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SUNKIOS PRIEDERMES.

Kaip katalikų kunigai 
griežtai laikosi 'savo prie
dermių paaiški kilus gais
rui didžiajam garlaivyj La
fayette (buvusiame Nor
mandie) New Yorko uoste. 
Anot NCWC, kaip tik per 
radiją pranešta apie kilusį 
pavojingą gaisrą, akimir
koj suvyko apie 50 katalikų 
kunigų. Visi įleisti į degantį 
laivą. Tenai jie kartu su ug
niagesiais vadavo sužeistuo
sius ir jiems dvasiniai patar 
navo. Vienas kunigų sužeis
tas.

Prieš tai kunigai buvo 
įspėti apie gresiantį laive 
pavojų. Laive buvo sukrau
ta daug bedūminio parako, 
kuris galėjo susprogti. Ta
čiau tas pavojus jų nė vieno 
nesulaikė eiti savo šventas 
pašaukimo pareigas.

Daugiausia darbo teko pa 
kelti trijų katalikiškų ligo
ninių gydytojams ir slau
gėms, kurie ambulansais at
vyko į nelaimės vietą.

•

TRECIASIS DRAFTUI 
TERMINAS

X

«..“and tfiat government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
fr^m the earth.”

— Abraham Lincoln
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NACIAI SIUNČIA LIETUVIUS 
KAREIVIUS KARO FRONTAN
Iš Panevėžio išsiųsta pirmoji lietuvių 

kareivių kuopa.

Vadovauja kovoms Filipinuose

Lisabonas—“Naujoji Lie
tuva” rašo, kad iš Panevėžio 
buvusi išlydėta “kuopa lie
tuvių kareivių.” Ta proga 
prakalbą pasakęs pulk. P. 
Genys, kuris vadinamas 
“apygardos vadu.” Iš šios 
kalbos pažymėtina tokia 
vieta: “Kariai, jūs išvyks
tate į Kauną. Gal būt jums 
teks išvykti ir už Lietuvos 
ribų, mokėkite visur pasi
elgti garbingai, kaip pride
ra kariui. Elkitės visur taip, 
kad nepažemintumėt Lietu
vos garbės, ir parodytumėt 
aukštą kultūrą. Išvykus ki
tur, jums teks atsiminti 
kad stovite garbingoj sar
gyboj.” Laikraštis daugiau

paaiškinimų nepatetikf'a nei 
kur kariai išsiųsti, nei ko- 

I kiems tikslams.

Rangoonui pavo- 
! jus kaskart didėja

Lietuvoje naciai 
trukdo mokslą.Iš Washingtono pranešta, 

kad trečiasis kariniam vyrų 
draftui traukimas įvyks ko- „. , „ .
vo 17 dieną. Jiiua traukimu. Lisabonas-Komisaro von
bus karo tarnybai sunume
ruoti vasario 16 dieną įsire
gistravusieji apie devyni 
milijonai 20—40 metų am
žiaus vyrai. Po įvykdyto su
numeravimo gal jų dauge
liui lokaliniai drafto bordai 
išsiuntinės kvestijonierius. 
Bet, sakoma, kad prieš ge
gužės mėnesį jie nebus šau
kiami kareiviauti. Pirmiau 
norima pilnai tinkamus vy
rus išrankioti iš seniau įsi
registravusiųjų sąrašų ir 
tik paskui imtis naujųjų.

Pranešta, kad vasario 16 
d. įsiregistravusieji vyrai 
nebus maišomi su turimais 
sąrašais. Tai bus skirtin
gas, vadinamas trečiasis' 
draftas.

PASIRYŽĘ GRĮŽTI 
BAŽNYČION.

Kun. William E. Orchard 
iš Londono atvyko į Mon- 
trealį Kanadoj. Jis pasa
koja, kad anglikonų baž-; 
nyčios vienas trečdalis žmo
nių Anglijoje pasiryžę pri
pažinti visas Katalikų Baž
nyčios dogmas (tikėjimo 
tiesas). Ir kitų anglikonų 
didelis daugumas svyra ka- 
talykybėn. Tačiau angliko
nai pageidautų, kad popie
žius visus anglikonus masi
niai priimtų Bažnyčion. , 

Kun. Orchard yra kon
vertitas. 1932 metais jis 
kartu su savo kongregaci
jos 150 narių grįžo katali- 
kybėn. Prieš tai apie 30 me
tų jis išbuvo anglikonų baž
nyčios dvasiškiu.

*

MASKVA UŽGINA.
Japonams paėmus Singa

pore, ašies valstybių atpto- 
vai Tokijo sveikino joponų 
vyriausybę pasisek i m a i s. 
Japonų dienraštis Nichi 
apie tą faktą pranešdamas 
pažymėjo, kad tarp tų svei
kinusių atstovų buvo ir So
vietų Rusijos ambasados

Renteln įsakymu, nuo Nau 
ju Metų uždaryti Vytautb 
Didžiojo Universiteto Kaune 
ir Vilniaus Universiteto visi 
humanistiniai fakultetai, bū 
tent: teisių, humanitarinių 
ir dalinai gamtos mokslų. 
Leista tiktai 'medicinos, far
macijos, technikos ir miški
ninkystės fakultetai, taip 
pat ir šios aukštosios moky
klos: žemės Ūkio Akademi
ja, Veterinarijos Akademi
ja, Prekybos Institutas ir 
Pedagoginis Institutas. Kai 
dėl uždarytųjų fakultetų, tai 
iki Naujų Metų buvo leista 
veikti tiktai aukštesnie
siems kursams.

