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NEĮMANOMA.
Paskutiniuoju laiku griež 

čiau pasisakyti prieš komu
nistus atrodo, lyg ir būtų 
pasidarę labai nemadinga. 
Rusija, jog esanti šiuo metu 
Jungtinių Valstybių sąjun
gininke—kaip gi galima esą 
kas nors prieš komunistus 
pasisakyti.

Pirmiausia Jungtinių Val
stybių ir kitų demokratijų 
sąjungininke Rusija tapo ne 
iš nuoširdumo, bet iš reika
lo. Aplinkybėms susidėjus. 
Antra, argi tik dėl to, kad 
Rusija kovoja prieš Hitlerį, 
pas mus Amerikoje turėtų 
būti su malonumu priima
mi, argi galima vien dėlto 
leisti laisvai skleisti šiam 
krašte tokias idėj.as, kurios 
kaip tik priešingos esamai 
santvarkai ir kurios bet ku
riuo momentu pasirengusios 
šia šio krašto santvarką 
jėga pakeisti?

NACIAI IR KOMUNISTAI.
Šiuo momentu mes pasi

darėm tokie nuolaidūs tiems 
asmenims, kurie dar taip 
nesenai dėjo visas pastan 
gas, kad sunaikintų mūsų 
atsparumą prieš galimus pa
vojus, kurie vedė smarkiau
sią propagandą prieš šio 
krašto santvarką kurie in
dustrijoje rengė įvairiau
sius streikus, kad tik šio 
krašto gamyba neišsiplėstų. 
Komunistams plačioji visuo
menė pasidarė perdaug nuo
laidi ir maloni. Vien tik dėl 
to, kad paskutinuoju laiku 
tam tikrais sumetimais jie 
pasidarė “nuoširdūs” patri
otai.

Tačiau tai niekuo nepa
keičia komunistų nusistaty
mo. Bet kuriuo palankiu 
jiems momentu jie parodys 
savo tikrąjį veidą. Jie vėl 
viešai pasisakys prieš esa- 
mą santvarką ir ruoš nau
jas suirutes. Kaip mes ne
pasitikime ir negalime pasi
tikėti kiekvienu naciu, ne
žiūrint jo pareiškiamų pas
kutiniuoju laiku minčių, 
taip pat mes negalime pasi
tikėti ir komunistais. Juo 
labiau, kad mums jie labai 
gerai pažįstami.

NACIŲ ŽYGIAL
Gaunamos žinios iš Euro

pos apie padėtį Lietuvoje 
aiškiai duoda suprasti vo
kiečių tikslus, šiandie vo
kiečiai primygtinai bando su 
vokietinti lietuvius, grasy
dami būtais ir nebūtais bau
bais. Beto, visam krašte 
vyksta platus įvairiausių 
maisto reikmenų rekvizavi
mas, kuris, tiesa, šiuo metu 
vadinamas rinkliavomis.

Todėl mes pilnai tikime 
Lietuvos lietuviais, kurie 
pasisako gyveną tik ateities 
viltimis ir laukią karo pa
baigos. Tačiau mes taip pat 
tikime, kad nė vienas nuo
širdus lietuvis nelaukia bol- 
ševistinės santvarkos grįži
mo ir buvusių okupantų te
roro.

Jiems bet kokia svetimųjų 
okupacija nemiela ir jie 
prieš jas visados pasirengę 
kovoti.

Nuskandino dar 
vieną japonų 
karo laivą

N. IRELAND 
JAN. 26. 1942Batavija, sausio 27d.— 

Manoma, jog olandai šiandie 
nuskandino dar vieną Japo
nijos karo laivą Macassar 
sąsiauryje, kur japonams 
padaryta milžiniški laivyno 
nuostoliai.

Autoritetingi sluogsniai 
pareiškia, jog į tris dienas 
amerikiečių ir olandų avia
cija ir laivynas nuskandino 
ar sunkiai sužalojo dvide
šimt aštuonis priešo laivus 
ir pašovė tryliką karo laivų.

Vienuolika laivų buvo ka
ro laivai ir septyniolika 
transportinių laivų.

Stebėtojai mano, jog japo
nams padaryta dideli nuo
stoliai ir jie prarandą daug 
pajėgumo. Tuo tarpu olandų 
karo vadovybė pareiškė, jog 
esą manoma, kad japonai už 
ėmę platesnes vietas Kenda- 
ri apylinkėje, Celebes salos 
pietrytiniam pajūryje.

T ebebombarduoja 

japonų laivynų

Washingtonas, sausio 27d. 
—Jungtinių Valstybių ir o 
landų aviacijos ir laivyno 
pajėgos tebetęsia naikinimo 
kovą Macassar sąsiauryje, 
kur japonams padaryta mil
žiniški nuostoliai.

Patikimi šaltiniai pareiš
kia, jog kovos sąsiauryje 
tebevykstančios, nors laivy
no departamentas apie tai 
šiuo laiku nieko nepraneša.

Amerikos submarinas nu
skandino vienintelį orlaivių 
vežiotoją, kurį japonai turė
jo šiose kovose.

Tuo tarpu Tokijo oficia
liai tepripažįsta, jog žuvo 
keturi japonų transportiniai 
laivai pereitą penktadienį 
prie Balik Papan, Borneo sa
los pajūryje.

Washingtonas, sausio 27 
d.—Sąryšyj su gen. MacAr 
thur gimtadieniu Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė į 
Luzono salą kablegraraą, 
kuria jis sveikina energin
gąjį generolą ir jo vadovau
jamą amerikiečių ir filipinų 
kariuomenę.

“Mes sekame su pasidid
žiavimu ir supratimu,” pa
reiškė kablegramoje Prezi
dentas, ir galvojame apie 
jus jūsų gimtadienio proga”.

ĮSIŽEIDĖ.
Štai pranešama, jog japo 

nai įsižeidę, nes Brazilijos 
laikraštis įdėjęs Japonijos 
imperatoriaus, Hitlerio ir 
Mussolinio paveikslus kartu 
ir juos perbraukęs dviem 
brūkšniais.

Na, ir rado saulės sūnus 
kuo įsižeisti. Jis gal nujau
čia kad jam teks pasitrauk
ti nuo pasaulio veido negar
bingai. Žinoma, kiekvienam 
priminimas tiesos nelabai 
malonu.

Amerikos bazės Atlante
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Jungtinių Valstybių bombanešiai 
padės bombarduoti Vokietiją
Airija protestuoja dėl U. S. kariuomenės 
šiaurinėje Airijoje. Gali būt nepasekmių.

;afri

i‘'Draugas” Acme telephoto)
U. S. nuo 1940 m. rugsėjo mėnesio įsteigė eilę apsaugos bazių anapus AtLantiko. Į tų 

vieną bazę, šiaurinėj Airijoj, jau išlaipinta Amerikos karinė ekspedicija, kuriai vado
vauja maj. gen. Russell P. Hartle.

Suvaržys įvairių
prekių prekybą

Washingtonas, sausio 27 
d.—Karo gamybos komisi
jos pirmininkas Donald M. 
Nelson šiandie suteikė kai
nų administratoriui Leon 
Henderson pilną teisę “su
varžyti visus reikmenis ir 
prekes, parduodamas pasky-

Kova iki galo, 
Rooseveltas

Londonas, sausio 27 d.— 
Ministeris pirmininkas Churi 
chill šiandie pareiškė House 
of Commons posėdyje, jog 
su Prezidentu Rooseveltu 
sudaręs labai draugingus 
santykius ir paskutinieji 
Prezidento Roosevelto žod
žiai buvę:

“Mes kovosime Iki pasku
tiniosios, nežiūrint kiek visa 
tai kainuotų”.

Anglai sumažino
pasitraukimg
Libijoj

Kairo, sausio 27d.—Atro
do, jog britų karo pajėgos 
sustabdė savo pasitraukimą 
Libijoje, kur paskutiniuoju 
laiku vokiečių ir italų ka
riuomenė, vadovaujama gen. 
Rommelio pradėjo sėkmin
gas kontratakas.

Anglų karo vadovybė Af
rikoje pareiškia, jog “vy
riausioji kovų vieta yra J 
šiaurę ir šiaurryčius nuo 
Maus. Į šiaurę nuo Ageda
bijos situacija nepasikeitu
si.”

San Francisco, sausio 27 
d.—Tokijo radio paskelbė, 
jog nugalėtieji žmonės turės 
aprūpinti japonų kariuome
nę maistu, karo reikmenir 
mis ir darbo pajėga.

Atlantic Ocean
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Japonai išlaipino 
daugiau kariuome
nės prie Singapūroriems prekybininkams ir bet 

kuriuos gaminius, parduoda 
mus vartotojams jų asmeni
niams reikalams.”

Nelson Išleistame pareiš
kime, kurį patvirtino ir Pre
zidentas Rooseveltas, Hen- 
dersonui suteikiama teisė 
suvaržyti:

1. Pardavimą produktų, 
kuriuos parduoda paskyri 
prekybininkai.

2. Pardavimą gaminių, ku 
riuos parduotų bet kuris as
muo vartotojui, jei tie pro
duktai būtų vartojami asme 
nieftns reikalams, o ne biznio 
ir industrijos pareikalavi
mui.

Nuskandino penktą 
anglų karo laivą

Londonas, sausio 27 d. — 
Admiralitetas šiandie pas
kelbė, jog lapkričio 25 dieną 
priešas nuskandino Angli
jos 31,000 tonų kovos laivą 
Barham.

Tuo būdu iki šiol žuvo 
penki Anglijos didieji laivai 
—Prince of Valės, Royal 
Oak, Barham, Repulse ii 
Hood.

Kiek žuvusio laivo įgulos 
kurią sudarė tarp 1,100 ii 
1,200 jūrininkų, išgelbėta 
admiralitetas neskelbia.

Dabartiniu laiku nAglija 
dar turi tryliką didžiųjų ka
ro laivų.

Kinai žygiuoja 
prieš japonus

San Francisco. sausio 27 
d.—Kinijos karo komunika 
tas pareiškia, jog Kinijos 
kariuomenė šiuo metu esan 
ti visai netoli nuo Canton- 
Kowloon geležinkelio.

“Tuo tarpu japonai trau
kiasi Samchun linkui, kuris 
yra naujai užimtųjų Hong 
kongo teritorijų pasienyje/ 
pareiškia komunikatas.

EUROPE

Dublinas, sausio 27 d. — 
Airijos ministeris pirminin
kas Eamon de Valera šią
nakt pareiškė protestą dėl 
Jungtinių Valstybių kariuo
menės atvykimo šiaurinėn 
Airijon. Pareiškimas pažy
mi, jog Airijos neatsiklausė 
Anglijos ar Amerikos vy
riausybės sąryšyj su atvyk
stančia kariuomene.

Filipinuose U. S. 
orlaiviai pašovė 
japonų bomberius

Singapūras, sausio 27 d.— 
Šiandie pranešama, jog ne
žiūrint aršaus ftrfttj'atstšau- 
dymo ir bombardavimo, ku
rio metu nuskandinta japo
nų kruzeris ir transportinis 
laivas, japonai išiapinę dau
giau kariuomenės prie En- 
dau, Johore pačioje šiaurė
je, Malajų pusiausalyje.

Šiuose japonų veiksmuose 
sunaikinta dvyliką jų orlai
vių.

Viduriniam Malajų fronte 
japonai nulatiniai bombar
duojami ir šiose vietose vyk 
sta smarkios kovos.

Japonų bombanešiai va
kar, pereitą naktį ir šį rytą 
bombardavo Singapūrą, šių 
atakų metu padaryta kari
nių nuostolių, bet gyvybės 
aukų nėra.

Rusai atsiėmė dar 
daugiau miestų

Maskva, sausio 27 d. — 
Oficialiai pranešama, jog 
sovietų Rusijos kariuomenė 
atsiėmusi iš koviečių skai
čių miestų ir kaimų, šių ko
vų metu “priešui padaryta 
didelių nuostolių.”

Anglų radio šiandie pas
kelbė, jog rusai išlaipinę 
daugiau kariuomenės vokie
čių užfrontėje prie Sevasto
polio.

Rusų komunikatas pabrė
žia. jog pietiniam fronte žu
vę 1,340 vokiečių kareivių ii 
karininkų.

Rusų submarinai Berento 
jūroje nuskandinę du vokie
čių transportinius laivus ir 
vieną lydimąjį laivą.

Raudonoji žvaigždė sovie
tų kariuomenės laikraštis 
rašo, jog Poltavoje vokie
čiai sušaudę 18,000 rusų, uk
rainiečių ir žydų.

Washintonas, sausio 27d. 
—Du Amerikos kovos orlai
viai pašovė du Japonijos 
bombanešius ir sužalojo tre
tį Filipinuose.

Savo komunikate karo de- 
partamentui—gen. MacAr-1 
thur pranešė, jog du jo tor-’ 
pėdinių laivelių apšaudė gru
pę Japonijos bombanešių, 
kurių trys taikliai apšaudy
ti ir matomai žuvo.

Komunikatas pareiškia, 
jog Bataan pusiausalyje per 
paskutiniąsias 24 valandas 
beveik neįvykę jokių kovų.

Tuo pačiu kartu karo de
partamento komunikatas 
pranešė, jog Anglijoje esa
mos Jungtinių Valstybių ka
riuomenės vadovybę perėmė 
maj. gen. James E. Chaney.

Sudarys moterų
pagalbinę
kariuomenęe

Washingtonas, sausio 27 
d.—Atstovų rūmų karo ko
misija šiandie vienbalsiai 
pritarė sudarymui moterų 
pagalbinės kariuomenės da
linių, kurie bus sudaryti iš 
savanorių moterų tarp 20 ir 
45 metų aktyviai tarnybai 
užfrontėje.

Karo departamento atsto
vas pareiškia, jog moteris 
tarnaus uniformose ir jas 
tvarkys jų pačių karininkai. 
Moterų algos bus lygios pa
prastosios kariuomenės al
goms.

Anglų bombanešiai 
netoli Berlyno

Berlynas, sausio 27 d. — 
Vokieti j oš radio paskelbė, 
jog anglų bombanešiai pa
siekę Berlyno priemiesčius 
pereitą naktį.

Pasak radio anglai nume
tę bombų keliuose šiaurinės 
Vokietijos miestuose, bet 
sostinėje bombų nenumesta.

