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Rusai
Kanadiečiai Atmušė 6 Kontratakas, 

Pasiekė Reiną ir Okupavo Kessel i

tratakų ir pasistūmėjo ar
čiau Goch ir Calcar.

Kanados 1-oji armija pra
dėjo greičiau žygiuoti po to, 
kaip atmušė dar šešias prie-

PARYŽIUS, vas. 15. —i 
Kanadiečiai pasistūmėjo per 
užlietus laukus iki vakari
nio Reino kranto skers Em- 
merich, ir pasuko pagal Rei
no klonies pabūklų fabrikus, šo kontratakas. Yra ženklų, 

kad priešą pradeda paveik
ti koncentruota artilerijos 
ugnis ir lėktuvų atakos. Ka
nadiečiai okupavo Kessel. 
penkias mylias į vakarus

Vien tik 20 mylių Kleve 
fronte tebuvo veikimo vaka- 

f 

rų fronte.

Pietiniam to fronto gale 
britai atmušė eilę nacių kon nuo Goch.

B-29 Lėktuvai Turi Dar Vieną Baze;
Dar Kartą Atakavo Nagoya Miestą

WASHINGTON. vas. 15.
—Tokyo radijo pranešimas 
sakė 60 Amerikos B-29 lėk
tuvų padarė nuostolių Na
goya mieste, Japonijoje.

Beveik tuo pat metu Karo 
Departamentas [pranešė, kad
nauja tų milžiniškų lėktų- originalei 
vų komanda dabir veikiai 
Tinian saloje. Marianas sa- i 
lyne.

Japonai sakė lėktuvai 
taipgi numetė sprogstančių i

I
I

i

SABOTAŽAS DANIJOJE

Danų patrijotų pastangos sabotažuoti nacių karo mašiną atnešė vaisių, kaip matyti 
šioje nuotraukoje sugriautos geležinkelio stoties Svendstrupe. Tas sabotierių žygis su- 

Acme-Draugas Telephoto.)

Perėjo Per Neisse Upe Pietryčiuose;
Stovi Tik 45 Mylias Nuo Dresdeno

Maršalas Stalinas prane
šė, kad rusai okupavo So- 
rau, Sommerfeld ir Gruen- I 
berg.

Anot nacių. Maršalų Ko- 
nev ir Žukov jėgos “liuosai 
susijungė” Forst srity, 65 
mylias nuo Berlyno.

Britų radijo pranešimas

LONDONAS, vas. 15. 
Nacių pranešimu, rusai 
sivarė pirmyn 17 mylių 
24 valandas, ir perėjo
Neisse upę, tik 65 mylias 
nuo Berlyno iš pietryčių pu- i 
sės.

pa- 
per 
per

įSggfL, .i

Anot Maskvos, kiti dali
niai pasistūmėjo 22 mylias sakė rusų Generolų Mali- 
į vakarus nuo Breslaujos ir 
pasiekė- Goerlitz, tik 53 my
lias nuo Dresdeno. ir kauja- 
si dėl pozicijų pietinėj Vo
kietijoj. Vėlesnis Tass agen 
tūros pranešimas sakė ru
sai pasiekė punktą tik 45 
mylias nuo Dresdeno.

novsky ir Tolbukhin jėgos 
pradėjo smarkiai pulti na
cius pietuose. 
Vienos link.
kad rusai gal 
didesnę jėgą
skubės išlaisvinti Vieną, to 
krašto sostinę.

ir veržiasi 
Čia manoma, 
dabar pasuks 
į Austriją ir

ir padegančių bombų ant 
Mie prefektūros, skers At- 
suta Įlankos nuo Nagoya.

Pranešimas apie naująją 
Tinian bazę, Gen. H. H. Ar- 
nold sakė 
įsisteigus

trukdė nacių reikmenų pervežimą į Norvegiją.

EKSTRA!
21-ai komandai 

Guam saloje, ir 
Saipan sales ba- 

veikiant, visos 
Marianas 

reikšmingu

zei pilnai 
trys didžiosios 
salos pasidaro 
B-29 operacijų centru Pa- 
cifike.

Kiniečiai Žygiuoja 
Pagal Burna Kelia

KANDY, Ceilonas, vas 15 
—Kinijos 1-os * armijos ka
ri ai, žygiuodami pietuosna 
pagal senąjį Burma kelią, 
vakar okupavo Kutkai, 48 
mylias į šiaurę nuo Lashio.

15.—Ang-
Churchiil 

vakar, 
ovaci- 

atėnie- 
neapy-

Pittsburgho Majoras Proklamavo
F

Sugauti Japonai Nužudo Maniliečius
MANILA, vas. 15.—Pieti

nėj Maniloj sugauti japonai 
virto į žvėris ir sušaudo, 
nuduria ir sudegina nekal
tus civilius. Gen. MacArthur 
pranešė, kad aršios kauty
nės vis dar tęsiasi, nes yra 
ženklų, kad japonai prade
da silpnėti.

Korespondentai sako ja
ponų žiaurumas Maniloje 
bus “juodesnis lapas istori
joje negu Nanking sukone- 
veikimas.” Amerikiečiai ka

Atakuoja Japonus
Tokyo Apylinkėje

GUAM, vas. 15. — Adm.
Nimitz pranešė, kad Ameri
kos lėktuvai atakuoja japo
nus netoli nuo Tokyo, Ja- Jie nerado jokios opozicijos 
ponijos. Vice Adm. Mitcuei 
lėktuvnešių dalinio lėktuvai 
ypatingai puola priešo lėk- 
t-.-vus ir aerodromus.

riai išlaisvintose 
randa daug nužudytų 
piniečių lavonų.

Bataane, Gen. Jonės 
riai užėmė Abucay, o 
daliniai žygiuoja arčiau 
lio, kuris perkerta tą 
siausalį.

Iš Intramuros srities
dar kyla dūmai nuo japonų 
sukeltų sprogimų ir gaisrų.' 
Amerikiečių artilerija smar 
kiai šaudo į japonų pozici
jas.

srityse
fili-

ka- 
kiti 
ke- 
pu-

vis

Mūsų Lėktuvai Vėl Atakavo Dresdeną
1,100 bomberių ir 450 nai
kintuvų. Nacių radijo prane- 

| Šimai sakė nauji sąjunginin 
' kų lėktuvų daliniai skrido 
į Vokietiją iš Olandijos ir 
Austrijos pusių.

Per praeitas dvi paras 
suvirš 11.000 lėktuvų daly
vavo atakose ant nacių cen
trų. Raportai iš fronto sakė 
kiti lėktuvai sėkmingai puo
lė nacių vežimus ant didžių
jų kelių.

Nakties metu 1,300 britų 
lėktuvų atakavo Chemnitz 
geležinkelio centrą ir kitus 
taikinius.

vas. 15. — 
lėktuvai, 

didžiausių 
šio karo 
vėl puolė 

atakavo

LONDONAS.
Amerikos didieji 
tęsdami vieną 
orinių ofensyvų 
metu, šiandien ir 
Dresdeną, ir atakavo už
kimštą Cottbus geležinkelių 
centrą, tik 12 mylių 
srities, kurioje rusų 
puola nacius.

Kitas Amerikos 
dalinys vėl atakavo 
nio aliejaus varyklą 

‘deburgo, 75 mylias 
vakarius nuo rūkstančio 
Berlyno.

Atakose dalyvavo suvirs

nuo 
daliniai

lėktuvų 
sinteti- 
už Mag 
į piet-

Nukrito 6 Lėktuvai
SAN DIEGO. Cal.. vas. 

15.—Dalyvaujant manevruo 
se pietinėj Kalifornijoj, še
ši marinų lėktuvai pateko i 
audrą ir nukrito, žuvo bent 
astuoni lakūnai. Iš 18 lėk
tuvų, vienas yra dingęs, kiti 
11 saugiai grįžo.

Tai yra antras kartas, 
kad Amerikos lėktuvnešiai 
plaukioja netoli pačios Ja
ponijos

tamp mieste.
Priešakiniai daliniai va

rėsi tolyn ir vėliau ameri
kiečių ir kiniečių vairuoja
mi tankai užtiko nedidelę 
japonų šarvuočių jėgą pu- 
siaukely tarpe Kutkai ir
Hsenwi. 32 mylias nuo La- trumpą kalbą, 
shio. —--------

Graikai Džiaugsmingai
Priėmė Churchilla

ATĖNAI, vas. 
lijos Min. Pirm,
lėktuvu atvyko čia 
ir susilaukė didelės 
jes, kuomet ragino 
čius ‘Teisti partijų
kantoms mirti,” ir prižadė
jo asmeninę kooperaciją 
Graikijos atstatyme.

Tarpe kitko Churchill sa
kė britai išgelbėjo 
nuc anarchijos.

Kartu atvykęs 
Sekr. Eden taipgi

Graikiją

Užsienių 
pasakė

Amerikiečiai Ruošiasi
Išlipti Corregidor'e

SAN FRANCISCO. vas. 
15.—Japonų Domei agentū
ros pranešimu, Amerikos 
laivai apvalo Manilos įlan
ką nuo minų, ir 10 trans
portų stovi pasiruošę išlaip- 
dinimui Maniloje ar Corre- 
gidor’e.

Kiniečiai Mobilizuos
Pusę Milijono Vyru

CHUNGKING, vas. 15.— 
Gen. Lu Chung-liu, mobili
zacijos ministeris, pranešė, 
kad daugiau negu 500,000 
kiniečių bus mobilizuota 
pirm kovo mėnesio pabai
gos, pasiruošimui didžiąjai 
kiniečių kontrofensyvai ry
šium su artėjančiu amerikie 
čių išlipimu Kinijos kran
tuose.

Tai buvo pirmas praneši
mas apie kontrofensyvą. ku 
ri bus koordinuota su Ame
rikos karių išlaipdinimu.

4 Valstybės Įstojo
1 Jungtines Tautas 

WASHINGTON. vas. 15. 
—Išvakarėse Inter-Amerikų 
konferencijos Mek s i k o j e. 
Chile, Peru. Ecuador ir Pa
ragvajus vakar pasirašė 
Jungtinių Tautų deklaraci
ją ir tapo Jungtinių Tautų 
nariais, tuo labiau aprube- 
žiuojant Argentiną, kuri 
nebuvo kviesta ' dalyvauti 
kcnferencijoje.

Atstovai Nubalsavo 
Svarstyti George Byliu

WASHINGTON. vas.

207 Metai Kalėjimo
DIXON, III., vas. 15. 

Norman Burton, 15, buvo' 
nuteistas 207 metus kalėti 
už nužudymą savo sesers 5 
metų dukrelės. Burton pri
sipažino nužudęs mergaitę;
ir sakė jam nerūpi kaip jis jonas; senovės: Salvė 
būsiąs nubaustas. tė.

KALENDORIUS
Vasario 16 d.: 

Nepriklausomybės 
Šv. Julija; senovės: 
ir Rūtelė.

Vasario 17 d.: Šv.

Grai- 
valdžios pareiškimas 
Atėnų ir Piraeus sri- 
iškasta 5.300 lavonų, 

pranešimo, 3.300 to

IŠKASA NUŽUDYTU
GRAIKŲ LAVONUS

ATĖNAI, vas. 15. 
kijos 
sakė 
tyse 
Anot
skaičiaus buvo ELAS suki
lėlių nužudyti, o kiti žuvo 
civilinio karo metu.

63,410 Amerikiečių 
Žuvo Vakarų Fronte 

WASHINGTON, vas. 15.
—Karo Sek r. Stimson pra
nešė, kad nue invazijos pra-

15 džios birž. 6 d. iki šių metų 
—Atstovų Rūmai 202 bal- sausio 1 d., Amerikos armi- 
sais prieš 192 nubalsavo jos neteko 
svarstyti George bylių kaip kurių 63.410

buvo sužeisti,
go.

Sudėjus su 
838 skaitline,
rinių jėgų nuostoliai iš viso 
siekia 782,180 vyrų.

jis stovi. Republikonų ir 
anti-Wallace demokratų ko
alicija norėjo prie to by- 
liaus prijungti dar kitus su
varžymo priedus.

KARO BIULETENIAI
—Italijos fronte vien tik 

5-tos ir 8-tos armijų patru
liai parodė veiklos,

—JAV Gen. Wedemeyer 
sakė Amerika gelbsti tik

Lietuvos
Šventė.

Vytis: Kinijos vyriausybę, o tie ko
munistus.

I--------------------------------------------------------
Flavi- ORAS
ir Vii- Sniegas, šalčiau. Nakčia 

į ateis kita šalčio banga.

394.874 karių, 
žuvo, 273,997 
ir 57.467 din-

laivyno 88.- 
Arrierikos ka-

Goebbels’o Laikraštis 
Der Angriff Jau Kaput

LONDONAS, vas. 15. — (

I

Lietuvos Respublikos Dieną'
PITTSBURGH, vasario 15.—Patrijotingųjų lietu

vių pasidarbavimu išrūpinta iš Pittsburgho miesto 
majoro Cornelius D. Scully atitinkama proklamacija, 
kuria vasario 16 d. paskelbta NATIONAL REPUB- 
LIC OF LITHUANIA DAY tame mieste. Proklama
cijos tekstas, kurį p. Povilas Dargis prisiuntė, s?ka:

PROCLAMATION
WHEREAS,—among the various n ationalities which 

comprise the Ųnited Statės of America none has 
exceeded in contribution to c ar greatness, nor 
to eur eurrent war effcrts, the vzholehearted en- 
deavors of our American sons of Lithuanian 
stock and 'their fathers who fled to America to 
escape tyranny; and,

WHEREAS,—our Greit City of Pittsburgh and the 
C©mmonwealth of Pennsylavania have been es- 
peciallv blessed in the fact that these sturdy 
people chose to fcund their homes and raiše 
their families in our Community and Statė, thus 
adding immeasurably to the abundant human 
resources of Pennsylvania; and,

WHEREAS,—these worthy and patriotic citizens 
always have been imbued and inspired with the 
American philosophy of government and the 
freedom that philosophy engenders andprotects; 
and.

WHEREAS,—this natūrai love of Freedom is an 
inherent part of every Lithuanian, as witness 
the establishment 27 years ago in the Father- 
land of the National Republic of Lithuania, 
which government unhappily is in abeyance be- 
cause of the war; and,

WHEREAS.—fhe Anniversary of the founding of 
the National Republic will be celebrated in the 
United Statės and every peace-loving nation on 
February 16. 1945, A.D., with patriotic gather- 
ings in villages, towns and cities;------ N O W,
THEREFORE,

DO I, CORNELIUS D. SCULLY. Mayor of Pitts
burgh, herewith proclaim next Friday, Febru
ary 16th, a s NATIONAL REPUBLIC OF LITH
UANIA DAY! and. I urge our citizens and all 
freedom-loving people to eonseerate themselves 
to the proposition that this Great Republic wi!l 
rise again. and upon the conclusion of this War, 
assume its rightful place with other independ- 
ent and free governments of the World!

DONE THIS DAY, February 13, 1945, A.D., at the 
Office of the Mayor, and at my express direc- 
tion, in witness vvhereof the Seal of the City of 
Pittsburgh is hereunto affixed.

' CORNELIUS D. SCULLY, MAYOR.

Kaip proklamacijoje pasakyta, visi patrijotin- 
gieji lietuviai visur minės šią reikšmingą ir brangią 
sukaktį, trokšdami, kad Lietuva atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Chicagos lietuviai minės nepriklausomybės su
kaktį sekmadieny, vasario 18, Amalgamated centre, 
Ashland ir Van Buren. Programas prasidės 2 vai. pp.

