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RUSIJA NUSTEBUSI
Diplomatiniai pranešimai 

iš Londono pareiškia, jog 
rusai esą nepatenkinti ir nu
stebinti Jungtinių Valstybių 
ir Anglijos nepajėgumu ir 
silpna gamyba.

Kai kurie rusų sluogsniai 
pareiškę, jog Rusija nema
nanti skelbti japonams ka
ro, jog rusams svarbu nu
galėti Hitlerį. Japonija esan
ti Amerikos ir Anglijos rei
kalas.

Ar Rusija ištikrųjų taip 
galvoja — sunku pasakyti. 
Tačiau, jei šie pranešimai 
tikri, tada turėtų nustebti 
ne Rusija, bet Amerika ir 
Anglija ir rimtai pagalvoti.

*.. "and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
(rom the earth.”

— Abraham Lincoln
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JaponaiAtakavoU.S.LigoninėsLaivą
Amerikos kariai 
Rytų Indijose

Pašiepia kongresą

Washingtonas, vasario 5 d. 
— Karo departamentas šian 
die paskelbė, jog Amerikos 
kariuomenės kovos orlaiviai 
atakavo daug didesnes japo
nų bombanešių ir kovos or
laivių pajėgas Javoje. Šiose 
kovose pašauta vienas priešo 
bombanešis ir vienas kovos 
orlaivis.

Taip pat šiose kovose žu
vo vienas Amerikos orlaivis. 
Tai pirmieji pranešimai, ku
rie paskelbė, jog Amerikos 
orlaiviai dalyvauja olandų 
Rytų Indi jų kovose.

Filipinuose ramu
Tuo pačiu karo departa- 

tiksliai“ri^*ir“v^aš"dėme- mentas Pareiškia, jog Filipi- 
sys nukreiptas į karo reik- j nu08e> ^ataan pusiasalyje 
menų gamybą ir į milžiniš-! pe[ Pąskutnuąsias dvidešimt 
kos kariuomenės suorganiza- keturias valandas buvo paly

PASIRUOŠIMAS KARUI
Šiuo momentu kažkaip ne-

vimą. Neginčintina kad ne
įmanoma karo laimėti be 
milžiniškos karo gamybos ir 
paruoštos galingos kariuo
menės.

Tačiau pamiršti vidaus 
frontą, pamiršti gyventojų 
moralę taip pat negalima, 
nes vidaus frontui susilpnė
jus ir susmukus gyventojų 
moralei karas taip pat nega
li būti laimimas. O šiandie, 
atrodo, jog spaudoje ir pla
čiame gyvenime visuomenės 
dvasinė gerovė labai pamir
štama. Labai retai arba net 
visai neprisimenama apie 
švenčiausią tėvų pareiga iš 
auginti ne tik kūnu gerus 
karius, bet ir dvasiniai są
moningus piliečius.

KARAS LIBIJOJ
Šiuo momentu ašies ka

riuomenė jau vėl netoli Tob- 
ruko. Kur ji bus rytoj yra 
ateities klausimas. Bendrai 
įvykiai Libijoje kažkaip ne
suprantami.

Kai kas aiškina, jog Hit
leris įstengęs savo gen. Ro- 
mmeliui pasiųsti reikiamos, 
paramos, nors kiti pabrėžia, 
kad anglai sulaikę teikiamą 
paramą savo kariuomenei 
Afrikoje ir pasiuntę daugiau 
paramos į Pacifiko karo 
frontą.

Lengviau galima patikėti 
antruoju pareiškimu, nes ti
kėti, kad naciai būtų įsten
gę pasiųsti užtenkamai tan<

ginamai ramu. Teįvykusios 
tik menkos sargybinių ko
vos.

Departamento komunika
tas pareiškia, jog Filipiniuo- 
se kovos esančios silpnos ir 
neprilygstančios ankstes
nėms kovoms. Japonų kariuo 
menei dešiniajam sparne va 
dovaująs gen. Akira Nara 
ir kairiajam sparne gen. 
Naoki Kimura.

Japonai perėjo
Burmos upę

Rangoonas, vasario 5 d. — 
Britai šiandie oficialiai pas
kelbė, jog nuo pereito šešta 
dienio japonų kariuomenės 
daliniai įvairiose vietose per 
ėjo žemutinę dalį Salween 
upės, Burmoje.

Tačiau iš fronto praneša
ma. jog japonai sulaikyti 
ir jų žygiai užimti Martaban 
uostą nepavykę. Karo sluog
sniai pareiškia, jog britai pa 
siryžę išlaikyti Rangooną iki 
paskutiniosios.

Atakavo olandų 
svarbiausią bazę

Batavija, vasario 5 d. — 
Šiandie japonų bombanešiai 
savo antroje atakoje ant di
delės Soerabaja laivyno ba
zės sukėlė naujus gaisrus,
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Vienas skelbimų, sugalvotas Spokane, Walh., Athletic Round Table, pasirodžiusių 

Washingtono laikraščiuose, kurie yra opozicijoje prieš pasiskirtas kongreso narių 
pensijas ir dar bandymus jas didinti.

Panika nacių tarpe, 
skelbia rusai

Maskva, vasario 5 d. — 
Pranešama, jog sovietų par
tizanų grupės nacių užfrontė 
je sukėlusios vokiečių ka
riuomenės tarpe tikrą pani
ką.

Pranešimai skelbia apie 
sunaikinimą vokiečių geležin 
kelio susisiekimo linijų, ku
riomis buvo bandoma pasiųs 
ti vokiečiams parama.

Tuo tarpu svarbiausiam 
fronte, pasak sovietų, Kali
nino apylinkėje atsiimta pen 
kios vietovės, šių kovų metu 
nukauta ir sužeita 5,300 vo
kiečių.

Rusų lakūnas, valydamas 
Amerikos orlaivį, Maskvos 
fronte pašovė šešis vokiečių 
orlaivius.

Prie Leningrado rusai su
naikinę dvidešimt septynis 
lauko pabūklų įtvirtinimus 
ir nukovę virš 400 vokiečių 
karininkų ir kareivių.

Bendrai rusai daro smar
kų spaudimą į vokiečius tri
juose frontuose — Smolens
ko link, tarp Kurks ir
Charkovo ir Donets baseine, i

Špionažas Hawaii

kų ir kariuomenės Af rikon, I kai tuo pačiu laiku oficialiai 
labai sunku, ypač turint gal nutylima apie Amboinos liki- 
voje anglų laivyno veikimą
Viduržemio jūroje.

INDIJOS KLAUSIMAS
Anglijoje pagaliau susirū

pinta Indijos reikalu. Indija 
jau senokai reikalauja sau 
dominijos teisių. Tos teisės 
jai buvo žadamos, bet vis 
vilkinamos.

Tačiau šiuo momentu, kai 
japonų pavojus pietinėj Azi
joj darosi vis didesnis, sako
ma, Anglijos parlamentas 
susirūpinęs Indija, kad tuo 
būdu išgauti iš indusų arti
mesnį

mą.
Oficialus pranešimas apie 

japonų atakas ant Soeraba- 
jos tepareiškia, jog padary
ta nuostolių.

SINGAPŪRAS
Dabar gal visas dėme-

sis nukreiptas į Singapūrą. 
Rusijos frontas atsidūrė tre 
čio j vietoj. Singapūras tuo 
svarbus, kad netekus jo są
jungininkai netektų svar
biausių susisiekimo linijų 
pietiniam Pacifike ir Kinija 
pasidarytų beveik atkirsta 
sala kovojanti prieš japonus,

bendradarbiavimą. į Todėl labai galima tikėti 
Parlamente pasiūlyta paža- pranešimams, kad sąjungi- 
dėti Indijai po šio karo do- ninkai siunčia Singapuran 
minijos teises, nes tada in- dideles pajėgas ir kad para- 
dusai žinosią už ką jie kovo- ma pasieks Singapūrą pirma 
ją. ' negu Filipinus.

Tikis ilgo karo

San Francisco, vasario 5 
d. — Japonijos radio šian
dien įspėjo japonus nesi
tikėti trumpo karo. Pa
sak japonų. r$dio užim
tųjų kraštų tintingieji re
sursai neužpils Japonijos 
ir nepalengvins esamų eko 
nominių suvaržymų.

Galvojimas, kad karas

LAIVAS GABENO SUŽEISTUS AME
RIKIEČIUS KARIUS AUSTRALIJON
Japonai laivą bombardavo 9 kartus

Melbourne, vasario 5 d. — vedė Japonijos bombanešiai
Šiandie pranešama, jog japo 
nai devynis kartus vieną die 
ną atakavo Amerikos ligoni 
nes laivą, kuris gabeno su
žeistuosius amerikiečius ka
rius iš Filipinų į vieną Aus
tralijos uostą. Atakas

Aukšta parašuti- 
ninkiį kaina 
Lietuvoje

Lisabonas — Lietuvos že- 
_ . v j į m®8 ūkio riimų leidžiamas
Anglai DOITlbardaVO ūkininkų Patarėjas” atsis

pausdino sekamą “Ostlando” 
komisaro Lohses atsišauki
mą:

"Krašto saugumo ir gy
ventojų turto apsaugojimo 
sumetimais vokiečių val
džios organai visu aštrumu 
veda kovą su gaujomis ir 
teroristų grupėmis. /

1. Kas pastebėtų įtartinus

Palermos miestą

Roma, vasario 5 d. — Ita
lijos oficialus radio, pareiš
kia, jog ašies kariuomenė te 
bežygiuoja pirmyn į rytus 
nuo Dernos, kuri yra per 
95 mylias nuo Tobruko.

- IItalai taip pat paskelbė, elementus (ypatingai para- 
bus trumpas ir lengvas, pa jog anglų bombanešiai nu- šiutininkus, atskirus sovietų 
sak, radio, yra tik neaps-1 metė bombų netoli Palermo, karininkus ar kareivius, šni
kaičiavimas ir klaida. kurios pataikė į traukinį.

Vokiečių oficialieji radio 
pranešimai skelbia, jog ang
lams besitraukia iš Dernos 
apylinkės vokiečių bombane
šiai atakuoja jų pozicijas į 
vakarus nuo Tobruko.

Singapūras atlaikė 
bombardavimą

Tokijo, vasario 5 d. — Ofi 
cialus japonų radio paskelbė 
jog šiuo momentu prie Sin
gapūro vyksta smarki arti- 

I lerijos dyikova tarp japonų
ir britų. Ši artilerijos kova. Italų submarinai 
nusitęsė per visą dieną 1 
dar tebevyksta.

Nacių karo vadovybė pra
nešė, jog ašies atakose ant 
Maltos vokiečių bombanešiai 
numetė sunkiųjų bombų Va- 
llettos uoste.

Singapūras, vasario 5 d. 
— Nežiūrint japonų aviaci
jos nuolatinio bombardavi
mo, Singapūro artilerija 
bombarduoja priešo obeerva- 
cijos vietas, sunaikino an
troj pusėj Johore sąsiaurio 
esančias priešo baterijas ir 
padarė milžiniškus nustolius 
japonų kariuomenės tranpor 
tui, kuris buvo paruoštas in 
vazijai.

Washingtonas, vasario 5 d.
— Dies komisija netrukus 
paskelbs visuomenei “gelto
nuosius raštus” apie japonų 
veikimą Jungtinėse Valstybė 
se, kur japonų špionažas api 
ma net apie 150,000 narių.!

Skelbiama, jog šis praneši- i Aviacijos pirmenybė
mas pavadintas “geltonuoju . .................. x
raštu” panašiai kaip apie na. Kad šiose vietose japonai 
cių veikimą pranešimas pa- (neįstengė perimti savo ran- 
vdintas "baltuoju raštu” ir kosna aviacijos persvaros 
apie komunistų — “raudo-1 aiftku iš šio ryto aviacijos 
nuoju raštu”. veiksmų, kai anglų kovos or

laiviai sulaikė japonų bom
banešių grupę virš Singapū
ro ir pašovė vieną japonų 
orlaivį.

Wa8hingtonas, vasario 5 d. 
— Karo departamento ats-
tovai davė suprasti kongre-' Civilinių gyventojų gyvy- 
sui, jog kariuomenė pasiren-) bės aukos kaskart didėja,
gusi pareikalauti apie $150,- 
000,000,000 ar $20,000,00,000 

i reikmenims apginkluoti "še- 
i šias, aštuonias ar 10” Ame
rikos ekspedicinių kariuome
nių, apie kurias Prezidentas 
Rooseveltas yra išsireiškęs.

nes Singapurui trūksta prieš 
orlaivinių slėptuvių. Per pas 
kutiniąsias dvi dienas Sin
gapūre nuo japonu aviacijos 
nukentėjo 300 civilių gyven
tojų, kurių 228 sužeisti ir 
63 užmušti.

pus ar sabotažninkus, sovie
tų rusų tarnautojus ir pan.), 
taip pat jų šeimų narius, ar 
ba žinotų ar sužinotų apie 
jų pasirodymą arba buvimo 
vietą turi apie tai tuoj pra
nešti artimiausiai vokiečių 
ar nevokiečių įstaigai.

Bausmė ir atlyginimas
2. Kas nepraneštų ar šiems 

priešo elementams suteiktų 
bet kokią pagalbą (pastogę, 
maistą ir šiaip kokią para
mą ) bus sušaudomas.

3. Jei ne vokiečių įstaigos
nuskandinti Atlante I narys jam praneštą žinią 

tuoj neperduotų artimiau- 
: šiai vokiečių įstaigai, bus 

Londonas, vasario 5 d. — sušaudomas.
Admiralitetas šiandien pas- I ... , .
kelbė, jog keletas Italijos! 4- už parodymus, kurie
submarinu "sumokėjo aukš- ' padėtų tok) viešo saugumo 
ėiausia kainą", kai jie buvo J
pasiųsti padėti vokiečių sub trukdyti ar sugauti piktada-

rius, srties komisaras gali 
skirti atlyginimą iki 5,000 

Vienas šių submarinu bu-1 rbl. dydžio. Parodymų davė- 
vęs Ferraris, 880 tonų sub- Į jams, jei jie to pageidautų, 
marinas, apginkluotas aštuo užtikrinama, kad jų vardai 
niomis torpedų tūbomis ir bus laikomi paslaptyje, 
dviem armotom.

Gyventojai atsakingiI
i 5. Vietovių gyventojai lai
komi taip pat atsakingais už 
netoli jų esančių susisisieki- 
mo kelių, geležinkelių, vieloe 
laidų ir už visų kitų vokie
čių įtaisų saugumą. Už šios 
prievolės nepaisymą prieš 
gyventojus — visų pirma, 
prieš atsakinguosius valsčių 
viršaičius ir apskričių seniū
nus — bus be jokios atodai
ros imtasi priemonių.”

marinams Atlante.

Ašies kariuomenė 
50 m. nuo Tobruko

Kairo, vasario 5 d. — 
Šiuo metu vokiečių gen. Ro- 
mmelio vadovaujama ka
riuomenė yra apie 50 mylių 
nuo Tobruko.

Taip bent galima suprasti 
iš anglų aviacijos komunika
to, kuriame pažymima, jog 
anglų bombanešiai atakavo 
priešą į rytus nuo Tmimi 
miesto kuris yra apie 60 my 
lių nuo Tobruko.

ir kovos orlaiviai, kurie ata
kavo, lyg "musių spiečius”.

Vienas sužeistųjų karių 
pareiškia, jog atakos įvyku
sios tarp vidurdienio ir vė-

pra‘ lauš popiečio sausio 8-tą 
dieną, bet “visi sužeistieji 
buvo linksmi ir pareiškė vie 
nintėlį troškimą pasveikti ir 
grįsti kovoms prieš japo
nus”

Išvyko iš Manilos
Laivas matomai buvo 2,007 

tonų Mactan, kuris, paša’. 
Amerikos kariuomenės, sau
sio 15 dieną pasiekė Austra
lijos uostą Darvin.

Šis laivas pergabeno su
žeistuosius amerikiečius iš 
Manilos, iš kur jis išplaukė 
tada, kai Amerikos Raudo
nasis Kryžius jį nusamdė.

Viena slaugių pareiškė, 
jog nežiūrint pastangų šyp
sotis atakų metu, bombų 
sprogimas sukėlęs nemalonų 
įspūdį.

Japonai veikia
Tuo tarpu pranešama, jog 

japonų bombanešiai pravedė 
naujas atakas Port Moresby, 
Naujojoj Gvinėjoj šiandie 
auštant.