Londonas, sausio 27 d.— 
Anglijos ministeris pirmi- 
mininkas Churchill šiandie 
pareiškė, jog Anglijon at
vyksią daugiau Jungtinių 
Valstybių kariuomenės ir 
jog netrukus Amerikos bom 
banešiai pradės bombarduo
ti Vokietiją.

Savo kalboje ministeris 
pirmininkas taip pat pareiš
kė, jog Jungtinėms Valsty
bėms pavesta vadovauti ka
ro veiksmams prie Austra
lijos ir Naujosios Zelandi
jos.

Daugiau U.S. Kariuomenės.
House of Commons posė

dyje ministeris pirmininkas 
pažymėjo, jog šiuo metu at
vykusioj i Amerikos kariuo
menė šiaurinėn Airijon yra. 
tik pirmieji daliniai vėliau 
atvykstančios didesnės Jung 
tinių Valstybių kariuome
nės.

Jungtinių Valstybių kovos 
orlaiviai padėsią saugoti 
Angliją nuo priešo atakų ir 
Jungtinių Valstybių bomba
nešiai padėsią anglams bom-* 
barduoti Vokietiją.

Pereitą savaitę žymi pa
jėga pasiekusi Malajų pu- 
siausalį.

Pareikalavo Pasitikėjimo.
Churchillas peržvelgęs šio 

karo eigą ir pažymėdamas, 
jog jis matąs šviesą pro tir
štus debesis jis reikalauja 
“House of Commons pasiti
kėjimo deklaracijos,” kuri 
būtų dar vienu ginklu są
jungininkių valstybių ran
kose.

Premjeras taip pažymėjo, 
jog nežiūrint paskutiniųjų 
nepasisekimų kovose prieš 
Japoniją, sąjungininkės val
stybės įstengs sudaryti lai
vyno ir aviacijos viršenybę 
Tolimuose Rytuose.

Galima Laukt Nepasisekimo
Tuo pačiu laiku ministeris 

pirmininkas pabrėžė, jog 
nors esą susilaukta ir dide
lių pralaimėjimų, bet esą 
galima tikėtis dar blogesnių 
įvykių. Dėl pralaimėjimų 
Malajų pusiausalyje ir Libi
joje Churchillas atsisakė ką 
nors apkaltinti, bet visą at
sakomybę prisiėmė ant sa
vęs.

Pagaliau savo kalboje 
Churchillas pažymėjo, jog 
Hessas Anglijon atvykęs, 
kad būtų pašalintas Chur
chillas ir vėliau sudaryta 
taika.

Esą pašauta trys bombane
šiai.

Tuo tarpu Londonas pa
žymi, kad anglų bombane
šiai nebuvę prie Berlyno, 
bet apmėtę bombomis Em- 
deną ir Hanoverį.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Pulk. Griniuj kalbės 
vasario 15-ta diena

Lietuviai anglu 
spaudoj

Brooklyn, N. Y. — Lietu- Į Pbiladelphia, Pa. — W-
vos nepriklausomybės pas- tos angių dienrašty: ”The
kelbimo šventės (vasario 
16) minėjimas šiemet Brook 
lyne bus vasario 15 d., sek
madienį, 4 vai. popiet, La- 
bor Lyceum salėje. Minėji
mas rengiamas bendromis 
pajėgomis.

Vasario 16 Minėjimo Ko
mitetas šiuo metu ruošia į- 
domią programą. Svečiu kal
bėtoju pakviestas pulkinin
kas Kazys Grinius, kurs jau ■ CamPai8n 
kvietimą priėmė ir vasario,
15 d. tikrai dalyvaus.

Muzikalinei programos da’ 
lįsi išpildyti bus pakviestos 
įžymios jėgos. Bus ir tau
tiškų šokių. Po programos 
smagus pasilinksminimas — 
šokiai.

Minėjimo pelnas skiria
mas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Įžangos bilietų kai
na tik viena — 50 centų.
Ta pati kaina ir šokiams.

Evening Bulletin”, 22 d. sau
sio, tilpo gražus grupinis 
paveikslas dalies narių In- 
ternacionalio Instituto, ku
riame tarp kitų buvo įr mūs 
viengentė Genovaitė Rama
nauskienė. Ji reprezentuoja 
Lietuvą su kitomis veikėjo
mis instituto darbuotėj la
bui vargstančiųjų — Sunday 
opening United Charities 

K. V.

Žinios iš Lietuvos
Šiltinės epidemija 
Lietuvoj siaučia

Bernas. — Ryšium su Lie
tuvoje pasirodžiusia dėmėto
sios šiltinės epidemija, Vo
kietijos generalinis komisa
ras Lietuvoje von Renteln 

• išleido įsakymą, pagal kurį 
, visi buv. Lietuvos kariuo- 
Į menės sanitarijos puskari-

Wątęrbury, Conn. — Drau ninkiai ir viršilos per 3 die- 
gišką - lietuvišką vakarienę nas turi įsiregistruoti pas

Bendra vakarienė

rengia LDS 5-ta kuopa ir 
Moterų Sąjungos 43 kuopa. 
Įvyks 7 d. vasario legijome- 
rių svetainėj, 887 Bena St.

Visi, kurie nori draugiš
kai laiką praleisti, lietuviš
ką vakarienę suvalgyti ir pa
sidalinti mintimis savųjų 
tarpe, prašomi nesivėluoti — 
ateiti 7:30. Vėliau bus ir 
kortomis lošimas. Kurie at
silankys, tikrai bus paten
kinti ir parems kilnų darbą. 
Įsigykite bilietus iš anksto: 
galima gauti pas kuopų na
rius.

Vasario 8 d. 2 valandą po 
pietų įvyks kortavimas pa
rapijos naujoj svetainėj. Re
ngia Šv. Onos draugija. Pra
šomos visos draugės ir visi, 
kurie mėgsta kortuoti at 
“bingo” lošti, atsilankyti.

M. D.

artimiausią gydytoją. Jie 
bus įtraukti į kovą prieš šią 
epidemiją. Nuo prievolės re
gistruotis paleidžianti tie 
sanitarijos karininkai ir vir
šilos, kurie tarnauja pagal
binėje Lietuvos policiioi.

Laikraštis “Į Laisvę” įsi
dėjo platų straipsnį, kvies
damas gyventojus į kovą su 
epidemija, palaikant švarą,

SPEED CHAMPS RETAIN TITLES

« Uruugčta' Acme lolepnoto.

Kenny Bartholomew, Minneapolis, Minn., and Car- 
melita Landry, Fitchburg, Mass., display their trophies 
after winning senior championship titles at the North 
American speed skating meet St. Paul, Minn.

Paminėta DLK
Gedimino mirties 
sukaktis

Poetas Antanas Miškinis 
per Kauno radiją skaitė pa 
skaitą “600 metų nuo Gedi
mino mirties.” Prelegentas 
charakterizavo Didįjį Kuni
gaikštį, kaipo plataus vai 
stybinio mąsto vyrą ir pir 
mąjį Lietuvos valdovą, ku
ris nevengė naujenybių, ne
skiepijo fanatizmo ir neven 
gė bendradarbiauti su krikš 
čioniškuoju pasauliu. Jis kū
rė istoriją nevien kardu; 
jis įkūrė Vilnių, kur turėjo 
bujoti kultūra. Naujoje Lie 
tuvos sostinėje buvo leista

naikinant parazitus ir kitus veikti ir vienuoliams bei
ligos platintojus.

Kaune ligšiol susirgimų
dėmėtąja šiltine neužregis
truota. Tuo tarpu — Vil
niuje yra daug susirgimų 
Šia liga.

— Nuo 1942 m. pradžios 
Vilniuje rengiamasi atidary
ti vidurinę daržininkystės ir 
sodininkystės mokyklą. Į 
mokyklą bus priimami jau
nuoliai ir jaunuolės nuo 16 
iki 22 metų amžiaus, baigę 
žemesniąją žemės ūkio mo
kyklą arba tris gimnazijos 
klases arba sodininkystės 
mokyklą Fredoje. Mokslas 
truks 3 metus. Išklausius 
kursą, numatyta vienerių 
metų praktika. Po to moki
niai galės laikyti kvotimus, 
kuriuos išlaikę gaus sodinin
kystės ir daržininkystės te
chniko diplomą. Nepasitu
rintiems mokiniams numaty
ta suteikti stipendiją.

Vilniuje veikiančiame su
augusiųjų švietimo institu
te mokosi apie 1,000 žmonių.statyti savo šventyklas. Mie

sto garsas greit paplito po Veikia tokie skyriai: admi 
pasaulį mokslais ir menu. ništracijos, bendrojo lavftii- 
Vilniaus architektūra liūdi- m0Bį( knygvedybos, mašin-

Bernas. — Kaune atidary
ta pirmoji vokiečių teismo 
sesija. Trys žmonės nubaus
ti po dvejus metu* kalėjimo sįengg
už nelegalų ginklų Hrikymą.

ja apie garbingą praeitį ir 
apie miesto statytojų sko
nį. Vilnius greit suliepsno
jo idealais ir skleidė vaka
rų kultūrą į rytus. Gedimi
no ainiai ne visiškai supra- 

' tę, kodėl Gediminas nesi- 
plėsti ekspansijos

ginklu. Jiems atrodę, kad 
Lietuvai naudingiausia pri
jungti svetimas žemes. Ge
diminas gi suprato Tėvynės 
laimę kiek skirtingai, bū
tent, vidujinėje stiprybėje ir 
kultūros stiprėjime.

— Vilniuje vėl nubausta 
visa eilė žmonių už nelegali- 
nę prekybą maisto produk
tais ir už kainų kėlimą. Bau
smės siekia tarp 60 ir 100 
vokiečių markių.

Kaip vokiečiai 
šeimininkauja 
Lenkijos ūky ir 
pramonėj

Žinomas šveicariečių laik
raštis “Neue Zuercher Zei- 
tung” paskelbė straipsnį a- 
pie Lenkijos generalinės gu- 
bernatūros ūkį. Iš to straip
snio pažymėtina vieta, kur 
aprašoma, kaip vokiečių ad
ministracija tvarko Lenki
joje buvusias pramonės ir 
prekybos įmones. Tvarky
mas esąs vykdomas, vado
vaujantis ne tik ekonomi
niais, bet ir politiniais in
teresais. Į minėtas įmones 
esą paskirti vokiečių komi
sarai. Bet ši priemonė esan
ti tik laikina. Tos įmonės 
esančios rezervuotos vokie
čių kareiviams, buvusiems

fronte. Visa eilė mažesnių 
įmonių esančios - uždarytos, 
nes laikomasi nusistatymo, 
jog jos “nesudarančios eg
zistencijos pagrindo vokie
čių tautybės žmogui.”

Stambiąsias pramonės į- 
mones Lenkijoje* perėmusios 
vokiečių firmos.

ADVOKATAI

Whifney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS O VISAS:
S1SS SO. HALSTED ST. 

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-BUM lU S-toe 

▼ai. vak.
Tel. CALumet 6877 

134 NO. LA 8ALLE 8T„ 
Kuom 2014 Tek Stoto 7S72

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

Res. Tel. GROvekill 0611 
Office teL HEMlock 1848

DR, J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namų teL PROspect 1980

iš žemės ūkio ir namų ruo
šos srities. Institute dėsto 
34 mokytojai.

— Tarp Rygos ir Tilžės 
pradėjo vaikščioti du auto
busai, kurie eina kasdien. 
Lietuvoje autobusai sustoja 
Joniškyje, Šiauliuose, Kelmė
je, Kryžkalnėje, Skaudvilėje 
ir Tauragėje. Vienas autobu
sas gali sutalpinti 30 žmo
nių.

Tek YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

raščio, prekybos mokslo ir 
technikos. Netrukus mano
ma pradėti laikyti paskaita*

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 VV. SSrd Place, 
Chicago, m.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Ttk viena pora aklu rtnam <y- 
f.olraul Saugokit (u leisdami 
Utekaamlnnotl Jas modarnlBklansls 
metodą, kurto ra**limo makalas 

sali sutelkti 
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akjpto. kuris

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

OPTOMETRISTAI
1801 Sk> Ashland Avenue

Kampas lS-too 
CANAL

01*1*0 VALANDOS 
Įsa »:0p A m. Iki tilo p. n 
>& iv Mt: a m. IMI

P, m.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina aklniut. 
a t s a k o mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
RRAriCVUI

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:

YARDS 3088

Turtas Virš $7,000,000.001
APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIBA
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

$565/000.00

ARCHER AND *A£RAMENTO AVĖK 
CHICAGO. ILL/

Junti n Macldewich, Pro*. <“e®°Am ® £ *,«£,4J- Mm , ....n,.,.. ’ . Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienoaTel. VIRGINIA 1141 šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Tel. OANal 6122

DR, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

TeL REPublic 7868

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso tek VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

e iki 9 vakar*.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Tek YARda 8146

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

Šventadieniais 11-12.

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

Ofiso tol CAN ai 2845 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Falrflekl Av

tek: HEMlock 3130
Tak YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tb Streot

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

TeL CAN ai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenaija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANal 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 6 vak kasdien

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANal 4706
OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

1018 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal autarlį. 

Res. telefosM SEEloy 0434.

Tel. Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. t Stos gat. Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tek Cicero 1484

DR, A. JENKINS
(Lietuvis) i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737 
Namą telefonas VIRgini* >481

Ofiso ToL...............VHttfnls 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Trediad. ir Sekmad. tik suaitariua

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tek MIDwsy 2886 OUeago, I1L
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So, Ashland Avenue
Tek YARda 0994 

Rei. tok PLAsa 3206
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emorgency —- rali MIDway 0001 
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Wnst 68rd Street

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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HAPPY BlRTHDAY MR. PRESIDENTl Bowling Bits
SODALITY NEWS

Nativity Paristi
Yes, it has been some 

time since you have heard 
from the Senior Nativity 
B. V. M. Sodality! Of course 
we are štili in existence — 
a very active existence es
pecially with the begining 
of the 1942 year. New ideas, 
fresh energy is simply “oo- 
zing” from our new officers:

Phylis Pechukas — Pres.
Lee Gudenas — Vice Pres.

Adelle Rudman — Rec. Sec.
Albina Mikshis — Fin. Sec. 
Valerie Mickevice — Treas. 
Theresa Rastutis and 

Harriet Lukas — Board of 
Directors.

Emilie Prose — “Our La
dies” Committee chairman.

