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PILNOJI BLAIVYBE. .
Katalikų Pilnosios Blai

vybės Unija (Catholic Totai 
Abstinence Union) praeitą 
vasarą Philadelphijoj turė
jo suvažiavimą. Jo Emin. 
Kardinolas Dougherty suva
žiavime kalbėdamas pareiš
kė, kad būtų pagirtinas dai
ktas šios unijos kuopas su
daryti visose katalikiškose 
kolegijose, vidurinėse ir 
pradinėse mokyklose ir se
minarijose.

Philadelphijos arkivysku
pijos kardinolo Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupo, 
vadovybėje unijos preziden
tas kun. J. W. Keough su 
trimis kunigais įvykdė kam
paniją ir unijon patraukė 
daugiau kaip 10,000 moki
nių. Per tris mėnesius dar
buotasi ir kone visose mo
kyklose sudarytos pilnųjų 
blaivininkų kuopos ir kuo
pelės.

Matyt, ir kitose vyskupi
jose tos rūšies kampanijos 
bus pravestos. Tuo būdu 
gaus smūgį prohibicionistai, 
kurie ir vėl pakilo veikti už 
prohibicijos grąžinimą J. A. 
Valstybėms.

c
POPIEŽIAUS JUBILIEJUS

Popiežiaus valstybinis sek 
retorius Jo Emin. kardino
las Maglione pakvietė visus 
Popiežiaus nuncijus, apašta
liškus delegatus ir kitus at
stovus, kad jie savo terito
rijose praneštų vyskupams, 
jog daromi planai iškilmin
gai minėti Pijaus XII 25 me 
tų sukaktis kaip konsekruo
tas vyskupu. Jubiliejus bus 
minimas nuo 1942 metų ge
gužės 13 dienos iki 1943 me
tų gegužės 13 dienos.

Šventasis Tėvas dėl savo 
jubiliejaus minėjimo pareiš
kė šiuos norus: Minėjimas 
pirmiausia turi būti religi
nio ir dvasinio pobūdžio. 
Tikintieji turėtų būti su
kviečiami į lokalines kated
ras ir žymesnes bažnyčias 
melstis popiežiaus intencija.

Pati konsekracijos sukak
tuvių diena šiemet visam 
pasaulyj galės būti minima 
specialėmis iškilmingomis 
pamaldomis. Pats Popiežius 
tą dieną aukos padėkos mi
šias ir po mišių suteiks per 
radiją visam pasauliui apaš 
tališkąjį palaiminima.

PERMAŽAI VYRŲ
Nacionalinis vyrų drafto 

direktorius brig. gen. Lewis 
B. Hershey reiškia baimės, 
kad J. A. Valstybėms gali 
pritrukti tinkamų vyrų ka
reiviauti ir karo gamybai 
pramonėse. Pirmiau jis bu
vęs kitokios nuomonės. Jis 
mano, kad reiksią daug vy
rų ištraukti iš karo pramo
nės ir į darbą pašaukti mo
teris. Vyrai bus paimti ka
reiviauti.

... “and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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U.S., Anglijos Parama Singapurui
Amerikiečiai sulai
kė japonus kairia
jam sparne

Washingtonas, vasario 4 
d.—Karo departamentas pra 
neša, jog vakar naktį japo
nai pravedė lokalinę ataką 
ant gen. Mac Arthur kairio
jo sparno Bataan pusiausa- 
lyje, bet amerikiečiai ir fili- 
pinai šią ataką atmušė.

Komunikatas taip pat pa
reiškia, jog pavėluotas pra
nešimas iš Olandų Indijų 
skelbia, kad septyni Ameri
kos kariuomenės bombane
šiai nuskandino du Japoni
jos transportinius laivus 
pereitą pirmadienį prie Bal- 
ikpapan, rytiniam Borneo 
pajūryje.

Japonai Nustebę
Departamento komunika

tas pareiškia, jog vakari
niam Bataan pusiausalio 
pajūryje amerikiečiai baigią 
naikinti japonų išlaipintą 
kariuomenę ir didelį jų skai 
čių suėmę.

Suimtieji japonai, pasak 
komunikato, “pareiškė dide
lę nuostabą susilaukę iš mū
sų tokį žmonišką pasielgi
mą su jais.” Jiems buvę pa
sakyta, jog amerikiečiai 
juos visus sušaudysią.

Laivyno Pajėgos Kovoja.
Vakar dienos laivyno pra

nešimas, jog “laivyno bata- 
lijonas, sudarytas iš jūri
ninkų ir marinų, suorgani
zuotas ir kovoja Bataan pu- 
siausalyje su gen. Mac Ar
thur kariuomene” reikia su
prasti kad šios laivyno pa
jėgos paliktos pusiausalyje, 
kai laivynas pasitraukė iš 
Filipinų.

Tuo tarpu Washingtonas 
tikisi ir laukia, kad Ameri
kos aviacija ir laivynas 
pradės dar smarkesnius veik 
smus prieš japonus, kurie 
šiuo metu graso Javai, bet 
koks planas didesnei para
mai Pacifike šiuo momentu 
nepramatomas.

Padidino laivyno
išlaidų sąmatą
tui Rooseveltui nurodant.

Washingtonas, vasario 4 
d.—Atstovų rūmai šiandie 
sutiko priimti senate nusta
tytą laivynui skiriamą pini
gų padidinimą. Pagal šį įs
tatymą laivynui bris skiria
ma $26,495,265,414. Tai di
džiausia Amerikos istorijoje 
suma, skiriama laivynui.

Tuojau po to nutarimo 
įstatymas pasiųstas senatui 
patvirtinti.

ATSIMINTA KUNIGO 
IŠRADIMAS

Prieš keletą metų miręs 
Notre Dame universiteto 
chemijos profesorius kun. 
Julius A. Nieuwland, C.S.C., 
išrado kaip gaminti priemo- 
ninę (sintetinę) gumą. Tais 
laikais mažai susidomėta

tuo išradimu. Manyta, kad 
šaliai niekados nepritruks 
gumos. Dabar kilus karui 
ima trūkti gumos automo
bilių padangomis. Tas paker 
ta visą šalies gyvybingumą.

Tad atsiminta kunigo iš
radimas ir jau darbuojama- 
si jį įvykdyti praktikoje. 
Pati vyriausybė tuo susido
mėjo ir žada gumos gamybą 
finansuoti.

Pratybos Pacifike

». •'Draugas’’ Acme telephoto!

U. S. laivyno lėktuvnešio patrankos baubia kažkur Pacifike. Patruliuojant vykdoma 
praktika, kad priprasti pataikyti priešui, su juo kur nors susidūrus.

Rusai supa
Smolenską

Maskva, vasario 4 d. — 
Vyriausybės laikraštis Iz- 
vestija praneša, jog rusų 
kariuomenės nepaliaujamos 
atakos stumia sustiprintą 
vokiečių kariuomenę Smo
lensko linkui, kuris yra 230 
mylių į vakarus nuo Mas
kvos.

Sakoma, jog tuo pačiu lai 
ku raudonosios armijos su
stiprintos kontratakos Don- 
ets baseine vykstančios be 
jokios galimybės sulaikyti.

Rusijos kariuomenė, kuri 
užėmė Petrovskoje, septy
niasdešimt penkias mylias į 
rytus nuo Kharkovo, stu
mianti vokiečių 298-tos ir 
68-tos pėstininkų divizijų

Šio karo aukos

New Yorkas, vasario 4 
d.—Metropolitan Life In
surance kompanija Šian
die pateikė apskaičiavir 
mus, jog šio karo meta iš 
visų kovOjaMėtų valstybių 
yra žuvę tarp 1,200,000 ir 
1,000,000 kareivių.

Daugiausia kareivių žu
vo Rusijos fronte. Rusijos 
kareivių žuvę tarp virš 
750,000 ir vokiečių karių 
tarp 300,000 ir 600.000.

Anglijos kariuomenės 
žuvo apie 40,000 ir Itali
jos tarp 30,000 ir 40,000 
kareivių.

Nuskandino U. S.
likučius į pietvakarius.

Motorizuotieji rusų kariuo |( TAVI fl III lAIVA HNP 
menės daliniai veržiasi į pie- lUvIHIHĮ lUIIlį pi Iv
tus nuo Kharkovo ir užėmė 
Krasnopavlovską, šešiolika 
mylių į šiaurę nuo Lozova- 
jos.

Japonai atakavo 
Naująją Gvinėją

Canberra, vasario 4 d. — 
Australijos lakūnai taikliai 
apmėtė bombomis didelį Ja
ponijos laivą pereitą naktį 
japonų okupuotame New 
Britain salos uoste Rabaul.

Melbourne, vasario 4 d.— 
šiandie pranešama, jog jau 
antrą dieną iš eilės japonų 
bombanešiai atakavo Port 
Moresby apylinkę Naujojoj 
Gvinėjoj, 380 mylių nuo Au
stralijos ir duodama supra
sti, jog Australijos lakūnai 
ieško japonų orlaivių vežio
tojo, nuo kurio šie japonų 
bombanešiai veikia.

Vakar dienos japonų or
laivių atakose ant Port Mo
resby žuvo vienas asmuo ir 
šeši sužeisti, bet medžiagi
nių nuostolių nepadaryta ae
rodromui ar kitiems kari
niams įrengimams.

Marylando
Lewe, Del., vasario 4d.— 

Čia išlaipinti išsigelbėjusieji 
krovinio laivo San Gil, ku
ris priklausė United Fruit 
kompanijai. Vakar naktį 
laivą torpedomis apšaudė 
priešo submarinas prie Ma
rylando pakraščių.

Keturi įgulos nariai su
žeisti ir išgelbėta trisdešimt 
devyni ir vienas keleivis.

Pirmiausia į laivą patai
kė viena torpėda. Manoma,
jog mašinoms sprogus ir 
žuvo du įgulos nariai.

Laivo įgulai nuleidus į jū
ros gelbėjimosi valteles prie 
šo submarinas paleido į lai
vą penkioliką šūvių, kurių 
keturi nepataikė.

Antroji torpedo pataikė 
jau į skęstantį laivą ir pas
kubino jo galą.

Britai pasitraukė 
iš Demos

Londonas, vasario 4 d.— 
Anglų kariniai sluogsniai 
šiandie paskelbė, jog anglų 
kariuomenė pasitraukė iš 
Darnos ir į dyi dienas pasi
traukė penkiasdešimt mylių 
atgal.

Šie sluogsniai nepareiškia, 
kad dėl įvykių Libijoje bū
tų galima tikėtis optimizmo.

Tie patys sluogsniai pa
vadino susidariusią Libijoje 
situaciją “nepaprasta,” nes 
dešiniajam anglų kariuome
nės sparnui pasitraukus toli 
atgal, kairysis sparnas, ku
ris sudarytas daugiausia iš 
motorizotosios karioumenės 
tebekovoja Msus apylinkėje, 
apie 120 mylių į pietvakarius 
nuo Demos.

Anglai nepaliaujamai bombarduoja 
japonų karo pozicijas
Gen. Wavell tikis, kad Singapūro gynėjai 
laikysis be galvojimo apie pasitraukimą

Tolimieji Rytas, vasario 
4d.—šiandie vyriausias są
jungininkų karo vadas Toli
muose Rytuose gen. Sir Ar- 
chibald Wavell paskelbė, jog 
Jungtinės Valstybės ir An-

Olandai atmušė 
japonų atakas

Batavija, vasario 4 d. —
Olandų Indijų vadovybė pa
reiškė, jog bandytosios ja
ponų aviacijos atakos ant 
Soerabajos, -sąjungininkų 
karo veiksmų svarbiausios 

. bazės Rytų Indijose, nepa
vykusios ir olandų kariai te- 
bckovoją prieš japonus Am- 
boinos, olandų laivyno ba
zės apylinkėse.

Borneo saloje olandai dar
tebeturi apie penkiasdešimt | Ja i Bombarduoja, 
aerodromų, kurių japonai,
“net nepastebėjo,” nors ja- Britų štabas praneša, jog

glija siunčia “didelę para
mą” Pacifiko kovų frontan.

Singapūras pergyveno pen 
kias apgulos dienas, o jo gy
nėjai nuolatos bombarduoja 
antroj pusėj Jahore sąsiau
rio sukoncentroutas japonų 
kariuomenės pajėgas.

Specialus Įsakymas.
“Mūsų uždavinys yra n’ 

tęsti laiką, kad susilauktu 
mėm didelės paramos, ku
rią mes ir mūsų sąjunginin
kai amerikiečiai siunčia,” 
pareiškė gen. Wavell savo 
specialiam dienos įsakyme.

Generolas pareiškė, jog ti
kisi, kad britų kariai kovos 
šią kovą, “be galvojimo pa
sitraukti.”

Kiek anksčiau Australijos 
karo ministeris Forde pa
reiškė, jog šiuo metu vyk
stąs didelis sąjungininkų 
karo, pajėgų judėjimas.

Kinai laimėjo 
įvairiose vietose

Chungkingas, vasario 4d 
—Kinijos karo vadovybė 
šiandie pranešė, jog paimta 
trys miestai netoli Yochow, 
Hunan provincijos bazės iš 
kurios japonai pravedė ne
sėkmingas atakas prieš 
Changsha ir du kaimai prie 
Canton-Kov/Jloon gleležinke- 
lio pietinėj Kinijoj.

Kinų komunikatas taip 
pat paskelbė apie kitus kinų 
kariuomenės laimėjimus 
Nanchang apylinkėje, Kian- 
gsi provincijoje ir įvairiose 
vietose šiaurinėj ir centrali-u 

I nėj Hupeh provincijoj.

ponai pareiškė, kad visa sa 
la esanti Japonijos kariuo
menės rankose.

Slapti Aerodromai.
Pasak olandų karinių 

sluogsnių, japonai gali už
imti Tarakaną, Balikpapaną 
ir gal net Pontianaką, bet 
jie dar nebūsią laimėję.

Nepeiranamose Borneo sa 
los džiuglėse olandai turį 
įrengę slaptų aerodromų ir 
paskiri olandų kariuomenės 
būriai gali tęsti saloje karą 
ilgai ir priešui padaryti mil
žiniškų nuostolių.

Tuo tarpt olandų komu
nikatas pareiškit, jog Balik- 
papan apylinkėje olandų ka
riuomenė tebekovoja su ja
ponais.

Lietuvoj sumažėjo 
gydytojų skaičius

Washingtonas, vasario 4
Lisabonas - H Lietuvos ■ d'-p° diskusijų at-

spaudos patirta: kad Lietu- ?t°Y'» rumal vęnbals.a. pn-

japonai bombarduoja apsup 
tąjį Singapūrą. Esą padary
ta nuostolių, bet labai maža 
karinių gyvybės aukų.

Šio ryto orlaivių atakose 
japonai apmėtė bombomis 
miesto gyvenamąją dalį ir 
apylinkes.

Tuo tarpu britų kariniai 
sluogsniai pareiškė, jog su 
kiekviena diena Singapūro 
apsauga tvirtėja ir pavėluo
tos japonų atakos jiems bran 
giai kainuosiančios.

Panašiai pasisakė ir Ber
lyno oficialus radio, pareikš 
damas, jogk “Singapūras 
dar turi užtenkamai ir dau
giau negu užtenkamai ap
saugos galimybių.”

Priėmė paskolos 
Kinijai įstatymą.

Nacių "rinkliavos"

ėmė ir pasiuntė senatui au- 
cinos personalas. Liko 836 torizaciją $500,000.000 pas- 
vvdvtniai 136 dantį] trvdv- kolos Kinijai.