:______________ _ _______ ==^

I

Nacių Propagandisto Goeb- ■ . . .. , . . s T_ e .
beiso laikraštis Der Angriff Lenkai Nepasiduoda Sv. Ievas Susirgo
pasirodys paskutinį kartą — Lenkijos 
šeštadieny. Vienintelis po- Londone sakė 
pietinis laikraštis 
bus Berliner Nacstausgabe. siems/'

Prezidentas VATIKANAS, vas. 15. — 
nerezignuos Popiežius Pijus XII susirgo 

Berlyne ir nepasiduos “Trims Didie- influenza ir audiencijos bu
vo laikinai nutrauktos.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas

Cleveland, O. — Lietuvos 
nepriklausomybės 27 metų 
sukakties paminėjimas šį
met rengiamas sekmadienį, 
vasario 18 dieną, 3:30 va1, 
popiet, Šv. Jurgio parapi-, 
jos auditorijoje.

Įdomias ir svarbias kal
bas pasakys svečiai kalbė
tojai: kun. K. Barauskas iš 
Chicagos ir Juozas Stilso- 
nas iš Pittsburgho.

Be to, kalbės ir vietiniai 
kun. V. G. Vilkutaitis ir 
adv. P. česnulis.

Kalbų protarpiais bus me
ninė programa, kurią išpil
dys Liet. Kat. Moterų cho
ras, vadovaujamas Ad. Mi
liauskaitės, ir Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos vaikučiiį 
choras; kanklėmis paskam
bins ir padainuos Genė Ku- 
rienė, solo — p-lė čypiūtė. 
plastikos šokius atliks Aldo
na Skrebūnaitė ir Lasnikiū- 
tė. Žodžiu tariant, progra
ma bus labai įvairi ir ne
nuobodi.

Visi Clevelando lietuviai 
yra maloniai prašomi šioje 
šventėje dalyvauti. Įžanga į 
iškilmes nemokama.

i

Į

Rengimo Komisija

įdomios žinios is phiea. pa
VEIKĖJŲ SUS-MAS

Vasario 6 d., kun. St. Rai
lai sukvietus, įvyko svar
bus vietes veikėjų susirin
kimas.

Iš BALF 57 skyriaus 
veikimo

Roseland. — Kada BALI 
paskelbė drabužių vajų Lie
tuvos žmonėms sušelpti, 57 
skyrius savo darbu gražiai 
pasižymėjo, 
roseiandiečių
Drabužių surinkta arti 3,000 
svarų.

Šiuo laiku eina BALF va
jus drabužių Lietuvos vai
kams. Skyrius irgi prisidė
jo prie šių drabužių rinki
mo. Darbuotojos: L. Paliu- 
lienė, E. Dombrauskienė, Va 
lentienė, M. Bružienė. P. Bo- 
rieienė ypač žadėjo pasidar
buoti.

Roselando lietuviai prašo
mi pagelbėti Lietuvos vai
kučiams drabužių rinkimo 
vajuje. Roseland turi ir vėl 
gražiai pasižymėti.

Drabužių surinkimo cent
ras yra parapijos svetainė, 
10806 YVabash Avė.

Atjaučiančios ir norinčios 
sušelpti lietuvių šeimas ir 
jų vaikučius Lietuvoje, pra
šomos aukoti drabužių vai
kučiams ir atnešti juos į pa
rapijos svetainę trečiadienio 
ar penktadienio vakarais 
nuo 7 iki 9 valandos.

pasidėkojant, 
duos n u m u.

1944 metus. Iš raporto pa
sirodo, kad per 1944 m. jis 
sugebėjo atmokėti parapijos 
skalos net $12,000.00. Tas 
rodo jį, nors ir jauno am
žiaus, esant apsukriu “gas- 
padorium”

MISIJOS
parapijos.

Kaži

PAMALDOS UŽ 
ŽYMŲ VEIKĖJĄ

Vasario 7 d., Šv. 
miero bažnyčioje atlaikyta
gedulo šv. Mišios už sielą 
buvusio mūs žymaus vei
kėjo a. a. Kazio Dryžos, 
mirusio prieš du metus.

IŠ NELIETUVIŲ 
SPAUDOS

Vasario
bažnyčioje
vaitinių misijų laikotarpis 
Misijas ves vienas vienuo 
lių-pasisnistų.

PRATĘSTA 
ATOSTOGOS

Viešėjęs mėnesį pas save 
motiną Ievą Sasnauskienę 
karys Juozas Sasnauskas 
vasario 6 d., buvo išvykę

18 d., Šv. Jurgio 
prasidės dvisa-

Vietos ukrainiečių laikraš (
tyje ‘‘Amerika”, vasario 3 
d. laidoje, tilpo (užėmė net 
dvi skiltis) laiškas V. Lozo- atgal į Europą, baisaus ka-
raitienės iš Romos. Laiške ro sūkurį. Nuvykai jam į 
ji piešia pasibaisėtiną būk- Ft. Dixie, N. J., atostogos 
lę lietuvių, kuriuos bolševi-. dar pratęstos dešimčiai die 
kai ištrėmė į Sibirą. Pana
šus laiškas, kuriame ji irgi 
rašo apie lietuvius ištrem
tus į Sibirą, tilpo ir lenkų 
savaitraštyje ‘ ‘ Ameryka-E- 
cho”, vasario 4 d. Pastarąjį) 
laišką yra parašęs prof. P. 
Skowyra, kuriam irgi teko ’ 
ragauti komunistinio rojaus 
sibiriškų vaisių.

i
AMERIKIEČIŲ MALDA

i
A. Narbutas, skyr. rašt.

I

nų.

10,000 BONKŲ
• G1N
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

DEGTINES 
B R AND ĖS 
RUM’O

UŽ LIETUVĄ
“The Catholic Standard 

•and Times” vasario 9 d. 
laidoje tilpo gan ilgas edi- 
torialas antgalviu ‘ ‘What 
About Lithuania?”
Editorialas užbaigtas šiais 

žodžiais: ‘‘God keep Lithua
nia’”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

JVATHAN 
KANTER 

“IJetuviškae
ŽjdnkM"

Mūsų pačių padirbti grašOs 
PARLOR SSTAI — ra 
springBais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas.

Maskolijos "Pagyrų 
puodas"

Dabar, kada Maskolija ne
va jau visiškai mindžioja 
Berlyno švabų galybę, jes 
raudonieji rišėjai iš “Prav- 
dos” ir “Izvestijos" prikai
šioja anglams ir ameriko
nams jų neva neveiklumą, 
kad jie viską palieka atlik
ti vien tik raudonukams. Šis 
vaikiškas gyrimąsis, bei an 
glų-saksų peikimas, užgavę 
net ir kairiųjų pažvalgų an 
glus. kurie per savo organu 
Londone “The Tribūne” at
sakydami maskoliams, paša 
kė, tarp kitko, ir taip:

“Mes gi

Jurgietb
LENKŲ PAGARBA 
LIETUVOS DIDVYRIUI

f

Lenkų laikraštyje “Gwią 
zda Polarna”, vasario 10 d. 
laidoje, buvo įdėtas eilėraš
tis pagerbimui Lietuvos 
prez. A. Smetonos, kurie 
prieš metus sutiko tragišką . 
mirtį.

IŠ JURGIEČIŲ 
PARAPIJOS

Kleb. kun. dr. V. Martu- 
sevičius pastaruoju laiku iš
siuntinėjo parapijiečiams pa 
rapijos finansinį raportą ūži

NEPAMATUOTAS 
GANDAS

Pastaruoju laiku čia bu 
vo pasklidęs gandas apie 
Kazio žadeikos pasitrauki
mą iš visuomeninio veikimo.

Bet tai tik ir buvo gan
dai. Kiek teko sužinoti, jis 
kair buvo, taip ir pasilieka 
visuomenės veikime.

Jei tas gandas būtjĮ pa
sitvirtinęs. mūs veikėjų san- 
burys, arba kaip jį čia va 
dina komitetas, būtų paju
tęs didelį nuostolį. Tokių 
pasiaukojusių veikėjų, kaip

nesame ant tie’* 
jiu naivūs ir vaikiški, kad 
tikėtume į jūsų oficiali pa
skelbimą, jog jūs — masko
liai jau išmušėt net devy
nis milijonus vokiečių, o dvi
dešimts milijonų sužeidėte.

‘‘Pagyrų puodas” Masko 
lijos yra girtis, meluot ar 
šiau čigono. Nes jeigu jie 
tiek daug vokiečių išžudė ii 
dar daugiau sužeidė, o. sr 
prantama, ir daugybę, pasa.- 
jų, tiesiog beskaitlinę paė 
mė į nelaisvę, tai rdvaim 
skverbiasi klausimas: 3. 
kuomi dabar dar sąjunga 
uinkams nriseina Kariautii
su vokiečiais — žmonėmis, 
ar tik su jų šešėliais, arba, 
dvasiomis?” K. V.

I
kad yra K. Žadeika. nedaug 
turime. Ričmondo padauža

I

Į

Pranešam Atidarymą
NAUJO PATOGAUS

SAMDYMO OFISO
323 So. Dearborn

• Santa Fe reikalauja patyrusių ir nepa
tyrusių darbininkų užpildyti platų pasirin
kimą svarbių geležinkelio darbų ..'. Atsi
šaukit i mūsų naują vidurmiestyje samdy
mo ofisą šiandien dėl platesnių informacijų.

OFISO V ALANDOS

Pirmad. ištisai Penktad.—9 Ryto iki 5 PP. 
šeštad. 9 Ryto iki 3 PP.—Sekmad. uždaryta.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURC
4645 So. Ashland Ave_..

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis.

vakarais
Office Tel.
Namų Tel.

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakarę

Jei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS'
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerlv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais įsagai sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERiASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 6Sth Place 
Tel. REPublic 7868

Būkite Malonus 
SAVO, AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią, regėjimo mokslas 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampai 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
K^ądlia 9:30 *.jsu Iki 4:10 p. a.

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

j
i Tel. CANal 0257

Kez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TtL YAKds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo 
1649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
šeštadieniais visa diena.

įjos. F. SUDRIK,
TNC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. OALumet 7237

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

■prtncatnla’ 
Matnaal

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

I
REIKALE PASINAUDOKIT

Telefonas SEELEY 8760

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

er

----------*----------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas. II

I

f rttčiartiento 1- 9a8tadi9Bto vakarai. 
Ofisai yra uždaryta*.

Ateikite šiandie!

s

FURNITURE COMPANY

ITIARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki S vai. popiet.nHK- KITOMIS DIENOMIS — 
| 9:30 vaL vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadieniaia nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, ILL

Telefonas — GROvehill 2242

i
r

BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M. 
WHFC, 1450 K., Kctrego 
vakare — 1:00 f. M.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandas: 3—8 popiet.

Ofiso Tel..........VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA: _
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per Al Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. tr sekmad.

TeL YARds 314A

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. ’

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. TeL REPablic 0054 
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniai, pagal sutarti-

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
Irias. (Jablonskis)

A
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••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-»48»

HE1.P \VANTED — VYRAI

HELP \VANTED — VYRAI

SVARBIAI KARO PRAMONEI 
REIKIA SPRAYER

Patyrusio prie iakerio ir enamel
ŠLAVĖJŲ — D2ENITORIŲ 

NATIONAL 
DIE CASTING CO. 

3635 W. Touhy Avė.
(7200 North)

i

Sekcijos Formanų
KELETĄ KOTŲ DIRBTUVĖJE

BEIT’ YVANTED — MOTERYS

MOTERŲ IR MERGINŲ 
DALINIUI LAIKUI 

5 PP IKI 10 VAK.
Lengvi, švarūs Bindery darbai 
Gera mokestis. Malonios darbo 
sąlygos. Dirbkite savo apielinkėje.

PUIKI TRANSPORTACIJA

S K. SMITH CO.
2857 N. VVestern

GERA PROGA
Pastovūs Darbai

MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M.BORN&CO.
1060 W. Adams St.

REIKIA TUOJAU’!

Automobiliam ir
Trokam Mekanikų

UNIJOS MOKESTIS
Puiki pokarinė proga. Apmokamos 

atostogos ir kitos naudos.
NĖRA ATLEIDIMŲ NUO 

DARBO

SHELL OIL CO.

DARBAI TUOJAU
DĖL

ABELNŲ DIRBTUVĖS 
DARBININKU

PATYRIMO NEREIKIA 
ioo% svarbi radar 

PRAMONE

★ k
Gera Mokestis. Automatiškas 
pakėlimas. Bonai. Dykai ap- 
drauda. Dirbkit vienoj ar ki
toj mūsų dirbtuvėj.

DIDŽIOJI DIRBTUVĖ:
4545 VV. AUGUSTA BLVD.
DIRBTUVES SKYRIUS:

973 VV. Cullerton
Darbininkų taipgi reikia mūsų di
delėje Cafeterijoj didžioje dirbtu- 

Į vėje. Pilnam ar daliniui laikui.
Valgis, uniformos ir apdrauda 
duodama.

MOTOROLA

Dirbkit Pergalei!!’.!

Assemblers
Dženitorkų 

Siuvimo Mašinoms
Operatorių 

Oilers

i

Dirbkit už gerą algą ir viršlaikį. 
Uniformos duodama. Dykai busais 
patarnavimas. 48 vai. į savaitę.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 VV. 66th ST.
PORTSMOUTH 6277

4

2701 W. 31st ST.

Gaiviu Mfg. Corp.
4545 VV. AUGUSTA BLVD.

CLERKS — TYPISTS 
STENOGRAPHERS

Fųll or part time, time and % for 
overtime. Modern office, congenial 
surroundings.
SUPERIOR SLEEPRITE CORP. 
2229 S. Halsted. MON 3690

Bishop 2814 DIRBKITE 
DALINTU LAIKU

Mums Reikia Mūsų

SPOT WELDERIŲ 
PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

Taipgi

ABELNŲ 
DIRBTUVĖS

DARBININKŲ
PATYRUSIŲ AR NE

Pastovūs darbai su užtenkamai 
viršlaikio mokant laiką ir pusę 
virš 40 vai.

—PATOGIOJ VIETOJ—

CAFETERIJOJE
10 RYTO IKI 3 PP.

Mūsų Cafeteria yra erdvi, gerai 
įrengta. Modemiška visose sri
tyse.

Gera Mokestis ir Valgis
UNIFORMOS DUODAMOS

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 VV. 66th ST.
PORTSMOVTH 6277

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

SU AR BE PATYRIMO 

MES IŠMOKINSIM 
PASTOVUS DARBAI 

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus. 

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M.BORN&CO.
1060 W Adams St.

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

OFFICE GIRL
MAIL CLERK

Mūsų darbininkai gauna DYKAI 
grupės gyvybės apdraudą, ligoni
nės priežiūrą ir kitas naudas.

Atsišaukit

CRESCENT

-DĖL—
MOTERŲ

Valandoms:

40 HOUR VVEEK 
GOOD PAY

Steady position with post-war 
future

Opportunity for advancement 
dependant on ability

TOOL & DIE CO.
4140 BELMONT AVĖ.

5:30 vak. iki 12 naktį
KARO PRAMONĖJE ATLAS

REIKALINGA 
LIETUVIŠKOS 

RUGINES DUONOS 
PATYRĘS KEPĖJAS

Darbas dienomis. Aukščiausia 
mokestis

ATSIŠAUKITE

NEVV PROCESS BAKING 
COMPANY 

2883 S. Hillock Avė.
(1 blokas į žiemius nuo Archer 
Avė. 3 blokai j rytus nuo Ash
land Avė.)

DINING ROOM 
PATARNAUTOIŲ 

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

SPRAYER — FINISHER 
CABINET MAKER 

CASKET TRIMMER

Employment Oflson Moterims 
Street Floor

309 VV. VVASHINGTON ST.
CHICAGO

AMERICAN CASKET CO. 
1313 VV. Division St.

DOCK VYRŲ

TRUCKING, INC.
443 VV. 38th PI
OAKLAND 7878

DIRBTUVES DARBA! 
SVARBI PRAMONE 

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.
GERA PRADINĖ MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA 
ATSIŠAUKITE 

MARTIN—SENOUR CO. 
2520 S. Quarry St. 