Lietuviams trūksta
daugelio reikmenų

Lisabonas — Laikraščių 
žiniomis, Vilniuje krautu
vėms esą leista pardavinėti 
be leidimų kai kurias pre
kes, kaip tai geležies dirbi
nių, indų, kosmetikos ir tt. 
Bet vienam gyventojui lei
džiama nusipirkti tik vieną 
bet kokios rūšies prekę. 
Koks tų prekių trūkumas 
Vilniuje jaučiamas, manyti 
iš to kad prie krautuvių 
susirenka ilgos pirkėjų ei
lės. Todėl tarnyba užimti 
žmonės, (negalėdami stovi
nėti eilėse, neturi galimumo 
nusipirkti net šių daiktų.

•
Z ■

Chungkingas, vasario 23 
d.—Gen. Chiang. Kai Shek 
pareiškė, Jog ateityj Kini
jos ir Rusijos kariuomenės 
turės bendrai veikti kovoms 
už laisvę.

Chungkingas, vasario 23 
d.—Autoritetingi Jungtinių 
Valstybių kariniai sluogs
niai šiandie’ pranešė, jog te
legrafo susisiekimas su 
Rangoonu nutrauktas ir jų 
pranešimai duoda suprasti, 
kčad sostinė gali būti pri-

' versta pasiduoti.
•

Rangoonas, vasario 23 d. 
—Šiandie Burmos kova ver
da visu aršumu. Japonų ka
riuomenė .veržiasi Sittang 
upės linkui, kurios žiotys 
yra tik per 70 mylių į vaka
rus fiW5 ■Rffhgddtio.

Iš pranešimų atrodo, jog 
kovos vyksta plačiu frontu 
tarp Sittang ir Bilin upių.

Britų vakar dienos prane
šimai . pareiškia, jog anglų 
kariuomenė palengva trau
kiasi Sittang upės linkui, 
bet pažymi, jog sąjunginin
kų aviacija smarkiai bom
barduoja japonus.

Nuskandino U. S. 
laivyno laivą.

Willemstad, Curacao, va
sario 23d.—Pranešama, jog 
šiandie netoli Moncos salos 
torpedomis apšaudytas Pa
namos tankeris Thalia, apie 
100 mylių nuo olandų salos 
Aruba, Karibų jūroje.

atstovas.
Dabar Maskva tai griež

tai užgina. Sako, jog tai yra 
pačių japonų provokacinė 
fabrikacija. Girdi, sovietų 
ambasada Tokijo nieku bū
du taip negalėjo daryti ir 
ji to nedarė.

Washingįonas, vasario 23 
d.—Šiandie laivyno depar
tamentas paskelbė, jog pak
raščių laivas Alexander Ha- 
milton apšaudytas torpėdo- 
mis ir nuskandintas netoli 
Islandijos.

Submari no atakos metu 
žuvusių įgulos narių skai
čius esąs mažas.

f

Ieško priešo 
submarinų.

San Juan, Puerto Rico, 
vasario 23d.—Amerikos lai
vyno daliniai ir aviacija šiuo 
metu budriai saugo Karibų 
jūras, kur paskutiniosiomis 
dienomis priešo submarinai 
atakavo Amerikos freiterį 
Delplata. Laivas vyko iš Rio 
de Janeiro į New Orleane 
uostą.

Manoma, jog šioje atako
je dalyvavo du submarinai. 
Laivo visa įgula išgelbėta.
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Gen. Douglas MacArthur (dešinėje), garsus Filipinų 
gynėjas, ir maj. gen. Johathan, vyriausias jo padėjė
jas (U. S. Army Signal Corps photo).

IS OLANDU. AMERIKIEČIŲ ATAKŲ 
TEISSIGELBEJO VIENAS LAIVAS.

Bandoeng, Olandų Indi
jos, vasario 23d.— Olandai 
šiandie ’ paskelbė, jog olan
dų ir amerikiečių aviacijos 
ir Laivyno pajėgos sunaikino 
ir išsklaidė ištisą japonų

Rusai nuskandinę 
351 nacių laivą.

Maskva, vasario 23 d.— 
Maskvos radio šiandie pas
kelbė, jog sovietų laivynas 
per septynis karo mėnesius 
prieš Vokietiją nuskandino 
aštuoniasdešimt vieną na
cių karo laivą ir 276 pagal
binius laivus, kurie gabeno 
šimtus tankų ir pabūklų ir 
dešimtis tūkstančių šovinių.

Tuo arpu šiendie paminė
ta raudonosios armijos įkū
rimo 24 metų sukakties ir 
šia proga Stalinas kreipėsi 
į savo pavaldinius, kad jie 
dirbtų pilnutiniam laimėji- 
miu ir įspėjo, jog karas dar 
nebaigtas ir teks pergyven
ti dar sunkių valandų.

Nepaskelbta Naujų 
Laimėjimų.

Rusai ir visas pasaulis ti
kėjosi, jog šios sukakties 
proga bus paskelbta nauji 
rusų laimėjimai, bet apie jo
kius naujus laimėjimus ne
paskelbta.

Savo kalboje Stalinas šį 
kartą aiškiai nebesuminėjo

MES TURĖJOM PASITRAUKTI, BET 
SAVO ŽEMES ATSIIMSIM, FOR.
Karas apima visus kontinentus ir Ameri
kos karo pajėgos visuose kontinentuose

Washingtonas, vasario 23 
d.—£(avo kalboje Preziden
tas Rooseveltas šiandie pa
reiškė amerikiečiams ir viso

Amerikos vardu jis galįs pa 
reikšti, kad nors “mes ir 
buvom priversti pasitrauk
ti. bet prarastas teritorijas

pasaulio tautoms, jog visos 1 atsiimsime.” Amerika vra 
pasižadėiusi sunaikinti ašies 
pajėgas ir Amerika tai ištę- 
sėsianti.

