daugiau)

ševikai ir reikalaudavo arklių pastočių, ūkininkas trum- 
valstybės gynėjas _ (prokuro-1 paį pasakydavo: “jau išvažiavo, arklių nėra namie”. Bol- 
ras) aiškino, kodėl šiųplė- §evikaį pažiūri j tuščią arklydę ir nieko nepešę dūlina 
šikų bylą perėmė vokiečių pas ūkininką. Tokie dalykai kartojos bemaž kasdien, 
specialinis teismas, o ne nor- j jgj jau bolševikai rasdavo arklius namie ar lauke be
malinis latvių teismas. Pa- tai nebeišaisuksi be lašinių paltės ar svaro sviesta
sak prokuroro, “latvių bau- '
džiamoji teisė neturi pakan
kamų priemonių prieš tokius 
pavojingus įpročio nusikaltė-

Kartais bolševikai kareiviai pas ūkininkus daryda- 
vo kratas ir ieškodavo kišeniuose ginklų. Jie kišeniuose 
rasdavo pinigų, tuojau nukniaukdavo ir nešindavo* pro

liūs”. Mirties bausmės spren- duris’ Kada šeimininkas rūsčiai į tokio bolševiko elgesį
dimas yra galutinis. Nuteis
tieji gali tiktai prašyti pasi
gailėjimo.

Saro draugo ir savo tėve 
draugo niekuomet neišsiža
dėk.

Turkų priežodis j likti.
nai, jei gali jj šiandie

-»

PASKUTINIS AUTOMOBILIS IŠLEISTAS

Plymouth Motor Car fabrikuose, Detroite, paskutinis sustatytas automobilis išlel-
džiamąs. Automobilių gamyba nutraukiama. Fabrikuose bus gaminami karo reikmenys,

pažiūrėdavo, bolševikas sušokdavo šautuvo buože šeimi
ninkui ar šeimininkei į įpratinę ir nieko nesakęs apleisda
vo apiplėšto ūkininko namus ir eidavo kitur ieškoti neva 
ginklų.

Tokie ir panašūs 1918-1920 metų bolševikų plėšikavi
mai vyrus dar labiau pažadino į ryžtingesnę kovą už 
Lietuvos Laisvę ir ne vienas nakties metu apleisdavo sa
vo gimtąjį namelį ir per miškus pasiekdavo lietuvių par
tizanų ar kariuomenes dėžinius, kur išmokąs valdyti 
šautuvą, atgręždavo jį prieš tuos, kurie krašte kėlė ne
rimą ir kėsinosi į žmogaus asmens laisvę. O kaip skau
džiai nukentėdavo nuo bolševikų tie namai, iš kurių bū
davo išėję savanoriais į lietuvių kariuomenę.

Bet taip pat teko man pažinti rusus bolševikus ir 
1940 metais birželio 15 dieną, kada jie klasta ir melagys
tėmis pagrobė Lietuvą ir išplėšė jos laisvę. Daugelis gal
vojo, kad 1940 metų bolševikai tai ne 1918-1920 metų, 
todėl ne vienas sakė, kad 1940 metų bolševikai yra kul
tūringesni ir su jais galima bus susikalbėti ir bendradar
biauti. Kaip skaudžiai tokių optimistų apsirinkta. Tikra 
tiesa, 1940 metų rusai bolševikai tikrai nebe 1918-1920 

i metų bolševikai. 1940 metų bolševikai rusai, kurie pagro
bė Pabaltijo kraštus, turėjo puikesnę propagandą, geriau 
buvo susiorganizavę ir šauniau išsimiklinę melagystėse ir 
apgaulėse.

Jei 1918-1920 metais bolševikai pavieniai plėšiką va ir 
žmones terorizavo, tai 1940 metais organizuotai hr planin
gai žmones plėšė, ne tik jų turtus užgrobė, bet ir asmens, 
npaudos, draugijų ir sąžinės laisvę atėmė.

Bolševikų pavergtos tautos pasijuto^ kad jos jau 
ne savo krašte, bet kokioj tai vergų ar baudžiauninkų 
stovykloje besančios. Baisi bolševiamo meška nagais 
draskė 1940-1941 m. pavergtų Pabaltijo kraštų kūną ir 
dvasią. Vienus aštriais bolševizmo nagais užsmaugė, an
trus išplėšė iš. gimtos pastogės ir nubloškė į tolimą Sibi
rą, o treti paliko apiplėšti namie.

(Bus daugiau),
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TEKLE ŠIMAITIENE
PO TAVAIS KI.MONTAITfi

Gyveno 3253 South Halsted St.
Mirė Vasario 1 d., 1942 m., 10:25 vai. ryto. sulaukusi 54 m. aml.
Gimė Lietuvoje. Kilo i# Teisių apskr., Tvlrų parap., Pribltkų 

kaimo. Amerikoje išgyveno SS metus.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Helen ir žentą Vincentu 

Butkus, seserį Oną Ir švogerĮ Feliksą Bružus, sesers dukterį Joana 
ir Edvardą Cummlngs, sesers sūnų Jurgi ir Esther Walllnch, 3 
pusbrolius Antaną. I^eonarda ir Vincentą Kmontus. nusseserĮ 
Adelę Neverdauskienę, jų Seimas ir kitas gimines Amerikoje.

Lietuvoje brol) Jurg). brolienę Oną. jų Seimą ir kitas gimines.
Priklausė: Apaštalystės Maldos, Tretininkų. Amžinojo Ir Ovvojo 

Rožančiaus, ftv. Kailmlero Vienuolyno Rėmėju. ftv. PmncISkaus 
Vienuolyno Rėmėjų. Garbės Narė Marijonų Bendradarbiu. Sv. Juo
zapo, Sv. Onos Broliios. Labdariu 5 kuopos ir Lietuvos Gelbėti Fon
do 1-mos kuopos. Sv. Antano Fnlja. Kretingoj ir Amžina Rėmėja 
Saleziečių, Lietuvoje. Amžina Narė Jėzuitų, Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioj**, 3307 Utuanlca
Avenue.