VICTORY 5000

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

VALYMUI MOTERŲ
DIRBTI DIENOMIS

Malonios darbo sąlygos ir aplin
kybės. Gera mokestis, laikas ir 
pusė virš 40 vai. Atsišaukite.

EXCEL
AUTO RADIATOR CO.

320 W. 21 st ST.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

I Skelbkitės “Drauge”.

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH
Vasario 4 d. kleb. kun. K. lo. Daug žmonių susižeidė 

Juozaitis bažnyčioj ragino į tą dieną.
visus ■užsirašyti katalikiš
kus laikraščius: jaunimas i 
angliškus, o suaugę “Drau-j 
gą”, “Darbininką”, “Gar- 
są”> “Laivą”, ir barė tuos, 
kurie skaito komunistų laik
raščius. Sakė, aš pats ma
čiau ant stalo paklotą velnio 
popierį. Sakė, tik pagalvo
kit, ar gali būti geras pa- 
rapijonas, kurs 
dviems ponams? Jis 
duobę savo tėvynei.

tarnauja 
kasa i

i 
Į

i

BOXMAKERS, INC.
2555 W. DIVERSEY

ARMITAGE 1060

GENERAL UTILITY 
DIRBTUVĖS DARBININKIŲ 

SU AR BE PATYRIMO 

MES IŠMOKINSIM
PASTOVUS DARBAI

Vasario 11 d. buvo 
lentine” šokiai parapijos 
lėj. žmonių buvo daug, 
si gražiai linksminos.

“Va-
sa-
Vi-

Negaliu užmiršti Ameri
can Cleaners savininkės Nau 
jckienės. Ji šauniai pasiro
dė. Pavaišino savo kostu- 
merius ir taipgi neužmiršo 
“Draugo” ksrespondento. A- 
čiū.

Daugiau biznierių nesima
tė, bet Antanas Kairys vi
sus atstovavo; visus vaiši
no ir su korespondentu su
sipažino, Antanas geriems 
darbams nesigaili cento. 
Daug aukoja parapijai, drau , 
gijoms. Jis visados stovi pir
moj vietoj.

Rcckforde per ilgą laiką 
buvo plėšimų. Policija dėda
vo pastangų, bet negalėda
vo sugauti visų, nes saky
davo. kad iš kitų miestų 
atsibaladodavo.

Dabar pasirodė, kad tar
pe pačių policmonų yra plė
šikų. Jau trys sėdi kalėji
me, o vienas išbėgo. Bet ii 
tas bus sugautas. Sako, bue 
dar daugiau suimtų. Jie plė
šė krautuves. Vienas net 22 
metus buvo policistu ir tos 

, gengės nariu.
Lietuviam? linksma, kad 

lietuviai policistai neįsima 
šė toj gengėj. Yra penki lie
tuviai policistai.

žmonės sako, kad šluoti 
lauk visus valdininkus, nes 
jie gerus policistus išvaikė, 
tik pasiliko dauguma divor- 
suotų policistu.

I 
__________________

Vasario 16 paminėjimas 
nukeltas i vasario 25 d. dėl Į 
to, kad tą die'ną negauta 
kalbėtojų. Bus graži progra
ma. Dalyvaus mokyklos vai
kai. parapijos choras, Juo
zo Bacevičiaus kvartetas. 
Bus trumpas veikalas ir mo
nologas. Bus ir garsūs kal
bėtojai.

Teko girdėti, kad ir 
munistai susirūpinę ir 
žada būti tose prakalbose.

Biblistai gieda vieną gies
mę su komunistais. Būtų 
gerai, kad ir jie ateitų pa
siklausyti.

A. L. 
Rockford 
jo dirbti Lietuvos gelbėj 
mui, išėmus komunistus ii 
biblistus. Bet jie baigia ny
kti, kaip sniegas nuo sau 
lės.

ko-

Tarybos skyrius 
lietuvius suvieni-

i _

Rockfordiečiai atsiprašo 
“Draugo”, kad negalėjo da
lyvauti koncerte. Buvo sli
dus kelias; lietus lijo ir šą-

J

I 

[

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MTSS RIO

M.BORN&CO.
1060 W Adams St.

VYRAI IR MOTERYS
I T ■ u i________ r > r ir t_____________ ___

VEITERKŲ 
HANDY VYRO 

MOTERIS VIRĖJUI PADĖJĖJA
VIELA RESTAURANT AND 

COCKTAIL LOUNGE 
6658 S. WESTERN AVĖ.

i

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — Vartotas analinis 
ir sreso p«-?ius. Taipgi lova ir ka- 
modS ir kitos reikrnenos. Atsišau
kite — 2034 S. UNION AVĖ., Chi- 
<ago.

Platinkite “Drangą' .

Or.Gęj Balčitienės 
Albertas buvo parvažiavęs 
iš kariuomenės 10-čiai die 
nų pas savo žmoną ir duk
terį bei namiškius.

Albertas yra narys LRKS 
137 kp.

Adelės Lukošienės sūnus 
Motiejus paviešėjęs 30 die
nų vėl išvažiavo atsisveiki
nęs savo brangią motinėlę ir 
sesutę.
SERGA

Elzbieta Peterienė eidama 
į bažnyčią (susižeidė par
puolus ant ledo). Magdalena 
Grybienė, Bendorienė — vi
sos Šv. Antano ligoninėj.

Antanas Remenčius ran
das švedų ligoninėj.

Petras Povilaitis, Apoli
naras Aštikis, Juozas Gri- 
cas, Antanas Valis, Andrius 
Škėmas. Vincentas Survilas, 
Antanas Bendoris, Mrs. Pan 
kauskiena ir Vincentas Ju
dickas gydosi savo namuo
se.

Draugai prašomi aplanky
ti.

Kad Dievas duotų visiems 
sveikatos.

sūnus

! rutil” buvo priversta mu- 
fintis kitur.

O, štai, jums, tavorščiai, 
kita bimbinė navyna iš Lie
tuvos.

“Žemės gražinimo darbai 
Ukmergės apskrityje vyksta 
pilnu tempu. Iki rugsėjo 25 
d. atsiėmė iš buožių ir dva
rininkų savo sklypus 1256 
tarybiniai naujakuriai.”

Kadangi balšavizmo azia- 
tiniam utėlynui 1940 m. už
plūdus Lietuvą, šimtai tūks
tančių lietuvių buvo išvary
ta j Sibirą, tai šitie 1256 
naujakuriai tiktai Ukmergės 
apskrityje yra ats’ųsti iš 
Rusijos gilumos maskoliai- 
kacapai.

Lietuviški balšavikai tie- 
šijasi, kad į lietuviškas so
dybas Stalinas sodina kaca- 
pus. Jie sako, kad tokiu bū
du Lietuva laisvinama.

Po svietą pasidairius
Kaip tik 1940 metą Lie

tuvą apnyko Stalino utėly- 
nas, atsiųstas iš Azijos, ir 
visokie kirgizai, kalmukai, 
čerkesai, Amerike lietuviš
ki balšavikai tuojau suska
to mokytis maskoliškos šne
kos. Vienur jie steigė mas
koliškos šnekos kursus, ki
tur, priklodui, Čikagoj, to
kias škules atstodavo žydiš
kos pirtys, kur besišutinant 
tik ir girdėjosi “mat”, ‘mat’, 

i “po mat” ir t.t. Daugelis 
mislydavo, kam čia reika
linga lietuviams toji masko
liška šneka. Bet balšavikai 
figeriavo, kad jiems toji šne 
ka bus labai zgadlyva. Taip 
ir įvyko.

Štai, lietuviškos balšaviki- 
nės gazietos kai kada pa
duoda Iš Lietuvos žinių, ku
rias išmokę maskoliškos šne 
kos lietuviai verčia savo 
braticams-maskoliams, kad 
jie tiešytųsi. Priklodui, im
kim Bruklyno Bimbos ga- 
zietos žinias iš Lietuvos. 
Štai, viena:

“Sborutii” įsteigė atlarki
nių medžiagų (ar tai ne tas 
pats, ką Amerike regsai? — 
prof. Kamp.) rinkimo sky
rius Kaune. Panevėžyje, Bir 
žuose, Rokiškyje, Utenoje. 
Kėdainiuose. Pabradėje, Ei
šiškėse, Vilniuje.”

Šita įstaiga, kaip ir jos 
pavadinimas, yra grynai 
maskoliška, 
balšavikai vesdami jas 
koliams juos tiešija, 
štai, jų bratcai plečią 
veiklą Lietuvoj.

Gera būtų, kad kacapiš- 
kas “Sborutol” surinkęs Lie 
tuvoj regsus išsinešdintų į 
kacapišką rojų. Ale sunku 
to tikėtis. Rusija balšavikų 
taip nugyventa, kad ten nei 
regsų nėra. Dėlto ir “Sbo-

yra
bet lietuviški 

mas- 
kad. 
savo

Klebonas pranešė, kad ga
vėnios metu pamaldos bus: 
trečiadienių vakarais ‘‘grau
dūs verksmai”, o penktadie
nių — stacijos. Ragino vi
sus lankytis ir per gavėnią 
susilaikyt-’ -uo linksmybių

l

Kinija yra vienintelė šalis, 
kuri neturi savo tautos him
no.

Padėkime Lietuvai Atgauti Laisvę. Remkime 
Aukomis Amerikos Lietuviu Tarybą ir 

Jos Informacijos Centrą
kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tautos troškimus.

Iškirpkite, išpildę šį lapeli, ir pasiųskite kartu su savo au
ka AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS CENTRUI:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, 1739 SOUTH 
HALSTED STR., CHICAGO 8, ILLINOIS. U. S. A.

Čeki arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko 
Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs-usi siunčiu Amerikos Lietuvių Tarybai 

laisę.
auką paremti lietuvių tautos kovą už

(parašas)

(adresas)
i
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Už Nepriklausomu Lietuvį!

VASARIO 16 DIENĄ PASIRYŽKIME UOLIAU IR 
ENERGINGIAU PADĖTI LIETUVAI ATGAUTI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kilus pirmajam pasauliniam karui, lietuvių širdyse 
padidėjo viltis atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Lais
vės kovų kelyje daug kliūčių sutikta, bet jos liko nu
galėtos lietuvių galinga valia, ryžtingumu, ir dideliu 
pasišventimu.

KĄ PASAKĖ PASAULIUI?
Atėjo 1918 m. vasario 16 d. Garbingi lietuvių tautos 

vaikai visam pasauliui pasakė: mes skelbiame nepri
klausomą Lietuvą, demokratiniais pagrindais sutvarky
tą valstybę, su sostine Vilniuje. Buvo tartas žodis lie
tuvių tautos atstovų, ir pasirašytas. Tartas lietuvių 
nepriklausomybės atgavimo žodis turėjo tapti faktu, 
tikru gyvenimo įvykiu. Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tas buvo apgintas darbais, pasišventimu ir heroiškais 
veiksmais. Ir tie heroiški Lietuvos vaikų žygiai paro
dė, kad lietuvių tauta yra verta nepriklausomybės. Ir 
Lietuva tapo nepriklausoma valstybė.

Po pirmojo pasaulinio karo Lietuva buvo laisva ir 
nepriklausoma valstybė iki 1940 m., birželio 15 die
nos, kol rusai bolševikai neišplėšė klastos, prievartos 
ir ginklo būdu Lietuvos nepriklausomybės.

1918 m. vasario 16 dieną lietuvių tautos akys džiaugs
mu spindėjo, nes nepriklausomybė buvo paskelbta, gi 
1940 m. birželio 15 dieną Lietuvos veidas krauju pas
ruvo. nes galingas priešas Lietuvos nepriklausomybę 
pradėjo naikinti. Ir neužilgo bolševikai suktais būdais 
Lietuvą, prieš jos žmonių valią, prisijungė prie Sovietų 

- Rusijos. Rusai bolševikai nuo 1940 m. birželio 15 d. 
iki 1941 m. birželio 22 d. buvo okupavę mūsų tėvų ir 
brolių kraštą. Kilus vokiečių karui su sovietų rusais, 
Lietuvą pavergė vokiečiai naciai, kurie neatsižvelgė, 
kad Lietuva buvo vėl pasiskelbusi nepriklausoma val
stybe, ir tūkstančiai lietuvių buvo paaukoję savo gy
vybes už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

IR VĖL UŽGULĖ OKUPACIJA
Praeitą vasarą į Lietuvą vėl įžengė rusai bolševikai. 

Maskva skelbė, kad Lietuva tapo išlaisvinta. Taip, ta
po išlaisvinta nuo nacių okupacijos, bet vėl užgulė Lie
tuvą bolševikų rusų okupacija. Šį kartą daug baisiau 
bolševikai elgiasi su' lietuviais, keršydami jiems už jų 
pastangas būti laisvais ir nepriklausomais.

Lietuva šio karo metu jau trečią okupaciją pergy
vena. Tačiau lietuvių tauta savo dvasioje ir savo troš
kimuose tebėra gyva ir nepalaužiama, nors Lietuvos 
vaikai Sibiro dykumose ir Vokietijoje išblaškyti.

PRASIDĖS TAIKOS KONFERENCIJA

Juk šis karas kada nore baigsis. Prasidės taikos kon
ferencija. Ir taikos konferencijoje vėl jaudinančiai bus 
sprendžiamas tautų ir valstybiij likimas, bus organi
zuojama nauja, tikėkime, geresnė pasaulio santvarka. 
Kaip istorija rodo, visose taikos konferencijose iškil
davo savanaudiškų bei imperialistinių reikalavimų, ly
giai kaip jose netrūkdavo geros valios, kilnaus kitų in
teresų gynimo. Ar artėjančios taikos konferencijoje vy
raus kilnios žmonijos pajėgos? Ar jų žodis bus lemia- 
mas? Norisi tikėti, jog taip.

NIEKADA LIETUVA NEIŠSIŽADĖS SAVO ŠVEN TOS 
TEISĖS — NEPRIKLAUSOMYBĖS

Tada, be abejonės, bus atsiminta, kad ten Europoje, 
kur ribojasi Rytai ir Vakarai, yra trigubos okupacijos 
auka Lietuva, laisvės ištroškusi sulis, kuri niekados 
neišsižadės savo šventos teisės gyventi nepriklausomą 
ir pažangų gyvenimą.

Ginklų sūkuryje mažai valstybei sunku gintis prieš 
nepalyginamai didesnius ir tvirtesnius kaimynus, ku
rie vadovaujasi kriterijumi: ‘‘jėga yra teisė’’, žinome, 
nors Lietuvos kaimynų pusėje buvo jėga, bet už tat 
lietuvių pusėje buvo ir tebėra teisė, kurios demokratinis 
pasaulis negali neatsižvelgti (nerespektuoti) be nusi
kaltimo savo principams, dėl kurių kovoja.

Medžiaginės jėgos garbinimas smogė mirties smūgį 
kūrybiniam tautos pašaukimui. Visos jėgos buvo su
telktos žmonijos ir jos kultūros naikinimo tikslams. 
Milijonai jaunų gyvybių krito, upės nekalto kraujo nu
tekėjo *ne tam. kad gyvieji likę vergautų, arba ryto
jaus tautos vėl ruoštųsi skerdynėms, kad imperialistai 
strateginių sienų priedanga kėsintųsi sunaikinti išti
sas svetimas tautas...

SUTELKIME JĖGAS KOVAI
Kaip nacizmas, taip ir agresingasis bolševizmas ar

ba sovietizmas yra ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
priešas. Jokia nauja pasaulio organizacija nebūtų įma- 
noma, jei bolševikams būtų leidžiama kalinti Europos 
civilizuotas tautas...

Šiandien vasario 16 d. — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventė. Šiandien liūdna Lietuvoje, nes 
jos nepriklausomybė išplėšta, bet mes Amerikos lietu
viai šiandien, su j ungkime visas jėgas dideliam tikslui, 
būtent, kovai už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuva ko
voja už nepriklausomybę, padėkime jai laimėti garbin
gą kovą!