Komunikatas pranešė, jog 
padaryta nuostolių, bet gy
vybės aukų nesą japonų 
bombanešių atakose ant Pa
pua sostinės, pietrytiniam 
Naujosios Gyinėjos pakraš
tyje.

Sąjungininkai apta
ria invaziją

i
Montreal, vasario 5 d. — 

Gen. A. G. McNaughton, ka
nadiečių korpuso vadas, pa
reiškė, jog Kanados, Jungti
nių Valstybių ir Anglijos 
aukštųjų karininkų tarpe 
di8kusuojama planai invazi
jai Europos kontinentan.

Pasak generolo, amerikie- 
kiečiai jau senai dalyvauja 
pasitarimuose apie galima 
invaziją Vokietijon, jei tokią 
invaziją bandytų sąjunginin
kai.

Ispanija atmoka 
Italijai skolą

Madridas, vasario 5 d. — 
Kad "sureguliuotų” Ispani
jos skolą Italijai už italų nu 
trialią paramą Ispanijos Ci 
viliniam karo, Franco įsakė 
pasiųsti Romon 5,000,000 li
rų vertės Ispanijos iždo bo
nų.

Mussolini jau senokai pas
kelbė pilną sąrašą pasiųstų 
Ispanijon reikmenų, bet Ispa 
nijos vyriausybė tik dabar 

skolą

Atsišaukimas datuotas Ry 
ga, 1941 m. lapkričio 15 d., 
bet "Ūkininko Patarėjuje” 
paskelbtas tiktai gruodžio 5■ tepaskelbė apie savo 
d. ' Italijai
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
TRUMPA PRAEITIES APŽVALGA SV. ONOS 
PARAPIJOS, SPRING VALLEY, ILLINOIS

Manau, Amerikoje yra Prie panašių aplinkybių 
gerokas skaičius lietuvių ka tarpe parapijonų, nors ir 
talikų parapijų, kurios jau- taip menka vienybė pradėjo 
gyvuoja apie 50 metų arba visai nykti. Iškilo visokie 
ir daugiau. S partiviškumai, ę su tuo ir ne

1 Nors Sv. Onos bažnyčia apykanta vienų prieš kitus, 
nėra iš seniausių, bet jau Pateisinamų priežasčių tam 
prie senųjų skaičiaus pri- negeistinam pasireiškimui 
klauso, nes šįmet sueis ly-' negalima buvo rasti. Tai bu-- 
giai 45 metai nuo jos įkū- v0 neapsvarstymo, arba tam 

3umo pasekmės. Lietuviai 
per metų eiles, pripratę ru
sų priespaudos jungą nešti, 
bet atvykę į Ameriką ir pa
jutę laisvę, nebežinojo ko
kiam tikslui ją panaudoti, 

j Tai buvo naujas lietuvio gy
venimo pasireiškimas. Lietu
voje to nebuvo. -*

rimo.
Ištikrųjų 25 metų jubilie

jus seniai praėjo, iai auksi
nio dar penki metai, ir gal 
būt ne laikas bent kas rašy
ti apie tą įvykį. Bet mano Į 
patyrimai apie vietos aplin
kybes verčia manyti, kad už
penkių metų greičiausiai ne 
bus kam ir parašyti nei Darbštus, taktingas klebonas
tiek, kiek aš manau parašy
ti, kadangi mažuose mieste
liuose rašytojų visuomet bū
na stoka, ypatingai lietuvių 
kalboje.
Lietuviai įsteigia parapiją 

Spring Valley, Ilk,

Maždaug, apie 1905 metus, 
kunigas F. Valaitis atvy
kęs iš Lietuvos užėmė Šv.

FCffiyiCTORY

BUY
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STAMPS

apie 
kapi

nėms. Iš tikrųjų, labai gir
tinas toksai klebono ir pa
rapijonų sumanumas, nes 
naudinga ir garbinga turė-

daug sykių padidinti, kad ku, nupirkta žemės 
atrodytų baisesnės. Negali- 10 akrų šv. Onos 

Onos parapijoje klebono vie ma pateisinti ir gerųjų pa
tą. Jo klebonavimo laiku rapijonų už jų nevieningu- 
žmonių skaičiumi parapija mą visuose parapijos svar

intu- Jau buvo didelė; prie to ir bosniuose reikaluose. Truk
mių buvo jau net prieš 50 ' daugiau vienybes, nes kun. smadariai visur, ar tai pa- ti nuosavas kapines. Bet ir 
metų, tiktai nedaug todėl, J F- Valaitis mokėjo sugyven rapijo3 susirinkimuose, ar- šiame atsitikime įvyko daug 

ba kituose svarbiuose rei- nemalonumųkad ir prie geriausių norų ! 311 žemaičiais ir suvalski-
nuosavos bažnyčios nepajė- r*^a^s* Kitiems klebonams šis 
ge turėti. Tuomet jie buvo “sunkus darbas” ne visuo- 
pnsidėję prie lenkų ŠŠ. Pet- met sekdavosi. Buvo labai

kaluose, visuomet organi
zuotai veikia, todėl ir ne-

būtent
kus kapines, lotai buvo par 
duoti neva katalikams, bet,

■ syklose darbai sumažėjo, ar 
ba visiškai sustojo, tuomet 
žmonės į didesnius miestus 
išvažinėjo. Kiti guli Šv. 
Onos kapinėse ant kalnelio. 
Vien tiktai nuo 1912 m. virš 
1,000 lietuvių palydėta ant 
kalnelio. Antra tiek, gal ir 
daugiau, airių ir lenkų ka
pinėse prieglaudą rado. Nė
ra jokios abejonės, kad 
springvaliečiams belaukiant 
auksinio parapijos jubilie
jaus, dar daug naujų kapų 
išdygs ant Šv. Onos kalne
lio.
Ištautėjimas

Kitas labai svarbus mūsų 
gyvenime pasireiškimas — 
ištautėjimas, kuris apima 
ne vien šį miestelį, bet vi
sur tas pats. Juoba, kur lie
tuviškų parapijinių mokyk
lų nėra, jaunoji karta ten 
kitatučių tarpe nyksta kaip 
vandens lašąs jūroje.

Kelias ištaūtėjimui sunku 
pastoti, nes Amerikoje gy
vename. Daug svarbiau yra 
jaunimą auklėti grynai ka 
talikiškoje dvasioje, dėti 
pastangų, kad jo širdyje ap
sigyventų Dievo ir artimo 

nuPir* i meiiė. Tuomet viskas bus 
gerai.

Iš tikrųjų, pažvelgus į 
praeitį, kas buvo prieš 45 
metus, net nuostabu daro
si, kiek daug visuose daly
kuose skirtų^ ,,'ęųomęt ša- 
lygatvių beveik nebuvo, gat
vės buvo panašios į balas 
Dar mano atmintyje ant 
ketvirtos ir Spaulding gat
vių, kur šiandien matome 
Šv. Onos bažnyčią, pavasa
rio laiku ne sykį vargšas 
žydelis turėjo daug vargo 
kol arklį su vežimėliu išva
rė iš purvyno. Bet dabar 
viskas kitaip atrodo, tiktai 
žmonės labai greitai praei
tį pamiršta. Praeitis yra la
bai gera pamoka, jeigu ku
ris naudoja atitinkamu bū
du.

Virvytis.

J

stebėtina kad dažnai komi- laikui bėgant, kai kurie jų 
tetų ir kitur liko išrinkti I liko socialistais, kiti biblis- 
tokie, kuriems parapijos ge- tais. Kuomet mirties valan- 
rovė visai nerūpėjo; tiktai da ateidavo, .kuomet ypatin- 

priejo prie visai nepakenčia- j bažnyčią jis padidino! žino- turėjo tikslą kfėbonUi ’darV- j gai kerštingorbūdo žmonės
mų aplinkybių. Lietuviai pa ma’ PriešU turėjo, kaip ir ti, kiek tiktai galima, dau- j visokių nemalonumų dary-
inatė, kad kitokios išeities Pr^ea ir vėliau visi buvai- giau nemalonumų. Žinoma, davo. Klebonas dažnai bu 
neliko,' kaip tiktai organi- i sie-P klebonai. Nelaimė, kad kai kuriems ir pridarė. Ku- i vo kaip tarp, dviejų sienų,
zuoti nuosavą parapiją, šis kun- F- Valaičiui neteko il-'rie dar randasi tarpe gyvų-j Jei kokį nore prieš mirtį

i dariusį šiokią tokią atgailą 
priimdavo į kapines, tai kai 

i kurie parapijonai kleboną 
pagatavi buvo net į pipirų 
žemę išvaryti. Bet jeigu ko
kio nepriėmė, tai vėl būdavo 
didžiausias triukšmas iš at-

ro ir Povilo parapijos ir taip , veiklus ir gero būdo. Jo lai- 
lenkų skriaudžiami | mokykla pastatyta, tikvar,

nei per keletą metų kol ne- ’ ^a^ neužbaigta. Rodos, ir

sumanymas turėjo daug vi- &a^ klebonauti. Jis mirė jų, gerai tai atsimena, 
šokių kliūčių. Viena, nebuvo ' ® dieną gruodžio,
gana žmonių, prie to stoka ;VO3 sulauk?3 47 metų. Jei- 
vieningumo ir pinigų. Bet, &u būtų galėjęs ilgiau kle- 
nors ir neskaitlingas žmo- bonauti. manau, šiandien 
nių būrelis, padrąsintas ku- : sPrln?; aliečiai vietoje me- 
nigo Piežos ir kitų veikles- dinėloa, turėtų gražią mū- 
niųjų lietuvių, "nupirko du r*nę bažnyčią!
lotus. Su širdingu L. Spaul- Blogas visur Ima viršų
ding'o Peoria vyskupo prita I pati m£din5 k ,, labal - -

liepos, i Po kun. F. Valaičio trum-1 ... JX. . , , _ žmogaus garoei ir sveiaa-r ’ Haiv ir skandžiai nukent.e-

Ir bažnyčia daug sykių 
nukentėjo

45 metų laikotarpyje pa
sitaikė visko: džiaugsmo ir 
nuliūdimo, bet tas viskas
dingo amžinybėje. Buvo ge- kritėlių pusės. Vienas atsi- 
rų ir visai blogų laikų, bet tikimas toksai būtų niekas, 
Šv. Ono-9 bažnytėlė vis ta į ket daug labai kenksminga

rimu, 1897 m., 26 
pradėjo bažnyčios statymo pam laikui buvo atvykęs 
darbą. Žinoma, neužmėmė kun. Jurgis Kolesinskas, šv.

daug ir "skaudžiai nukentė
jo, ypatingai 1924 metais,
29 gruodžio m.: ugnis daug Buvo d’dele parapija 
nuostolių padarė. Du sykius Maždaug, nuo 1907 metų 
degė, bet vis likosi išgelbė- iki 1918 Šv. Onos parapija 
ta. Griaustinis ir gi du sy- žmonių skaičiumi buvo di-

tai.

daug laiko. Lietuviai jau tu- Jurgio parapijos, - Chicago, 
rėjo nuosavą bažnyčią, tik- Iii., steigėjas. Po jo iki 1939 
tai daug mažesnę, negu kad metų birželio 15 d. turėjo
mes šiandie ją matome. Iš progos klebonauti net penki , . , s v i , v ♦ • •... . 7 • . , t i. kius, kiek as žinau, gerokai dele todėl, kad lietuviai iš
pradžios v.skas buvo gera. kun.ga.Viem ją klebonavo tiktai laimė kad visų aplinkinių miestelių

nu. nes l.etuv.a, gale-, .lg.au, k.t. trump.au, .r k.ek n . viena priklaua6. a Qma
et. Dievo žod, skei-1 viename ata.txk.me sus.da.|kun p Va,ai-io laikaig '^5 šeimynos ir apie 450

ir malonu
jo girdėti Dievo žodį 
biant savo kalboje. Tiktai rydavo keistos ir nepaken-. ... , a . , . 1 ra buvo susukusi visą baž- 1 pavieniųtas jų džiaugsmas ne.lgai tę c.amos aplinkybes, taip kad vžliau atitaisg kiek '
sėsi. Kunigui Piešai palikus ir geriausias klebonas ture-. buvQ galimn bet kreiva at0.
parapiją, kitas kunigas sun
ku buvo gauti, nes tais lai
kais mažai buvo lietuvių ku
nigų. Jei koksai ir atsirado, 
bet dėl kokių ten priežasčių 
negalėjo ilgai pabūti. Nau
jai susikurusiai parapijai 
nuolatinis klebonų mainy- 
mos, be abejonės, buvo labai 
kenksmingas ne vien medžia
giniu bet ir dvasiniu atžvil
giais.

davo palikti parapiją. Tie
sa, didžiuma žmonių buvo 
geri katalikai, ir dabar dar 
yra daug gerų ir taikingų 
žmonių, bet taip gi yra, ir 
pirmiau buvo, labai blogos 
valios žmonių, kurie taikin
gai nemoka gyventi. Tokie 
žmonės savo klaidų nieka
dos nemato, arba nenori 
matyti. Bet kito žmogaus ir 
menkas klaidas mėgsta

Iš pirmiau buvusiojo lie
tuvių skaičiaus, manau, vie- 

vėjo per daug metų. 1939 na xiktai da.
metais sutvirtino bent kiek bartiniu lalku
cemento stulpais ir visais vajjey jjj 
galimais būdais aplopyta.
Todėl dabar nebraška taip, 
kaip pirmiau būdavo. Link- j 
smiau laukti ir 1947 metų, 
tai yra auksinio jubiliejaus.

dar Spring 
gyvena. Kitų 

jau nėra. Priežastis žinoma 
visiems: kuomet anglių ka-

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Paderinsite Atsi'ankydnmi . į

į Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshlne ir Infra Red Light 
Radiations, Swediah Massage ir Movcmcnta.

Moterims — TreČiadilcnlais.
Telefonas: VIRgiiia 9193 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.

Nuosavo kapinės 
1912 metais, būtent kun.

A. Deksnio klebonavimo lai

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8138 SO. HAIATF.D 8T. 

(Lietuvių Auditorijoje)

v Al. Ari DOS: Nuo 1-moa Iki B-to* 
vei. vak.

Tel. CALamet 6877
134 NO. LA SALLE Sf., 

Koom 2014 TeL Stato 7672

4fS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI f MTSV SPECIALI 
IftPAItDAVIMA SKK ANČIŲ 
Ml'ZntOS INSTRC.MENTV

M M K
Dideli.) Bambant,. maži, Baraba- 
ni,. "Tunablo Tom Tomu" pritai
komi prie vlaoklų Barabant, sė
li,. areltl pėdintai ■'Cymhola" Ir 
"Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pedalą" 
b,-narna Ir otkeattoms. TrOboa, 
Clnrlnetrtl, Snxaphonal, Trombo
nai "Rfnndard” ISdlrbyaAI.,, Smui
ko n, Gelio*, Httflnlnlftl Barni, Oul- 
taral. Banjoa, strflni,. Ir "eaaea”, 
"mouth pleeoR", “milte reeda". If 
muzikos atovlklCa. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms amlfAlt, Ir 
"eaaea". Pataisomi Ir atnaujina
me visokiu lAdlrbysdu phonogra- 
fus ar Jų dali*.
A. B.C. 1>RI MMĖ.R8 SEIIVICE 

014 Mauvell Street, Cht<«*o

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

Res. TeL GROveMll 0611
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Avė.

TeL L’EPublię 7868

Residencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso teL VIRginia 0086

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. STRIKDL’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 YARds 4787
Namą tel. PROspect 1930 TeL CANai 0267

Res. tel: PROspect 6699

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

g iki 9 v»J. vakar*.

TeL YARds 6921.
Res.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

. LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARds 3146

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IB AKINIUS PBITAJHO

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

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

Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS
2158 West Cermak Road 

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

Seredoj pagal sutarti.
Bes.: 7004 Se. FalrfleU Avefiw 

.• Bes. teL: HEMIock 8159

Tai. YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel CANai S969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Residencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
NdG T ild 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. W<9Stern Avė.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vaL ryto Iki 5 vaL kasdien

Telefonas: HEMIock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. West»ni Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1IH 3 vaL y ak 7 UU • 
Nedėlihnil pagal ratartį.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

ik vleea pora aklų vlaam p 
♦ritmui Saugokit JSe įriedant 
• kMmlnuotl Jaa morlamUklaual. 
i.todo. kuria raaltlmo mokslą.

rali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

orbtakkne akinta. kkrie M*kHM 
ris* akla tūnota**.