Laidotuvės (vyks Trečtadien). Vasario 4 d. iŠ koplyčios R vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
) Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Duktė, Žentą,*, Sesuo ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Telef. YARds 4908.

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuvės

ANTANAS ŽUKAS

Vyrai prie darbo
Šį atsakymą remia vyrai 

prie darbo — pietų kalnie
čiai, jankės (Yankee) me
chanikai, lietuviai angliaka
siai, prancūzai - kanadiečiai, 
čekai, jugoslavai švedai, 
vokiečiai — amerikiečiai vi
si!

Italas suleidėjas (plieno) 
vakarų pakraščio laivų sta- 

i tymo pramonėj sakė: “Mus- 
solini su jo naciu bosu ir 

t japonais, bendrai, negali nu- 
(skandinti laivus taip greit 
, kaip mes juos statome”.

“Mes liejame plieną, kad 
| padarius lanką aplinkui ašį” 
i sako lietuvis dirbdamas 
j Pittsburgho plieno dirbtuvė 
i je. Amerikos — norvegas 
jūreivis prižadėjo: “Jūs pa 

i gaminkite šautuvus ir mes 
juos pristatysime kur jie 
bus naudingi.”

Senas vokietis, buvęs ser 
žentu-majoru kaizerio armi 
joj, nuvykęs į ofisą majoro 
Stanley W. Church, New Ro- 
chelle mieste, New Yorke, 
padėjo savo ordeną — ge-

paramą 1,689 suvienytų or
ganizacijų. “Pramonės ir 
biznio vadai”, jis sako, -‘iš
vien veikdami su darbinin
kais ir su valdžia, darys via 
ką pagal savo išgalę... biz
nis priima liepimą stoti prie 
patriotiškos priedermės.”

William P. Witherow, pre 
zidentas Pramonininkų Tau
tiškos Draugijos, kuri daž-

Nuo Lincoln R. Scafe, ge
neralinis užveizdėtojas Mar
tin Nebraska Kompanijos — 
“žinoma, mes galime pasiek
ti šį skaičių. Faktas, jog ga
lime net jį viršyti. Jeigu 
bus reikalinga, mes galėsi
me pagaminti tiek lėktuvų 
per metus, kiek gaminome 
automobilių.”

Panašiai kalbėjo kitų pra
monių šakų vadai. L. W.

nai nesutiko su prezidento, Scott ARer> Amerikoa Įran. 
darbo programa, sakė, “jog 
nesutikimo laikas praėjo.
Jūs galite įsitikinti, jog pra
monė rems valdžią visoj 
šioj programoj.”

kių Išdirbystės prezidentas:
“Beveik kiekvieną dieną gani 
name kokį įsakymą, kuris 
mums atrodo fantastiškas
ir neįvykdomas, darbą pra-

Walter S. Tower, preziden-j dedame ir su Dievo malo. 
tas Amerikos Geležies ir ne jis užbaigtas.”
Plieno Įstaigos, sakė: “šian- q a. prezidentas Di- 
dien šioje šalyje gaminame amond T Motorinių Karų
per 80,000,000 tonų plieno.
Tas reiškia, jog mes gali
me pagaminti 50 nuoš. dau
giau už Vokietiją, Italiją,' karo pabūklais.” 
Japoniją ir visas jų užka-'( “Gaiimas daiktas, 
riautas Europos šalis.

“Jeigu galime pagaminti 
vieną tanką, ar vieną lėk
tuvą ” sako Henry Ford,
“mes galime tųkstančius jų

Kompanijos Chicagoje: “Ka 
da šie fabrikai tikrai dirbs, 
mes užpilsime visą pasaulį

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP AVANTED — VYRAI

RANKOVIŲ SIUVĖJAI. reikalingi 
prie puikių kotų. Gera užmokestis, 
pastovus darbas.

AVFINBERG CORP.
509 So. I'mnldiii Street

TOOL MAKERS
Toolroom I«the Hamls

Btiilard-Colbiirn 
Vertiesi bor.nz mill Operatoriui

Mašinų Pataisymui Vyrai,
Patyrę prie llytlruullc muAimj

Turret laibi- lininis 
Pilnai |hU>raitieji. Turi turėt Mato įrankius 

Gimimo Paliudijimai yra rrlkullnzl 
FOOTK BIIOS. GKAR * MACH1NB CORP. 

4545 So. Westem Avenue

“AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SETTER" — Grldleys, Cones Ir 
Cevelands. Proga tinkamam vyrui 
tapti supervisoriu. Dienomis Ir nak
timis darbo šiftai. “Overtlme” jei
gu pageidaujama. Kreipkitės prie 
Mr. H. Prueter šaukdami
NUNN MFG. CO. Tel.: AMB. 3378

HELP WANTED — MOTERYS

ležinį kryžių — ir šešis ki- pagaminti. Masinei produk
tus medalius, kuriuos jo nar-l ei j ai reikalinga tiktai su-

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant darbo | vlršmirtėtae dar
bininkų paieikaiičias įstaigas ir į 
visus kurių garsinimu,* matysite 
“Drauge” ateityje, paturtlna Jums 
pranešti darbo viršininkam*, kati 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikond 
aukštoj vietoj kaipo gert ir pngei- 
tlauami darbininkui, Ims Jums įlang 
lengviau gauti darbių* .pnaiškėjant 
vlršminėtonis inflormueljoms.

RE1KALINOAS SPAUSTUVĖJE LI- 
NOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų 
ir IJetuvlu kalbose. Reikalingas tuo- 
jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku. Saukdami: CANal goto ar 
8011.

TREJŲ AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
geroj padėtyje parsiduoda. Pečio ši
luma. 5 apartmentų, 3 po 5 kamba
rius, o du po 4 kambarius ir Sto
ras. Kaina tiktai 15,000. Randasi 
netoli 29-tos ir Archer Avenue. At- 

I. sišauklte telefonu:
Mr. Knot — TRIANGLF, 0523

LEMPOMS APDENGALŲ “TRIM- 
MERS" ir taipogi LEMPOMS AP- 
DENGALŲ DIRBBJO8 reikalingos. 
Turi būti patyrusios prie šilko ap- 
dengalų.