APŽVALGA
Griežti lenkų pareiškimai

Amerikos ienkų tarpe ir jų spaudoje kilo didelė ne
pasitenkinimo audrą, kai paaišKėjo kai kurie trijų di
džiųjų pasitarimai Krymo konferencijoje, 12 vasario, 
ryšiumi Lenkijos klausimu dėl jos sienų.

Daily Zgoda, Chicagos lenkų laikraštis, vasario 14 
dieną, ryšiumi su trijų didžiųjų nutarimu, parašė ve
damąjį straipsnį, kuriame sakoma, kad Lenkija pralai
mėjo karą, ir buvo iš naujo padalinta, ir yra su Len
kija blogiau elgiamasi, negu su pasidavusiais (pralai
mėjusiais) asies buvusiais pritarėjais (satellites).

“Amerikos spauda sako, kad Lenkija pasistūmė į va
karus.” — Zgoda vedamasis tęsia. “Lenkija nėra čigo
nų vežimas vykti šiandien čia ir ten rytoj.“ Šis pareiš
kimas buvo padarytas ryšiumi su tuo, kad girai Len
kija gausianti Vokietijos žemių vakaruose ir šiaurėje; 
kaipo atlyginimą už jos netekimą žemių rytuose Ru
sijos naudai.

Lenkų Daily News irgi puolė planus. Lenkų Courier 
of Milwaukee, Wisc., griežtai protestuoja prieš trijų 
didžiųjų nutarimus.

Lenkų-Amerikos laikraštininkai, atstovaują devynis 
dienraščius ir apie 20 savaitraščių, susirinks sekmadie
nį į lenkų moterų sąjungos salę, 1309 N. Ashland Avė., 
sušaukti Lenkų-Amerikos kongreso, kad suvienodinti 
veiklą spaudoje prieš trijų didžiųjų nutarimą.
★

Nieko neužsiminė
Londono lenkai pasisakė prieš trijų didžiųjų nutari

mą Lenkijos atžvilgiu, bet sovietų rusų laikraščiai nie
ko apie tai nė vienu žodžiu neužsiminė. Raudonieji ig
noruoja Londono lenkus.

Sovietų rusų laikraščiai savo skaitytojų neinformuo
ja ką kiti veikia ir kaip kiti mano apie bolševikų pla
nus. Mat, jiems nepatogu, nes bijo sukelti skaitytojų 
protuose kritikos.
*

Per akis meluoja!
Iš Washington gauta žinia, kad Sovietų ambasados 

informacijos biuletenis beveik penkis puslapius pašven
tė Rusijos bažnyčios įvykiams, ir pareiškė, kad Sovie
tų Rusijoje yra pilno tikėjimo laisvė. Biuletenyje rašo
ma apie išrinkimą Rusijos patrijarko Alexius.

Tiesa, pravoslavai paskutiniu laiku daugiau gavo ti
kėjimo “laisvės”, negu turėjo prieš šį karą, bet tai ne
galima vadinti tikėjimo laisve, nes pravoslavų bažny
čia yra pajungta komunistų politiniems tikslams.

Katalikai Sovietų Rusijoje yra apverktinoje padėty
je, beveik visi katalikų kunigai randasi kalėjimuose 
arba koncentracijos stovyklose.

Kai bolševikai sako, kad Sovietų Rusijoje yra pilna 
tikėjimo laisvė, tai jie per akis meluoja, ir net nepa
rausta. Tokia jau jų taktika.

TĖVYNĖS LAUKUOS
Krinta nuo medžių pageltę lapai, 
Kur tik pažvelgiu kapai ir kapai, 
Kaikur kryželiai sukniubę tyli, 
O iš griūvėsiu vien raudos kyla...

%

Kur gi tie himnai kur čia skambėjo? 
Tik šnara liepos lankstomos vėjo. 
Kančiomis grįsta padrngė rūsti. 
Žemė kraujuose išmirkus dūsta.

Kodėl tiek skriaudų, tiek dienų juodų?
Taurė išgerta karčiųjų nuodų
Argi tėvynė tau yr’ taip skirta?
Kad tokia kaina būtum atpirkta...

Laisvutė

čiusi, tačiau, regėti, įspėjo; 
kas atklydo į jes bėdiną gry
telę, ties kuria gražiai ža
liavo rūtų darželis, marga
vo nasturkos ir paskutiniai 
jurginų žiedai.

— Atsiprašau... prašau at 
sigerti vandens

— Gal įeitum ponas į gry
čią. o aš bėgsiu į šu’inj at 
nešti. Mūsų šulinys senas, 
vanduo neskanus... Tuoj pa ■ 
nešiu iš kaimyno.

— Geras bus ir jūsų van
duo.

— Bet kur!... Negeras
Daugėla įžengė pasilenk

damas į mažytę molio asla 
priemenėlę, su rarkinėm gir 
nom kampe ir keliais ūkio 
baldais. Iš čia vėl susilenk
damas nusekė paskui Vik 
tutės į gryčią. Ir toji buvo 
maža, žema, su trim mažy
čiais langeliais, didele kros
nim kampe ir paprastais bal 
dais pasieniais. Tačiau bu
vo švaru ir visur pastebima 
rūpestinga šeimininkės ran 
ka; neturte trūkumus dang
stė gabių rankų papuošalai 
iš karpyto popieriaus ir šiau 
dų. Pasieniais šventųjų pa
veikslus puošė popierinės gė 
lės, palubėse kybojo judą 
pakšteliai ir pintinėlės, įsta
biai padarytos iš kiaušinių 
kevalų ir šiaudų.

—Prašau sėsti, — pa
kvietė, priekyšte pašluosty
dama suolą, gale stalelio: 
— aš tuoj atbėgsiu.

— Ačiū... tik be reikalo 
vargsti tamsta.

Bet ji nebeklausė ir, ki

★★VAIDILUTĖ

i E V 1 S K E ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

★

(Tęsinys)
. Sugrįžęs į tėviškę, gau

davo in jis tų laikraščių, 
taigi per juos ir bandė pa
judinti savo kaimynų susi
pratimą ir įtraukti jus s į 
aktyvųjį darbą. Tačiau dir
vos tai idėjai nerado. Kai
mynai mėgdavo pasiskaityti 
laikraščių bei pasiklausyti 
Klemenso kalbų apie didžią 
Lietuvos praeitu, apie jos 
skurdžią dabartį, tik gyvuo
ju idėjos darbu nesidomėjo 
mo rate. Tokia ypatinga ma
terialistiška nuotaika vyra
vo kaimiečių tarpe; seniams 
terūpėjo ūkio reikalai, jau
nimui vakaruškos, papuos 
lai, kertavimas — aukšte a 
nių siekimų, idėjų neieške- 
sustingę s?-’’n pilko gyveni- 
jo, knisdami kaip kurmiai, 
kiekvienas savo žemės ga
balą. Tik paskiri, tie iš tam
sos į šviesą išėję kaimo vai
kai. kėlė iš praeities kapo 
Lietuvos kalbą ir būdą, ne
drąsiai įžiebdami svajoja
mos laisvės kibirkštėlę.

Apsivylęs Klemensas pra
dėjo šalintis savo jaunystės 
draugų kaimiečių, artėda
mas labiausiai į gamtą, ku
ri duodavo jam ir moralaus 
pasitenkinimo ir pramogos. 
Medžioklė virto didžiausiu 
smagumu ir sportu, o visoje 
apylinkėje buvo puikiausia 
tam sportui dirva. Visa pa 
nemunė juodavo nuo ančir 
pulku, po pievas slapstėsi 
kurapkų šeimos, tarp bul
vienų snaudė zuikiai, o ai 
timame Karališkos girios 
raiste tetervinai.

Šautuvą ant pečių užsi
dėjęs ir šunį Arą pasišau
kęs, išeidavo beveik kasdie
ną braidyti po pievas ir šlai
tus, tykodamas aukos. Ir juo 
daugiau ir paukščių ir zui
kių nudėdavo, juo smages
nis grįždavo į namus, išai 
kęs. pavargęs, bet patenkin
tas.

Kartą bemedžiodamas at
sidūrė pagiryje, kur tupėjo 
kelios plecininkų trobelės, jų 
tarpe pirmutinė iš krašto 
buvo Viktutės Budraitytės 
buveinė. Dėdamasis esąs, iš
troškęs, priėjo prie perkry 
pusios žemos grytelės ir, į 
langelį pabarškinęs, papra 
šė atsigerti. Sugirgždo pra 
siverianči.os durys, ir am. 
slenksčio atsistojo jauna 
mergaitė.

Niekuomet nebuvo jos ar 
ti matęs, tik tiek, ką tą kar
tą pušynėlyje su broliu, ua- 
bar pamatė jos veidą — pa
prastai gražų jaunos mei- 
gaitės veidą, tačiau vieną 
tų, kurie iš pirmo žvilgsni, 
patraukia akis, į kurias ne
jučiomis linksta širdis. Stc 
vėjo ties juo bėdinai, bei 
švariai apsivilkusi, vienplau 
kė. basa, atraitytom drobės 
marškinių rankovėm — ti* 
ką atsitraukusi nuo darbo. 
Žiūrėjo nustebusiom akim 
silpna šypsena ant pilnų ne
didelių lūpų. -r skaisti su 
miširno varsa užliejo jo 
skruvstv.s

Ir ji nebuvo jo arti ma

birą pasiėmusi, išbėgo pro 
duris.

((I>us daugiau)
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LITHUANIA MUŠT BE FREE AND INDEPENDENT!
X

THE TRAGEDY OF LITHUANIA
FROM THE SIDEL1NES, vve 

have silently. būt vvith the deep- 
est interest, vvatehed the unfold- 
ing of the tragedy of Lithuania. 
Almost tvvo years have passed 
sinee vve reluctantly vvithdrevv 
from a eomparatively active par- 
ticipation in Lithuanian life. And, 
during those tvvo years vve have 
seen a suceession of hopes and 
dreams for the land of our fath- 
ers glimmer brightly, flicker and 
die out. With sadness, and per- 
haps even a feeling of bitterness, 
we have had to temper our joy 
at the glorious sūecesses of our 
armed forces with the unpleas- 
ant realization that the end of 
this war will not bring freedom 
and liberty to all the peoples of 
the world who now suffer 
agony of 
slaverv.

IT 1S 
diers are 
lošt cause. 
cause is net a just one. It is not 
because every American who is 
working and sacrificing to bring 
the day of vietory eloser is not 
doing enough.

FREEDOM AND LIBERTY 
are štili the beacon-lights guid- 
ing our armed forces on their 
bloody road to vietory. Būt free
dom is no longer interpreted in 
the šame way by all those who 
fight in its name. To the Ameri
can people it has only one mean- 
ing—guaranteeing for all man- 
kind its God-given right to hap- 
piness and freedom from all 
fear and oppression. Būt to oth- 
ers who will also have a shaie 
in the coming vietory. freedom 
is already being interpreted in 
strange new terms. lt is being 
<jualified by such terms as “pro- 
teetive spheres of influenee, ” 
"military necessity.” 
ed democracy of the 
‘‘seeurity measures against fu- ies

foreign oppression
the 

and

sol-NOT because our 
being sacrificed for a 
lt is not because our

the 
oi

op- 
bui 
the

galiant defense of their home- 
land.

WE MA Y AS WELL face 
the bitter truth and stop eating 
our hearts out vvith falše hopes 
ind vvishful thinking. This facl 
is apparent—Lithuania vvill not 
regain her freedom and inde- 
pendenee vvhen Nazi Germany >s 
defeated. The leaders of Soviet 
Russia vvill continue to make 
sanctimonious protestations of 
love of '‘freedom and democra
cy,” and of their desire to ' keep 
the peoples of the vvorld fr<< 
from oppression and fear"—and 
vvill continue in their plans te 
sovietize Lithuania, plans vvhicl 
already are taking “form in 
“liberated Soviet republic 
Lithuania.”

A CEN'TURY OF Czarist 
pression and tyranny served 
to strengthen and encourage
Lithuanian people in their burn- 
ing desire to be free and inde- 
pendent. The šame passionate 
love of freedom štili burns

I white-hot in the heart of every 
I Lithuanian.

THE RED COMMISARS, vvho 
į have recently replaced the Nazi 
j gauleiters in Lithuania, knovv
• this. They realize their efforts 
■ to destroy the intense patriotism 
and vearning for freedom within 
the hearts of the 
futile. Būt they 
and inhuman plan

I come this spirit 
1 resistance.
od vvhich they and 
have used in the past and up t/ 
the present vvith sueh ruthless 

; effectiveness. It consists of tear- 
ing Lithuanian men, vvomen and

• children from the bosom of their 
families and forciblv deporting 
them to prisons and concentra-

“controll- tion camps thousands of miles 
future,” from country and home. Famil- 

are tom apart, homes dis- 
ture aggression,” and all the rupted. properties seized and ap- 
similar tortuous phrases invent- propriated by foreign colonists. 
ed to gloss over a ruthless self- We can expect the Soviet occu- 
interest and greed vvith a thin ' pants of Lithuania to continue 
coating of respectability and vir- 
tue.

LITHUANIA IS ONE of the 
countries vvhich has already been 
seleeted to permanently "enjoy ” 
the blessings of this new ‘ con- 
trolled democracy.” She has al
ready been “liberated” three 
times during the past four 
years, and it mušt be admitted

people vvill be 
have a eruel 
ready to over- 
of Lithuanian 

lt is the šame meth- 
the Nazis

i this coldly brutal method of ex- 
• terminating a nation by destroy- 
ing its very foundation—the fa- 
mily and home.

IT IS A DEPRESSLNG and 
apparently hopeless pieture of 
Lithuania’s fate which w‘e have 
given in the paragraphs abov<,. 
lt is not a pleasant duty to look 

___  the bitter truth in the face, būt 
that the Nazi and Soviet “liber- before we can look ahead to the 

future.. it is necessary for each 
of us to realize what the situa- 
tion is, shom of ai! sentimentą 1- 
itv and wishful thinking.

, ‘TWO FACTORS—both o’f in- 
estimable importance — relieve 
the darkness of the pieture, and 
give more than a glimmer of 
hope for Lithuania’s future.

ONE IS THE INDOMITA- 
BLE spirit of the Lithuanian 
people. This flame of passionate 
resistance to oppression and 
slaverv — which has b u r n e d 
throughout the centuries in the 
hearts of our people—can never 
be quenched. Crueltv and op
pression only make it burn all 
the brighter. And wherever in 
the world a Lithuanian may be, 
—whether deported to the wastes 
of Siberia, suffering in a prison 
camp in Nazi Germany, or liv- 
ing as an exile in some distant 
land—there the soul of Lithua
nia štili exists. And i'f the Red 
“liberators” succeed in 
ating every vestige of 
nianism 
fathers, 
land is 
Russian 
not be 
be ai i ve wherever one 
sons or daughters exist 
face of the earth. The heart and 
soul df a people make them a na- 

Ition—not their moteriai wealth. 
į their military power. or the 
length and breadth of their land. 
And the soul can never l>c des- 

■ t royed.
THE OTHER FACTOR uhieh 

also encourages us to hope for 
a brighter future—some day. 
somehow—is the merai support 
and sympathv which goes out to 
suffering Lithuania from throu 
ghout the world. Most of the 
governments df the wor!d si i P 
refuse to recognize the Soviet 
elaim to Lithuania, and conti
nue to reeognize the minister s 
and consuLs of independent Lith
uania as her only true repre- 
sentatives.

. OUR OWN GOVERNMENT. 
in spite of great diplcmatic 

Xor the Commiinist ParG, bu! iu lyressure, has eeusisteutly refused

? 7

ators” have. vvithout esaggera- 
tion, overvvhelmed the Lithua
nian people vvith killing kind- 
ness. Naturallv, the "liberators” 
‘found countless thousands of 
Lithuanians vvho did not show a 
proper understanding and ap- 
preciation of the nevv ‘ ‘ freedom 
vvhich had been so generously 
brought to them. For their in- 
gratitude, uncounted thousands 
of tfiese people, wh0 refused to 
see hovv much happier they vvere 
after being “liberated,“ are now 
rotting 
rian 
Nazi 
And 
hovv 
men 
first 
nist 
a bullet through their heads.