Or. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr

OPTOMETRISTAI
1801 So Ashland Avenne

Kampas ll-taa
TMtMMa GANAI) MM^OItfgMk 

OFISO VALANDOS 
KAedlM »-00 A A. Iki I.BB į. ta 

TN& ik Mt: a. ■». IkiB. BA

LIETUVIS D ARI ARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinlttB 
. A161K 0 ffiingal oi 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAiniVfJE

3241 So. Halsted Sf.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO 

PAKAUKITE t 
YARDS 3088

Telefonas CANai 4796

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas 8EEley 0494.

Ofiso TeL............... VIRginia 1881

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 SO. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tai MHhray 2880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 popiet 1 iki 9 vakaro.
ir pagal sutartį.

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. teL PLAss 3200
VALANDO8
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

(IR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal autartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737 
Namu UJefoa*. VTlt<lnla 8481

Rez. Tfel. LAFayette 0094

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Nedėliomis Pagal Susitarimą

TELEFONAI:
Off les — HEMIock 5624 
Emergency — call MHhvay 0001 
Res. — HEMIock 1848.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

3408 We«t 63rd Street

Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7026

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, IAUrtant Sekmadienius —
nuo 2 iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

1:10 vai. vakarais. 
Sekmadieniai* pagal suritarlmą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

trump.au


Peuktadieaia, vas. 3 d., 1912 DRAUGAI

IHAIRIBOIRO
Vasario 2 d. “Draugo” a-

gentas J. Aukautais insū-1{ią dieną Sventė 41 metų 
nūs Kazimieras klebono na- vedybų Bukakti ir 13 metų 
mų lankymo (kalėdojimo) naSlystė8 sukaktį. Sunirta, 
proga iškėlė puotą savo na- kusieji pailnkėjo jai ilgiau- 
me. Be kleb. kun. J. Marčio, gių metų

Krikšto tėvais buvo Mr. and Bažnyčios SllOlai Mrs. s Mazur iž Hammond.
Dabar turime naujas ir Sveikiname tėvelius ir nau- 

geresnes suolų viršūnes ir 34 katalikę, kuriai linkime 
minkštesnes klūpojimo len-i visokios Dievo palaimos, 
teles. Visi kviečiami duos- Vyčiai
niai aukoti, kad būtų viskas
apmokėta.
Padėka

Kleb. kun. K. Bičkauskas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie rėmė parapijos vaka
rienę aukomis ar dalyvavi
mu. Ypatingai dėkoja pir
mininkėms: O. Musteikienei 
ir E. Derkintienei ir visoms 
jų pagelbininkėms; komite
to nariams ir kitiems dar
bininkams; seselėms kazi- 
mierietėms ir parapijinės 
mokyklos vaikams; varg. L. 
Šimučiui, Jr., ir Šv. Cecili
jos chorui.

Vakarienės vedėjas buvo 
Li. Šimutis, “Draugo” red. 
Kalbėjo kun. K. Bičkauskas 
ir kun. J. J. Naudžius, Al. 
Vinick, vandens komisijo- 
nierius; St. Kaminski, gat
vių komisijonierius; ir J. 
Gustaitis, aldermonas. Ma
joras F. Migas negalėjo at
vykti ir atsiuntė linkėjimus 
per Al. Vinick, mūsų cho
ristą ir miesto valdybos na
rį. Pirm. O. MusteSkienė 
nuoširdžiai dėkojo visiems 
už parėmimą vakarienės.

Dalyvavo ir Zita Kaspar 
iš Chicago, varg. šv. Leo 
koplyčios. Taipgi buvo su 
savo žmona P. Matale, mū
sų miesto “deputy treasu- 
rer.” Matėsi dalyvių iš Ham
mond, Calumet City ir Ga
ry-
Krikštas

Pereitą sekmadienį Krik
što sakramentas buvo su
teiktas Monikai Mazur, du
krelei Walter ir Stella Ma
zur, 4005 Deodor gatvės.

Išrinko /sekančią naują 
valdybą: pirm. Fr. Jutkų, 
vice pirm. Bemice Mika
lauskas, rašt. Bernice Bu
dria, fin. rašt. ir iždin.

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
Iškėlė puolę Viską buvo gražiai paruo

šę.
Per pietus sužinota, kad 

Marijona Baužienė tą pa-

TT. Marijonu misijos ŽINIOS IŠ LIETUVOS

svečių buvo iš Chicago, Ca
lumet City, dukrelė Jose- 
phina iš Indianapolis, Ind., 
kuri pasisakė, davus savo 
kraujo Raud. Kryžiui ir už 
mėnesio duosianti daugiau. 
Tai pirma lietuvaitė iš mūs 
kolonijos paaukojus kraujo 
Amerikos kariams. Ta pro
ga tėvas ir sūnus Aukškal- 
niai suteikė piniginę auką 
Raud. Kryžiui. Po pietų sve-

Christine Budris ir A. Mer- čįai tur®3° skirstytis, nes 
kelis, maršalka. , lietuvių parapijos salėje bu-

Prisirašė Alice Būda ir kalius, o sūnus buvo par 
Alice Martinavičius.- Svei- kviestas i Chicagą rodyti 
kiname. • paveikslus Bladų pagerbi-

Semi-formal šokiai įvyks mo baliuje
Šeimininkė Baužienė ir 

sūnūs atliko puotos darbą.

Išvyko
Šiomis dienomis išvyko 

karo tarnybon vienatinis 
sūnus Petronėlės ir Antano 
Ruzgų. Jis buvo parvykęs 
atostogų. Aplankė tėvelius 
ir paviešėjo pas draugus ir 
išvyko savo stovyklon. 
Serga

Teko aplankyti ligonę O- 
ną Petkienę, 1755 Fillmore 
St., kuri jau veik ištisi me
tai kai serga. Jos du sūnūs 
savanoriai pasidavė karo 
tarnybai ir laukia kada juos 
pašauks. Motinai liks tik 
vienas sūnus.

Linkime motinėlei sveika
tos. Koresp.

1. Woreester, Mass. — 
Aušros Vartų parap. bažny
čioje — nuo vasario 22 d. 
iki kovo 1 d. — kun. Jonas 
Jančius, M.I.C.

2. Lawrence, Mass. — Šv. 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — nuo vasario 23 iki 
kovo 1 d. — kun. Juozas 
Vaškevičius, M.I.C.

3. Lawrence, Mass. — Šv. 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — (jaunimui) nuo ko
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun. 
Jonas Šaulys, M.I.C.

4. Athol, Mass. — Šv. 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — nuo kovo 8 d. iki 
kovo 15 d. — kun. Juozas 
Vaškevičius, M.I.C.

5. Pittston, Pa. — šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje 
— nuo kovo 15 iki 17 d. — 
kun. P. Malinauskas, M.I.C.

NAUJIENOS IŠ
VILNIAUS

Vilniaus Pedagoginiam In 
stitute greitu laiku įvyks 
didžiulis vakaras, organizuo 
jamas Instituto ir studentų 
vadovybių. Programoje ins-, 
cenizuojamos H-jų veiksmų 
“Lietuviškos vestuvės.” Re- 
žisorius — artistas Velička, 
šokius rengia — Vokietaity- 
tė, dainas — Sodeika.

Gyvai veikia studentų li
teratų būrelis. Gruodžio m. 
buvo rengiamas literatūri
nis teismas “Rašytojas ta
rybiniais metais.” Literatų 
būrelio globėjas yra lekto
rius Vytautas Maknys, pir
mininkas — Paulius Drevi
nis, vice pirmininkas — 
Juozas Bežinskas, sekreto
rius — O. Maželytė, valdy-

6. Roseland, Chicago, DLij^g nariai: Ipolitas Cieška
Visų Šventųjų parap. baž 

nyčioje — nuo kovo 16 d. 
iki 22 d. (jaunimui) — kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

.7. Norvvood, Mass. — Šv.

ir Vytautas Vajėga. Spor
to gyvenimui vadovauja lėk 
toriai Vokietaitytė ir Pem
pė. Ekonominiam gyveni
mui vadovauja Kavaliūnas

nis tarėjas švietimo reika
lais dr. Pr. Germantas, Vil
niaus miesto komisarinis 
tarėjas pulk. K. Dabulevi- 
čius, Vilniaus srities komi
sarinis tarėjas K. Kalendra 
ir Vilniaus srities agrono
mas J. Lukoševičius. Be 
anksčiau įvardintų asmenų, 
dar kalbėjo Vilniaus apskri
ties agronomas M. Krauž- 
lys. Vilniaus mokyklų su
rengtame minėjime kalbėjo 
I gimnazijos direktorius dr. 
K. Trukanas ir suaugusiųjų 
gimnazijos direktorius, V. 
Dasys.

Švenčionyse surengtos 
šventės metu kalbėjo apskri 
ties agronomas Maldžiūnas. 
Iš laikraščių atrodo, kad po 
to buvo sugiedotas lietuvių 
Tautos Himnas. Salė buvu
si papuošta Lietuvos Her
bu. Dainavęs kooperatinin
kų choras, vadovaujamas 
A. Šerėno.

NIAGARA FALLS, NEVY YORK

sekmad., vas. 15, pradedant 
nuo 9. Gros garsus Henry 
Kayner ir jo orkestras.
Šv. Vardo Dr-ja

Išrinkta sekanti valdyba:
pirm. Jurgis Dubickas, vice 11 jofiiynę 
pirm. Paul Gudas, rašt. Bru-'
no Eišminskis, ižd. Fr. Mi Nepriklausomybės
kalauskas, fin. rašt. Wm. | ....
Petrauskas, maršalka Bar
ney Genušauskas.

Nauji nariai prisirašė: V.
Rogers, Fr. Zaranka, L. Ši
mutis, Jr., kun. J. J. Nau
džius. Sveikiname visus.

minėjimas
Ruošiamės tinkamai pa 

gerbti Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tuves, kas įvyks kitą sek
madienį, vasario 15 d.

Šv. Cecilijos choras I Tas ruošimasis dabar vir-
Išrinkta sekanti valdyba: | to jau tik laukimu, nes drau 

pirm. S. Lukienė, vice pirm. Į gijos užkviestos, šeiminin- 
Jurgis Dubickas, rašt. Miss , kgg pasiruošusios, tikietai 

bankietui paleisti į parapi
jom; tarpą — taigi tik lau
kiame brangių iškilmių. 
Sodalietės

S. Kasper, ižd. Miss B. Vaup 
ša, fin. rašt. Christine Bud
ris, maršalka J. Kowera. 
Sveikiname.

Valdyba yra komitetas 
“private party.” Motiejus

WAR NEEDS MONEY!
It will ooat monty to defeat out 

anemy atįreaaora. Your gorera» 
man t calla on you to halp now.

Buy Dafanae Bonda or Stampa 
today. Make every pay day Bond 
Day by participatinį in the Pay- 
toli Savinįa Plan.

Bonda ooat $18.75 and up. 
Stampa are 10i, and up.

The help of every individual ia 
needed.

Do your part by buyinį your 
ehare every pay day-

PRIVATE «JOE PALOOKA
IA4ZS-/S)

. IF YOU GANO- JO t N UP YVlTH 
(f ME ,THE NEXT BEST THIN6 
' - TO HELP US LICK THEM * 

MAD DO6S (S TO BUY ALL 
THE UNITED STATES SAYIN6S 
BONDS AND STAMPS 

YOU CAN//

V

Praeitą sekmadienį įvyko 
netikėtai skaitlingas mer
gaičių susirinkimas; galėjo

Jurgio parap. bažnyčioje — Į ir studentų atstovybė: Va- 
nuo kovo 16 iki 22 d. — kun.
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.

Jei kuris DD. GG. kun. 
klebonų norėtų pasinaudoti 
TT. Marijonų patarnavimu, 
prašoma kreiptis į žemiau 
pasirašiusį šiuo adresu: 2327 
West 23rd Place, Chicago, 
m.

Kun. K. Rėklaitis, M.LC., 
Provincijolas

jau (formaliai susiorgani
zuoti į Sodaliciją, vienok po 
trumpo pasikalbėjimo nuta
rė ateinantį sekmadienį dar 
skaitlingiau susirinkti ir 
tik tada formaliai susiorga
nizuoti. Tuo tarpu iki šiol 
gyvuojantis mergaičių klu
bas ruošia pasilinksminimo 
vakarą ateinantį ketvirta
dienį, vasario 12 dieną.
Tikėjimo pamokos °J'vas turi ««

Gražus būrys jaunimo, Pastas »iev® nM
besilankančio į aukštesnes iis •*“ 18 Diev0 ma,0,,8s 
mokyklas, renkasi kas sa- ““ Dle™ “el,s tur5t* ““ 
vaitę pirmadieniais dėl ti- į kiekviena.nei
kėjimo pamokų. Labai tin
kama medžiaga į parapijos 
veikimą — taip vadinamą1 ttepia J° Pasiilgti, jo ne-
katalikų akciją stiprinti.

Rap.

Trys draugijos Dėdei
Šamui davė $3300.00 sirinkime taip pat nutarė

Gardner, Mass. — Sausio 
20 d. įvyko Šv. Petro ir Po
vilo pašalpinės draugijos su
sirinkimas. Dalyvavo daug 
narių. Išduota metinė 1941 
m. atskaita. Fin. rašt. A. 
Juška raportavo apie drau
gijos stovį Raportas priim
tas su pagyrimu.

Nutarta pirkti U. S. De- 
, fense Bonds už $1,000.00. Pa- 
I vesta komitetui nupirkti.

Šv. Petro ir Povilo drau
gija yra didžiausia ir viena
tinė, ktari darbuojasi tikybos 
ir tautos reikaluose. Rengia 
prakalbas, piknikus ir kito
kius parengimus. Kiekvie- 

1 nam lietuviui katalikui ver
ta priklausyti prie Šv. Petro 
ir Povilo draugijos.

dopalas, Žilytė, Stempožeč 
kas, Markūnaitė ir kt. In
stituto patalpose įsteigta 

j sudentams valgykla.
Vilniaus dienraštis “Nau

joji Lietuva” aprašinėja 
derliaus šventės iškilmes 
Vilniuje. Iškilmės prasidėjo 
pamaldomis katedroje. Po 
pamaldų J. E. vyskupas M. 
Reinys pasakė pritaikytą 
pamokslą. Po to iškilmės 
vyko Vilniaus Filharmoni
jos salėje. Jas atidarė Vil
niaus apskrities viršininko 
pavaduotojas Ceberkis. Jis 
ypatingai prisiminė lietuvių 
partizanus, kovojusius prieš

DON'T TAKE THIS 
LYING DOWN . . .

n

lė jaučiama. Ji nuolatos ..... T , -. i, j i, bolševikus. Į garbes prezi-mums primena mylimą daik-v

tekus liūsti, o jam esant 
Į džiaugtis. Meilė mus jaudi
na, egzaltuoja, priverčia mū 
sų širdį smarkiau plakti. Iš 
tiesų, esama tokios ir Dievo 
meilės.

diumą, be vokiečių komisa
rų, buvo išrinkti: generali-

J
men are flghtlng and 

dylng, you mušt do vour part. 
Be aure you enlist your DOL- 
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own Ule—wlth every single dol- 
lar and dlme you can.

America mušt have a steady 
flow of money pourlng ln every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dlmes Into Defense 
Štampe. And put Dollars Into 
Bonda. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don*t take this lylng dovm.

pirkti U. S. Defense Bonds 
už $2,000.

Lietuvių Parko bendrovė 
nutarė pirkti už $300.00 U. 
S. Defense Bonds.

Šalies civilizacija matuo
jama tuo, ką galvoja ir žino 
jos moterys, perduodančios 
naujai kartai savo mintis 
ir pažiūras. Labulė TRADE

Lošt — a cough due to a cold —thaoks to the 
soothing action of Smith Brothers Cough 
Drops. Keep a box haody these days! Two 
kiods, boch good, both effective, bot h dėl i* 
cious: —Black or Menthol. And štili only 5f.

SMITH BROS. COUGH DROPS
*BLACK OR MENTHOL- 50, MARK

rYOU GIRLS WH0 SUFFEFK
* Distress From MONTHLY .