Šią paskolą išduotų iždo 
sekr. Morgenthau Preziden-

Danai Baltgudijon

Lisabonas—“Deutsche Zei 
tung im Ostland” taip pa 
praneša, kad 100 olandų 
ūkininkų išvykę į Baltgudi- 
ją, kur jie dirbsią “kaipo 
žemės ūkio įmonių vedėjai

voje žymiai sumažėjo medi
cinos personalas. Liko 83( 
gydytojai, 136 dantų gydy 
tojai ir 41 gydymo įstaiga.

Kad Vytauto Didžiojo Uni 
versitete nežiūrint visų pas
tangų, neleista atidaryti 
jaunesniųjų kursų. Išimtis 
padaryta tik medicinos, sta
tybos ir technologijos sky
riams.
Neleidžiama Laisvai 
Keliauti.

Washingtonas, vasario 4 
d.—Senato laivyno komisi
jai pranešta, jog 1,292 iaivy 
no ir marinų karininkų ir 
eilinių karių yra žuvę ar su
imti priešo.

Lisabonas—“Deutsche Zei- 
tning im Ostland” kviečia
ūkininkus “laisvai aukoti mais duodamos vokiečių ari-'erdvėie” (Ostraum)
™kic{‘in.kriii'eT'r.kinlnkli tie8 komiaan) 8Pecialua lel’ Netoli Minsko' jie prisidėsiu 
euneše te viln“; ,dimae ke,i8utL I pr»ę javų, linų ir cukrinių
porų pirštinių 532 poras i----------------------------------- , runkelių auginimo.

Tik ypatingais atsitiki -

kojinių, 40 šalikų ir 1,150 
kg. verpalų. Alytaus apskri
tis ir Simno valsčius “pa 
aukojo didelius gyvulių ir 
paukščių kiekius.”

mėti, kad Lietuvos ūkininkų 
“laisvas aukojimas” na
ciams reikmenų tolygus pe-, 
reitos vokiečių

(Jau anksčiau teko pažy-I apiplėšimas)

Londonas, vasario 4 d. — 
okupacijos, Churehillas karo prodnkci- 

rak viziri jai, Tai modernus jos ministeriu paskyrė lor
dą Beaverbrooką.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Hartfordo lietuviai darbuojasi Amerikos 
labui

Hartford, Conn. — Lietu
viai, vyrai ir moterys, yra 
pilnai susiorganizavę veikti 
Amerikos labui. Vyrai turi 
savo Defense grupę, o mo
terys Red Cross Trinity U- 
nit. Vyrams vadovauja ga 
bus vaikinas Pranas Mon- 
čiūnas, o moterims — Vale 
rija Kaunietytė. Veikiman 
įeina parapijos visos drau
gijos.

Bendras vakaras Raudo
nojo Kryžiaus naudai ren
giamas vasario 14, mokyk
los salėje. Bus bazaras su šo
kiais. Visi lietuviai kviečia 
mi dalyvauti.

Be bendro nuolatinio vei
kimo Amerikos labui svar
biausias nutarimas — par
davinėti Defense Bonds. Ko- 

■ misija Defense Bonds yra: 
Pranas Mončiūnas, Stasys 
šriupša, Antanas Randis ir 
kunigas Kripas. Ji patar
naus lietuviams, kurie nori 
bonų pirkti. Taigi, lietuviai, 
pirkdami Defense Bonds 
kreipkitės į komisiją, nes

raftt. Viktoras Ėringa. Dva-Į Alfonsas Smitkus. Vyrų De- 
sios vadas kun. Kripas. Nau-' fense draugija ir moterų

minaitis kun. Kripas. Prie AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT 
šoninių altorių Mišias laikė

nuošimčiai mums savo lai
ku ateis. Miss Liberty lietu
vių ir Lietuvos neužmirš. 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Susivienymo seimas 

Hartforde birželio mėne
sio pabaigoje Susivienymas' 
turės savo metinį seimą. Ko 
misija, pirm. Antanas Kau
nietis, su kitais turėjo ke
lis susirinkimus, kad seimas 
visapusiškai pasisektų. Bu
vo atvykęs ir centro sekr. 
V. Kvietkus, kuris žymiai 
pagelbėjo susirinkimui savo 
patarimais.

Posėdžiai bus puošnioje 
Hotel Bond English Room 
salėje. Navickienė, nuo Al- 
len' Place, rūpinsis delegatų 
nakvyne, žodžiu, viskas da
roma, kad seimas pilniau
siai pasisektų.

Vasario 17 d., mokyklos 
salėje bus “bingo”, kurio 
pelnas skiriamas seimo vie 
tos išlaidoms padengti. Vi
si kviečiami atsilankyti. Kle
bonas Jo Malonybė pralotas 
Ambotas komisijai savo pa 
tarimais daug gelbsti. Tiki-

ji namo užvaizdos, arba 
houaemen, Jonas Gramas ir 
Jurgis Grigonis. Neužilgo 
klubas turės savo metinę 
vakarienę. Nupirkta Defense 
Bonds už $500 ir $10 paau
kota Mile’o Dimes fondan.

Red Cross Unit rengiasi lie
tuvius kareivius remti įvai
riais būdais. Bus sudaryta 
Hartfordo lietuvių kareivių 
sąskaita ir jiems bus duo
dama įvairiais būdais para
mos.

kun. Roche, klebonas, ir kun. 
Donohue. Sanktuarijoje sė
dėjo pralotas Ambotas.

Amžiną atilsį duok jo sie
lai, Viešpatie.

Moterų ligų specialistas
lietuvis dr. Allen (Ažukas) 

Lietuvos Vyčiai turės Va-! Inžinierius Vincas Kra tabai užimtM. Sma
lentine party savo kamba-1 nauskas, kuris dirba I <m girdėti, tad lietuviui pro- 
riuose vasario 14 d. į State Highway Dept., gavo ..u..;

----------- ofise paaukštinimą. Dabar
Naujoji Moterų Gildos; dirba auditing departamen-

valdyba: Vanda Savickaitė 
pirm., Mrs. George Brook- 
banks finansų raštininkė, Ie
va Sitkiūtė raštininkė, Mrs. 
William Seisgienė vice pirm., 
Pranciška Laurynaitienė li

te. Jis su žmeaa gyvena Po
ąuonock, Conn.

Dr. Antanas Supto sako, 
gal, jam teks tarnauti Dė
dės Šamo kariuomenėje. Tai
pgi dantistas Krikščiūnas 
tokioj pat pozicijoj. Jauni 
lietuviai profesijonalai, bet

Brolis Antanas (LaSalet- 
te’is) randasi Cedar Crest 
sanitarijoj. Jaučiasi svei-

w , . , , , kas. Turi daug prietelių ir ; gabūs ir malonūs, pavyzdin-
dininke, Gižiene labdarybės, skaito visus lietuviškus laik-1 gi katalikai. Dr. Krikščiūnas
°™ Pl*'minlnk® j**.?* 1 raščius. LaSalette’ų bažny- su žmona gieda mūsų para- 

gelbes dvi, kurių pavardžių čioj Ugą laiką buvo zakris-J pijos chore.
neteko sužinoti. Mrs. S. Šim
kienė publičity vedėja. Ku
nigas Jurgis Vilčiauskas dva 
sios vadas.

tijonu. Linkime grįžti į ko
legiją ir ten darbuotis po 
senovei.

visi bonai bus surašyti Švč- masi, kad, Ais..lietuvių ap
Trejybės parapijos garbei 
Iš draugijų, turi nusipirku 
sios: Šv. Jono už $3,000, šv. 
Elzbietos už $2,000, Vyių 
Klubas už $500. Parapija ir
gi turi nusipirkusi. Visos 
skaitlinės bus pažymėtos Šv. 
Trejybės parapijos pasidar
bavimu. Taigi, pirkite bonus 
per komisiją. Remkime ka
reivius ir šalį, Amerika pa
gelbės vargšei mūsų tėvy> 
nei atgauti nepriklausomy
bę. Bet veikime vieningai, 
o bus lengviau paskui kreip
tis į VVaahingtoną.

Visi ateikite į bazarą A- 
merikos Raud. Kryžiaus nau 
dai. Pasirodykime, lietuviai. 
Amerikos akyse gražiai. O

draudos organizacijos sei
mas sudomins ir jaunimą ir 
visi rašysis į savo lietuviška 
apdraudos organizaciją. Vė
liau bus smulkmeniškiau ap 
rašyta, nes laukiama galu
tino centro valdybos prita
rimo.
žinutės

Pralotas Ambotas sausio J 
22 minėjo 73 metų amžiaus.1 
Sveikiname ir linkime dar 
daug sulaukti “birthdays.”

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Hartforde bus 
minima vasario 15 d., mo-1 
kyklos salėje. Bus nepapras
ta programa. Kalbės kun. 
Bogušas ir Simutis iš Brook- 
lyn, taipgi pralotas Ambo
tas ir kiti. Rengia Lietuvos 
Gynimo komisija, kurios pir 
mininku yra Viktoras Brin- 
ga. Taipgi tuo pačiu laiku 
Vilniui Vaduoti Sąjunga (ku 
ri, Lietuvai netekus nepri
klausomybės pakeista į Lie
tuvos Gynimo komisiją), 
švenčia 10 'metų sukaktu
ves. Visos draugijos ir visi 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti. Pelnas skiriamas pirki- Į 
mui defense bonds.

Nauja Vyrų Klubo Švč. 
Trejybės parapijoj, vaidyba: 
pirm. Jonas Kemėšis, vice-i 
pirm. Antanas Randis, rašt. 
Justas Balsis, iždininkas

Mūsų basketbolininkai tu 
ri naujas uniformas su “Ho- 
ly Trinity Men's Club” už
rašu. Smarkiai lošia. Aną 
vakarą supliekė vietos žy
dus Macabees naudai Mile’o

Pranas UoniiOnaa, finansų Djmes fondo MergaitŽ8 

smarkiai lošia.gi

KONCERTAS IR ŠOKIAI

JONO S. URBONO 
PIRMAS CHICAGOJE KONCERTAS

— Įvyks —

Sekmadieni, Vasario (Feb.) 8 d., 1942 m.

Naujoje Šv. Kryžiaus Parap. Salėje
4549-51 South Wood Street

Koncerte prie Jono Urbono taipgi dalyvaus Birutė 
Nasvytaitė (Smetonienė), Ona Biežienė ir Švento Kry
žiaus parapijos choras.

Koncertas prasidės 6 vai. vak................ .Įžanga $1.00

Po koncerto bus šokiai lr 
pasilinksminimai prie sma
gios orkestros.

Orkestrą Labanausko

Res. 6958 So. Tahnan Avė.
Res. Tel. OROTehill 0611 
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomis susitariu.
2423 VVest Marąuette Rd.

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ii' nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tek PROspect 1930

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė. 

TeL REPublic 7868

Rezidencijos fceL: BEVerly 8244 
Ofiso teL VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutartį.

TeL OANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

* iki 0 vaL vakar*.

LIETUVIAI DAKTARAI

Šie lietuviai kareiviai grį
žo po kelių liuosų dienų na
mie į camps: Augustas Ba
ranauskas, Benjaminas Ge- 
geckas ir Mykolas Plungė. 
Visi iš Poąuonock ir visi 
priklauso Šv. Kazimiero Ju- 
nior Draugijai. Mykolas
Plungė buvo . parvažiavęs į 
savo tėvo Alekaandro laido
tuves. Palaidotas iš Šv. Juo
zapo bažnyčios Poąuonock, 
Conn. šv. Mišias laikė ve
lionio krikšto sūnus ir gi-

DR. SELMA SODEIKA,
a d.

akis mnamiA
AKINIUS PRITAIKINA

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

DR. VAITUSR, DPT.
lietuvi h

SPECIALISTAS

8u.tr* 20 mftų praktikavimo 
taisyme tar oy4pn*e 

gerai pritoisjati akiniai 
patalkys kreivas akla, trumparegyste 
Ir tollregysty;
palengvins aklų Jteinplm*. praSallo. 
galvos skatuMjlmų, svaigina* tr aklų 
karttl.

MOOBRNttKIAUSl, TOBUHACSI 
EGZAMINAVIMO BŪDAI 

Speciali atyda atkreipiama 1 vaiky

Akiniai pritaikyki pinotų kada reikia

10-toe Iki t-to. valandos kasdien. 
Sekmadieniai, pasai sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878 

Wr1BrTiftT-flT.iT inY-

ADVOKATAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

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

Seredoj pagal sutartį.
: 7604 8o. Falrfield Avenne 
Ree. teL: HEMIock 8190

TsL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

šventadieniais 11-12.

Tel. CAN&l 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenaija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

Sausio 30 d. vaikinui Pet
rui Elijošiui surengta “cheer 
party” tėvų namuose, prie 
Bonner Street. Atsilankė 
daug žmonių, linksmai pra
leido laiką. Petras yra pa
ralyžiaus auka, bet šypsosi 
ir, jei ką norite žinoti apie 
radio, matykite jį: turės ga
tavą atsakymą. Jisai taiso 
radlą. Jo brolis Henrikas 
Brown universiteto (Provi- 
dence) studentas irgi žymus 
radijušninkas.

Šiomis dienomis mirė Jur
gis Maženis. Laidotuvės į- 
vyko iš lietuvių bažnyčios. 
Iškilmingas Mišias laikė pra 
lotas Ambotas asistuojant 
kunigams Gradeckui ir Kri- 
pui. Prie šoninių altorių Mi

šias laikė kunigai Petras 
Kartonas ir Jurgis Vilčiaus
kas.

Amžiną atilsį duok jo sie
lai, Viešpatie. Paliko nuliū
dime žmoną, 13 mėnesių' 
mergaitę ir tėvus.

J?

Grįžo atgal kariuomenėn 
lietuviai Albertas Vilimaitis,

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 966.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cloero, IIL 

Tel.: Cicero 7681

INCOME TAK-us
PILDO PER 20 METŲ

J. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI f MCSU SPECIALI 

IAPARDAVIM4 SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M

nų. "Tunable Tom Toma" pritai
komi prie vlsokly Barabanų ar
tų. greiti pėdintai •''Cymbols" ,r 
“Cymbol Holders" kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat Pedalo" 
benama Ir orkestroms, Trūbos. 
darinėtai, Saaaphonal. Trombo
nai "atandard" ISdlrbysčių, Smul- 
koa. Cellos. StMnlnlal Basai. Oul- 
taral, Banjos, strflnų. Ir "caeee", 
"mouth pleces”, ''mute reods", Ir 
muzikos stevtklSs. Pilnas -pasi
rinkimas smalkoms omlCMų Ir 
"cases". Pataisome Ir atnaujina
me visokių lAdlrbyedtų phonogra- 
fus ar jų dalis.

A. B.O. DRLMMERS SERVICE 
• 14 Mazwcll Street, Chicago

WMFFNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISAS:
8188 SO. HALSTED ST. 

(UetuVtų AudltOrtJOJa) 

VALANDOS: Nuo 1-M fid MM 

TeL CALamet 6877
184 NO. LA 8ALLE 8T„ 

8014 I«L Stato 7872

Telefonas: HEMIock 9849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 iki • 
NedSlJhnia pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vieša pora aklų tisam gy
venimai Baugdklt jaa Įstodami 
liek—mlnooU jaa inadarallklatMia 
ueMOa. tauta

SS KETAI PATYRIMOhuto *
Dr. John f. Smetona 

Dr. J. J. Smet&ia, Jr.
1801 flo. Ashtood Av«mm 

Kampas II-tos

OFISO VALANDOS 
Kasdien »iH a. m. IM liU <p^ss 

“ ‘ Ir Mt: n. sa. «
T:S« p. m.

B
LIETUVIS D AKI AKAS 

OPTOMETRISTAS

PrttMktoa
atuakoadupd

JOS F. BUDRIK
KB&UTDVUE

3241 So. Halsted St.
Telefoną*:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
T AKD8 3088

Telefonas CANal 4706

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1013 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal Butartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.

feL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
' (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Oflao telefonu PROspect 6737 
Karnų telefonu VTRgiuia 9421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

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

Nedėliotais Pagal Susitarimą

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UL
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 voL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994 

Rez. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų.