THE AMERICAN. and all the 
truly democTatie-minded people 
of the vvorld are shocked at this 
shameful betrayal of the very 
principles for vvhich the allied 
nations are fighting—and by a 
pcvver that is avovvedly fighting 
for and vvith them. Soviet R is- 
sia's declared intention to ab- 
sorb the Baltic Statės is nothine 
more than a deliberate j>erpetu- 
ation of the very evils vve are
unitedlv trying to destroy.

THE RULERS OF Soviet
Russia stand ccndemned before
the bar of vvorld opinion. būt 
they do not mind. Loss of res-
pect is a small priee for them 
to pav for the opporlunity thai 
has been given to them to l<x>t 
and plunder under cover of the 
darkness that envelops thcvvoild. 
Thev knovv that, no matter hovv 
much the ręst of the vvorld may 
disapprove, it is helpless to in- 
terfere. It is a form of black- 
mail vvhich uses the threat of 
vvithdravving military assistanee 
against a common enemv unless 
its own depradations against 
helpless nations are sanctioned. 
It is moral duplieity of the lovv- 
est kind, because it profanes the 
supreme saerifice of millions of 
Russian people who died, not

their lives avvay in Sibe- 
concentraticn camps and 
prisons and labor camps. 
the vvorld vvill never know 
many Lithuanian men, vvo- 
and children received their 
taste of Nazi and Commu- 
“ freedom” in the form of

succeed in eradic- 
vestige of Lithua- 

from the land of our 
and if that. hallovved 

taken over com pietely by 
colonists—Lithuania vvi'.l 

destroyed. She vvill si iii 
of hej 
on 1 he

I

WILL THEY HAVE DIED IN VAIN?

! This is the monument erected in honor oi The l nknown Soldier in Kaunas. Lithuania. The Lith
uanian nation paid homage to its unknown hero who. as did thousands of his brother Lithuanians, 
laid down his life for the freedom and independence of his native land—The Republic of Lithuania. 

j Thousands of Lithuanians—soldiers and civilians—have made the supreme saerifice in this war for 
the šame purpose—to free Lithuania from foreign enslavement. Patriotie Lithuanians everyrvhere are 
determined that their nation shall be free and their country independent. They \vill not bow down 
to either the Brown Nazi or the Red Communist.

WHAT BECAME OF THE LAWFUL 
LITHUANIAN GOVERNMENT ? 
A Report from Siberia

By JOHN MARTIN
■ ment, was also arrested and de
ported to Russia. The šame hap- , bles. 
pened to the Minister o’f Justiee. 
Antanas Tamošaitis, a promin-

j ent liberal and profęssor of Ro- 
jman Law; Dr. Leonas Bistras, 
I ( ’hristian demoerat, former Prime 
Minister and Profęssor of Phil- 
osophv; Vice Premier Kazys Bi
zauskas, Christian demoerat, for
mer Minister to Washington, 
London and at the Vatiean: and

• lhe speaker of the House, Kazys 
; Šakenis, an outstanding publi- 
į eist. General Raštikis, Comman- 
Į der-in-Chief of the Lithuanian 
Į Armv, was also to be deported. 
į VVhen the GPU agents went to 
Į his house he vvas out of tovvn 
, vvith his vvife. So the agents 
' grabbed his two daughters. one
■ four and the other six yea rs 
' old. and deported them to Sibe- 
į ria. Members of this friendly-
to-Russia government suffered

; extrcme hardships, since

the

It is a well-known fact that 
Russia’s chief demand, next to 
territorial annexations, is to have 
Soviet-friendlv governments in 
all countries bordering upon 

I Russia. A model of such a 
i friendly government was that of 
Lithuania in 1939-1940.

On Oetober lOth, 1939
[Soviets concluded a fifteen year 
mutual assistanee treaty 
Lithuania. After 
the Lithuanian government faith- 
’fully exeeuted all of Moscovv’s 
demands. In the summer of 1940 
the Soviets, in search of a pre- 
text for the annexation of Lith
uania, fonvarded an ultimatum. 
dated June 15th, to the Lithua- 

j nian Government demanding 
that the latter consent to a num- 
ber of humiliating conditions. 
The Lithuanian Government 
complied with these demands. 
Arrest and Deportation

In spite of this, all members 
of the Government were arrest- were separated from their wives 
ed in August 1940 and deport- and children who, in turn. 
ed to Arctic Russia together 

į with their families. Only the 
President. Antanas Smetona, and 
the War Minister Ignas Mustei
kis succeeded in eseaping abroad. 
The Prime Minister. Antanas 
Merkys, having found out that 
he was to be arrested. vvent t > 
Riga to fly from there on a 
Swedish plane to Stockholm. He 
was, however, betrayed by a So
viet agent, arrested and deport
ed to Russia with his family.

Foreign Minister .Juozas l’rb- 
švs returned home from a (’abi- 
net meeting to find his apart- 
ment sealed and his ailing wife 
evieted. Urbšys, an independent 
poiitician. the very man who had 
signed the .Tune loth capitula- 
tion in the name of his govern-

with
its signature

they

i

to alter its stand on this matter. 
Wc have every reason to believ - 
that the l'nited Statės will con
tinue to refuse recognition to the 
Soviet occujration of Lithuania. 
no matter what happens at th-‘ 
Peaee < ’onferenee table.

AS INf'ALCVLABLY PREC- 
IO( S as this moral vietory for 
the cause of justiee is. we mušt 
realize that diplomatic recogni
tion and world sympathv will 
not be enough to stem the greed 
of unscrupulous foreign aggres- 
sors. Although the l'nited Statės 
government štili stands morallv 
behind independent Lithuania. 
this will not of itself assure the 
tegnining of her independence 
and freislom when the war is 
over. And we mušt not be so 
ttnfair as to criticize our govern
ment for not taking more ag- 
gressive measures in Ibis ma* 
ter. The l’nited Statės govem 
meni is doing as much for Lith
uania as is possible under t h< 
difficult circumstances. For this 
Lithuania will be eternally grate- 
fdi to her.

J. h.CHAllIS

vvere 
' deported to unknovvn destina- 
tions. The lot of the deported
Cabinet ministers remained a 
mystery for quite some time. 
Escapee Reports

The veil of mystery vvas 1 
recently vvhen a prominent 
uanian citizen vvho had 
sentenced to hard labor in 
lia succeeded in eseaping 
reaching an Allied country. 

I name eannot be disclosed 
cause his family is štili living 
in Lithuania. This thoroughly 
reliable man. possessed of a keen 
sense of oliservation. reports: 
Fate of Prominent
Lithuanians

AIk>ut eighty-five Lithuanians 
j vvho had been arrested in Au- 
i gusT. 1941 vvere. vvhen he let't. 
prisoners in Bolshaya Reshka. 
about 95 miles from Krasnoyar- 
skaya Oblast. Among them vvere: 
Aleksandras Stulginskas. formt 
President of Lithuania: Stasys 
Šilingas, a former Cabinet 
ister: Colonel Kazlauskas 
Major Pomierskis. They 
living in vvooden barraeks 
sleeping on a bare fl<xir. The’r 
fiHHl eonsisted of one plale <>i’ 
soup and a pound of bread dai 

, ly. They had to rise at four i 
the morning and re,tire at nin< 
p.m. The place vvhere they vvork- 
ed vvas alx>ut sis miles distant 

i from their prison. Their vvorkim 
'day lasted fourteen hours. It vvas 
| hard
t rees i n the 
vvork often 
for them to stand 

į vvaist-deep in vvater.
The prisoners did not get anv 

soap. During ihe long Sibcriai 
vvinter they didu t have even 
vvater to wash vvith—it vvas al- 

■ vvays frozen in the below z«-ro 
' temperature. Their elothes vvere 
I ncither changed nor vvashed. 
Thev had to Ik1 worn until they 

iifcU cff their bodies ui rags.

lifted
Lith- 
been

Sibe- 
and 

. His 
be-

T’hey never got any vegeta-
Many of them died from 

seurvy or exhaustion. The ave- 
; rage span oi life in those camps 
I did not exceed ‘f i ve years. Only 
I young and exceptionally strong 
men could outlive a longer or- 
deal. No communication with 
the outer world was permitted. 
They could not write or receive 

' any letters, and were not allow- 
Įed to know uhere their families 
had been exiled. Belonging chief- 
Iv to the intelligentsia they were 

l not permitted to do any rėading.
They had . no holidays or days 

J of ręst.
In the first week of Novem- 

ber. J941 ex-President Stulgins
kis vvas uhisked away to an un- 
knovvn destination. All the pris- 

i< nets were in a statė of e.vtreme 
■ physical exhaustion. Some of 
i them, for instance the
Minister M r. Šilingas, 

j man of small stature, 
' able to do physical 
ivery badly treated 
guards.
Biographies

To the above 
onerous lot of the 
the government of 
some biographical notos 
added.

former 
an old 

hardly 
work. were 

by the

BALTIC ANNIVERSARY
FEBRUARY 16 vvill mark

I the tvventy-seventh anniversary 
of Lithuania‘s declaration of in 
dependence of Russia in 1918. 
That independence vvas fully re- 
cognized in international lavv 
until tvvo years ago. Then—by 
an historic irony. on Lincoln’ 
Day—the Soviet Embassy in 
Washington made public the 
Soviet altitude regarding Lith
uania. Latvia and Estonia. They 
had beconie. said the Soviets

! simply a part of the U.S.S.R.. 
and that vvas that,

The coming anniversary of 
Lithuania's declaration of inde-< 
pendenee prompts a look at the 
record.

On Oetober 10. 1939, Russia 
signed a mutual assistanee paet 

i vvith Lithuania, under vvhich it 
got the right to eertain bases ii 

I Lithuania. Similar pacts had 
i been signed vvith Estonia tSep- 
tember 28) and Latvia (Oetober 

Į 5). The paet vvas to run for fif
teen years. lt actually lasted 
less than one.

\Vith a singular unanimity. 
the parliaments of the three re- 
publics asked. on .July 21, 1940. 
for incorporation in the U-S.S.R. 

' These parliaments had been 
eleeted under the eye of the So
viets, vvho had denouneed the 
three non-aggressicn pacts and 
oceupied the Baltic republies. 
With a metieulousness truly 
Communistic, the Soviets an- 
nounced that the elections had 
gone in their favor by a vote .of 

! 99.19 per cent in Lithuania. 97.6 
| per cent in Latvia and 92.9 per 
i cent in Estonia,

Considering that Lithuania :s 
180 per cent Catholic, these fig- 
i ures vvere certainly impressive. 
j The United Statės Government, 
■ hovvever. vvas not impressed; and 
to this day has failed to recog- 
nize the incorporation. Sumner 
\Yelles, acting Secretary of Statė, 
denouneed ... the devious process 

i u-hereunder the. political inde- 
) pendenee and territorial inte<p-i- 
I t’l of the three. small Baltic ro- 
I publies ... were to be deliber- 
> ately annihilated by one of their

morc< poicerful nciyhbors.
And President Roosevelt, cn 

Jctober 15, 1940, i-eplying to an 
įddress by Americans of Lithua- 
lian origin. said:
lt is stated here that Lith-ua- 

tia has lošt her independence. 
’t is a mistake to say sp. Litli- 
tania did not lose her independ- 
nce,. Lithuania ’s independence 
cas only temporarily put aside.

Būt, “vvhen the devil vvas 
siek..." On .June 21, 1941, Hit- 
er suddcnly declared vvar on 
Russia; and by the end of the 
ear Russia vvas in desperate 

įtraits. On .January 2. 1942, 
l.issia signed the Declaration of 
he United Nations. vvhich ex- 

plicitly bound her to observe the 
irinciples of the Atlantic Char- 

“’er. The second of these princi- 
oles is that the signatery nations 
“desire to see no territorial 
•hanges that do not aecord vvith 
he freely expressed vvishes of 

the peoples concerned.”
The Charter originated vvith 

he President of the United 
Statės and the Prime Minister 
jf Great Britain. In the name 
of its principles both countries 
are pouring out blood and vvealth 

, on a scale the vvorld has never 
i before knovvn. The Atlantic 
j Charter vvas not presented as u 
i code of idealistic principles. The 
President and the Prime Minis
ter vvere moved by “the dangers 
to vvorld civilization arisingfrom 
the policies of 4 military domina- 

I tion by conquest” upon vvhich 
Hitler had embarked. That dan
gei- to vvorld civilization vvill rė
mą in so long as any nation eon- 
tinues to hold to such policies.

The vvorld. outside of the 
Axis and its friends. laughed 
scornfully at the farce of the 
“elections” held in the Baltic 
Statės in 1940. Būt if the elec
tions vvere farcical. the eonse- 
quenees vvere tragic. And it is 
not merely a Baltic tragedy; it 
may yet be vvorld tragedy if the 
principles of the Charter go by 
the board.
(AMER1CA, February 10,19451

FIFTEEN REASONS WHY
LITHUANIA MUŠT BE FREE

re pert on the 
members of 

Lithuania. 
may be

President A. 
years 
peasant-farmer

H e studied agriculture
Austrian universitv. Soon 
graduation he becam-“

a

iStulgin- 
old. H e

Former 
skis is now sixty 
coines f rom 
family. 
i n an 
after
known for his vvritings on agri- 
cultural subjeets. and also as an 
able organizer of farm-coopera- 

IIe. was one of 
on February 
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the 
16. 
of 
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Min- 
a n<l 

were 
and

manual kil>or—uprootin1
Arctic regions. Th< 

made it neer-ssa ry 
for hours

t i ve storos, 
leaders who 
1!>1S signed 
Lithuania ’s 
one of the leaders of the Chr. 
tian Democratic party 
c.ected President of 
fer two consecutive 
1920 and 1923. His 
šonai qualities have 
the unanimous respect 
Lithuanian people. In 
1920 he signed the Peaee Treaty 
with Russia. The realization of 
the agrarian reform is to a great 
extent his work.

Stasys Šilingas is alx»ut 63 
years of age. H e graduated from 
the faeulty of law of Mosco^ 
I'niversity. He speaks perfect 
Russian. and had a special un 
derstanding of Russian philoso 
phy df life. Before the war h< 
was Minister of .Justiro, 
President of the Society 
Russia. Though knotvn for 
pro-Russian feelings he was 
rested 
tfter the 
Lithuania.
fate
ers 
daitis and Dr. 
tis, the leaders 
tie party Dr. 
and Dr. Ignas 

įwriter Gustainis

he vvas 
Lithuania 

temis — ii 
great jhm

gained him 
of the

July of

am 
of 

his 
ar- 

and de|x»rted to Siberia 
Russian invasion of 
Thus he shared th< 

of Lithuanian Labor lead 
Pnrfessor Pranr-iškus Dovy. 

K azys A mbrozai 
of the Democra- 
Leonas Bistras 
Skrupskelis. the 
aud 65,000 uth-

1 Sinee February 16 marks the 
• anniversary of the declaration ~>f 
Lithuania’s independence. vvhich 
vvill be observed by Lithuanians 
throughout the vvorld. herein. on 
beh-alf of her people is present
ed a synopsis of the case of Lith
uania.

1— Russia’s seizure of Lithua
nia vvas a violation of interna
tional lavv.

2— The United Statės is mor
ali y bound to restore Lithuania. 
for vvc armed Russia, the aggres- 
sor.

3— The United Statės and 
Great Britain implicitly giiaran- 
teed Lithuama's įreedom in the 
Atlantic Charter, for she vvas in
dependent before the war and 
the Russo-German partition o f 
1939.

4— President Roosevelt prom- 
i ised an independent Lithuania 
' to the Lithuanian Delegation 011
Oct. 15, 1940 and to the Presi
dent of Lithuania, Antanas Sme
tona. on April 18. 1941.