DEENA PRODUCTS CO.
1411 So. Miehigan Avenue

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Prec CataloRMc" kal- 
navlmo sąrašo.
Prtsiųskite piflklus paštu “parcel 
post”.

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

/A.

Jau s-ukako v imi metai kaip negailestinga mirti,* ištraukė iš 
mūsų tarpa mylimą vyrą ir tėveli Antaną Žukų. Netekom 
savo mylinio vasario 1 <L, 1941 metais. Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalim užmiršti, lai geriausias Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme trejas gedulingas ftv. Mišias su ekzekvljomls už jo 
sielą. Taipgi bu,s laikomos ftv. Mišios liūdnai atminčiai a. a. 
Antano Žuko ftv. Kazimieriy vienuolyne.

Kviečiame visus gimines, draugus ir paž|stanuis atsilankyti 
| pamaldas kurios {vyks antradieni, vasario 3 dieną, 1942 m., 8:00 
vai. ryto ir penktadieni. Vasario 0 dieną, 7:00 vai. ryto. Nekalto 
Prasidėjimo ftvenč. Panelės bažnyčioje!, Brighton Parke, ir kartu 
.su mumis pasimelsti už a a. Antano Žuko sielą. Po pamaldų 
užprašome visus į namus adresu: 4500 South Roekw<41 Street.

Nuliūdę lieka:
MOTERIS, SENUS, DUKTft IK BROLIS

"MES ATLIKSIME DARBA", SAKO AMERIKOS 
PRAMONĖ

Administracija ir darbininku vadai vienbalsiai 
atsiliepia į Prezidento kalbą

sumas užsipelnijo paskuti
niam kare.

Prašydamas neskelbti jo 
vardą, nes jo sena motina 
gyvena Vokietijoj, jis sakė, 
jog bandė stoti į armiją po 
Perlų Uosto įvykių, bet ne
priimtas dėl amžiaus. Jis 
tada prašė, jog jo septyni 
medaliai būtų sulieti kulko
mis, kurie bus naudojami 
prieš nacius.

Lenkas mechanikas dirb
tuvėje Detroite sakė: “Mes 
visi negalime tarnauti armi
joj, bet mes visi galime dirb
ti išsijuosę kad užbaigus 
darbą laiku.”
Biznis remia programą

Albert W. Hawks Suv. 
Valstijų Komercijos Buto 
prezidentas, pažadėjo, pilną

tvarkyti komplektą. Po tam, 
viskas lengva ir darbas grei 
tas.”
Ką lėktuvų gamintojai sako

Čia paduodame pareiški
mus aviacijos pramonės va
dų:

Nuo Donald W. Douglas, 
prezidentas Douglas Lėktu
vų Kompanijos: “Gavę rei
kalingą medžiagą ir įran
kius... Amerikos pramonė 
prisidės prie šių nepapras
tų laikų reikalavimų ir nu
stebins pasaulį.”

Nuo Hugh Fenwick, vice
prezidentas Vultee Lėktuvų 
Kompanijos: “Kiekvienas
Vultee vyras ir kiekviena 
moteris pasiryžę sunkiau 
dirbti ir atliks savo dalį 
mums paskirto plano.”

sako
San Francisco Bay laivų sta
tytojai. “Mes turėsime sam
dyti daugiau darbininkų y- 
patingai antroj ir trečioj 
darbo pramainoj”
sako Joseph Moore, Moore 
Drydock Kompanijos prezi
dentas. “Svarbiausia prob
lema yra gavimas medžią 
gos ir tas galimas daiktas.”

FLIS.

OPERAITERKOS
Vienos adatos, guzlkų. ir guzikams 
skylučių operaterkos reikalingos di- (shlft) ' btl prie skalbiamų dreslų. Tiktai 
patyru8os. Pastovūs darbai. Kreip
kitės:

34121 NO. PULASKI P.OAD

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

“O. K., p. Prezidente, mes 
atliksime darbą!”

Tai Amerikos pramonės

Pranešimą pasirašo vy
riausi gamybos administra
cijos direktoriai, William S.

ir darbininkų vienbalsinis Knudsen ir Sidney Hillman, 
atsakymas į prezidento Rco- abu svetimos kilmės.
sevelto pareikalavimą dėl 
milžiniško skaičiaus lėktu-

Teisdarys Ferdinand Pe- 
cora, gimęs Italijoj, telegra-

vų, tankų ir laivų. Kiekvie- favo p. Rooseveltui vardan 
na rasė, kiekviena tikyba Amerikos Vieningumo Legi- 
šioje šalyje prisidėjo prie ono.
kovos duoti mūsų karei
viams patenkamai ginklų “Jūsų žodžiai”, jis sako, 
sutriuškinti ašį. “duoda naujos drąsos ir nau-

OPM Ofisas (Gamybos Ad j0 pasitikėjimo 30,000,000 
ministravimo Ofisas), valdi-1 Pirmos ir antros kartos A- 
ška įstaiga, kuriai įvykdy-' merikos piliečių, kurie pasi- 
mas programos pavestas, ryž? pašvęsti visą savo nar- 
tuoj pažadėjo visą progra sum4t stiprybę, turtą ir net 
mą remti, šiais žodžiais: gyvastį, jeigu taip būtų rei-

“Prezidentas nustatė mū- kalinga, pergalei.

4ULRT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KHLNER - PRUZIN
Geriausiu PataraariuiM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

____ HELP MANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdoIph 9488—9480

Kaip negalima kaiti gele
žies be ugnies, taip negali 
ma išauklėti gero būdo be 
tikėjimo.

“Kiekvienas žmogus alk
sta Dievo”, — pasakė grai- 
.kų rašytojas Homeras.

žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Neapsiimk to, ko negali 
išpildyti, kitaip bus tau gė
da, n kitam, gal, skriauda.

Dievas turi daug vardų, 
nors Jis tėra vienas.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

sų tikslą. Mes visas savo 
spėkas naudosime tam tiks
lui.

“Mes duosime mūsų ka
riuomenei 60,000 lėktuvų 
1942 m. Mes jiems duosime 
45,000 tankų. Jie gaus 20,- 
000 priešlėktuvinių kanuo- 
lių. Ir mes pagaminsime 8,- 
000,000 tonų laivų. 1

“Šiuos daiktus mes paga
minsime subendrintomis pas

“Mes priimame jūaų įsa 
kymą pašvęsti mūsų ener 
gijas apsisaugoti prieš su 
kilimą, rasinę diskriminaci
ją ir ugdymą nesusipratimų 
ir įtarimo mūsų piliečiuose 
Jūs kalbėjote už Demokra
tiją. Demokratija dabar 
veiks.”

“Demokratai ir respubli
konai kongrese užgyrė jo

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virt 56 m. tos pačios 

Šeimynos rankoae!

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivo 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause this condition 
•which you yourself may not detect 
būt which ia ao offensive to otbera. 
Why not take the easy, pltaaant pre- 
caution that 80 many f astidioua peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptie employed as a 
mouth rinae. It immediately makes 
the breath aweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Bafora Any Data U ta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moka Your Braath Swaatar

JOHN F. EUDEIKIS
Laidota Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais 
iš Stoties WHIP (1520). su P. ftaltlmleru.

tangomis. šie dalykai įvyks kalbą. Senatorius Glass, iš
iš minčių, širdžių ir rankų 
130,000,000 laisvų vyrų mo
terų ir vaikų.

“Tik laisvi žmonės gali 
atsiekti to tikslo. Mes ga
lime padaryti. Mes tikrai pa
darysime.”

Virginijos, senato seniau
sias narys, pareiškė visuo
menės bendrą nusistatymą 
kaip jis sakė — “Jeigu mes 
kovosime taip puikiai kaip 
jis kalba, mes laimėsime šį 
karą.”

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithiianian Chamber of Commeree.

MODERNI IivfdlnS PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3646

REZIDENCIJA: 
5919 South Trey St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v, vak.; SeStad. Ir Sekm. 9Iki6 vai.

KOPLYČIOS DYKAI l AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTOVHJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR C1CEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AS4M1AC1JOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St.

3364 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR RUNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

I b. P. MAŽEIKA 
<319 Litnanica Avenue 
TeL YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEV1CIUS 

4348 8. Califomia Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908
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INCOME IAX UŽ 1941 METUS

Radio kalba J. P. Yarkalos, Valstijos regis
truoto auditoriaus iš stoties WHFC, 7:45 
P. M., Sausio 29, 1942.

Man labai malonu vėl į j ka dirbdama restorane. Da- 
jus prabilti. Šiuo kart kalbė
siu apie income tax nuo už
darbio 1941 m.

Dėl didelių išlaidų karo 
reikalams, income tax mo
kėjimas šįmet pasiekė ne 
tik biznierių ir profesionalą, 
bet kone kiekvienų iš darbo 
gyvenantį žmogų.

Income tax raportus turi 
išpildyti kiekvienas pavienis 
vyras ar našlys, kiekviena 
netekėjusi mergina ar našlė, 
jeigu per 1941 metus uždir
bo $750.00, arba daugiau.

Income tax raportus turi 
išpildyti vedusios poros, jei
gu per praeitus metus už
dirbo $1500.00, arba dau
giau. >f

Tinkamai išpildyti income 
tax raportai su liudijimu no
taro ir su mokesčiu iki vi
durnakčio 15-tos dienos ko
vo, šių (1942) metų, turi 
būt pasiųsti ‘ ‘Collector of 
Internal Revenue” to distrik 
to, kuriame gyvena pildan
tis income tax raportą. Juc 
anksčiau šią savo pareigą 
atliksite, tuo bus geriau. To-
dėl neatidėliokite income tax! traukti iš uždarbio P^gyve-
raporto iki paskatinės die- nim0 lšlaidoma: 
nog 1941 m. kongreso nutari

mu leidžiama atitraukti pra
gyvenimo reikalams iš už
darbio kiekvieno gyventojo. 
Vedančioms poroms, arba 
šeimoms, kur vyras dirba, o 
žmona namus prižiūri ir šei
mą auklėja leidžiama ati
traukti du kart tiek, tai yra 
$1500.00.

Jeigu abu dirba, tai iš už
darbio abiejų leidžiama ati
traukti $1500.00 pragyveni
mo reikalams.

linai uždarbio skaitoma kam
barys ar fletas, kurį gauna 
dženitorius prižiūrimo na
mo.
Darbdavys praneša uždarbį 
valdžiai.

Reikia žinoti, kad darbda- 
vis po priesaika priverstas 
pranešti income tax ofisui 
Washingtone, D. C., kiek su
mokėjo algos kiekvienam 
darbininkui pinigais, valgiu, 
nemokamu kambariu ar fle- 
tu ir t. t.

Kad neturėti kivirčių su 
valdžios atstovu income tax 
klausime ateityje, gaukite 
kopiją to raporto, kurį jūsų 
bosas pasiuntė į Washingto- 
ną ir ant savo income tax 
raporto parodykite tą patį 
skaičių iki paskutinio cento. 
Pragyvenimo išlaidoms 1941 
m. (Exemption): porai
$1500.00, pavieniui $750.00 
užlaikymui vaikų ir senelių 
po 400.00.

Kongresas vVashingtone 
nustato kiekvieniems me
tams, kiek leidžiama ati-

laiko vaikus, naudojasi pri
vilegijomis šeimos ir ati
traukia $1500.00 užlaikymui 
savęs ir vieno vaiko, o už 
kitus vaikus iki 18-kos metų 
amžiaus po $400.00.