Pasak Prezidento, šį kara 
laimės ne ašies pajėgos, bet 
sąjungininkai ir pokarine 
taiką pasirašys taip pat tik 
sąjungininkai.
Naujas Karas.

Savo kalboje Prezidentas 
palygino Washingtono ve
damas kovas su dabartiniu 
karu pažymėdamas, jog šis 
karas nuo kitu skiriasi ne 
tik kariavimo būdu, bet ir 
apimamais plotais.

Kadaise vandenynai laiky
ta tam tikrais saugiais bar
jerais, bet dabar jie tapo 
kovos lauku. Ašies valsty
bės deda visas pastangas, 
kad perkirsti sąjungininkų 
susisiekimą ir taip jas pas
kirai nugalėti.
Perdėti Nuostoliai.

Prezidentas pabrėžė, jog 
daug kur skelbiama apie 
milžiniškus nuostolius Pee ! 
Harbore, gruodžio 7 d. Ši*' 
nuostoliai ,ypač ašies pro-

Filipinuose kovos 
laikinai susilpnėjo

Washingtonos, vasario 23 
d. — Karo departamentas 
šiandie paskelbė, jog Filipi
nuose kovos aprimusios.

Komunikatas pareiškia, 
jog per paskutiniąsias 24 
valandas beveik nebuvo jo
kių priešo aviacijos ar ka
riuomenės veiksmų. Taip 
pat nutraukta artilerijos 
veiksmai prieš amerikiečių 
tvirtoves Manilos įlankoje.

Quezon Atžymėjo Du.
Komunikatas taip pat pa

skelbė, jog gen. Mac Arthur 
rekomenduojant, Fili pinų 
prezidentas Quezon atžymė
jo iFlipinų aukščiausiu žen
klu maj. gen. Sutherland ir 
brig. gen. Marshall

Savo rekomendacijoj gen. j pagandoj, yra labai perdėti.
Mac Arthur pažymėjo, jog 
šie du kariai yra vieni ge
riausių ir “rytoj jie gali būti 
jau žuvę, pervėlai, kad ži
notų tautos pagarbą jiems.”

laivyno flotila. kuri pereitą Tyrinės netikslumus 
savaitę užpuolė Bau salą.
hei kai fantam ianonams Amerikos laivyne 
pavyko išlipti saloie ir už
imti salos dali. Japonai sa
loje užėmė Denpasar aero
dromą/

Olandų kariuomenės ko
munikatas pareiškė, jog iš
sikėlę salon japonai šiuo 
metu yra atskirti nuo rei- 
menų ir nuo pagalbinės ka
riuomenės.

Neišliko nė Vienas Laivas.
“Neišliko nė vienas karo 

transportinis laivas prie 
Bali, kuris galėtų suteikti 
japonams kariuomenės ar 
reikmenų paramos,” pareiš
kia komunikatas. Japonų 
laivus sunaikino olandų ir 
amerikiečių mobban e š i a i, 
kruzeriai ir destrojeriai.

Olandų Indijų vyriausy
bės pareiškimas sako, jog 
“vienintelis laivas, kuriam 
pavyko išlikti, pabėgo.”

Pagal neoficialiuosius ap
skaičiavimus nuo* ketvirta-

Washingtonas, vasario 23 
d.—Atstovų rūmų laivyno 
komisija šiandie nubalsavo 
pradėti tyrinėjimus sąryšyj 
su pranešimais ,jog Ameri
kos laivuose vartojama amu 
nicija Tolimuose Rytuose 
yra pasenusi ir tik 30 nuo
šimčių tetinkanti vartoji
mui.

Pavyzdžiui, Amerikos nuo
stoliai aviacijoj nuo gruo
džio 7 d. iki šiol yra daug 
menkesni, negu japonų.
Trys Nuostoliai.

Amerikos visuomenei Pre
zidentas patiekė tris nuos
tolius, kurie būtinai šio ka
ro laimėjimui.

Pirma-“Mes neturime nu
traukti darbo” ir kiekvieną * 
susidariusį nenorai a 1 u m ą 
turi rišti arbitracija, antra 
—nė vienas paskiras, nė 
paskira grupė negali ir ne
turi ieškoti kokių nors pri
vilegijų ar pelnų ir trečia— 
amerikiečiai turės atsisaky
ti kai kurių patogumų ir pa-w 
daryti pakaitų savo gyveni
me.

Laivynas pareiškia, jog į Paminėjo Karo Tikslus, 
apie ginklų netinkamumą Pareikšdamas, jog laimė-
kol kas negauta jokių ofi
cialių pareiškimų. ,

Laivyno komisijos nariai 
pareiškia, jog tyrinėjimo 
metu bus surinkta visi šiuo 
reikalu klausimai ir faktai.

Washingtonas, vasario 23 
d.—Valstybės posekretorius 
Welis šiandie pareiškė, jog 
Jungtinės Valstybės seka 
Prancūzijos karo laivo Dun- 
kerque žygins.. Dunkerųue

j imas neišvengiamas są
jungininkų pusėje Preziden
tas taip pat prisiminė ir jau 
anksčiau paskelbtuosius ka
ro tikslus—keturias laisves 
visam pasaulyj.

Pasak Prezidento, ašies 
valstybės deda visas pas
tangas, kad perskirtų sąjun
gininkus, skelbdami, jog 
britai jau pralaimėję, rusai 
ir kinai pasirengę bet kuriuo 
momentu sudaryti taiką.

dienio iki sunaikinta ar su-. paskutiniosiomis dieno m i s 
žalota prie Bali ir Sumatros, atvyko iš Alryžo į Tuloną 
tarp devyniolikos ir 36 ja-( Prancūzijos uostą, 
ponų laivų. I_______________________

Pašauta Keturi Orlaiviai 
Sąjungininkų aviacija su-

, Denpasar aerodrome, piet
rytinėj Bali salos daly j.