Under their Leadership 
we expect much.
A serious membership drive 

has begun, so young ladies 
of the Nativity Parish do 
accept our invitation to join 
the Sodality. If we cannot 
contact some of you perso- 
nally, come down to the 
parish hall on the second 
Monday of any month at 
8:00 o’clock in the evening 
and we will welcome you 
heartily as one of our own. 
GLEE CLUB & DEFENSE

One of the first new 
year’s attempts ra headed by 
a committee of the entire 
staff wich is working feve- 
rishly on a “Defense Dance” 
on Sunday, February 8, 1942 
at the parish hall.

To this patriotic dance we 
will admit free of charge all 
men in U. S. Service uni
forma. Aside from buying 
and selling Defense bonds 
and stamps, working in the 
various Red Cross units, the 
Sodalists are also attempting 
to help our soldiers in a re- 
creational manner. We hope 
to make this dance a colos- 
sal success and so sincerely 
invite all of our friends on 
Sunday, February 8, 1942 to 
this “Defense Dance” with 
good music, refreshments, 
entertainment, and a conge- 
nial crowd which will assure 
you all of a very “good 
time”.

The Sodalists have always 
been and are music lovers. 
They have organized a fine 
Sodality Glee Club whose 
public appearances have 
been much too few in the 
past. Būt as we said, with 
new ideas and energy — 
just watch us this year! We 
are planning something 
great in the musical line in 
the near future — būt about 
that we”ll tell you more just 
a little later. (I heard that 
the seven Sodality Glee į 
“Clubbers” received some ve- 1 
ry favorable comments 
about their singing at the 
“Draugas” annual affair af
ter the concert proper. It 
was very pleasant to hear 
all this).

Until the news collected 
after the next meeting, this 
will be all! H. L.

© Metropolitan Opera Stars cooperate in the 1942 “Fight In- 
rantile Paralysis” campaign, sing Happy Birthday song for the 
crippled youngsters at the New York Hospital for the Kuptured 
and Crippled. The occasion was a “Birthday” party given for the 
youngsters. Left to right, Ežio Pinza, Lily Pons, Rise Stevens, 
Lauritz Melchior. Seated at the Haramond Organ is Richard Leiberfe

NAPPY

V BOUT TO 
BOARD THE BOAT, 
NAPPY ANO THE 
BOGUSlAVIANS 
SEE A SIGMAI
FOR HELP.........
EHTERtNG THE 
OI D HUT, PRIME 
MINIS TER RUDOIPM 
IS ASTONISHED 
TO HEAR A 
FAMIIIAR VOtCE 
IN THE CARKNESS

Brighton Park
— We just got back 

from a lively Spiritual Coun- 
cil meeting, and the way 
those plans for the coming 
months were being tossed 
around štili — has — us — 
kind — of — out — of — 
breath. If you get a bit 
breathless yourself, pay no 
attention to it. It may be 
catching.

Honestly, though, our new 
officers are starting the 
year with an earnest desire 
to make this year — the 
year of our 10-th anniver- 
sary, by the way — the best 
year ever, and so far they 
sure are on the right track, 
Plans are now being made 
for the membershįp drive, 
which promises to be the 
biggest in the Sodality his- 
tory, and the jubilee ban- 
quet. So hold on to your 
hats!

...Apologies seem to be in 
order right about here, so 
with head bowed and chin 
resting on my chest, I humb- 
ly ask Jayne Jurkevičius and 
Helen Gedvilas, co-chairmen 
of the Sočiai Life Committee, 
to forgive me for setting 
them to be co-chairmen of 
the Eucharistic committee. 
Am I forgiven, gals?

...Anodes and cathodes

seem to play a major part in 
the lives of Gene Zelnis and 
Florence Poška. The air is 
full of H2O and similar sym- 
bols these days. Mušt be 
just about mid-year exam 
time, if I recall correctly.

...Chemistry may be abo- 
ther to Gene and Florence, 
būt Helen Paulus is dividing 
her timė bėtwėen shorthand 
and serenading anyone who 
cares to listen. The eongs 
are all about “woo-woo” in 
Texas and Billy Borgan’s 
goat. Some stuff, I’ll say!

...Wonder what’s become 
of Anne Baranauskas and 
Frannie Urnezis? You wo- 
men just can’t “desoit” us 
now; it would be inhuman, 
unjust, and — well, it would 
certainly be a shame.

...The next Sodality mee-

Lithuanian Lecture 
Tomorrow Evening
“The Resurrection of 
Lithuanian Consciousness”

The regular Lituanistics 
Seminar, sponsored by the 
Lithuanian Cultural Insti
tute will take place tomor- 
row evening, Thursday , Ja- 
nuary 29, at 8 p. m. at 6825 
So. VVestern Avė. The Semi
narą until now have been 
in International House at 
the University of Chicago, 
būt because of space limitą- ■ 
tions for those attending the 1 
lectures, and because this 
distance made it impossible 
for many, desiring to do so, 
to attend, it was decided to 
find a place more convenient 
to centrai Lithuanian colo-

... , , ... . mes. Through the assistanceting will be held on this co- i , ,, , ,of Mr. John Vilkisius, arran-ming Tuesday, February 3rd, I 
at 7:30 P. M. in the school- 
room. Any of you gals in- 
terested are invited to come 
down and look around. No 
obligation, we assure you. 
Can you ask for anything 
more?

...By the way, did you hear 
about the gal whose boy- 
friend called her “Cream of 
Wheat”? Well, it seems she 
was so doggone mushy.

...’Bye now... Gabby

Pirk tik išmintį, mokslą 
ir supratimą. Saliamonas

gements were made to con- 
duct the Seminars at the 
Democratic Lithuanian Head 
ąuarters, 6825 S. VVestern 
Avė.

Prof. K. Pakštas will deli- 
ver a lecture and lead a dis- 
cussion on the subject “Lie
tuvių Tautinės Sąmonės Pri
sikėlimas”.

Ali Lithuanians interested 
in Lithuanian history, espe
cially students, are cordial- 
ly invited to attend and 
bring their friends. Admi- 
ssion is free. X X

SPORT NEWS
KNIGHTS OF LITHUANIA CHICAGO DISTRICT 

LADIES BOVVLING STADING:

(Including games of January, 22. 1942)
Team Won Lošt

1. Town of Lake 23 10
2. Brighton “A” 20 13
3. Bridgeport 18 15
4 North Side 16 17
5. Brighton ‘<B” 13 20
6. Marąuette 9 24

Name & Team Games Average
T. Daresh — Brighton A. 33 141.21
Jesulaitis — Town of Lake 33 140.19
A. Manst. — North Side 9 137.5
A. Yucus — Town of Lake 33 135.24
B. VVatkins — Bridgeport 30 133.2
J. Gaidis — Bridgeport 33 132.5

7. V. Brenan — Marąuette 3
8. H. Shimkus — Town of Lake 3
9. A. Ambrose — Town of Lake 33
20. H. Cherry — Brighton A. 30
11. H. Woicek — Brighton B. 30
12. S. Gimbut — Brighton A. 33
13. A. Razbud — Bridgeport 33
14. M. Yudeik — North Side 12
15. E. Kavvall — Town of Lake 33
16. Tenzie — Bridgeport 33
17. M. Krakausky — Brighton A. 33
18. A. Junes — Bridgeport 33
19. Adele Woicek — Brighton B. 30
20. L. Tanke — Brighton A. 6
21. Ann Woicek — Brighton B. 15
22. S. Jucikas — Brighton B. 33
23. A. Kirstuk — North Side 33
24. L. Rauba — Marąuette 30
25. C. Wesley — North Side 33
26. B. Adams — Marąuette 15
27. A. Jatis — Marąuette 33
28. H. Ruby — North Side 14
29. V. Kraus — Brighton B. 33
30. B. Golbin — Marąuette 15

High Games:
S. Jesulaitis — Town of Lake,
J. Gaidis — Bridgeport
T. Daresh — Brighton A.
A. Manst — North Side

High Series:
J. Gaidis — Bridgeport 

S. Jesulaitis — Town of Lake

Z

By Irv Tirman
oh boy.' you bet Z

I TELEGRAPHED THE 
PELLERSTKAT 1 WAS 

COAAINHOAAEAN'JUST 
GOT THIS ANSWER"

1

126.21
125.24
124.19
124.7 
123.11
121.27
121.19 
121.2
119.7
117.7 
117. 
115.31
115.28 
113.
109.6
105.20 
105.17
105.7 
103.19 
100.3

99.31
96.7
94.25
81.9

191
190
190
190

499
.475

In the Knights of Lithua
nia Chicago District Ladies 
Bowling League, June Gaidis 
of Bridgeport štili is the 
nearest to the “500” Club” 
with a 499 series,... Sally 
Jesulaitis of Town of Lake 
almost made the “200 Club” 
with her 191 game. Who will 
be the first to become a mem
ber of these Clubs???

Results of lašt week... 
Bridgeport won two from 
Brighton “B” girls. B. 
Watkins of Bridgeport shot 
a 405 series, vvhile V. Kraus 
of Brighton “B” made a 388 
series for the losers... 
Brighton “A” Ladies won 
two from Marąuette. Sophie 
Gimbut shot a 433 for the 
winners and Victoria Bren
nan made a 339 series for 
the losers... Town of Lake 
lošt two to North Side. 
Sally Jesulaitis made 406 
against Alice Manst’s 406. 
Thursday’s Games are
Town of Lake vs. Bri. “A”
Marąuette vs. Bridgeport
Brighton “B” vs. North Side 

at BowlMore, 5Lst and 
Halsted Street, at 9 00 P. 
M.

The easiest way to keep 
tne pins falling” is to ima
gine that the pi..s are “the 
yf'jow little Japs”, \\ho 

Ptibbed us in the back...
Try it and sce...

JUST DUMB

THAT'S LIFE
FlUūntS - WH0 NEV£R MAPTMOR MOUTH WaSHEP OlTT VYfTM SoAPI

IT3 ChiC - anP
Makes kapam So 
V0UMC LOOK IMG

MorrutR 5ez To TEulYou 
US CoNE OUT - ANP WILL. 

nAV You Hjext wcXK :

t
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A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
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Dėmesio svarbiam reikalui
Dviejų nuomonių negali būti apie tai, kad susiorga- 

nizavimas šiais neramumų laikais yra pats svarbiau
sias reikalas. Nieks, berods, neginčys ir to fakto, kad 
labai svarbu yra apdrausti savo sveikatą ir gyvybę.

Apsidairykime aplink ir tikrai pastebėsime, kad juo 
žmonės yra šviesesni ir kultūringesni, juo labiau įver
tina organizacijas. Tokių tarpe apdrauda yra jų gy
venimo būtiniausias reikalas.

Ta proga galima dar ir tai pasakyti, kad šviesesni 
žmonės labiau vertina savo tautos organizacijas, stip
riau remia savo įstaigas.

Visi žinome, kad šiame krašte gyvena daug įvairiau
sių tautybių žmbnių. Retas kuris iš mūsų nesame pa
stebėję to, kad juo kurios tautos žmonės yra aukštė
liau pakilę kultūriniu atžvilgiu, juo stipriau susiorga
nizavę į savas; (tautines organizacijas. Tuo būdu jie 
medžiaginiai daug ką pelno ir kitų didesnėje pagar
boje yra laikomi. Jie turi daugiau įtakos krašto poli
tiniame ir kultūriniame gyvenime. Su tokiais yra rim
tai skaitomasi.

Nesame atsilikėliai nė mes, lietuviai. Tačiau organi
zuotumo atžvilgiu mums daug ką būtų galima prikišti. 
Mūsų organizuotumo supratimas arba jo įvertinimas 
yra labiau teoretinis. Mes žinome, kad svarbu yra būti 
organizuotais, bet nedaug kas iš mūsų praktiškai ir 
rimtai darbuojasi savo tautiečių organizavimo dirvoje. 
Šiais laikais vien tik pritarimo vienai ar kitai orga
nizacijai nebeužtenka. Reikia patiems į jas įsirašyti ir 
patiems dirbti.

Kitos tautos turi išauginę tikrai gausingas ir stip
rias apdraudos, fraternalines organizacijas, kurios jų 
gyvenime visais atžvilgiais vaidina labai svarbų vaid
menį. Mes dar toli esame atsilikę. Mūsų pritarimas 
fraternalizmo sąjūdžiui tebedeklamuojamas žodžiais. Iš 
netoli milijono Amerikoje gyvenančių lietuvių tik ke
lios dešimtys tūkstančių tesuprato reikalą apsidrausti 
vadinamuose lietuvių Susivienymuose arba fraternali- 
nėse organizacijose. Kaip sau norite, tai yra didelis 
skandalas. Juk čia yra aiškus nesusipratimas. Negali
ma būtų pasakyti, kad, sakysime, mūsų fraternalinė 
organizacija — Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj 
neturėtų plačiosios visuomenės ir jos vadų pritarimo. 
Taip, pritarimas aiškus, bet tik... žodžiais. Prie jo pri
sidėjimą arba darbą paliekame kitiems. Mes patys “sve
timų dievų*' ieškome, prie nelietuvių organizacijų pri
klausome, kitiems turtus krauname, kitų įtaką ir po
litiniame, ir kultūriniame, ir socialiniame gyvenime au
giname, patys pasilikdąmi visų kitų užpakalyje. Ir, 
suprantama, kad taip visada bus, kol nepradėsime la
biau vertinti, kas sava, kol nepradėsime vertinti orga
nizuotumo svarbą praktiškais darbais, pirmoje vietoje, 
žinoma, įstodami nariais į savas organizacijas.

Šias kelias pastabas padarėme ne vien tik dėl to, kad 
šiuo metu yra vedamas specialus Lietuvių R. K. Susi
vienymo Amerikoj vajus, kad priimami nauji nariai 
palengvintomis sąlygomis, bet labiausia dėl to, kad jau
čiame gyvą reikalą bent dabar sukrusti ir jau ne be 
žodžiais, bet praktiškais darbais nritarti lietuvių orga
nizacijoms.

Ant mūsų, amerikiečių, pečių šiandien uždedami di
deli darbai ir dideli visa lietuvi* ».iutA
turi atkreipusi į mus savo akis ir daug, daug laukia iš 
mūsų. Mes juk, nei savo akių nuo jos nenukreipiame, 
nei širdžių jos paramai neužkietiname. Visi trokštame, 
kad lietuvių tauta išliktų ne tik gyva, bet kad ji pa
jėgtų atsteigti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Nori
me jai padėti, bet kažkodėl lyg ir nežinome kaip.

