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from the earth.”

— Abraham Lincoln

D R A TT O A S
Tlie Lithuanian Daily Ertend 

PUBLI8HED BY THE LITHUANIAN
CATHOLIC PRESS 8OCIETY.

2334 So. Oakley Ar"., Chicago, llllnuia 
Telephone Canal 8010-8011

The most lnfluential Lithuanian Daily 
ln America.

No. 3 3c a Cooy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Chicago, Illinois, Pirmadienis, SausioJanuary, 5 d., 1942 m. natrio Vol. XXVI

Wavell Išvyksta
JAPONŲ STRATEGIJA

|domu pastebėti, kad Ja
ponija ne tik savo pirmosio
se atakose panaudojo Hitle
rio metodus, bet ir visą ka
ro strategiją suplanavo pa
gal nacių planus. Japonai, 
kaip ir vokiečiai nesistengia 
pravesti plačiu mastu fron
to, bet bando paeiliui plėsti 
savo frontą.

Pirmiausia Hongkongo 
okupacija, vėliau ofensyva 
Malajuose ir Filipinuose. 
Tuo būdu japonai mano įsis
tiprinti aplinkinėse teritori
jose, kad tuo būdu atitolin
tų karo pavojų nuo pačios 
Japonijos.

STALINAS ATVYKSTA?
Paskutiniosios nepatvir

tintos žinios skelbia, jog ne
trukus Washingtonan atvyk 
sta Stalinas, pasitarimams 
su Prezidentu Rooseveltu ir 
Churchillu.
Ar tos neaiškios žinios pasi 

tvirtins, šiandie sunku pasa
kyti, bet jei Stalinas atsiras 
tų Washingtone, netektų per 
daug nustebti, nes tik nuo 
artimo bendradarbiavimo su

t

Bombardavo 
suburtus japonų 
laivus prie Siamo

{vykiai Filipinuose

Singapūras, sausio 4 d. — 
Oficialus komunikatas šian-, 
die paskelbė, jog nežiūri ar 
šus anglų pasipriešinimo, ja 
ponai pasiekė Malajų pusia- 
salyj naujų laimėjimų.

Svarbiausias anglų pralai
mėjimas įvyko Perak provin 
cijoj, kur jie buvo priversti 
pasitraukti. Tačiau anglai 
tuojau persitvarkė savo fron 
tą ir japonams padaryta di
deli nuostoliai.

Svarbiausias frontas
Perak provincijoje šiuo 

metu yra svarbiausias fron
tas, nes iš ten yra visa eilė 
geležinkelių ir svarbesniųjų 
kelių, vedančių į Singapūrą. 
Dėl to čia japonai ir sutrau
kė visas didžiausias savo pa 
jėgas.

Taip pat pranešama apie 
menkesnius japonų laimėji
mus prie Kuantan uosto, 
apie 190 mylių į šiaurę nuo 
Singapūro. Čia japonai pasie 
kė miesto priemiesčius, kur 

* . Amerika ir AngUj^tepriklauJJUPS brjtąLpą§itikp aršiomis

(“Draugai” Acme telepholo:
Manila miestas Filipinuose ir ten netoli Cavite — U. S. laivyno bazė, 

japonų paimta. Pranešta, kad ameri kiečių ir filipiniečių pajėgos užėmu
sios naują gynimosi liniją šiauriuose nuo Manilos.

JAPONAI SKELBIA APIE BOMBA- 
NESIŲ ATAKAS CORREGIDOR
Berlyno radio skelbia apie padarytus 
nuostolius amerikiečių tvirtovei

New Delhi, sausio 4 d. » 
Vyriausias sąjungininkų ka
ro pajėgų vadas pietvakarių 
Ramiajam vandenyne, gen. 
Sir Wavell atsisveikinamoje 
spaudos konferencijoj šian
die pareiškė, jog “situacija

gali pasidaryti blogesnė, kol 
viskas pasikeis, bet pasikei
timas įvyks neatšaukiama 
pajėga laikui atėjus”.

Jis netrukus išvyksta į 
naują vietą, kur sudarytas 
generalinis karo štabas.

Karo vadovybė

Washingtonas, sausio 4 
d. — Vyriausioji sąjungi- 
gininkų karo vadovybė 
pietvakarių Pači f i ke paves 
ta gen. Sir Archibald Wa- 
vell.

Admirolas Thomas C. 
Hart, Jungtinių Valstybių 
Azijos laivyno vadas pas
kirtas sąjungininkų laivy
no vyriausiuoju vadu.

Maj. Gen. George H. 
Brett, Jungtinių Valstybių

Berlynas, sausio 4 d. — 
Oficialus Berlyno radio pas
kelbė, jog šiandie japonų 
bombanešiai atakavo Corre- 
gidor tvirtovę Manilos įlan
koje, kur jie sunaikinę prieš 
orlaivinių pabūklų įtaisy
mus, artilerijos įtvirtinimus 
ir kulkosvaidžių vietas.

(Šie nacių pranešimai kol 
kas niekur kitur nepatvir
tinti).

Pasak nacių pranešimų, 
atakos pasekmingumas buvę 
aiškus iš to, kad amerikie
čių atsišaudymas labai su
silpnėjęs.

so Rusijos gyvybė.

NERVŲ KARAS
Atrodo, kad Europoje Hit

leris vėl pradėjo taip sėk
mingą nervų karą. Jau an

kovomis ir sulaikė.

Bombarduoja japonus
Pereitą šeštadienį angių 

pakraščių armotos nuskandi
no keturis japonų kariuome
nės laivus ir sekmadienį an-

Rusu laimėjimai TJaponai atakavo

. .. _ _ glų bombanešiai pravedė
ra savai e kaip jis pereme sekmįngaa atakas prieš japo

Vokietijos karo vadovybę ir 
jau antra savaitė kaip Euro
pa ir visas pasaulis laukia 
naujųjų nacių žygių nelauk- 
ton pusėn.

Tačiau nepatvirtintai pra
nešta, jog jis išvykęs Mas
kvos frontan. Todėl labai ga 
Įima, kad, kaip mes jau pir
ma esam pastebėję, Hitleris 
karo vadovybę perėmė tik
tai psichologiniais sumeti
mais — kad pakeltų nupuolu 
šią savo kariuomenės dvasią.

INVAZIJA?
Jau pakartotinai praneša-

nų laivus pajūryje
Pranešimai iš anglų šiau

rės Borneo pažymi, jog per
eitą šeštadienį japonai išlai
pinę kariuomenės Wastone.

Komunikatas pažymi, jog 
anglų ir amerikiečių orlai
viai sėkmingai bombardavo 
japonus ir jų aerodromą prie 
Reheng Tak, Siame.

Londonas, sausio 4 d. — 
Jugoslavijos vyriausybė Lon 
done paskelbė, jog krotai ir 
vokiečiai planuoja “išnaikin 
ti” 2,000,000 serbų ir kiti 
šaltiniai praneša apie nacių 
žiaurumus ir terorą nuo Bal 
kanų iki Baltijos.

Jugoslavijos vyriausybė

Maskva, sausio 4 d. — 
Oficialus sovietų radio pas
kelbė, jog rusų kontrofensy- 
va tebevyksta ir kaskart sti 
priau supa skaitlingus nacių 
būrius Možaisko apylinkėje.

Raudonosios armijos šta-

Možaisko apylinkėj salc? Pri® N
Gvinėjos

aviacijos vyriausias va-
das. paskirtas vyriausiu®. I Atakav0 Olangapo 
ju vado deputatu.

Gen. Sir Henry Povvnall, 
britų karo vadas Tolimuo- 
muose Rytuose, paskirtas 
štabo viršininku.

t
..

ma apie anglų atakas Norve pareiškė turinti žinių, kai 
gijos salose. Tos atakos pir
miausia smogiama galią į 
nacių okupacinę kariuomenę 
Norvegijoje, jos sustiprina 
pavergtųjų norvegų dvasią 
nepasiduoti ir galiausiai yra 
geriausia pratyba Anglijos 
kariuomenei.

Sąryšyj su šiomis pakorto 
tinomis anglų atakomis, ku
rios yra ne kas kita, kaip 
tik mažos skalės bandomoji 
invazija, galima tikėti, kad 
šiuo laiku anglai rimtai ruo
šias invazijai Europos kon
tinentam

šimtai tūkstančių asmenų 
nužudyta, deportuota ar įka 
linta

*
nyti, kad karas Filipinuose 
pasibaigė. Pirmiausia likusio 
ji Filipinų dalis yra labai 
kalnuota, o antra negausiai 
Filipinuose esamai kariuome 
nei likusioji dalis bus daug 
lengviau ginti..

žodžiu, kovos Filipinuose 
be jokios pagalbos iš kur 
“ors gali nusitęsti kelias dar 
savaites ir net mėnesnu. 
Tiesa, kartais karo strategi 
ja gali pareikalauti, kad Fi
lipinai pasiduotų, kad būtų 
išgelbėta didžioji dalis ka
riuomenės. Todėl netektų 
perdaug nustebti ir nusimin-

Raudonasis Kryžius

Washington&s, sausio 4 
d. — Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Norman H.
Davis paskyrė sausio 11 d.
“Raudonojo Kryžiaus Sek
madieniu”. Tą dienų visų 
religijų vadai kreipsis Į sa 
vo tikinčiuosius palaikyti 
Raudonojo Kryžiaus pas
tangas sukelti karo fondui 
$50,000.000.

Savo laiške į visų re
ligijų vadus Davis ra
šo, jog diena paskirta ti
kint, kad ‘ ‘kiekviena saky
kla Amerikoje” pilnai su
pras Raudonojo Kryžiaus 
tikslus.

Nacių pasiruošimai 
Atlanto pajūryje

Stockholmas, sausio 4 d.
Patikimi sluogsniai praneša, 
jog Vokietija pradėjusi pla
taus masto karinius pasinio 
Šimus visam Atlanto pajūry 
je — nuo Narviko, Norvegi
jos šiaurėje iki Bresto, Pran 
cūzijoje.

Žymiai sustiprintos kariuo
menės, aviacijos ir submari- 1 vių, kurių tarpe ir didieh

bas paskelbė, jog Maskvos 
vakariniam fronte atsiimta !
iš nacių dar keturios gau- Melbourne, sausio 4 d. 
šiai apgyventos vietos. Tolimojo skridimo japonų v. ,

Nors paskutinysis komuni bombanešiai šiandie apmėtė ašies KCHlUOITienę 
katas ir nepaskelbė atsiim- bombomis Australijos avia- 
tųjų vietų vietovardžių, bet cijos aerdromą Rabaul, New 
manoma, kad jos yra arti- Britain saloje, į vakarus nuo 
moję Možaisko apylinkėje, Naujosios Gvinėjos. Atakos 
kurie rusai baigią apsupti pravestos du kartus. . , , . _
tarp 100,000 ir 150,000 na-, Australijos karo vadovybė kos kar? vad°7be Praneša 
cių kariuomenės. praneša, jog antrojoje ata- Į ang artilerija ir avia-

Į šiaurę nuo Možaisko ru- koje dalyvavo vienuolika Ja- C/Ja bonybarduoja asies ka
sai, užėmę Volokolamską ir ponijos bombanešių. Esą žu- ™°menės P?zl^a®. Jedabi" 
Staristą, žygiuoja Rževo lin
kui.

Dar aukščiau į šiaurę kiti 
rusų kariuomenės daliniai 
graso atsiimti iš vokiečių 
Novogorodą, apie 100 mylių 
į pietus nuo Leningrado.

Oficialus komunistų orga
nas Pravda pareiškia, kad 
“negailestingai sunaikinti fa 
šistinius galvijus. Sunaikin- 
kit įsiveržusius vokiečius 
kaip pasiutusius šunis. Nė 
vienas gyvulys neturi išven
gti griežtos bausmės. Kovo
kit prieš juos. Sunaikinkit 
juos. Sovietų kariai, neparo- 
dykit jiems pasigailėjimo”.

Ogdensburg, N. Y., sausio 
4 d. — čia suimtas vienas 
nacių karo kalinys, pabėgęs 
iš Kanados. Kanadoje yra 
1,000 internuotų nacių.

•
Baltimore, sausio 4 d. »— 

Glenn H. Martin Airctaft 
kompanija ruošiasi pasamdy 
ti tūkstančius moterų didžių 
jų bombanešių gamybai.

_ Anglai atakuoja

Jedabijos apylinkėj

Kairo, sausio 4 d. — Afri-

Japonljos laivyno aviaci
jos daliniai tuo pačiu laiku 
atakavę Subic įlankoj esan
tį Olangapo laivyno bazę. 
Nacių pranešimai skelbia, 
jog atakose japonai neprara 
dę nė vieno orlaivio.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog didelė Japonijos 
transportinių laivų grupė iš
plaukė iš Lingayen įlankos 
ir pasuko į pietus. Matomai, 
atakoms ant amerikiečių ba 
zių Olangapo ir Corregidor.I

Balanga miestas į šiaur
vakarius nuo Manilos tebėra 
amerikiečių rankose ir Toki-

vusių keletas vietos vietos j°s aPybn^®Je> Libijoje į pie jo pranešimai skelbia, jog 
gyventojų tus nuo Ben?azL I japonų orlaiviai pravedę ja-

J šios dienos komunikatas me atakas. *
Japonijos bombanešiai, nu paskelbė, jog Bardiją ūžė- j 

metę skubiai bombas tuojau mus suimta 7,000 ašies ka- Bombarduoja automobilistus
grįžo į savo bazes japonų už reivių, kurių 1,000 yra 
imtose salose Ramiajam van kiečiai, 
denyne. 1 »

vo- Nacių pranešimas pažymi,
Tuo tarpu anglų aviacijos &Į? Manilos ,dide“s

i

GALIMUMAI 
FILIPINUOS

Manila, kaip ir buvo gali
ma tikėtis, pasidavė. Tačiau ti, kad karas Filipinuose štai
būtų labai nesąmoninga ma- ga pasibaigtų.

nų pajėgos Narvike ir Tron- 
dheime, Norvegijos pakraš
tyje.

transporto orlaiviai.
Tačiau šie pranešimai ne

pažymi ar vokiečiai ruošiasi
Į naujuosius aerdromus desperatinei invazijai Ang- 

Norvegijoj, Danijoj, Belgi- lijon ar tik daro pasiruoši- 
joj ir Prancūzijoj pasiųsta < mus atremti galimą anglų 
didelis skaičius naujų oriai- invaziją kontinentan.

Mussolini ragina 
bendradarbiaut 
su ašim

komunikatas pareiškia, jog 
britų lakūnai pravedė smar-
kias atakas Trtpoii ir Neapo

skaičius asmenų automobi
liais, kuriuos nuolatos bom-

atakoselyj, kur bombomis apmėtyta °101' r i •
geležinkelio stotis ir oriai-, sunaikinta didelis skai
čių dirbtuvė. Į{lua automobilių.