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDvvay 0061 
Ree. — HEMIock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Wret 63rd Street

Ofise h* R<ta. Tel.: LAFayette 7020

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, I&tririant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet ir nuo 7 Iki 

1:20 vai. vakarais, 

flekmadlealala pagal •UHltartmy.

SKAITYKITE MDBALG4’

I



Ketvirtadienis, vaa. 5, 1912

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

n

VITAMINO “C” SVARBA
šis vitaminas apsaugoja 

žmogų nuo škorbuto, užtai 
vitaminą “C” vadiname prieš 
škorbutiniu vitaminu.

Kai vitamino “C” kūnui 
pristinga, tai gaunama liga 
— škorbutas (scurvy).

Škorbuto požymiai—simp
tomai yra šie: Liga pasi
reiškia išlėto; iš pradžių 
žmogus greit pavargsta, jam 
darosi silpna, veidas išblyš
kęs. Paskui dantų smagenys 
paburksta, kraujuoja, bur
nos kvapas dvokia, ir vėliau 
dantys iškrinta. Be to, kai 
kuriems dažnai iš nosies 
kraujas bėga. Jei ligonis sa
vo ranką, koją, ar kitą ku-; 
rią kūno dalį stuktelėja kur 
nors, tai po oda tuojau pa
sipila kraujas, toji vieta su
tinsta, pasidaro karšta ir 
skaudi. Paskui užgautojoj 
vietoj gali atsiverti žaizda 
(ulcer), nors ne visiems tai 
atsitinka. Kraujas tampa 
per bliednas, žmogus pasi
daro anemiškas, širdis smar 
kiai plaka, kojos truputį su
tinsta ir t.t.

Seniau škorbutas buvo la
bai praplitęs tarp jūrininkų 
ir tūkstančiai jų nuo tos li
gos mirdavo. Rusijoje iki 
šiol baisiai daug žmonių ser
ga škorbutu. Amerikoje 
škorbutas labai retai kada 
pasitaiko, mat čia beveik 
per ištisus metus žmonės 
gauna šviežių daržovių bei 
vaisių. Bet biednesnių lietu-
vių tarpe, ypač pavasarį, su- j priežiūros, nes gali širdį su-
sirgimų škorbutu visgi pasi-i gadinti ar kitokią ligą gau- | jams bus duodamas valgis
taiko. Pavasarinis nusilpi 
mas paeina nuo “C” vita
mino trūkumo.r

Škorbutą galima sėkmin
gai pagydyti vartojant val
gius su vitaminu “C”; bet 
jei dantys jau iškrito, tai 
kitas neataugs... ir nuo poo
dinių kraujatekių atsivėru
sių žaizdų randai pasiliks 
visam amžiui. Geriausia prie 
monė išvengti škorbuto ir 
pavasarinio nusilpimo tai 
valgant maistą turintį sa
vyje vitaminą “C”.

Vitamino “C” randasi 
daug: (1) šviežiose daržo
vėse, ypatingai šviežiuose 
kopūstuose, galvinėse salo
tose, špinakuose, svogūnuo
se, gručkuose, pienių bei 
burokų lapuose. (2) Oran
džių, citrinų bei tomaičių 
sunkoje. (3) Piene.

“THAT LITTLE GAME”------- A Solitary Yellow Boy Medicinos daktaras O. von 
Lillienfeld-Toal, priskirtas 
prie Vokietijos reicho komi
saro “Ostlande”, rašo, kad 
per rusų okupaciją nusmu
kusi gyventojų higiena. To 
dėl gyventojai kviečiami 
kreipti daugiau dėmesio į 
kūno, drabužių ir butų šva
rą. Visuose valsčiuose turi 
būti įrengtos dezinfekcijos 
įstaigos.

Vitamino “C” ypatybes: 
— Šį vitaminą labai greit 
sunaikina džiovinimas, karš
tis ir alkalinai (šarmai). O 
tai yra labai svarbu žinoti 
kiekvienai šeimininkei. Daž
nai žmogus valgo pasirink
tą maistą manydamas, kad 
j is suvartoja daug vitami
nų “C”, o tikrenybėje jo kū
nas to vitamino visiškai ne
gauna. Ir štai kodėl jo ne
gauna: jei daržovės išves
dama, tai jau vitaminas ‘C’ 
pražūna; jei pavalgęs salo
tų, ar žalių kopūstų, ar iš
gėrę orandžių sunkos, o pas
kui išgeria sodos, tai soda 
tuojau sunaikina vitaminą 
“C”. Arba jei išgeria kar
čiosios druskos vidurių liuo- 
savimui po to kai suvalgo 
daržovių, tai vitaminas “C” 
susinaikina.

Taigi šeimininkės žinoki
te, kad džiovintose daržovė
se, prezervuotose daržovėse, 
virintose daržovėse bei vai
siuose, vitamino “C” nesi
randa. Labai svarbu valgyti 
tik šviežias ir žalias daržo
ves bei vaisius, jei norima 
gauti pakankamai vitamino 
“C” ir išvengti škorbuto bei 
kūno nusilpimo. Žinokite ir. 
tai, jog nėra tokių tablečių, 
kuriose būtų vitaminas ‘C’.
Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas M. T. — Ne
patarčiau tamstai vartoti 
“thyroid extract” vaistus 
suliesėjimui be gydytojo

ti.
Atsakymas A. V. — Ačiū 

už tamstos laiške pareikš
tus man komplimentus. Į 
tamstos klausimą ar gerai 
yra išplovus plaukus trinti 
galvą su citrinos sultimis, 
atsakau teigiamai. Muilo 
šarmas kenkia plaukams; 
bet ištrinkus plaukus su 
muilu ir paskui ištrinus su 
citrina, tai citrina neutrali
zuoja muilo šarmą. Tik po 
to reikia nuplauti su tyru 
vandeniu.

Atsakymas U. P. — Daž
nai pasitaiko, kad kūdikiai 
gauna ekzemą nuo netiku
sio maisto. Tamsta tuo rei
kalu pasitark asmeniškai sų 
gydytoju. Vien tik paten
tuotomis mostimis ekzemos mo prievolės atleidžiamas 
kūdikiui nepagydysi, tas net i tas žuvies kiekis, kurį žve-
gali jam pakenkti.

DR A t O A 8

KARO LAIVAS AR IZONA LIEPSNOSE

C*Drau<aa” Acme teiepaoce* M
U. S. karo laivas Arizona liepsnoja Pearl Harbor japonų atakos laiku gruodžio 7 d. Nepaprastai dramatiškas'*' 

atvaizdas. Nuotrauka padaryta per atakas. U. S. Navy photo. Tik tomis dienomis išleista.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rūtos” kooperatyvo vie- (reikalams. Kas šiam pot-

<snai krautuvei Vilniuje, Gedi 
mino g. N. 4, pavesta par
davinėti maisto produktus, 
tiktai Vokietijos piliečiams, 
apsigyvenusiems Vilniuje.

Per pereitas Kalėdas eg
lutes buvo leista pardavinė
ti tiktai valdinėms medžio 
prekybos įstaigoms. Vilniui 
buvo paskirta 4,000 eglučių.

“Valgio” bendrovė įrengia 
Vilniuje 3 valgyklos, kuriose 
nepasiturintietlftf gyvento-

pigiomis kainomis.

Laikraščių žiniomis, Kau
ne sudegė medžio apdirbimo 
ir baldų gamybos fabrikas. 
Gaisrą gesino visos Kauno 
gaisrininkų komandos. Pra
dėtas tardymas dėl gaisro 
priežasčių. Laikraščiai fab
riko pavadinimo nepateikia.

Vokiečių generalinis komi
saras Lietuvoje išleido pot
varkį, pagal kurį žvejams 
draudžiama pardavinėti su-
gautą žuvj tiesiogiai preky-tmaa apatiniuose kaimuose 

esąs sunkiai įmanomas. To
dėl esą nusistatyta taisyti 
mažiau nukentėjusius na
mus.

bininkams ar vartotojams. 
Visos žuvys turi būti prista
tomos Lietuvos valstybiniam 
žuvies trestui. Nuo pristaty

i jys sunaudoja savo ūkio

varkiui nusikals, bus nubau 
stas, be to, tokiais atvejais 
gali būti atimtas žvejojimo 
laivas ir uždrausta verstis 
žvejyba.

Alytaus vartotojų koope
ratyvas persitvarkė. Nau- 
jon valdybon išrinkti: agr. 
Matulionis, agr. Našliūnas, 
ūkininkas Rėklaitis, Stadal- 
nikas ir Luobikis, o revizi
jos komisijon—burmistras 
Matulionis, Babilius ir Pan
gonis. Iš kooperatyvo pelno 
500 markių paskirta Savi
tarpinei Pagalbai.

Dr. Kazys Sruoga yra pa
skirtas tiekimo ir paskirsty
mo įstaigos maitinimo val
dybos valdytojas.

“Deutsche Zeitung im Ost
land” aprašinėja, kad Rasei
niuose iš 753 miesto namų
sugriauta 237, t. y. .vienas 
trečdalis. Ne visi be pašto- PIan» ir laiku numaty!> vi-
gės likę gyventojai ligšiol 
apgyvendinti pakenčiamose 
patalpose. Jų apgyvendini-

Kelmėje be pastogės liku
siems gyventojams barakai 
esą jau baigiami statytu

Iš laikraščių matyti, kad 
Vilniaus II policijos nuova
dos pareigūnai yra nuovados 
viršininkas Vaišnys ir kari
ninkai Jakimaitis ir šukaitis.

Geras draugas yra mano 
artimiausia giminė.

Saliamonas

LATVIJOJ RASTAS SLAPTAS 
BOLŠEVIKŲ DOKUMENTAS
Dokumente išdėstyta priešsovietinio elemento 
išsiuntimo operacijos iš Pabaltės valstybių

trumpu laiku prieš operaci 
jos pradžią. Apskričių “troi- 
kos” laiku parūpina reikalin

— Iš latvių šaltinių pra
nešama, kad Latvijoje su
rastas dokumentas, kuris 
vaizduoja, kokiu būdu buvo 
įvykdytas “priešsovietinio 
elemento” išsiuntimas iš Pa 
baltijo valstybių. Šis doku
mentas vadinasi “Instrukci
ja apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos priešsovietinio ele-
mento išsiuntimo operacijos būti sudėstyti pagal opera-
įvykdymo tvarką”.

Šioje instrukcijoje pasa
kyta. “Priešsovietinio ele
mento išsiuntimas iš Pabal
tijo respublikų yra svarbus 
politinis uždavinys. Jo pa
sekmingas išsprendimas pa
reis nuo to, kiek rūpestingai 
apskričių “troikos” ir ope
ratyviniai stabai sugebės pa 
ruošti operacijos įvykdymo

gąsias transporto priemones 
operatyvinėms grupėms iš
vežioti į operacijos vietas 
kaimuose. Intsruktavus ope
ratyvines grupes, joms įteik 1 dys specialiniai tam tikslui 

tar-iami dokumentai apie išsiun
čiamuosius. Dokumentai turi

tyvines grupes, valsčius ir 
kaimus tokiu būdu, kad jų

sa, kas reikalinga. Operaty
vinių grupių (areštuojančių
jų) instruktavimą apskričių 
“troikos” atlieka operacijos 
išvakarėse maksimaliniai

Antanina Raukienė mirė
Giminės paieškomi 
Chicagoje!

Antanina Raukienė, iš 
East St. Louis, III., mirė va
sario 2 d., 1942 m. Ponios 
Raukienės giminės paieško 
velionės brolius, kurie pa- 
skutinuoju taiku, kaip gir
dėta, gyvena Chicagoje.

Ponia Raukienė turėjo du 
brolius, Valerijoną ir Alek
sandrą Grinius.

Užpraeitą savaitę, sausio 
26 d., 1942 m., velionės vy
ras, Juozas Raukas, mirė ir 
jojo brolis buvo atsilankęs 
į Chicagą. Būtų gerai, jei 
broliai ar giminės praneštų 
ponams Griniams apie po
nios Raukienės mirtį. Yra 
svarbu, kad šeimos nariai 
kuogreičiausia susisiektų su 
Valerijonu ir Aleksandru 
Griniais.

Aštrūs liežuviai skaadžiaa 
daria negu kardai.

trukdymų. Atvykusios į kai
mus, operatyvinės grupės, 
prisitaikydamos reikiamo 
slaptumo, susižino su vals
čių sovieto pirmininku, sek
retorium bei nariais ir iš
aiškina išsiunčiamų šeimų ti
kslią gyvenamą vietą.

Darant kratą, išsiunčia
miems pranešama, kad vy
riausybės nutarimu jie iš
siunčiami į kitas Sovietų Są 
jungos sritis. Turint galvo
je, kad išsiunčiamųjų daugu
ma turės būti areštuota ir 
apgyvendinta specialinėse 
stovyklose (logeriuose), o jų 
šeimos turės būti apgyven
dintos specialiniuose punk
tuose tolesnėse srityse, rei
kalinga išsiunčiamos šeimos 
galvos ir šeimos narių suė
mimo operaciją atlikti vienu 
metu, nieko iš anksto nepra 
nešus apie būsimą perskyri
mą.

Visa šeima siunčiama iki 
pakrovimo stoties viename 
vežime ir tiktai pakrovimo 
stotyje šeimos galvos patal
pinamos į atskirą nuo šei
mos vagoną, skirtą šeimos 
galvoms. Susikrovimo metu 
išsiunčiamųjų bute šeimos 
galva turi būti įspėtas, kad 
asmeniški vyrų daiktai su
dėtini į atskirą čemodaną, 
nes išsiunčiamųjų vyrų” sa
nitarinis apdirbimas” (sani
taras ja obrabotka) įvyks at
skirai nuo vaikų ir moterų. 
Pakrovimo stotyse areštuoja 
mieji šeimos galvos talpina
mi atskiruose, jiems skirtuo 
se, vagonuose, kuriuos nuro-

paskirtas operatyvinis 
nautojas”.

Šis šiurpus dokumentas 
yra per daug aiškus, kad 
būtų reikalingi kokie komen

išdalinimas vyktų be susi-1 tarai...

z-YOU GIRLS WH0 SUFFERa
• Distress From MONTHLY •

FEMALE VVEAKNESS
įb 1AND NEED TO BUILD UP

RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or 
any one of these symptoms. do 
you suffer headache, cramps, back- 
ache, nervousness, weakness, 
cranklness, distress of “lrregularl- 
tles," periodą of the blues, a bloated 
feellng—due to functlonal monthly 
dlsturbances?

Then start at once — try Lydla 
Plnkham's Compound Tablets 
(wlth added iron). Plnkham's 

• Tablets are famous for relievlng 
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and women report

v__________________________

remarkable beneflts! Taken regu
larly-they help build up reslstance 
agalnst such annoylng symptoms.

Lydla.Pinkham’s Compound 
Tablets are also erpectally helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
ahd energy. Follow label dlrec- 
tlons. WORTH TRYINGI e

TRAO

Lošt —a cough due to a cold — thanks to the 
soothiog actioo of Smith Brotheri Cough 
Dropa. Keep a boa haody these dayi! Two 
klodą, both good, both effective, both deli- 
cious: —Black or Menthol. Aod štili only 5f.

SMITH BROS. COUGH DROPS
LACK OR MENTHOL- 5*

Everybody ravės about your 

, Peg.V/hat’s the secret?

MIRACLE WHIP! 
I Its "different” flavor 

alv/ays makes a hit.

R

millions AOlll—Miracle Whip does work vonders 
with saladsl A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia 
by far America’s favorite salad dressing.