Geriausias tam kelias stiprus, organizuotas ir vie
ningas veikimas. Reikiamos įtakos politinėse ir kultū
rinėse Amerikos sferose turėsime tik tada, kai aiškiai 
bus gajuata mūsų organūuptumas it vicuingurnaa. Jgfi

DBAUOAI

Amerikos armija Airijoj
Šiomis dienomis Jungtinių Valstybių kariuomenės 

dalis (kiek — nežinia) laimingai pasiekė Šiaurinę Ai
riją. Ji buvo pasitikta didžiausiu entuziazmu. Anglai 
ypač džiaugiasi tuo įvykiu, nes dabar dar aiškiau jau
čia Amerikos paramą. Toji parama jau ne tik morali
nė ir ne tik karui reikalingos medžiagos pristatymu, 
bet ir kariuomene.

Pasiuntimas kariuomenės Airi jon yra reikšmingas 
dalykas. Jis aiškiai kalba, kad Amerika baikų nedaro. 
Kartą ji įstojo į karą, kariaus tol, kol karas nebus lai
mėtas ir kariaus visais frontais. Dabar ir mažosios, 
diktatorių pavergtosios tautos su didesne viltimi žiū
rės į savo ateitį ir, neabejojame, jų okupantai iškart 
pajus didesnį jų pasipriešinimą. Tai daug prisidės prie 
greitesnio karo užbaigimo ir greitesnio tautų išlaisvi-
ni“°- i aSlMA
Pan-Amerikos konferencija

Pan-Amerikos konferencija Rio de Janeiro mieste 
didelių dalykų atliko. Nors ji turėjo nemaža labai keb
lių ir opių klausimų, tačiau viskas pakrypo geron pu
sėn. Suderinta Amerikos valstybių nusistatymas gintis, 
nutraukti santykius su vadinamosios ašies valstybėmis. 
Labai svarbu, kad ir Pietų ir Centralinės Amerikos 
valstybės pritarė Jungtinių Valstybių nustatytiems ka
ro tikslams ir taikos programai. Visų pavergtų tautų 
vadai, neabejojame, su didžiausiu pasitenkinimu kons
tatuos konferencijos nutarimą remti Roosevelto-Chur- 
cbillio Atlanto pasitarimo nustatytus aštuonis punk
tus, kūne įima — demokratijos išgelbėjimą ir mažųjų 
tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Ne tik Amerikos, bet viso pasaulio žmonės džiaugia
si Pan-Amerikos nutarimais, nes jais griežtai stovima 
už visų žmoniif teises prie laisvės ir gerovės. Mes ne
abejojame, kad tais nutarimais pasinaudos ir lietuvių 
tauta. Svarbu, kad jos vadai padarytų tinkamus žy
gius ir akylai budėtų.

u.

Priminimas bolševikams
“Vienybė” rašo:

“Laisvės redaktorius rašydamas apie Rio de Janei
ro konferenciją, sako:

“Jeigu kada nors buvo žmonių, kurie sakė, kad ši
to kontinento niekas negalės užpulti, nes jis stovi toli 
nuo Europos ir Azijos, tai šiandien jau toji teorija 
į šipulius subyrėjo”.

“Jeigu Mizara netingėtų pavartyti praėjusių metų 
Laisvės komplektą, tai jis tuojau įsitikintų, kad už 
save “durnesnių” neverta ieškoti. Mizara su savo 
vienminčiais dar visai neseniai liovėsi skelbęs “teo
rijas”, kurios dabar iš tikrųjų “į šipulius subyrėjo”. 
Pavyzdžiui, Mizara rašė:

“Karo hysterijos kvaitulys apsuko daugeliui žmo
nių galvas. Mes dardame į karą suruoštą ne labui liau
dies, ne labui žmonių, bet labui grupės išnaudojamo- 

«.jo pasaulio vaidytojų — Wall gatvės poaų ir valdo
vų”.

Principais "nepedliavoja"
“Sandara” rašo:

“Teko patirti, jog naujai atvykęs Sovietų Rusijos 
ambasadorius Washingtone, Maxim Litvinoff, vie
name pirmųjų kontaktų su valstijos departamentu, 
pareikalavo, kad Suvienytos Valstijos atiduotų Mask
vai visus šioj šaly esančius Lietuvos turtus, su ke
liais milijonais aukso ir sykiu uždarytų Lietuvos at
stovybę bei konsulatus.

“Valstijos departamentas griežtai atsisakęs tą pa
daryti. Esą, Amerika ne “pedliavoja” savo principų. 
Toks pareiškimas, beabejo, nudžiugino Baltijos kraš
tų atstovus ir negalėjo nepaveikti į pačios Anglijos 
nusistatymą. Taigi, Suvienytos Valstijos pasilieka 
nuskriaustųjų ir pavergtųjų tautų čempionas ir iš
ganytojas. Tvirtai tikėkim, kad nuo šios kilnios mi
sijos ji niekad neatsisakys.**

“Amerika” pastebi:
“Gavome iš Kalifornijos seržanto Vinco Trainio 

laišką. Jis labai pritaria sumanymui surinkti žinias 
apie J. V. kariuomenėje esančius lietuvius karius.

“Seržantas Tralais siūlo ir daugiau. Jis mano, kad 
lietuviai amerikiečiai galėtų sudaryti įvairias grupes, 
kurios atitinkamu laiku atsimintų lietuvius karius 
laiškais, cigaretėmis ir kitokiomis dovanėlėmis.

“Gražus tai siūlymas, turįs didelės reikšmės. Mū
sų organizacijos turėtų rimtai pagalvoti ir tuo rei
kalu ką aora padaryti.” j____ _ a _

tos įtakos mūsų tikslai pasidaro daug sunkiau atsiekia
mi-

Tad, daugiau dėmesio pačiam svarbiausiam šių me
tų reikalui — stipriam susiorganizavimui ir vieningam 
veikimui.

(“Draugas’, 1917 m. sau
sio 28 d.)

Vokiečiai ir talka..’. Pra
nešta, kad Vokietijos vy
riausybė būk tai palankiai 
sutikusi prezidento Wilsono 
pranešimą taikos reikale. 
Paairemiant tuo pranešimu, 
vokiečiai pasiusią taiaos pa
siūlymą Anglijai ir talkinin
kams priėmė.

Bušų laimėjimas... Rusai 
visai sunaikino bulgarų ko- 
lumnas, kurios prie Tultcha 
buvo perėjusios Dunojaus 
šaką ir užpuolusios rusus.

•
Parama Lietuvai... Iki 

1917 m. sausio mėn. 1 d. į 
Tautos Fondą įplaukė $63,- 
079.52. Įvairiems Lietuvos 
reikalams išleista $54,747.- 
17. Apie tai praneša T. F 
sekr. K. Pakštas.

•
“Draugo” kontestas... Bai

gėsi didysis “Draugo” kon- 
testas. Pirmą dovaną — $1,- 
200.00 vertės automobilių 
laimėjo kun. R. Skripka De- 
troit, Mich., antrą — $850.00 
vertės automobilių laimėjo 
Ona Šūsnis iš Chicagos; kun. 
J. Statkus, Chicago, laimė
jo $650.00 vertės pianą; taip 
pat pianą laimėjo* ir D. Sa- 
bonienė iš Pittsburgh, Pa. 
Konteste dalyvavo apie 50 
kontestantų. Pirmą dovaną 
laimėjusis surinko netoli 
pusantro milijono balsų.

•
Kiek yra mainierių? Penn 

sylvanijos anglekasyklose 
dirba 327,166 darbininkai. 
Iš jų žuvo 1916 m. arti tūks
tantis.

Trečiadienis sausio 28, 1042

gana aukštai, neperdėsiu pa
sakęs. kad tokioje pat aukš
tumoje, kaip Amerikoj beis
bolas ir futbolas. Ir spor
tuoti lietuviai labai mėgsta. 
Dėl to kur tik nepažvelgsi, 
lietuviai laiko tai vienokį, 
tai kitokį čempionatą. Saky
sim lietuviški bolševikai. 
Raskite sviete didesnius 
sportininkus ant liežuvio 
apie bolševikų rojų? Net 
patys maskoliai, gyvendami 
Rusijoj, rausta, kai gauna 
progos pažiūrėti į lietuviškų 
bolševikų, Chicago, ar Bruk- 
lyne gyvenančių, laimėtais 
liežuviais čempionatus.

Arba, imkim laisvamanių 
gazietą “Dirvą.” Ji laiko 
aukščiausį čempionatą tvir
tinimo, kad A. Smetona yra 
amžinas Lietuvos preziden 
tas; kad: nebus A. Smeto
nos, nebus nei Lietuvos ir 
dėl to, jei kas nori šnekėti 
apie Lietuvos atstatymą ir 
atgavimą jai laisvės, turi 
gauti A. Smetonos sutikimą. 
Kitaip — sakant, kiekviena 
apie'•Lietuvą ir j os ateitį 
šneka turi pereiti per A 
Smetonos cenzūrą. Dėl tokio 
aukšto čempionato “Dirvą” 
reikėtų skaityti ne tik lais
vamanių gazieta, ale ir A. 
Smetonos organu.

(Daugiau bus).

Po svietą pasidairius
Šiandie, tavorščiai, padė

siu ant delno sportą.
Kas yra sportas, manau, 

visi žinote. Tai visokia kūno 
mankšta. O tai gerai ir ra- 
zumui, nes yra sakoma k ad 
sveikame kūne yra sveika 
siela. Dėl to sportas reika
lingas visiems, pradedant 
piemenimis, baigiant vals
tybių vyrais, diplomatais. 
Mat, per sportą einama prie 
visokios kūno stiprybės, 
prie visokios pirmenybės, 
garsenybės, bagotybės ir 1.1. 
Per sportą taip gi einama 
prie visokios vienybės, tve
riama visokios tarybos, per 
sportą net dedami nauji 
valstybėms pamatai, žodžiu 
—sportas šiais laikais dau
gelio yra kasdieninė duona, 
pelno šaltinis, mėgiamiau
sias žaislas, o kai kurių ir 
viskas. Nebūtų sporto, dau
geliui gražusis pasaulis bū
tų visiškai neįdomus, nebūtų 
verta net jame gyventi.

Didžiausias dabar sportas - 
eina visam sviete—rungty
nės Diktatūros su Demo
kratija. šių rungtynių čem
pionais paliks visiškai rung
tynėse ir nedalyvaujantieji 
sportininkai. Jų vardus iš
girsime po šių rungtynių, 
tai yra kuomet bus paskelb
tas sąrašas naujų milionie- 
rių. Taip buvo ir po pasta
rųjų rungtynių tarpe Ali
jantų ir Teutonų.

Lietuviai, jei kitokiose 
rokundose yra atsilikę nuo 
kitų tautų, tai sporte stovi

Nauji Priežodžiai

Teisybę kalba, kaip lietu
viški balšavikai.

Pažįsta, kaip laisvamaniai 
penktadienį.

Jis to nesitikėjo. • •
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Rachmanova Lietuvis, kurs davė rekolekcijas vienam popiežiui
- Su kriukiais prie miško darbu. - Istorija apie žandaru rastus 
škaplierius. - Kaulu džiovos nukamuotas, žmonių užmirštas. - 
Ištraukos iš vyskupo privataus die noraščio. - Bolševikai į vyskupo 
rūmus atgabena savo "žmonas". - lenku policistas ir vežimas bulvių.
- Kada Vilniaus vyskupas mito tik kruopelėmis. - Cikagietės 
pasakoja apie didįjį lietuvį.

K. BARAS

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

I lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 
(Tęsinys)

—Nežinau ką turiu daryti,—skundėsi ji.—Mūsų Va
ria eina į mokyklą, ir ji man kasdien neduoda ramybės, 
iš antro skyriaus jau ji norinti stoti į komunistų mokinių 
sąjungą, Komsomol. Man rodos, aš jos visai nustosiu, 
ar mano vyras tą pergyvens aš ir nežinau. Jūs žinote, ko 
ten vaikus moko: “Nėra Dievo, tėvų klausyti yra juokinga, 
laisva meilė—gyvenimo įstatymas—ir taip toliau." Mano 
Varia yra tyli, miela kilni mergaitė, žinau, tikriausiai ją 
sugadins, jei į komsomolus įstos.

—Kodėl ji ten nori stoti?—klausė motina.
—Priežastį veik nujaučiu. Ji yra penkiolikos metų ir 

norėtų patekti į universitetą. Jei ji ten neįsirašys, apie • tame mieste zujo vokie-, su detektyvais. Tuibūt kaip

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

(Užbaiga)
Bolševikai ieško ginklų

čių kareivių tarybos, orga 
nizavosi Lietuvos valdžia 
paslapčia lenkų centrai kūrė 
savo gūžtas ir bolševikai ty
kojo įkelti koją. Išvairuok 
kad nori per tokias uolas!

—Turite tiesą,—įsikišo tėvas.—Mes galime daryti, ką Į Lietuvos sostinę užplūdo 
tinkami, bet savo vaikų spausti dėl savo senų pažiūrų ne- bolševikai. Ir vyskupo ne
turime jokios teisės. muose pradėjo kratą — gink

Vasario 7 d. lų neva ieškojo. Vyskupas
Nataša savo kunigaikščiui neatsakė, o jis vis dėlto sakė — ginklų nėra, o ru- 

į mūsų miestą atvažiavo. Leidimą vėl jam Tosia parūpino. sai vistiek griozde kiekvie- 
Vladimiras Vladimirovičius mus šiandien aplankė. Jis ną kampą ir pagaliau sura- 
labai pakitėjęs, kalinamas jis paseno bent keliais metais, do... skardinį (blėkos) pis- 
jo baltos rankos šiurkščios nuo darbo, jis kosti ir skun- tolietą sprogdinimui petar- 
džiasi nuolatiniu galvos skaudėjimu ir širdies sunkumu, dų.