, Japonų karo vadovybės

Roma, sausio 4 d. — ofi- Galima anglų 
cialus italų radio paskelbė,
jog Mussolinis kreipės į fa- invazija Europon 
šistų partijos narius glau- į 
desnei “kooperacijai su mū- J
sų ašies draugais” ir pabrė- Londonas, sausio 4 d. —- 
žė, kad partijos vadai pir- Stebėtojai spėlioja, kad atei 
mieji turi parodyti didesnio nantį pavasarį, kai vokiečiai 
pasiaukojimo pavyzdį. pradės naują žygį Rusijon,

anglai tuo pačiu laiku gali 
Tai dviejų pasaulių ka- pradėti invaziją Europos 

pareiškė Mussolini fa- kontinentan.
Tai duodą suprasti arti

mas rusų-anglų veiksmų su

ras’
šistų partijos nacionalio ko
miteto suvažiavime, kuria 
me paskelbta, kad fašistų 
Oficialiųjų žmonių nuosto
liai Libijoje, Rusijoje ir jū
rų kovose siekia 2,428 žuvu 
šių asmenų.

Prieš Mussolini kalba ita
lų komunikatas pripažino, 
jog Bardija, italų svarbiau
sia tvirtovė Libijoje, atiteko

Lozon saloje pranešimai skel 
bia, jog japonų orlaiviai kul 
kosvaidžiais apšaudė skaičių 
Amerikos kariuomenės sunk 
vežimių Panay saloje.

Žuvo 22,000 japonų 

Changsha kovose

Chungkingas, sausio 4 d. —
Oficialioji kinų žinių agen
tūra šiandie paskelbė, jog

bendrinimas ir galimas “tre itrisdešimt tūkstančių japo-
tysis frontas" Europoje, t 
y., nuolatinis sabotažavimas 
nacių pasirengimų ir parti
zanų kovos.

anglams ir pareiškė, jog an
glų orlaiviai vėl bombarda
vo Neapolį.

nų kariuomenės apsupta 
Changsha fronte.

Agentūra taip pat prane
ša, jog dviejų dienų kovose 
prie Changsha japonai ne
teko 22,000 kariuomenės ku
rios dalis nukauta, dalis su
žeista.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIŲ 
PAREISKIMA5 PREZIDENTUI ROOSEVELTUI

«« TAUTOS PRIEŠ Afef
>'* "J*v »■•

’ ’ ’WPT;

Jfroofcįyn, ftf. Y. — Ketu
rių lietuviškų savaitraščių 
šauktame masiniame mitin
ge, įvykusiame gruodžio 21 
d., Brooklyn, N. Y., buvo 
paskelbtas ir vėliau pasiųs
tas prezidentui Rooseveltui 
šitoks pareiškimas:

loyalty to the President and 
Government of the United 
States and to those precepts 
sėt forfh in the Constitu- 
tion and the Bill of Rights 
and pledge our ųneųųiypcąl 
support of the efforts of 
our Government to repei and

<w
i

Franklin Delano Roosevelt i crush the beąstly aggresors
President of the United 
States of America 
The White House 
Washington, D. C.
Mf. President:

At a patriotic mass rally 
sponsored by four national 
Lithuanian weeklies, name
ly, Amerika, Naujoji Gady
nė, Tėvynė, and Vienybė, 
held on December 21, 1941, 
at McCaddin Hali, 288 Ber- 
ry Street, Brooklyn, N. Y., 
American of Lithuanian des- 
cent of Greater New York 
adopted the following decla- 
rątįpu:

We unsnįpmųsly declare 
cur collectiye and individual

masųuerading as the Gov- 
ęrnments 9f the people of 
Germany, Japan, and Italy, 
so that free democratic in- 
stitutįons shąll ųot perish 
from the earth. Mr. Presi
dent, ali our human and 
material resources are at 
your disposal.

Sponsors of the rally:
Joseph B. Laučka, 

Editor of America
Joseph V. Stilson, 

Editor of Naujoji Ga nė
Frank Bajoras, 

Editor of Tėvynė
Juozas Tysliava, 

Edįtor of Vienybė.

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
Kalėdos buvo "žaliosff

Nežinia kaip buvo kitur, 
bet pas mus tai Kalėdos bu
vo “žalios”. Bet antrą Ka
lėdų dieną kaip pradėjo snig 
ti, tai iki šiol žemė balta 
antklode užklota. Orąs pa

valas (Water Caraival). Cia
nais taipgi galima rengti ir 
šeimyniškus suėjimus, pik
nikus. O jei kas nori aplan
kyti sayo atsiskyrusius my
limus, tai netoli reikia eiti 
— tik per kąlnuką ir ŠŠ. Pet
ro ir Povilo kapinės. Ten

kenčiamas. Jei toks bus iki „pat ir kitos k.elips kapįnės
pabaigos mėnesio, tai mies- 
fas galės turėt savo metinę 
pramogą Richmond Parke, 
t. y. žiemos karnivalą (Win- 
ter Garnival). Ta proga iš
dalina dovanas ir atsižymė- 
jim.O medalius tiems, kurie 
geriausia čiuožia Iskeitįną). 
Richmond Park kaip tik tai 
pramogai ir vietą. Vasaros 
laikų medžiai žaliuoja. Yra 
įvairių įtaisymų vaikams 
bei augusiems žaisti. Čia 
randasi visur žinoma gar
sioji Swimming Pool, kur 
sepi ir jauni, maži ir dideli, 
nustatytomis valandomis ga
li maudytis. Pabaigoj vasa
ros rengiamos pląukimo

Aplink parką, arba neto
li jo, gyyena daug lietuvių.
Kalėdų šventės

Pep Kalėdas buvo matyt 
daug žmonių, parvažiavusių 
iš kitur praleisti šventes su 
savo šeimomis. Tarp jų bu
vo matyt įr dr. Adams (Na
vy daktaras b Barto šeima 
taipgi susilaukė svečių — 
sūnaus Gerald ir dukters 
Mariau. Ęuvo matyt ir dau
giau svečių, bet nepavyko 
sužinot jų pavardžių.
Kalėdų dovana

Prieš Kalėdas laukiamas 
garnys apsistojo pas Jurgį 
ir Juzę Orentus ir paliko
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1 kovo. Gedulingos pamaldos« 
už jo sielą atlaikytus 27 d J 
SS. Fatru ir Rpyiln bažny
čioje. Palaidotas U. Petro 
ir Povilu parapijos kapinė
se. Paliko liūdinčią žmoną, 
Prancikk^, Sūnų Antaną ir 
dukterį Mrs. W. Jalački ir 
2 anūkus. Mot. Są gos 42 
kp. at j ausdama savo nares, 
užprašė šv. Mišias už velio
nio sielą. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių.

“Happy Npw Yoąjr tę one 
and all” — redakcijai, pa
žįstamiems, skaitytojams ir 
U. Komspond.

Jūx esut maltiniai kviečiami 
atsilankyti i mūsų įstaigos

GRAND OPENING
s įa*4i0Ąę 1QtJt

PRADfcKIT NAUJUS METUS GEBAI
AUdaryklts Apdraustų <ėrų Sąskaitą Ne

tapti S'% <dabartinė rata). Puikus invest- 
mantas pavieniame, estates. truat topdaųas. 
partnerships lr korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm 15-tps neša nuošimti nuo 1-moa 
mėnesio. įstokite j mūsų 1942 Chri«tmas 
Savings Clu)^ dahųr prasidedantį.

Pirkite Bęnils čjunal

rąiBFIBLP SATIH8S 
& LOAK &SSOCIATI0K
Pabartais Adpcaas; 3789 W. Cermak Rd., 

Cnlcsgx>, Illinois
NAUJAS ADRESAS po Sausio p> d., 194a n».:
Kaippas USw*ukee, Norgi lr Pamen Avė., Cbk-ago, Illinois

{steigtų 1901. Turtu virt 03,000,000
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(“Draugas” Acme telepūoioj

Washingtone padarytos ir sausio 1 d. pasira
šytos sutarties paskutinis paragrafas ir kai kurįe 

' parašai. Sutartį pasirašė 26 tautų atstovai, kad 
>endrai kovoti prieš ašį įr su priešu nedaryti jo
kių paskirų taikų.

riam duotas vardas Robert. 
Sveikinam jaunus tėvus, o 
sūnui linkim geriausios klo
ties.
Nelaime

Per kūčias ppiešvakary ei
nant skersai gatvę buvo

Santa Claus įr visiems vai
kučiams pagal jų metus bu
vo išdalintos dovanos. Su
augusiems buvo vaišės ir šo
kiai.

.a.tl'j, . •

Liūdnos Kalėdų šventės 
Kūčioję po pietų mirs vįe-

smarkiai sužeistas senas nas mūs gyventojų
žmogus, Antanas Ambrazas, 
65 m. Nuvežtas į ligoninę. 
Manoma, kad abį kojos su
laužytos. Rašant šių žinią 
dar nieko apie nelaimės iš
tiktą negirdėt}. Gal būt svei
kesnis.
Kalėdų vakarus

Gruodžio 23 d. vakare Sv. 
Jurgio svetainėje EĮayes fa
brikas surengė Kalėdų va
karą savo darbininkams ir 
jų šeimoms. Visi vaikučiai 
susirinkę buvę pavaišinti įr 
aprūpinti kepuraitėmis ir a- 
merikoniškomis vėliavėlė 
mis. Po to užvesti į viršų, 
kur įvyko programa. Prog
ramai baigiantis pasirodė

53 m. amžiaus, Antanas Je- 
zavįckas. ligą laiką nesvei-

DR.

Sartrt tt
tttayme ų

gebai rnęranuąii akiniai 
patiUaya kreivas fkla, ^ruw«»re*7tt«
ir toUrsffyste;
palengvins aklų (tempimų, prašalint 
galvoj ak^udtjlina. s*al<lių* lr ųklų

MODEKNIAKIAUSI, TOBULIAUSI 
8<?«AMlfilAVUfO PS»A<

sffH ųUi«“Plk»ia ( v*U0 
Akiniai pritaikomi tiktai kųda rsUUų

ĮO-tos iki S-^os valandos kasdien. 
Sekn^lsatals Ppcal sutaftj.

4712 So. Ashland Avė.
JH YARDS U73

WHOLESALE
I-OOR
Stakta

BCMKITB 
SENA

LIETUVIŲ
f B^arrEĮB
MUTUAL I4QU0R ŲO.

4WT 8. Halsted St
Te*. BOpHBVABB Mld

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS 1STIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo JO iki 5 vąl. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

187 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lakę St.) 
Telephone: — EUCLID 006. 

• asu e u -st-tt—

ADVOKATAI

Whiiney B. Tanrtls
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki «-toa 

vai. vak-
Tol. CALomet 68TT 

134 NO. LA SALLE ST., 
Boom 2014 Tai. 7572

Smulkus “Dj-auge” skelbi 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kių reįkąlu pasiskelbk ‘Dmo 
go* “Classifted” skyriuje.

I R, l»" >WI
LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMRTRISTAS

Pritaikina akinius 
atsskomingai ui 
prieinamų kalnų.

JOS F. SUDRIK
KBAUTUVGJE

3241 So. Halsted St,
Telefonas:

Calumel 4591
DM BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 8686

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1
Jt YftRRR MK ftUO flMLIR <Y- 
nianl. BrumpMU JMmod#ni$5į^
AodA. kute 1 ---------

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

Ashland Avarnu
ipas

1801

«>m » a
.iniHll Ht JI111 nhm. i'iri

* L4“ Dr^siMKUS
1446 So, Courį, ęicero gydytojas ir chirurgas 

. .. TT i-i. IR pritaiko

3343 So. Halsted Street 
Valandos: 11-12; vakarais 7-0. Pir-

Antradieniais, Ketvirtadieniai* 
ir Pe

Valandoe; 10-12 ryte, 2-6, 7-8 P. M-
3H7 5. Halsted Št, Chicago

Pinpadteniaia, Trečiadieniais

Vųląndoa: 3 — 8 popiet,

DB. F. C, WINSBUHAS

Ofiso Mi. RAtfal 2846 
Ofise Valu 2-4 iv 7-6

į«sdM jrtasl gt*., 7<5Srtf7iMrfleld 
T4.; HEMlook g

Af*

~ OR? fl. VEZEL1S

Ayęoyę
■g

yaL: ut f ui. gy|o iki 8 v«L vak9 rtL nrto
yir"iF

matiieniats tik vakare nuo 7 iki 8. 
Šeštadieniais: Uri2, 2-4, ri 7-ft. 

Šventadieniais 11-12
- • ■ - - . ■ - t ■■.—■ :> 1

Tel. CĄNal 6869

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiaas ir RaaidiBBtdJa 
8136 Wert Cermak Boad
..'Tffi .^AffSSLu

aotbab oyibas£017 S. w«*tera Avė.
TeL Ganai T1T1 

Nuo g «rt> iki 6 po pint
I »„ IMI’

lenktynės ir vandens karnį-! puikią dovaną — sūnų, ku-

■r
Oregon Upsefs Ųnbeaten Pūke in Rose 8owl

The Beavcrt of Oregon State went to the home grounda of undefeated, untied Duke and beat 
, thcm 20 to lt in the tfanaplantgd " Rpap Bojel” g a m e at Durįum, N- C. Dgvįg, Duke Jeft įalf. is 

ehown above going around end for a gain, with Fullback Sicgfricd runoing ipterfetente įn the hrst 
[ ąuarter. įAcme Telepboto.į j

fMsCetaast niOask SMa

OR. PUERT. BRAZIS
GYDYTOJAS DNĮĘŲRGAS

8707 69. We6t»m Avė.
Ofigo valsn4oat
Popiet — nuo 1 iki lt Vak. 7 1*1 * 

MedAiiomts pecai sutartj

Oflę.5*1
VIRslaia

DR. RAfiKUS
GTDYTPJAS f» <WS»WAS 

1868 We«t Sfith Street
LIGONIUS PKIDMLAj
Knadian lao 2:06 iki 8sūū vaL

Trttksa k- "vktnM *»

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ MMMiOt MAMAI
-------------- tin ■■ " ' . » »”•

reL OAEal 021

OR. S. RIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 (Vest CęrnHlc Bg. 

Valandas: 1—S popiet ir 7—8 v. v 
REZIDENCUA:

Ras. 6868 So. Talman Ava 
B«a TsL GROvshdl 0617 
Offios taL HRMlMk 4M6

OR. J, J. SIMONAITIS
gydytojas ir ohzrurgas

Telefonas OANal 4796

OR. PETER J. BARTKUS
AS

Vai,: 9-4 h 7-6 rak. 
Cstvirtad. ir Nedaliomis susįtajrą*- 
2423 W. Marąuette Road

OR. STRIKOL’B
WTOW4W IW mMGg 

4646 So. Asfaland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vaL vak
o.,u.NSĮ‘li?TJcpT^,’Urtį

nm., ..t epo.,*!