.* ** * * *•*-**-♦-*-*^*a^*-** *
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Peržiūrėjus kandidatų sąrašas
Ccok county ir Chicagos miesto politinių partijų bo

sai jau sustatė kandidatų sąrašą būsimiems nominaci
jų rinkimams balandžio 14 d. Iš tų partijų sąrašo pa
stebime, kad kandidatais pirmoje vietoje statomi be
veik išimtinai vadinamieji politikieriai, “savi”, partijų 
žmonės, Sąrašai yra paįvairinti įvairių tautinių grupių 
kandidatais. Yra ir lietuvių. Demokratų partija vėl iš
statė teisėjo Jono Zūrio kandidatūrą miesto teisėju, res
publikonai gi įtraukė į miesto teisėjų kandidatų sąra
šą adv. Antaną Olį.

Vakar šioje pat vietoj rašėme, kaip svarbu yra mums 
lietuviams pildyti svarbią pilietinę pareigą — balsuoti 
per rinkimus. Gausingai balsuodami daug galime pa
dėti savo tautiečiams prasimušti į politinio gyvenimo 
ir veikimo viršūnes.

Mes tuo tarpu galime su pasitenkinimu konstatuoti, 
kad, vis dėlto, abi didžiosios partijos matė reikalo sta
tyti kandidatais bent po vieną lietuvį. Tai yra gana 
reikšminga. Vadinasi, su lietuviais rimčiau imama skai
tytis.

Tačiau mes manom, kad lietuviams visai nedaug te
duodama. Atsižvelgiant į lietuvių skaičių Chicagoj ir 
Cook county turėtų būti daugiau lietuvių kandidatų 
pastatyta. Teisėjų vietos yra aukštos ir garbingos. Bet 
politiniame sąjūdyje jie daug jėgos neturi. Jie mažai 
turi progos kitus tautiečius traukti politikos veikiman 
arba, aiškiau kalbant, duoti saviškiams apmokamų dar
bų įvairiose valdžios įstaigose.

Čia daugiausia bus mūsų pačių kaltė. Mes dar neįpra
tome dalyvauti politiškame veikime organizuotai ir vie
ningai. Be to, ir apsukrumo pakankamai neparodom. 
Kenkia mums ir tai, kad dažnai mūsų tautiečiai, be- 
prasimušą į viršūnes, vieni kitiems ima pavydėti ir net 
daryti trukdymus. Tai yra vienas iš didžiausių stabdžių 
ir viena didžiausių kliūčių prieiti prie bent kiek dides
nio laimėjimo.

Tuo tarpu turėsime pasitenkinti tuo, kad partijų vir
šūnės lietuviams paskyrė. Jaučiam, tačiau, kad paskyrė 
labai mažai. Taip įvyko dėl to, kad nebuvo organizuoto 
stipraus spaudimo į partijų vadovybes. Tai gera pa
moka ateičiai. 9

Teisybės žodis
Latvijos pasiuntinybės Vašingtone biuletenio Nr. 62 

duodamas labai stiprus ir teisingas atsakymas “Soviet 
War News” pamfletui, išleistam Sovietų informacijos 
biure Londone. Ten buvo įdėtas straipsnis apie Suo
miją ir Baltijos valstybes. Tame straipsnyje pripasa- 
kojama labai daug melagysčių kurias latvių biuletenis 
atitaiso. Ten aiškiai įrodoma, kad Baltijos tautos visa
da kovojo dėl savo teisių, kovojo ir su caristine Rusija 
ir su bolševistine. Jos visada kovojo ir su vokiečių Im
perializmu. Ten aiškiai įrodoma, kad 1940 m. birželio 
mėn. Baltijos kraštas jėga buvo okupuotas, kad “pra
vestieji rinkimai” tai tik buvo fikcija, nes kandidatų į 
“seimą” sąrašas buvo tik vienas ir žmonės už tą sąra
šą policijos ir kariuomenės pagalba buvo verčiami bal
suoti. Dėl to tie “seimai” neturėjo teisės kalbėti Balti
jos tautų vardu. Konstatuojamas ir tas faktas, kad 
Baltijos valstybės buvo okupuotos su Hitlerio žinia ir 
pritarimu. Primenama bolševikų sulaužytos sutartys ir 
daug kitų dalykų. Be to, gana plačiai nušviečiama Lat
vijos ekonominė ir kultūrinė pažanga, kuri buvo pada
ryta laisvo ir bepriklausomo gyvenimo laikotarpiu. 
Tarp kitų dalykų latvių biuleteny pabrėžiama:

“Latvija ir kitos Baltijos valstybės visuomet buvo 
tradicinės Vokietijos priešininkės. Tai yra faktas, ku
ris niekuomet, ypač dabar, negali būti neįvertintas. Vo
kiečiai niekuomet nebūt pasiekę taip lengvų pasiseki
mų įsiverždami į Rusiją, jei nebūt sunaikintos Latvijos, 
Lietuvos k Estijca armijoj it jei gyventojainebūt Uig
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labai terorizuojami. Tik vien Latvija be jokio klausi
mo būt sudarius 10 divizijų priruoštų ir ryžtingų vyrų, 
kurie būt didvyriškai kovoję drauge su rusais prieš vo
kiečius, jei ten būt buvęs bent mažiausias noras iš So
vietų pusės pagerbti Latvijos valstybės intergritetą.”

Toliau kalbama apie tai, kad latvių tauta su didžiau
siu ryžtingumu kovos dėl savo nepriklausomybės. Lat
viai niekuomet nepriimsią nacizmo. Jie visada kovosią 
su prispaudėjais ir svetimais užpuolikais. “Teutonai —' 
latvių tautos priešai Nr. 1.” Gale pasakoma, kad lat
vių tauta jungiasi su civilizuotu pasauliu smerkdama 
agresorius nacius, italus ir japonus.

Šmeižė Ameriką
“Naujienų” 29-tame numery paduodama visa eilė bol

ševikų “Laisvės” citatų, iš kurių aišku, kad visai dar 
neseniai lietuviškieji bolševikai buvo didžiausi pronar 
ciai ir hitlerininkai. Bolševikai prez. Rooseveltą vadino 
apgaviku ir streiklaužiu; jiems, bolševikams geriau 
Hitleris negu Anglijos “imperialistai”; jie tada rašė, 
kad nacių agentai yra “laisvės šalininkai”. Toliau “N- 
nos” nurodo, kaip bolševikai šmeižė Ameriką:

“Šitokią pro-nacišką propagandą “Laisvė” vedė Iki 
pat birželio 22 dienos. Užimtų ištisus puslapius, jeigu 
mes norėtume bent kiek pilniau nušviesti tą purviną 
komunistų darbą, kurį jie dirbo per dvejus metus, 
stengdamiesi padėti Hitleriui.

Bet bus ne pro šalį paminėti čia dar vieną, ypatin
gai šlykštų "Laisvės” išsišokimą prieš Amerikos val
džią. Kuomet nacių submarinai pereitą vasarą pas 
kandino Amerikos laivą “Robin Moor”, tai “Laisvė” 
parašė:

“Ir vėl ‘Incidentas Nepavykęs.” (“L.” 1941 m. birž. 
19 d.)

Komunistų organas aiškino, kad ne naciai kalti dėl 
to laivo paskandinimo, o “karo šalininkai” Washing- 
tone, kurie, girdi, nori išprovokuoti “incidentą” su 
tikslu įvelti Ameriką į karą!

Šitaip judošiškai Bimba, Mizara, šolomskas, Vidi- 
kas ir kiti komunistiški penktakojai teisino Hitlerio 
jūrų “barškančias ąngis” ir purvais drapstė Ameri
ką!

Ir tai jie darė viso tik už trijų dienų prieš tai, kai 
Hitleris užpuolė sovietų Rusiją! Tačiau, kuomet Sta
lino imperija tapo užpulta, tai tie patys Hitlerio če- 
batlaižiai ėmė šaukti, kad Amerika turi duoti Rusi
jai kaip galint daugiau pagalbos.

Su birželio 22 diena jie staiga virto “Amerikos pa
triotais” — ir ėmė net “pro-naciais” vadinti tuos, 
kuriuos pirmiau jie nuolatos plūsdavo “Anglijos im
perializmo rėmėjais”!

Didesnių besarmačių ir šarlatanų dar pasaulyje nė
ra buvę.”

Pasakyta stipriai, bet teisingai. Tiesiog gėda prisi
pažinti, kad lietuvių tarpe yra tokių besarmačių.

Prancūzijos katalikai
“Darbininkas” rašo apie tai, kaip Prancūzijos kata

likai stengiasi atsistatyti ir, tarp kitų dalykų, sako:
“Į tą klausimą patys prancūzai atsako: jie kiek 

įmanydami stengiasi grąžinti katalikybę ir pagilinti 
religinį gyvenimą. Tuomi pripažįsta, kad tautos su
smukimo priežastis glūdi tikybos ir doros paneigime. 
Dabar jau kaip ant delno aišku, kad apsileidimas re
ligijoj visados eina greta su doroviniu ir, pagaliau, 
patriotiniu sunegalėjimu. Kad ir vėlai, prancūzai bet 
gi puolėsi tą klaidą atitaisyti. Nelengvas tai uždavi
nys. Visų pirma trūksta dvasios vadų. Prancūzijos į- 
statymai siunčia kunigus į frontą ne vien kapelionais, 
bet ir kariais — kovotojais. Tūkstančiai jų žūsta. Dau
gelis tebelaikomi vokiečių nelaisvėj, nes bedieviai na
ciai gerai žino, kuriuos tautos vadus reikia ko ilgaau
siai nelaisvėj laikyti. Tad po kiekvieno didesnio karo 
Prancūzijoj labai trūksta kunigų. Be to, dėl padali

nimo Prancūzijos į okupuotą ir neokupuotą, nemaža 
vyskupijų tapo suskaldyta: viena dalis vokiečių žinioj, 
kita — laisvojoj Prancūzijoj. Suskaldytos vyskupijos 
ir sumažybinta dvasiškija tai labai stambios kliūtys 
religiniam gyvenimui gaivinti, bet katalikai darbuo
jasi ryžtingai. Pirmiausia atkreipė rimto dėmesio -į 
vaikų auklėjimą. Mokyklosna gražinta religijos dės
tymas. Organizuojama katalikų jaunimas. Steigiama 
prirengiamosios dvasinės seminarijos. Labai sunku su 
lėšomis, nes maistas pernelyg pabrango. Tačiau semi
narijoms paremti vis dėlto sukelta virš milijono fran
kų.”

Svarbi lietuviams diena
Reikia pripažinti, kad mūsų visuomenėj šiemet per- 

maža susidomėjimo rodoma Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo (Vasario 16-tos) minėjimu. Permaža 
apie tai kalbama spaudoj ir susirinkimuose. Pora sa
vaičių greit prabėgs ir rengimo komitetai savo darbo 
nebus tinkamai atlikę. Todėl parodykime daugiau rū- 
gestingume ii ucliimo.

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 5 d.)

Vokietija Amerikai nusi
leidžia.... Santykiai tarp 
Jungtinių Valstybių ir Vo
kietijos labai įtempti. Bet, 
regis, kad Vokietija Ameri
kai nusileis ir krizė tuo baig
sis. Pastebėtina, kad Jung- 
nių Valstybių viešoji opini
ja stovi už ryšių pertrauki
mą su Vokietija.

r
Pramato karą.... Londono 

spauda vienbalsiai tvirtina, 
kad karas tarp Jungtinių 
Valstybių ir Vokietijos yra 
neišvengiamas.

•
Ir turkai civilizuojasi.....

Turkijos parlamentas nu
sprendė visame krašte įves
ti Grigoriaus kalendorių, ku 
ris yra visoj Europoj. Lig- 
siol turkai naudojo maho- 
metonišką kalendorių.

•
Didelė nelaimė Chicagoj... 

Dideliam apartamentiniam 
name, 813 W. 14 St., vakar 
naktį, kai keliolika šeimų 
miegojo kilo didelis gaisras, 
kuriame žuvo daug žmonių. 
Kas ir suspėjo išbėgti lau
kan, tą sukniubdė dideli šal
čiai — keliolika laipsnių že
miau zero.

Rooseveltas siūlosi armi
jom.. Pulkininkas Theodore 
Roosevelt, buvusis preziden
tas, siūlosi armijon ir pra
šo leidimo suorganizuoti sa
vanorių diviziją, kuriai ap
siima vadovauti.

Ketvirtadienis, vas. 5, 1942

Po svietą pasidairius
Karas priverčia dirbti ne 

tik žmones, bet ir gyvulius. 
Anglijoj dėl karo labai trū
ksta maisto. Gyventojams 
nustatyta tam tikros maisto 
normos. Bet maisto reika
lingi ne tik žmonė3, o ir 
gyvuliai. Sakysim, katės. 
Maisto administratorius, sa
koma, nustatė ir joms nor
mas, bet tiktai toms, kurios 
dirba, tai yra peles gaudo. 
Tinginės katės Anglijoj ba
dauja, kaip ir tinginiai žmo
nės.

Prieš karą, kucmet dar 
Amerike buvo galima auto
mobilius pirkti, viena šeima, 
nutarus pirktis automobilių 
susiginčijo dėl vieno “svar
baus” dalyko. Žmona norėjo, 
kad automobilius būtų su 
“running board”, o vyras — 
be. Pagalios prieitą prie to
kio kompromiso: automobi
lius nukuktas be ’ iunning 
board ’. t.oaau toji lenta pri 
dėta dės į ėję pusei*, kur 
moteris važiuodama sėdi.

Vienos Mass. valstybės 
kolegijos prezidentė kalbė
dama studentėms pareiškė, 
jog merginos tiktai laiką ei
kvoja vaikščiodamos su ka
reiviais. Anot jos: “They 
are no good matrimonial 
risk, so why go out with 
them?”

Iš Afrikos gavau tokią 
naujieną: Nežiūrint elhSftioC*karo laukinių žvėrių medžio
jimas tęsiamas. Bet nežiū
rint medžiojimo žvėrys, kar
tais, iškerta nei sapne ne
sapnuotą šposą, štai, vie
nam medžiotojui stovykloj 
išsikepus gerą steiką ir pa
sidėjus valgyti, atbėgo leo
pardas, pagriebė nuo lėkštės 
steiką ir dingo džiunglėse. 
Medžiotojas taip supyko, 
kad net neteko apetito.

Neužmirškime, kad vasario 16 d., kurioj prieš 24 me
tus buvo paskelbta Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės deklaracija, visada turės didelės reikšmės lietuvių 
tautos gyvenime. Ji visada pasiliks minėtina. Šiemet 
ypač yra svarbu ją iškilmingai minėti, gausingas žmo
nių minias į iškilmes sutraukti, plačiai išgarsinti ją 
kitataučių spaudoj. Vasario 16 d. minėjimo komitetai 
privalėtų kviesti į iškilmes su prakalbomis aukštus 
valdžios pareigūnus. Tesusipažįsta jie su lietuvių tau
tos troškimais ir siekimais. Gal tada didesnę paramą 
duos tautai, kovojančiai už savo teises ir siekiančiai 
nusikratyti žiaurios vokiečių okupacijos.

Vienas misionierius grį
žęs į Ameriką iš tamsiosios 
Afrikos suruošė paskaitas 
apie puslaukinių žmonių gy
venimą ir misionierių kilnią 
darbuotę skledžiant Dievo 
žodį. Į paskaitas nuvyko ir 
vienas visus save garsinąs 
labdarys. Su savim pasiė
mė ir savo mažą sūnų.