Nataša priėmė Igoro Vladimirovičiaus pasiūlymą. __ Sakei, kad nėra gink-
Tai įvyko gana keistokai. Kaip visada, jis sėdėjo šalia jos ių> o štai..., — šaukė bolše- 
ant divano ir atkakliai maldavo jos sutikimo. Staiga jis’ vikas.
atsilošė kėdėje į atramą išblyško ir nustojo sąmonės. Jis į __  iš gito neužmuši nė
turėjo be galo kankintis, ir po ilgokos valandos jis pa- žvirblio, — kalbėjo vysku-

tai negali nė svajoti. Aš taip galvoju: ar aš turiu teisę dėl 
savo pažiūrų užkirsti vaikui kelią į gyvenimą? Mes, seni 
žmonės, savo jau atgyvenome; ji tik tepradedanti. Jei aš 
ją senoviškose pažiūrose išauklėsiu, ar nepadarysiu didelę 
nuodėmę? Kaip ją galiu traukti nuo to gyvenimo, jei vis- 
tiek ji turės juo gyventi?

Rašo K. J. Prunskis

Juokingų tiesiog a.si tikimų žmonių maitintoja, turi tar 
pasitaikė: kartą j vyskupo nauti visai žmonių giminei 
namų kiemą įsuko savas ve- Amerikoje

Kai Matulevičius užsidėjo žimas. apdengtas. Tuojau Arv Matu’evičius lankė- mitrą Vilniaus katedroje, ta 3upuol> Ienkų p,«i„toL sifr Ame"Per du mė-

nešiu jis čia pasakė apie 
200 pamokslų ir kalbų. Žmo
nės jį gerai atsimena.

— Per Eucharistinį kon- 
i gresą jis buvo taip pavar
gęs, ir tai miksų žodžio iš
klausė — palaimino, — pa
sakoja viena lietuvė.

Kita mergaitė atnešusi 
man parodė iš ark. Matule
vičiaus gautą medalikėlį ir 
ėmė apie Ekscelenciją paša-

musę perkandę jautėsi, kai 
pamatė, kad čia tik bulvės 
ir runkeliai.
Turime kruopeliu,
Lt* mums trūk 't.i’

Svetimiems butams min 
d žiojant Vilnims žemę. vi
siems daug vi.p tekdavo 
pamatyti. Ir vyskupas mito 
d augiausia tik kiuopomis 
Kiti Ekscelencija’ Kalbėjo — 
t?lr žodį tarkune, kai kas 
dar turi, atnaš?i gerašir
džiai. Matulevičiai jiems gi.

— Jis mylėjo uarbininkus. 
Kai lankėsi Čikagoje, kle
bonijoje valgomąjį aš išpuo-

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius 
kraštus, į laisvės šalį.

1. Į gimnazisto krūtinę įremti šautuvai

Šiandien Lietuvos širdis vėl sužeista, jos kūnas su
plėšytas į tris dalis. Keliasdešimt tūkstančių geriausių ir 
šauniausių lietuvių rusai bolševikai ištrėmė į Sibirą, ke
liasdešimt tūkstančių lietuvių, 1941 m. kovo mėnesio pra
džioj išvažiavo su vokiečiais repatriantais į Vokietiją, 
bėgdami nuo žiauraus bolševizmo teroro, o treti paliko sa
vo tėviškės laukuose ar miestuose. Visų lietuvių dalia ir 
likimas skaudus, nes tiek ištremtieji, tiek išvažiavusieji į 
Vokietiją, tiek pasilikę namie neturi lietuviškos laisvės ir 
nepriklausomybės, kuria gyveno pastaruoju metu dvide
šimt dvejus metus. Vieni ašaras lieja Rusijos gilumoje, 
kiti Vokietijoj, o treti pasilikę namie. O visų lietuvių, di
džiausias troškimas grįžti iš Rusijos laukų, subėgti iš Vo
kietijos į Lietuvą ir suburtomis jėgomis iškelti Lietuvos 
I.aisvės vėliavą ne tik Kaune, bet ir Vilniuje ir užtraukti 
laisvės pergalės giesmę, tą pačią Laisvės ir Nepriklauso
mybės giesmę, kurią užtraukė 1918 m. vasario 16 d.

Kai prisimeni Vasario 16 dieną, nejučiomis vaizduotė
je iškyla karžygiški vaizdai iš Lietuvos Laisvės ir Nepri
klausomybės kovų, kuriose lietuvis parodė tiek aukos, pa
sišventimo, narsos ir meilės laisvajam ir nepriklausomam 
gyvenimui.

klausė:
—Ar Nataša sutiko?
—Taip, aš sutinku!—atsakė Nataša.

Dabar jiedu sėdi susiraukę ir supykę, nervingi ir ne
ramūs.

—Aš nenoriu, kad tu man vestuvėms pirktum gėlių!
Šiais laikais būtų nuodėmė pinigus už tokią prabangą 
mokėti!—tarė po pietų Nataša.

—Aš negaliu savo nuotakos be gėlių prie altoriaus 
vesti! — atsakė pasižeidęs Igoras. — Kunigaikščio. Lvovo 
sužadėtinė be gėlių? Aš visados tave įsivaizdavau baltais 
rūhais ir su baltomis gėlėmis!

-.Gal būt, tik todėl tu mane ir vedi?—atšovė karei*5 
Nataša. — Man rodos, tu nori manęs kaip modelio, o ne 
kaip žmonos!

—Nataša, pagalvok, ką tu kalbi,—atsakė piktai Igo
ras. Jis pradėjo verkti, paskui jį ir Nataša, o mes turėjo
me daug vargo abu nuraminti.

Kovo 5 d.
Nataša visą dieną karčiai verkia. Jos verksmas dras

ko širdį.
—Dėl Dievo, tu man pasakyk, tai kam tu pagaliau 

teki?—klausė motina piktai.
—Atsakyk jam, jei jis tau netinka!—galvojo tėvas.

—Koks jis vyras? Paišys tokius paveikslus, kurių niekas 
nepirks, o kaip didžiuojasi savo mėlynu krauju! Ar tai 
gali būti vyras? Kvaila lėlė, bet ne vyras!

Kovo 8 d.
Nataša vis verkia, o po kelių dienų turi būti vestuvės.

Mes suieškojome jaunavedžiams Karolio Markso gatvėje
kambarį ir jį šiek tiek įrengėme. Igoras visas sienas nu- ta lik ai greit 
kabinėjo Natašos atvaizdais. išprašė. , »

—Iš ko mes gyvensime Igorai ?—paklausė šiandien šnipai 
Nataša.—Tu turi žinoti, kad aš iš tėvų nieko nenoriu imti. j Lenkai Vilniuje įsistipri- 
Mes pragyvenimui patys turime užsidirbti. nę apstatė vyskupą Šnipais.

—Aa, aš vis kur nors uždirbsiu, pavyzdžiui, būsiu 1------------------------------- - ..
mokytoju...

—Bet kaip buvusiam baltųjų karininkui tau bus sun
ku šitą vietą gauti!—abejingai tarė Nataša.

—. .Na, tuomet paišysiu paveikslus...
—O kas juos pirks?—žinai, kokia mintis man atėjo, 

tu paišysi vadų atvaizdus! Jie turi kiekvienoje įstaigoje 
kaboti. Vadinas, šį tą galime sau užtikrint”

—Tu manai, kad aš valkiosiuosi iš įstaigos į įstaigą 
ru Lenino ir Trockio paveikslais?—atsakė išdidžiai Igo
ras.

—Jei tu nenori, tai pati su jais plumpsiu!
Nustebę pasiūrėjom į Natašą. Kaip ji pakitėjo? Kas J 

pasidarė iš mažos lėlės?
—Aš nepajudinsiu nė pieštuko paišyti šiuos vadus' j 

—pareiškė Igoras.

pas.
— O vis dėl to ginklas, — 

šnekėjo bolševikas savo; vis
gi numetęs tą pištolietą iš
sinešdino.
Istorijėiė apie raudonųjų 
žmonas

Kitą kartą vėl pas vysku
pą atsidangino keletas bol
ševikų. Ekscelencija jiems 
ėmė aiškinti:

— Ne, ne, nereikia! Tu
rime, dėkui Dijvul. kruope
lių ir ko gi d lugiau trūks
ta ? žmonėms kai kuriems 
juk dar sunkiau.
Rekolekcijos būsimam 
popiežiui

Ir tas nuolankus, mažu 
pasitenkinąs žmogus turėjo 
atlikti didelį darbą — vesti 
rekolekcijas busimajam po
piežiui Pijui XI. Tada Achil- 
les Ratti dar buvo 6v. Sos
to nuncijumi ir Arkivysku
pu, norėdamas atsinaujinti

Vokietijoj 1918 in. pabaigoj kyla neramumai, tais 
šiau lietuviškomis vėliavėlė- ( metais mūsų žemėje dar šeimininkavo vokiečiai. Kilus Vo- 
mis. Jis ir sako: “Tie sve-i kieti jo j revoliucijai ir Lietuvoj komunistai pakėlė savo 
čiai šeimininkėms vis nau-, galvas, daugiausia komunistiniame bruzdėjime veiklumo 

rodė aušrininkai, kurie nesenai buvo grįžę iš Rusijos ir 
prisigėrę raudonojo raugo, bet taip pat neatsiliko ir tie 
lietuviai, kurie Rusijos nėra matę, bet gerokai buvo nugir
dyti bolševistinių ir marksistinių minčių ir idėjų.

jo darbo pramano". Paskiau 
užsukęs virtuvėn mus apdo
vanojo.
Ponia apie svečią iš užjūrio

Žinoma čikagietė veikėja 
A. Nausėdienė atsiliepdama 
į mano atsišaukimą laikraš
tyje, pranešė:

1918 m. pabaigoj ir 1919 metų pradžioj Panevėžyje jau 
viešpatavo Bistrickai ir Sitavičiai, vyresniųjų klasių gim
nazistai, kurių protai buvo persunkti Markso mokslu, o 
visos jų viltys buvo sukrautos raudonarmiečių pergalėse. 

— Su ark. Matulevičiumi Katalikiškoji moksleivija — ateitininkai visu savo gyve-
pirmą kartą teko susirašy- j nimu stojo už Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą. Jų būriai 
ti 1922 m., kuomet jis buvo nakties metų dingdavo, per miškus žygiuodavo ir pasiek- 
Vilniuje. Gavus laišką iš davo besiorganizuojančios Lietuvos kariuomenės ar parti- 

dvašioje pasikvietė lietuvį kun. Bučio, kaip ark. Matu- zanų būrius ir prie jų prisidėdavo ir ruošdavos didžioms
arkiv. Matulevičių už savo; levičius vargingai ten gyve- 

Esu vienuolis, jokių dvasios vadą toms rekolek-' no ir dar našlaičius globo- 
cijoms. Kai vėliau arki vysk.; jo, Chicagos Liet. Moterų
Ratti buvo išrinktas uopie- klubas surengė labdarybės 
žiumi, jis nedaug paisė len-Į pramogą ir pelną ($300.00) 
kų skundų ir šmeižtų prieš! nusiuntė Vilniun. Gavome iš

turtų neturiu, atvažiavau 
čia tik su valiza rankose..

— Bet butas ir baldai gra 
žūs, — šaukia jie.

— Taip pat ne mano. Čia 
viskas yra taip pat komu
nos — Bažnyčios, kai aš 

, čia nevaldysiu, kitas tuo vi
su naudosis ir valdys.

— Bet kadangi čia hutas 
didelis, mes čia atvesime sa
vo “žmonas", — pareiškė 
raudonieji vyrai.

— Gerai, tegu sau gyve
na, — ramiai atsakė vysk u
pas.

Taip bolševikai ir paliko 
svečių kambary keliu 2c i o 
rar.’ Tš miesto susirinkę ka 

tas “žmonas’'

ark. Matulevičių, kurį pats 
taip aukštai vertino, 
žemė tiems, kurie ją dirba! ,

O vis dėlto pirmajam lie
tuviui vyskupui lenkų oku
puotame Vilniuje pasidarė 
nepakeliamos sąlygos. Eks
celencija pasitraukė, bet ne
pasitraukė nuo darbo dėl 
Lietuvos gerovės. Garbinga- 
sai Lietuvos biednuomenės 
aprūpintojas žeme — kun. 
M. Krupavičius pabrėžia, 
kad ark. J. Matulevičius bu
vo vienas iš tų šulų, kurie 
padėjo pravesti žemės re
formos mintį. Pats J. Matu
levičius rašė:

— Žemė turi būti visų

jo begalo gražų laišką ir pa
laiminimą. Eucharistinio 
kongreso metu pareiškė no
ro mus aplankyti (tai buvo 
gražu iš jo pusės!). Savo 
meilumu ir džentelmeniška 
gracija visus sužavėjo... Ji
sai buvo ne aukšto ūgio, gal
va lyg nuolankiai palenkta, 
bet jo didelės, ramios ir gi
lios akys taip maloniai i vi
sus žiūrėjo ir, rodos, pasi
jutai, kad nežiūrint, ką bū
tumei padaręs ar mąstęs ji
sai suprato — ir dovanojo.

Mažai kalbėdavo, bet veL 
de visuomet spindėjo ma
loni šypsena. ..

Labai mandagus ir visos jo 
(Tęsinys 6 pusi.)

I va i s vės ir Nepriklausomybės kovoms. Deja, ne visiems 
pasisiekė gimnazistams pasprukti iš Panevėžio ir pasiek
ti besiorganizuojančią Lietuvos kariuomenę ar besikuran- 
čius partizanų pulkus, kurie prisiekė Lietuvos Laisvės vė
liavą išnešti į viešą gyvenimą ir kogreičiausiai išvyti rau
donarmiečius iš Lietuvos laukų, miškų, sodžių, miestelių 
ir kai kurių miestų, kuriuose jau jie buvo susukę savo 
lizdus.