6631 $. Califomig Ąyę,

Oflsaa viri Boehm’s Drug storų 
OfISO VALANDOS: 8-4 ir 7-8

ffim'irn'i■'«1 lėni —n uhiiruuhr

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OSU4UKGAA
4720 So. Astaiaod Avė.

TaL MUrtv ^ao^^tkloaco, AL 

Ofiųo VALANDOS:
Nno 10 ij*i 19 raL mo, pw> J iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8dW va., vak. 

H<nįųd nuo 12 iki R* vai. nia.
ui' n'imi ii

Oflpo tel.:
VTT

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR PDRUROA* 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 0-8:30 P. M.. 
šeštadieniais nuo 1 Ud 4 v. poput, 

TvpiiMfrniaia pagal autartj. .

ToEIT1. PALUTSIS
GOVGOMS 9 KHBRNRGAS

KąW- ,5t<*
Ofiso VALANDOS I

gas B iki 4 popai 9 f iki f vak.

DR. A. JENKINS
TaL YARds MU.

KNNvmJ 6107

OR. A. J. BERTASH
gydytojas n OBZRYRGAS 

PG“ Wj 668
736 Weat BSth Street

Ras. M.j 9RO«Mat •»
OB, P, Z. W0BB

Tai OANal 06*7

0717
Varnų Mlafanai Vlkstaia 2421I IM 6 vai.

OR. MAURICE KAHN
gydytojas ir ouburgab
4631 So, Ashland Avė. 

T< YARds 6994 
Bau. TaL KKNvumI 4266

VALANDOS
N«0 1C-12 v. ryto; 9-8 ir 7-8 v. rak. 
Nedjlionpa nuo 16 i*j U vaL diso*

TELEFONAI:
Office: HEMlock 6624 
EMERGENCY: call MIDwav 0001 
Kės.: HEMlock 16|8

DR. ALBERT J. VALIBUS
PRYSiCIAN ANp SUBGRON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Ud S ir nuo 6 iki S vai. vak. 

2468 Weat 88rd Street
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KUO MES REMIAMĖS 
• *

1. Nelaimės didumas. - 2. Tikėjimas 
ateitim. - 3. Kas mūsų talkininkai?

Rašo A. Vaičiulaitis
V' ’;*■ ’

3. ar jie būtų Sibire, ar Ar-
Tad kuo mes remiamės, ar Australijoj, ar

taip tvirtai žiūrėdami į savo J; Valstybėse. Tiems lietu-
tėvų žemės 
laisvę?

būsimų dienų

a. Pirmiausia remiamės 
patys savimi, remiamės kiek 
vienu lietuviu, jo šviesiais 
troškimais, jo nepalaužiamu 
tikėjimu, jo geromis kovo
mis. • Šitas tikėjimas savo 
krašto ateitimi, šitas nenu
slopinamas noras gyventi, 
kurti laisvai tvarkytis, ženg 
ti išvien su kultūringuoju 
pasauliu yra vienas iš svar
biausių veiksnių tautos ir 
valstybės istorijoj. Be jo 
žlugo stipriausios galybės, 
kurių tik vardai išliko. E-j 
giptas, romėnai, eilė kitų | 
garsių, didžių kraštų išny-) 
ko, kai nustojo noro gyven
ti, išsisėmė, išlepo, neteko 
tikėjimo kurti ateitį. Prie
šingai, nedidelės tautos, 
šimtmečiais priešų žudomos, 
blaškomos, iš vietos į vietą 
išsilaiko ir gyvena, nes jos 
tiki savo gyvenimu, savo a- 
teitimi. Jos nori gyventi, ir 
tas noras, susijęs su nesu
naikinamu tikėjimu, laiko ir 
kelia tas tautas.

Lietuvių tauta visomis jė
gomis tiki savo rytojumi, 
kovoja,dėl jo ir sayo^sūnų 
gyvybę guldo. To tikėjimo 
negali pamušti nei rudosios 
nei raudonosios vilnys. Pir
mai progai ištikus, kiekvie
nas lietuvis, ar jis būtų 
moksleivis, ar studentas, ar 
ūkininkas, ar darbininkas,

viams, kurie šiandien yra 
laisvėje, krenta eilė konkre
čių uždavinių išvadavimo 
žygyje: organizuoti kovą, 
ieškoti naujų įtakų, remti ir 
teikti pašalpą tiems lietu
viams, kurie šiandien yra 
patekę į skaudžias sąlygas, 
likę be duonos, be pinigo, 
be drabužėlio speiguose šą
lantiems vaikams. Taip pat 
tenka uždavinys aiškiai, or- .
gazuotai nustatyti platės.,?* stulpų musų

ateities rumui. Greta 30 mes 
turim eilę garantijų (ir paneš ateities gaires savo že

mei.
Daugiausiai reikėtų lauk

ti iš Amerikoj esančių: lie
tuvių, kurių visas trečdalis, 
atskirtas nuo tautos kamie 
no, šioj šalyj gyvena. Deja, 
nei seniau čia esantieji lie
tuviai, nei paskutiniu metu 
atvažiavusieji neparodė or
ganizacinio vieningumo, ne
sukėlė kiek apčiuopiamesnių 
sumų išblaškytiems bro
liams pagelbėti, neapsvars- 
tė apdairaus ateities supla
navimo ir pasirengimo jai. 
Tegul dabar Amerikos lie
tuviai būtų pašaukti stam
besne jėga padėti savo kraš
tui, jie nei organizaciniu, 
nei medžiaginiu atžvilgiu ne
būtų tai paramai prisiren
gę. Surinktos sumos neuž
tektų vienai bažnyčiai at
statyti, o ką jau besakyti 
apie ištisus išgriautus mies
tus ir kaimus! Į Sibirą iš
vežtos dešimtys tūkstančių 
lietuvių, ir dabartiniais su

stoja ir kovoja dėl laisvės, 'rinktais ištekliais kiekvieną 
dėl mūs tėvynės Lietuvos.
Jis kovoja savęs nepaisyda
mas, maža išteklių teturė
damas, daugiau ginkluotas 
savo drąsa, savo pasiryži
mu, savo tikėjimu, negu 
šautuvu ar kulkosvaidžiu 
Šioje geroje kovoje jis ste
bina savo atkaklumu, savo 
narsumu, ir juo žavisi net 
svetimieji. Tokie tėvynės 
vaikai ir tokia tauta tikrai 
verta laisvės, savarankiško 
gyvenimo ir pagarbos visų 
kraštų bendruomenėj. Ir ji 
tai laimės, nes toks pasiry
žimas, toks noras gyventi, 
toks tikėjimas su laiku ir 
kiečiausias kliūtis pralau
žia.

.. Ne tik savo krašte, bet 
ir visur kitur esą lietuviai, 
kurie nenustoja vilties kraš
to ateitimi, yra reali šitos 
ateities pajėga nepaisant,

NAPPY

ILL 
NE VFR 

cease??Nappy 
ANO THE BOVS 

HAVE SEEN 
MANY CELPB- 
RITlES ON THE 
LOT.BŪT THE 
LAŠT PERSON 
THEY EKPECTED 
TO SEE.'YAS 

THElR OLD 
FRIEND BORIS 
BORSCHT... ARE 
THEY SuRPRlSED’ 

VVELL.SEE FOR 
YOURSELF

WND€RSNE
cease??Nj

ANGLŲ ATAKA NACIŲ TERITORIJOJ

Anglų kariuomenės daliniai pravedė atakas Norvegijos saloj Vaagso, kur padegta 
aliejaus gamyklos, nukauta 125 nacių kariai ir 95 suimta.

ramos savo kelyje į geres
nius laikus.

b. Viena jų eina iš didžiau 
šio šių dienų moralinio au
toriteto — Bažnyčios galvos 
Pijaus XII. Jis nepripažino 
Lietuvos užgrobimo. Jis ir 
šiandien Lietuvą laiko lais
va, nepriklausoma, nežiū
rint, kokios kariuomenės 
laikinai būtų ją užplūdusios. 
Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris buvo kaip buvęs prie po
piežiaus, tuo tarpu kai dik
tatoriai mūsų pasiuntinybes 
patys perdavė į bolševikų 
rankas. Kai kitų valstybių 
vyrai eina sveikinti Šv. Tė
vo, kai jie susirenka į Šv. 
Petrę baziliką pamaldoms ar 
į kitas iškilmes, visados ten 
yra Lietuvos ministeris ir 
visados Lietuvos vardas pa
žymimas Vatikano spaudo
je.

Patsai Popiežius visomis 
savo jėgomis stoja už visų 
tautų laisvą ateitį. Tai yra

bai primena kitą garsų pa
reiškimą, kuris nušvietė a- 
kis visoms laimės siekian
čioms tautoms. Yra tai aš- 
tuoni punktai kuriuos Roo
seveltas ir Churchillis pas-

tiečiai į visus lietuviškuo
sius fondus, kurių paskirtis 
būtų ir ištremtuosius šelpti, 
ir palaikyti prireikus oficia
lias įstaigas, ir sudėti šiek ( doje randame tokių atgar- 
tiek atsargų ateities opiau-| aįų apie Lietuvą, kokiais 

kelbė 1941 m. vasarą Atlan-j sioms spragoms užpildyti, kiekvienas doras lietuvis te- 
to vandenyne. Šie du vyrai. d Didžįausi Bažnyčios au- gali pasidžiaugti ir pasidrą- 
visam^ pasauliui pranešė, toritetai> demokratijų vadai sinti. Šitie visi balsai, šitos 

pritaria mūsų laisvės sieki- į įtakos ir parama nenueis 
mams, duoda oficialias ga- į veltui, nes visa tai formuo

ja būsimą opiniją ir ryški
na ateities planus.

kad tiek Anglija, tiek J. 
Valstybės nori matyti at
statytą laisvę visoms tau
toms, kurios tos laisvės lai
kinai yra netekusios, nežiū
rint, ar tos tautos būtų di
delės, ar mažos. Tad šisai 
karas nėra vien tik Vokie
tijos ir Anglijos ar Rusijos 
karas, čia mūšamasi dėl vi
sų tautų, kurios šiandien 
pavergtos, kurių sūnūs šau
domi ir į kalėjimus meta
mi, toms tautoms norima 
atstatyti laisvą*4 santvarką 
ir protingą priėjimą prie

rantijas ir drąsina mus, kad 
kai kurie susvyravę nenu
leistų rankų. Jeigu apsižval
gysim aplinkui, pastebėsim, 
kad be šitų didžiųjų balsų 
turime eilę kitų bendros ko-
vos ir bendro likimo bičių- , sav0 ^rųjų sūnų nepalau- 
lių. Tai visos tos tautos, ku- žiamu noru laisvai «>'venti

Tad štai kuo mes remia
mės: savo pačių tikėjimu,

rios šiandien yra pavergtos 
ir kurios svajoja, dirba, ko
voja, dėl laisvės. Norvegai, 
graikai, lenkai, olandai, bei-Į 
gai, latviai, estai, prancū
zai, kinai ir nemaža kitų

šios žemės mineralinių ištek-, kraštų yra mj8ų kovo8 da_
lių. Štai ir dabar, kalbėda
mas prieš kongresą, Chur
chillis aiškių aiškiausiai pa-

lyviai. Dėl to negalima sa
kyti, kad esame vieni, kad 
esame apleisti, kad esame

kartojo: “Mes giname kiek- užmirSti. Su mumis eina 
vieno krašto laisvės bylą.” Į miIijonai vi808 to8 tauto8_

jų galima būtų sušelpti vie,- ji® išdėstęs savo taikos punk 
nu, dviem ar trim doleriais. ' tuose ir įvairiais atvejais 
Šalia vietos lietuvių abejin-
gurno, pastebimas ir kai ku
rių pabėgėlių visiškas pasi
traukimas iš lietuviškosios 
akcijos: atvažiavo, užsida
rė, ir tu jų neprisiprašysi 
nei paskaitai, nei rinkliavai! 
nei straipsniui, nei Kokiam 
parengimui. Kurie dirba, tai 
jau' perdaug dirba, savo j& 
gų,-savo sveikatos nepaisyk 
darni, visą sunkiąją naštą 
vilkdami, gi kfti iš savo už- 
uvėjų nė pasirodyti ir pirš
to pajudinti nesiteikia.

Dėl to pats metas dides
niu žygiu, visomis jėgomis 
išeiti visiems į sutelktą lais
vo rytojaus darbą.

Pačių lietuvių, šiandien 
priespaudoj esančių, tikėji
mas, jų kovos ir troškimai, 
jų noras gyventi yra vienas

1 pakartojęs. Jis nuolat kalba 
apie “santvarką, kuri vi
soms tautoms suteiktų ra
mybę, laisvę ir saugumą”
(“Osservatore Romano”, 
1940, XI, 25).

Tą savo nusistatymą po
piežius ir šiomis dienomis 
priminė, Kalėdų išvakarėse 
kalbėdamas į krikščionišką
jį pasaulį. Jis pažymėjo, kad 
pokarinėj naujoj santvarkoj, 
bendrosios gerovės dėliai. 
didžiosios tautos turės "gerb 
ti tų mažųjų valstybių tei
ses į politinę laisvę, ekono
minį išsivystymą ir, kilus 
konfliktui tarp tautų, į ati
tinkamą apsaugą to neutra
lumo, kuris joms priklauso 
prigimties, lygiai ir tarptau
tiniais nuostatais.”

c. Pijaus XII žodžiai la-

Amerika drauge su Angli
ja nepripažino bolševikų o- 
kupacijos ir laiko Lietuvos 
oficialus atstovus. Jungtinių 
Valstybių prezidentas Roo
seveltas parodo daug širdies 
ir supratimo visiems lietu
vybės reikalams, juos užsto
ja ir gina. Nesitenkindamas 
tuo, jis pats ragina mūsu 
žmones, Amerikos lietuvius, 
kad jie daugiau susirūpintų 
savo tėvų žemės likimu, or
ganizuočiau varytų akciją 
ir sukeltų didesnius ištek
lius tiek dabartiniams rei
kalams, tiek ateities būti
niausioms spragoms pareng
ti. Be vyriausybės, Ameri
koj ir kiti svarbūs sluoks
niai remia mus. Amerikos

į daiktą sudėtos, sudaro mil
žinišką jėgą, ir jų pusėje y- 
ra didžiausi medžiaginiai ir 
žmonių ištekliai visame pa
saulyje — Amerikos, Angli
jos, Kinijos. Nors kova bus 
ilga, kieta ir žiauri, bet ji 
nėra beviltiška: ji baigsis 
pergale ir visų tautų laisve.