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP 

RED BLOODt
TAKE HEED lf you have all or 
any one of these symptoma: do 
you suffer headache, eramps, back- 
ache. nervousness, weaknes«, 
cranklness, distress of “lrregularl- 
tles,” perlods of the blues, a bloated remarkable beneflts t Taken regu- 
feellng—due to functlonal monthly larly-they help bulld up reslstance 
dlaturbances? against such annoylng symptoms.

Then start at once-try Lydla Lydla.Plnkham’s Compound
Plnkham's C
(wlth added 

• Tablets
monthly

feellng—due to functlonal monthly larly-they help bulld up reslstance
t urba neės? against such annoylng symptoms.

tart at once-try Lydla Lydla Plnkham's Compound 
į’s Compound Tablets Tablets are also eapectallv helpful 
Ided lron). Plnkham's ln bullding up red blood and thus 

ts are famous for rellevlng aid ln promotlng more strength 
įly paln and distress. Thou- and energy. Fouow label dlrec- 
of girls and vomen report tlons. WORTH TRYINOI g

STEIHMETZ COMPARED THE ENERGY OF 
'UMTHIUG VVITH THE DRIVING PON/ER 
I OF A TRAIN ^UftTLING ALONG AT

RFTV MILĖS ĄN HOUR.

OO

r
sal

avės aboul your 

'hat’s the secret?

MIRACLE WHIP! 
Its ''different" flavor 
always makes a hit. I

MILLIONS AOMH—Miracle Whip does work wonders 
-si vvith salads! A unique combination of old-fash»oned 

boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing. 

'*•*•***♦****♦ *******

D)ink champagne was populaRized in this 
'COUHTRY BY JAC* AND JANlCE YARVOV, PU6tlC 
JZEtATlONSCOUNSeLS.YET BOTHACE TEETOTALEftS

kAND HAVE NE VER TASTED THE PROOuCT THEY 
MADE FAMOUS.

|EAWEED IS AS 1VIDELY EATGN AS 
ANY OTHER PLAUT ON THE PACE

kOF THE GLOBĖ AND IS CONSlDERED 
kA DELICACV IN IRELAND,CNINA

AND SCOTLAND.

'Mins Ą

EARty
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Pasiuntinybės biuletenis
Gautas pirmasis šių metų Lietuvos pasiuntinybės 

biuletenis “The Lithuanian Situation”. Biuleteny deda
mas Lietuvos ministro pareiškimas spaudai, kuriame 
tarp kitko pabrėžiama jog:

“Lithuania, a natūrai democracy, sometimes refer- 
red to as a farmers republic, uneąuivocally places her 
future in cooperation with the Allied democracies now 
fighting for liberty and self-respect. Lithuania’s prime 
and ultimate task is: to get rid of German enslavement 
and to restore sovereign rights of her people.”

Šis pareiškimas aiškiai sutampa su visos mūsų tau
tos nusistatymu.

Be to, biuleteny įdėta žinių iš vokiečių pavergtosios 
Lietuvos. Tos žinios pasako, kaip kenčia Lietuvos žmo
nės. šis tas paduodama iš Amerikos lietuvių veiklos. 
Atsakoma vienam lenkų žurnalistui, kurio rašinys til
po “Free Europe” žurnale. Tas žurnalistas pripasakojo 
apie Lietuvą melagysčių, padarė neturinčių jokio pa
grindo įtarinėjimų. Biuleteny užakcentuojama, kad Lie
tuva per savo laisvo ir nepriklausomo gyvenimo 22 
metus niekuomet nebuvo nėi pro-vokiška, nei pro-ru- 
siška, nei pro-lenkiška, o tik pro-lietuviška. Taip pat 
yra perspausdinta iš “Free Europe” ir palankių apie 
Lietuvą atsiliepimų. Tarp kitų, paduodama Čekoslova
kijos prezidento Benes pastaba, padaryta 1941 m. lap
kričio 28 d. priimant garbės daktarato laipsnį Aber- 
deen universitete. Prez. Benes pasakęs: “Netari būti 
užmiršta, kad mažosios Baltijos tautos taip pat turi 
teisę būti laisvomis.”

Vieningumo klausimu
Jungtinės Amerikos Valstybės yra kare. Kad nuga

lėti vis dėlto ir gausingus ir stiprius priešus, reikalin
ga tampriausias vieningumas. Kad tasai vieningumas 
vyrauja visame krašte, apie tai abejoti netenka. Su 
Prezidentu Rooseveltu ir jo vyriausybe solidarizuoja 
visi visuomenės sluoksniai.

Kad tą šiandien reikalingą vieningumą dar labiau 
sustiprinti, reikia kad ne vien federalinė vyriausybė 
turėtų pilniausią pasitikėjimą, kad tokiu pasitikėjimu 
naudotus ir atskirų miestų ir atskirų apskričių parei
gūnai. Svarbu ir tai, kad jų pareigų atlikimu būtų di
džiausias pasitenkinimas.

Mūsų didieji miestai — Chicaga, New Yorkas, Pitts- 
burghas, Clevelandas, Detroitas, Bostonas, Philadel- 
phia ir daug kitų, daugumoj susideda iš įvairių tauti
nių grupių žmonių. Viena grupė jokiu būdu nėra ge
resnė už kitą. Negali būti privilegijuota ir airių tauti
nė grupė, kuri, būdama “apsukresnė,” paprastai labiau 
prasimuša į politikos gyvenimo viršūnes, nors būtų 
aiškiausioj mažumoj. Atsižvelgiant į tai, kad visi šio 
krašto piliečiai yra lygūs, nepaisant kokios rasės ir 
tautos jie būtų, svarbu yra, kad miestų ir apskričių 
valdžiose jos visos turėtų tinkamą reprezentaciją. Tai 
ypač svarbu yra dabar, kai yra reikąlingas visų di
džiausias solidarumas ir įsitempimas krašto gynimo 
darbui. Reikia, kad visų miestų, apskričių ir valstybių 
valdžios duotų didžiausią ir stipriausią paramą Pre
zidentui Rooseveltui ir jo vyriausybei. Dėl to šiuo tar
pu labai aktualu yra, kad sudarant kandidatų sąrašus 
būsimiems nominacijų rinkimams, į tai būtų rimčiau 
atsižvelgta negu kuomet nors pirmiau. Reikia neuž
miršti, kad juo didesnis bus visos visuomenės pasiti
kėjimas kandidatų sąrašais, tuo mažiau bus rinkimų 
metu įkarščių ir išrinktieji, aišku, turės žymiai ryš
kesnį pasitikėjimą.

Ar yra laikomasi tokio nusistatymo ir tokios dva
sios lipdant partijų sleitus, galima gerokai paabejoti. 
Tą abejonę sukelia ir peržiūrėjus Chicagos politinių 
bosi| sudarytus kandidatę sąrašus. Jeį paimsim į rau

kas ir demokratų partijos bosų sąrašą, pamatysime, 
kad ten didele dauguma yra vienos tautybės žmonės, 
o kitoms tautinėms grupėms duota tik trupinėliai ar
ba jokios reprezentacijos nėra.

Jei tuo gali pasiskusti kitos tautinės grupės, gali pa
siskusti ir lietuviai, nes, kaip vakar rašėm, ir viena 
ir kita partija į savo sąrašus teįtraukė tik po vieną 
kandidatą į teisėjus. Mes manom, kad lietuviai dau
giau yra verti.

Mūsų manymu, reikia padaryti žygių, kad šio mies
to ir apskrities politinių partijų bosai bent žinotų lie
tuvių nepasitenkinimą. Esame tikri, kad tokių žygių 
padarys kitos tautinės grupės. Būdami demokratiško 
krašto piliečiais, mes turime ir teisę ir net pareigą 
stovėti už tai, kas, mūsų manymu, yra teisinga ir rei
kalinga krašto gerovei ir šiuo metu reikalingam vie
ningumui stiprinti.

Kuo palys kvepia, tuo kitus tepa
Lietuvių bolševikų laikraščiai vis dar tebeskleidžia 

melagystes apie katalikų, tautininkų ir socialistų ta
riamą “pronaciškumą.” Jiems puikiai čia galima pri
taikinti lietuvišką priežodį — “kuo pats kvep, tuo 
ir kitus tep”. Kaip čia seniai Andriuliai, Bimbos, Mi- 
zaros ir Prūseikos garbino Hitlerį, kaipo geriausią 
Stalino draugą. Kaip čia seniai jie mus puolė dėl to, 
kad mes pasisakydavome už Anglijos karą prieš na
cius ir stovėdavome už reikalą Amerikai kuo greičiau
sia rengtis prie karo, nes jau tada buvo numatomi pa
vojai iš nacių pusės. Angliją ir Ameriką bolševikiš
kųjų laikraščių redaktoriai vadindavo imperialistais 
ir kitokiais vardais. Tekdavo nuo jų ir Prezidentui 
Rooseveltui.

Tad, ne be pagrindo, yra tvirtinama, kad jei kada 
buvo lietuvių pro-nacių grupė Amerikoj*, tai ta pro- 
naciška grupe buvo bolševikai, kurie kėlė streikus 
amunicijos dirbtuvėse ir sabotažavo kitus krašto ap
saugos stiprinimo darbus.

Patėmijome, kad bolševikų redaktoriai savo anglų 
kalba vedamuose skyriuose ypatingu būdu šmeižia 
visas lietuvių nebolševikiškąsias grupes. Kadangi tie 
bolševikiški šlamštai patenka į kitataučių grupes, pi
gu yra suprasti, kodėl jie tai daro. Toks jų darbas yra 
ne tik ne džentelmeniškas, bet biaurus ir tiesiog šar
lataniškas.
•

Apie "paleckinį" seimą
Bolševikų laikraščiai nuolat būbnija, kad, girdi, Lie

tuvos žmonės “nubalsavo” prisidėti prie SSSR. Į tai 
“N-nos” taip atsako:

“Tat paleckinis “seimas”, be to, esą, “nubalsavo” 
prašyti Sovietų Sąjungą panaikinti Lietuvos nepri
klausomybę. Mes ir vėl klausiame: pagal kokią kons
tituciją tai buvo padaryta? ' ,

Tą “seimą” renkant nei Paleckio vyriausybė, nei 
laikraščiai nesakė, kad atstovai turėsią spręsti klau
simą apie Lietuvos nepriklausomybės likvidavimą. 
Balsuotojai nieko nežinojo, kad toks klausimas iš 
viso bus “seime” sprendžiamas. Tai kaipgi paškui 
galėjo tie “atstovai” imti ir “nubalsuoti”, kad Lie
tuva dėtųsi prie SSSR?

Tai buvo aiškus Lietuvos žmonių apgavimas!
Bet Kominterno užsuktas gramafonas dabar gra 

jina diena iš dienos, kad Lietuva esanti “konstitu
cijos keliu” prijungta prie Maskvos. Ir šitai muzi
kai paremti pasirodė ‘ Laisvėje” atsišaukimas iš Kui- 
byševo su parašais Baltušio, Banaičio, Cvirkos, Gi
ros, Girdzijausko, Krikščiūno, Marcinkevičiaus, Nė
ries, Pakarklio, Staškevičiūtės ir Jono Šimkaus. (Be
je, Gedvilo vardo šitame sąraše visai nėra; o Jus
tas Paleckis jokio titulo neturi.) Atsišaukimas per 
akis meluoja, pasakodamas, kad “Tarybų santvarkos 
metai Lietuvoj, Latvijoj ir Estonijoj buvo dar ne
girdėtos pažangos metai tautinėje žmonių kultūro
je.”

Ką jie tikisi šitokiu humbugu apgauti?
Lietuvos žmonės nekenčia nacių, bet ir bolševikų 

“kultūros” jie kratosi, kaip choleros.”

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 6 d.)

Pertraukta ryšiai su Vo
kietija... Didžiausia pasau
ly sensacija! Prezidento 
Wilsono paliepimu nutrauk
ta diplomatiniai santykiai 
su Vokietija. Vokietijos am
basadoriui von Bemstorff į- 
teiktas pasportas ir podraug 
atšaukta Jungtinių Valsty
bių ambasadorius Gerard iš 
Berlyno.

•
Rusijoj platinasi nepasi

tenkinamas.... Ateina žinių 
iš Rusijos, kad ten diena iš 
dienos visuomenėje auga ne
pasitenkinimas caro valdžia. 
Nepasitenkinimai kyla ir 
rusų kariuomenėj.

•
Kiek vokiečių laivų U. S. 

uostuose? New Yorko uos
te yra 27 vokiečių laivai ir
4 Austrijos. Didžiausias 
“Vaterland” — 54,000 tonų. 
Kituose uostuose yra dar 
68 vokiečių ir austrų lai
vai.

•
Siekia prohibicijos... Iowa 

valstijoj netrukus bus vi
suotinas balsavimas prohi
bicijos įvedimo klausimu.

•
Pardavinėja arklieną... Vie 

name New Yorko priemies
ty John Suster atidarė iš
imtinai arklienos krautuvę. 
Arkliena pardavinėjama nuo
5 iki 12 centų už svarą.

•
Deportuoja.... Vokiečiai iš 

Belgijos miesto Briuselio iš
vežė į Vokietiją 5,000 belgų.

LO»T
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Po svietą pasidairius
Prieš dvidešimt penkis me 

tus vieną dieną Valparaiso 
universitete lietuvių studen
tų draugija buvo surengus 
debatus. Cicilistai debatuoti 
pastatė V. Andriulevičių 
(dabartinį V. Andriulį), o 
katalikai pasikvietė stud. 
A. Račkų.

Laike debatų stud. Rač- 
kus aiškiausiai įrodė, kad 
cicilistai yra lietuvių tautos 
priešai. Atsakydamas stud. 
Račkui V. Andriulevičia vie 
šai prisipažino, kad cicilistai 
nemyli tėvynės. Sakė, kam 
mums mylėti tėvynę, kad 
mes galime mylėti visą pa
saulį. Mūsų tėvynė yra vi
sas pasaulis. Kas tėvynę 
myli, tas tiki į prietarus.

Šiandie cicilistai-balšavi- 
kai su V. Andriuliu pasidarė 
didžiausi prietarninkai. Jie 
tiki į prietarus, tai yra myli 
matiušką Rasieją. Apie mei
lę viso svieto, kurio dalim 
yra ir Hitleris su savo- na- 
ziais, nei neprisimink.

Cicilistai — balšavikai ir 
čigonai vienaip viską myli.

Supas debesys kraujuoti 
Europos padangėj,
Šliaužo vokietis ginkluotas 
Lietuvos palangėj. —

Šliaužo, uosto, šnipinėja, 
Taiko, nori šauti,
Bet jau bijosi, persilpnas 
Taiką ardyt, griauti. —

L. R. K. Federacijos buvo užsimota sukelti bent kuk
lų fondą. Tas fondas jau sukelta, bet jis iš tiesų tiek 
kuklus, kad daugelis kolonijų siekia jį išugdyti kur 
kas aukščiau paskirtosios kvotos. Veiklesniosios ko
lonijos jį ugdo ir ugdo iki neapribotai sumai. Daro 
tai įvairiais būdais: rengia mitingus, teatrus, kon
certus ir tt.

Viena veikliausiųjų Federacijos skyrių, So. Bos
tone lietuvių kolonija, vas. 8 d. organizuoja didingą 
patriotinį koncertą, kurį išpildys Europoj pasižymė
jusi Worcesterio dainininkė, p-lė Paulina Stoškiūtė. 
Koncerto tikslas — L. Gelbėjimo Fondui išugdyti — 
toks kilnus ir patriotingas, kad nė vieno lietuvio 
minty nekyla abejonė, ar reikia, jis paremti. Remia 
jį visi, seni ir jauni, profesionalai ir darbininkai.”

Būt gražu ir naudinga, jei ir kiti mūsų centrai pa
sektų Federacijos 3 ir 4 skyrių pavyzdį.

Gardus būtų tai kąsnelis 
Lietuva mažutė,
Betgi vyjant gal užspringt! 
Ir patsai pražūti. —
O tie lietuviai “prakeikti”. 
Narsūs kaip ereliai,
Jie nei kiek nenusilenkia. 
Hitleriškai galiai. (Š.).

FOEAICTORY

BUY
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STAMPS

Ką tik atvykęs į kariuome 
nės stovyklą, naujokas susi
tinka leitenantą ir praeina 
neatidavęs jam pagarbos. 
Leitenantas sustoja ir atsi
grįžęs sušunka:

— Ei! Tamsta!
, Naujokas: X Ar mane 
šauki? r ‘ f/ !