Tuo tarpu smarkios kovos
naikino keturis japonų or- tebevyksta ir Sumatroje, 
Latvius ir penktąjį sunkiai Šiandie olandų komunika- 
sužalojo vakar dienos japo tas pirmą kartą oficialiai 
nų atakoje ant Javos. paskelbė, jog japonai įsiver-

Pabalčio, bet tik pažymėjo l Sąjungininkų bombane-,žė Timoro salųn, kur jie 
jog “raudonoji vėliava vėl Į šiai pravedė smarkias ata- atakuoja Koepangą, bet su
plevėsuos, kur ji plevėsavo' kas japonų okupuotajam i tinka aršų pasipriešinimą.

New Yorkas, vasario 23 
d. — Britų radio paskelbė 
jog vokiečiai pasiryžo pava 
sarto ofensyvai pagaminti 
1,500,0000 parašutų.

•
Berlynas, vasario 23 d.— 

Pasak nacių radio, karo va
dovybė pareiškusi, kad Ru
sijos fronte “priešas prave
dė bevaises pakartotinas 
atakas.” Rusams esą pada
ryta didelių nuostolių.
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Amerikos
KAIP MES MINĖJOM VASARIO 16-įs

Mangos įjfe$,-- &f«j OTMOTni- - 
Arti 200 nariu Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

11. Patriotiškas drilius —
7 skyr. bern. ir merg.

12. “Kas mąn dąrbo” — 
daina — V. Bąjorįnąitė ir 
G. Nagle.

13. “Nors pavergta., bet 
dar nežuvo Lietuva”, — de
klamacija — Teresė Bun- 
dzaitė.

14. Lietuva — O. Keršiū- 
tė. «

15. Ateitis — P. Jankiū- 
tė.
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
nariai 1942 metams

Įsirąšįė vąąąrijo 15 d. 1942 
m., 6v. Kazimiero parap.:

Kun. Ą. Petraitis — $10.
Kun. J. Bakanas :— $5.00.
Kun. J. Padvaiskas — $5
Josephine Steponkus $5.00
Jonas Naujokas — $2.00.
Vaclas ir Cecilia Barysai 

— $2.00.
ĮBląvąckai — $2.00.
Po $1.00: Dr. Weiksner, 

ctr. Karpawich, Mrs. Karpa- 
wiph, J. Dirsa, J. Dirsienė, 
Joąe Pąpląuąfcąs, Laugąlie 
pė, Aleknavičienė, Ridikovi 

j#NSg$yti nąriąis jUet. AGeJ,- iienė, Galavičienė, G. Navi- 
bėjimP Fondo. Štai. ir čia, kas. M. Augustaitienė, Gri- 
kaip ir visada, gražiai pa- galiūnienė, E. Malulevičie- 
sirodš.. nąą viso surinkta gė, Petraitienė, Bernetoni- 

" >-•Malate nė, Kulbokienė, A. Baka-
• 5 T> ---— _ _ _ _ _—1—2 _ —. “

Klebonas kun. A. Petrai-«. • v .' J. ,
jtis, tikras Lietuvos sūnus,

W<ffic«Wr, Mąąą. — Sv. 
Kąąimjero pąjrąpijoą Po
pose vasąri.ę j5-tą 4 vai. j- 
vyko pajaunamas tyetuvos 
Nepriklausomybės. Susirin
ko skaitlingas būrys Lietu
vy^ ir
1,200. Jokios įžangos nebu
vo-

Programą patriotingą iš
pildė 'parapijinės mokyklos 
vaikai vadovystėj seserų 
Kaziipieriečių. Ne vienam 
ąšąra riedėjo per veidą, £a- 
dą ftuvp atyąiąduota Lietu
vos dabartinis nelemtas li
kimas. Sv. Kazimiero choras 
irgi savo gražiomis daino- 
jtųp prisidėjo prie papuoši
mo Šios Šventės. Daug šioj 
dalyje pasįdfrrbavp puiz. 
Juozas žemaitis. Gąrbė jau
najai kartai, kuri sugebi 
taip gražiai pasiruošti ir 
dąlyyą^ti ąąvo tėvelių ša- 
lips šyepjtąje.

Buvo eUė kalbėtojų, ku- 
rįe ragino visus prisidėti 
prie pirkimo šįps šalies gy- 
W BWPfc taip pat

dėt. #ej-

buvo šių iškilmių vedėjas.
S.VfėiĄi jjaąąkė 

kapsas: kun- dr. J. y«škas,
Mgrienspolio kolegijos rėk 
torius, adv. A. Milleris, dr. 
A. Karpavičius, kun. A. 
ŠAorkūnas, dr. Pr. Vaįkš no
rą, kujtj. J. Rudokas, mokyt, 
žįpst. Pg#JiukQnis, ądv. K 
Tamulionis, kup. J- Ęaka- 
o&e, Pakštienė, dr. P. Lau
kininkas ir miesto šeiminin-■. ■ ą • * • s» »- ■
kas Vym. Bęnnett. Pastara
sis išdalino kieįvjenąm tė- 
V#, motinai P» Amerikos 
yėftwpl£. kupė turi sūpų ar 
dukrą Suv. Valstijų tarny
boje. Čia jaudinantis buvo 
epizodas! 6šas vėliavas pa
aukojo Žemaičio ir Grigiai-

praįdg as
=

Antradienis, vas. 24, 1942

gyvenimas ir veikimas
FILIPINŲ GYNĖJO ŽMONA

. Mruugas" Acme telepnoto,

Mrs. Douglas MacArthur (kairėj) ir maj. gen. Basilie J. Vąldez, Filipinų armijos 
štabo viršininkas, stebi Nepa festivalą Filipinuose prieš pat kilsiant karui (U. S. Ar
my Signal Corps photo). ■ , „ t