Mus užtaria, mums pade
da tiek dideli, tiek ir maži, 
jeigu tik jų tikslas yra lais
vė, ramybė, visų žmonių pa
garba ir lygybė, o ne akla, 
geležinė jėga, prievarta ir 
žudymas. Tame bendrame 
siekime kartais tenka net 
stebėtis, kiek supratimo ir 
susidomėjimo mums rodo 
svetimieji kartais net dau
giau už pačius atšalusius ar

ir jų kovomis bei aukomis. 
Mus palaiko didieji šio am
žiaus religiniai, moraliniai 
autoritetai ir demokratijų 
vadai. Jie palaiko ir kovoja 
tą pačią kovą, kaip ir visos 
laisvės — trokštančios tau
tos. Mus jungia ir stiprina 
bendras ryšys su kitomis 
valstybėmis, kurios, lygiai 
kaip ir mes, kovoja dėl lais
vos, nepriklausomos, teisin
gos ir šviesios ateities ne 
smurtu, geležine jėga, ap
gaule paremtam pasaulyje, 
bet pagarboje kiekvienai 
valstybei, tautai ir žmogui.

vyskupai davė žymiai stam-j keistų ideologijų iškraipy- 
besnę sumą Lietuvos šelpi-1 tus lietuvius. J. Valstybių, 
mo reikalams, negu kad Argentinos, Brazilijos Švei- j 
yra sumetę patys .mūsų tau- carijos ir kitų kraštų spau-

Z

By Irv Tirman
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Asfhmd Mucus
Loosened Firsi Day
For Thousands of Su fferers

Choklng, gasplng, wheezlng spąstus ot 
Bronchlal Asthmi ruin sleep and energy, In- 
Erodients in the prescription Mendaco quick- 
ly clrculate through the blood and common- 
ly help loosen the thlck stringiing mucus 
the first day, thus aiding nature in palllatlng 
the terrlble recurrlng choklng spasms, ana 
in promottng Ireer breathlng and restful

ferers. Printed guarantce v.ith each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Aak your drugglst tor Mendaco today. Only 60c.

MOHEY-BACK GUARAMTEE
Fluorescent TEETH 
DENTAL PLATĖS *QŠ°
AT8AKGA: Reikalaukite tfk- 
tal tikrų “Flt-KIte Dantų 
Piotvee—tiktai minų 
padarytae — dėl gra
žios Išvaizdos ir ra
mumo savo pacientų.

UP

PATAISYMAI — 1 dienon patarnavimas 
Mes padarome “Dentures” gavę įspau
das ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 
registruotų Ir teisėtų Dantistų, ku

riems mes gelddžlame patar
nauti.

DEHTALLAB’“«t
AVINUI 

HALSTED IT
47th STREET 
L2**h STREET 

irvinqpk.ro. 
BROADWAY 
.STATE ST

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panšekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET---------- Artį Normai Ava
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

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

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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

Taupytojai™ Darom 1-mus
Morgičius LengvomMokame

31/2% Dividendus
SURED

Sąlygom

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

TELEFONAS CANAL 8887

irvinqpk.ro
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Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavus

japonų jėgos bus perviršytos ir turės ii Manilos išsi
kraustyti. I«B

Filipinų salos yra labai svarbios santarvininkams 
Tolimųjų Rytų karo fronte. Dėl jų bus kovojama, kad 
ir su dideliais sunkumais. Tuos sunkumus sudaro to
lumas. Nuo Tokio, Japonijos sostinės, Manila yra 1300 
mailių, kuomet nuo Amerikos miesto San Frandseo ji 
yra 8,000 mailių.

Bet su laiku tie sunkumai bus apgalėti. Japonija 
bus sutriuškinta, nes ji negali susilyginti su Amerikos 
produkcija, su ekonominiu pajėgumu, su nepaprastu 
visos Amerikos visuomenės ryžtingumu ir vieningumu.

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraMname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 nt Chicago, 111.
Under the Act of March 3, 1879.

Kieta okupacija

sėtuvių kataliku dlenraMto "Drauso” rSmOJama tr skaitytojam* 
dundu sveikinimu* Ir geriausiu* UnkSjlmusi

JOag dienraStis ne vien ttk patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie Kairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
■a*. -Ina Ir Hanso Jas ano amllnojo Išganymo prieAu-

Ajansoriopal tapadaosSJ* J*sų kataJlkUko dlenraMto skaitytojų skal
sinai

+ 1MLBTO G1OVANNI CIOfKikANL

Poznaniuje jau uždaryta eilė lenkų bažnyčių. Ant pa
liktųjų stovi vokiški parašai — lenkų bažnyčia. Į jas 
tegali eiti tik lenkai. Inowroclavo mieste, kaip praneša 
lenkų informacinis biuletenio, lenkams uždrausta eiti 
į vaistines, maisto krautuves, tabako parduotuves, pie
nines tarp 8 ir 10 vai. prieš pietus ir tarp 5 ir 7 vai. 
po pietų.
' Lenkai kitados perdaug garbino prievartą, pamoka 
jiems buvo reikalinga, bet vis dėl to jau perakaudi...

Pavergtąją likimas
Hitleris prastai pranašavo

1941 metų sulaukus Hitleris sakė savo didelę kalbą 
vokiečių tautai, darydamas smarkius ir didelius pra
našavimus. Naujųjų Metų dienoje (1941 m.) jisai drą
siai tvirtino, kad, girdi, 1941 metai, be jokios abejo
nės, atneš Vokietijai tokius didžius laimėjimus, kokių 
pasaulis dar nėra matęs. Vokiečių armija, karo avia
cija, karo laivynas būsią tiek pagerinta, kad prieš jų 
jėgą nieks pasaulyje negalėsią atsilaikyti. Jis tada sa
kė, kad jo armijai sekasi karo laukuose, nes patsai 
Dievas esąs su ja. Lygiai prieš metus Hitleris visiškai 
neabejojo visus sutriuškinsiąs, savo tikslą atsieksiąs, 
naują santvarką Europoje įvesiąs.

Tai buvo pernai.
Reikia pasakyti, kad šiemet Hitleris jau ne be taip 

drąsiai kalbėjo, ir tokių didelių pranašavimų nebedarė. 
Mat, nė patys vokiečiai jo žodžiams jau būt nebetikėję. 
Pernykščiai pranašavimai neišsipildė. Ne tik kad ka
ras nesibaigė Vokietijos armijų laimėjimais, ne tik 
kad savo tikslo nepasiekė, bet visuose karo frontuose 
naciai yra verčiami trauktis atgal. Be to, santarvi
ninkų jėgos praėjusių metų pabaigoje žymiai sustiprė
jo, nes ir Jungtinės Amerikos Valstybės buvo privers
tos stoti į karą prieš Berlyno Romos ašį ir jos talki
ninkę Japoniją.

Hitleris nėra aklas. Per šiuos Naujuosius Metus jis 
turėjo savo kalbos toną truputį pakeisti, nes pats aiš
kiai mato, kad visi paskutinieji pasaulio įvykiai kalba 
prieš jį, kalba prieš visus jo užsimojimus.

Bet santarvininkų vadai, nors ir mato nacių nepa
sisekimus karo frontuose, iliuzijoms nepasiduoda. Jie 
nusimano, kad pragariškoji Hitlerio mašina dar toli 
gražu nėra sudaužyta ir dėl to nerizikuoja. Jie mobi- 
linuoja visas savo jėgas, kad Europos ir Azijos geng- 
sterizmui užduoti mirtiną smūgį, kad Hitleris su savo 
sėbrais nebekalbėtų valstybių vardu 1943 metų sulau
kus, bet būtų uždaryti ten, kur turi būti uždaryti visi 
žmonių ramybės ardytojai, plėšikai ir žmogžudžiai.

Svarbu sukelti kovos nuotaiką nacių pavergtose tau
tose. Kalbant apie Pabaltijį čia lemiamą įtaką turėtų 
Rusijos paskelbimas, kad ji neturi jokių pretenzijų 
vėl okupuoti, prisijungti tuos kraštus. Tada lietuviai 
ir kiti žinotų, kad jų kovos prieš nacius yra tikrai 
kovos už laisvę. Rusija turi didžiausius žemės plotus. 
Koks jai reikalas paglemžti laisvės trokštančią tautą 1

1

Primena pareigas

J, .

Ir prancūzai drąsesni
Prancūzijos vyriausybės galva gen. Petain Naujųjų 

Metų proga pasakė kalbą iš kurios yra ryšku, kad, 
atsižvelgiant į vėliausius pasauly įvykius, prancūzai 
šviesiau ir drąsiau žiūri į savo ateitį. Drąsiau kalbėjo 
ir patsai Petain. Jisai atsiliepė į Hitlerį reikalauda
mas, kad palengvintų nepaprastai sunkias armisticijos 
sąlygas, nes uždėtoji tautai našta darosi nebepake
liama.

Netenka abejoti, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 
įstojimas į karą prancūzams duoda daug vilčių grei 
čiau išsilaisvinti iš nacių uždėtos priespaudos. Reikia 
spėti, kad ir okupuotosios Prancūzijos dalies gyvento
jai bus ryžti ngesni ir drąsesni kovoje su pavergėjais.

Filipinų svarba
Japonai Manilą paėmė, bet nei vyriausybė, nei karo 

vadovybė, nei, pagaliau, visuomenė dėl to perdaug nesi
jaudina. Visi gerai žinom, kad esamomis sąlygomis 
gen. MacArthur vadovaujami Manilos ginėjai šauniai 
kovojo. Reikia neužmiršti, kad jiems reikėjo kariauti 
su keleriopai didesne priešo jėga. Ateis laikas, kad

“Garse” yra primenamos Lietuvių R. K. Susi vienyr 
mo Amerikoj narių pareigos:

“Kai Amerika buvo priešų užpulta, užpulta be jokio 
perspėjimo, iš pasalų; kai krašto vyriausybė pašaukė 
visus piliečius, Amerikos katalikai su savo vyskupais 
priekyje pirmieji ne tik pasisiūlė, bet aktyviai stojo 
prie tų darbų, kurie jiems buvo paskirti. Nei kiek ne
atsiliko nė lietuviai katalikai. Visa eilė lietuvių kata
likų jaunuolių įstojo armijon ir laivynan savanoriais; 
organizacijos ir paskiri asmenys už dideles sumas per
ka U. S. Defense Bonus; darbininkai padidinta ener
gija dirba karo industrijoje; lietuvaitės stoja į Ame
rikos Raudonąjį Kryžių slaugėmis ar šiaip jau į talką, 
aukodamos savo laiką ir darbą. Neatsiliko nuo patrio
tiškų aktų ir Lietuvių R. K. Susivienymas, kuris pir
mas rrap^'ko iš savo iždo U. S. Apsigynimo Bonų už 
$50,000 ir ateity pirks tiek, kiek leis nustatyta norma 
pirkti vienai organizacijai. Pūdomojo Komiteto žinio
mis, daug L. R. K. S. A. jaunų narių įstojo į armiją ir 
laivyną savanoriais. Yra mūsų narių ir pačiame karo 
fronte. LRKSA Pūdomasis Komitetas, kaip jau žino
ma pasielgė patriotiškai ir tuo atžvilgiu, kad savo na
riams esantiems kariuomenėj, nenutraukė apdraudos.

Naujieji Metai iššaukia visiems naujas, begalo svar
bias ir atsakomingas pareigas, surištas su krašto sau
gumu, su visų mūsų laisve, su dvasine ir medžiagine 
gerove. Džiugu yra konstatuoti, kad mūsų organizaci
ja tas visas pareigas noriai ir energingai imasi pildyti. 
Neabejoju, kad įžengdami į Naujuosius Metus, mes ne 
tik nepakeisime savo patriotiško nusistatymo, bet dar 
didesniu uolumu jas pildysime ir nieko nesigailėsime 
didžiajam tikslui pasiekti.

Kovas laimi organizuotos tautos, drausmingi ir są
moningi krašto piliečiai. Šie laikai ypač reikalauja iš 
mūs organizuotumo ir drausmingumo. Kodėl — aišku 
iš aukščiau padarytų pareiškimų.

Jei šiandien yra skaitomasi su Amerikos lietuviais, 
tai dėl to, kad vis tik turime tokių organizacijų, kaip 
Lietuvių Romos Katalikų Susivienymas Amerikoje, ku
ris yra ištikimas ir Katalikų Bažnyčiai, ir Jungtinėms 
Valstybėms, ir Lietuvių Tautos idealams ir siekimams. 
Savaimi aišku, kad mūsų, kurie turime laimės būti tos 
garbingos organizacijos nariais, yra švenčiausia parei
ga, savo Susivienymą stiprinti ir auginti, prirašant 
daugiau naujų narių, kuopias , ir apskritis padarant gy
vesnėmis ir veiklesnėmis. Daugiau veiksime, danginsi 
narių gausime; daugiau narių t orėsime, didesnę talką 
Amerikai suteiksime; didesnę talką suteikdami Ameri
kai, labiau pasitarnausime ir šiandien vokiečių paverg
tam tėvų kraštui — Lietuvai, nes kiekvienas mūsų sttp- 
ramas, vieningas, patriotiškas žygis, padarytas šlno 
momentu, bus užregistruotas ir lietuvių tautos kredi
tan.”

(“Draugas” 1917 m. sau
sio 5 d.)

Kariausią (su peiliais.... 
Vokiečiai, nepasitenkinę tal
kininkų atsakymu, per savo 
laikraščius skelbia, kad, gir
di, jie kariausią ir su pei
liais, bet jokiu būdu nepa
siduosią.

Vokiečių taikos sąlygos... 
Vašingtone gauta žinia, kad 
Vokietija siūlo taikos sąly
gas, iš kurių viena.... “su
teikti neprigulmingumą Lie
tuvai ir Lenkijai.”

i I» *
Šiltinė skerdžia kareivius. 

Balkanuose siaučia šiltinės 
epidemija ir kiekvienas penk 
tas kareivis arba miršta ar
ba serga šita liga. Daug ka
reivių miršta nuo malarijos 
ir plaučių uždegimo.

Rusijoj plinta taikos idė
ja— Rusijoj smarkiai plin
ta taikos idėja ir galima 
laukti, kad bet kurią dieną 
ji pradės atskiras taikos de
rybas su vokiečiais.

o
Labdarių valdyba-. Lab

darių Sąjunga į eentro val
dybą išrinko; P. Bruožį, P. 
Verygą, Balandą, kun. A. 
Staniukyną ir kun. M. Kru
šą.

Karas dar labiau p rup Ii 
siąs... Diplomatų rateliuose 
esama įsitikinimo, kad trum
pa laiku turės įsivelti šitan 
baisian karau Šveicarija, 
Norvegija ir Olandija.

Washingtonas, sausio 1 d. 
Pasilikę okupotam Hongkon 
ge amerikiečiai šiuo metu 
laikomi Hongkongo ir Shang 
hajaus banko pastatuose.

•
Vaidino “Degtinę”.... Chi- 

cagoj Aušros Vartų parap. 
salėj atvaidintas veikalėlis 
“Degtinė”.

Po svietą pasidairius
GANGRENA!