Leitenantas: — Tau), ta
ve!

Naujokas: — Ko nori?
Leitenantas: — Ar pažįs

ti tu šią uniformą? Ar ma
tai šią uniformą! — šaukia 
jis supykęs. — Ar matai, 
kokią aš uniformą turiu! Ar 
matai tu šias sidabrines juo 
stukes?

Naujokas: — Tai kas to
kio? Pažiūrėk, kokią man 
davė uniformą: be jokių pa
gražinimų. Tu, turėtum tik 
džiaugtis gavęs tokią gražią 
uniformą, o ne pykti.

S. K. Lukas

Pikčiurnų namuose vakar 
buvo batalija. Dišių mažai 
liko. Nukentėjo ir kiti daik
tai. Po batalijos Pikčiurna 
sako savo žmonai:

— Nors tu visas dises į 
mano galvą suteškinsi, vis 
dėl to aš esu namų galva ir

— O tu gyvuly neraliuo
tas, aš tau nekartą sakiau: 
nemokyk manęs gaspadinys- 
tės!

PAKLIUVO TARP GARVEŽIŲ

f-I-A?   J- J 
jcKnftaS oBTuBS

Praėjusį rudenį Detroito Federacijos 4 tąsią skyrius 
surengė mūsų pagarsėjusiai lietuvaitei operos solistei 
Anna Kaskas koncertą, kurio pelną paskyrė Lietuvai 
Gelbėti Fondui. Busimąjį sekmadienį, būtent vasario 
8 d. Bostono Federacijos 3-čias skyrius tam pačiam 
tikslui rengia koncertą. Apie tai “Darb”. rašo:

“Dvi stambios priežastys skatina mus prie labda
rybės: nukentėjusi dėl karo Lietuva tr mus pačius 
paliečiąs karas su demokratijos priešais. Abi prie
žastys mums lygiai svarbios. Nuo demokratijos lai
mėjimo pareina ne tik išeivijos, bet ir Lietuvos liki
mas. Tad mums privalu uoliai paremti organizuoja
mą Dėdės Šamo karo mašiną. Antra vertus, ir Lie-

i; migiui Acm« rniapAoto.
Robert Timm, 29 m. amž.. taxicab šoferis, Springfield, III., su savo cab kažkaip pa- 

tuvos padėtis labai mums rūpi. Savo Tėvynei sušelp- kliuvo tarp dviejų garvežių ant geležinkelio. Taxicab sulaužyta, jis sunkiai sužeistas. 
U mes kišk įmanydami ugdome L. Gelbėjimo Eond^. Geležinkeliečiai ir ugniagesiai ger eegtynias valandas sunkiai dirbo iki jį gyv$ ištraukė.
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Penktadienis, vas. 6 d., 1042 DRAUGAS

A. Raehmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rases

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelfi MatusevlČiūtL 

(Tęsinys,

— Sveika, Daša! — tariau jai.
Ji paraudo, priėjo prie manęs ir tarė:
— Ką aš padariau! Aleksandra Lvovna,’ aš nežinau 

kas iš to bus....
— Tai jau toks mano likimas, matau, kad be to ne

galima pasaulyje gyventi___ — ir pamažu nuo manęs
atsitolino. Man buvo skaudu, kad ji supdamasi kaip lai
vas ant aukštų kulnų krypavo.

Vakare mūsų Duniaša šaipydamos tarė:
— Matėte Dašą? Vienuolė! Ji šoka su Paulium ir 

dažnai pasigėrusį grįžta namo.
— Tai ne mūsų reikalas, Duniaša! — tariau.
Ji kandžiojo lupas ir pasityčiodama atsakė:
— Aš žinau, kad tai mums nerūpi, bet teisybė, jog 

ji, vienuolė būdama, leidžia sau užgintus dalykus, aš nie
kados nesutikčiau, nors esu ne Vienuolėj nes tai nuod. 
minga! Iš jos akių spindėjo piktas džiaugsmas.

— Man neaišku kodėl džiaugiesi tuo, Duniaša, — pa
klausiau jos.

— Kiekvieną džiugina, kai Dievui pasišventęs žmo 
gus pradeda nusidėti! — atsakė ji tiesiai.

Rugsėjo 15 d.
— Ar žinote, kad mano vyro asistentė susilaukė kū

dikio? — klausė manęs Katrė Pavlovna.
— Taip, aš girdėjau apie tai!
— Visai graži mergaitė!
— Kaip, ar jūs matėte? — klausiau nustebusi.
— žinoma, aš buvau pas ją. Man reikia pasirūpinti 

silpna būtybe, nes vis tik jo vaikas!
Šios moters meilė' turi būti begalinė, jei ji įstengia 

parodyti tokią auką!

TAIP GYVENO t DIRBO VIENAS BOBEVIKŲ NUŽUDYTAS LIETUVIS

- Fanrorė pasakoja apie nukaaki nląjį kan. Dambrauską. - "Jei ateis 
biednas žmogus, neišleisk nevalgiusio." - Veikdamas pranešė - 
dėdė miradylas. - Ką mačiau dvejus metas gyvendama pas zmogą, 
kan bolševikai sušaudė? - Istorija su vienu džiovininky-amerfkiečm.

Pavergtosios Ljekivossūnaus
pergyvenimai

K. BARAS

K. J. Prauskis

Kq močiau keliaudamas, per įvairius 

kraštus, į laisvės šalį.

Rugsėjo 17 d.
Šios dienos studentų susirinkimas sukėlė mums daug 

neramumo. Paskutiniu metu daug kalbama apie vadina
mąjį “Trečiąjį Frontą.” Šiandien studentų partijos pir
mininkas štai ką pasakė:

— Pirmasis reorganizacijos NEP periodas pasibaigė, 
biudžetas, industrija ir prekyba sutvarkyta. Dabar par
tija nutarė visą savo dėmesį nukreipti į trečiąjį frontą, 
būtent į dvasios kovą. Nuo 1917 ligi 11121 metų buvo pir
mojo fronto periodas, kovos dėl valdžios. Nuo 1921 ligi 
1923 metų tęsias kova antrojo fronto ūkio ir pramonės 
srityje. Dabar prasideda trečiasis frontas ideologų kova, 
ir pirmosios pasipriešinimo pilys yra universitetai, kurie 
pirmoje eilėje turi būt išnaikinti.

Kušakovas, kaip paprastai, kalbėjo gerai, nes buvo 
jau puikiai pasisavinęs visą komunistinę raudonojo docen
to Spiridinovo koncepciją.

Labai charakteringa, pirmasis, paskelbęs idėjų ko
vą, yra vienas tų studentų, kuris dar neišlaikė patenkina
mai nė vieno egzamino.

Skaitėme ilgus sąrašus 
lietuvių, išgabentų į Sibiro 
speigus, matėme kelias pa
vardes žmonių, kuriuos bol
ševikai išžudė Tai buvo tik 
pliki vardai, kurie greit iš 
atminties išdyla. Bet gi — 
tos pavardės — tai žmonės 
kurie buvo suaugę su tėvy
nės žeme, kurie gyveno ir 
pynė svajones — planus a- 
teičiai, kurie turėjo lietu
višką širdį. Štai, atskleiski
me nors vieno iš jų praeitį 
ir tada pamatysime, kaip 
žvėriškas darbas atimti ne
kaltam žmogui gyvastį.
Farmerė pasakoja apie 
brolio vytą

Neseniai sutikau *61 me- 
1 tų senutę Eleną Dambraus
kienę. Ji buvo iš farmos at
važiavusi aplankyti savo 
dukterį, į Čikagą. Sužinojau, 
kad ji yra žmona Dambraus 
ko, kurs buvo brolis bolše
vikų Kuršėnuose nužudyto
jo kanaiminko.

— Pasakyki, ką atsimeni 
iš to kankinio praeities?

— Prieš kokį 40 metų bu-į 
vau iš Amerikos parvažia
vusi į Lietuvą. Taip ir pa 
žinau Vaclovą, kurs jau ta
da mokinosi į kunigus. Jo 
tėvai — iš biednų, tuo mer 
tu noomuodavo žemę. Moti
na kitą kart pasikavodama 
nuo vyro veždavo besimo
kinančiam sūnui maisto, ki-( 
tų dalykų, tėvas nelabai no< 
rėjo leisti mokslan — ne
buvo iš ko. Dar mano vy-į

apsi-dytas.” Perskaitėme, 
verkėme.
Ar persiduoda nujautimas 
apie artimo žmogaus mirtį?

Moteris sustojo pasakoju
si, atsiduso, nubraukė aša
rą ir vėl kalbėjo:

— Ot gal koks nujauti
mas persiduoda žmogui. Jau

Kan. Dambrauskas

(Tęsinys)

8. Lietuvio širdies nieks neįstengs 

pagrobti
1940 m. rugpiūčio 10 d. atvykę į Berlyną patyrėm, 

kad pulk. K. Škirpa, Lietuvos pasiuntinys Vokietijai, ne
paprasta energija gina Lietuvos reikalus ir ne kartą te
legramomis ir kitokiu būdu protestavo prieš rusų bolše
vikų Lietuvos laisvės pagležimą.

Su kokia drąsa pulk. K. Škirpa iki paskutinės valan
dos ginė Lietuvos pasiuntinybės rūmus Berlyne — sunku 
ir apsakyti.

Sovietų Rusijos pasiuntinybės žmones Berlyne dėjo 
višas pastangas, kad atrastų nors vieną tarnautojų kle

boną viešėdavo po keturis, tuvos pasiuntinybėje ar konsulate, kuris kaip Lietuvos 
penkis klierikus, ypač ku- ’ pasiuntinybės atstovas perduotų jiems visus dokumentus 
rie vargingi buvo iš namų. •ir pačią pasiuntinybę, bet tokių nesurado. Tada Sovietą

brauskas nuėjo aplankyti. 
Ligonis su juo nė kalbėt ne
norėjo. Kunigas vėl atėjo. 
Jau tada rado bendrą kal
bą. Vėliau — priėjo ir išpa
žinties, paprašė kunigą nu
eiti į kapus, išrinkti gra
žiausią vietą, o ant pamink
lo buvo išrinkta užrašyti 
žodžius į praeivį, lankantį 
kapą:

— Kuo tu esi, tuo aš bu
vau.

Kuo aš esu — cu būsi! 
Per visą vasarą pas kle-

Kitiems ir 
davo.

autonus nupirk-

Varguomenė prie
klebono stalo

Bažnyčią statė naują, o 
pamaldos būdavo tokioje 
medinėje pastogėje, šalta 
joje žiemą, kaip daržinėje.

prieš tą žinią sapnuoju vie- Neturtingieji, katrie netu-
rėdavo kur dėtis, sušilti a- 
teidavo į kleboniją. Čia jų

eini _  regis jo visada buvo pilna, gaudavo
pietus. Taip jau buvo Me

ną naktį, kad kunigas 
bolševikais išeina.

— Kur 
klausiu.

su

Geras buvo.— Su bolševikais, į kitą bono įsakyta
Vis užimtas su tos bažny
čios statyba. Kad kur išeis,

ruimą.
‘Gal būt, — toliau paša

Rusijos užsienių reikalų komisaras paspaudė vokiečių už 
sienių reikalų ministeriją, kad ši priverstų K. Škirpą per
duoti Lietuvos pasiuntinybę Sovietų Rusijos pasiuntiny 
bei Berlyne.

Ir sunkiausiu momentu pulk. K. Škirpa rado išeitį. 
1940 m. rugpiūčio 13 d. apie 9 vai. K. Škirpa pasako į tar
nautojus ir į atvykusios tremtinius patriotinią kalbą, ku
rioj aiškiai pabrėžė, kad iki paskutinės minutės gynė Lie- 

; tuvos Laisvės reikalus, kaipo Lietuvos įgaliotos ministeris, 
o dabar teks kiekvienam individualiai kovoti už Lietuvos 
Laisvės reikalus.

Po ministerio K. Škirpos kalbos vienas iš tarnautojų 
pro vieno kambario Įaugą iškišo trispalvę lietuvišką vė
liavą, duris užkalė ir raktą duryse užlaužė. Ministeris K. 
Škirpa, tarnautojai ir keliolika tremtinių nuliūdę, bet pilni 
ryžtingumo ir toliau kovoti už Lietuvos laisvę, apleido tą

kojo sušaudytojo brolienė, žiūrgk ir Saukia telefonas, tvirtovę, iš kurios buvo energingai ir sumaniai ginama 
kada jį žudė jis pamąs- Sugyveno su žmonėmis. Ver Lietuvos reikalai ir ne vienas tiesos žodis iš čia telegra- 

’ ’ J t: j - momis buvo pasakytas Lietuvos okupantams...
Lietuvos pasiuntinybės rūmų raktus į vokiečių už

sienių reikalų ministeriją nunešė vienas privatus žmogus. 
Lietuves pasiuntinybės raktai tiesiai nepateko j Sovietų

tė, kad mes laimingi išva
žiavę. O pirma jis draudė

kiau labai, kai sužinojau a 
pie mirtį, bet ką gi pada

mus. Sakė — kur jus va-c 
žiuosite seni žmonės...

— Tai bolševikų neger
bi?

— Nemylėjau seniau, o 
ras, — pasakojo toliau Ele- dabar dar labiau, — užbai- 

' na Dambrauskienė, — pa- gė lietuvė.
siuntė kiek pinigo į Lietu-Į — O mano duktė, — kal
vą, tada Vaclovas ir prade- bėjo ji, — kaip baisiai ver- 
jo eiti į kunigų senrinari- kė sužinojusi, ji mat ilgiau 
ji
Su kiekvienu — malonus

pas jį — savo dėdę — 
gyvenusi.
Dvejus metus gyvenau 
pas nužudytąjį
, Pavyko surasti ir jos dūk' nežiūrint ar tie žudikai

buvo

rysi — negali gelbėti...
Su tuo mažu žiupsneliu

žinelių iš jo praeities mes ( pasiuntinybę rankas, bet jiems įteikė vokiečių užsienių 
palydime tą nužudytąjį lie- reikalų ministerija.

Rugsėjo 18 d.
šiandien didžioje universiteto salėje buvo rekto

riaus rinkimai. Partijos atstovu buvo medikas šapožni- 
kovas, norš nebaigęs universiteto studijų, paskirtas po
litinei katedrai. Rinkimai buvo daromi kortelėmis. Pasi
rodė, kad komunistas šapožnikovas gavo tik vienuolika 
balsų, o medicinos fakulteto profesorius Volkovas gavo 
šimtą su viršum.

Rinkimų komisijos pirmininkas, pareiškė komunis
tas, mūsų fakulteto dekano pavaduotojas, kad duomenys 
aiškiai rodo nevykusius rinkimus, ir pasiūlė dar kartą 
geriau balsuoti. Paskui jis pagalvojo, būtų paprasčiau 
atsiklausti tiesiai balsuotojų. Pakalbėjęs kiek su Šapož- 
rrikovu, pasiūlė:

— Aš patariu rinkti docentą šapožnikovą; kas nesu
tinka, prašau pakelti rankas.

Niekas rankų nepakėlė, taip visais balsais buvo iš
rinktas, šapožnikovas mūsų universiteto rektorium.

Rugsėjo 25 d.
Nauji pakeitimai studijų plano mūsų fakultete. Filo

sofija visai išmesta, jos vieton įvesta “materializmo isto
rija.” Taip pat išmesta ir psichologija, jos vieton bus 
skaitoma “refleksalogija.” Rusų literatūros istorijos vie
ton atsirado kažkokia “draugijų struktūra.” Filosofijos 
profesorius lieka be paskaitų, nes materializmą Skaityti 
yra komandiruotas partijos žmogus. Negeriau sekasi ir 
psichologijos profesoriui, jo vietoje skaitys vienas gydy
tojas. Liūdnais likučiais rusų literatūros turi pasidalyti 
trys profesoriai.

(Bus daugiau.X J • . n

Baigęs mokslus atvažiuo
davo į namus tėvų aplanky
ti. Jis mylėjo žmones', atva
žiavęs mėgdavo su kiekvie- terį Oną Dambrauskaitę
nu susitikti, pasikalbėti.