Jeigu pavienis (nevedęs) 
sūnus arba (neištekojusi) 
duktė turi pagyvenimą ir 
savo flete užlaiko senelius 
tėvus, kurie neturi savo lė
šų pragyvenimui, toks sūnus 
ar duktė taip pat naudojasi 
privilegijomis šeimos ir ati
traukia $1500.00 užlaikymui 
savęs ir vieno iš tėvų ir 
$40(X00 už užlaikymą kito 
arba iš viso $1900.00.

Užlaikymui tėvų, giminių 
ir savo mažamečių vaikų, 
gyvenančių pas svetimus 
žmones, galima atitraukti po 
$400t00, jeigu jie gauna nuo 
jūsų didžiausią pašelpą pra
gyvenimui.

Čia suminėti skaičiai turi

Pažinkime savo 
veikėjus

Kotrina SriutZanS, viena 
žymiausių veikėjų Ciceroje 

padengti visas pragyvenimo i ir Chicagoje. Čia noriu pa- 
išlaidas ar tai būtų turtu©-; rašyti apie mūsų kolonijos 
lis ar biedniokas. Tiek ir ne
daugiau atitraukiama paden
gimui buto, kuro, šviesos, ši
lumos, drabužių, valgio, pa
silinksminimo, kelionių išlai-

Į talka Vladislovu 
ruošiamam vakarui

Vladislovų ruošiamas va 
karas, kuris įvyks gegužės 
3 d., Šv. Kryžiaus parapijos 
salėj, kas kart apima dides
nį ratą, ir jame surandant 
naujų rėmėjų. Pastaromis 
dienomis Dievo Apvaizdos 
parapijoj paiadėjp talkos ir

i paramos be klebono kun. A 
' M art ink aus, dar O. Zdana
vičiūtė, M. Kavaliūnaitė, O 
Augaitė, P. Varakulis, Vai 
čiūnų šeima, J. Vaidžiūnas. 
F. Vaičiūnaitė, M. Vaičiū
naitė, M. Vaidžiūnaitė, M. 
Jereminaitė, J. Lukošaitė, 
O. Nugaraitė. Iš biznierių; 
Stučinskai, Pansirnai, La
pinskai, Pikieliai, Cukrai, 
Griciai, černauskai, Žvirb
liai, Lorencai, Ivanauskai ir 
kiti.

West Pullman pirmiausiai 
talkos ir paramos vakarui

Sergąs kareivis 
įšoko upėn

Dviejų kareivių lydimas 
armijos puskarininkis (ser
žantas) iš lydinčiųjų išsiver
žė ir įšoko upėn nuo Michi
gan avė. tilto.

Jis išvaduotas. Jo pavardė 
nepasakyta. Tik pažymėta, 
kad jis turi protinį negalavi 
mą ir iš vienos karinės li
goninės nukeliamas į kitą.

AR IEŠKOTE DAR ROT

Jeigu taip, — 
Skaitykite “Draugo” 

‘Help Wanted’ Skelbimus.

tVOLK STLUIO
1945 VVesf 35** Street

//•cen
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Kas yra uždarbis?
Income tax raporte reikia 

parodyti savo uždarbį. Kas 
yra uždarbis? Uždarjąįj^ąkaį 
tomą ne tik alga, bet visos 
kitos pajamos, gautos pra
eituose metuose, kaip tai, 
nuošimčius gautus bankuo 
se, spulkose, dividendai už 
šėrus arba nuoš. už pasko 
linkus pinigus ant vekselio 
ar morgičiaus.

Nuomos gautos nuo namų 
ir atskirų kambarių. Pelnas 
gautas nuo parduotų namų, 
žemės ir visokios rūšies pre 
kių.

Komišinas gautas už par
davimą namų, lotų, žemės, 
automobilių, drabužių arba 
bile kokių kitų prekių.

Dalimi uždarbio skaitoma 
maistas, kuri gauna veiter-

dų ir visokių visokiausių iš-
1 laidų pragyvenimui.

Ateinantį ketvirtadienį aš 
kalbėsiu apie kitas rūšis iš
laidų, kurias galima atitrauk 
ti nuo uždarbio, kaip tai tax, 
aukas, agentų išlaidas ir t. 
t. O sekantį ketvirtadienį 
kalbėsiu apie atitraukiamas 
išlaidas nuo pajamų iš nuo
mų arba rendų.

Apart to, tėvui ar moti
nai leidžiama atitraukti po 
$400.00 už užlaikymą kiek
vieno sūnaus ar dukters kol 
nesukanka 18 metų. Leidžia
ma taip gi atitraukti po 
$400.00 užlaikymui paliegu 
šių vaikų ar giminių ir se
nelių tėvų, kurie negali sau 
pragyvenimo užsidirbti.

Našlys ar našlė, kurie už

Šelpiamieji, sako, 
yra aptingę

Praneš La, kad Chicagoj 
vadinamuoju reliefu šelpia
ma 113,952 asmenys. Iš to 
skaičiaus apie 8,000 pripa
žinti tinkamais visokiam dar 
bui. Bet, štai, iš tų tinkamų
jų negalima gauti nė 600 as
menų, kurie reikalingi vaik
ščioti per namus rinkti seną 
popierių.

šį faktą iškelia G. J. 
Klupar, šelpimo administra
torius. Vadinasi, šelpiamieji 
yra atpratę nuo darbo ir ap
tingę.

pažadėjo Vladislovai: Gal- 
veikėjus, Kurie yra atsida- Gudas, Jurj(>na8,
vę visuomenes darbams, nes Peredna, Šliužas,
mažai mes jų turim ypai if Juaa
atsidavusių katalikų ergam-(p CapųUoni3j j ,
zacijoms. Turime daug ve Koaceviaw, j, A j
kejų, kurie darbuojasi tik

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

vienai draugijai. Tai nėrė 
taip sunkus darbas. Bet ma
žai yra tokių, kurie darbuo- 
tūsi visose organizacijose.