(Linksma apysakėlė)
(Tęsinys)

— Ką? Už menką pabar- 
škinimą ir du šaukštus la
šų? Tai truputį perdaug. 
Matyt, dar man reikės su 
juo pasikalbėti!

— Tai nieko negelbės.

trindamas gerai ne tik krū
tinę, bet ir visą pilvą. Be
veik visą buteliuką ištušti
no.

Kai diena ėmė švisti, at
sikėlė Saliute. Staiga pa
žvelgusi į miegantį vyrą iš
gąstingai suriko:

— Jeronimai, girdi, Je
ronimai. *

Pašauktasis pabudo ir 
dienos šviesoje pamatė savo

Saliute, nes jis labai griež-’ žmoną sunertomis rankomis 
tas, dar gali atsitikti, kad ant lovos besėdinčią išgąs-
jis tave laukan išmestų, — 
jis labai nemandagus, — 
taip tikra tiesa.

— Tik jau tu nesirūpink 
apie mane. Aš su juo mo
kėsiu pasielgti. O dabar 
miegok ir žiūrėk, kad išpra
kaituotum! !

Tardymas laimingai pasi
baigė. Jeronimas pralinks
mėjo. Jis žinojo, kad senė 
caip greit pas gydytoją ne
nubėgs, todėl galėjo užmigti 
ramiai, tik ... tik . . tas 
keistas jausmas pilve! Ver

tingai į jį bežiūrinčią.
— Kas pasidarė? — pa

klausė nustebęs.
— Žiūrėk tiktai, tavo ran 

kos, galva, krūtinė!
Taip, jis ir pats dabar pa

matė. Buvo mėlynas, visai 
mėlynas. Baisus nustebi
mas apėmė jį.

— Tai gangrena! — sušu
ko moteris. — Kokia nelai
mė!

— Gangrena! — suvaito
jo Jeronimas, — gangrena! 
Turėsiu numirti! — ir rie

čiasi ant vieno šono. ant,. juodamas virto ant priegal- 
nė kiek1antro — nė kiek’ negeriau 

Hm! Gal tai nuo alaus . . . 
degtinės?! Pasiklausė — jo 
malonioji žmonelė jau mie
ga. Asargiai išlipo iš lo

vio.
Tada Saliute visai atgijo.
— Numirti?! Ne, Jeroni

mai, neturi mirti! Tuoj bė
gu pas gydytoją, tegu tave

vos ir išleingvo grabalioda- gelbsti . . Ir turi tave gy-
mas — mat buvo labai tam
su — priėjo iki šėputės. Ži
nojo, kad Saliute tenai lai
kydavo buteliuką balzamo, 
kuris nuo galvos skaudėji
mo, vidurių sopes ir visų 
kitų ligų labai gelbėdavo. 
Valandėlę graibęs tikrai at
rado buteliuką. Atkimšęs 
įsipylė balzamo į saują ir

dyti, nors tai pora jaučių 
atseitų.

Nustebęs Katinskas pa
žvelgė į žmoną, nes visai 
nesitikėjo, kad jis jos taip 
branginamas yra. Bet ką 
jam bepadės tas pavėlavęs 
sužinojimas? Dabar, kai 
jis jau turi mirti?! Štai, 
dabar jis guli sustingęs,

gerai ištsitrynė galvą ir medžio pagalys, nedrįs-
krutinę. Skausmas tikrai damas nei pajudėti. Gan- 
truputį liovėsi. Kad turėti grena, gangrena! Jo žmo- 
balzamą čia pat arti, jei vėl na skubiai apsirengusi išbė- 
kartais būtų reikalinga, jis &° P88 gydytoją.
buteliuką pasistatė po sa,vo 
lova. Ir gerai padarė, nes 
neilga* trukus jam vėl už? 
ėjo, blogumas. Pakartojo 
triųimosi, šiuo

(Bus daugiau)

PRIEŽODIS
Padeda, kaip Stalinas De

kartu išąi- ,dei Šamui kare su japonais.

,; U. S. LAIVYNO BAZft

("Draugas" Žeme telephete,

Carite, U. S. laivyno bazė netoli Manilos,Filipinuos e. Japonai paėmė 
šią basę. Sakoma, suspėta iš ten pašalinti visus rekordus ir daug karo 
reikmenų. Bet laivyno ligoninės personalas paliko savo vietoje — slaų- 
goti sužeistuosius. .(Offici&l U. S. Navy gtote).

II
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J. Kiuitas

Moterys Raudonojoj Audroj
Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)

Gruodžio 28 d.
Pagaliau egzaminai baigti, diplomas rankose, dabar 

galiu studijuoti, kas man patinka. Visą dėmesį nukrei
piu savo būsimam kūdikiui.

Gruodžio 30 d.
Prieš saulėleidį mes vėl išilgai geležinkeliu ėjome pa

sivaikščioti. Mums grįžtant, viskas rodės kaž kaip ne
paprastai. Prietemoje šie kūnai lyg judėjo, kaip mirš
tanti paskutinėje agonijoje. Man rodės, kad ne vien šį 
plotą senų lokomotyvų matau, bet visą Rusiją, milžiniš
kai didelę ir plačią, ir kad čia ne lokomotyvai gulėjo, bet 
prispaustos ir žudomos bolševikų naštos, nelaimingos sie
los. Man vis krito ūpas ir, parėjus namo, buvau visai 
nusiminusi. Klausiu pati savęs: ar pergyvensiu kūdikio 
gimdymą, ar galiu išlikti gyva, siaunčiant aplinkui min
čiai?

Tik viena mintis mane šiek tiek ramino: gal perdaug 
juodai vaizduojuos gyvenimą, tikrovė gal kitokia? Ži
noma, kad apie mane nieko nėra daugiau, kaip vargas ir 
mirtis. Bet, gal, kur nors Rusijos tolumoje gimsta nau- j 
jas gyvenimas . . . Rusija turi gyventi, kaip ir mano bū-; 
simasis kūdikis!

1922 m. sausio 7 d.
Pagal senąjį stilių šiandien turėtų būti Kalėdos. 

Bet tėvo nėra namie ir laiškus gauname nuo jo retai. 
Apie šventės rengimą negali būti nė kalbos. Iš rupių 
miltų ir sacharino iškepiau pyragą — tai ir viskas!

Sausio 10 d.
Aš guliu ligoninėje, gimdymo skyriuje. Jau trečia 

diena. Susilaukiau berniuko ... Aš dar taip silpna, jog 
vos galiu rašyti.-----------..

TYEYNUOSE PASIDAVĖ

t i/mugaa Ata.c
ita.ų kareiviai, pagauti į spąstus Libijoje kur tai arti Tobruko, iškėlę 

rankas pasiduoda britams po savaitės atkaklaus priešinimosi.

Atsteigkite Lietuvą su autonomiška Baltgudija!
Čikagoje gyvena buvęs Lietuvos ministeris. - Baltgudžių raiteliai su 
lietuviškomis unformomis. — Kaip lietuviai padeda baltgudžiams 
apsispręsti. — Vienuolys vadovauja baltgudžių judėjimui. — Len
kę, vokiečių ir lietuvių valdžios viename viešbutyje.

Besklaidydamas Lietuvos 
Albumą aptikau, kad Čika
goje dabar gyvenantis balt
gudžių veikėjas p. J. Voron- 
ko yra buvęs Lietuvos mini- 
steriu gudų reikalams, ir 
tai pačiu Lietuvos atsista
tymo laikotarpiu — 1918 
m. Įdomus dalykas. Greit 
turėjau progos su tuo ma
loniu žmogumi išsikalbėti 
jo paties namuose, šiauri
nėje Čikagoje, netoli dailaus 
parkiuko.

kareiviai dėvėjo lietuvišką nuotaika tarp lietuvių ir 
uniformą ir buvo Lietuvos baltgudžių yra ir Ameriko- 
kariuomenės štabo prikiau- je. Keliolika metų čia be- 
somybėje. Vienu metu, be- gyvendamas iš lietuvių pu- 
sirupindamas, kad kuo dau- sės nesu girdėjęs b’.ogo žo-
giau baltgudžių 
būtų sujungta

teritorijos džio. Lenkai tai kartais 
autonomi- 1 mūsų neatskiria, vadindami

NAUJI METAI

• !

Užsnūdau, lyg per sapną girdėjau seserį kažkam sa
kančią:

Berniukas! — atsakė balsas ... tai buvo Otmaro 
balsas. Jausdama didelę laimę vėl užmigau.

Kitą dieną prašiau man parodyti kūdikį, bet jį man 
atnešė tik trečią dieną ryte.

Atnešė jį suvystytą į rudą skarą. Pirmą kartą pa
mačiau savo kūdikį.

Pirmiausia perskaičiau pritvirtintą prie skaros kor
telę “Vagneriu vaikas,” gimęs pirmą valandą keturiasde
šimta penkios minutės viršuje.” Dar kažkas buvo užra
šyta, bet negalėjau suprasti. Pradėjau žiūrėti į jo rau
doną veidelį. Kaip tu ižrodai?! Priešingai laimės jaus
mas, ir man jis atrodė šiuo momentu visai svetimas. Ne
jutau jam jokios meilės, negalėjau suprasti, kad tai būtų 
mano kūdykis.

Sesuo padėjo jį šalia manęs sakydama:
— Didelis, gražus kūdikis!
Vaikas pradėjo verkti. Jis judino lūpeles ir verkė 

vis labiau. Dabar atsirado meilė šiai bejėgiškai būtybei, 
jaučiu užuojautos, nes jis alko. Nežinojau, kuo numal
šinti vaiko alkį, tik praėjus kai kuriam laikui susipratau.
Tuo tarpu įėjo sesuo į kambarį su didele pintine vėl su
rinkti vaikų Jai imant nuo manęs vaiką, verkiau:

— Dėl Dievo, dar jis alkanas!
— Maitinimo laikas pasibaigė! — sakė ji, paėmė 

vaiką ir išsinešė.
Aš dar verkiau, kai sesuo atnešė nuo Otmaro laišką 

ir siuntinėlį, kuriame buvo pora kotletų ir gabalėlis cu
kraus. Sis laiškas mane labai suramino, kiek čia buvo mes ruošėme kelią nepri- 
užuojautos, meilės ir susirūpinimo. Otmaras labai di- klausomai Baltgudijai. Gau 
džiavosi, kad jis man įstengęs parūpinti švendrų tikro nu telegramą nuo prof. Vol- 
cukraus, kurio sunku gauti, kaip aukso. Iš kur jis gale- demaro — užimti Lietuvos 
jo gauti? Gudų Reikalų ministerio

Kaip sulauksiu rytojaus, kada paaimatysiu su Ot- vietą. Turėjau vykti į Vil
nių. Išvažiavau traukiniu, 
pakeliui turėjau pereiti vo- 

Sausio 11 d. kiečių kordoną, bet tas pa-
Siandien antrą valandą ateis mano saulė, mano Ot- į sisekė ir nuo gruodžio 1 die- 

maras! Mūsų santuokoje pirmą kartą tokiam ilgam lai- nos (1918 m.) pradėjau eiti 
kui nuo jo atsiskyriau, — kiekviena minutė be jo man
rodos nepakenčiama Kas juo pasirūpino, man nesant na
mie? Motina serga, seserys perdaug užsiėmusios savo 
reikalais, kad galėtų juo taip rūpintis, kaip aš buvau 
įpratusi.

Ką jis pasakys mūsų kūdikiui? Kad tik greičiau jis 
ateitų!

man vienetan, kurs jungėsi i “Maskal” — maskoliai. Bet 
su Lietuva, buvau nuvykęs tai netikslu, mes ne rusai, 
net į Balstogę. Čia susto- kuriems tas vardas priker 
jau tame pat viešbutyje, giamas.
kur buvo vokiečių, lenkų f 
aidžių atstovai. Taigi bu

vome net trys valdžios vie-
name name. Visi turėjome Atsimenu Kaune koki(j 
savo kareivius, ėjo lyg var- tik atvažįaodavo 
šybos, kieno ęriktausomy. atgtoviį diplomatai, visada

Vilnius mus jungia, 
ne skiria. «

Valio Nauji Metai! Per amžių eigas 
Jau daug jūs atėjo, praėjo 
Ir į amžinybės nuslinko hangas,
Kaip debesiai blaškomi vėjo.

Mes žinom, kas buvo žiloj praeityj,
Dėl ateities vos tik spėliojam,
Į būsimą laiką, lyg girion nakty 
Dvejojančiom žengiame kojom.

Ar bus geresni, ar vis tokie pat —
Pilni netikrumo audringo?
Ir sunkūs diena iš dienos pragyvent;
Kai maisto kasdienio pristinga?

Ar laisvę žmonijos vis lygiai tramdys 
Valdovai be jokios sarmatos?
Naikins ir terios valdomąsias šalis 
Ir šiais beateinančiais metais?

O gal iš audros ir tamsių debesių
Linksma pasirodys saulutė?
Ir po pasekmingos kovos atbalsių
Atgimsime, laimę pajutę?

Gal taip, gal ir ne — prityrimas kartus 
Mus moko tikėt ir bijotis,
Nes ir per gerus ir laimingus metus 
Negauname laimės ik soties.

Gyvenimas teikia kietų pamokų,
Kova tiktai ateitį lemia,
Iš darbo tik laukiam gerųjų laikų,
Tik meilė atnaujina žemę.

Tad arkime dirvą ir Dievo žodžiu 
Išdirbtą pašvęskime vagą,
Ir vaisių ten bus pastovių ir saldžių, 
Kur meilė tikybinė dega.

Kaip buvau pakviestas 
Lietuvos Gudų Reikalų 
mįniste^iu beje ta teritorija pasiliks. 

Kai lenkai, palaiminti ali-
Lietuvos kabinetas rodė, 
kad lietuvių - baltgudžių 

Būtų įdomu patirti, antų pradėjo su stipresnė- tautos gyvena sutartinoje 
mis jėgomis žygiuoti iš pie-, vienybėje. Kartą, atsime
tu, baltgudžių “ kavalerijos ( nu, buvo atvažiavusi viena 
negausingos jėgos negalėjo i delegacija. Pakvietė mane, 
atsilaikyti ir lenkų buvo min. šaulį į Metropolio vieš

butį. Vienas iš tų užsinie- 
čių delegatų ir klausia ma 
nęs:

— Ką manote apie Vil
nių?

O šis reikalas jau buvo 
įgavęs aštresnes formas. Aš 
tuo reikalu - lietuviškos ori 
entacijos ir atsakiau.

daugiau smulkmenų apie tą 
laikotarpį, kada Tamsta bu
vote pakviestas į Lietuvos 
ministerių kabinetą?