nienė, B. Ramanauskienė, 
Q. jSipjkuvįenė, O. Valinskie
nė, J- Tamašauskienė, Kį- 
sielauskįeąė, A. Kazlauskie
nė, V- Bundza, E. Labelū- 
nienė, Valutkevičienė, VI. 
Rimša, V. Paruliu P. Mor
kūnas, Am.elia Millous, O. 
Kątauskienė, J. Povilaitis, 
S.» Mansevičius, S. Liniaus- 
kas, M- Butkevičius, Sophie 
Biekša, Pristaitis, Grabaus
ką?, Akstinus, Naujokienė 
J. Zmejauskas, S. Biekša. 
A. Kašėta, L. Sarapas Dau- 
čiūnas, S. Jankauskas, M. 
Vąlatkevičienė, Akulaitis, 
J. Slavickas, Baronas, Kaz. 
Banys, J. Bacys, V. Kunsai- 
tis, B. Morkūnas, M. Virba 
sienė, M. Virbasius, Eleanor 
Greska, Vaitkūnas, Lingai-

tavičienė, M. Dabravaiskiu-.
-v rong• F- . v . •

nimis parapijos naujoj sve
tainėj. Vadovavo komp. A. 
Aleksis. Tuo vakaru buvo 
paminėta Lietuvos nepri- 

’ klausomybės sukaktis. Aukų 
Amerikos Raųd. Kryžiui su
rinkta $90.25. Po viąąm

____ ._ _ _____ ___ ... .prasidėjo Šukiai, į kuriuos
tis, K. Pilipavičienė, J. Svirs į Pagerblm^s M. Griškaus ^įdar atsilankė daug jaunimo.
kas P Mankienė P Man 1 1X11111111 50 metų vedybl'
kus, Matulis, Kacevičienė, »mo gyyenuno- °J 1 e 
„ v TT 1 jos dukterys, marčios irK. Karosiene, Zmkiene, U. , _ .T . . . . _ . , ... drauges. Įteikta puiki dpva-Liekosuniene, A. česmskie- ® e , . ....
nė B Matiushas P Alavo- >' Pne PKgerbim° Pnsl<te*ne, B. Matjushas, F. Alavo , gy
sius, Z. Poškiene, S. Trau- 

• - ttxj r. ^7 ' g^08, kūnų ir M. Griskaus-piene, D. Uždavinys, C. Vo- .. ....f .v. X.. ,. ..1 kiene yra ilgamete nare, irlungevicius, O. Šimanskiene, .VJ. . , _ , ./-v v _ i_ = a j___ i.:„ iždininke. Jubiliatę sveikino
kun. J. Valantiejus, kun. A.
Čebatorius, kun. A. Zavavi- 
čius. Vėliau atsilankė ir> . •. T f
komp. A. Aleksis, kuriam 
vadovaujant vakaras paįvai
rintas damomis, “Ilgiausių 
metų” ir t.t.

Jtšibiaus proga

nė, Patsienė, Victoria Samu- ndflPfhta drMlfliįll 
lis, O. Gildauskienė, Seilus, • *rw T'w ■
O. Sakalauskaitė, M. Lu-
činskaitė, K. Kazalaitis, A,
Kershis, U. Vasilaitė, Joė 
Bai t rimai t is, Jr., Baltrūnai

tė, A. Piliponiūtė Savalie

O. Landžiuvienė, Adamskie-
I nė P. Kvitinskas, Pranė Ši
maitė.

Dievas padeda tieųv., ku
rie netingi dirbti.

veikėja
Waterbury, Gonn. — Va

sario 15 d. buvo suruoštas

M. D.

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. • Goethe
.  ' hurTr ■    -

DS, VAITUSU, DPT.
LIETUVIS 

AKlt GYDYTOJAS 
Sl-FX'ilAI.INTAS

č|^ .TnyYriųy*^ Cq. Pgts Gri- tis, A. Kundrotas V. Rama- 
gąitis yi54 tarnyboje i nauskas, A. Žvaliauskas, J
Camp Bdwards.

Brtgrgjną bąigtą 
hitnnąis >' '• I
Programa

1. Įžanga — Teresė Jur- 
felięnytė:'

2. Choras: "Mariją Tąvęs 
meldžiam’', “Giedu dąjnąlę” 
ir “Leiskit į Tėvynę”.

3. žibučių drilįus — 7-8 
berniukai.

4. Didesniųjų mergaįčių

tautos

5. ''Pirmyn . kovą” — de
klamavo T. Jurgeiionytė.

6. Ma^esniųjįį mergaičių 
šokis.

7. “PJadJM* laivelis” 
— Juozas ZemaUis. Jf-

8. “Mūsų kraštas”, dekla
macija — Rita Valentuke- 
vičiūtė.

9. Solo — Ą. peilius.
10. “Kareivio sapnas” — 

V. Slmulevičius.

Žemaitis, Tribuųdienė, S. 
Krapavickas, Maleckienė, 
Sakaitienė, Sakai tis, B. La- 
banąuskįenė, Deksnienė, Jo 
ana Ėrakki^. P- .Geležįenė, 
J. Bulvyčius, Ambrasevičie- 
nė, Sidabrą, S. Bugnaitis, 
A- Zibanauskas, Daučiūnie- 
nė, M. Galeckienė, O. Ka
minskienė, J. Savickas, G. 
Savickas, A. Vaičiulionienė, 
A. Giraitis, O. Traupytė, A. 
Gritsitė, Sarapiepė, A. Kir- 
minienė, K. Statkienė, Pau
lina Janulevičius, C. Pauliu
kams, kun. A. Morkūnas, 
P. Weiksnerienė, J. Ginkie- 
nė. A. J. Millerienė, Mrs. V. 
Lųcka8avage, Bankietįenė, 
R. Kautakevičienė, Į. Taląč- 
kienė, Miliauskienė, A. Mi- 
levičius, dr. L&nkenner, A. 
Balais, Ę. PauUukonienė, 
Laukaitienė, Aukštikalnie- J. 
Sabulis, S. Beroranas, Ig. 
Šimonis, Zinkienė, Kundrot-

OS. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IBTKRINftJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

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 906.