Ciceroje turime vieną to
kią veikėją iš moterų, ta 
Kotriną Sriubienę, kuri ypa
tingai veikli Moterų Sąjun
goje, Federacijoje, Labdary
bėje ir kitosą.. Ji eina įvai
rias pareigas tose organiza 
cijose, kiekvieną darbą at 
lieka gražiai; ir sąžiningai.

Į Ji yra daug padarius naudos 
katalikų spaudais Lietuva 
daug surinkus aukų. Mari 
jonų Bendradarbiuose yra 
daug naudos padarius. Ci 
cero skyrių ji išaugino di
delį. Moterų Sąjungos kuo
poje įrašė didelį skaičių jaa 
nų narių. Dalyvauja visose 
viešose rinkliavose ir beveik 
visuomet viršija visas kitas 
rinkikes. Tikrai gabi mote
ris. Kur tik ji apsiima dar 
bą, tai sėkmės būna kuo 
gražiausios. Su visais sugy
vena ir sutartinai darbuoja
si.

ir
L. ir sūnūs Paliuli&i, M. Po
vilonis, K. Draugelis M. 
Gustienė, E. Bliuvienė, L. 
Katinskienė, J. Sugintaifcė, 
J. Samuiionis, M. Pavilonis 
(aukojo $1.00). Biznieriai: 
Gadeikiai, Belinai, Talačkai, 
Bružai, Mrs. Jaura ir kiti.

Klebonas kun. J. Paškaus- 
kas taip pat žadėjo nuošir
džiai paremti vakarą.

Visiems iš anksto dėkoja
ma. Rap.
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Forąuick relief from itehing of eezema. pimpler, 
athlete'a foot, aeabies, raahea and othcr ex- 
temaJIy.caųaed skin trovblm, ūse vmrld-famous 
oooling. antiaeptic, liquid D, D. D. Prescriptaon 
Greaaelcss, atatnleaa. Soothes irritation rnd 
quickly Kopt intense itch.ng. 35c trial bot tie 
prores it, oryour money back. Ash yoųr 
druggist today for D. D. D. PitCKMrn 
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PIRKIT APSAUGOS BONUS

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m. I
ir vykit į Specialį Parengimq

GEGUŽIO VAKARAS
kuris {vyksta tą dieną

Sv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street 

, * * ♦ ♦ •

— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų 

« • ! * * *
Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.

feONRAD
Fotografas

Studija (rengta plr 
uipa rū&les su mo 

• dernlfikomls utlal- 
domi* Ir Hollyvyood 
Šviesomis. Darba,
*l*rantuotaa

420 W. 63rd Street
reL: Biznio - ENQlewood 5883 

Bm.: KNGkvood 5840
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U. S. iždo departamento 
sekretorius Morgenthau 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

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

Kuo daugiau korporacijų ( veikėjai, 
sutiks bonus parduoti, tuo 
daugiau bus jų parduota, 
pareiškia iždininkas. Jis

Niekuomet j. nesiskun
džia, kad persunku. Jeigu 
kada nors atsiranda kokių 
nesmagumų — rankų nenu 
leidžia, vis darbuojasi. Tik
rai pasišventusi moteris vi
suomenės darbams. Jeigu tu
rėtumėm daugiau tokių mo
terų, lengviau būtų visuo
menės darbas veikti. Ji daug 
yra užsipelnius pagarbos už 
nuveiktus darbus ir už iš
tvermę. Sveikinu K. Sriubie
nę už jos pasišventimą ir 
raginu visus veikėjus ir vei
kėjas sekti jes pavyzdžiu. 
Tuomet iškils katalikų vei
kimas.

Kitą sykį parašysiu apie 
kitus veikėjus. Jų turime 
daugiau, bet apie kai ku 
riuos pamiršome. Reikia dau 
giau rašyti apie gerus dar
bus, kuriuos nuveikia mūsų 

A. Valančius

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalboe
Knygvedyatės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 ryto tki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 kd 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

816 W. SSrd Place, 
Chicago, HL

Į ■ • Listen to...........

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1B20 UUeyeles (Top of H»s Dial)

'/ ■........ 1,1 " * š,

WHQLESALE
FURNITORE ‘ 

BROKER
DINING ROOM 8EST8 — l'AR-

Ium sere — bbbaoom sere 
— BUOS — Kabios — RE-

turi parankamų bonus įsi-* ragine, visus pirkti apsaugos
gyti, kas kai kuriais atvė- 
jais surišta su laiko atvė- 
uimu. Tad darbininkams

Bonus ir ženklus. Ir mo
kyklas lanką vaikai turėtų 
pirkti Ženklus.

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men 
kesnius.

Kvailas auksu pasislepia 
kr svietas nemato jo kvai- 
lysikj- Feltham

Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remia 
katalikiškąją spaudą. Del to 
ir Tamsta paslstengk gauti1! 
“Draugui” naują skaitytoją* i

WHOLESALE
L1UUOK 
tSIilOA

•SK™

LOBTOVIŲ
DBAUOA

MUTUAL UQUOB CO.
4707 8. Halsted 8t 
Ts». BOULEVABD M14

MfX AIBAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

NE2ICBINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLANKAS LIETU VUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1APGDTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintelis Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 
SEKMADHCNIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAI). Ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Weetern Avenue 

Phone: GROvehill 2242
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R D I & U Q A B Pirmadienis, vasario 2, 1M2

IŠPARDAVIMAS
Radio, Rakandų, 
Parlor Setų, Pečių 
Šaldytuvų

MAŽUTES RADIOS po

*9.95
6 TŪBŲ RADIO po

*19.50
ELEKTRIKINIAI 

PHONOGRAFAI po

*19.50 <
RADIO IR VICTROLA 

kartu po

$29.50
10 TŪBŲ DIDELES 

RADIO po

”69.50
Didelis pasirinkimas visų žy
miausių radio išdirbysčių: 

RCA VICTOR, ZENITH, 
PHILCO, CROSLEY 

ir kitų.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
IR

3409 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088

Sudriko radio programos 
būna kas:

sekmadienį 5:30 vai. iš 
WCFL — 1000 kil. radio 
stoties ir ketvirtadienį 7 
vai. vak. iš WHFC 1450 kil 
radio stoties.

r^

ŠIŲ METŲ KONCERTO TIKIETŲ PARDAVIMO 
VAJŲ LAIMĖJO PONAI GUDAI IR F. GUBISTA!