5— Russia guaranteed Lithua
nia’s indejiendvnce time and 
agah):

a—The Lithuanian — Soviet
Treaty of 1920.

I>—The Lithuanian and Soviet 
Non-Aggression Treaty of 192'». 

i c—The Lithuanian and Soviet
Mutual Assistanee i’act of Oet
ober 10, 1939.

fi—Cndir thi Soviet syslem 
LifTiuonia as a nation is doomfd: 
alx> lt 2<X).00o, Lithuanians vvere 
ONcciitcd or deported during 11:- 
first Russian occupation vvith 
56^ of the nation slated 'fot ex- 

■ ilt*. According to Iieutral Svve- 
dish and Svviss reports, the cam- 

' paign of esterjnination is being

I er Lithuanian intelle<-tuals, lar- 
mets ai-d sočiai vvorkers.

The extermination of Lithna 
nia continuer vvith inereasins 
ferocity sincv the country s “li
beral ion” by the Soviets in July 
and August 1944. Sinee thei, 
thousands of Lithuanians art 
being deported to the Arctic re- 
gions of Siberia. to slave labor 
camps.

(The Polish Catholic Press 
Agency's rėkly Hevieir of Hu- 
ropean Facts and Problems. Vol. 
1, No. 10, Febmarv 7, 1943.)

ruthlessiy renevved during the 
second So\iet occupation: e. g. 
massacres at Svyriai. Kaunas. 
Utena, Šiauliai, etc. (Jairuary 
reports already statė that only 
half of the population is left.;

7— Thousands of Lithuanians. 
especially those in Siberian con- 
centration camps, are utterly 
helpless because of the Soviet 
non-recognition of the Red Cross 
and their refusal to diliose the 
nheredbouts of the ordes.

8— Lithuanian, one of the old- 
est living languages in the vvorld. 
similar to ancient Sanskrit. vvill 
become extinct (Russian is com- 
pulsory) vvhile vve Americans 
boast of preserving monumenis 
of culture and civilization.

9— Under the Soviet form oi 
Faseism, or Communism. religi- 
ous persecution continues una- 
bated in Lithuania vvith th<> 
pūnimum expectation — as in 
Russia—of a 50% loss of believ- 
ers. 90% less of clergy and a 
totai loss of its institutions.

19—Lithuania vvould othervvise 
suceumb economieally, eulturally 
and socially to the Asiatic hordes 
and their Oriental depravity.

-Lithuania is a peace-lovinęi 
nation: She vielded to Poland in 
the Vilna dispute, to Germany 
i n the Memel question and to 
Russia in her demand for armv 
bases, būt firmlv refused Nazi 
demands for a Lithuanian Le- 
gion to fight against Russia.

12— The United Statės vvould 
continue to lose prestige through
out the vvorld.

13— Lithuania vvas not created 
by the Treaty of Versailles; she 
had been independent for a thou- 
san I vears and rvgained her in
dependence through a bloody

j struggle, one of six uprisings 
against the Russian tyrants.

IA— Indcpe.ndence as an ac- 
kno’vledgment of gratitude: rul- 
ing the area from the Baltic to 
the Black Seas the Lithuanians 
drove Uic Tartars out of Centrai 

j Europe and Russia in the 13th 
'and 14th centuries and cheeked 
Genghis Khan.

13—Stalin has repudiated Cza- 
, rism and its debts: then why not 
Czarist kx>t—the Baltic Repub- 

Į lies?
1 AATHOS’l PAINUS
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KRYŽIŲ KALNAS PRIE ŠIAULIŲ MIESTO, LIETUVOJE

kun. 
išpil- 
Har-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖJIMAS

Šį sekmadienį, vasario 18 
dieną, visi Lake County lie
tuviai minės savo tautos di
džiausią šventę — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo 27 metų sukaktį.

Paminėjimas įvyks Gary. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 6 vai. vakaro. Progra
mą išpildys Ateitininkų 
draugovės šokėjai iš Čika
gos. Svarbiausiu kalbėtoju 
bus P. Grigaitis. Šias iškil
mes rengia visų srovių lie
tuviai, kurie tiki į laisvą 
Lietuvą.

Brangūs lietuviai atsimin
kime dalyvauti šiame pa
minėjime! Įrodykime vi
siems, kad mums rūpi Lie-, 
tuvos ateitis, kad mums rū
pi broliai išblaškyti Sibiro 
tyruose ir Vokietijos kam
puose. Gausiu savo dalyva
vimu mes parodysime pa
sauliui, kad negalime būti 
ramūs, kada mūsų gimtasis 
kraštas kenčia, ir kad mes 
visi esame vieningi ir ryž
tingi kovoje dėl Lietuvos 
laisvės.

Vakaro vedėju bus 
Valančius. Programą 
dys Adelė Druktenytė, 
riet Lucas, parapijos cho
ras ir mokyklos vaikučiai. 
A. Mikalauskas ir S. Nor
kus žada padainuoti links
mų dainelių. Apart minėtu 
artistų turėsime dar gar
bingų kalbėtojų.

SODALIETĖS 
DARBUOJASI

Praeitame moterų ir mer
ginų sodaliečių susirinkime 
nutarta leisti dovanų kum
pis. Pelnas skiriamas para
pijai. Klebonas sveikina na
res ir linki geriausių pasek
mių.

Taip pat sodalietės nuta
rė pasilinksminti ir šio mė
nesio 22 dieną visos važiuos 
į Čikagą pabaliavoti. Su jo
mis važiuos jų dvasios 
das kun. Bičkauskas.

* * *

4 dieną Šv. Pran- 
parapijos nariai mi-

APLINK

va-

Eisminskienė
Linkime jai svei-

yraX O.
susirgusi, 
katelės.

X O. Brericienė turi du 
sūnus kariuomenėje: Stan
ley Filipinų salose ir Bro
nių Italijoje. Yra gavusi 
laišką nuo Stanley. Sveiki
na visus pažįstamus ir gi
mines. Sako, yra labai visų 
pasiilgęs ir širdingai .dėko- 

i ja visiems, kurie už jį mel
džiasi. Jam patinka Filipi
nai. Paukščių yra įvairių į-j 
vairiausių ir gražiausių.

X Miss G. Ma- ritz iš Mi-

iį

Kovo 
ciškaus 
nės savo gerb. klebono kun. 
Bičkausko 20 metų klebona
vimo sukaktį Indiana Har- 
bor. Tą pačią dieną bus mi
nima ir klebono vardinių 
diena. Ta proga rengiamas

5

bankietas, kuriam vadavau- chigan lankėsi Indiana Har- 
ja Kotrina Karvelienė. Mal- bor pas savo gimines Mika- 
vina Paulauskienė, E. Pot- lauskus ir Brencius, 
ter ir O. Jurgutienė. Žaibukas

• i

15 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
VAKARIENE GRAŽIAI
PAVYKO

VISI DALYVAUKITE

Lietuva pergyvenus žiaurumus pirmos bo Iševikų okupacijos, ir ilgai buvusi po nacių 
okupacija, vėl antru kart tapo bolševikų pa vergta. Lietuva ištisai pavirto Kryžių Kal
nu. Tikėkimės, kad po sunkių kančių ir ska itlingų kryžių, kurie nusagstyti per visą 
Lietuvą, Lietuva vėl prisikels laisva ir Nepriklausoma.

f

Taip girdisi I
Bridgeęorte

Dalyvaujant draugijų su
sirinkimuose išgirsti laiško 
skaitymą, pakvietimą 18 d. 
vasario dalyvauti Lietuves 
nepriklausomybės minėjime. 
Amalgamated salėj, 333 So. 
Ashland Blvd. Pasitaiko, 
kad tą dieną kur daroma 
parengimas ir norima par
duoti bilietas. Bet pardavė
jas tuoj gauna atsakymą: 
“O, aš turiu dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės pa
minėjime! Kitą syk nupirk
siu.” Taip girdisi ir valgyk
lose, įvairiose krautuvėse.

Well. skamba neblogai. 
Lai Chicago lietuviai gau
singai dalyvauja Lietuvos 
šventėj — vasario 18 d., 2 
vai. popiet. A. B.

Skeibkitės “Drauge”

: Iš Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimo

minės Lietuvos šventę
Brighton Park. — Lietu

vos Nepriklausomybės diena 
bus paminėta tinkama pro
grama Šv. Vardo draugijos 
(Holy Name Society) para
pijos salėje tuojau po aš
tuntos valandos šv. Mišių 
sekmadienį, vasario 18 d. 
Visi vyrai eis prie šv. Ko-1 
munijos “in corpore“.

Seserų 
kuris 

rapOx-

Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį Lake County 
lietuviai minės vasario 18 
d., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 1384 W. 15th Avė., Į 
Gary, Ind. Pradžia 6 vai. 
vakare. Minėjimą rengia A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Lake County skyrius. Bus 
žymūs kalbėtojai: miesto 
majoras, dr. P. Grigaitis, 
kun. K. Bičkauskas, vietos 
klebonas kun. J. S. Martis.

Kita dalis programos su
sidės iš dainų, muzikos. A-

MOŠŲ JAUNIMO VEIKLA
Plačiau apie L. Vyčių 
veteranų susirinkimų

Vasario 11 d. iniciatorių 
sušauktas į Darius-Girėnas 
salę Lietuvos Vyčių bu v. 
veikėjų susirinkimas.

Malonu pažymėti, kad i- 
niciatorių balsas nebuvo 
šaukiantis tyruose, bet at
simušė į kiekvieno pakvies
to Dievą ir Tėvynę mylin
čio širdį. Susirinko arti 30 
žmonių. Čia matėsi veidai 
tų, kurie prieš 25-30 metų 
buvo žymiausi Lietuvos Vy
čių organizacijos šulai. Bu-j 
vo profesijonalų, redaktorių, 
daktarų, .advokatų ir kuni
gų. Turint tokius stambius 
rėmėjus savo tarpe Lietu
vos Vyčių organizacija ruo
šias pražydėti savo veikimu, 
kaip kad žydėjo praeityje.

Kai laikinas iniciatorius 
Ignas Sakalas atidarė susi
rinkimą ir plačiai paaiški
no tikslą, visuose buvo ga
lima įžiūrėti, praeities jau
natvės dvasią, ūpą. Iš jų 
krūtinių veržgsi nuoširdūs 
noras eiti ranka rankon, 
kad padėjus mūsų jaunimai 
visokiais galimais būdais. 
Daugelis jų reiškė savo min
tis ir planus, kuriais būtų 
galima įvykdinti užsimoti 
sumanymai.

Kalbėjo šie vyčiai vete
ranai: žurnalistas St. Pie
ža, Ed. Pajaujis, O. Aleliū- 
nienė, dr. Al. Račkus, kun. 
M. Urbonavičius, J. Micke- 
liūnas, L. Šimutis, K. Za- 
romskis, -St. šimulis, V. Rė
kus, Valatkienė, V. Balan
da, Misius ir kiti. Plačiai iš- 
diskusavus teisinį centro at
žvilgiu klausimą, taip pat 
esamų kuopų atžvilgiu, iš
rinkta devynių narių direk- 
toriatas, kuris pasiskirstė

pareigomis sekamai: garbės 
pirm. L. Šimutis, pirm, žur
nalistas St. Pieža; vice pir
mininkai: dr. A. Račkus ir 
Ignas Sakalas; nutarimų 
T3st. Edvardas Pajaujis, fi-. 
nansų rašt. Vincas Rėkus, 
ižd. Kastas Zaromskis, iž
do globėjai: Ona Aleliūnie- 
nė, ir Viktoras Balanda.

Valdyba žada išugdyti šį 
L. V. veteranų sambūrį į di
delę draugovę.

Kas nepažįsti dr. A. Rač- 
kaus. kaipo ugningo kalbė
tojo praeity. Taip pat pla
čiai žinomas čia gimęs lie
tuvis žurnalistas St. Pieža, 
plačiai žinomas katalikiškos 
visuomenės ir didžiųjų or- 
yanizacijų vadas, rašytojas, 
poetas L. šimutis (šilelis) ir 
kiti.

Ei, jaunuoliai vyčiai! Jus 
paremti susitvėrė stipri ir 
pastovi draugovė, kuri teiks 
jums užuvėjos kaip, mora
liai, 
toji 
tuo 
ma.

Tat, į darbą jaunime, kar
tu su savo tėvais, dėdėmis, 
tetomis, oldtaimeriais vy
čiais! Traukite jaunimą į sa
vo kuopas. Kurioj parapijoj . 
nėra kuopos, tverkite nau
jas, ar atgaivinkite buvu
sias. apmirusias.

Rengkite parengimus, į- 
vairias pramogas, o į visus 
šiuos darbus ateis jums į 
talką nariai — jūsų sen- 
draugai vyčiai.

Dabar gera proga sukel
ti finansų įsigyti vyčiams 
nuosavus namus.

Jei visi eisime iš vien, tas 
bus realizuota trumpu laiku.

Ei, vyčiai, gyvenam tau
tai ir bažnyčiai!

■‘Oldtimer” Vytė Ona

taip medžiaginiai. Juo 
draugovė augs, stiprės, 
jums bus didesnė para-

Vasario 13 d., Aušros Vai 
tų parap. mokyklos salėje 
įvyko Vargdienių 
Gildos susirinkimas, 
pasižymėjo gražiais
tais iš kolonijų; tas aiškiai 

j įrodo, kad stropiai rengia 
m a si prie artėjančio seimo 
kuris įvyks balandžio 29 d.. 
Aušros Vartų parapijoj.

Cicero gildos narė. Vale- < 
rija Mozerienė pranešė, kad ‘ 
pirmoji pramoga gerai pa
sisekė, bet dar bus ir kita j 
— Elzbietos Lankauskienės 
name, 1904 S. Cicero Avė., 
vasario 18 d., 3 vai. popiet, 
kuri, V. Mozerienės prane
šimu, bus dar sėkmingesnė 
nes E. Lankauskienė ir jos 
talkininkės labai nuoširdžiai 
darbuojasi, ir kvietė kuo 
skaitlingiausiai visus daly-, 
vauti rengiamoj “bunco par- 
ty,” kur turėsite progos lai
mėti gražių ir vertingų do
vanų.

Taip pat visus dalyvius 
pavaišins, ir pamatysite ne
tikėtų surpryzų.

Town of Lake kolonijos 
gildietės J. Ragauskienės 
priekyje, irgi stropiai ren
giasi platindamas jų pra
mogos tikietus ir rinkdamos 
dovanas, kuri įvyks kovo 25 
d., parapijos salėj 6 vai. va
kare.

West Side kolonija irgi 
dirba išsijuosus. Nors dar 
daug laikoxyra iki balandžio 
8 dienos, bet vestsaidiečiai 
jau daug atliko ir tęsia sa
vo darbuotę.

Marąuette Park kolonijos 
gildos narės, kur gyvena 
mūsų pirmininkė ir vice pir
mininkė ir šiaip daug gildos 
narių prie vajaus vakarie
nės, kuri bus balandžio 15 
d., rengiasi ne juokais. Apie 
pusė šimto narių lanko na
mus platindamos tikietus. 
Iš to aišku, kad parapijos 
salė bus perpildyta vieti
niais ir svečiais.

Brighton Park — Mari
jona Petkienė ir Marcijona 
Navickienė ir kitos gildos 
narės ir jų talkininkės jau 
pradėjo savo veiklą. Jų pra
moga įvyks balandžio 15-tą 
dieną, Dariaus-Girėno salėj, 
4416 So. Western Avė., 3 vai. 
popiet.

Bridgeport kolonijoj, kiek 
teko nugirsti, jau tariama
si apie surengimą ką nors

Paskelbiant šį pranešimą, 
kun. Stasys Valuckas, vika
ras ir dvasios vadas Švento 
Vardo draugijos, pasakė:

“Tai mūsų, visų lietuvių, 
priedermė Lietuvos šventės 
proga pasimelsti už savo 
tėvynę, kad ji vėl atgautų 
laisvę, ir už Ytisus mūsų ten 
brolius kentančius. Tadgi. 
kiekvieno mūsų kolonijos 
priedermė eiti sykiu su šv. 
Vardo draugija prie komu
nijos ir dalyvauti susirin
kime pusryčių laike.