— Lietuvių ir baltgudžių 
laisvės šauksmas — Nepri
klausomybės aktas buvo pa 
skęlbtas beveik tuo pačiu 
metu: lietuviai tą padarė 
vasario 16 dieną, o mes balt
gudžiai — tų pat metų ko
vo 25 dieną, tik mėneaio 
skirtumas. Vilniuje buvo 
baltgudžių organizacijos, 
jos buvo suėjusios į ryšį su 
lietuvių veikėjais ir buvo 
prieita prie nusistatymo, 
kad vienas baltgudis bus 
pakviestas į Lietuvos mini
sterių kabinetą. Vilniškiai 
baltgudžiai pasiūlė mane. 
Aš tada buvau Minske, kur

nuginkluotos, o dalis pėsti
ninkų perėjo į Lietuvą.

t-
Kaune ministerių kabine

te dirbau iki 1920 metų, ka
da pasikeitė padėtis su sei
mo rinkimais. Tada lietu
viai nustojo minties sukur
ti jungtinę Lietuvos-Baltgu- 
dijos respubliką, pagyvėjo 
nuistaymas kurti Lietuvą 
tik su Vilniumi ir į ministe
rių kabinetą gudų reika
lams buvo
maško.

pakviestas Šie

— Kaip sekėsi dirbti vie
nam kabinete su lietuviais? lietuviais.

— Vilnius dėl lietuvių ir Į 
baltgudžių nėra nesantai-i 
kos, tai mus vienijantis 
miestas.

z

Sugyvenom sa

VVOIK STUMI
'#*5 35*^5

RD

OVVRST (’O$.'URl.r l’ttlCES 3 
’UoNUi.Af-ĄlfclTE ZMI3 'O'c

ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief from 
lemtie Arthri- 
ti»' aches or 
naioa. The 
NEW Colloidal 
lodiaedSulphur 
rapsoles called 
LULPUO-KAPS 
often hrkigvrel-

come relief in 
Arthritia dae 
to Suiphur de- 
ficieocy. StnaU 
daūjr co»t.Mar>- 
ey back if no 
relief after 30 
days" dosage. 
Begin taking 
TODAY.

YoorDruggisthas SULPHO-KAPS

NO! NO!
There is MO e«tra charge for Vitamia A ia 
Snuth Brothers Cough Drops. These detirious 
drops Kili CMC o«iy M. (Black oc Meathai)

Sarti Bros. Ceagb Drops are the 
only drops coetaieing VITAMIN A
Vitamia A (Catotene) raises the resistance of 

murous membranes of nose and throat to 
cold infecuoos, when lack of resise- 

ance ii due to Vitamia A dekcieacy.

rnaru?

1

pareigas.
Baltgudžių pulkai Lietuvos 
armijoje.

Kai vyriausybė kėlėsi į 
Vilnių, aš buvau pasiųstas į 
Gardiną kaip Lietuvos mi-

— Labai gerai, žinoma, — Būdamas Kaune turė-

Sausio 12 d.
Mane atlankė Otmaras ir Irena; jie ką tik išėjo. Na 

tais turėjo pasilikti prie motinos.
XBun daugiau).

nisteris baltgudiškoje Lie
tuvoje. Gardine organiza
vosi Lietuvos armijos balt- 
gudiškos dalys: eskadronas 
kavaleristų ir pulkas pėsti- 
niakij. Visi tie baltgudžiai

kaip visada ir-viaur pasi- iau Pro8°8 dažniau I
taiko šovinistų, taip paei- u su vysk- Karevičiumi, tu- 
taikydavo ir tada, bet šiaip [ėjau gerą ryšį su kunigu 

Su jais vis 
Jie už bend- 
Tik jaunes-

mūsų, baltgudžių, yra dide- nieii kartais b6daTO “““ 
lė dalis nusistačiusių, kad kalbamesnio nacionalimao. 
mes turime būti kuo arčiau Su kita18 ^go^a gyva 
prie Lietuvos. Lietuva turi nome draugiškai, kartais
jūrą, mes   ne pajuokaudami. Atsimenu

kartą buvome susirinkę į 
Lietuvos ir Baltgudijos vyriausybės namus. Kitame 
praeitis yra pati gražiau- kambaryje buvo preziden- 
sia Europoje. Mano ma- tas ir ėjo pasitarimai dėl 
■ymu — patys taikiausi naujo min. kab. Mūsų fco- 
kaimynai Europoje yra lega Šernas juokomis ir sa 

lietuviai ir baltgudžiai. ko:
Na, jau naujas kabinę-

tarp mūsų buvo geri santy- E>ambraualtu’ 
kiai, bendras darbas, ėjo sutardavome, 
sklandžiai. Ir dabar tarp ra(iarbiavimą

Abi tautos gražiai bendra
darbiavo praeityje, kodėl gi 
kitaip turėtų būti ateityje.

Reikia pripažinti, kad to
kia gražaus sugyvenimo

tas, tai jau tikriausia bus 
be paukščių. Tai buvo tai
koma į mano pavardę —

(Nukelta J 6 puri.)

KALIOMS AORII—Miracle Wbip does work u/ondcu 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
hoiled dressing and fine mayonnaiae, Miracle Whip h 
by far Amenca’s favorite salad dreaaing.

MIRACLE WHIP! 
J Its different” flavor 

olways mokės a H it.

MosfMIDDlHGFta
38-52 Vaars 

.Suffer Distrsss At Thii Tune!

If this period in a wcman’s llfe 
makes you cranky, reatless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer veakness, dizzi- 
ness, hot flaahes, distrcss of 
“irregularities”—

Sfart at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
paund, It’s one medicine you 
can buy today made e speciali y 
for wome.n—tt helps relieve 
diatress due to this functional 
disturbarce. Lydia Pinkham’s 
Jompound has helped hun- 
dr«ds of thousands of women

to go smilius thru trying *bnid- 
dle age.”

Taken regularly—Lytus. 
Pinkham’s Čompound halp* 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to rebev. * 
nonthly eramps. Folloiv label 

directiona. W0RTH TRYING!
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Atsteigkite Lietuva su ai tonomiška Baltgudija CLASSIFIED

(Atkelta iš 5 pusi).
Voronko — varnelės ir So- 
loveičikas — lakštingala.

— O gal be gyvulių knisi- 
kų, — pasakiau atsikirsda
mas Šernui.

Taip ir buvo — mes įėjo- 
mj į naują kabinetą, jis — 
ne. 4 < j

— Kiek daug baltgudžių 
išviso yra?

— Mūsų apskaičiavimu, 
U.itorijoje, kuri užimtų

Jtgudiją būtų apie 15— 
16 milijonų gyventojų, iš jų 
baltgudžių apie lt milijonų. 
Apie ketvirtadalį mūsų tau
tiečių—katalikai, kiti pro- 
tcstonai. Bet, žinoma ,bolše- 
”ikai per ilgą laiką valdy- 

mi dalį Baltgudijos yra 
žai įpūtę ir marksisti- 

n t3palvio. Buvo mo- 
m ntcs, kada mūsų poetai 
Baltgudžių sovietų respubli
koje buvo pardėję girti ju
dėjimą dėl laisvės, bet už 
tai bolševikų buvo persekio
jami.

— O kiek savo tautiečių 
turite Amerikoje?

— Taip apie milijoną; bet 
reikia atminti, kad jie dau
gumoje atvyko prieš Didįjį 
lirą, atvažiavo iš kaimų, 
.c ipo rusų tautybės žmo

nes. Daugumoje mažai iš 
silavinę ir todėl, nors kal-

— Nuo Vilniaus, Ašme
nos.

— Bet gi ten rusų nėra. i 
ten baltgudžiai, — atsako 
jam lietuvis, ir mūsiškis ap
sigalvoja, atsibunda ir dar 
namo parėjęs draugams pa- j 
sako ja.

Kaip dabar 
darbuojasi.

— O dabar dirbate dėl 
savo tautos atgimimo. — 
klausiu p. Voronkos.

— Mes turime savo orga
nizacijų, bet jos dirba sava
rankiškai. Nepriklausomy
bės klausimo aštriai nesta
tome, bet iškeliame. Daug 
mums lenkai padarė žalos— 
mūsų veikėjus persekiojo, 
net kunigus trėmė. Taip 
pvz., buvo su kunigu vie
nuoliu Tarasevičiumi, kurs 
dabar gražiai Amerikoje 
darbuojasi tarp baltgudžių, 
palaikydamas tautos prisi
kėlimo mintį.
Skelbkime tautų 
prisikėlimą.

— Turi būti bendradar
biavimas tarp lietuvių ir 
baltgudžių, — kalbėjo min. 
Voronko. — Mes seniau bu- j 
vome drauge, turime drau- i 
ge būti ir dabar. Gali būti 1 
tik klausimas dėl formos — ' 
ar tai bus abiejų tautų fe
deracija, ar kaip kitaip. Vy-

ba baltgudiškai, bet provo- tauta.s Didy8is ** 3uPrato. 
slavai daugiau palinkę į ru~ kad aio3 tautos turi bdti 
sus, o katalikai — j lenkus drauge' L61*1“1 “v0 oku- 
Baltgudiškų laikraščių ne-: puotoJe dalyje taip tvarks’ 
turime ir tautini atgimimąkad jungtIS su iais balt’ 
vesti sunku. Prisiminę balt- Sudžiai i°kiu būdu nega>'- 
gūdžius, daugelis prisimena,' Skelbkime prisikėlimą Balt- 
kai jie vaikščiojo su vyžo
mis. Kai kam net atrodo,
kad atgaivinimas baltgudiš- 
ko nusistatymo yra lyg no

gūdi jos ir broliškos Lietu
vos. Rooseveltas yra pas
kelbęs, kad po šio karo tau
ta, kuri norės būti laisva,

i>8 A VQ AB

SNIEGAS IŠTIKO IOWA

.... '....... ... . ....
(“Draugas” Acme telephotoj

Naujų Metų dieną sniegas ištiko Iowa valstybę. Sniego kalvomis už
verstos Dės Moines miesto gatvės. Matomas užsnigtas paliktas gatvėje 
automobilis. Sakoma, ko panašaus nebūta miesto istorijoje.

pasakojo, kad dabar dirbąs i Dlanii anCAlIfinišI 
prie radijo, kad tuo būdu • dpSdU CJOla
galįs pasitarnauti baltgu-1 14 164 11911181 
džių reikalui, o prie progos 
neužmirštąs nė lietuvių.

— O kaip jūs, lietuviai, 
ką darote,, ką planuojate?
— paklausė manęs.

iždinin- ĮCook apskrities 
kas John Toman 
kad prieš porą metų jo su
manytu ir vykdomu planu

pranese,

Pasakiau, kad dabar pas iki 1942 m. pradžios Chica- 
mus aktualus lietuvių vy- g°j nuo aprašymo apsau- 
riausybės sudarymas užsie- gota 14,164 maži gyvena- 
nyje. , mieji namai.

— Gerai, — pasidžiaugė j Už tuos visus namus ne- 
mūsų prietelingos tautos buvo mokami taksai per ke- 
veikėjas, — darbuokitės. lėtą metų. Jų savininkai 
Stalinas, be abejo norės at- ' neįstengė vienu žygiu už
gauti senas ribas. Be jūs mokėti užtrauktų taksų di- 
dirbkite, atsteigkite Lietu- dėlės sumas. 1 Tokiu būdu 
vą su autonomiška Baltgu- I žmonėms grėsė netekti na- 
dija. Kurkite, darbuokitės mų.
čia, o tą pajus ir tėvynėje, j Iždininkas sugalvojo žmo 
Jums lengviau. Mūsų ne- nes vaduotų Jis iškėlė pla- 
priklausomybės namas vos ną> kad savinibkai gali in-
tik pradėjus statyti buvo stalmentais išmokėti tak- i Berlynas, gruodžio 23 d. 
sulygintas su žeme, o jūsų sug j0 pjaną kiti autori- 1 — Vokietijos kariniai sluogs 
tik sugadintas, bet jį bus tetai patvirtino. Tokiu bū niai šiandie pareiškė, jog

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga uisidlrbtl ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010, 
arba krelpkltčs | raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAVTI GERA PROGA — 
TOWN OP LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsldlrb- 

j tl ekstra pinigų. Patyrimas nercl- 
i kalingus. Atsišaukite telefonu: CAN-
1 ai 8010 arba kreipkitės 1 raštinę: 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PVLLMAN’E

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
i gentavlmo darbui. pardavlnStl laik

raščius ir t. t. West Pullman srity- 
, Je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau- 

, kitę telefonu: CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę: 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

pinigus, pasenusį auksą ir 
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose

Visa tai surinkęs pasiusk 
pigiausia pašto klase.

Pašto ženkleliai, aukos ir 
įvairūs kiti dalykai siunčia
mi šiuo adresu:

Mission Club,
Marian Hilis Seminaru 
Hinsdale, Illinois

Didžiausias pasaulyj gam 
tos mokslų žinovas Fabre, 
— buvo katalikas.

Tihamer Tohl

Naciai kalba apie 
naujus žygius

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

ZJ
REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

•MAi'HIM: II.1NIW pilnai pa
tyrę operatoriai prie “LATHE, MIL
IŪNO MACHINE" III •’I’I.ANEI’". 
Svarbūs “preclslon" darbai tik pil
nai patyrę turi atsišaukti.

AMERICAN ELECTRIC FVSION 
CORP.

2000 Dlversey

AUTOMATIC OPERATORIAI IR 
"SETTERS” reikltnci dirbti prie 
RROWN A- SHARPE ir ACME mu
šimi. Taingi rcika Htigas "Toni. 
ORINDER” ir "HA\D SCREW 
MACHINE SETTERS". Kreipkitės 
prie M r. Pratt.

.L .1. TOV.REK MFG. CO.
4701 W. Kltli ST.. CICERO, ILL.

Tie gerbs ir mylės moti
ną, kurie bent pusę jos mei
lės supras.

Lietuvių didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia, 
Lietuvai laisvę.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

Žmogus, kurs prie visokio 
darbo turi linksmą ūpą ii 
džiugų veidą, tikrai laimės 
nors kartais aplink būtų 
tamsu ir niūru.

HELP WANTED — MOTERYS

VEITERKOS — PATYRUSIOS 

TERMINAI. RĘSTAI’RANT 

2529 No. Ketlzie Avė.

"PICKERS” arba "8TRIPPERB" 
reikalingos. Patyrusios popleros 
“earton” dirbtuvėse. Kreipkitės prie 
M r. Cooper.

4343 SO. ASIKAND AVĖ.

HELP WANTED
ADVERTTSEMENT DEPARTMENT 

127 No. . Dearbom Street 
Tcl.: RANttolph 9488—9489

REIKALINGAS Df.ANITORIUI 
PAGELRININKAS

Visokiam darbui tinkamas ir ne gir- 
tloklis. Reikia tuoiaus. Atsišaukite 
sekančiai: JUOZAPAS BEI,ANDIS. 
115 So. Central Avė., tel. NEVaila 
1792.