Po paskaitos misionierius 
paprašė susirinkusiųjų sudė
ti misijų reikalams. Žmonės 
gausiai metė pinigus į uždą 
rytą-dėžutę. Ąu^ojo ir tasai 
labdarys. . t •'

Po paskaitos tasai labda
rys pasikvietė misionierių 
pas save užkandžiui. Pasi
kvietė ir keletą kitų draugų. 
Valgant prie stalo vaikutis 
atsiminė misionieriaus pa
sakojimus apie Afrikos žmo 
nių gyvenimą, kad jie ten, 
ypatingai vaikai, visuomet 
nuogi vaikšto, ir garsiai pa
klausė :

— Kunigėli, ar, ištikrųjų, 
Afrikoje žmonės, ypatingai 
vaikai, vaikšto nuogi?

— Taip, vaikeli; ne visur, 
bet daugely vietų.

— Tetuk, — kreipdamasis 
į tėvą vaikas paklausė, — 
kam tad tu, kai misionierius 
rinko aukas į dėžutę įmetei 
guziką nuo kelnių. Juk jis 
Afrikos gyventojams nerei
kalingas

į PAV E THE WAY
Nauji Priežodžiai

Kas rėdos tas pliuškis, 
kas nesirėdo, tas suskis.

SULAIKYTA KAIPO 
ŠNIPAS

("Draugas" Acme telepnoto)

Mrs. Frances Goellert 
Gros areštuota Los Angeles, 
Cal. Kaltinama, kad ji gel
bėjusi savo vyrui espionaže,
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
\

Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte
v •

(Tęsinys)

Rugpiūčio 12 d.
Visai po mūsų tėvų langais stovi suolas, čia susiren- neaugebėję įsikurti Tėvynė- 

ka daugiausia pasimatymams. Šiandien ant jo sėdėjo ko- i je, ieįę|oei į platųjį pasaulį

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
kyklas — atvykusios 1938 
to. iš J. A. V. seserys pran
ciškietės; 3 suaugusių cho 
nai; 2 vaikų choreliai ir ke 
lėtas knygynėlių.

K. SABAS

toisaro MakarOvo tarnaitė su vienu vaikinu. Iš karto bu
vo matyti, kad jie amūro valdžioje. Jaunuolis, gana pado
riai apsitaisęs sakė:

— Aš jūsų vieno klausiu, Daša? Kiek metų jūs išsau
gojote savo nekaltybę vienuolyne ir esate dėl to laimin- je ^924 
ga? Sudeginus vienuolynus ir vienuoles išvaikius, kur pa
sidėjo jūsų Dievas?

Daša nieko neatsakė.
— Kiek jūs metų dabar, dovanokite už tokį klausi-

Brazilijos lietuviui 
kolonija

Praėjus Pirmojo Pasauli
nio karo audroms, Lietuvo
je dauguma lietuvių, ener-'
gingesnlų ir turinčių savos Lietuvių Sąjunga 
žemės, ėmėsi atstatinėti ka- Brazilijoj 
ro audrų sunaikinta aulus; a organizacija įkurtaj 

kiti gi. silpnesnės energijog, 1931 m lapkri{io mėn. 3 d.' 
Jos pagrindinis tikslas yra 
globoti ir rūpintis lietuvių 
mokyklomis; sudaryti teisi
nį pagrindą kitoms organi-j 
žarijoms veikti ir bendrai

sau laimės ieškoti.
Tuo būdu, pirmieji po di

džiojo karo lietuviai emig
rantai į Braziliją atvyko a-, koordinuoti ir derinti visuo- 

m., o nuo 1925 m. meninio ir kultūrinio darbo
jau prasidėjo jų tikrai ma
sinis plūdimas. Taip kad,

JO NEPAISYTA

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

Ką mačiau keliaudamas, per įvairius 

kraštus, į laisvės šalį.

(Tęsinys)

7. Tremtinių bažnyčia - miškas

Gleisgarbeno lagerio lietuviai katalikui tremtihial 
rūpinosi sekmadieniais turėti pamaldas, bet lagerio vo
kiečių vadovybė atsakė, kad neleisią, nes čia esą įvairių 

("Draugas** Acme telephoto) tikėjimo Žmonių.

Eilinis kareivis Joseph Sekmadienio rytas, 10 valandą nemažas būrys lietu- 
veiklą. Jos žinioj yra trys Li;)ckard 20 m. amž., iš Wil-, vių pasiieško miške gražią vietą, ant šaunaus kalnelio

mą

lietuvių pradžios mokyklos: haln rt p& kursgruo
pastaruoju metu, pagal ra D. L. K. Vytauto, Dr. V. Ku- 7 d anksti rytą Hava- iš kunigų skaito mišių maldas, o visi susitelkę maldauja 
žilų valdžios oficialius da- dirkos ir Dr. J. Basanavi- J J

susiburia gražus būrys tremtinių vyrų Ir moterų; vienas

— Dvidešimts septynerių, — atsakė rausdama Daša. Bražiliją iaikomK 44,803
— Dvidešimts septynerių, paskui po vienų metų 28, .. . ... . , , , ._

vėliau 30, o paskui būsite sena karvė! Kam jūs laikotės Atvykusius lietuvius čia n re^) 1 1
ir griaujate gamtos įstatymus? 1 Pasitiko neįprastos gyveni- ^kymą. Be to kad jaum-

— Aš būčiau vienuolyne, jei jūs, bolševikai, nebūtu-! mo sąlyg°s> 0 YPač tuos, ku-.®1*8 aigęs mo y as nenu
mėtė visko išgriovę! Nors dabar nėra vienuolynų, bet aš rie pakliuvo į fazendas (dvaĮ J _ nu,0 ,
gyvensiu, kaip vienuolyne! — atsakė Daša. ( rus) dirbti. Tad prasidėjo

— Tai padarysite didžiausią kvailystę! Jūs esate įdo- bėgimas j miestus. Kadangi
mi moteris, ir dėl jūsų vėlybos nekaltybės jūs dar įdo- ^ao Pau^° miestas yra vie-
mesnė! Duokite man savo rankutę! nas iš didžiausių pramonės

— Na, jei ne, tai ne! — atsakė grubiai ir užgaulingai centr4» tai mūsų tautiečiai
vaikėzas. — Bet naktį jūs pati manęs ieškosite, tą jums daugumoj į jį ir susimetė, 
sakau, matysite!... Klausykite, Daša, kam priešinatės, tik- T°dėl, Sao Paulo mieste da
rai Dievu tikite? bar Pakaitoma apie 12,000

Kur dingo Dievas, jei per politinį karą viskas buvo lietuvių. Kituose miestuose 
išgriauta ir sudeginta? Prie Volgos motinos valgė savo žymiai mažiau, pavyz- 
vaikus, ir kodėl tada jūsų Dievas neatėjo į pagalbą? Ma- džiui. Rio de Janeiro gyve 
tote, nėra jokio Dievo! Jei Dievo nėra, tai kam dar spir- na aPie ^00 lietuvių, Porto 
tis? Viskas leista, kas galėtų ką uždrausti... Pasakykite ^e^reM «-pie 300, o u- 
man, ar buvote laiminga ten, vienuolyne, ką ypatingo da- 8^eP’ išskyrus vieną kitą šei 
vė jums Dievas? Na? Nieko? Na, ko tylite? 1 mą apsigyvenusią kuriame

.... . . . . _ juose praktikavosi kiaušy-. Dievo, kad Lietuva vėl išvystų laisvės saulę. Tremtinių
vinius, įe uvių atvykusių į čiaus. Visas sąjungos deme- mQ jr įfcgįrdo maldos tą valandų susijungė su pavergtų brolių lietuvių

sys ir pastangos pirmon ei- japoQų lėktuyų atskridimą

jungos, kaip aukščiau pami
nėta, yra Sporto Sąjunga 
“Lithuania”, kur buriama 
jaunoji karta. Sąjungos tur
tas įkainuojamas virš 200,- 
000 litų vertės.
Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto 
vardo lietuviui pradžios 
mokykla

Si mokykla priklauso Lie-

Daša tylėjo. Į kambarį atėjo Irena ir Nataša ir mane nors mažame miestelyje, gy-
pašaukė. Gaila, pašnekesio negalėjau ligi galo išklausyti. •vena provincijoj, tarnauda

mi fazendose arba dirbdami 
savo nuosavuose ūkeliuose.

Taip kad, bendra ekono
minė lietuvių padėtis, išsky

Rugpiūčio 14 d.
Šiandien Otmaras pakeltas docentu. Koks džiaugsmas, 

bet jis turės dabar dar daugiau darbo. Sudarytas naujas 
paskaitų tvarkaraštis, jis dėstys dar ir anglų kalbą.

Atėjus mums po pietų į seminarą, profesorius Deni- 
sovas štai ką pasakė:

— Aš turėčiau skaityti pedagogikos technikume pas
kaitas, bet man trūksta laiko, galėtumėte jūs jas paimti.
Sutinkate?

Žinoma, sutikau mielai.
— Nepamirškite, — įspėjo jis mane, — kad paskai- ‘ 

tas turite skaityti Markso pasaulėžiūroje, taip mes turi
me visi dabar daryti.

Rugpiūčio 21 d.
Mane priėmė į pedagoginį institutą, tuoj pradėsiu 

skaityti savo paskaitas.
Kartais veik esu apsvaigusi gyvenimo laime. Viskas 

mane džiugina: saulė, upė, gėlės, žolė ir čiulbanti paukš
čiai, net katytė, tingiai išsitiesusi saulėje... Pati kaip
gyvulėlis džaugiuosi gyvenimu... i

• i
Be galo mėgstu savo paprastą, nesibaigiantį, kasdie

ninį darbą: tvarkytis, skalbti ir virti. Man mielas kiek- ga-junea “Vvčiai” _  Sao
vienas mūsų namų kampelis, kiekvienas daiktas, kurį įsi- paujQ (Liet R K
gyjame ir knygos gulinčios eilėmis spintoje. I gy Juozapo

Judėjimas ir ruoša duoda man daug pasitenkinimo, skyrius)./ 
kaip miela lakstyti po kambarius ir dabintis belaukiant 7 Lietuvių R. K. Moterą 
savo mylimojo...

Mano Dieve, dėkoju Tau už gyvenimo džiaugsmą!
Laikyk mano sielą tyrą ir jautrią, kad galėčiau viskuo 
džiaugtis, ką Tu man teiki!

maldomis ir iš ne vieno tremtinio akių nuriedėjo gailios 
ašaros. Tiesa, per tremtinių pamaldas nebuvo duonos ir 
vyno atnašavimo ir konsekracijos, bet kiekvienas tremti
nys konsekracijos momente nuskrido mintimis į Lietuvos 
bažnyčias ir jis dvasioj nulenkė savo galvą prieš altorių, 
kuriame gyvena Kristus ir stiprina lietuvį sunkiose valan
dose. Ir tą valandą tremtinių lietuvių širdys kalbėjo:

— Miela mano tėvyne, šią valandą griežtai pasižadtl, 
kad visas geriausias ir gražiausias jėgas tavo laisvės ko
voms pašvęsiu. Gražioji tėviškė, ant tavo pečių gula ne
laisvės kryžiai, aš padėsiu tau jais nusikratyti.

Visi tremtiniai sustoja ir iš jų krūtinių išsiveržia ga
lingi giesmės balsai:

— Marija, Marija!
Skaisčiausia lelija!

Tu švieti aukštai ant dangaus!
Palengvink vergiją!
Pagelbėk žmoniją!
Išgelbėk nuo priešo baisaus!

Tie graudūs tremtinių giesmės balsai nuaidėjo lau
kais ir miškais į Lietuvos pusę. Tai buvo pirmos lietuvių

A Arminas. Prie mokyklos: tremtinių organizuotos maldos už pavergtą Lietuvį 
veikia tėvų komitetas ir kny, kurioje tą valandą bolševikai iš lietuvių tyčiojos ir ant jų 

randas’ rankų }r kojų dėjo vergijos retežius, atvežtus iš Maskvos.
1940 m. rugpiūčio 8 d. į GleiSgafbeho lagerį atvyko 

Tilžės apskrities vokiečių slaptosios policijos viršininkas 
D-ras Greife. Tą dieną daugelis mus tremtinių kreipės į 
D-rą Greifą, kad išleistų į Berlyną rūpintis tolimesnes ke
lionės reikalais. Daugelio mūsų buvo noras apleisti Vo
kietiją ir pasiieškoti laisvą kraštą, kuriame mes galėtu
mėm padėti Lietuvai ir lietuviams nusikratyti bolševikų 
okupacijos pančių.

1940 m. rugpiūčio 9 d. ilga tremtinių eilė laukia po
pierių prie lagerio raštinės durų. Laukti nubodu. Belauk-* 
damas Skaitau vieno Šveicaro autoriaus knygų apie Vokie
čių tautos psichologiją. Pašaukė mane į raštinę, rankoj 
kriyga, tuojau Vienas valdininkas paėmė iš manęs knygą

Jis apie tai tuojau pranešė 
savo viršininkams. Bet į tai 
nepaisyta.

kų chorelis. Mokykla ran 
dasi Sao Paulo priemiesty
je — Mooča.
Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių pradžios 
mokykla

Paminėta mokykla įsteig 
ta 1920 m. kovo mėn. 1 d. 
ir taipgi priklauso Lietuvių 
Sąjungai Brazilijoj bei turi 
nuosavus rūmus. 1941 me-

tuvių Sąjungai Brazilijoj ir tais mokyklą lankė 24 vai- 
yra įsteigta 1932 m. vasa- kai. Baigė 4. Mokykloj dir- 
rio mėn. 1 d., Sao Paulo] ba 1 lietuvis mokytojas ir 
priemiestyje — Vila Belą. j 1 brazile mokytoja. Tikybai 
Mokykla turi gražius nuo-i dėstyti yra prašytas kun. 
savus rūmus. Prie mokyklos
veikia tėvų komitetas ir kny
gynas. 1941 m. mokyklą lan
kė 130 vaikų. Baigė 15. Mo

rus vieną kitą, nepergeriau- > kykloj dirbo 1 lietuvė mo-
sią. Žinoma, dalinai kalti ir 
patys lietuviai, kad jie ne
sugebėjo sukurti ekonomi
nes organizacijas, o pasiten
kino vien tik kultūrinėmis, 
kaip tai:

1. Lietuvių Sąjunga Bra
zilijoj — Sao Paulo mieste.

2. Spotto Sąjunga “Lith
uania” — Sao Paulo mies
te (L. S-gos Br. narys).

3. Lietuvių Moterų Drau
gija — Sao Paulo mieste.

4. Lietuvių Skautų Sąjun
ga — Sao Paulo mieste.

5. Lietuvių R. K. Šv. Juo
zapo Bendruomenė, Sao Pau
lo mieste.

6. Lietuvių Kat. Jaunimo

gy nelis. Mokykla 
Sao Paulo priemiestyje —
Vila Anastazio.
Pastaba:

1. Paminėtų mokyklų in
ventorius ir rūmai yra Lie
tuvių Sąjungos Brazilijoj 
nuosavybė.

2. Be minimo turto, ta par 
ti sąjunga dar turi už Sao 
Paulo miesto ribų, rajone 
Parąue das Nacoes namus 
su sklypu, kur savo laiku 
buvo įsteigta Maironio var-

kytoja ir 2 brazilės moky 
tojos. Tikybą dėstė seserys 
pranciškietės.
Dr. V. Kudirkos vardo 
lietuvių pradžios mokykla

Ši mokykla yna pirmoji 
lietuvių mokykla ne tik Bra
zilijoje, bet ir visoj Pietų 
Amerikoj. Ji įsteigta 1929 
m. liepos mėn. 7 d. ir pri- 
kiaušo Lietuvių SąjUtig.H 
Brazilijoj bei turi nuosavas 
erdves patalpas. 1941 me
teis mokyklą lankė 128 vai- į dimo lietuviškai mokyti jau 
kai. Baigė 11. Mokykloj dir
bo 1 lietuvis mokytojas ir 2
brazilės mokytojos. Tikybą le* paminėta patalpa buvo
randasi sąjungos būstinė ir

do lietuvių mokykla, bet vė- Į Įr ėmė ją vartyti, radęs vieną kitą vokiečiams nepalankų 
liau ta mokykla, dėlei drau- išsireiškimą, tuojau įdomią knygą konfiskavo.