Katalikų moksleivių — ateitininkų priešakyje 1918- 
1919 metais stovėjo nepaprastos veiklos vyras Vaitekūnas, 
kuris savo gyvenimu ir mokslu visus žavėjo. Jis aiškiai 
visų katalikų moksleivių vardu pasisakė už Lietuvos Lais
vę ir Nepriklausomybę. Vieną naktį Vaitekūnas buvo iš 
namų išplėštas ir įmestas į Panevėžio kalėjimą. Jo drau
gai ir draugės bandė su juo susitikti kalėjime, kiti rūpi
nos nunešti maisto ir rūbų, bet raudonųjų moksleivių va
das Bistrickas trumpai atrėždavo:

— Ne! Ne!

ka-

(Bus daugiau)

te NO MIUIOKAIRE,*^/^

YOU DON’T HAVE TO BE RICH to Help A»erieM Defenae. That’i tfae theme of th« above poaUr, 
one of the neveet of the Defenee Savingi promotional pieces now going up in itreetcare, on bulletin 
boarda, and at other publle place*. Thta poeter emphaaitea the point Advanced by the Tneaeury Depart- 

that every American can—and mušt—pitch in if the United Statas ia to have the erai and the

in Aimrica^

a

Vaitekūnas, jaunu katalikų moksleivių vadas, 
įėjime vis kartojo:

— Aš nebijau mirti už naują Lietuvą, kad tik ko
greičiausiai suskambėtų Laisvės ir Nepriklausomybės 
giesmė. Ir kaip dažnai jo maldos kilo pas Dievą už Lietu
vą ir naują besiorganizuojančią Lietuvos kariuomenę. Vie
ną rytą Vaitekūnas, išvargintas ir iškankintas kalėjimo 
gyvenimo, išvedamas iš kalėjimo kameros, pastatomu 
prie sienos, akys užrištos skepetaite, į jo krūtinę šautuvų 
vamzdžiai nugręžti, jis girdi balsą: vienas, du; staiga jis 
nuplėšia nuo savo akių skepetaitę, pažvelgia į Lietuvos 
laukus ir drąsiai sušunka:

— Tegyvuoja Kristus ir Laisva Lietuva!... Po šių 
Vaitekūno žodžių pasigirsta šūviai, jaunas karžygis kren
ta žemėn ir Lietuvos žemė aplaistoma kankinio krauju.

Vaitiekūno karžygiška mirtis buvo žinoma ne tik Pa
nevėžyje, bet ir plačioj Lietuvoje. Jo mirtis ne vieną 
apsnūdusį moksleivį pažadino iš suglebimo ir abėjutišku- 
mo ir paragino čiupti į savo rankas šautuvą ir bėgti į 
kovos lauką, kur ėjo mūšiai už Laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvą.

(Bus daugiau).

I
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Lietuvis, kuris davė 
vienam popiežiui
rekolekcijas

(Atkelta iš 5 pusi.)
manieros — labai aukštai 
kultūringo žmogaus.”
Profesorius su kaimiečiais 
lr piemenimis

Čikagoje gyvena ir ark. 
Matulevičiaus vyriausios se
sers anūkė — Naikelienė. Ji 
pasakojo, kad Matulevičius, 
būdamas profesoriumi, atos
togų atvažiavęs mėgdavo 
būti per dieną laukuose. Šne
kėdavosi su kaimiečiais, net 
su piemenukais, tai žodi ge
rą pasakydamas, tai knygu
tę duodamas. Jis gelbėjo į 
mokslus leisti gausesnių sei
mų vaikus — giminaičius. 
Visi jį mylėjo, visi apie jį 
gražiai atsiliepdavo. Jis bu
vo demokratiškas, neįžeis- 
davo skirtingų pažiūrų žmo
gaus.

Neveltui gi Matulevičius 
yra pasakęs:

— Galima ir reikia turė
ti savo pažiūras, bet dėl 
Dievo ir artimo meilės rei
kia mokėti dažnai jas pas
lėpti savyje iš jų padaryti 
auką, atsižadėti savęs.” 
Pagerbti žmogų

Jo šūkis buvo:
— Vince maliun in bono
— Nugalėk blogą gerumu.
Jame taip giliai buvo įsi

šaknijęs žmoniškumo jaus
mas, kad jis pasakė žodžius, 
kuriuos vėliau valstybės pre 
zidentas kartojo prie jo ka
po:

— Jei mes imamės kepu
rę eidami pro kryžių ir tuo 
lenkiamės ženklui, primenan
čiam Kristų, dėl žmonių mei
lės mirusį, tai dar daugiau 
turime linkterėjimu pagerb
ti kiekvieną žmogų, katali
ką ir nekataliką, to paties 
Eievo dvasios pakvėptą.”
Modernus asketas

Nors jis buvo asketas, 
bet drauge ir modernus žmo
gus. Kaip gražiai jis tą at
skleidžia savo dienoraštyje.
.— Stengkimės pažinti sa

vo laikus, suprasti ir atjaus
ti savo laiko žmones su jų 
norais bei troškimais, sieki
mais ir tikslais. Kiekviena 
gera mintis tesuranda iš 
mūsų pusės pritarimą, kiek
vienas geras sumanymas —

JAPONŲ LAIVAI PAGAUTI Į SPĄSTUS

(•‘Draugas" Acme televtince
Olandų ir amerikiečių jūrinės ir orinės pajėgos į savo spąstus sugriebė japonų 

transportus ir kitus laivus Macassar sąsiaury, atkirtus pasprukimą. Tą pat laiką japo
nai daugiau kariuomenės iškeldino New Britain ir New Ireland salose — Australijos 
pašonėje.

paramą, kiekvienas 
darbas ar kūrinys - 
kymą ir pagyrimą, kiekvie
na bėda ir vargas — užuo
jautą ir pašalpą, kiekviena 
gi klaida tegu, į mus atsi
mušus, kaip jūros vilnis į 
uolą — susimuša, prasi
sklaido ir pranyksta, o kiek
vienas blogas darbas ir blo
gos pastangos — ligą nu- 

i manančius kovotojus, gydy
tojus.”
Vyskupas apie arkivyskupą 

Tebūnie leista pakartoti

geras vyskupų kalbas. gyvenimo minučių: prie mirš
palai- — Jis atgaivino mirštan- tančio ark. Matulevičiaus 

čią Lietuvoj Marijonų vie- lovos atsiklaupia vienuolis 
nuoliją. iš jo atsteigtos kongregaci-

— Jis suorganizavo vieną jos. Ligonis su ranka my-
didžiausių Lietuvoje biblio
tekų.

— Jis atgaivino “Šaltinį”. 
— Jis Lietuvos katalikų 

jerarchiją padarė nepriklau
somą nuo nelietuvių metro
politų ir pirmas po 700 me
tų sudarė bažnytinę Lietu
vos provinciją.

— Jis baigė ruošti pos
mus Lietuvos sutarčiai su

vysk. Būčio pasakytą trum-1 šv. Sostu.
pą, bet teisingą apibudini- — Jis per septynerius me

tus atlaikė Vilnių, kurio ne-mą to mūsų didžiojo lietu
vio — ark. Matulevičiaus:

— Jis prie mokslinės mū
sų raštijos pridėjo stambų 
veikalą apie teisingumą.

— Jis yra autorius ant
rosios seserų kazimieriečių 
konstitucijos, dviejų mari
jonų konstitucijų ir instruk
cijų, Lietuvos benediktinių 
sutvarkytojas.

— Jis yra tikrasis Mote
rų Kultūros Draugijos or
ganizatorius.

— Jis pirmasis Lietuvos 
kat. jaunuomenės mintis pa
kreipė į visuomeninį teisin
gumą, į katalikišką sociolo
giją

— Jis pirmas įvedė lietu
vių kalbą į a) žemaičių vys
kupijos rekolekcijas, b) į 
Seinų vyskupijos rekolekci
jas, c) į ingresines Vilniaus

buvo pajėgusi atlaikyti mū
sų armija.

— Jis gaivino katalikybės 
I ir lietuvybės dvasią mūsų 
išeiviuose Amerikoje. 
Rikiuokitės ir pasišvęskite!

Mano mintyse tebestovi

THAT’S LIFE
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IHCOME TAX-us
PILDO PER 20 METŲ

L P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

8241 SO. HALSTED ST. 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358

Kvailas auksu pasislepia 
ir svietas nemato jo kvai
lysčių. Feltham

luoja jo galvą, kaip motina 
savo kūdikį, kryžiumi pa
ženklina kaktą ir prataria:

— Rikiuokitės ir pasišvęs 
kitę.

Tai jo testamentas, kurs 
taip brangus dabar, tauta: 
netekus laisvės:

— Rikiuokimės ir pasi- 
švęskime!

Washingtonas, sausio 27 
d.—Senatas šiandie priėmė 
kainų nustatymo įstatymą, 
kuris įgalina nustatyti kat 
nas visiems reikmenims ir 
nuomų kainas karo reikme
nų gamybos apylinkėse.

Rio De Janeiro, sausio 27 
d.—Pan-Amerikos konferen
cijai baigiantis Ekvadoras 

, , , pagrasino galįs pasitraukti
perskaitytas vaizdas iš to, iš konrere„cijos dėl nešilto- 
didžiojo lietuvio paskutinių rįmo su Peru.

OART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausiu Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS!

KRE7PKTTRS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Utbnanian Chamber of Oommeree.

MODERNI IA vidini PARODA: 
4685 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v., vak.; Seitad. lr Sekm. 9 iki 6 vai.

J*

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — MOTERYS

“MILLINKRY” DIRBĖJOS 
Patyrusios prie "turbans’’. Galite at
sišaukti per visą šių savaitę. Kreip
kitės sekančiai:
CIjARE LIMITED, 710 w. Jackson

OPERATERKOS reikalingos. Paty
rusios prie “blndlng" lr “hemmlng”. 
Wllcox Ir Slnger siuvimo mašinos. 
Kreipkitės sekančiai:
SO# W. JACKSON BLVD. (2n<l fl.)

Guard Your Country ... 
and Your Loved Onės

Right now, thousandi of 
young American soldiere and 
sailore are risking their Ii ves to 
protect yovrs. Patriotism, your 
own self-protection, demands 
that you do your part, nowl

Start buying United States 
Defense Savings Bonds and 
Stamps immediately. Back 
down the aggressors with your 
dollars. Bonds are on sale at 
banks and post ofRces. They 
cost as little as $18.75. Put 
your dimes in Defense Stamps 
and they, too, will go to work.

America needs your money 
for a very important reason—to 
safeguard your country, your 
life.

1
MARIJONA VILIUNAS

(po tėvais Pailga)
Mirė saus. 25 d., 1942 m.,

5:15 vai. ryte, sulaukus se
natvės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Skirsgirlų parap.. Reibenų kai
mo. Amerikoj Išgyveno 34 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Joną; 2 sūnus. Joną ir 
Edvardą; mAi-člą Eleną; 3 

dukteris, Moniką Paulaitienę, 
Francišką Jeskis lr jos vyrą 
Joną. Marcelę Winslow ir Jos 
vyrą Stanislovą; anūkus, Flo- 
rence Arbačauskas ir jos vy
rą Walter, Ix>rettą, Ralph. Ed- 
ward, Edward, Jr.. Madellne, 
Robert ,r Gwendolyn; seserį 
Moniką Jarlenę ir Jos šeimą; 
pusseserę Statkienę; brolvaik) 
Julijoną Paugą ir jo moterį 
Elenorą Ir jų šeimą; seserlų ,r 
brolių valkai, Eleną Stonienę 
lr Jos vyrą Tadeušą, Pauliną 
Vensklenę ,r vyrą Antaną. Ole- 
sę Paulaitienę Ir jų šeimas, 
Steponą Drlgotą lr jo žmoną; 
brolienę Chernausklenę ,r Jos 
šeimą, ir daug kitų giminių, 
draugų lr pažjstamų.

. Velionė prlkausė prie Catho- 
llc Foresters Moterių draugi
jos.

Kūnas pašarvotas namuose:
1819 So. 47th Ct.. Cicero. III.

Laidotuvės (vyks ketvirtad., 
saus. 29 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Anta
no par. bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta , šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyrąs. Sūnai, Duk
terys, Marti. Sesuo, Žentai, A- 
nūkc.l ir Giminės.

Lald. direktorius Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.
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REIKALINGOS “set-up box cover- 
Ing" MASINI,’ OPERATERKOS lr 
kitos patyrusios pugelbininkės. Pas
tovūs darbai, gera užmokestis. Kreip
kitės po adresu:

5MO So. STATE STREET

AGENTAm GERA PROGA — 
TOWX OP LAKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PATYRUSIOS OPERATERKOS prie 
siuvimo “slack” siūtų. Atsišaukite 
nnt 5-to aukšto:

WOLMAN & MANN
337 South Frankliit Street

____ HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolph 9488—0489

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbu,, pardavinčtl laik
raščius lr t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę;

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LI- 
NOTYPI8TAS. Gerai patyręs Anglų 
ir Lietuviu kalbose. Reikalingas tuo- 
jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami: CANal 8010 ar

I 8011.
Į I S R E N DAVIMUI

IŠRENDUOJAMAS KA MBA RIS — 
Brighton Park kolonijoje. Pavieniui 
asmeniu, ar porai. Kreipkitės tele
fonu šaukdami:

VIRGINIA 1218

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING W0RKS

Taisome visokius ptūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai- 
navimo sąrašo.

I Prlslųskite pjūklus paštu "parcel 
post”.

28 NO. T OOMIS STREET 
Tel. MONROE 1897

IŠRENDUOJAMAS GERAS OFISAS. 
Tinkamas dakturui, dentlatul arba 
aklų gydytojui. Per 2 5 metus buvo 
dentisto ofisas. Randasi viduryje Ci
cero lietuvių kolonijos. Rendavlmo 
kaina nebrangi. Galima renduot, lr 
gyvenimu, kambariai kartu su ofi
su kam norint. Kreipkitės sekančiai: 
4845 Wcst 14th Street, Cicero, III. 

(Ant antro aukšto)

STATYBOS REIKMENYS

Neatidėliok darbo rytdie
nai, jei gali jį šiandie at
likti.

Dievas mums davė žemę, 
o jūrą paliko bedieviams.

Turkų priežodi’

GRIAUNAMA 
150 BUDINKŲ

Nuo Racine Avė. iki Loomis Avė. ir 
nuo RooseveJt Road iki 14th Str. 
Specialės, žemos kainos. Greitas pri
statymas tiesiog nuo darbo vietos.

6.000,000 pėdų medžio, (luml er), pri«ka 
tant 2 Ir 3 uolių ‘Jolsta’, eglini ir klevo 
medžio ’foorlng’, lentų, visokio medžio, 
durių. langų, plumlrng, plytų, malkų, žo
džiu Rakant visko kas tik reikalinga na
rnama ar budlnkama. Taipgi griauname 52 
•green-boua«H', ift kurių randasi 500 tonai 
vamzdžių (plpc) 1 Iki 10 colių, stiklo, 
•bars’ Ir t. t. Pardavėjai visuomet randa
si ant vietos. •

FEDERAL WRECKING (X). 
Phone: Haymarket 7468 

Office: 1240 So. Racine Avenue

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytala 
iš 8totlea WHIP (1520), su P. flaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

S354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI 
2814 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lituanlea Avenue 
TeL YARds. 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8 

4848 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanlea Avenne 

Tel. YARds 4908
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LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va
lančius* pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Ma 
tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienč, raštinin
kė; M. Srupšienė, finansų raštininkė.