Lietuvos šventės proga 
bus išpildyta programa ir 
Stasys Pieža, pirmininkas, 
pakalbės apie Lietuvą.

Nariai prašomi atvykti, 
nes tarp naujų sumanymų 
bus galutinas aptarimas ren 
giamojo bankieto Dariaus- 
Girėno salėje kovo 14-tą d. 
Bankietas rengiamas pager
bimui kareivių. K. (“Tex”) 
Klučinskas yra rengimo ko
misijos pirmininkas. Rap.

i

j

teitininkų draugoves šoki
kų grupė iš Chicago pašoks 
tautinių šokių.

Visi dalyvaukite Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjime. Savo atsilan-l 
kymu parodysite, kad nori
te, jog Lietuva vėl atgautų I 
laisvę ir nepriklausomybę.

Dirbkime vieningai, orga
nizuotai, tvirtai, kad visi 
matytų, jog Lietuva nori bū
ti laisva ir nepriklausomu

Užugiriy Tamošius

Vasario 11 a. Šv. Kazi
miero parapijos įvyko iškil
minga vakarienė, j kurią at- 
silankusieji buvo labai pa
tenkinti, nes buvo skaniai 
prirengta. Svečiai valgė ir 
gėrėjosi.

i

Padėka priklauso šeimi
ninkėms už skanumynų pri- 
rengimą. Svečių prisirinko 
pilna svetainė. Buvo net ir 
svetimtaučių.

Pageidaujama dažniau to
kių vakarienių.

Pelnas šios vakarienės ski 
riamas bažnyčias remontui, 
kurio pusėtinai reikia. At
sirado ir geraširdis žmogus, 
kuris pasirodė su stambia 
auka tam tikslui, būtent, 
Stanislovas Petraitis; jis pa 
aukojo $100.00.

Be vakarienės, dar buvo 
rodomi judamieji paveikslai, 
kuriais dalyviai buvo labai j 
patenkinti. Buvo rodoma į 
vaizdai iš karo lauko ir ka
rinės pramonės.

Paveikslus rodė pagarsė- i 
jęs filmininkas Kazys Aukš 
kalnis, sūnus dienr. “Drau
go” agento J. J. Aukškal- 
nio.

Klebonas kun. Marti?. šir
dingai dėkojo šeimininkėms, 
svečiams už skaitlingą at
silankymą ir visiems ki
tiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie šios vaka- linas nufotografuoti “Krymo Konferencijos” metu. Užnugaryje šių trijų patarėjai ir 
rienės pasisekimo. aukštieji karo vadai. (Acme-Draugas telephoto).

i

TRYS. DĖL KURIŲ MAŽOSIOS VALS TYRĖS SUSIRĖPINUSIOS SAVO LIKIMU

Prezidentas Roosevelt, ministrų pirmininkas Churchill ir komunizmo diktatorius Sta-

seimui, žymios organizacijo
se veikėjos Antanina Leš
činskienė ir Julija Pukelie- 
nė, kurios praeitų metų sei
me dalyvavo ir pastebėjo jo 
sėkmės, pasižadėjo kad šiais 
metais ir jų kolonija neat
siliks.

Melrose Parke Antanine 
Švilpauskienė, nors dėl blo
go ir ilgo kelio, neatvyko į 
susirinkimą, bet seniau pa
reiškė, kad jinai stengsis, 
aad ir melroseparkiečiai šį 
tą surengs ir gražiai pasi-| 
rodys seime.

Iš šių raportų ir patikimų 
žinių, aišku, kad Vargdienių 
Seserų Gildos veikla virte 
verda kolonijose, ir kad šių! 
metų seimas bus pilnas pa
sisekimas. Turime žinių, ,kad 
į seimą pasižadėjo, jei tik 
sveikata leis, atvažiuoti pa-

Nekalto čics išlaikymui. 
Marijos 

viršinin-Į

West Pullmano 
naujienos

Sausio 28 d. parapijos me- 
j tiniam susirinkime vienbal
siai užtvirtinta šiems 1945 
metams praeitų metų para
pijos komitetas, kurį suda
ro 22 vyrai. Klebonas kun. 
M. Švarlis reiškė daug dė
kingumo parapijos komite
tui ir parapijiečiams už pa
ramą ir gausias aukas pa
rapijos išlaikymui. Praeitais 
metais buvo ti^ trys para
pijos naudai parengimai: du 
piknikai Vytauto parke ir 
metinė parapijos vakarienė. 
Per praeitus metus parapi
ja pajamų turėjo apie $2,- 
000 daugiau, negu 1943 me
tais; vadinasi žmonės žy-

, miai daugiau aukojo bažny- 
Praeitais 

metais buvo bažnyčios ir 
mokyklos pastate įdėtas nau 
jas (stokeris), mokytojų se
selių name įdėta naujas ap
šildymo aparatas ir auto
matiškas šildymas vandens. 
Nuo “jėlos” pusės, pagal 
visą parapijos nuosavybę, 
užtverta nauja tvora ir nu
dažyta. Be to, nupirkta daug 
gražių bažnytinių rūbų. Ga
le reikia pažymėti, kad pa
rapijos finansinis ir mora- 
lis stovis yra kuo puikiau
sias. Skolos nebėra ir para
pijos ižde yra $6,000 00.

ti Motina Aloyza, 
Prasidėjimo šv. P. 
seserų vienuolijos 
kė. «

Tat, j darbą, visi ir visos 
kad tikslas 
niausiai ir 
siektas.

Taip pat 
laiškas nuo 
zos, kuri iš

būtų kuo pil- 
gražiausiai at-

buvo skaitytas 
Motinos Aloy- 
anksto nuošir

džiausiai dėkoja visoms ir
visiems už visokeriopą dar
buotę. *

šiame susirinkime viso pi-' 
nigų įplaukė $34.00. Ačiū 
visiems. J. K.

Split by PDF Splitter
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A. L. K. D. klubas 
veikia

Cicero. — ‘‘Eikite tiesio
giniu keliu siekdami savo 
gyvenimo tikslo.” Taip kun. 
E. Abromavičius ragino A- 
merikos Lietuvių Katalikių 
Dukterų klubą susirinkime 
vasario 7 d. Jis dažnai lan
ko šio klubo susirinkimus 
ir tekia pamokinimų, pata
rimų. Klūbietės tikrai įver
tina kun. Edvardo dalyva
vimą susirinkimuose, šiame 
sus-me kiekvieną atsilankiu
sią apdovanojo gražiu sur- 
pryzu. Neatsila.nkiusios 
ri gailutis.

Sucirinkimc išduotas, 
portas iš Šv. Valentino 
nos pramogos ir būsimo 
liukais žaidimo, kovo 25 d. 
Nutarta suteikti auką vie
tos sesutėms, taipgi suruoš
ti gražią pramogą Motinos 
Dienoje ir užprašyti šv. Mi
šias.

A. L. K. D. turi knygyną, 
iš kurio narės gali namo 
parsinešti knygų pasiskai
tymui. Knygyne randas kny
gų šių laikų žymių autorių, 
anglų kalboje. Knygynas į- 
steigtas pastangomis kun. 
Abromavičiaus. Visos narės 
gali naudotis knygynu.

Sekantis susirinkimas Į- 
vyks pirmą trečiadienį, ko
vo mėn. Visos narės prašo
mos anksti ateiti, 7:30 vai. 
vak. A.

tu-

PERDUODA SŪNAUS SVEIKINIMUS

rarriimn
Šioj nuotraukoj Lt. W. J. Sebastian, par vykęs iš Europos atostogų, perduoda svei

kinimus Valiniams, lietuviams, nuo jų sūnaus S. Sgt. Edmund Valonis, kuris yra pa-i 
tekęs į vokiečių nelaisvę. Valonis yra buvęs Lt. Sebastian draugas. •*»(Times-Draugas•! 
photo)

f*;
r
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Mobilizacijos Biuras
Nori Darbo Įstatymo

WASHINGTON, vas. 12 
—Karo Mobilizacijos biuras 
pakartojo savo prašymu 
darbininkų mobilizacijos 
statymo pravedimui.

Trumpai iš No. Side
Prieš perą savaičių įvy 

ko parapijos metinis susi
rinkimas, kuris buvo skait
lingas. Pasidžiaugta nuveik
tais praėjusio meto darbais. 
Energingam klebonui vado
vaujant. nuveikta gana di ? 
dėlių darbų parapijos gero 
vei. Komitetas išrinkti: M. 
K a rėčka. V. Kavaliauskas 
V. Rėkus, A. Sakys, T. Ma
čys, K. Lukošaitis, A. Deks- 
nis, F. Smith. Jr J. Ramoš 
ka, Jr.; nauji pririnkti: J 
Ramoška, P. Srubas, J. Le- 
bežinskas, P. Masys ir 
šerpetos.

K

is
a

Į

Kleb. kun. P. Gašlūnui 
vykus keistai savaičių 
tostogų. parapijos reikaluo
se jį pavadavo kun. Šepu- 
ta, MIC. Jis gražiai ir su
maniai tvarkė parapijos rei
kalus.

Vasario 4 d. įvyko musit
parapijos vietinio Federaci BALF skyrius labai gražiai 
jos skyriaus gausingas me
tinis susirinkinfas, kuriame 
buvo aptarta bėgamieji sky 
riaus reikalai. Pasikalbėta 
parapijos darbuotės didės 
niu rėmimu ir gyvai susi 
domėta mūsų tautos reika
lais, kurie yra dabar ypač 
aktualūs. Nutarta, esant pa 
togioms apystovoms, sureng 
ti 16 Vasario paminėjimą! 
mūsų kolonijoj; ant galo 
perinkta skyriaus valdyba 
kurią dabar sudaro: pirm. 
V. Rėkus, vice pirm. S. Bi- 
tautas, rašt. Ditkūnienė, ižu.
J. Lebežinskas.

Mūsų kolonijoje įsisteigęs

dirbuojasi tėvynės Lietuvos 
reikalais. Dabar skyrius ren
giasi prie didelio parengi
mo. Visi turėtumėm parem
ti. Liet a vytis

Moters nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te 
laimės mano meilę. —

Shakespeare

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515
Rez. tel.: Commodore 5765.

Senas Chicago 
lietuvis

Ciceroj adresu 1322 So. 
49 Avė. išėjęs į pensiją gy
vena Cicero miestelio polici 
ninkas Kazimieras Kaka- 
nauskas, kilęs iš Daimų k li
mo, Jurbarko parapijos. Šio
mis dienomis jis mini 53 mc 
tus nuo atvykimo j Ameri
ką.

Tuokdamasis su pirmąjį 
žmona šliūbą ėmė Šv. Jur 
gio parapijos bažnyčioje 
Šventinant tos bažnyčiom 
varpus, jis buvo viens s kū 
mų. Vardas vienam varpui 
duotas Mykolas.

Buvo Dovido draugijos 
sekretorius.

Dabar gyvena su antri, 
žmona, Magdalena, po te 
vais Baužaitė, 
Griškabūdžio.

Kakanauskai 
čiai ‘‘Draugo”

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
nž pigesnį nuošimtį — be komlšino

PAS

MUTIAL FEDERAL
Savinas and loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

yra ilgame- 
skaitytojai, j 

o šiomis dienomis įsirašė ii 
į TT. Marijonų Bendradar
bių Draugiją.

Kakanauskai yra įsigiję 
gražų vasarnamį prie vieno 
ežero Antioch, III.

Raporteris

s

kilusia

*

3914 VVest lllth St.

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE’!

I

PRANEŠIMAS

Platinkite “Draugą”

Dau<jelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

A

1

'4'
P

JOKŪBAS LOVEIKIS 
(LOVICK)

A

4544 S. 
Yards 89 
pirmad., 
Iš namų 
lydėtas j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia.
linges 
sielą, 
tas į šv.

Nuoširdžiai 1 
giinin-s. draug 
dalyvauti šiose

Nuliūdę: Sūnus.

nevėžio 
parapijos, 
merikoje išgyveno 38

Paliko dideliame 
sūnų Jokūbą. Jr.; 
Ronald ir Ižaniel ir 
giminių, draugų ir

Kūnas pašarvotas
Marshfleld
•>5.
Vasario 19 d. 
&:30 vai.

Skaudvilės

ANTHONY V7ALON
(Valūnas)
DEPUTY COLLECTOR

— Pildys —

TAKSŲ BLANKAS
DIENRAŠČIO

— N
'DRAUGO' OFISE
u o —

i

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS

ANTHONY
PRIE
B.

PETKUS
-----   » 1 » I . į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ

1410
PATOGUMUI:

South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

Mirė Vasario 14 <1. 194 5 
11:40 vai. vak.. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo jš Pa- 
apskričio. " ‘

Užkalnių kaimo. A- 
metus.

nuliūdime: 
2 aliukus 
daug kitų 
pažįstam ų. 

namuose. 
Avė., telef. 

Iziidotuvės įvyks 
19 4 5 m. 

ryto bus at- 
. . s 

kurioje įvyks g«-du- 
parnaldos už velionio 

Po pamaldų bus nulydė- 
Kazimi<-ro kapines.

kviečiame visus: 
;us ir pažįstamus 

laidotuvėse.

Antikai 'ir 
Gimine-.

Laidot. direktorius John F. 
Hudeikts. Telef. Yards 1741.

UŽ YPATINGA VĖLESNIO * 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTA AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS ! 
----- ★-----

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu ’j Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 8322

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi j Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

k -
K t j p H r B1V r®
r M 

f, j j
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY «103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Vasario 16 d., 1945 metais
— I K I —

Kovo 1 d., 1945 metais
KASDIEN Nuo 9-tos vai. ryte iki 5-tos vai. vakare.

Pasinaudokite lojo Patarnavimu !

Į

I

So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

6812

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

L L ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE * Phones: CANaI 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore

PULlman

2515
5765
1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PUIJman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. T. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

Split by PDF Splitter
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Iš studenčių gyvenimo

Vasario 16 Akademijoj
SURUOŠTA PATRIOTINĖ PROGRAMA

Tik pažvelgk. brangi tėvynė. 
Tu kentėtoja rami.
Aušta jau nauja gadynė.
Pasipuošus viltimi.
Tau vainiką laimės rengia 
Tavo mylimi vaikai 
Ateitin šviesion jau žengi 
Tuoj nušvis nauji laikai.

—“Vai l.iitma. Motinėle”

Šiandien, vasario 16 d.,
minime 27 metų sukaktį at
gavimo Lietuvos nepriklau
somybės — nepriklausomy
bę, kurią teisingai esame už
sipelnę, bet kuri neteisėtu 
būdu buvo išplėšta iš mūsų 
mažos tautos. Kadangi ši su
kaktis turi tiek daug reikš
mės Chicagos apylinkės lie
tuviams. ir kadangi Šv. Ka
zimiero Akademija, kuri bu-j 
vo duosnių lietuvių lėšomis 
pastatyta ir yra vedama lie
tuvaičių vienuolių, studentės 
lietuvaitės išpildys progra
mą minint šią sukaktį.

Genovaitė Krutkevičiutė 
kalbės apie laisvę. Po to seks 
L. Brazaitytės solo. Žilevi
čiaus “Karvelėlis” ir Šim
kaus “Kur bakūžė samano
ta”. Programa baigsis fan
tazija “Ne vienas ginsiu”, 
kurią vaidins lietuvių kalbos 
skyriaus studentės.

Akademikės džiaugiasi tu
rėdamos progą šią brangią 
sukaktį minėti. Šiandien mū
šų mylima Lietuva yra pa
vergta ir josios veidas nu
liūdęs — nėra džiaugsmo. 
Ateis diena ir vėl laisva ir 
nepriklausoma Lietuva 
giedos gražią laisvės ir 
priklausomybės giesmę.

už-
ne-

Išeik i svietą — išmoksi 
tolerancijos; susidūręs su 
gyvenimo nuotikiais — iš
moksi orientuotis, sako tam 
tikras autoritetas.