Jei paUuCo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk jo*? 
balso. M. Gorky1!

ras grįžti į vyžų laikus. Ga- turės laisvę at&autt Ta 
lime tačiau pasidžiaugti —i deklaracija — pagrindas bū 
yra atvažiavusių po karo. I s*_mam darbui. _ Kokia lais- 
kurie su baltgudiška dūšia i vas ^orma» turės pasirinkti 
Jie veda atgimimo darbą. I Pati laisv? atgauannti tau- 
Pasakysiu, kad mums pade- Į U- Aš tik džiaugiuosi gir
da lietuviai. Mat, lietuviai dėdamas palankius balsus iš 

abiejų kaimynų — lietuvių 
ir baltgudžiai. New Yorke, 
jau, berods, į dar glaudesnį 
ryšį yra suėję abiejų tautų 
veikėjai.”
Darbuokitės, atjaus tą 

— Rusas, — šis atsako , *r tėvynėj.
Iš kur? i Paklaustas p. Voronko

turi savo laikraščius, žino 
kas yra baltgudžiai. Darbe 
susitinka kokį dar pilnai ne
susipratusi mūsų tautieti ir 
klausia:

— Kas tu?

TU ATS LIFE

lengviau pataisyti.”
K. J. Prunskis

Rusijoj susisieki
mas pradėjo veikti

Kuibyševas, sausio 2 d. —
Prieš paskutiniuosius rusų 

J .’aimėjimus, kai vokiečių ka
riuomenė buvo jau visai ne- i tikslo, kaip remti misijų a- 
toli Maskvos, geležinkelis iš paštai avimo darbą.

du tūkstančiai savininkų ®’u0 metu dar yra
dalimis išmokėjo užtrauk- «alimybib vokiečių 
. , . , niams veiksmamstus taksus ir išvadavo savo
namus.

Iždininkas Toman ir to
liau vykdo tą planą mažųjų 
namų savininkų gerovei.

Padėk misijonieriams
Ar žinai, kad misijų tiks

daug
kari

Tuo tarpu Otto Abetz, Vo 
kieti j os ambasadorius Pary
žiuje, šiuo metu yra Berlyne 
pasitarimams dėl vokiečių- 
prancūzų santykių.

Apie kovas rusų fronte ka 
ro vadovybė tepareiškia, jog 
keliose vietose mūsų kariuo

menė sulaikė priešo atakas 
ir sunaikino 19 sovietų tan
kų”.

Karo vadovybė taip pat 
tvirtina, jog Vokietijos avi
acija sužalojusi sovietų karo 

; laivą prie Sevastopolio.

i«

HAIR LINES ——

-So ManT 
OLP HCMS _
HAY£ CoNL iMFoY 

TBoBBUO HAIK , 
JUST K i VU IMG. 
TMEmsxxvi:s 
The T HAVĖ 
Tolimi? KEJUVCi 
YoUTM — VJHV-I 
Vtoui-vieT tmimK 
of cuttimc mime.

VfMY MlSSuS- CLOTZ . 
A TbiMAMENT V/AVZ 
. IT1OOKS 50

MATU RAL TOO -anp 
Makjls You .LooK 

YjuMCISH •

Maskvos į Kuibyševą ir Ru
sijos gilumą būdavo grūste 
prigrūstas pabėgėlių, kurie 
ištisas dienas net turėdavo 
išlaukti pakelėse.

Tačiau šiandie šiuo gele
žinkeliu susisiekimas prasi
dėjo visai normaliai ir bet 
koks pabėgėlių susigrūdimas 
išnyko.

Visi, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečiami prisidėti prie taip 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais 
18 Stoties WHIP (1620). su P. fialtiinleru.
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KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTJ

Now VfHO EUSE 
BŪT, 175 JbuMV 
Bull neck AnMe 
VIolu_i> THlMK
OT CETTlMtA 

BoR t

iP BoB MiME 
Ina minute - 
omlN 1>1 AUKA iv

|T VyoULPMT
Become me :

MN MuSTJamv 
VfOULV HREAK 
MV NECK IT I 
EVER BoBBEV 
MM HAIR HEsrz rr icnt
REFINEV ota 
LAP-tUKt »

"That trv i nc Ttx ioi> 
V/HEN VouRr LETTl NC. 
IT «2ROW ANV rr. 
ISNT1OMC EMOUCR 
To Pirr HE - AMR 
Vo»j CAM*T Po A
Thimc v/ith rr.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI» . • *
-J1*1
3 £

** $
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

»r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

v
i* T’

NARIAI CHICAGOS IR U1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
1. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 West 2.3rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
ANTHONY B. PETKU8 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6612 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. L1ULKVIC1UM 

4348 S. Callfornla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILIJP8 
3307 Lltnanlca Avenue 

Tel. YARda 4908
8. P. MAŽEIKA 

3319 Lltnanlca Avenue 
Tel. YARds 1138-1139



Pirmadienis, sausio 5 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IŠ ALRK DUKTERŲ KLUBO VėlKIMO •

Astuoni metai Bažnyčios, tautos ir artimo 
tarnyboje. - Nauja vaidyba. - Pagerbta

=^=5=

ilgametė pirmininkė
Cicero. — Amerikos Liet. 

Kat. Dukterų Klūbas per 
kurį laiką ruošės gerai už
baigti senus metus, o pra
dėti naujus. Per praeitus 
metus daug kas nuveikta. 
Pastarasis darbas buvo 
“Plunkett" vakarienė ir 
“raffle” rankų darbo lovai 
užtiesalo. Nuo vakarienės 
pelno liko apie $50.00, o nuo 
“raffle” $63.00. Pelnas ski
riamas naujam vaikučių dai 
želiui. Užtiesalą laimėjo A- 
Fiella (šnaideriūtė), 4743 
W. Maple St., Chicago, iš 
Lucas knygutės. Suma vai
kučių darželiui bus padidin
ta penkiais doleriais, nes 
Cicero polįtikieriaus žmona, 
Christenson, atidavė tam 
tikslui $5.00, kuriuos ji bu 
vo laimėjus vasarą, kai klū
bietės darbavos parapijos 
pikniko naudai. Ačiū Chris
tenson.

Klūbietės atsiminė ir se 
seris-mokytojas Kalėdų pro
ga įteikdamos joms $10.00. 
Taip pat paskyrė $2.00 ser-

norėjo, kad ji ir toliau pir
mininkautų. bet griežtai at
sisakė.

Klūbas visą laiką gražiai 
darbavos parapijai, savo na
rių reikalams, laiks nuo lai
ko sušelpė sesutes, vargšus 
ir rėmė gerus visuomenės 
darbus. Motinų Dienose vai
dino lietuviškus ir angliš
kus veikalus, kuriuos para
šė Atkočiūnįenė. Visuose 
darbuose Atkočiūnienė pa
sirodė veikli ir klūbo gero
vę statė pirmoje vietoje. 
Kalėdų “party”

Gruodžio 16 d. įvyko me
tinė Kalėdų “party”, per ku
rią praeitų metų valdyba 
buvo pagerbta, o 1942 m. 
valdyba pasveikinta. Komi
sija kuo puikiausiai viską 
sutvarkė parapijos naujame 
bufete jį papuošdama kalė
diniais papuošalais ir pri- 
ruošdama gardžiausių namie 
gamintų valgių.

Naujoji pirmininkė Zaka- 
rienė sumaniai vakarą vedė 
ir kvietė naujas taip ir se-

DRAUGAS

MASKVOS KA RO FRONTE

("Draugas” Acme teiephpte

Kalinin mieste, UŽ 95 mailių šiaur vakarų link nuo Maskvos, sukelti 
gaisrai sovietams atąiėmus šį mies tą iš vokiečių.

bas šia proga dėkoja kleba- veikimo, ir aukomis visa-
nui kup, Albavįčiui ir kuni
gams Griniui ir Abromavi
čiui už lankymą susirinki
mų per 1941 m ir gausius

dos prisideda. Tikras pa- 
vyzdis kitiems jaunuoliams 
profesionalams.

Dr. S. Palutsis turi ketu-
pamokįnimus bei patarimus ris brolius ir tris

gančiai narei Onai Gulbiniū-1 nas valdybos na^cs pakai
tei. bėti. Ypatingai buvo sma-

Pastarame susirinkime iš-1 Su’ ^ad atsilankė klebonas 
rinkta valdyba 1942 met.

bei visokią pagalbą; “Drau
gui” už talpinimą korespon
dencijų 1941 m. Atkočiūnie- 
nei už pirmininkavimą per 
taip ilgą laiką; visai praeitų 
metų valdybai už gražų pa
sidarbavimą; ir visoms ki
toms narėms, kurios darba- 
vosi praeitais metais klūbo 
naudai. Ačiū ir visuomenei, 
kuri parėmė klūbo veikimą.

A. V-

rašt. O. Ivinskaitė, fin. rašt.
M. šrupšienė, iždo globėjai 1 
J. Miciūnas ir O. Jasparie 
nė, iždin. J- Klimas. Komi
sija knygoms peržiūrėti M.
Srupšienės namuose: F. Vai-1 Vakar, sekmadienį, Sau- 
čekauskas ir F. Vaikutienė šio 4 d., 1942 m., Hearstas 
ir valdyba. visuose savo laikraščiuose

Lankyti centro susirinki ) pradėjo vajų rinkti pinigus

J. Mackevičius sudėjo 
pirmą auką bombane- 
šio nupirkimui

mus per metus: M. šrupšie
nė, O. Ivinskaitė, O. Jaspa- 
rienė, H. Sirvinskienė. Fe-

bombanešiams ir kitokiems 
orlaiviams karo reikalams.

Kiekvienas didesnis mies-
deracijos skyr. susirinkimus tas pirks bombanešius ir 
mūsų kuopos apsiėmė lanky-1 mažesnieji miestukai kito- 
ti M. Navickienė.

Minėjimas 25 metų jubi
liejaus 8 kuopos bus para
pijos svetainėje su vakarie 
ne. Bus išdalinti diplomu 
tiems nariams, kurie aukojo 
$100 įstodami į amžinus na
rius.

Ona Ivinskaitė, rašt

dvasios vadas kleb. kun. I. 
Albavičius, pirm. P. Zaka- 
rienė vįce pirm. A'. Valari- 
čienė, nut. rašt. C. Bukaus
kienė, fin. rašt. S. Putri- 
mienė, iždininkė A. York, 
maršalką L. Kandratienė, 
dovanų komisija — Klimie 
nė ir Matulionienė, kores
pondentė Kakanauskąitė, 
“Draugo” korespondentė A 
Valančienė. Linkime naujai 
valdybai geriausių teekmių 
1942 metuose.

Atkočiūnienė pirmininkė 
nuo klūbo įsikūrimo

Am. Liet. Kat. Dukterų 
Klūbas įsikūrė beveik prieš 
aštuonis metus ir nuo pat 
pradžios jam pirmininkavo 
Atkočiūnienė. Klubo narės

kun. Albavičius ir kunigai 
Grinius ir Abromavičius, ku
riems nuo klūbiečių buvo į- 
teikta po Kalėdų dovanėlę. 
Ačiū jiems už atsilankymą 
ir linkėjimus. Nuo narių 
buvo suteikta įr Atkočiū- 
nienei graži dovana, kaipo 
dėkingumo ženklas už jos 
ilgą darbavimąsi.

Valgiai šiam vakarui bu
vo pagaminti Ciceros žymių 
virėjų: Kandratienės, Putri- 
mienės ir York. Kita dalis 
komisijos: Muraška, Zaka- 
rienė ir Valančienė sutvar
kė dovanas, papuošimus ir 
žaidimus.

“Penny raffle”, AtkoČiū- 
nienės paaukotą rankdarbį, 
laimėjo Kandratienė.
Padėka

A. L. R. K. Dukterų Klįl-

Dar apie Cicero 
profesionalus

Cicero jų turi daug. 
Daugelis jų čia augę, 6v. 
Antano parapijos mokyklą 
baigę ir čia gyvendami 
aukštus mokslus, universi
tetus išėję.

Vienas tokių yra dr. 
Stanley Palutsis, turįs ofi
są adresu 15 St. ir 49th 
Ct., Telefonas: Cicero 1484. 
Ligonius priima nuo 2 iki 
4 vai. po piet, ir nuo 7 iki 
9 vikare. Rezidencija adre
su 1625 So. 50 Avė.

Tai jaunas, bet pasižy
mėjęs daktaras. Lietuviš
kuos parengimuose jį visa
dos matysi. Jis niekados 
neatsisako nuo katalikiško

l*THAT LITTLg GAME*— -AGONY!
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CAtloS HERE*. 
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■DYSCARDS lH

V4MV, UOUlS,—• 
i iKOUSrtT -You 
sale-rh GoinG 
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Butchbrs op tkb 
ULE GAME ŪKE THAT,’
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LMAPIME UJrtAT tHEY'uu 
■DO To The «>AM_OT.

Į.OOH.S trttH .

6OJAB 
įOAJUiS ČAISSI HOr.

seseris.
Ui reta šiais laikais šeima. 
Visi gražiai išauginti. Nors 
tėvelis mažus paliko apleis
damas šį pasaaulį, bet ge
roji jų motinėlė išaugino 
visus katalikiškai. Visi 
pavyzdingi ir dėl to garbė 
mums, ciceriečiams, kad sa
vo kolonijoj turim pavyz
dingų profesionalų.

Mūsų priedermė yra juos 
remti. Remdami savuosius 
daugiau susilauksime para
mos ir iš jų.

A. Valančius.

Brighton Park
Labdarių Sąjungos 8 kuo 

pos laikytam susirinkime 
gruodžio 14 d,, naujais na 
riais įsirašė: H. Sirvinskie 
nė, F. Vaikutienė.

M. Šrupšienė išdavė ra 
portą iš centro. Pranešt, 
kad reikalinga anglims pe 
čius senelių prieglaudos na
me. Jei atsirastų kas auko
ja, prašomas pranešti jai,

M, Navickienė išdavė ra
portą iš arbatėlės. Sėkmės 
geros. Pelno davė $15.63- 
Raportas priimtas ir rankų 
plojimu padėkota jai už na
mo vartojimą arbatėlei. D.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystėe

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKASi
Nuo 8 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA 

816 W. SSrd Pine®, 
Chicago, UI.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos raitės su mo- 
dcrnlikomts uitai 
doi»U Ir Hollinrooą 
ivleaomla. Darba,
Oaraptuota*

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio • ENGIewood 5883 

Rot.: ENGlewood 5840

Varnas raportavo iš Labda 
rių seimo.

Kalbamą apie 25 metų ju
biliejų. Vakarui surengti iš
rinkta komisija: M. Sirvins
kienė, M. šrupšienė, D. Var
nas ir J. Klimas.

Nauja valdyba sekantiems 
metams: pirm. D. Varnas, 
vice pirm. H. Sirvinskienė,

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 F. M. 
STATION WHIP

CTop *f th. DIaI>

kius oro kovotojus, kurie 
nekainuoja tiek daug pini
gų. Jie visi bus asmeniškai 
įteikti Prezidentui Roose- 
veltui kaipo dovana nuo 
skaitytojų.