1940 m. rugpiūčio 10 d. mus kelisdešimt tremtinių ta
nesnius, aip ų, Vai-', kQ . vieni rūpinos išvažiavimu į kitus kraštus,

o darbo.
Berlyne prasidėjo naujas tremtinio gyvenimas, pil

nas nerimo ir neaiškumų. Mes nebuvom pageidaujami na-išnuomuojama. Šiandien gi
Prie mokyklos yra tėvų ko-, “““V0?“* TJ.6-,1 ciams, nes tarp vokiečių ir rusų, bolševikų tUo laiku buvd
mitetas, knygynėlis ir vai- niams lietuviams bažnytėlę __ . v_ A __ *____________ u.____ __ _____

Šiandien susitikau kieme Dašą. Labai nusistebėjau 
tokia jos permaina. Ji buvo apsivilkusi šviesiai raudona 
suknele, su dideliu iškirpimu, ant kojų turėjo aukštais 
auteliais geltonas kurpes, aukštais užkulniais. Ji eidama 
svyravo kaip antis, nes prie tokios avalinės buvo nepra
tusi. Jos veidas turėjo ypatingą išraišką. Matėsi, kad ji 
savo rūbų sieloje gėdijosi, bet kartu ir šypsojos laiminga. 
Neseniai sugarbiniuoti jos plaukai striuogomis kabojo 
ant kaktos. Jos veide dar labiau matės vaikiška* nekal-

Draiugija, Sao Paulo mieste. 
(Liet. R. K. Sv. Juozapo Ben
druomenės skyrius).

8. Lietuvių Meno Mėgėjų 
j Ratelis “Rytas”, Sao Paulo

Rugsėjo 7 d. mieste.
1 9. Lietuvių Brazilijoje Są
junga “Vilnis”, Rio de Ja
neiro mieste.

10. Lietuvių. Draugija 
“Šviesa”, Porto Alegre mie
ste.

11. Komitetas nuo karo 
nukentėjusiems šelpti, Rio 
de Janeiro mieste.

, . . , , , , , , .Be to, Sao Paulo mieste1
tumas ir naivi laime. Dugiausia knto 1 ak) jos pirmykštis d&r lietuvių bažnyčia;
įprotis — ji galvą laikė kiek palenkusi į priekį, o rankas 
sukryžiavusi ant krūtinės.JBos daugiau).

5 lietuvių pradžios mokyk
los, kurių 3 išlaiko Lietuvių
Sąjunga BracUijoj Ir 2 no- Į

Hh Them Where It Htnrts 

____ BUY BONDS!

Make no mlstake—thla ia a life 
or death įtruggle. Men are dy- 
Ing in your defense. Dylng ttat 
America may be aafet

Olve our flghtlng men the 
guna. the planes, the tanks they 
needl Bonds buy bom be. Ev
ery dlme, every dollar you put 
Into Defense Bonds and Štampe 
la a blo«r at tbe eneay. atthėm 
where lt hurtt-t-tay bonflal 
Bonds coat as little as 618.76 up— 
stamps as little as 10 cente up.

ir atvykusį iš Lietuvos pa
bėgėlį — kun. Grigaliūną 

i ten apgyvendinti. Tam gau
tas jau iš vietos arkivyskii- 

' po ir sutikimas. Beliko at 
likti tik kai kurie formalu
mai.

3. Be šito,, paminėta są
junga dar turi sklypą Sao 

, Paulo priemiestyje Vila Lu- 
cia ir namą su sklypu pa- 

1 Čiame Sao Paulo mieste, čia 
randasi sąjungos būstinė ii 
duotos patalpos Sporto Są- 

! 4
lose tęsiasi nuo 1 vasario 
iki 1 gruodžio.

Nors malonu laikyti mo
kyklas ir turėti turtą, bet 
kad pajamos nepateisina iš 
laidų. Pavyzdin: 1941 me
tais deficitas siekė artimai

(Tęsinys 0 pusi.)

“Lithuania”.
Mokslo metai mokyk-

geri santykiai, bent taip oficialiai buvo visur skelbiama if 
kalbama.

Lietuvius tremtinius gazdino mintis, kad bolševikai 
rusai gali pareikalauti iš nacių, kad mus grąžintų į Lietu
vą, kaipo pavojingus bolševikams sutvėrimus. Dar labiail 
tremtinius prislėgdavo baimė ir netikrumas, kada buvo 
nugirstama, kad vienas kitas ištrukęs iš bolševikijos lie
tuvis buvo vėl sugrąžintas per rubežių atgal.

(Bus daugiau)

■i.ia s* As

THE CALL TO THE COLORSl 

IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns whieh 
your money will help to buy.

Qo to your bank, po«t office, or savings and 
loaft association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.
..... ......... - ■-- -- - -- -..........
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LIETUVOS PASIUNTI. 
NYBES ŽINIOS

(Atkelta iš 5 pusi.)«
1300 dolerių. Kad išvengu. 
deficito, šiandien posėdžiau
jama bei planuojama, bet 
išsiversti be deficito mažai

kyklą, kurią lanko apie 20 
vaikučių.
Lietuvių Katalikų Jaunimu 
Sąjunga “Vyčiai” (Liet.
R. K. Sv. Juozapo 
Bendruomenės Skyrius)

Pastaruoju metu pastebi- 
tėra vilties, nes »»kykl<» tendenci> ateiridrti ,r 
per brangiai kainuoja.
Sporto Sąjunga 
“Lithuania” (Lietuvių 
Sąjungos Brazilijos narys)

veikti savistoviai, ši orga
nizacija susitvėrė 1937 me
tais. Visas organizacijos 
veikimas glūdi lavinimosi 
dainos meno srityje. Turi

Ši organizacija įsteigta savo chorą. '
1928 m. birželio mėn. 11 d.
ir yra Lietuvių Są-gos Bra-1 Lietuvių R. Kat. Moterų
žili joj narys. Ji visą laiką 
aktyviai veikia ne tik sa
vajam tarpe, bet ir užmegs- 
dama glaudesnius ryšius su 
vietos sportinėmis organiza
cijomis. Dažnai yra daro
mos įvairios varžybos su ki
tais sporto klubais ir lithu- 
aniečiai yra gražiai užsire
komendavę ir pasiekę gra
žių rezultatų savo darbo sri
tyje.
Lietuvių Moterų Draugija 
(Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj narys)

Draugija (Liet. R. K.
Šv. Juozapo
Bendruomenės Skyrius) ,

Įsisteigė 1938 metais. Pa
gal jos veiklą ją galima grei 
čiau prilyginti prie brolijų.
Tuo būdu, ir visuomeninia
me gyvenime ji nėra kol kas 
niekur ypatingai pasireišku
si.

Lietuvių Meno Mėgėjų Ra
telis “Rytas”, įsteigtas 1935 ti, Rio de Janeiro, įsisteigė 
metais rugpiūčio mėn 15 d., tik 1941 m. Taip kad, savo ; 
Turi savo chorą, sportinin-, veikimu nespėjo pasirodyti, 
kų būrį, knygyną ir orkes

JAUNIAUSIAS
GENEROLAS

Bendruomenė su savo sky
riais ir kairioji, kuriai pri 
klauso Lietuvių Meno Mėgė 
jų Ratelis “Rytas”. Prieš 
tokį Brazilijos lietuvių pa 
sidalinimą gal ir negalima 
būtų nieko sakyti, jei kiek 
viena grupė turėtų tinkamą 
vadą, kuris grupės reikalus 
statytų aukščiau už asmeni
nius, bet deja, to nėra par 
kai kurių grupių vadus. O 
iš to kyla visos neigiamo! 
pasekmės, kurios ir trukdc 
vienybei, lietuvybės pažan 
gai ir kultūrai. Trijų srovių 
“Vienybės Komitetas” gale 
tų ir turėtų susidaryti tiks 
lesniai visuomenės veiklos 
koordinacijai.

_. . . i UUII» Miygyu'ų, ii uiacB- T ipfiivin riraupiiji “ftvieJi įsteigta 1932 metais trą. Kolonijoj pasižymėję y-l uutai
rugsėjo mėn. 11 d. Ši orga
nizacija pasižymėjo paruo
šime vakarų su senoviškais 
lietuvių tautiniais šokiais 
bei kitomis apeigomis.
Lietuvių Skautų Sąjunga. 
(Lietuvių Sąjungos 
Brazilijos narys)

Įsteigta 1933 metais. Pas
taruoju metu jos veikimas 
delei naujai išleistų įsaky-

ra vakarų parengimu 
Bažnyčia

sa” — Porto Alegre, įsistei
gė 1932 m. sausio 27 d. Šios 

I draugijos tikslas tai gali
mai padėti savo išeiviams. 

b“ŽDyČia i Tačiau, pastaruoju metu, 
jos veikimas labai susilpnė
jo.

* * *

(“Draugas" Acme telephoto)
Laurence S. Kuter, 36 m. 

amž., iš Rockford, III., kurį 
prezidentas Rooseveltas pa
kėlė brig. generolo rangon.

JUST DUMS
lįs,
SSCMS TO 
THlMtCTHAT

e.««».-)
HIS V/U

Du lietuviai
paskirti kandidatais

Cook apskrity demokratų 
ir respublikonų komitetai 
jau sudorojo savo kandidatų 
sąrašus “primary” rinki
mams, kurie įvyks ateinan
čio balandžio 14 dieną.

Abiejų partijų sąrašuose 
įtraukta po vieną lietuvį. 
Tai kandidatai į miesto teis 
mų teisėjus.

Demokratų partija palieka 
toliau kandidatu šiandieninį 
teisėją J. T. Zūrį, o respub
likonų sąraše tarp kitų 
įtrauktas ir adv. A. A. Olis.

Vadinasi, viena ir kita 
partija lietuviams pripažįs
ta turėti tik po vieną kandi
datą nepaisant šiemet įvyk

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP IVANTED — VYRAI

BATŲ 8IUVRJA8 — audek'lnlo pa- 
mušulo kirpėjau, rankų darbus. Atsl- 
ftauklt- p

J. P. SMITH SHOE OO.
(171 No, Sangantun Street

HELP WANTED — MOTERYS

PIRŠTINIŲ SIUVĖJOS
Patyrusios moterų pišu.i.ų SIUVĖ
JOS prie mašinų. Proga geram už
darbiui.

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

REIKALINGA -CLICKING MA- 
CHINE" OPERATERKA ir paty- 
rusfSTAMPER" dirbti prie batų. 
Atsišaukite j:

J. P. SMITH SHOE CO.
671 Nio. Songamon Street

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo J vh-šmlrtėtas dar-

siančių apskrity ir Chicagoj
išsamių rinkimų. *,S3

darbo garsinimų skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja lr kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri ir pagel- 
dauaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbus .paaiškėjant 
viršmlnėtoms infiormaeljoms.

Dievas mums davė žemę, 
o jūrą paliko bedieviams.

Turkų priežodis
Savo draugo ir savo tėvo 

draugo niekuomet neišsiža
dėk. Saliamonas

Jei žmogus mandagus, tai 
nemandagiausias stengiasi 
mandagiai su juo apseiti.

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolDb 9488—9469— ■ 1

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti katalikišką 

Kas 'bus ištvermingas iki i & spaudą. Vienintelis iietu-

REIKALINGAS SPAUSTUVĖJE LI- 
NOTYPISTAS. Gerai patyręs Anglų 
ir Lietuvių kalbose. Reikalinga,, tuo- 
Jaus. Atsišaukite telefonu tiktai ry
to laiku, šaukdami: CANui 6010 ur 
6011.

GASPADINE reikalinga — leng
viems namuose darbams. Švaraus 
būdo lr tvarkinga. Gera valgių ga
mintoja. Turi būti mažiau kaip 45 
m. amžiaus. Skulbtl nereikia. Tykūs 
namai, gera užmokestis. Atsišauki
te prieš pietus dienos laike, sekan- 
Mu adresu: .
64)05 S. MARSHFIELD AVENUE

Brazilijoj yra tik viena —
Šv. Juozapo bažnyčia, Sao 
Paulo priemiestyje, Vila Ze- 
lina, pastatyta 1936 m. kun.
B. Suginto pastangomis. Pa- 

i minėtoj bažnyčioj iki 1940 
metų kovo mėn. 3 d. pamal
dos buvo laikomos vien tik. ....mų, turėjo susilpnėti. Bet Uetuvi kalba Ta{iau nuo ^rblogums.ame stovy, 

laikui bėgant tikimasi, kad paminžt08 datos Sv JlK)za. bet tikrumoj ta. dar tol.

Pagal lietuvių organizaci
jų skaičių, galima manyti, 
kad lietuvių, gyvenančių 
Brazilijoj, kultūrinė veikla

ahd
jHANKs A

S*'
miu'on foR

"‘SS-”“

M tOVfS1”

galui, tas bus išgelbėtas.
(Mat. 10, 22).

vių katalikų dienraštis A 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas.’’

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Freę Catalogue” kai- 
navimo aųrašo
Prisiųsklte piūklus paštu “parcel 
post”. ___

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

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

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

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

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

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

Dievas turi daug vardų, 
nors Jis tėra vienas.

A. + A

bus galima pagyvinti veiki
mą.

Lietuvių R. K. Šv. Juoza
po Bendruomenė yra viena 
iš seniausiųjų lietuvių orga
nizacijų Sao Paulo lietuvių 
kolonijoje. Ji įsteigta 1928 
m. rugsėjo mėn. 8 d., atvy
kus iš Lietuvos pirmam lie
tuvių kapelionui kun. J. Va
laičiui. Turi savo chorą ir' pamaldos, 
knygyną. 1939 m. vasario

po bažnyčios rajone įsteig
ta tapo Sao Jose (šv. Juo
zapo) brazilų parapija, ku
rios klebonu paskirtas lie
tuvis kunigas P. Ragažins- 
kas, o kartu ir minima lie
tuvių Šv. Juozapo bažnyčia 
perėjo naujai įsteigtos pa
rapijos žinion bei įvestos gre 
ta lietuvių ir brazilų kalba

gražu, nes trūksta vienybės 
ir vienybės. Tiesa, politinių 
partijų čia nėra, bet yra 
grupės: tautiškoji, kuriai 
priklauso Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoj su į ją įeinančio
mis organizacijomis; kata
likiškoji, kuriai priklauso 
Lietuvių R. K. šv. Juozapo

mėn. 1 d. įsteigė šv. Juoza
po pradžios mokyklą, kuria 
vadovauja atvykusios iš J.

Lietuvių Brazilijoj Sąjun
ga “Vilnis”, Rio de Janeiro, 
įsisteigė 1934 m. balandžio

A. V. Seserys Pranciškietės.™" 15 d‘ Jos garbiausias
' Mokykla turi nuosavus na- itU[8las ~

. x. . ...... kultūriniai ir ekonominiai.mus ir siais metais ją lanke

KAST, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OtriuuU* Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

MARIJONA
STANKEVIČIUS
(po tėvais Kuėmaitė)

Gyveno: 10535 S. Edbrooke 
Avė.

Mirė vaa. 4 d.. 1942 m.. 1:30 
vai. ryto, sulaukus 72 m. amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Utenos apskr.. Sklmonlų par., 
Šilių viensėdžio, Voveršių km.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus. Alfred ir Stanislovų 
ir marčių Marijonų, ir anūkus 
Alfred ir Robert; sesers vai
kus (New Yorke) — Elenorų, 
Domicėlę ir Antanų Valeikius; 
švogerkų Marijonų Semitas ir 
jos šeimų ir kitas gimines.