Vėliau buvo Kuršėnuose 
i klebonu. Nuvažiuodavome 
ten. Mokėjo prie visų pri
eiti, prisitaikyti. Žiūrėk, ki
tas suvis nuo bažnyčios at 

Į šalęs, o jis būdavo aplan- 
I kys, pasikalbės, kad pasi
liks jo draugu, šeimininkei 
buvo pasakyta — jei ateis 
biednas žmogus, neišleisk 
nevalgiusio. Kai viešėdavau 
Kuršėnuose, daug sykių bu- 

i vau mačiusi vargšus pietau
jančius klebonijoje.
Baisioji Žinia

Turėjo ir sau padėjėją, 
vikarą. Jauni kunigai gerai 
buvo globojami, nė vienas

tuvį. Kankinių veidus supa 
šviesi, spinduliuojanti aure
olė, kuri gyvųjų krūtinėse 
uždega liepsną — kovoti ir 
pasišvęsti. Suradę daugiau 
žinių bet apie kurį nukan
kintą lietuvį, mes gėdulin- 
gų juodų raidžių takais par 
gerbsime jų išlietą raudo 
ną kraują ir šauksime į pa 

— SuaTausLl

Patrick. Ta jauna Čikago3 
apylinkių farmerė pasako-1 
jo:

i — Pas bolševikų nužudy-| 
tąjį dėdę kunigą gyvenau 
daugiau dvejų metų. Buvau, 
kai jis Kuršėnuose statė 
bažnyčią. Visą Laiką užim
tas. Daug rūpesčio. Para- 

, pija neturtinga, o nauja 
bažnyčiai pinigo reikia. I 
per pamokslus tą priminda
vo. Sakydavo ilgus, man ne' 
nusibosta būdavo, o jis ne
pavargsta. Parapijoje buvo 
nemažai atšalusių, bolševi
kų. Kunigui pasisekdavo į 
sigyti jų pasitikėjimą. Bū 
davo atsitikimų, kad vyrai 
apie kuriuos visi žinojo, jo 
po kiek metų nebuvo išpa

šiotų raudonas, ar radas, ar 
juodas uniformas.

Lieknos Mirai Sign LMciyis sKyvma
n mmnaUĮ ZMhR

Lietuvos POiečių Sąjun 
gos Chicagos skyriaus val
dyba šankia skyriais narių 
smnrmKrmą oeiefęaTB’ms w- 
rinkti į Vivmdtiftą Lietuvos 
Piliečių Sąjungos skyrių su 
važiavimą.

1940 m. rugpiūčio 13 d. apie 12 vai. dieną atvyksta 
bolševikų rusų pasiuntinybės du žmones ir pamato plevė
suojančią trispalvę lietuvišką vėliavą prie Lietuvos pa
siuntinybės rūmų, jie nesistveria pykčiu. Gal kokią valan
dą atvykę Sovietų Rusijos pasiuntinybės tarnauotjai nu
šilę dirbo, kol išlaužė duris ir jų rankos nuplėšė Lietuvos 
vėliavą.

Mes matėm kaip rusai bolševikai okupantai nuplėšė 
mūsų vėliavą nuo Lietuvos pasiuntinybės rūmų, mes nie
ko kito negalėjom daryti, tik mūsų ryžtingi akių žvilgs
niai jiems aiškiai pasakė:

— Mes protestuojame prieš jūsų tokius žygius... 
Jie suprato, kad lietuvis neapkenčia iki širdies gelmių ru
sų bolševikų okupacijos, jie pajuto, kad lietuvis tol nenu
rims, kol nebus numesti nuo jo rankų okupacijos retežiai.

Grįžom nuo Lietuvos pasiuntinybės rūmų susirūpinę, 
nes paskutinė Lietuvos Laisvės pilis priešo užgrobta, 
bet ramino mus mintis, kad lietuvio širdis, mylinti laisvę 
ir dėl jos nieko nesigailinti, tebėra laisva ir graži ir joks 
priešas neįstengs jos užimti ir pavergti. Ir toji lietuviška 
širdis duoda pilną garantiją, kad mes atgausime vėl visas 
Lietuvos Laisvės užgrobtas pilis, kuriose gyveno Lietuvos 
teisių gynėjai. Ne tik Lietuvos Laisvės pilis bus mūsų 
rankose, bet mes taip pat kursime naują, gražų ir didingą 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, kur bus žmonių gyve
nimas, o ne diktatorių kaprizų siautimas ir šėlimas.

nepasakė, kad blogai 
kleboną Dambrauską.

— O kaip sužinojai, kad ** '
kun. Dambrauskas nufatdy wfter*kieiiiu
tas? Atsimenu vienas atvaža

— Sūnus ima lietuvišką vęs iŠ Amerikos vyras sir 
laikraštį. Rado paskelbta,1 go džiova. Apie Bažnyčią ir 
tai verkdamas prie manęs pslmąstyt nenorėdavo. Suži- 
atėjo tr rako: “Dėdė nužu- nojęs spite tai kun. Dam-

pas žinties, prieidavo prie jo.

Lietuvos Piliečių Sąjun, 
gos Chicagos skyriaus susi- 
rinkhnas įvyks š. m. vasa
rio 7 d., 8 vai. vakare, Sv. į 
Jurgio parapijos salėje, 32301 

S. Lttuanica Avė.

Taip pat, Lietuvos pilie-1 
čiai norį įstoti į sąjungą: 
kviečiami atvykti į susirin
kimą. VaMyba

Meilės jėga gyvai pasireiš 
kia tiktai netekus mylimo

žmogaus. A. Cedrov

(Bus daugiau)

—

THE CALL TO THE COLORS1 

IS A CALL FOR OOLLARS

Dig deep. Strikt hard. Our boys 
need the pienes, ships.and guns which 
your Tnoney will heip to buy.

Go to your bank, post office, or savings and 
loan association. Tell tbem you want to buv 
Defense Bonds ragolfcrty, starting aow.



o

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
1

Nutarta įvykinti 20 seimo 
nutarimą: 10 dol. su mokės 
čiais pasiųsti Lėšų fondui 
žodžiu, kuopoje gyvumo ne 
stinga, tat pramatoma, kad

Iš M. S. 55 kp. veiklos
West Side. — Šios kuopos 

sąjungietes niekad nesnau
džia. Šiuo laiku ypatingai y-
ra užaiėmusios. Čia galvo- ir šįe metai bus sėkmingi 
ja. kaip gauti šiuo vajaus o su viaų narjų ,r
metu naujų narių; čia svar- 8kaitlingu 8Usirin.
sto, kaip sėkmingiau pasi- kimų bu8 ka8 „ nuveik. 
darbavus Raudonajam Kry- tJĮ
žiui; čia ruošiasi prie kuo

Roselando žinutės
Paviloniai minėjo 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį

Praeitą sekmadienį, vasa-

g«*ūo

Nemaža auka 
Am. Raud. Kryžiui

Upytės Draugiškas Klū- i 
bas laikė pirmą šių metų

Penktadienis, vaa. 6 d., 1042

rio 1 d., Motiejus ir Teklė susirinkimą sausio 3 d. At- 
Paviloniai minėjo 35 metų silankė skaitlingai narių ir 

dar naujų narių atsivedė.
Klubas auga ir darbuoja

si. Nutarė paaukoti $15.00 
Raud. Kryžiui.

mėnesio, 4070 S. Francisco 
Ave. Sekantis susirinkimas 
bus vasario 7 d. 7 vai. va
kare. Nariai yra kviečiami 
atsilankyti ir naujų atsives 
ti. E. T.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LI- 
NOTYPI8TA8. Gerai patyręs Anglų 
Ir Lietuvių kalbose. Reikalingas tuo
jau*. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami; CANaI 8010 ar 
8011.

pos vakaro.
Praeiti metai kuopai bu

vo sėkmingi. Suruošta kele
tas sėkmingų parengimų, ku 
rių pusė pelno paskirta pa
rapijos reikalams. Kuopa per* 
metus pajamų turėjo šimtą 1 ,,

Ilgametės kp. narės O. Bu- 
drikienės vyrui mirus, kuo
pa reikšdama liūdesio va
landoje užuojautą, užprašė 
už velionio sielą šv. Mišias.

vedybinio gyvenimo sukak 
tuves.

Smagioje puotelėje sūnūs 
Mykolas ir Pranciškus, mar
čios Alicia ir Olga ir anūkas 
Ričardas sveikino jubiliatus, 
apdovanojo ir linkėjo, kad 
sveiki sulauktų 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu
vių

dolerių. Paaukojus įvairiems 
reikalams, ižde dar randasi 
virš 60 dol.

Sausio mėnesy įvyko kuo- 
pos finansinio stovio patik
rinimas, kuopos finansų raš-

Bingo"

Rengia vakarą Amerikos 
Ta pati | Raud. Kryžiui

’ 9-to Wardo Lietuvių De
mokratų Klubas laikė meti. 
nį susirinkimą sausio 20 dWest Side. — Tėvų Mari 

jonų Bendradarbių skyrius Kenktai valdybai užėmus

tininkės Elžbietos Jurkštie- 
nės namuose, kuri pasikvie
tus pas save visą kuopos i 
valdybą ir komisijoos nares 
pavaišino. Valdybos ir ko
misijos narės nuoširdžiai dė-.

už !

mogėlę su išlaimėjimais. 
Tikslas šio vakaro, kad su 
kelti sumą [pinigų pasvei- 

I kinti seimą, kuris įvyks sek 
madienį, vasario 8 d. mūsų 
parapijoje. Rengimo komi
sija labai prašo, kad sky

vietas, buvo pasidžiaugta 
praeitų metų nuveiktais dar 

i bais ir išduotas raportas, 
kad ižde randasi suvirš 150 
dol. Klūhas dabar turi su
virš 150 narių.

Nutarta surengti vakarą 
ir visą pelną paskirti Ame-

naus nanai, 
ir mūsų prieteliai iš kitų

vestaaidiečiar rikos Raudonajam Kryžiui.

koja savo raštininkei . .. , .J kolonijų dalyvautų pramo
puotą. I g-eleje. Prasidės lygiai 8-tą

Valdyba kuopos liko ta i valandą vakare Aušros Var
pati: dvasios vadas klebo- i tų parap. salėje, 
nas kun. J. Dambrauskas, į ■
pirm. S. Sakalienė, vice pirm. KSZilTliCrO

D

M. Aitutienė, nutarimų rašt.
r; A;‘uW,.Zin' ™st,;E,lz Akademijos RėmėjųTai Lt1 Ir n »»1 n _ I “

draugijos dėmesiui

r

Jurkštienė. iždin. E. Karla- 
vičienė, iždo globėja M. Jaa 
nauskienė, tvarkdarė O. Bu- 
drikienė.

Sausio mėnesio susirinki 
me raginta, kad kiekviena 
harė pasidarbuotų vajaus 
metu. Kuopos kvota yra 4 
naujos narės. Ji lengvai bus 
išpildyta, nes jau kelios yra 
pasižadėjusios įsirašyti į 
Moterų Sąjungą.

Nutarta organizuoti Rau
donojo Kryžiaus vienetą. Ko- 
misijon išrinktos pirm. S. 
Sakalienė, I. Aitutytė, E. 
Karlavičienė, M. Petraitie- 
nė.

Valdybon išrinkta: pirm. 
Juozapas Kishkunas, kuris 
jau septintas metas pirmi
ninkauja, vice pirm. Povi
las Ozalas, iždininkas Kas
tas Vaichunas, rašt. Elzbie
ta Tajdus.

Susirinkimai laikomi kas 
pirmą šeštadienį kiekvieno

Roselando gyventojams, t. y. 
kad leistų daugiau gatvė
karių ant State St., ypač 
rytmečiais, vakarais ir šeš
tadienį popiet.

Tikimasi, kad Illinois Com 
merce komisija paims dė
mesin šį dalyką. Rap.

Smulkūs “Drauge” skel b’ 
mai nedaug kainuoja, bei 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Ura® 
go’ “CIassified” skyriuje.

niRiN^
teEVES

Murino soothes, cleanses and refreshe, 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, tnovies, 
etose work, late hours. Free dropper 
with eacb bottle. At all Drag Stores.

HELP ft’ANTED — VYRAI

BATŲ SIUVfiJAS — audek'lnlo pa
mušalo kirpėjas, rankų darbas. Atsi
šaukite J:

J. P. SMITH SHOE CO.
071 No. Sangamon Street

HELP \VANTED — MOTERYS

PIRŠTINIŲ SIUVĖJOS 
Patyrusios moterų pjrštlnlų SIUVĖ
JOS prie mašinų. Proga geram už
darbiui.

EISENDRATH GLOVE CO.
2001 Elston. (5-to aukšto).

REIKALINGA 'CLICKINO MA- 
CHINE” OPERATERKA Ir paty- 
rusi“STAMPER” dirbti prie batų. 
Atsišaukite j:

.1. P. SMITH SHOE CO.
671 No. Sangamon Street

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo J viršmlrtėtas dar
bininkų paieškančlM įstaigas ir į 
Tisas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
priuii-iil darbo vlrŠininkam-t, kad 
darlw> garsinimą skaitėte "Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų rrikalau- 
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pa gel
dos tam I darbininkai, ims jums daug 
lengviau gamtl darbus .paalškejant 
viršmtnėtoms Informacijoms.

GASPADINE reikalinga — leng
viems namuose darbams. Svaraus 
būdo Ir tvarkinga. Gera valgių ga
mintoja. Turi būti mažiau kaip 45 
m. amžiaus. Skalbti nereikia. Tykūs 
namai, gera užmokestis Atsišauki
te prieš pietus dienos laike, sekan
čiu adresu:
6005 S. MARSHFIEI.D AVFNIE

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių ptūklų tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kal- 
navlmo surašo.
Prisiųskite plūklus paštu “parcel 
post". _____

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1897

Vakaras įvyks balandžio 19 
d., Visų šventų parap. svet. i

Tikimasi, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius susi
lauks gražios aukos.
Klubas kovoja už geresnę 

1 gatvėkarių transportaciją 
9 warde

Jau ilgą laiką klubas dar
buojasi, kad gatvėkarių kom 
panija pagerintų transpor
taciją 9-to wardo gyvento-Iš priežasties Lietuvos ne

priklausomybės apvaikščio- .
j • jams. Tuo reikalu yra pajim-o, vas. 15 d., ARD susi- x . ,. .. x

rinkimas buvo nukeltas į 
vas. 17 d. vakarą — bet, to
ji diena pasirodo nepatogi 
susirinkimui, nes tai Užga
vėnių vakaras.

šiuomi skelbiu visiems A 
RD skyriams kad centro su
sirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, vasario 8 d., šv. 
Kazimiero akademijoj 2 vai. 
po piety. Visų ARD skyrių 

j prašom atsiust išrinktas at-
1 stovės su pilnais raportais 

Komisijos darbu Ir pasi- kjek jau iSplatinta cetttro

siuntęs ir rezoliucijas atatin
kamiems asmenims.

Praeitą pirmadienį klubo 
pirm. Mikas Pavilonis buvo 
nuvykęs pas Illinois Com
merce komisiją su reikala
vimu, kad ji pareikalautų 
Chicagos gatvėkarių linijos 
pagerinti transportaciją

Savo draugo Ir savo tevt 
draugo niekuomet neišsiža
dėk. Saliamonas

Here’s the New Amazing

COUGH MIXTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Bocklev's CANADIOL M irt u re it differenh— 

more efteetive—faiter i n action than anything 
you’ve ever used. Get a bottle today. Take a 
couple of doses, imtantly you feel its powerful 
effective action spread thru throat, head and 
bronchial tubes. Tiekiing-^coughing ceases—» 
phlegm it loosened and raised-—clogged bron- 
chiaf tubes open up, air pastaget cleared. 
All druggistt. Satiifaction or money refunded.

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 

Tel.: RANdotph 9488—9489

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti katalikišką 
ją spaudą. Vienintėlis lietu
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas.”

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su 
tavo priešais sėbrauja.

Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remia 
katalikiškąją spaudą. Del to 
ir Tamsta pasistengk gauti 
“Draugui” naują skaitytoją.

“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, o kitam, gal, skriauda.

Dievas turi daug vardų, 
nors Jis tėra vienas.

A. t

ryšimais jau galima džiaug
tis. Iš pirmesnių “Drauge” 
pranešimų žinoma, kas jau 
yra nuveikta ir sąjungie- i 
tems garbė, kad buvo to 
darbo iniciatorės.