Iš tikrųjų, jei “Draugo” 
koncertas šiais metais buvo 
begalo sėkmingas, tai tikie- 
tų pardavėjai padarė jį sėk
mingu, nes daug, daug pri
klauso nuo to, kaip tikietai 
yra platinami prieš koncertą. 
Tikietų platinimas prieš kon 
certą turi didelę svarbą skel
bimo atžvilgiu.

O “Draugo” 1942 metų 
koncerto tikietų geriausi 
platintojai buvo Gudai

Bridgeporte ir Florijonas 
Gubista iš Brighton Park.

Gudai laimi pirmą dova
ną: Nesco Roaster, o F. 
Gubista Portable Zenith Ra
dio. Pirmoji dovana kainuo
ja apie $25.00 ir antroji apie 
$20.00.

“Draugo” administracija 
nori tokiu būdu atsilyginti 
tiems geros širdies žmonėms 
už uolų tikietų platinimą lie
tuvių tarpe.

KAIP GALIME VISI PADĖTI AMERIKOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI?

Labai lengvai. Padėsime visi, kas tik 
dalyvausime vasario 15 d. Ashland Boulevard 
Auditorium minint Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves
Gyvename tokį laikotarpį, 

kada nei vienas, kiek gyves
nis žmogus, neturi stovėti 
nuošaliai, bet dėtis prie vi
sokio bendro darbo, kad pa
dėti šiai šaliai laimėti karą, 
nes Amerikos laimėjimas, 
tai viso pasaulio laimėjimas.

Visokių priemonių yra, 
kuriomis galime pagelbėti, 
padėti šiai šaliai. Jaunimas 
eina į frontą su ginklu ran
koje, kiti teikia pagalbą nuo 
ginklo parpuolusiems, kiti 
vėl paremia aukomis ir dar 
visokiais kitais būdais. Vie
nas svarbus šalies gelbėji
mo darbas, tai Amerikos 
Raudonasis Kryžius, kuris 
teikia pagalbą ne tik ka
reiviams, bet kas tik į jį 
kreipiasi. Tam išleidžiama 
milžiniškos sumos pinigų, 
kad sušelpti nuo karo nu
kentėjusius nelaiminguosius,

kurių dabar pilnas pasaulis.
Mes, lietuviai, visi bend

rai, suteiksime paramą A. 
R. K. minint. savo tautos 
šventę, vasario 15 d. Ash
land Blvd. Auditorijoj. Vi
sas tos dienos pelnas ir au
kos skiriamos A. R. K. Tad 
visi lietuviai prašome tą die
ną užpildyti didžiulę salę ir 
savo aukomis paremti tą kil
nią organizaciją.

Programa tai dienai ren
giama patri jotinė ir gra
žiausia. Pakviesti trys Chi
cagos lietuvių chorai ir Atei
tininkų draugovės baletas.

Laisvutė

NEW ILLINOIS FOOTBALL COACH
r' * *><**&«
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c"Draugaa” Acme lelepnoto,

CHICAGOS APSKRIČIO
%

Mirė dviračio sužeista
Mrs. Virginia LesVis, 46 

m. amž., mirė St. Luke ligo
ninėje.

Prieš keletą dienų nežino
mas vaikėzas dviračiu važiuo 
damas ją parbloškė ant šali
gatvio ir nuvažiavo. Moteris 
sunkiai sužeista.

VYČIŲ CHORAS
Kviečia Chicagos ir apylinkių Lietuvius ir 

Lietuvaites Tapti Jo Nariais!
Jei mėgsti dainuoti, vaidinti, dalyvauti lietu- 

viko meno veikime, įsirašyk į šią stipriai augančią 
organizaciją, kur savo tautiečių tarpe gausi pro
gos išvystyti savo gabumcis ir duoti kitiems jais 
pasidžiaugti.

Mirė iškabos sužeistas
Anądien Grenshaw gatvė

je paslydusi taxicab smogė į 
stulpą su gatvės vardu iš
kaba, kuri krisdama sunkiai 
sužeidė ten stovintį Jerome 
E. Mascejak, 21 m. amž. Da
bar tas jaunas vyrukas mirė 
St. Luke ligoninėje. Miręs 
gyveno 930 W. 19 gt.

Choras Laiko Savo 
Repeticijas 

Kas Antradienį,
8-ta Vai. Vakare

Lietuviu Auditorijoje 
3133 S. Halsted St.

Leonardas šimutis, Jr.
— Choro Vedėjas —

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

Įspėja organus 
dėl taksu ratos

Chicago Civic federacijos 
prezidentas Newton C. Farr 
išleido įspėjimą valdžios or
ganams Cook apskrity, kad 
rimtai pagalvotų apie išlaidų 
mažinimą. Taksų rata šian
die taip aukštai keliama, kad 
nuo to veikiai gali subįrėti 
visa taksų sistema.

Anot jo, einama prie to, 
kad žmonės neįstengs dide
lių taksų toliau mokėti ir

X Žydų, kilusių iš Lietu
vos ir gyvenančių Chicagoj 
federacija pastarame susi
rinkime nutarė nupirkti De
fense Bonds .už $17,000.00.

X $28.00 aukų sudėjo A- 
merikos Raud. Kryžiui Town 

taksų išrinkimas pasidarys, of Lake lietuvių vienetas su- 
kaip anais metais, stačiai ne sirinkime praeitą antradie

nį. Susirinkimas buvo gau
sus.

X Tony Namovičius šalia 
daržovių ir vaisių pristaty
mo, užlaiko dar ir groserio 
krautuvę adresu 4149 So. 
Campbell Avė. Tačiau krau-

įmanomas.