Prieglaudos statymas ir kiti reikalai
Lietuvių R. K. Labdarių 

direktorių tarybos svarbus 
susirinkimas buvo sausio 
21-mą dieną šv. Kryžiaus 
klebonijoj. Dvasios vadas 
kun. A. Linkus susirinkimą 
atidarė su malda. Praėjusio 
susirinkimo nutarimus per
skaitė buvusia sekretorius B. 
Nenartonis. Protokolas vien 
balsiai priimtas.

Pirmiausia direktoriai pa
siskirstė pareigomis, šių me 
tų valdybą sudaro; A. Dar- 
gis, pirmininkas; Juozas 
Motekaitis, vice pirminin
kas; Zygmontas L. Gedvi
las, sekretorius.

Kun. A. Linkus, senelių 
prieglaudos namo statymo 
komisijos pirmininkas, išda
vė platų raportą. Jisai pra
nešė, kad iš lauko prieglau
dos statyba jau kaip ir už
baigta. Bet bilos dar toli 
gražu ne visos yra atmokė
tos. Jos siekia apie $23,000 
sumą. Esąs gautas Arkivys
kupo leidimas užtraukti pa
skolą, kad užmokėti šias są
skaitas. Už paskolą reiktų 
mokėti 3r/o nuošimčių. Arki- 
tektui M. žaldokui už planų 
pagaminimą ir statybos 
priežiūrą išmokėtą pusket
virto tūkstančio dol. Be to, 
ūkyje įvesta daug pagerini
mų, įdėta daug pataisymų. 
Prieglaudos rūmų statyba ir
visokios pataisos prie ūkio

gijos, kurios įrengs kamba
rį. JU vardai bus įrašyti prie 
durų. Kambarį galį įrengti 
ir keli asmenys susidėję. Vi
sų stambesnių aukotojų var
dai bus surašyti ant tam 
tikros toblyčios, panašiai 
kaip yra Dariaus Girėno sa
lėje.

Tarp kitų dalykų, nutarta 
įrengti barbernę. Būt gražu, 
jei barberių tarpe atsirastų 
tokių geradarių, kurie bar
bernę įrengtų.

Plačiai buvo svarstytas 
vajaus klausimas. Norima 
suorganizuoti didelį vajų, 
kad kiek galima daugiau fi
nansų sukelti prieglaudos 
namo užbaigimui. Plačiai 
apie tai bus kalbėta ir cen
tro susirinkime sausio 28 d. 
Vajaus metu norima duoti 
progą kiekvienam mūsų tau
tiečiui savo dalele prisidėti 
prie kilnaus darbo.

Kalbėta ir prūdo užtven- 
kimo reikalu. Kun. A. Lin- 
kaus paprašyta pasitarti 
apie tai su Šv. Kazimierio' 
kapinių direktoriais.

Nustatyta, kad direkto
riai tiksliau rūpinsis ūkio ir 
visos įstaigos reikalais. Tar
tasi ir dėl prieglaudos vedė
jų. Šis reikalas netolimoj 
ateity bus išspręstas.

Šiame svarbiame susirin
kime dalyvavo devyni direk
toriai. Visi gyvai domėjosi 
sąjungos ir jos statomos 
prieglaudos reikalais ir visi 
yra pasiryžę visomis savo

EKSPEDICIJOS VADAS

■i ■

kainavę labdarių Sąjungai 
apie aštuoniosdešimts tūk
stančių dolerių. Dar gal ne
toli tiek kainuosią įtaisyti 
prieglaudos vidų, sudėti vi
sokie reikmenys. Kun. A. 
Linkaus pranešimas priim
tas.

. Daug buvo kalbėta apie 
prieglaudos kambarių įren
gimą. Mažiausio kambario 
įrengimo kaina nustatyta 
$300.00, didesnių po $400, 
po 500.00 ir aukščiau. Drau-

} jėgomis darbuotis labdary
bei.

Labd. Direktoriui Sekr.

Labdarių centro
susirinkimas

Labdarių Sąjungos labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
sausio 28 d., 8:00 v. v. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetai
nėj. širdingai prašome visų 
atvažiuoti — visus labdarių 
veikėjus, garbės narius, ap-

Maj. gen. Russell P. Kart
ie, kurs vadovauja U. S. ka
riuomenės ekspedicijai Šiau
rinėj Airijoj.

skričių valdybas, kaip tai 
Federacijos, Susivienijimo, 
Moterų Sąjungos, Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų, 
Lietuvos Vyčių, Marijonų 
Rėmėjų, ir visų kitų draugi
jų veikėjus, advokatus, dak
tarus, ir visus biznierius, 
kurie įdomauja ir atjaučia 
vargšus. Taipogi maloniai 
prašome mūsų dvasios va
dų, kad nustatytų planus 
kaip greičiau baigti senelių 
prieglaudą. Gerbiamieji — 
mes be jūs pritarimo ir pa
ramos vieni nieko negalim 
padaryti, tai dėl to ir pra
šome visų atvažiuoti ir su
teikti naudingų patarimų. 
Visiems bus malonu, kad 
mes jau paskutinę katalikiš
ką įstaigą baigsim. Dar sykį 
nuolankiai prašome visų 
mūsų geraširdžių dalyvauti 
tame Labdarių Centro susi
rinkime—prisidėti savo su
manymais ir patarimais.

Labdarių Centro Valdyba

Labdarių 1-mos 
kuopos veiklu

Labdarių 1 kuopos meti
nis sus-mas įvyko sausio 18 
d. parapijos svetainėj. Pri
sirašė nauja narė M. Jotkie- 
nė. Pirm. M, Sudeikienė pra
nešė apie rengiamą vajaus 
bankietą ir įteikimą dipk>-

/ NEED you R HELP!
•; r

PIRKIT APSAUGOS BONUS
U. S. iždo departamento 

sekretorius Morgenthau pra 
neša, kad stambiosioms kor
poracijoms, kurios turi 
daugelį darbininkų, leidžia
ma savo darbininkams be
tarpiškai pardavinėti serijų 
E apsaugos bonus

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

kmingai patarnauti šalies 
vyriausybei bonų pardavi
me.

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

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

Kuo daugiau korporacijų 
sutiks bonus parduoti, tuo 
daugiau bus jų parduota, 
pareiškia iždininkas. Jis 
ragina visus pirkti apsaugos 
Bonus ir Ženklus. Ir mo
kyklas lanką valkai turėtų 
pirkti ženklus.

P B A U G A g

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŠKOS DAINOS VISUS JEAVEIO...

Skanūs valgiai. - Gražus vaizdelis iš Lietuvos 
gyvenimo. - Dainos ir dainos. - Šauni tvarka. - 
Parapija, kuri žengia pirmyn.
West Side. —• Aušros Var- savo balsais ir aiškis lietu 

tų lietuvių parapijoj perai- viška tarena visus žavėjo, 
tą sekmadienį įvyko metinė Ne tik žavėjo, bet nevienam 

ir ašarėlę išspaudė.
Chicagoj, Aušros Vartų 

lietuvių parapijos mokyklos 
vaikai ne tik gražiai atvaiz
davo Lietuvos gyvenimą, bet 
šios mokyklos vaikų choras 
sudainavo keletą dainelių, 
kurios visus nustebino gra
žūs, skambūs, malonūs ir' 
muzikalūs balsai.

Panevėžio choras labai’gra 
žiai sudainavo keletą patri
otinių dainų, kuriose spin
dėjo savo gimtojo krašto 
ilgesys, skausmai ir vargai. 
Vienoj dainoj, greičiausia 
paties Panevėžio choro su
komponuoto j dainoj, vaiz
džiai buvo apdainuota bol
ševikų ir nacių okupacija, 
kuri lietuviui iki gyvo kau
lo įkirėjo, bet taip pat pa
reikšta gili mintis, kad Lie
tuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma.

Nors Aušros Vartų lietu
viu parapijos choras ir ne 
gausus choristais, bet gra
žus ir stiprus. Šis chorą’ 
sudainavo keletą lietuvišku 
dainų, kurios į visus taip 
giliai paveikė, kad ne vie
nas salėje ėmė niūniuoti ir

nė, Sriubienė. M. Šveikaus- pritarti chorui.

vakarienė, kurioj gausiai da 
lyvavo ne tik šios parapijos, 
bet ir kitų kolonijų lietu
viai.

Ne tik skaniai visi prisi
valgėm, bet taip pat buvo 
proga pamatyti gražų sce
nos vaizdelį, kuriame buvo 
atvaizduota Lietuvos skaus
mai.

Scenoj pasirodė lietuvaitė, 
baltais rūbais, su kryžiumi 
rankoje, per pečius nuleis
ta Lietuvos trispalvė vėlia
va, o jos rankos surištos 
grandinėmis. Taip vaizdžiai 
pasakyta apie esamą nacių 
okupaciją Lietuvoje. Pabai
goj vaizdelio aiškiai pasa
kyta, kad Lietuva vėl bus 
laisva.

Šį patriotinį scenos vaiz
delį gražiai išpildė Aušros 
Vartų lietuvių parapijos mo
kyklos vaikai, kurie gražiais

mų amžiniems nariams, ku. 
rių yra gana daug. Bankie
tas įvyks kovo 22 d. para
pijos svet. Komisijoj yra: 
M- Sudeikienė,„Ragauskienė, 
Norbutienė, Maslauskienė, 
Vaznienė, Landienė, Jotkie-

kas, per bankietą įteiks gra
žią auką Labdarybei. Buvo 
skaitytas laiškas-kvietimas 
į Marijonų Bendradarbių 
seimą. Kvietimas priimtas. 
Aukų sudėta S3.SG i? M. 
Šveikauskas pridėjo $4.00 — 
viso nuo labdarių 1 kuopos 
bus įteikta $10.00. Atstovės 
— Landienė, Zaveskienė, Ra 
gauskienė, Misevičienė.

Labdarių 1 kuopa gerai 
gyvuoja, turėdama gerą pa
tarėją ir dvasios vadą gerb. 
kleb. kun. A. Linkų. Kun. 
A. Linkus yra gavęs daug 
amžinų narių. Jis tikrai dar 
buojasi labdarybei.

Sausio 22 d. Labdarių Są
jungos 1 kuopa turėjo kny
gų patikrinimą kuopos pirm. 
M. Sudeikienės namuose. 
Knygos tvarkingai vedamos. 
Per 1941 m. gauta amžinų 
narių 14, trys yra, kurie į- 
mokėjo net po $200.00. Ka
pinių dienos piknike pelno 
padarė $200.00; bažnyčioje 
rinkliava davė $100.00; ū-

xs=
Apskritai spėjama, kad jis 

ten važinėjo kandidatūros į 
federalinius senatorius klau
simu. Bet į šį klausimą jis 
atsako, kad tos kandidatū
ros klausimas yra demokra 
tų partijos klausimas ir jis 
apie tai neturįs ką nors aiš
kinti.

Šiomis dienomis Vilniuje 
nubausti 48 asmenys k ekvie- 
nas po 5 vokiečių markes už 
tai, kad, atvykę į Vilnių ar
ba iš jo išvykę, nesiregistra-

Aušros Vartų lietuvių pa-, 
rapijos metinėje vakarienė
je ne tik skaniai teko pa
valgyti, bet dainos, tvarka

vo policijoje per 24 valandas, 
kaip to reikalauja policijos 
įsakymas.

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

YVUI K STUDIO
1945 Wt,l 35"'Street

, most 
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REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m. I
ir vykit į Specialį Parengimą

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

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

*****
— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

Pelnas Skinamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.

, •• , r

CONRAD
Fotografas

Studija Jreuffta plr
ir lietuviškas nuoširdumas |< •*»«»• «•«««• «“ wo- 

dernUkomla gilai 
i domia Ir Hollywood 
. ivlaaomle. Darba*

šimtu procentų viešpatavo. 
Todėl visi buvo patenkinti 
ir sužavėti tokiu gražiu ir 
turiningu vakaru.

Vakarienė pasisekė. Tai 
nuopelnas vakarienės rengi
mo komisijos, šios parapi
jos veikėjų, malonaus kun. 
kleb. J. Dambrausko, kun. 
M. Jodkos, seselių kazimie
riečių, muziko Brazaičio ir 
visų tų, kurie dalyvavo šioj 
jaukioj, šeimyniškoj ir lie
tuviškoj puotoj.

Man dabar dar aiškiau, 
kad meilė, pasišventimas ir 
susiklausymas daro stebuk
lus.

Kun. kleb. J. Dambraus
kas šioj parapijoj klebonau
ja tik metai laiko ir jau ma
tosi ryškių ženklų, kad ši 
parapija dideliais šuoliais

Garantuota*.

420 W, 63rd Street
Tet: Biznio - ENGlewood 8883 

Re*.: r ENGIewood 6840

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP
1520 Mtocydas (Top of tho Dial)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

. • -1 U žen8ia pirmyn. Yra vilčių,kyie pikniko pelnas $55.00. . . x. , ,J J r x x kad ši parapija sulauks gra-1 kuopa per praeitus metus 
pana daug pasidarDnvo. Cer- 
trui pridavė $2,055.00. Gar
bė priklauso už tokį pasi
darbavimą dvasios vadui 
kun. A. Linkui ir kuopos 
pirm. M. Sudeikienei.

Po peržiūrėjimo knygų M. 
Sudeikienė visus maloniai 
pavaišino.

Pirmos kuopos raportas 
gana gražus. Manoma u da” 
giau amžinų narių gauti, 
žmonės supranta kilnų dar
bą ir gausiai prisideda. Pir
ma kuopa turėjo ir savųjų 
reikalų, kur sušelpė keletą 
šeimynų. Valio 1 kuopa!

Koresp.

žiausias dienas, nes turi e- 
nergingus, pasišventusius ir 
sumanius vadus. Tat valio 
Weet‘ Side lietuviai, kurie 
taip gražiai moka dirbti pra
kilnų lietuviškąjį ir katali
kiškąjį darbą. X.X.