Balandžio 12 d. nutarta 
suruošti vakarą, kurio pusė 
pelno eis parapijai. Dauge
liui prašant ir reikalaujant, 
bus sulošta veikalėlis “Bo
butės susipyko.”

vakarienės bilietų vasario 22 
' dienai.

Šis bus paskutinis susi 
rinkimas prieš centro vaka 
rienę, tad prašom visų sky- 
rių dalyvaut susirinkime.

A. Nausėdienė, ARD pirm

Žmonių pajėgų netrūksta
_  jiems trūksta tiktai va
lios. Victor Hugo

(£ars EQUIPP£D aitm saus k* 
K.7T1VB POWEŽ WM( EX«WMEH- 
TtJ V.'ITH rr SOME Of THE EAALY 
AMERICAN RAILROAOS.

<UmE RAILYYAY EXFt£SS A8ENCY, 

WITH MORE TMAM 0,000 UWm,HAS 
THE LAR6EST C0MMMC1AL MOTOR 
TRUCK R-EET IN THE UNITED STATES 

UNDER ONE MANA6EMENT. 
AHOonoH O» amibcah uojojoij*

ilD «VCM IV THE AMERICAN 
RAILROAOS WHEN WAR WAS 
TNRUST SUDOCMLY UPON THE 
UNITED STATES 0N DECEMIER7 
was crrto by the war de- 
Nurr M F WT IN ITS fOMMUBigUE 
80.2 OF 0ECEMKR 10,1941

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oerlatuia* Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

MARIJONA
STANKEVIČIUS
(po tėvais Kučmaitė)

Gyveno: 10535 S. Edbrooke 
Ave.

MirS vaa. 4 d., 1942 m.. 1:80 
vai. ryto, sulaukus 72 m. amž.

Gimus Lietuvoje: Kilo O
Utenos apskr., Sklmonlų par., 
Šlllų viensėdžio, Voveršių km.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus, Alfred ir Stanislovą 
ir marčią Marijoną ir anūkus 
Alfred Ir Robert; sesers val
kus (New Yorke) — Elenorą, 
Domicėlę Ir Antaną Valeikius; 
švogerką Marijoną Semitas Ir 
jos šeimą ir kitas gimines.

Priklausė prie Tretininkų 
draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachawlcz 
koplyčioje, 44 East 108th St., 
Roselande. Laidotuvės {vyks 
šeštad., vasario 7 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta J Visų Šventų par. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Marti, Anū
kai, Ir Giminės.

lAid. direktoriai Lachawicz 
Ir Sūnai. tel. CANaI 2516.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’ SKELBKITĖS “DRAUGE

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

4 • ”
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virt 60 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
ii Stoties WHIP (1520). su P. Saltlmleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PERSONALIZED MEMORIALS 

At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREJPKITftS I
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthuanlan CIuunber of Onamneroe.

MODERNI ISvidiaC PARODA: 
4635 W. Waahington Blvd. 

TeL ESTebrook 8845

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy 8t. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS; Kasdien S iki 9 v., vak.; fieitad. ir Sekm. 9 iki 6 vaL

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

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKU8 
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1040 West 40th Street 
TeL YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanlca Avenue 
TeL YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michlgan Ave. 

Pullman 9601
J. LIULEVICIUS 

4348 8. Callfornla Ave. 
TeL LAFayette 3572

ANTANAS M. PHH.I.IPS 
3307 Lituanlca Avenue 

Tel. YARds 4908



Penktadienis, vas. 6 d., 1942 DRAUGAS 7
TRUMPUČIAI PRISIMINIMAI VASARIO 
SESIOLIKTOSIOS BELAUKIANT

Artėjant vasario 16 d., 
mintys grįžta į tolimą pra
eitį, kada lietuvis viĮko sve
timos okupacijos jungą ir 
ilgėjosi prarastos laisvės. 
Nekartą buvo mėginta nu
sikratyti to jungo, nekartą 
kelta ginklas prieš daug 
galingesnį priešą. Bet vis 
tekdavo jį nuleisti su dide
liais nuostoliais savo kraš
tui.

Taip bekenčiant, atslinko

rie visiems įkirėjo lyg gy
vo kaulo.

Ūkininkas, kuris privers
tas buvo atiduoti maistą 
okupantui, gi patsai mito 
tik kisieliumi, neretai ir 
stojo kai liūtas į kovą, kad 
apvalyti savo žemę nuo prie 
šų. Kiek čia reikėjo darbo, 
pasiaukojimo ir ištvermės, 
kiek ašarų išverkta, kraujo 
pralieta. Bet Lietuva tapo 
laisva, augo, puošėsi, grožė-
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Skinderienė, kuri dr-jai pir
mininkauja berods nuo pat 
įsisteigimo.

Susirinkimai

1918 metai, kada du grobi-1] jo lyg jaunuolė 22 metų mer 
kai besipiaųdami susmuko gaitė.
ir mūsų tauta, pajutus kiek Deja, neilgai ji džiaugėsi 

savo sunkiai iškovota lais
ve ir pažanga. Atėjo tie pa
tys, tik dabar sumoderniš- 
kėję, raudonomis, rudomis 
plunksnomis apsikaišę prie
šai ir tautų smaugikai, ir 
vėl stengiasi Lietuvos var 
dą nušluoti nuo žemės pa
viršiaus. Bet viskas turi pa
baigą! Susilauks pabaigos 
ir dabartiniai neprieteliai. 
Lietuva apsiplovusi savo sū
nų krauju, išduos naują lais
vės diegą. Tik daugiau dar-

liuosesnes rankas, sušuko: 
“Esu laisva!” Koks entu
ziazmas tuokart buvo visa
me krašte! Pasklido prokla
macijos, kilo gražiausi šū
kiai. Bažnytkaimių švento
riai virto lyg salėmis, kur 
žmonės rinkosi klausyti 
jiems sakomų prakalbų, nors 
ir šaltame ore. Visų buvo 
viena mintis — Lietuva 
laisva! Mūsų kalba, mūsų 
mokyklos, laikraščiai ir vis
kas mūsų. Nebebus rusų nei

(“Draugaa" Acme teiephoioj

Kažkur Pacifike U. S. laivyno dalinys budi. Laivų pa trankos paruoštos akimirkoj ugnimi splaudyti į priešą 
jį kur nors pastebėjus. Be to laivai saugoja ir savo lėkt uvnešį, kurio patrankos taip pat paruoštos akcijai.

j sekmadienį, taip pat ir no- 
i rintieji tapti nariais, prieš 

Sausio 25 d. įvyko para- 9 vaj j parap. salę. Visi sy- 
pijos susirinkimas, kuriame kiu eia į bažnyčią, 
kleb. kun. A. Linkus pada

Town of Lake žinutės

rė pranešimą apie parapi
jos stovį ir nuveiktus dar
bus. Išklausę pranešimo pa-

Vasario 14 d. šv. Vardo 
Draugija rengia Valentine 
šokių vakarą parapijos sa

vokiečių, kurių dar tuo me- bo, pasiaukojimo ir ištver
tu visur pilna buvo ir ku- mes. Laisvutė

Gražiai paminėjoTikros lietuviškos 
Užgavėnių vakaruškos vardadienį

Brighton Park. — Lietu
vos Vyčių 36 kūopa rengia 
lietuviškas Užgavėnių vaka- Ave., pereitą sekmadienį sū
niškas vasario 17 d. parap. sirinko būrys giminių ir

Komitetan 1942 m. išrink
ta: J. Sudeikis, J. Viskon- 
tas, J. Norkus, L. Petrošius, 

Pas Antaną ir Marcelę1 P. Kalvaitis, Kazėnas, J. 
Pakelčlds, 4417 So. Artėšian Zubrlkas, J. šūkis, B. še-

rapijonai sustojo ir delnų lėje Grieš Charley Hess ir 
plojimu padėkojo klebonui jo orkestras. Dainuos Eddie 
už atliktus darbus ir naują, Hoyle. Visi kviečiami atsi- 
gražią salę, į kurią visiems iankytį. Komisija su pirm. 
malonu susirinkti. 1 (jaUg darbuojasi vakaro pa-

sisekimui.

svetainėj.
<t Senesni lietuviai gerai 
simena užgavėnes Lietuvoj. 
Laukdavo jų ir būdavo daug 
juoko, smagumo, linksmumo 
Vakaruodavo, šokdavo, žais
davo, dainuodavo.

Tai buvo tikros lietuviš
kos Užgavėnės.

Iš čia augusių to nežino. 
Dėlto Lietuvos Vyčių 36 kp. 
sumanė surengti tokį vaka-

draugų pasveikinti Pakeltią 
nę, kurios vardadienis pri
puolė pereitą šeštadienį. *

Svečiai buvo pavaišinti 
šeimininkės Pakeltienės ir 
Vienažindienės. Svečių tar-

rauskas, G. Stakauskas, N. 
Karklelis, J. Juška, J. Na
vickas, A. Dočkus, J. Jesu
laitis, E. Boyd, V. Kamaraus

Moterų Sąjungos 21 kp. 
skaitlingas susirinkimas į- 
vyko vasario 1 d.

Komisija rengiamo vaka
ro pranešė, kad turės žu
vies vakarienę vasario 13 d. 
parap. svetainėj. Komisijoj

pe būta gerų dainininkų, tad tis, Maciolis. Daugelis čia 
padainuota lietuviškų dainų.' gimusių ir augudlų gabių 
Tarpe svečių dalyvavo bro
lis G. Pakeltis, jos sesers

kas, M. Vaztds, F. Yurkus, yni: m. Sud0iėnė, Šatūnie 
P. Aleksandravičia, P. Mal
džius, A. Norkus, J. Bra
zauskas, V. Urba, Tamošai-

duktė ir žentas žinomi biz
nieriai Vincas Grigelaičiai, 
turinti gazolino stotį prie

vyrukų.
Linkime visiems sutarti

nai darbuotis parap. naudai.

rėlį ne vien patenkinimui se- 50 Ave ir 22 St., jų tėvai
nesnių Vyčių rėmėjus, bet 
ir supažindinimui jaunimo 
su jų tėvų papročiais. 

Komisija susideda iš: B.

J. Grigelaičiai, sesers sūnus 
Antanas Didinskas, kuris 
žada tučj išeit į Dėdės Ša
mo kariuomenę. Jam palin-

Šv. Vardo draugijos mė
nesinė komunija vasario 8 
d., 9 vai. Mišiose. Po visam 
parap. svetainėj bus pusry
čiai ir susirinkimas. Visi 
nariai prašomi Susirinkti

Kvietkaus, J. Brazausko, K.: keta geriausios kloties. Da- 
Zaromskio, V. Spirauskai- lyvavo ir giminaitis Juozas 
tės, A. Skiriaus ir E. Kubai- Puodžiūnas, S. Vienažin- 
Čio ir kuopos valdybos. džiai.

Kviečiami visi rezervuoti 
tą vakarą ir atvykti į Užga
vėnių pasilinksminimą.

Taip, tai bus vakaras Lie
tuvoje. Red Cherry

Ir aš nuo savęs linkiu Ma; 
celei Pakeltienei daug var
dadienių sulaukti.

Ten buvus

Geras draugas yra maho 
artimiausia giminė.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

Tarkų priežodis

INCOME TAX-us
PILDO PER 20 METŲ

I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST. 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7398

nė, Kneižiėhė, Mkrinienė, 
Metrikienė, * Gudinskienė. 
Tam vakarui E. Skinderie
nė aukojo $1.

Iš Federacijos pranešė 
pirm. Šatūnienė, kad Fede
racijos skyr. rengia parap. 
naudai Užgavėnių vakarą 
vas. 17 d., parap. salėj.

Pirm. N. Šatūnienė pra
nešė, kad narių vajus pra- 
aidėjo ir naujos narės prii
mamos & įstojimo mokes
čio. Kitą sus-mą bus naujų 
narių priėmimas. Narės ma 
lonėkite atsivesti nors po 
vieną naują narę. Patartina 
kožnai mergaitei ir mote-
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Cicero. — Labdarių Są- 
• gos 3 kp. susirinkimas bus 
I 8 d. Vasario 1 vai. popietų, 
parapijos mokyklos 8 kam
bary. Visi kviečiami laiku 
susirinkti, nes reikėti vi- 

; sicms draugijų išritėtiems 
( atstovams vykti į T»-‘. Ma
rijonų Bendradarbių «eimą,

■ kuris įvyks Aušros Tartų 
parapijos salėj. Dėl to tu
rim būtinai susirinkimą at
laikyti per vieną valandą.

A. Valančius

riai priklausyti prie sąjun- parapijonų. Jie visur priei
gos. * deda ir gausiai aukoja. Nau

Sekantis sus-mas įvyks 
kovo 1 d. Paruošimui už
kandžio į komisiją apsiėmė: 
Šatūnienė, Marinienė, Sriu
bienė, Meskienė, Kneižienė.

Skaitytas laiškas - kvie
timas į Marijonų seimą. Pri
imtas ir aukų paskirta $3. 
Atstovėmis išrinktos: O. 
Sriubienė, V. Bučnienė, B. 
Cicienienė. Pirm, N. Šatū
nienė pranešė, kad mūsų pa
rapijos svetainėj įvyks aps
krities sekantis susirinki
mas vasario 27 d. ir kvietė 
nares skaitlingai atsilanky
ti.

jos salės reikalams jie au
kojo $60.00. Be to, yra am 
žini nariai Labdarybės. Vi
sur dalyvauja ir remia vi
sus gerus darbus.

Draugija Šv. Elzbietos( 
rengia “bunco party” kovo 1 
d., Brazauskienės svetainėj, 
4558 So. Paulina St. Komi
sijoj yra: Kauffmann, Buč
nienė, Rakaitienė Kantaus- 
kienė. Jai padeda pirm. E.

Vasario 8 d. mūsų parap 
svetainėj įvyks Jono Urbo 
no koncertas ir šokiai. Dalį 
programos išpildys parapi-1 
jos choras. Pusė pelno eis 
panap. naudai.

Petras ir Marijona Dor- 
šai yra vieni duosniausių

Litten to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
FMturing a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. ML 

STATION WHIP
jį IBM fcfleeyelM (T»p the Dlal)

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m.!
ir vykit į Specialį Parengimų

GEGUŽIO VAKARAS
kuria įvyksta tą dieną

Šv Kryžiaus Parap. Nauloje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street 

• • • • • 
-Rengiimii-

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų tr Jaunų Biznierių ir Veikėjų

Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į šluos Karo Sunkumo Laikus.

—................... ■ ••—

The Oaickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War...

Buy
Defense BONDS—STAMPS
Now!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER'
DLPtLNG ROOM SBK — PAK
LOK 8ETS — BEDROOM 8ET8 
— BUG8 — RADIOS — RB- 
FRIGEKATORS — WA8HKB8 — 

MAMGKLR — rfTOVKS.
AB Bl

Tikroji ramybe ir taika 
bus tiktai tada kada žmo
nės ištikimai laikysis Kris
taus mokslo viešajame ir 
privačiame gyvenime.

Šv. Tėvas Pijus XI

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

z 'iLfe'V
Išvežioja w 

po via. 
Cblcago

H KM KITU 
SENĄ

UETirviv 
DRAUOA» HANTER, Ha«

MUTUAL L1QCOK CO. 
1707 S. Halsted St
I**. BOLLKVARD 0014

,CONRAD
Fotografas

, Ktudlja Įrengta plr 
i Jios rūšies su mo

derniškomis užlal- 
i domis ir Etollywood 
' švissorais. Darba,
1 Gar antuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883 

R«L! r ENGlewood 5840

■f

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Teletooo REPUBUC 0051

dZ1

NE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKftS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI 1

EARCUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir SESTAD. 7 v. Y.

WHFC-I45O lok!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GBOvehHl 2242



renKtauienis, vas. o a.,

KARO TARNYBAI REGISTRACIJA 
ĮVYKS ŠIO VASARI016 DIENA

Kas turės registruotis? — miškiai, ar draugai praneštų
Visi J. A. Valstybėse gyve-, boardui apie sirgimą. 
n» vyrai, piliečiai ir nepilie-J Ar reglstnlot,8

anksčiau vasario 16 dienos?čiai, kurie seniau nesiregis- 
travę kariniam draftui, ku
rie prieš 1941 m. gruodžio 
31 d., arba tą pat dieną, su
kakę 20 metų amžiaus ir ku-

— Nę. Tik jei vasario 16 d.