Gazolino mažiau 
parduodama

Gazolino stočių Chicagoj
savininkai jau pradeda nusis ........................................... , , ... tuvej daugiausiai tenka dar-kusti. Jie sako, kad pradėjus , „, .... , . . buotis jo žmonai ir dukte-automobilių padangų (gumJ- / , . . . ,, , . i *_  4. 1 nms: Josephinai ir Joanai.mų laukų) paskirstymą, tuo r

Ray Eliot, former line coach at Illinois, who has been 
named head football coach to succeed Bob Zuppke, reads 
telegrams and letters congratulating him on his pro- 
motion.

PRAEITAIS METAIS PADIDĖJO 
NELAIMINGlėJ) ATSUKIMAI

National Safety Council karinei konskripcijai. Jie bū- 
praneša, kad praeitais me- j tų sudarę apie dvi divizijas, 
tais J. A. Valstybėse nelai- Ir, štai, žuvo ne kovų lau- 
mingieji atsitikimai padidė- kuose bet namie įvairiuose Į
jo, palyginus tai su 1940 
metais įvykusiais.

1941 metais žuvo 101,500 < 
asmenų. Šiame skaičiuje apie 
40,000 trafikoje.

Tais pačiais metais sužeis-, 
ta apie 9,300,000 asmenų.

Nuostolių —j apie 3,750,- 
000,000 dolerių.

Tarp žuvusiųjų buvo apie
26,000 vyrų 20-45 m. amž. • darbininkų žuvo prie darbo 
Šio amž., vyrai priklauso fabrikuose.

jau sumažėjo gazolino varto 
jimas.
Jei toliau taip vyks, dauge

lis stočių turės užsidaryti.

X L M. Norkus, alaus ta- 
vernams pristatymo biznį 
perleidęs sūnui Leo Norkui, 
2259 W. Cermak Rd., pats 
su žmona įėjo į taverno biz
nį adresu 2445 W. 71 St. Sa
ko, nors čia darbas lengves
nis, bet už tai valandos il
gesnės.

X Onos Kazakaites, Atei-

Suimti trys padangų 
vagys

Policija suėmė tris auto
mobilių padangų vagius. Jie
išpažino, kad per paskuti- Onink,! .dra.uSovž s“
nius du mėnesius pavogė 25',onu Sl“er,u iS Cicero ves'
padangas ir du automobilius. 
Šiandie padangos yra svar
besnės už automobilius.

tuvės įvyks vasario 14 d. 9 
vai. ryte. Visa Ateitininkų 
draugovė yra pakviesta da
lyvauti vestuvėse.

X Aleksas Navickas ir 
Albina Remeikytė sausio 24

nelaiminguose atsitikimuose.
Be to, žuvusieji jie ir 

daug kitų buvo darbininkai. Į Pereitų kelių dienų prane- d. buvo surišti moterystės 
Pagalvokite, kiek tai rankų Šimuose apie Lietuvių Kul- ryšiu. Vestuvių pokylis bu 

tūrinio Instituto rengiamąjį
Lituanistikos Seminarą, ku-

Pataisa

darbo netekta!

Safety Council randa, kad. . . , .
nelaimingieji atsitikimai i^ko 3aua,° 29 d • 6825 
ypač padidėjo, kai subruSta|So; lesiem Avė., kla.d.n-
rengtis šalies apsaugai. Daug

St. Valentine
Town of Lake. — Šv. Var

do draugija rengia šokių va
karą St. Valentine, dienoje, 
vasario 14 d., parapijos nau
joj salėj. Grieš Charley Hess 
ir jo orkestras. Dainuos 
dain. Eddie Hoyle. Kviečia
mi visi atsilankyti. Atsilan
kę nesigailės: bus patenkin
ti gera muzika. O salė gra

Uoli veikėja mirė
Sekmad., vasario 1 d. 1942 

m. p-nia Teklė Šimaitienė 
mirė. A. a. Šimaitienė yra 
ilgametė bridgeportietė ir 
yra gana plačiai žinoma dėl 
savo didelių nuveiktų dar
bų draugijų veikime.

Šimaitienės kūnas yra pa
šarvotas A. M. Phillips kop
lyčioje Bridgeporte.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime dukterį Eleną

vo pas jaunosios tėvus.
I X Ateitininkų draugovės 
margaspalviai šokikai jau 
pasidarė puikių fotografijų, 
kurias gal greitu laiku pa
matysime lietuviškoje spau
doje.

X M. Sudeikienė, Mąslaus 
kienė ir dar dvi townofla- 
kietės, kurios prašė neskelb
ti pavardžių užsiregistravo 
į “Blood Donor Service”, tai 
yra žadėjo duoti savo krau-

gai buvo pranešama, kad 
demokratai parūpino tas sa
vo patalpas seminarui.

Tikrenybėje, seminarui pa 
rūpino vietą Marųuette Par
ko Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa, kuriai minėtos patalpos 
priklauso, ir kuri net pamai
nė savo susirinkimų laiką,
kad tik duoti seminaro da- .Q Amerikog kariam8
Z™”Lfr0g“naUd0ti8 3ų: Raudonąjį Kryžių. Tai jau 

penkios Chicago lietuvės au-susirinkimo vieta.

ži. Narys Butkienę.

S. KARIUOMENE AIRIJOJE

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką Vyčių 112 kuopai, ir 
atsiprašome už netikslumą, 
kuris įvyko per klaidingą 
painformavimą.

Liet. Kult. Institutas

kojasi didelei aukai.
Smulkūs “Drauge” skelb* 

mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go* “Classifled” skyrinie.

>------------- A
Į UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 

UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

("Urau»M" Acme teiephou.
U. S. ekspedicijos penki kareiviai įsigyveno namuky, kurių eilės iš anksto buvo pa

statyta Šiaurinėj Airijoj. Vienas jų rašo lai šką, kitas linksminasi su akordijonu.
(Passed by censors; cabled from London.)

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį past 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.