— REZIDENCIJA —
1J41 So. 50th Avė., Cicero, IIL 

Tel.: Cleero 7681

Tą patį vakarą buvo su
rengtas koncertas ir vaidi-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Prltailflnn nUnlm 

atsako mingai ui 
prieinamą Įminą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDH 8(WW

T-

GEtfKIJ TAK GPB4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta ĄMKJtOSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NJ&CTAK. Šis Alus yra pagamintas iš Importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO MORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 
, QY

Ambrosia & Nectar
BEERS

. r——e-i--- j •
Urmo (wholeaale) kainomis pristato J alines ir ki

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Re». Tel. GROvehiU 0611
Office t«L HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia su-utarus.
2423 VVest Marųuette Rd.

Tel. CAMal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornia Avė.

Tel REPublic 7868

Ofieo tel. VIRgima 0036 
RetJdauoųos tai-: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

OR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930 TaL CANaI 0257

Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet4 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 5921.
Res.: EENvood 5107.

DR.- A. j. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR ARINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

So.lrl 20 meUj praktikavimo aktq 
taisyme tr gydyme 

GEBAI PKJTA1KISTI AKINIAI 
pa.ta.Uya kreivas akla, trumparegyste 
Ir tollregtate;
palengvins aklų Įtempimų, prakalto* 
galvoa akeudtjlmg, aralgtmą Ir aklų 
karių.

MODERNIIKIAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BŪDAI 

SpecliUi atyda. atkreipiama l valkų
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS i
10-toe Iki 8-toa valandos kaadlen. 

Sekmadleniala pagal autarų.

4712 So. Ashland Avė.
Tat YARDS 1878

ADVOKATU

WHITHEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINT8 OFISAS:
SIU 80. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
▼▲LANDOS: Nuo 1-moe Iki t-toe 

vai. vak.
TeL CALumet 6877

184 NO. LA SALLE 8T- 
Room 2014 T«L State 7572

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik rieu* pore aklų vleem gy.

MMhS. kiria Vegf tlmo oaoks*M 
u aaSili*

Dr.’john J. Smetona 

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OFTOMETBUnrAI

1601 80. Ashland Avenne 
Kampaa ll-toe

Telefonae CANAL OBU — ClUmaa 
ojnao yalandoA ”

Keedlaa f.Q0 a. m. Ud l.l* p. m. 
Trel ir rf. Ufl

* F

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1445 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. WttlSKUNAS
gydytojas ir chirurgas 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso tek CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue

tet: HEMlock 8160 

TaL YARda 2246

DR. C. VEZBIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti f?th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 11U S vaL Vak 7 Ud I 
Nedėiilmis pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
DR. PETER J. BARTKUS'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadieaiaia taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SElUey 0434.

TeL 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 bo. 50th Avenue 

Tel. Cicero 1484

DR. A. JEKKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį, 
ofiao telefoną^ PROspect 6737 
Namu telefonai VIRginia 3421

Tel. CANaI 5969

DR. WALT£fi J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

. . . OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street— t V? • *, » - r ». ♦

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Treėiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Aye.
(2-troe iuboe)

TeL MIDway 2880 Chicago, IL.
OFISO VALANDOS:

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

Sukniad. uuo 10 iki 12 vaL 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. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vaL dienų.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — caii |UDway 0001 
Kea. — HEMlock 1S43.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUJRGEON

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

2408 VVest 68rd Street <

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 Ud 8:30 vak. 
Trečiadieniaia nuo 2 iki 4 popiet

Nedėliomia Pagal 8uaiUrimą

Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS. 

Kasdien, Uldriant Sekmadieniun — 
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

2:30 vai. vakarais. 
Sekmadieniais pagal susitarimų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*
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Pavergtosios Lietuvos sūnaus
k. baras Lietuvos Nepriklausomybės Karo 

dalyvių suvažiavimas

pergyvenimai
Ką mačiau keliaudamas, per įvairius 

kraštus, į laisvės šalį.

(Tęsinys)

18. Velykų rytas jūrose

1941m. balandžio 8 d. Santos uoste sėdau į ameriko
nų laivą—Argentiną. Važiuoju į laisvės šalį—Jungtines 
Amerikos Valstybes. Per naktį pasiekėm Brazilijos sos
tinę—Rio de Janeiro, kuris savo grožiu kiekvieną keleivį 
vilioja ir džiugina. Aukštame kalne išvystu didingą Kris
taus statulą, kuri išskėstomis rankomis nori apkabinti 
visą pasaulį ir patraukti prie savęs. Bet žmonės nuo Kris
taus bėga Bąga stačiagalva į žemumas. Todėl nenuosta
bu, kad pergyvenau tokias skaudžias ir baisias dienas.