Greit Amerika 
neteks "fapioca

“Tapioca” nėra kokių 
nors javų grūdų miltai, bet 
vadinamų cassava augalų 
sudžiovintos sugrūstos
šaknys. Cassava augalai au
ga daugiausia Olandų Indi-

»r

būtinai turėsi dirbti apsau- jose, ypač avos saloje. Da
gos gamyboje, tai vasario 14 bar tenai vyksta karas. Tų

, . „ , -« , , . arba 15 dieną gali įsiregis-
rie Dries vasario 16 d., arba , ,. ...F ’ i truoti artimiausiame savo
tą pat dieną nesukakę 45 me
tų amžiaus.

Kam nereikės registruotis? 
— Karo tarnybos esan
tiems visų kategorijų vy
rams, atsarginiams, kade
tams ir tt., taip pat diplomą 
tinėje tarnyboje esantiems, 
svetimų ambasadų, pasiunti 
nybių, konsulatų personalų 
nariams ir kai kuriems sve
timšaliams nepiliečiams, ku
riems pats prezidentas pa
daręs išimtį.

Kur reikės registruotis? — 
Savo warduose, kur bus pa
skirtos stotys, matyt, mo
kyklose. Šias stotis paskirs 
lokaliniai drafto boardai. 
Prieš registraciją keliomis 
dienomis anksčiau bus pas
kelbti stočių adresai.

Registracijos valandos. — 
Vasario 16 d. registracijos 
valandos bus nuo 7:00 ryto 
iki 9:00 vakaro. Nereikia 
laukti paskutinės registraci
jos minutos.

Ar darbdavis tenkinsis, jei 
darbininkas paliks darbą ir 
eis registruotis? — Tas pri
klausys nuo darbdavio. Pre
zidentas paragino darbda
vius ir vyriausybes agenti- 
jas, kad darbininkams ir tar 
nautojams būtų skirta tą die 
ną laikas registruotis.

Jei vasario 16 d. būsiu ki-

namų lokaliniam drafto boar 
de.

Ar bus specialus pakvieti
mas registruotis? — Nebus. 
Prezidentas išleido proklama 
ei ją regisruotis nurodyto 
amžiaus vyrams ir registra- 
vimuisi dieną ir to pakanka.

Jei vasario 16 d. įsiregis
truosiu ir nusikelsiu į kitą 
miestą, tai ir ten turiu re
gistruotis? — Visiškai ne! 
Turi registruotis tik vieną

šaknų importas į Ameriką 
nutrauktas. Praeitais me
tais į Ameriką buvo impor
tuota apie 100 milijonų 
svarų. Žymiausiąją šio im
porto dalį gavo Stein-Hall 
Manufacturing Co., 2841 S. 
Ashland avė.

Iš tapioca gaminama dau
giausia klijai (lipai) vo
kams ir pašto ženklams. Da 
lis sunaudojama maistui, 
dar kitų rūšių klijams ir 
prieštetaniniams čiepams.

Kalbama, kad vokams ir

O B A U G A B

SENATORIUS AUKOJA KRAUJĄ
----- -

■SSi
U

(••Draugas" Acme telephoto)

Senatorius Tom Connally iš Texas, aukoja kraujo 
Am. Raudonajam Kryžiui Senojoj Laivyno ligoninėj 
Washingtone.

mu

kartą. Po vasario 16 d. įsi- Pašto ženklams klijai dabar
registravimo kur teks nusi
kelti, arba gyventi, visados 
savo naują adresą pranešk

bus gaminami iš bulvių 
krakmolo. Ir taip bus iki 
užsibaigs karas, iki vėl bus

savo drafto boardui, kurs atnaujintas šis svarbus su

Sulaikė džianitorius 
nuo kontribuciją

mokyklų

24,000 asmenų 
užmokėjo taksus

Vidaus mokesčių kolekto-

turi tamstos registracijos 
kortelę.

Kada bus registruojami 45 
— 64 m. amž. vyrai? — Tas 
priklausys nuo prezidento 
sprendimo. Tas liečia ir 18- 
19 metų amž. jaunuolių re
gistravimą.

Kokia bausmė laukia tų, 
kurie neįsiregistruos vasario 
16 d., arba išssi ūkinės? —

galų šaknų importas.

Bandymas atšauktas, 
eina kalėjiman

WiHiam Menella, 20 m. 
amž., už laiškų vogimą iš 
pašto dėžučių praeitą spa
lio mėnesį federaliniam tei
sme nuteistas trejus me-

Cicero viešųjų 
džianitoriai buvo susimetę rius Carter H. Harrison pra- 
iš gaunamų savo algų skir- neša, kad sausio mėnesį 
ti po 20 nuošimčių politinei 24,000 asmenų užmokėjo fe- 
kampanijai. Mokyklų boar- deralinius taksus už 1941 
do prezidentas Frank J. metų pajamas. Gauta 25,- 
Petru apie tai patyręs tuo- 686,774 doleriai.
jau griežtai uždraudė džia-' KoIektoriag ragina too. 
nitoriams sudarinėti kokius neB delsim0 moketi {ak. 
nors fondus politinei kam- 8US jr nelaukti paskutinių 
panijai. Taip pat uždraudė | susigrūdimų. Taksų

Policija ieško 
dingusio brokerio

Apskrities prokuroro po
licija ieško prieš kelioliką

. dienų nežinia kur dingusiotur. tai ar reikės registru.,- , j Abrahain 52 m
tis? - Vasario 16 d. kur I amž kur8 „ 17.5 East 
bua,, tena. turi registruotis, j 55 ir „edidi ofi8ą tur?jo 
Užsiregistravimo lapelis bus ,23 go Franklin 
prisiųstas tavo drafto boar-1 Kkelta aikstžn kad jia -š 
du., kur nuolatos gyveni. Jei pagiturin{iy žmonių iškauli.
tą dieną teks traukiniu, ar . ... •jo nuo 500,000 iki vieno mi-busti važiuoti, bile kuriam ujono do)eri QavQ 
mieste, ar miestely gali sus- 8chemai židsdama9 di. 
toti ir ten artimiausiam draf

„ ,_x. ... , . , tus kalėti ir ši bausme pa-
Kaleti ne ilgiau kaip penke- , . . , , ....x , . f 1 keista bandymu, kai jis pa
nuo metus, arba bauda nei
didesnė kaip 10,000 dolerių. ' S1Zade)O paS,ta‘8ytL .

---------------- į U. S. prokuroro asisten
tas pranešė teisėjui W. J. 
Cambell, kad Menella pa
neigė jam pripažintą ban
dymą pamezdamas turėtą 
darbą, vakarais valkioda
masis, nuolat bandamasis 
su namiškiais ir stengda
masis, nuolat bardamasis

Į tai atsižvelgus teisėjas 
atšaukė jam bandymą ir 
liepė jį uždaryti trims me
tams kalėjiman.

kontribucijų ieškoti ir pas 
kontraktorius, kurie mokyk 
lų taisymui pristato visokią 
medžiagą 'c* *■

Mr. Petru pareiškia, kad 
mokyklų džianitoriai vieto
je sukeldinėti kokius ten 
politinius fondUB teremia 
savo aukomis Raudonąjį 
Kryžių, arba perka apsau
gos bonus. Cicero mokyklos 
neturi būt veliamos politi
koje.

mokėjimas bus 
kovo 16 d.

uždarytas

to boarde įsigistmoti.
Jei vasario 16 d. man ne

teks būti savo šaly, tai kaip 
gi registruotis? — Kaip tik 
sugrįši turi tuojau drafto 
boarde įsiregistruoti.

O jei sirgsiu, būsiu ligoni
nėj? — Specialus registraras

delį pelną ir gautus pinigus 
nežinia kur ir kaip prakišo. 
Pagaliau ir patsai dingo.

Žadėjo tarnybą 
policijoje

Medikaliniai sukčiai 
pradeda nykti

Dr. Morris Fishbein, Jour 
nai of American Medical 
Association redaktorius, pa
reiškia, kad įvairių rūšių 
medikaliniai “kvakeriai”
(sukčiai) palaipsniui išnyk
sta iš visuomenės. Tai dėl

Suimtas moters 
išgėdintojas

Neseniai Morgan Parko 
distrikte užpulta ir išgėdin
ta viena vedusi m<fteris jos 
namuose.

Dabar policija suėmė 
William A. Niksic, 26 m. 
amž. mašinistą. Jis prisipa
žino.

Suvaržomas prekių
■ v va ■■

įsveziojimas
Kad ilgesniam laikui pre 

zervuoti sunkvežimių padan 
gas stambiosios krautuvės 
nusprendė tik trimis dieno
mis per savaitę išvežioti į 
namus nupirktas prekes. Be 
to, bus išvežiojami tik nema 
žiau dviejų dol. vertės pre
kių pundai.

Moteris išrinkta 
bloko kapitonu

a A*

Bloko kapitonu 
išrinkta moteris. 
Mrs. Elizabeth 
5033 Neenah avė.

Chicagoj
Ji yra

Johnson, 
Kol kas

Policija suėmė James Mc- 
Cahill, 53 m. amž., kurs iš 

nuvyks į ligoninę ir tamstą vieno jauno vyro priėmė 230 ka<^ prieš juos nusisuk- 
j§_ ta kovoti teisėtu keliu išlei- 
dig 1 džiant atitinkamus įstaty-

įregistruos. Taip bus pada- dolerių žadėdamas jam
ryta, jei ir namie sirgsi. Tik 
reikalinga, kad tamstos na-

rūpinti tarnybą parkų 
trikto policijoje.

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

LEO NORKUS, Jr..
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEER S

Urmo (vvholesale) kainomis pristato Į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
Z259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

J.

mus, ar kaip kitaip. Per il- 
! giausius metus tie medika
liniai sukčiai žmones apgau 
dinėjo apsimetę gydytojais 
specialistais ir “gerada
riais.” Jie žėrėsi didelius pi
nigus, nes nesusipratusių 
žmonių visados būdavo.

Dr. Fishbein visgi įspėjo 
įvairias organizacijas, ypač 
moterų grupes, kad jos bu
dėtų. Nes nežinomi asme
nys, apsimetę maitinimosi 
ir vitaminų specialistais, 
peršasi organizacijoms “pa 
tarnauti” savo patarimais 
ir nurodymais. Jie tai daro 
pelno sumetimais. Su to
kiais nežinomais individais 
nereikia susidėti. Tik tuo, 
būdu jie bus visiškai išnai
kinti.

Green paskelbė 
Amerikonizmo savaitę

Illinois gubernatorius iš
leista proklamacija valsty
bei paskelbė Amerikonizmo 
savaitę Lincolno ir Washing 
tono gimtadienių tarpušven- 
čiu — vasario 12 iki 22 d.

Apiplėšė kavinę
Keturi plėšikai puolė res

toraną, 408 E. Grand avė. 
Nukentėjo apie 20 vakarie
niavusių žmonių ir restora
nas. Plėšikams kliuvo 1,215 
dol. pinigais ir 290 dol. če
kiais.

W ll I K ST l ii i dVirst 3*»’*' Street

ji yra vienatinė, nes visų ki 
tų blokų kapitonai yra vy
rai

Kurie šeimos židinį

X Biznierius Bruno Kun
drotas guli šv. Kryžiaus li
goninėj po sunkios operaci
jos. Jis su savo broliu Wal- 
ter yra savininkai tavemo 
adresu 4648 So. Ashland 
Avė.

X Chicago Lietuvių Dak
tarų Draugija pastaram su
sirinkime nutarė nupirkti 
Defense Bonds už $600.00. 
Valdybon išrinkti: pirm. dr. 
B. Zubrickas, vice pirm. dr. 
A. Montvidas, sekr. dr., K. 
Svenciskas ar ižd. dr. C. 
Vezelis.

X Keistučio Klubo choras 
rengia koncertą su vaidini
mu sekmadienį, vasario 8 d. 
Lietuvių Auditorijoj, 3131 
So. Halsted St. Bus visokių 
pamarginimų. Jono Dimšos 
pasidarbavimu saldainių bus 
tiesiai iš fabriko atgabentų.

-X Leo J. VViltrakis, 4330 
W. Washington Blvd., bro
lis pagarsėjusio gydytojo 
Geo. Wiltrakio paskirtas į 
lengvosios artilerijos mo
kyklą Fort Sill, Okla., sto
vykloje. Pastaruoju laiku jis 
buvo Filipinuose.

X Domicėlės Gricienės, tu
rinčios biznį adresu 2034 S. 
Union Avė., vienturtė duktė 
Justina nuo vasario 1 d. va
dinasi Nedverauskienė — iš
tekėjo už Pr. Nedverausko.

X Namų kontraktorkii M. 
Zizui vasario 7 d. yra svar
bi diena: gimtadienis. Tą 
dieną tikisi sulaukti daug 
draugų. M. Zizo šeimą su
daro žmona, dvi dukterys ir 
sūnus.

X Petro Šimaičio namuo
se, 2421 W. 45 PI., prieš ke
letą dienų buvo ypatingai 
šviesu ir linksma. Jo duk
tė Elena minėjo gimtadie
nį. P. Šimaitis iš profesijos 
yra naprapatas.

X Sofijos Dainauskienės, 
4621 So. Paulina St., “sho- 
wer party”, kurią jai su
ruošė sesuo Bronė, 3142 W. 
54 Place, ir motina buvo 
šauni. Jos sutuoktuvės su 
Ciprijonu Pilipavičium į- 
vyks vasario 14 d., šv. Kry
žiaus bažnyčioj.

Felix Butkus — Marcella 
Ambrose.

J. F. Naujokaitis — Mar
garet Brovald.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystėa 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:)
I

Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. SSrd Place, 
Chicago, DL

9-

X A. Vilčlauskas, gyv. 
2059 W. Cermak Rd., ir V. 
Mazvinskas, taip pat vest- 
saidietis, pašaukti Dėdės 
Šamo karinėn tarnybon. A- 
biem buvo suruoštos išleis
tuvės: Vilčauskui jo paties 
name, o Mazvinskui Neffo 
salėj. Daug draugų atsilan
kė atsisveikinti,

I
X Pr. Gudas vėl pasirodė 

anglų spaudoje, šį sykį He- 
rald-Examiner. O dienrašty 
Sun koks tai anonimas grei
čiausia bolševikėlis, bando 
atsakyti į P. Gudo anksčiau 
tilpusį straipsnį.s

X Ign. Piklelis, savinin
kas vyriškų drabužių ir ap
avo krautuvės 1818 S. Hals
ted St., vasario 1 d. savo 
name turėjo daug draugų, 
kurie atsilankė pasveikinti 
vardadienio proga.

X Vytauto Didžiojo dr-ja 
rengia šeimynišką vakarą 
šeštadienį, vasario 7 d. Lie
tuvių Auditorijoj, 3131 So. 
Halsted St. Tanias Janulis, 
dr-jos pirm., rūpinasi, kad 
viskas kuo geriausia būtų 
prirengta. Bus smagūs šo
kiai. Muzika bus po vado
vyste Gaudento Gudo.

X St. Kazlauskas, 2555 
W. 45 St., nuo praeitų Ka
lėdų pradėjo nesveikuoti, o 
vėliau prisėjo šauktis ir gy
dytoją. Dabar jį gydo dr. 
Jenkins, 2500 W. 63 St. Jo 
žmona Kotrina dėkoja vi
siems ligonio lankytojams 
ir gydytojui už rūpestingą 
priežiūrą.

X Ant. Statkus, 4446 So. 
Washtenaw >Ave., užvakar 
prie savo namų taip pasly
do. kad atsikėlus nuo žemės 
reikėjo net gydytoją šauk
ti. Pasirodė pažeistas šon
kaulis. Jo žmona Elena yra 
žymi sąjungietė — centro 
iždininkė ir Raud. Kryžiaus 
Brighton Park vieneto ly- 
derka.

X D. Kuraičiams praėju
sį trečiadienį Piccadily res
torane Chicagos . lietuvių 
moterų klubas buvo suren
gęs priėmimo pietus. Komi
sijai vadovavo M. Brenzai- 
tė. Pasakyta eilė kalbų. Y- 
pač įdomios buvo Kuraičių 
kalbos apie jų pavojingą 
kelionę į Pietų Ameriką ir 
atgal. D. Kuraitis, kaip ži
nom, yra automobilių — 
Buickų generalinis pardavė
jas. Kuraitienė yra Moterų 
Klubo pirpnininkė.

U 2 TI K R INK IT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.