Pirmoji piniginė auką tam 
vajui lietuvio buvo sudėta 
bankininko Justino Mackis- 
vįčiaus šimtinė. Taip, mūsų 
lietuvis biznierius bus pir
mas patriotas paaukojęs A- 
merikos naudai. Duodamas 
šimtinę p. Mackievičius iš
sireiškė: “Tai mano kalba 
kalbate ir Hearstas tikrai 
milžiniškus dalykus nuveiks 
savo vajumi. Tai geriausias 
bdas atmušti japonus ir iš
gelbėti demokratiją. Su A- 
merikos demokratijos lai
mėjimu, bus atstatyta ir 
Lietuvos laisvė.”

%

Sausis - Radio 
Išpardavimo 

Mėnuo!
SAUSIO mėnuo yra geriau
sia proga pigiai įsigyti radio, 
nes kainos, po inventūros pa
tikrinimo, būna daug žemes
nės. Dabar parduodama už 
sumažintą kainą ir šių žymių 
išdirbysčių radio: R. C. A. 
Victor, Zenith, Philco, Cros- 
ley bei kitoe.

Didelis sutaupymas dabar 
perkant pečius, šaldytuvus, 
dulkių valytuvus. Pirkdami 
dąbar namų rakandus galite 
sutaupyti net —

nuo 30 - 50%
ir tereikia įmokėti tik 10%.

12 puslapių gražus Budriko 
kalendorius visiems duoda
mas dykai; ateikite pasiimti 
arba parašykite atvirutę ir 
bus jums prisiųsta.

Jus. F. Sudrik, Ine.
Fumiturę House

3241 SO. HALSTED ST 
ir

3409 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARds 3088

IW 1 ......... . I " "I
ŽYMIOS UIplGKO PROGRAMOS 
Jfl ŠIŲ STOČIŲ:

VYC.F.I* — 1000 kil. — sek- 
inudlenluis 5:30 vai. vak. 
WHFC. — l#S0 ktl. — ket
virtadieniai# 7 vai. vak.

WHULESALE
FURNITURE

BRUIER
ULNLMU KUOM SJba'b — rAK 
uit oe/TH — BEDJiOOM SElb 
- — RADlUte — bh

KUlUEJtATOKa — HAiHhlfc. - 
•AS-BtOKL* — STOVlča

ii J. ., .nrilaeo lU-u..

ALEX ALESAUSKAS & ŠONE
FACTORY REPRESENTATIVF 

634-3 So. WoStGf*r» Avfen 
Telefonas REPUBLIC 6051

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti a* 
piritu. Ilgametis Išmokėjimo Planas

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IK 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI/JTP mū*M Mnų indeliai rftpea
I I 1x1 I L_ tingai globojami ir ligi 36,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSU PASITIKBJIMO IK 18TVBBMBS BEBOBDAM

45 Betai Sėkmingo PatomiHn, N<
Vieno Klljentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra Šyrnlaun, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet <118

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
Joe. M. ILmmU, Sec’y.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES UETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintelis ir Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje!

— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTĄD. ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehiU 2242



DRAUGAS Pirmadienis, sausio 5, 1942

Graži TI. Marijonų 
Bendradarbių 
5 skyriaus veikla

Marųuette Park. — Mari
jonų Bendradarbių 5-tas 
skyrius laikė priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 21 d. pa
rapijos svetainėje. Susirin
kimas buvo skaitlingas ir 
daug buvo pasitarimo. Mūsų 
pirm. Aleksandra Pukelienė 
vis dar negali dalyvauti su
sirinkimuose. 1942 metams 
išrinkta nauja pirm. Ona 
Kazragienė, o vice pirm. E- 
lena Benevičienė. Kiti val
dybos nariai liko tie patys

Skyrius apgailestauja pir
mininkės Aleksandros Puke- 
lienės, kad negali dalyvauti 
veikime. A. Pukelienės va
dovavimo laiku pereitais me
tais skyrius labai gražiai 
gyvavo. Vice pirm. Aleksan
dra Jonaitienė taipgi pavyz
dinga darbuotoja. Pavyz
džiui, ji ir Barbora Lazdaus- 
kienė išdavė raportą iš bu
vusio gruodžio 7 d. vakaro, 
rengto parapijos naudai. Va 
karą paįvairino Rožių ir Le
lijų Klubas. Sėkmės labai 
puikios. Vice pirm. A. Jo
naitienė padėjo ant stalo 
gryno pelno $66.00 ir Petras 
Gailius $13.50 (pelnas bufe
te). Viso padarė parapijos

G. Klevickaitė

Dalyvauja Ateinininkų 
Draugovės šokėjai 
savo žavėjanėiais 

lietuviškais rūbais!G. Giedraitienė

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

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE

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

"DRAUGO"

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

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

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

naudai $79.50, o raportas 
dar nėra galutinas.

Vice pirm. A. Jonaitienė 
dėkojo visiems, kurie ką 
nors aukojo tam vakarui.

Garbė komitetui už gražų 
pasidarbavimą.

Nutarta tuoj po Naujų 
Metų surengti vakarą sky
riaus naudai. Komitetas iš
rinktas iš sekančių: pirm. 
Onos Kazragienės, Aleksan
dros Jonaitienės, Petro Gai
liaus, Barboros Lazdauskie- 
nės, Adolfinos Rimidaitės, 
Elenos Benevičienės, ir Ma
rijonos Zarombienės. Komi
tetas susideda iš darbščių 
narių, dėlto galima tikėtis 
gerų sėkmių.

Užprašytos Mišios šv. už 
sveikatą Vincentos Vileikie- 
nės. Korespondentas

Visi raginami
pirkti bonus

Chicagos policijos virši
ninkas Allman nurodė poli
cijos kapitonams paraginti 
policistus pirkti šalies ap
saugos bonus.

Miesto mayoras Kelly 
parnešė, kad ir kitų miesto 
departamentų tarnautojai 
bus paraginti pirkti bonus.

Tas nieko nepralaimi, ku
ris Dievą turi už prieteliu

Lotynų priežodis

Mayoras prisaikdino 
aštuonis boardus

t
Chicago mayoras Kelly 

penktadienį prisaikino as
tuoniems boardams 21 na
rius, kurie kooperuos su ci
vilinės apsaugos komitetu 
automobilių ir sunkvežimių 
naujų padangų (guminių 
lankų) ir tūbų paskirstyme. 
Boardai priims aplikacijas 
iš norinčių įsigyti naujas 
padangas ir spręs, kas tų 
padangų tikrai reikalingi, 
kas ne. ’

Boardams narius parinko 
mayoro paskirtas padangų 
paskirtymui administrato
rius M. P. Mulcahey. Jie 
visi yra viešieji tarnautojai.

Miestas padalintas į 8 di- 
striktus ir kiekvienam bus 
vienas boardas.

B. ::-

Sumažins kojinių 
varsų skaičių

, , v
Office of Production Ma

nagement planuoja žymiai 
sumažinti moteriškų koji
nių varsų skaičių, kurių 
šiandien yra apie 75-ios. 
Apie tai bus pranešt a ir 
nurodyta kojinių gaminto
jams. Tai dėl to, kad nu
matomas dažų trūkumas, 
nutrūkus jų importui

MOKOSI LAIVŲ STATYBOS

("Draugas" Acme telephoto) 

Vytautas Kuizinas, laivų architektūros studen
tas* Michigan universitete. Sakosi nori išmokti 
statyti didelius laivus, grįžti Lietuvon, kai ten ir 
vėl bus atgauta laisvė ir nepriklausomybė ir sa
vo tėvynei padėti taip apsidrausti, kad ateityje 
priešai nedrįstų prieš ją kėsintis.

BUS”UŽDRAUSTA NAKTIMIS
LAIKYTI AUTOMOBILIUS GATVĖSE

Chicago mayoras Kelly tomobilių savininkai turi 
pranešė, kad miesto ordi- rasti vietas savo mašinoms 
nansas, kuriuo draudžiama garažuose, kad ir tuščiuose 
parkinti” (pastatyti) au- sklypuose, bet ne gatvėse.

tomobilius gatvėse per kiau
ras naktie, bus pradėti? js 

vykdyti. Seniau šis ordi- 
nansas buvo vykdomas. Bet 
visuomenė šio žygio nepa
rėmė ir todėl vykdymas bu
vo nutrauktas. Šį kartą 
nebus paisoma žmonių nuo
monės. Kitokie laikai.

Mayoras sako, kad auto
mobilių laikymas gatvėse 
naktimis daug kliudo trofi
kai, ypač žiemos metu. Au-

DIRBA APSAUGOS 
DARBUS

APART APSAUGOS, MES TURIME 
ATSARGOS FONDĄ VIRS 

NftRA SAUOESNftS VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

Geras juokas yra sielai 
maistas. Stanislaus

Tas, kurs negeidžia būti 
žemėje laimingesnių, yra vie 
nas laimingiausių.

ARCHER ANO SACRAMENTO AVĖS / 

CHICAGO. ILL/

PLATINKITE “DRAUGĄ*

$565,000.00

(''Draugas* Acir.e te'iephoto)

Mrs. Mary Zita Jacoby, 
teniso žvaigždė ir ‘bridge’ 
kortavimo specialisto Os- 
waldo Jacoby žmona, dir
ba North American Avia- 
tion fabrike, Dalias, Tex.

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

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

Rastus gatvėse automobi
lius policija paims j viešuo 
sius garažus, kur jie bu3 
laikomi iki savininkai juos 
atsiims užmokėję už nutem- 
pimą ir laikymą.

Mayoras pareiškia, 
be kitko automobilių
padangos naikinasi. jei ma
šinos per naktis stūkso ga
tvėse. O netolimoj ateity 
padangos ne tik bus bran
gios, bet jų visiškai nebus 
galima gauti.

Antrarankiai autai 
branginami

Sulaikius naujų automo
bilių pardavinėjimą, auto- 
pirkliai kelia kainas už par
duodamus antrarankius au
tomobilius, kurių yra galy
bės ir kurių pardavimas 
kol kas dar nevaržomas.

Turtas Virš $7,000,000.00

Yra arklių, bet 
nėra vežimų

Kadangi automobilių ir 
sunkvežimių vartojimas ka
ro metu visoj šaly bus griež 
tai suvaržytas trūkstant ra
tams padangų (guminių 
lankų), tad imama galvoti 
apie arklius ir vežimus. 
Ypač stambesnėms kompa
nijoms bus reikalinga grą
žinti arklius.

Amerikos Arklių ir Mulų 
sąjungos sekretorius Way- 
ne Dismore pareiškia, kad 
Amerika turi pakankamai 
arklių, bet neturima veži
mų, kurie po pirmojo pa
saulinio karo kuone visiš
kai išnyko.

Moterims darbo 
valandos nekeičiamos

Imta kalbėti, kad šiemet 
per nepaprastą stovį gal 
bus pailgintos moterims 
darbininkėms dienos darbo 
valandos nuo 8 iki 10 per pirmą sekmadienį po Vely 
dieną. Illinois įstatymu, įų Kubaitis yra dabartinis 
nurodyta moterims tik 81 “Vyties” redaktorius ir Lie- 
valandos per dieną. Šis tuvių Kultūros Instituto se-
įstatymas griežtai vykdo
mas. ~

Valstybės darbo departa
mento direktorius F. B. 
Murphy pareiškia, kad mo
terų dienos darbo valandos 
pasiliks kaip buvusios.

Berniukas prigėrė 
parko tvenkiny

Jackson parko tvenkiny 
prigėrė berniukas Kit Dahl- 
gren, 9 m. amž., 1635 East
63 gt. • x-T .... • v . I gimams užrezervavoJis su kitais vaikais zai- °. . _o ,. v v. , dienas: vasario 22-trą —de ir rogutėmis užvažiavo' x. . ...® ... .,-v i metinei vakarienei, gegužesant nestipraus ledo ir įlūžo. I , ,. . . . .17-tą — metiniam seimui ir 

’ liepos 19-tą — metiniam 
piknikui Holy Family Vilią. 
Organizacijos prašomos to
mis dienomis nedaryti savo 
parengimų.

Du ugniagesiai 
gaisre sužeista

kad Evanstone gaisras ištiko 
ratų dviejų aukštų gyvenamuo

sius namus. Dvi šeimos 
neteko pastogės. Du ugnia
gesiai lengvai sužeista.

Susirinkimas
Cicero. — Moterų Sąjun 

gos 48 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 5 d. 7:30 vai., 
mokyklos kambary. Visos 
narės nuoširdžiai kviečiamos 
ateiti, nes kaip jau žinote, 
mūsų vakaras įvyks sausio 
11 d. Reikia išrinkti darbi
ninkės. Kas dar neturit ti- 
kietų, prašome pasiimti par
davimui.

P Zakarienė, pirm.

mu
hm

X Šv. Jurgio parapijos 
metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 8 d.

X Prof. Pakštas, Lietu
vių Kultūrinio Instituto di
rektorius, praeitą šeštadie
nį grįžo į Chicagą iš trum
pų atostogų Floridoje.

X Bridgeporte likvidavo
si Saldžiausios širdies V. J. 
dr-ja. Narių turėjo 80, o ka
soj $800. Visų narių nuta
rimu dr-jos turtas bus pa
dalintas narių tarpe. Dr-ja 
išgyvavo apie 40 metų.

X Eduardas Kubaitis ir 
Junė Enčerytė, šiomis die
nomis tariasi apie nustaty
mą dienos vestuvėms. Yra 
gandas, kad vestuvės įvyks

kretoriius. Junė Enčeris yra 
duktė pavyzdingos šeimos 
Brighton Parke.

X K. ir L. Saboniui šeima 
—menininkų šeima. Tėvas 
dainininkas, motina -smuiki
ninkė, dukterys pianistės 
(kam nežinoma Sylvia). Ir 
jauniausias jų sūnus Ričar
das jau debiutuos “Draugo” 
koncerte, sausio 18 d., Sokol 
Hali.

X ARD centro susirinki
mas savo metiniams paren- 

šias
dienas:

X Keistučio “spulka” 
3236 So. Halsted St., praė
jusių metų pabaigoje įsitai
sė “fluorescent” šviesas. 
Naujosios šviesos daro ma
lonų įspūdį, pagražino ofisą 
ir padidino patogumą.

X Šv. Jurgio parap. Mal
dos Apaštalavimo dr-ja pra
ėjusį sekmadienį, gruodžio 
27 d., turėjo rinkti naują 
valdybą. Bet kadangi seno
ji savo pareigas gerai ėjo, 
tai dr-ja nutarė ją palikti 
ir naujiems metams. Dr-jos 
pirm. ir ižd. yra St. Trum
pinis, nut. rašt. Teklė Ru- 
čienė, fin. rašt. J. Puišis, 
iždo globėjas J. Sutkus, vice 
pirm. J. Budrevičius.