Brookiyn, N. Y. — š. m.’ kariškoje dvasioje, rimtoje
vasario mėn. 15 dieną, Al- 
liance salėje, 197 Grand St.. 
įvyko New Yorko Lietuvių 
Legijono Dariaus ir Girėno 
No. 1 posto pastangomis su
šauktas Lietuvos Nepriklau 
somybės karo dalyvių su
važiavimas, kuriam pirmi-

ir puikioje nuotaikoje. 
Dalyviai minutės tyla ir

atsistojimu pagerbė žuvu
sius savo ginklo draugus, 
paaukojusius gyvybes ant 
tautos laisvės aukuro už sa
vo mylimąją ir brangią tė
vynę Lietuvą, kad likusia

ninkavo adv. K. R. Jurgėla, ji galėtų laisvai tėvynės oru 
o raštininkavo K. Motuzas., kvėpuoti ir džiaugtis nepri-

Suvažiavimą sveikino te
legramomis ir laiškais buv. 
1 pulko kapelionas kun. P.

klausomybe ir daugiau ru
sams, lenkams ar vokie
čiams jau nevergautų, bet,

Garmus, gyv. Easton, Pa., būdami patys savęs valdo- 
pulk. K. Grinius, Matas Zu- vai, laisvoje savo tėvynėje 
jus, gyv. Wilkes Barre, Pa., gyventų.
J.Januška, J. K. Milius, gyv.
Los Angeles, Cal., L. ščes

Šiandien sunkios ir katastrofiškos dienos. Jos baisios 
yra, nes žmonės nutolo nuo Kristaus ir jie pamiršo save, 
pamiršo savo sielą.

Jūrose pergyvenau Didžiojo Penktadienio tragediš- 
kumą ir sutikau skaistų ir didingą Velykų rytą.

Kaip gyviai ir jautriai Didysis Penktadienis priminė, 
kad ir mūsų tėvynė pergyvena tos dienos tragiškumą.

Lietuva ne kartą buvo žiaurių priešų iškankinta ir 
prikalta prie kryžiaus, bet didelės jos kančios ir gyva 
lietuvių dvasia atnešė laisvą ir kūrybingą gyvenimą.

Velykų rytas guodė ir aiškiai kalbėjo, kad Lietuva 
po Didžiojo Penktadienio kančių sulauks naują prisikė
limą. Velykų rytą mano lūpos su Kossu-Aleksandravičiu- 
mi kartojo šiuos žodžius:

Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą,
Ramiai tikėdamas sukaupk jėgas —
Ateis diena, ir'tu atgausi žadą 
Ir tavo galios priešai nusigąs!
Ateis diena—patvinusi, neši, griausi 
Ir visą dumblą šluosi į krantus!
Tau atsivers, kaip krikštolas tyriausia 
Gyvenimo akiratis platus.

Tokių minčių kupinas širdyje plaukiau jūromis į laiSr 
vės šalį, į kurią yra sudėtos visų pavergtųjų tautų viltys 
Ir gražiausi lūkesčiai.

1941m. balandžio 21 dieną ankstyvą rytą išvydau 
New Yorko Laisvės statulą, kuriai nulenkiau galvą ir 
savo širdies gelmėse girdėjau malonią žinią:

— Lietuviai, jūsų pavergta tėvynė vėl sveika pakils ir 
žengs per gyvenimą jauna, graži, drąsi. Jūs laisvę dar 
labiau pamilsite ir būsite, kaip buvote laisvi!

Mano koją palietė laisvos šalies žemę. Į krūtinę pa
dvelki laisvės ir tauraus žmoniškumo oras. Kažkaip šir
dyje palengvėjo.

Atsidūriau laisvės šalyje. Čia gražu ir malonu ,tik 
dažnai širdį aplanko neramumas, nes mano broliai lietu
viai neturi laisvės, kuri duoda galimybės žmogui pasi
reikšti visoj savo dvasios didybėje.

Dar labiau man širdį skausmai suspaudė, kai paty
riau, kad šioj laisvės šalyje—Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse—yra lietuvių, kurie atsivežė kraują iš Lietuvos, 
bet jie šiandien talkininkauja bolševizmui ir nenori, kad 
jo brolis lietuvis prisikeltų laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui, kur būtų užtektinai duonos, sąžinės laisvės ir 
žydėtų aukšta kultūra. Amerikos lietuvis komunistas, 
kuris pats laisve naudojasi, nori kad jo brolis lietuvis 
būtų bolševizmo vergu. Tai yra didžiausias pasityčioji
mas iš savo brolių, koks begali būti. Tegu tokie žmones 
nepamiršta, kad nenoras pripažinti savo broliui laisvo 
gyvenimo, yra pasikėsinimas užmušti jame žmogų.

Laisvė yra brangiausias pasauly turtas, jis bran
gesnės už auksą ir deimantus, nes be jos žmogus nėra 
žmogumi.

Lietuvis nori būti tikru žmogumi, todėl jis trokšta 
laisvės ir nepriklausomybės. Todėl atvirai kreipiuos į vi
sus lietuvių ir drąsiai su Kossa — Aleksandravičiumi * 
kalbu: J >

— Tad, lietuvi, kur bebūtum,
Kas bebūtum — privalai ją gint 
Ir neleisti ją, lyg žalią rūtą,
Piktai kojai mirtimi numint.

(Bus daugiau.);

nulevičius, gyv. Sharon, 
Mass., L. Zibavičius, gyv. 
Chicago, UI., ir kiti.

žodžiu sveikino J. Očikas, 
kap. P. Jurgėla ir kiti ir lin
kėjo šiam suvažiavimui pa
sisekimo.

Baigiantis suvažiavimui 
dalyviai dar padarė kelis 
labai reikšmingus pareiški
mus ir pasiuntė juos atatin
kamoms įstaigoms.

Po suvažiavimo dalyviai 
nuvyko į Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
šventės minėjimo iškilmes, 
kurios buvo suruoštos dide
lei miniai žmonių dalyvau
jant S.K.L.