Priklausė prie Tretininkų 
draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachawlcz 
koplyčioje, 44 East 108th St., 
Roselande. Laidotuvės Jvyks 
šeštad., vasario 7 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta J Visų šventu Par. baž
nyčių, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta Į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Kūnai, Marti, Anū
kai, ir Giminės.

lald. direktoriai Lachawlcz 
Ir Sūnai. tel. CANal 2515.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’ SKELBKITĖS “DRAUGE’’

Tam tikslui daromi susirin
kimai, paskaitos ir ruošia
mi vakarai.

Jr

180 vaikų. Baigė 14 moki
nių. Prie mokyklos veikia 
jaunučių choras. Be to Se 
serys Pranciškietės 1941 me- ’ Komitetas nuo karo nu- 
tais atidarė dar vieną mo- kentėjusiems Lietuvoj šelp-

IHAIS llf-t
little nepmc.w vvalvo » From Chicaco 

(S OH FOR. A VISIT V/iTh AuNTMlNNIE 
Tok A Ftw PaVS :

I ! <>■

••?££. c- , t
r oi/

f

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
■ MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma viri 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1620), su P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI AMBULANCE
t . Af’ ' • H •'*.M 4 1 VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-P REZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthuanlan Chamber of Commereo.

MODERNI HvIdiaS PARODA: 
4585 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook S645
REZIDENCIJA: 

5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v.. vak.; fteštad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

8854 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419

•V VL •*
* ■— .

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142 
L I. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 28r<i Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th 8treet 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lituanlea Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUS 

4848 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANA8 M. PHILLIPS 
8307 Lituanlea Avenue 

Tel. YARda 4908

=^ll

i
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Vasario 1 d. parapijos 
svet. įvyko Sv. Vardo dr-jos 
šokių vakaras. Dalyvavo 
daug jaunimo, ir šiaip žmo
nių. Visi linksminosi prie 
Hol Ebert orkestro. Parap. 
liks gražaus pelno. Virtu
vėje šeimininkavo patys dr- 
jos nariai.

Sukakties
paminėjimo
puota

Jau kelinta L*vaitė, kaip 
sunkiai serga Rimkienė. Gu
li Mother Gabrini ligoninė
je. Padėtis gan rimta.

Taipgi serga jaunutis B. 
Pečiulis parapijos mokinys, 
koja išlaužta. Randasi na
muose. Linkime ligoniams 
pasveikti ir grįžti prie savo 
kasdieninių užsiėmimų.

Sausio 29 d. susirinko gra 
žus būrelis pagerbti kun. 
Juozą Dambrauską, Aušros 
Vartų parapijos kleboną, jo 
trijų metų kunigystės jubi
liejaus proga. Pagerbtuvių 
puota įvyko karkų namuose, 
828 West 34th Place, Bridge
porte.

Vakarienėje dalyvavo kun. 
celebrantas, kun. J. Mačiu- 
lionis, MIC.; Marijonų semi-į^ 
n ari jos rektorius, kun. A. 
Jagminas, MIC.; knn. S. 
Gaučias, šv. Jurgio parapi
jos vikaras; kun. J. Pruns- 
kis, Šv. Jurgio parap. vika-, 
ras; kun. P. P. Cinikas, An-į

DBAUOAB

ŠUKELE ALKIO STREIKU 15,000 dolerių
laimėjo iš, unijos

Iš Milk Wagon Drivers 
unijos, lokalo 753, 1938 me
tais pašalintas draiverys 
Daniel Mannig, 48 m. amž. 
Draiverys jautėsi, kad tas 
padaryta neteisingai. Jis pa
traukė tieson unijos virši
ninkus reikalaudamas atly
ginimo.

Unijos viršininkus teismas 
pripažino, kaltais ir nuspren
dė, kad lokalas nukentėju
siam draiveriui 15,000 dol. 
atlygintų.

SOMETH1NG ALL CAN DO

' CV k A »> 'A 7',, S

Malonu pranešti, kad mū-. tanas M philUpB ir jo m0.
sų Šv. Juozapo parap. vasa 
rio 22 d. prasidės misijos, 
kurias ves tėvas Silvius, pa- 
sijonistas. Parapijonai ir kai 
mynystėj gyvenantieji kvie
čiami naudotis Dievo malo
nėmis. Visą tvarką paskelbs 
kleb. kun. V. Cemauskas 
bažnyčioje.

("Draugas’' Acme teiepom* 
Paul Bowser, 42 m. amž., įkalintas 6 mėnesiams mies

to kalėjime Dayton, O., už savo vaikų nesiuntimą mo
kyklon sukėlė alkio streiką, atsisakęs maitintis. 'Kalė
jimo viršininkas jį pastatė kalėjimo virtuvėn kaliniams
maistą gaminti. Bowser dirba ir badauja.

tinėlė. Pagerbtuvių puota 
buvo surengta Viktorijos 
Švarcaitės, padedant Šar- 
kams ir P. Staražinskaitei. 
Prie stalo patarnavo Elena 
ir Ona Šarkaitės ir Genovai
tė Cinikaitė.

Šia puota šauniai pagerb
tas jaunas energingas kuni
gas, kuris per tris metus 
yra daug gražių darbų nu-

Šv. Teresės Sodalicijos 
narės, ir moterys, vasario
2 d., parapijos salėj klausė-; ™ikęs kaipo misijonierius 
si atstovės iš Edison Co. a-
pie įvairius dalykus namų 
papuošimui ir pagerinimui. 
Po paskaitos visos buvo pa
vaišintos užkandžiu.

B. Pilipauskas, kasės bu
vo atitarnavęs savo termi
ną Dėdės Šamo kariuome
nėje, vėl pašauktas į tarny
bą. Linkime B. Pilipauskui 
sveikatos ir ištvermės ginti 
mūsų kraštą nuo priešo. 
Taipgi A. Baltuška neužil
go išvyks į tarnybą. Abu 
yra Šv. Vardo dr-jos nariai.

WE CAN 
L1CK THE 
OTS

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Sukčius nuteistas 
kalėti
Raymond Cole, 42 m. amž., 

teismas nuteisė 60 parų ka
lėti ir 100 dol. bauda. Šis 
vyras apsimetė kažkokios 
pramanytos organizacijos 
agentu ir kolektavo iš žmo
nių pinigus būk tai kareivių 
pramogų fondui skiriamus. 
Greitai pakliuvo.

Rekordinis santuoką 
skaičius

Cook apskrities klerkas 
M. J. Flynn pranešė, kad 
sausio mėnesį santuokų lei
dimų biuras išdavęs 4,326 
poroms leidimus, arba 70 
nuošimčių daugiau nei pra
eitų metų sausio mėnesį.

Praeitą šeštadienį 308 po
roms išduoti santuokų leidi
mai (laisniai).

Veikli Cicero veikėja
Tai yra Marijoną Caeienę, 

kuri yra labai atsidavusi vi
suomenės labui, ypatingai 
Labd. Sąjungos ir Federaci
jos 12 skyr. Prie Labd. Są-

Dr-jos "Lietuvos 
Ūkininko'' maskara
dinis balius įvyks 
vasario 14 dieną

Laid. direk. S. D.Lachavi 
čius ir Mutual Federal Sav
ings and Loan Association 
of Chicago aukojo po $10.00 
cash prizų.
„Kąs met draugija “Lietu

vos Ūkininkas’’ surengia kuo 
puikiausi vakarą. Ir šešta
dienio vakare, vasario 14 d., 
West Side svetainėje, 2244 
W. 23rd Place, įvyks vienas 
grąžiaušių maskaradinių ba
lių, kokio Chicagoje lietu
vių parengimuose dar nebu
vo. Mat, baliaus komitetas, 
ypatingai draugijos raštinin 
kas Antanas Linkus ir Wm. 
Duoba kuo smarkiausiai dir
ba, kad balius būtų sėkmin
giausias. Dovanų bus daug, 
ypatingai grupėms. Kaip 

Brighton Paritu — Nekal- gįr(jėt, beveik iš kiekvienos 
kolonijos atvyks pasirėdę 
grupės. Grupėms dovanos y- 
ra tokios: Mutual Federal

klebonas ir TT. Marijonų 
Bendradarbių dvasios vadas, 

i Puota Viktorijos Švarcaitės 
vadovybėj ir jos sumanumu 
buvo begalo graži. Ji yra 
daug gražių darbų nuveikus 
įvairioms vienuolijoms, sa
vo lėšomis išleidus kelis ku
nigus Lietuvoje ir nuošir
džiai prisidėjusi prie Mari
jonų seminarijos koplyčios 
papuošimo. X.

Teko nugirsti, kad neuž
ilgo mūsų bažnyčioje įvyks 
vėl pagerinimų ir patogu

Namus įsigyti 
bus luksusas

Chicago Real Estate boar-
gos priklauso nuo 1914 me- • do taksų komiteto pirminin-
tų, taipgi prie Federacijos 
skyr. nuo pat susiorganiza-

kas Morgan L. Fitch pareiš
kia, kad artimoj ateity žmo

vimo. Yra darbšti moteris, t gui įsigyti nuosavus namus 
daug yra aukų susirinkusi Cook apskrity ir Chicagoj 
mūsų parengimuose. Lietu-

WHOLESALE

Choro Old Glory 
vakaras
to Prasidėjimo P. Š. para
pijos choras rengia metinį 
šokių vakarą vasario 7 d., '

mų. Kleb. kun. V. Cernaus- parapijos salėje, prie 44 ir
ko pasidarbavimu ir duos- 
nių parapijonų pritarimu, 
bus apmušta klaupyklos tam 
tikra minkšta medžiaga. A. 
J. Kloniai aukojo $50.00 tam 
tikslui. Ačiū.

Jeigu atsirastų daugiau 
aukotojų, visa parapija bus 
dėkinga.

California Ave. Bus vadina
mas “Old Glory Dance”. 
Grieš Fritz Eddie orkestras. 
Choro nariai kviečia visus 
atsilankyti.

Frances Urnėžus, rašt.

Šv. Juozapo parapijos naš 
liai ir našlės stropiai daY-j 
buojasi, kad jų rengiamasi 
vakaras, kuris įvyks vasa
rio 15 d., parap. svet., 88 
Marąuette Ave., pavyktų. 
Bus daug linksmumo, ir į- 
vairenybių. Pelnas skiriamas 
parap. naudai. Visi kviečia
mi atsilankyti. Pradžia 4 v. 
po pietų. Įžanga 25c.

Padangą skirstymas 
iškelia sunkumą

Automobilių naujų padan-1 
gų įsigijimo suvaržymai iš
kelia sunkumų Chicagos apy 
linkių transportacijoje. Gub. 
Green tuo reikalu kreipės į 
Illinois prekybos komisiją, 
kad ji tuo klausimu pagal vo 
tų, kas turi būti daroma, kai 
artimoj ateity senos automo 
bilių padangos nusidėvės, o 
naujų nebus galima gauti.

T.. . .. . . Ypač darbininkams transporKlebonas, parapijonai ir .. .................,. jX. . tacija yra svarbiausias klau-raportens nuoširdžiai svei-, . "L , ,, . ,. ... ,<TX „ Simas. Daug darbininkų šiankiną dienraščio “Draugo’’, , . , ,... .
. r. a- die vartoja automobilius. Ar .administratorių kun. P. Ci- ; .

Savings and Loan Associa
tion of Chicago — $10.00; 
laid. direk. S. D. Lachavi- 
čius — $10.00; Standard Fe
deral Savings and Loan As
sociation of Chicago — $5; 
Juozas Kaupas — 12 qt. vy
no ; ir daug kitų dovanų. Ku
rie atvyks prašmatniausiai 
apsirengę pavieniai taipgi 
bus suteiktos dovanos.

Kviečiame visus jaunus ir 
senus, rengtis į šį didelį mas 
karadinį balių. Visiems už-

I tikrintas smagus vakaras. 
Grieš geras orkestras.

Fin. rašt.

vos reikalams yra taip pat 
daug pasidarbavus. Centro 
susirinkimus, seimus visuo
met lanko. A

Yra išauginus porą naš
laičių, kurie Jau yra vedę. 
Taip gi yra gera parapijos 
rėmėja, žodžiu, ją matysi 
visur. Jei lurėtumėm daug 
tokių Marijonų, lengva būtų 
darbuotis. Per ilgus metus 
ėjo Labd. Sągos. 3 kuopos iž 
dininkės pareigas.

Jos vyras Juozapas Casas 
taip gi nepasilieka nuo vei
kimo. Yra buvęs Susivieny- 
mo 48 kuopos sekr. Nors jau 
augęs žmogus, bet nuo visuo
menės darbo neatsisako.

Casai yra seni Cicero gy
ventojai. Turi savo nuosavy
bę.

Dieve duok Casams svei-

bus tikras luksusas. Niekas 
nenorės turėti nuosavų na
mų dėl nežmoniškų taksų, 
kurie kas metai didinami.

katos ir toliau tęsti garbi n- 
'gua visuomenės darbus. I

Jai kas daugiau iš mūs t 
kolonijos parašytų apie vei
kėjus, tai katalikų darbai iš
kiltų ir aukščiau. Bet var
gas, kad mūsų kolonijų vei
kėjai yra užmiršti. Būtų la- 

, bai gera, jei atsirastų kolo
nijoj rašytojų, kurie para
šytų apie mūsų veikėjus, ką 
jie yra nuveikę visuomenei. 
Tada ir mūsų spauda daug 
padidėtų skaitytojais ir rė
mėjais, nes visi mėgsta ko
lonijų žinias skaityti.

Jei esti mažai žinių iš ko
lonijos, tai į tokį laikraštį 
nieks nekreipia dėmesio.

A. Valančius.

Tbe Ouickost, Surest Way 
YOU Can Help Win This

Buy'

Defense BONDS—STAMPS
Now!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

niką, MIC., minint 3 metų 
kunigystės sukaktį. Linkime 
sveikatos ir ištvermės sun 
kiose pareigose. Rap.

Smulkūs “Drauge” skelb* 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk <Dra» 
go’ “Classlfled” skyriuje.

timoj ateity jie neteką padan 
gų ir jų važinėjimas į dar
bą bus apsunkintas.

Kalbama, kad kai kurios 
bendruomenės planuoja įsi
gyti busus be sėdynių, kad 
būtų galima didesnis skai
čius žmonių vežioti.

PLATINKITE 'DRAUGĄ’

Vyriausias šalies teismas 
nusprendė, kad federalinė vy 
riausybė turi teisę nustatyti 
pieno kainas Chicagoj. Prieš 
tai kovojo Wrightwood Dai- 
ry Co.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Peatariag • Program a<

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Satanky.l to 2 P. M. 
STATION WHIP

rrvrffciM

LIUUOK
IŠTAIGA

p<> vis.

KEM K1TK 
8KNĄ

LIETUVIO
- o DRAUGĄ■ IANTEH Ua-

MUTUAL LIUUOK CO. 
17117 8. Halsted St
• ai. KOIILKVĄIU, 0014

CONRAD
Fotografas

j Etudlja įrengta plr 
I .nos rūfttes su mo

derniškomis užlal 
i domir Ir Hollytvood 
' Šviesomis. Darbai 
] Oai antuotaa.