— 
Vasario 18 diena 
jau arti

Vasario 18 d. jau čia pat. 
Šįmet vasario 18 d. lietuviai 
būtinai turi užpildyti Amal- 
gamated Center, 333 S. Ash
land Bulv. Jei mes tą sve
tainę vasario 18 d. 2:30 vai. 
popiet užpildysim ir auko
mis nuoširdžiai Lietuvos rei 
kalus propagandai parem- 
sim, tai įrodysim pasauliui, 
Lietuvos draugams ir Ame
rikos valdžiai, kad atvira 
širdimi trokštame matyti ^ra n3--1]3-! prisikėlusios Lietuvos gyvas ženklas. 
Lietuvą laisvą ir nepriklau
somą. Tada pasaulis su mu
mis skaitysis ir mums pa
dės.

Bet jei mes. Chicago a- 
pylinkės lietuviai, tą dieną 
svetainės neužpildysim, pra
laimėsim pasaulio užuojau
tą netekusiai laisvės Lietu
vai.

Tad, lietuvi-e! Ar turi jau 
tikietą? Jei dar neturi, sku
bėk įsigyti. Tikietai, kaip 
Bridgeporte, taip ir visose 
kolonijose, randasi pas vei- 
kėjus-as. Tikietai būtinai 
reikalingi įsigyti iš anksto, 
kad išvengus užsikimšimo 
prie salės langelio. Tikietų 
kaina 30c. J. Š.

t

Avė. de Tokyo pakeis
ta į New York | 

PARIS. — Miesto taryba 
šiomis dienomis vienbalsiai 
nutarė vieną gatvę, kuri iki 
šiol vadinos Avenue de To- 
kyc. pakeisti į Avenue de 
Xew York.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

ICių
BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė
JUSTIN MACKEEAVICH.

STANDARD 
sFEDERAL 
SAVINGS 

AND
LOAN A8SOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Pree. and Mgr.

Iš Italijos karo fronto

Įšokęs Į lapės urve, kareivis rado zuiki
Nepaprastą ir įdomų atsi

tikimą praneša iš Italijos, 
fronto vienas Chicagos ka
reivis, pvt. Alvin C. Skokals- 
ki, kurio tėvai gyvena adre
su 1336 W. 31 Place.

Sykį būriui kareivių, ku
riame rados ir Skokalskis, 
vadovybės buvo įsakyta pa
siruošti vadinamus “lapės 
urvus”, kad per priešo ataką, 
kurios tikėtasi, galėtų pasi
slėpti nuo kulkų.

Kaip tikėtasi, taip ir įvy
ko. Naktį, prasidėjus priešo

I
C* C

Vytis yra Lietuvos valstybės emblema — ženklas, ku- atakai, visi kareiviai kiek- 
ris jau bu\o žinomas gilioje senovėje. Šis raitelis ant žir- j vienas puolė į savo išsikastą 

“lapės urvą”. Ir kaip nuste
bo Skokalskis. kai, įpuolęs 
į savo urvą, pajuto kaž ką 
gyvą. Išsyk manė, kad, gal, 
jau vienas nazių bus įlindęs, 
ir tuojau atstatė šautuvą, 
įsakydamas pasiduoti. Jo 
įsakymo tačiau nieks ne
klausė. Skokalskis reikala
vimą pakartojo. Tyla. Jis 
buvo tikras, kad jo urve sė
di gyvybė, bet kokia? Paga
lios. laikydamas atstatytą 
šautuvą, išdrįso uždegti deg
tuką. Ir koks buvo jo nusi
stebėjimas. kuomet urvo 
kampe tupėjo ir su baime į 
kareivį žiūrėjo., zuikis.

Skokalski, sako, būtų zui
kiui nieko ir nedaręs, nes ir 
šiam gyvulėliui yra brangi 
gyvybė. Tačiau, patupėjęs, 
patupėjęs, zuikis, gal, žino
damas esant netoli jo paties 
slėptuvei, stryktelėjo iš ka
reivio slėptuvės ir dingo.

VAIRIOS ^TlMin^
DOMIOS 1O>J

Vietoj karterio 
pointai

, Parvežė tik vokiečio 
kelnes

Gat- 
šiomis

NELAIMES
Koja nupjovus mirė

So. Chicago ligoninėj mi
rė Lucille Vingert. 28 m. am
žiaus, gyvenusi 7126 Lafa
yette Avė. Prie 79 ir Ex- 
change Avė. ant jos užlėkė 
traukinys ir pataikė taip, 
kad tik nupiovė koją.

Detektyvas pašautas
Joseph Talbot. detekty

vas Cottage Grove policijos 
stoties, pašautas dviejų neg
rų plėšikų, kuomet buvo už-: 
klupti apiplėšiant vieną 
krautuvę. Plėšikams pavyko 
pabėgti.

Viršuj rūmai dega, i 
apačioj barzdą skuta

DETROIT. Mich. 
vekarių kompanija 
dienomis perdavė OPA ofi
sui 15.243 raudonus ir 3.106 
mėlynus point’us. kuriuos 
rado gatvėkarių “fare” dė
žėse. Pasirodo, kad važiuo
jantieji gatvekariais, per 
klaidą, ar dėl didelio išsi
blaškymo, vietoj mesti į 
“fare” dėžę pinigą, įmesda
vo raudoną, ar mėlyną 
point’ą.

Išmetė redaktorę
WILLIAMSBURGH. Va. — 

William and Mary College 
studentų leidžiamo laikraš
čio “Flat Hat” redaktorė 

■ Marilyn Kaemerle iš Jack- 
son. Mich., prašalinta nuo 
pareigų už tai, kad vienam 
editoriale patarė priimti ko- 
legijon negrus, ir su jais 
bendrauti.

LONDON.— Vienam RAF 
lakūnui, kurio bomberių 
eskadrilė buvo pasiųsta bom
barduoti priešo traukinius, 
gabenusius į frontą kariuo
menę. sugrįžus į savo bazę,. 
ant lėktuvo sparno rasta vo
kiečio kareivio kelnės. La
kūnas pasakoja, kad paleis
ta iš jo lėktuvo bomba pa
taikius į traukinį ir eksplio- 
davus. Kokiu būdu ant jo 
lėktuvo sparno užsikabino 
vokiečio kareivio kelnės, la
kūnas negalėjo pasakyti.

Sumažinta bausmė
WASHINGTON. — Karo 

Departamento paskelbta mir
ties bausmė kareiviui pvt. 
Henry Weber. kuris atsisa
kė klausyti komendanto įsa
kymų dėlto, kad 
įsitikinimai yra 
žmonių žudymui.

sakosi jo 
priešingi 
sumažino 

iki penkių metų kalėjimo
negarbingo paliuosavimo 
kariuomenės.

II

Kai Girdit?
s Chicagoje ♦

ir 
iš

Col.

Belaisviai uždirbo 
valdžiai $115,000
FT. SHERIDAN. —

: Veorge H. Cushman. posto 
komendantas, paskelbė, kad 
iki vasario 3 d., šioje sto
vykloje esantieji vokiečiai 
karo belaisviai valdžiai už
dirbo $115,000. Kaipo darbi- , 
ninkams valdžia jiems skiria 
tokį pat atlyginimą, kaip ir 
visiems darbininkams. Bet 
kadangi jie yra belaisviai, 
tai į dieną gauna tiktai 80 
centų. Kitas jų uždarbis 
grįžta valdžiai. .

' (fl
& STASYS LITWINAS SAKO: B
[fl H P H R Tai Geriausias Laikas Pirkti

— VISOKIOS RŪŠIES namams ❖ 
| REIKMENIS.” -------------  GERAS PASIRINKIMAS: W
čft Htogams iieikmenys — TnsuJuotų Plytų Išvaizdos Šy- 
įĮ dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- m 

vos — Vamišio — FnameJio — Geležiniu Namams Reik- & 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard 
menų (TIardware) — Pleisterio — 
Vamzdžių Ir tt.

i

— Plaster Roard— 
Cemento — Srutų

TEIKIA DYKAI!APROKAVIMA IR PRISTATYMĄ
STASYS LITWINAS. Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO K
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272$ 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL pp.

Atsiųs j Ameriką akla
LONDON. — Jimmy Os

borne, britas. 9 metų am
žiaus yra nepaprastų gabu
mų vaikas. Jis yra aklas ir 
nelankęs jokios muzikos mo
kyklos. bet piano skambina 
kaip tikras artistas. Karo 
stovyklose jis Amerikos ka
reiviams išpildo programas.

Pastaromis dienomis ka
reivių tarpe kilo sumanymas 
sukelti fondą ir jį pasiusti į 
Ameriką muzikos mokslui. 
Jau sukelta $3.200 ir gauta 
leidimas vaikui atvažiuoti į 

j Ameriką.

VOKIŠKAS CEMENTAS

Vienas Amerikos karių 
rodo maišus patekusias A- 
merikos kariuomenei maišus 
cemento, kurį vokiečiai bu
vo atgabenę Prancūzijon ke
liams išlieti. Cementas yra 
geras daiktas, tačiau be į- 
rankio jo ant kelio neišlie
si. Tuos įrankius mūs ka
riuomenei pristato valdžia, 
o jie pagaminami mūs per
kamais karo bonais. Pirk 
dar daugiau karo bonų.

Vakar buvo kilęs gaisras 
dideliuose rūmuose, 73-79 W. 
Randolph St. Iššaukti ugnia
gesiai greit gaisrą likvidavo.

Pirmam rūmų aukšte yra 
Rialto barbernė. Kuomet 
gaisrininkai gesino gaisrą, 
James Vaccaro. barbernės 
savininkas, ramiai skuto 

j barzdą kostumerio net iš 
Boston. Paklausus, kodėl jis. 
kilus gaisrui, neuždarė bar
bernės, ramiai atsakė:

“We never close”

I

Pas itariamaja rado 
$1,200.00

Nerandama kelių 
kiaulių

Pietinėje miesto dalyje 
prie Damen ir 59 gatvių, su
sidūrė du farmerių trokai, 
kuriais buvo gabenami gy
vuliai į Chicago Stock 
Yards. Kad išvengus dides
nės nelaimės, galimo gaisro, 
gyvuliai buvo išleisti iš tro- 
kų.

Kada viskas sutaisyta, pa
sirodė trūksta keletos kiau
lių, kurių, gal būt ir šiandien 
ieškoma. Kai kas jau mano, 
kad tos kiaulės bus pačiup
tos ir paskerstos mėsai. Jei 
taip, kiaulių pagrobikai su
taupys daug raudonųjų 
point’ų.

I 
Pas Mrs. Tille Obinger. 

Wayne, čikagietę. kuomet 
policija padarė kratą, rasta 
$1.300 pinigais, kurie, sako
ma. yra dalis $3.000, šiomis 
dienomis plėšikų pagrobtų 
iš E. H. Rumbold Co. Nežiū
rint jos tikrinimo, kad tie 
pinigai gauti už parduotą sa- 
liuną, jos advokatui pata
riant. grąžinti kompanijai.

Mrs. T Wayne sulaikyta 
su Thomas Leahy. kuris įta
riamas esant vienas 
apiplėšusios minėtą 
niją.

Yra sakoma: ką
nori nubausti, atima protą. 
Toji moteris ir įtariamas 
plėšiku buvo policijos sulai
kyti už menką dalyką — 
trukšmo kėlimą. Tuo ir su
čiuptas siūlo galas.

gaujos, 
kompa-

Dievas

Charles Fischetti, 43 
amžiaus, buvęs Al Capone 
sargas, policijos suimtas už 
triukšmavimą prie Van Bu- 
ren ir Statė gatvių.

Iš Pacifiko karo veiksmu
<_

Žuvo 315 Havy ir Marine Corps
JŲ TARPE KETURI ČIKAGIEČIAI

Navy Departamentas pa
starame savo pranešime iš 
Pacifiko karo veiksmų pa
skelbė, kad vėliausiai yra 
žuvę 315 jūrininkų ir mari
nų, jų tarpe keturi čikagie- 

jčiai, vienas cicerieti3 ir vie
nas iš Elgin. III. Žuvę čika- 
giečiai yra šie:

Martin Gordon Donald.
450 Harrison St.. Elgin. III. 5620 S. Maplewoid Avė.

m.

X Dvvight Green, Illinois 
valstybės gubernatorius, va
kar išleido proklamaciją, ku 
ria vasario 16 d. skiria Lie
tuvos nepriklausomybės 27 
m. sukakčiai minėti. Lietu
viu bažnyčios, organizacijos 
ir Įstaigos raginamos tam 
tikromis programomis pa
minėti tą dieną.

X Šv. Panelės Marijos Gi
mimo, Marąuette Park, baž
nyčioje vasario 18 d., 7:30 
vai. vakare, prasidės lietu
vių kalba misijos, kurias 
ves kun. J. Liauba. pranciš
konas iš Greene, Me. Pa
mokslai rytais bus sakomi 
9 vai., o vakarais — 7:30. 
Misijonierius yra žymus pa
mokslininkas ir dėlto vi
siems verta pasiklausyti jo 
turiningų pamokslų.

X Lietuvi! Būk lietuviu 
ne tik iš vardo, bet ir pa
sirodyk lietuviu. Tikru lie 
tuviu pasirodysi dalyvauda
mas Vasario 16 paminėjime, 
Amalgamated Center salėje, 
prie Van Buren ir Ashland. 
vasario 18 d., 2 v. popiet.

X Trys lietuviai kareiviai: 
Pvt. R. J. Kalinauskas. 6946 
S. Campbell Avė.; Pfc. J. S. 
Remeikis, 4254 S. Artesian 
Avė.; ir Pvt. Z. Vitulskis, 
8737 Houston Avė., vėliau
siu Karo Departamento pra
nešimu yra sužeisti Euro
pos karo fronte.

X Walter ir Domicėlės 
Zajauskų. buvusių senų Ci
cero biznierių, sūnus Karo 
Departamento pranešimu, 
buvo dingęs Vakarų karo 
fronte (Prancūzijoj). Tėvai 
turėjo vilties, kad jis dar 
yra kur nors gyvas, šiomis 
dienomis pranešta, kad jis 
randasi vokiečių nelaisvėje. 
Zajauskai dabar gyvena Lu- 
dington, Mich.

X Christine Horodickis iš 
Marąuette Park, užsiprenu
meravus “Draugą” pastara
me koncerte taip jį pamėgo, 
kad, sako, kai kada pamirš
ta net anglišką laikraštį. 
Sako: bravo “Draugas“, ku
ris kasdien paduoda tiek 
daug įdomių žinių.

X Mary Sczculdo, buvu
sios Bartašiūtės vyras Ben- 
nie, kare sužeistas ir dabar 
paliuosuotas iš kariuome
nės. Jos brolis Jonas Bar- 
tašius taipgi paliuosuotas iš 
kariuomenės dėl sužeidimo

Panas Peter. 11428 Forest 
Avė.

Peterkovich John. 1825 S.
50 Avė.. Cicero, sužeistas.

Pavvell
Madison

Daniel, 1350 W. 
St.

Scovill 
Avė.

Trapp

Alan. 7560 Devon1

Harold William.1

X Stella Pacevičiūtė, gy
venanti Marąuette Park, 
ruošias vestuvėms. Balan 
džio 14 d. jai suskambės ves
tuvių varpai.

X John Remeikis, kurio 
sesuo Antanina Peters gy
vena adresu 4254 S. Arte
sian Avė., Karo Departamer 
to pranešimu, yra sužeista? 
Europos karo fronte.

X Antanas Kukantis iš 
Me Irose Park serga. Gydo
si namuose, 1311 No. 34 Av 
Pažįstamųjų prašoma atlan 
kyti pavyzdingą lietuvį i 
katalika.
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