Nesako, ko važinėjo 
Washingtone

Grįžęs iš Washingtono 
mayoras Kelly laikraštinin
kams nesako, ko jis specia
liai lankėsi Washingtone ir 
kokiais klausimais jis ten 
sekmadienį turėjo pasitari
mus su preizdentu Roosevel- 
tų Baltuose Rūmuose.

DLNING ROOM 8EHT8 — FAR- 
LOB 8JET8 — BEDKOOM 8ET8 
— RŪGS — RAD1OS — RS- 
VBISKRATOBS — W A8HEB8 — 

MAKOKI* r- STOVĖS.

tM
t £

■

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western A ve n r
Telefonas REPUBUC 6051

J

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

APYLANKAS UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCIJTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa. 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. valu I 
PENKTAD. Ir SESTAI). 7 v. v.»

WHFC-I45O kil.f
6755 So. Western Avenue 

Phone: GBOvehilI 2243
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VASARIO 16 MINĖJIMO KOMITETO PIRMININKO 
ŽODIS LIETUV. ORGANIZACIJŲ VIRŠININKAMS

1942 m. vasario 16 dieną! 
viso pasaulio lietuviai mi
nės Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 24 metų 
sukaktį. Chicagos lietuviai 
rengia masinį minėjimą sek
madienį, vasario 15 d. 1942 
m., Ashland Boulevard Au
ditorijoj, Van Buren Street 
ir Ashland Boulevard. Pra
džia 2 valandą po pietų.

Lietuvoje mūsų giminės 
ir broliai lietuviai velka sun
kų okupacijos jungą ir ken
čia neapsakomus skausmus 
ir priespaudą. Ta priespau
da ir žodžiais nenusakoma 
ir neišrišama. Ją reikia riš
ti darbu ir pasiaukojimu. 
Mūsų prezidentas Roosevei- 
tas ir jo vyriausyoė stipriai 
stoja už Lietuvos Nepri
klausomybę ir žada lietu
viams visokią paramą.

Tad, mes, kaipo ištikimi 
Amerikos paliečia^, |turime 
stoti kartu su prezidentu, 
suteikti vargstantiems dau
giau vilties ir palengvinti 
jų sunkią naštą, vasario 15 
d. gausiai susirinkdami Ash
land Boulevard Auditorijon, 
savo dalyvavimu ten paro
dydami Lietuvai ir jos žmo
nėms, kad mes atjaučiame 
jų sunkią padėtį ir visoke
riopai remiame jų pastan

gas išsilaisvinti iš po sve
timo okupanto jungo.

Šis parengimas skirsis 
nuo praėjusių Lietuvos Ne
priklausomybės Dienos pa
rengimų : šiame parengime 
ne tik bus paminėta Lietu
vos Nepriklausomybė, bet 
taip pat bus pareikštas lie
tuvių pasiryžimas šį karą 
laimėti ir visus priešus nu
galėti. Parengime pelnas eis 
šio karo vedimo ir laimėji
mo reikalams.

Kreipiuosi į Tamstas, kai
po į Jūsų organizacijų vir
šininkus, šį reikalą apsvars
tyti, ir nutarti šiame minė
jime dalyvauti ir jį visomis 
išgalėmis remti.

Programas bus patriotiš
kas ir įdomus, pritaikintas 
šių dienų svarbiems reika
lams.

Tikėdamas, kad Jūs visi 
būsite Lietuvos Nepriklau
somybės Dienos minėjime 
vasario 15 d., Ashland Au
ditorium, ir prisidėsite prie 
Amerikos patriotiškumo de
monstracijos, skelbiu Jums 
šį kvietimą ir

Reiškiu aukštą pagarbą, 
John T. Zūris,

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos Minėjimo

Komiteto pirmininkas

SVEČIUOSIS PAS PREZIDENTĄ

a=::s%^

(••Draugas" Acme telephoto) 

Jerry King, 4 m. amž., iš Hill’s Kitchen, New York 
City, infantile paralysis ligos auka, gėrisi prezidento 
Roosevelto paveikslu. Jis gavo prezidento kvietimą į 
Baltuosius Rūmus svečiuosna šio sausio 30 d., kai bus 
minimas prezidento gimtadienis.

mu

# j pastoviu. Bus paruoštas cho 
i rui statutas. Pasiruošimui 
Vasario 16 choro praktika 
bus vasario 1 d., 4 vai. po
piet Aušros Vartų parapi
jos salėj.

X Dr. J. Simonaitis, yra 
didelis magikos mėgėjas ir 
savo liuoslaikį praleidžia be
silavindamas daryme naujų 
šposų. Vasario 1 d. Šv. An
tano parapijos salėje, Cice
ro, jam teks linksminti vi
sus TT. Marijonų Bendra
darbių vakarienės dalyvius.

X Ona Zdanavičiūtė, ži
noma Dievo Apvaizdos pa- į 
rapijos veikėja, brolio Vla
do Cibulskio Tėvų Marijonų 
kongregacijoj 25 m. jubi
liejaus proga, jam paauko
jo gražų rankdarbį. O. Zda- 

; navičiūtė yra kilusi iš Krin
čino miestelio.

X Marijonai Lukošiūtei, 
buvusiai northsaidietei, da
bar gyv. adresu 6721 So. 
Rockwell St., vestuvių var
pai suskambės vasario 14 d. 
Jaunasis yra daktaras-dan- 
tistas svetimtautis iš Hins- 
dale, III.

X Makarų namas, 2522 
W. 45 St., šiandie kiekvieno 
praeivio akį patraukia. Ne
paprastas reginys. Du gra
žūs medžiai iš šaknų išrauti 
ir mūro porčiaus viena pu
sė visai nugriauta. Priežas
tis to ši: sekmadienio naktį 
girtas važiuotojas, norėda
mas sustot prie to šono, 
smogė į medžius per šaly- 
gatvį į porčius. Automobi
lius apsivertė ir nemažai su
daužytas, bet pats važiuo
tojas liko nesužeistas.

NUOŠIRDUS
PAKVIETIMAS

Reliefo išlaidos 
sumažėjo

Chicago Relief adminis
tratorius Leo M. Lyons pra
neša, kad 1941 metais vieša-H "
sis bedarbių šeimų šelpimas 
sumažėjo 27 nuošimčiais tai 
palyginus su 1940 metų šel
pimo išlaidoms.

1940 metais šelpimui išlei
sta 37,039,242 dol., o 1941 
metais — 27,365,536 dol.

Didėja automobiliu 
aukų skaičius

Nuo sausio 1 d. iki 25 die
nos Cook apskrity 80 asme
nų žuvo nuo automobilių ir 
1,616 kitų sužeista. Iš minė
tų žuvusiųjų 62 užmušta 
Chicagos gatvėse.

Rasta nužudyta 
3 kareivių motina

Policija suėmė įtariamąjį 
jauną vyrą ryšium su at
rasta nužudyta savo laiko
mos krautuvėlės užpakali- 
liniam kambary Mrs. Ame
ba Fantl, 64 m. amž., 3021 
W. gt., kurios trys sūnūs yra 
kariuomenėje, o jų vienas 
Filipinuose kariauja prieš 
japonus. Krautuvėlė ir už
pakaliniai kambariai apgrio- 
sti, viskas išvartyta. Aišku, 
kad moteris nužudyta plėši
mo sumetimais.

Moteris nurodė 
užpuolikų

Aną vakarą ties 38 gat. ir 
Albany avė. piktadaris už
puolė Mrs. James Devine, 
3130 West 38 Place. Jai pa
sipriešinus ir suklykus, už
puolikas ją parmušė ant ša
ligatvio ir pabėgo.

Netrukus policija suėmė 
keletą įtariamųjų. Nukentė
jusi moteris pakviesta seklių 
biuran identifikuoti užpuoli
ką. Ji nuvykusi . nurodė 
Charles Jackstavich, 30 m. 
amž., jau buvusį baustą ka
lėjimu. Jis gyvena 3518 W. 
39 gat.

Kuria šeimos židinį
John M. Grazis — Paula 

Silvia Zvibas.
Frank Druktainis — Tillie 

Nogal.

Richard Kuzynski — Lo- 
rraine K. Juras.

Michael Matas — Rose 
Gajdorus.

Lietuviškas Seminaras
i t

naujoje vietoje
Eilinis Lituanistikos Se

minaras, įvyksta šį ketvir- 
itadienį, sausio 29 d., 8 vai. 
! vakare.

Kadangi seminarui iki šiol 
vartojamos pątalpos Chica
gos Universiteto Internatio
nal House pasidarė per ankš 
tos ir didžiumai dalyvių bu
vo pertoli, tai seminaras šią 
savaitę įvyksta naujoje vie
toje, patogesniame Mar- 
ąuette Parke — 6825 South 
Western Aye., demokratų 
salėje.

Prof. K. Pakštas duos 
paskaitą ir ves diskusijas 
tema “Lietuvių Tautinės Są
monės Prisikėlimas”.

Į šią įdomią paskaitą nuo
širdžiai kviečiami atsilanky
ti visi lietuviai,

XX

X Vincas ir Kotrina Stul
pinai, Jučus vardo restora
no Town of Lake kolonijoj 
savininkas atostogauja Flo
ridoj.

X Klierikas Vytautas Mi- 
kolaitis iš Mundelein semi
narijos šiomis dienomis vie
šėjo pas savo seserį ir švo- 
gerį Kilmitz ir Serauskus.

X Pranas Gudas, vetera
nas laikraštininkas, vėl pa
sirodė anglų spaudoje (skai
tytojų balsuose). Šį sykį 
Chicago Sun. Laikraštis ne 
tik įdėjo straipsnį, bet dar 
autoriui atlygino $5.

X Mikas Juozaitis, kuris 
“Draugo” spaustuvėje dirbo 
įvairius darbelius, penkta
dienį išvyksta į kariuome
nę. Tai pirmas “Draugo” 
spaustuvės darbininkas Dė
dei Šamui tarnauti.

X Antenas M. Vaišnoras x Pfflv,las Bu,‘an“9’ 907 
ir Buth Paulikas šeštadieni, West 20th Place sūnus veik 
sausio 31 d. 4 vai. po pietų Bukantų, šiomis dieno-
Gimimo parap. bažnyčioj mis išvyko vS1 > kariuome- 
bus surišti moterystės ry- n«' Apsistojęs Fort Sheri- 
šiu. Vestuvių pokylis bus dan Bukantų šeima džiau-
Friendly salėj, West 69 str. ^“aukus, bet Ameri 

kai stojus į karą vėl išėjo 
X Aleksandrai Pukelienei į barinę tarnybą.

šiomis dienomis buvo pada
ryta sėkminga galvos opera- x Juozas Mockus Drau-
cija. Ligonė jaučiasi gerai intertaipistas praeit, Vladislovai i-
ir tikisi kit, savaitę grįžti 8ava.‘t« turėjo apie,st, savo Į^ųdr-Vų pirmininkai ar- 
į savo namus, adresu 6447 Į Parel£as spaus uveje e ne . atstovai, vyrai, mote. 
So. Washten»w Avė. ' sveikatos. “Draugo” spaus- rys, jaunimo pirmininkai

tuvei dabar reikalingas lie
tuvis intertaipistas. Atsišau
kite asmeniai, telefonu ar 
laišku.

Juozas Mickeliunas

Nuoširdžiai visi prašomi 
pas JUOZĄ MIC KELIU N Ą, 
Chicago Lawn, Ogden Pk., 
Garfield Pk. stotyse ir Mar- 
ąuette Pk. ribose gyvenan
tieji biznieriai seni ir jauni

X M. Činga, gyvenąs 6616 
So. Albany Avė., jau kelin
ta savaitė kaip nesveikuoju 
namuose ir randas daktaro 
priežiūroj. Bet šiomis die
nomis jau jaučia, kad jėgos 
stiprėja ir pamažu eina ge
ryn.

X Sasnausko vardo vyrų 
choro iniciatoriai prieš po
ra dienų turėjo susirinkimą 
ir nutarė chorą (palaikyti

X Ant. Pocius, 6931 So. 
Artesian Avė., dailydė (kar- 
penterys) daug gražaus dar
bo atlikęs Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, dabar taiso 
kai kurių vestsaidiečių na
mus. Kilęs nuo Žagarės, iš
simokęs to amato ilgą * lai
ką uždarbiavo vadinamoj 
Kurliandijoj.

prašomi atvykti sausio 28-tą 
dieną, 7:30 valandą vakare 
į rezidenciją 6747 S. Arte
sian Avė. pas p-nus Micke- 
liunus, žinomus veikėjus.

Turime svarbių reika
lų aptarti kaip būt geriau 
pagerbti visos Chicagos Vla
dislovus. Tos iškilmės įvyks 
Sv. Kryžiaus parap. naujoje, 
gražioje salėje, gegužės 3 d.

Visas pelnas to parengimo 
yra skiriamas katalikiškai, 
spaudai. Komisija

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

’s-

“THAT LITTLE GAME” •. . . . . . . . Back in thc Alley
DveUolaiae 

PO vUg 
Chicago

RBMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ
______  DRAUGĄW. kanter. Bar.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tet BOULKVARD gpl«

jfs ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MC8Ų SPECIALI 

IAPARD AVIMA SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

HMM
DIdelhj Barabanų, mažų Baraba- 
nų, "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barahanų se
tų. greiti pėdintai ’Cymbola" Ir 
"Cymbol Holders" kur tik reika
lingi, ”H1-Boy after beat Pėdais" 
henams Ir orkestrams, Trflbos, 
darinėtai, Rajcaphonal. Trombo
nai "Standard” tftdirbysėlų, Smul
kūs. Cellos. fltrūnlnlat Basai, Oul- 
taral. Banjos, strOnų, Ir "cases", 
"mouth pleees”, "mute reeds", Ir 
muzikos stovIkIBs. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms amtčėlų Ir 
“cases". Pataisome Ir atnaujina
me visokių Iždlrbysčlu phonogra- 
fus ar Jų dalis.

A. B.O. DRl’MMERS SERVICE 
• 14 Maxwel| Street, Chicago

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

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

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mns 
Morgičins Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Lošt—a raugti dus to a rald —thsnlu to the 
soothiag action of Smith Brothen Cough 
Drapt. Keep a bos Kandy thest daytl TVo 
kindt, both good, both effective, boch deli- 
ciout: — Black or Menthol. And štili only 54.

SMITH BROS. COUGH DROPS
'BLACK OK MENTHOL-51TRAD

4*