420 W. 63rd Street
Tol.: Biznio - ENG»ewood 5883 

Rez.: >- ENGIeuood 68U)

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m.!
ir vykit į Specialį Parengimq

GEGUŽIO VAKARAS
kuris {vyksta 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 Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į šiuos Karo Sunkumo Laikus.

i

DĖMUO ROOM SETO — HAR- 
LOK SETS — BEDROOM SETU 
— RŪGS — KAIMOS — HJE- 

TB1GJECKATOR6 — MAHHHU — 
makoki* — stotos.

an

—w

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGIJTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir SE8TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GKOveliill 2242
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Planuoja atsikelti 
Chicagon

Karo metu Washingtone
Ashland Blvd. Auditorium bus kupina lietuviu 
iš Chicago ir apylinkės. - Minėjime dalyvaujakM ne«ali ra8U but* NSra 
majoras Kelly, taip pat aukštas kariškis iš
šeštosios karo apygardos štabo. Muzikalinėj 
programoj keturi chorai, Ateitininku Draugovr

TAUTINE IR PILIETINE PAREIGAS MININT 
SUKAKTĮ 100 NUOŠIMČIŲ ATLIKSIME

Praėjusio antradienio vaka
re Darius-Girėnas Amerikos 
Legiono’post No. 271 patai 
pose įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimo Komi 
teto visuotinas susirinkimas, 
kuriame iš įvairių subkomisi 
jų pranešimų pasirodė, jog 
ruošimasis Vasario 16 minė
ti eina pilnu tempu. Nors 
dėl karo jaučiama, kad ūpas 
visur prislėgtas kur tik ne
pasisuksi, su kuriuo lietuviu 
nesueisi, visi pasiryžę daly
vauti Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties minėjimo 
demonstracijoj, kuri rengia
ma didelėj Ashland Blvd 
Auditorium, prie Ashland ir 
Van Buren gatvių, sekmadie 
nį, vasario 15 dieną, 2 va
landą popiet.

Programos Komisija prane 
šė, kad šiai demonstracijai 
programa jau sudaryta. Be 
lietuvių kalbėtojų, dar pa
kviesta kalbėti žymių sve
čių: Chicago miesto ma
joras Ed. Kelly, taip pat

Muzikalę programą išpil
dys keturi chorai: Lietuvos 
Vyčių Chicago Apskrities, 
Birutės, Pirmyn ir Sasnaus
ko. Ateitininkų Draugovės 
baletas išpildys eilę .grynai 
tautinių šokių. V. u*

NEPILIECIAMS NETURI BOT 
UŽDAROMOS DURYS PRAMONĖSE

rajone darbo parūpinto jas 
valdininkas, pareiškė, jog 

pakankamai tinkamų patai-I federaliniai autoritetai nuro 
pų vyriausybės komisijoms dė karo gamybos pramo
boardams ir įvairiausių rū
šių agentijoms. Dėl to, kai 
kurios valdinės agentijos, 
ypač kurios turi gausingus 
personalus ir neturi tiesiogi
nių sąryšių su karo reika
lais, planuoja iš Washingto- 
no karo laikui nusikelti į ki
tus miestus ir įsitaisyti biu
rus.

Yra žinių, kad geležinke-
Kadangi visas pelnas ski- liečiu pensijų valdinė agenti-

riamas Amerikos Raud. 
Kryžiui, dėl to oficialiai pa
kviestos visų lietuvių Raud. 
Kryžiaus vienetų moterys, 
kurios Raud. Kryžiaus uni
formose sudarys kadrą sa
lėj nurodytų ir patarnautojų 
per visą mitingo eigą.

Finansų komisijos nariai 
pranešė, kad arti du tūkstan 
čiai tikietų paskleista tarp 
Chicago kolonijų ir mano, 
kad visi jau išpirkti. Komi
sija paraginta, kad tuojau 
sudarytą sąrašą paskelbtų 
spaudoje, kuriose vietose ga 
Įima gauti tikietų. Salė yra 
milžiniška, dėl to vietos bus 
visiems. Kuriems nebus ga
limybės įsigyti iš anksto ti
kietų, galės nusipirkti prie

aukštas kariškis iš vyriausio Į Auditorijos kasos langelio, 
štabo šeštosios karo apygar (Įžanga tiktai 25c. 
dos, į kurią įeina Chicago. Į Rap.

ja planuoja savo biurą at
kelti į Chicagą, kur yra 
svarbus geležinkelių centras. 
Žada čia atsikelti ir kiti kai 
kurie boardai. Chicagoj yra 
pakankamai patalpų ir tar
nautojams butų.

Darbininkų organizacijų 
centrai taip pat galvoja lai
kinai pasišalinti iš Washing- 
tono. Tenai unijos turi įsi- 
gijusios ruimingus namus, 
kuriuose išlaikomos rašti
nės. Karo metu namai bus 
pavesti vyriausybei jais nau 
dotis.

Vyriausybė pageidauja, 
kad daug nereikalingų rezi
dentų šiais laikais apleistų 
Washingtoną.

Eugene J. Brock, Midwest diskriminuoti, nes jų dau
gumas yra geri žmonės ir 
mūsų šaliai ištikimi.

Reikia žinoti, kad šaly gy 
vena apie penki milijonai 
svetimšalių nepiliečių. Ir išnėms, kad svetimšalių nepi

liečių nepriėmimas į darbą 
yra griežtai priešingas ša
lies vyriausybės nusistaty
mui. -

Jis sako, kad karo gamy
bos pramonės turi speciales 
taisykles, kaip turima elg
tis su ieškančiais darbo ne- 
piliečiais. Atrinkimas gali
mas. Bet negalima jų visų

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

Naujas
Išradimo laimėjimas...

mu

Negras išpažino 
nužudęs moterį

Areštuotas įtariamas neg
ras Willie Payne, 64 m. 
amž., po ilgų kamantinėji
mų pagaliau išpažino, kad 
jis plėšimo sumetimais nu
žudė Mrs. Amelia Fantl, aš-

jų vien keletas tūkstančių, 
ty. nyki dalis, yra įtaria
mųjų ir šie yra federalinių 
agentų žinyboje.

Prez. Rooseveltas ir gen. 
prokuroras Biddle yra atsi
šaukę į darbdavius, kad jie 
nediskriminuotų svetimša
lių nepiliečių darbininkų.

Chicagos pašte 
yra slėptuvės

Chicago pašto rūmuose 
yra parūpintos tarnauto
jams slėptuvės ketvirtąjam 
aukšte, praneša pašto virši
ninkas Kruetgen. Tad tar
nautojams nėra baimės, jei

tuonių augusiųjjų vaikų mo- priešas kėsintųsi iš oro ata- 
tiną, jos krautuvėlėje, 3021 kuoti.
W. 63 gat., sausio 26 d. Nu
žudytos moters trys sūnūs 
yra kariuomenėje.

Negras Payne apie 30 me
tų yra išbuvęs kalėjimuose 
už plėšikavimus ir nepasitai 
sęs. Jį identifikavo ir kiti ke 
Ii asmenys, kuriuos jis apip
lėšė.

Paskutinė jo piktadarybė 
sukrėtė visą Marąuette Par
ką.’ "'•Tie.

Senatorius Brooks 
kandidatuoji

Federalinis senatorius C.
Wayland Brooks, respubli
konas, savo šalininkams ir 
kitiems Ulinoiso piliečiams
balsuotojams pranešė, kadi620 oficialinių demokratų ir 
jis pasiryžo kandidatuoti į respublikonų baliotų. 
senatorius ir bus kandidatu

Paštas yra trylikos aukš
tų. Inžinieriai nusprendė, 
kad ketvirtasis aukštas yra 
saugiausias. Tad ten ir pa
dirbdintos slėptuvės.

Vienam tūkstančiui 
baliotų - $9.95

Rinkimų komisionierių 
boardas John Maher Prin- 
ting kompanijai pripažino 

1 kontraktą atspausdinti ‘ ‘pri- 
| mary” balsavimams balio- 
i tus (kandidatų
Sutarta užmokėti
už kiekvieną tūkstantį ba
liotų.

Kiekvienam

X Teisėjas John T. Zūris 
Chicago demokratų įtrauk
tas į sąrašą reguliarių kan
didatų į teisėjus antram ter
minui. O respublikonų par
tijos Cook apskr. viršinin
kas J. T. Dempsey paskelbė, 
kad respublikonų sąrašan į 
munieipalius teisėjus įtrauk
tas adv. A. A. Olis.

X Kun. A. Jagminas, M.I.
C., Marijonų seminarijos re
ktorius, vakar išvyko į 
Brooklyn, N. Y., į savo te
tos Ievos Petraitienės laido
tuves.

X Juozas Zubavičius, bul- 
variškis, žymus visų katali
kiškų įstaigų bičiulis, po sun 
kios ir ilgos ligos, taip pat 
ilgametis apartamentinių na 
mų prižiūrėtojas, pastaruo
ju laiku susilaukė pensijos. 
Dabar uolusis rėmėjas ga
lės lengvai baigti savo gy
venimo dienas.

X Jonui Šliteriui, žino
mam ciceriečiui ir geram 
“Draugo” bičiuliui, su Ona 
Kazakaite vestuvių varpai

X Povilo Stogio vaistinę
400 W. 72 St., užpuolė du
jauni plėšikai. Pagriebę pi-1 , .. „ „ ,. v , . suskambęs 14 d. vasario pernigų, vienas dar sove į Sto- ___ . ~ I
gienę ir sužeidė galvą, ta
čiau nepavojingai.

Mišias šv. 9 vai. ryto. Per 
šliūbą solo giedos dain. Kan- 
drataitė, vargonais prita
riant varg. Mondeikos duk-X Fidelija Norkienė, 2259 

W. Cermak Rd., žmona Leo. relei Marijonai.
Norkaus, Ambrosia alaus
tavernoms pristatytojo, taip X Matas ir Sofija Ališaus- 
susižeidė koją, kad išvežta į i kai, 705 S. Lawndale Avė., 

šiomis dienomis šventė 16 
metų vedybinio gyvenimo

Šv. Kryžiaus ligoninę.
X Ant. ir Veronika Cuk-

rai, turintieji taverno biznį 
Į adr. 732 W. Cermak Rd., ge
gužės 20 d. žada iškilmin
gai švęsti 25 metus vedybi
nio gyvenimo.

X Sv. Kryžiaus parapijos 
komitetas, praeitą sekma
dienį patvirtintas, rengia 
susipažinimo vakarą vasa
rio 14 d., parap. salėj.

X A. a. Teklės Šimaitis 
nes laidotuvės buvo begalo 
didelės ir įspūdingos, matyt, 

sąrašus). ' dėlto, kad uolioji velionė 
po $9.95 visą savo gyvenimą pašven-

tė savo parapijai ir katali- 
j kiškoms įstaigoms. Gražų ir 

precinktui, ! ugningą pamokslą pasakė

RESEARCH LUMINAIRE

* Aukfitos kokybės dryžiuoti sti
klo Šonai ir apačia mažina šios 
Šviesos spindėjimą.

* Lankstus — bile kiek Šių i- 
taisymų galima įrengti nesi
baigiančiomis eilėmis.

* Prie pat lubų arba pakabu
čiai įtaisai galima gauti su 2 
ar 4 tūbais.

* Užtvirtintas Fleur-O-Lier.

* Prieinamas — tubus galima 
greitai ir labai lengvai apmai
nyti.

Po ilgų mėnesių ištyrinėjimo, svarbus 
darbas tapo užbaigtas, žemos kai
nos “fluorescent” įtaisas, kuris ati
tinka užtikrintą “fluorescent” šviesos 
Standard reikalavimą, dabar yra pil
nai paruoštas.

Naujas Research Lurdinaire’as duo
da dvigubai tiek šviesos, išvartojant 
ne daugiau elektros kaip dabar. . . 
turi dvigubą akies patraukimą — ir 
dvigubai padidina jų pirkimą.

Tolimesnėms informacijoms apie šį 
Research Luminaire ir kitus fluores
cent įtaisymus, pašaukite telefonu — 
RANdolph 1200.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

sukaktį. Ši sukaktis S. Ali
šauskienei bus atmintina, 
nes Dėdė Šamas “pakrikšti
jo” šios šalies piliete. Jos 
vyras Matas yra pirmojo pa
saulinio karo veteranas. Da
bar Ališauskai labai užimti 
savo namo modernizavimu. 
Neužilgo naujos pilietės ir 
namo baigimo sulauksime 
“krikštynų ”

X M. Stumbrienė, žinoma 
Aušros Vartų parapijos ir 
brolijų veikėja, žmona taip 
pat uolaus parapijos darbi
ninko, J. Stumbrio, šiomis 
dienomis vėl susirgo. Neper
seniai ji sunkiai sirgo plau
čių uždegimu. Randasi savo. 
namuose 2309 S. Leavitt St. 
Taip pat serga L. Gasilio- 
nienė, po antru vyru Sango, 
2342 W. 23rd PI. V. Sakavi
čius, 2100 W. 23 St., jau grį
žo iš Šv. Kryžiaus ligoninės.

X Ant. Shemežis, 2225 S. 
Leavitt St., šių metų pra
džioje užprenumeravo dnr. 
“Draugą” savo giminei Slas- 
kevičiams Brooklyn, N. Y. 
Dėkodami už dovaną Stas
kevičiai savo laiške tarp kit
ko rašo: “Mes labai jums 
dėkojam už laikraštį “Drau
gą”. Skaitome ir džiaugia
mės. Ne tik mes, bet ir ki
tiems labai patinka ir žada 
užsisakyti.” Visi pasekime 
A. Shemežio pavyzdžiu.

kurių yra 4,007, reikės po j kun. J. Dambrauskas, Auš
ros Vartų parap. klebonas.I

X Bridgeporto Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 2 
skyrius turės mėnesinį susi
rinkimą penktadienį, vasario 
6 d. šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambaryje. Visos na
rės prašomos susirinkti ir 
naujų atsivesti.

X Saldžiausios širdies V. 
Jėzaus draugija, Brighton 
Park, praeitą sekmadienį su
sirinkime nutarė nupirkti U. 
S. Defense Bonds už $1,000. 
Ši draugija jau pirmiau pir
ko bonų už $75.00. Sekmad., 
vasario 8 d., Vengeliausko 
salėj draugija rengia pasi
linksminimo vakarą.

“primary” balsavimuose 
ateinančio balandžio mėnesį.

Anksčiau buvo kalbama, 
kad Brooks nebus kandida-

Iš kitur teisėjai 
Chicagoj dirba

Superior ir Circuit teis
tu, nes jis pasiryžęs įstoti I muose chicagoj dešimts tei-
aktyvion karo tarnybon.

Dabar pasirodė, kaip taip 
nėra. Jo šalininkai susime
tė rinkti parašus kandidatū
ros peticijai.

Jo oponentu iš respubliko 
nų partijos yra valstybės iž 
dininkas Warren Wright.

Suimti penki 
įtariamieji

sėjų iš kitų Illinoiso miestų 
šią savaitę klauso bylų. Tai 
dėl to, kad kai kurie vietos 
teisėjai serga, kiti — atos
togauja.

Kitų miestų teisėjams už 
vienos dienos tarnybą užmo 
karna kiekvienam 20 dol. ir 
priede dar išlaidos.

’l
Sheffield avė. nuovados 

policija suėmė tris įtaria
muosius plėšikus ir priede 
dar dvi jaunas moteris, jų 
pagelbininkes.

Paskutinėmis dienomis, sa 
ko policija, ši gauja apiplė-, 
šė du tavernus. Policija ne
tyčiomis nugirdo telefonu 
kalbant apie “38 bulves” ir 
“78 bulves”. Tiek dolerių 
pagrobta tavernuose. Netru 
kus susekta vienas butas, iš 
kur buvo telefonuojama. Tuo 
jau sekė policijos “reidas”.

Kuria šeimos židinį
Stanley Petreikis — Ann 

Montalbano.
Stanley Venckus — Dona 

Hines.
Charles B. Yomantas — 

Helen Hraca.
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PAMOKOS
•

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos

Knygvedystės 
Stenografijos

Mašinėle Rašymo 
Aritmetikos

Pilietybės 
MOKSLO LAIKAS:)

Nuo 0 ryto iki 3 vai. p. P- 
ir nuo 7 Iki 0 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, HL

U2TTKRINKIT 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 

Morgičius Lengvom 
Sąlygom

TURTAS VIRŠ ..................................... $1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

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