Su pakilusiu ūpu ir kariš
ka dvasia apkalbėję savo 
bėgamuosius reikalus, prisi
minė dar pereitas ir per
gyventas už Lietuvos Ne
priklausomybę kovas ir pa
siryžo visuomet tvirtai sto
vėti savo tėvynės sargybo-

{ je ir, reikalui esant, vėl į 
Suvažiavimas buvo gyvas, savo rankas ginklus paimti 

pakilusioje lietuviškoje ir ir už jos laisvę kovoti.

L II 1
SESUO M. CIPRIJONA

(Katarina Kardokaitė)
Mūsų mylima Seselė M. Ciprijona mirė 1942 m. 

vasario 21 d., 9:00 vai. ryto.
A. a. Seselė gimė Lietuvoje, gruodžio mėn., 1886 

m. Duktė Pranciškaus Kardoko ir Teresės Marge- 
vičiūtės. Išgyveno vienuolyne 24 metus.

Paliko nuliūdime: Šv. Kazimiero Seseris, savo 
mylimą brolį Povilą ir gimines.

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 24 d. Gedu
lingos pamaldos prasidės 9:00 vai. Šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje, 2601 W. Marąuette Road, Chi
cago, Illinois. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. Seselės vėlę.
... _ Šv. Kazimiero Seserys,

Brolis ir Giminės
Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOSI 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI/
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

81 firma viri 00 m. tos pačio* 

šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KRErPKITfiS Į
LIETUVĮ VICE-P REZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanlaa Chamber of Oomneroe.

REZIDENCIJA.:
5919 South Troy St 
Tel. REPubUc 4298

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED VYRAI

OPERATERKOS reikalingos; paty
rusios prie siuvimo moterių “slaek” 
siūtų ir “house-eoats”. Pastovūs dar
bai, aukščiausias užmokestis.
H. RYMAN & CO., 230 S. Franklin

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RAAhMph 9468—9489

Oras, saulė, maistas stip
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
dymas stiprina sielą.

“GAGE” DIRBĖJAI 
ĮRANKIŲ GAMINTOJAI 

TEKINTOJAI
MILT4NO MAŠINŲ OPERATORIAI 

Atsikreipkite ar rašykite ' J:
MJDIVFSTERN TOOL CO 

' 3932 Dlversey

"MODEL MAKERR”
Dirbti "saniDle plece” dūlis nužlfl- 
rlnt iš piešinių (sketches). Turi 
mokėt kaip sustatyti ir operuoti 
visokio tipo mašinas. Turi suprasti 
“tools” ir “dies.”

KELLOGG 8W1TCHBOARD 
6650 So. Cicero Avenne

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKSTT,• » • ' * 1

Taisome visokius plūktus. 'Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai
na vt m o sąrašo.
Prlslųskite plūktus paštu “parcel 
post”.

28 NO. LOOMIS STREET 
Tel. MONROE 1897

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavime ; — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WE8T 15TH AVENUE

MODERNI Išvidini PARODA:
4535 W. Waahington Blvd.

TeL ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 v. vak.; šeitad. ir Sekm. 9 Ud8 vaL
-------

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui 
matote “Drauge”.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas! 
Jūsų biznyje arba profesijoje;

PRANCIŠKUS WESSEL

Gyveno.- 3348 S. Union Avė.

Mirė vasario 23 d., 1942 m., 
sulaukęs 26 m. amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime; 
moterj Bernice; seserį ir švo- 
gerj Veroniką ir Petrą Kara
liūnus ir Jų šeimą; tetą Oną 
Ruibus ir vyrą Kazimierą; 

švogerką ir švogerį Emily ir 
Antaną Stanevicz; švogeri ir 
švogerką Kazimierą ir Krls- 
tyną Sirvidus ir jų šeimas; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje. 3319 S. L4- 
tuanlca Avė. Laidotuvės Jvyks 
ketvirtad.. vas. 26 d.. 1942 m. 
Valanda Ir bažnyčia bus vėliau 
paskelbta.

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

Nuliūdę:— Moteris, Seserė, 
fivogeriai, šnogerkos, Teta ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel.’ Yards 1138-89.

JONAS VAICIKAUSKAS

Mirė vasario 23 d., 1942 m., 
1:16 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amž. •

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Pagramančiu 
parap., Kuturlų kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Domicėlę (po tėvais 
Kolsaitė); 2 sūnus Joną ir 
Pranciškų; 2 pusseseres Ma
rijoną Sadauskienę tr Uršulę 
Bagdonienę ir Jų šeimas; švo- 
gerj Joną Kinder) ir jo šei
ma ir taipgi kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. .

Lietuvoje paliko brolį Vin
centą.

Kūnas paSarvotas namuose: 
4609 S. Hermitage Avė. lai
dotuvės jvyks ketvirtad., vas. 
26 d. Iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:— Moteris, Sūnai, 
Pusseserės, švogeris, Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkls, tel. Yards 1741.

“TOOL AND DIE MAKERK” 
GRADE A. B. and C; Švari ir švie
si vieta dirbti; didelė išdlrbystės 
ištaiga; geras užmokestis. Atsišau
kiant turit pranešti kiek esate am
žiaus. kur pirmiau dirbote, kiek 
patyrimo, ir kiek norite gauti al
gos.

KELLOGG SWITCHBOARD 
6650 So. Cicero Avniuc

“AUTOMATIC SCREW MACHINE” 
OPERATORIAI reikalingi. Turi 
sustatyti ir operuoti, ir turi būt 
tame patyrę. Mokamos algos lygios 
su bile kokios įstaigos mieste. 
Praneškite savo amžių, kur pir
miau dirbote, ir klek algos reika
laujate.

KELLOGG SWITCHBOARD 
6650 So. Cicero Avė.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo J vtršmlnėtas dar
bininkų pateškančias įstaigas ir | 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge“ ateityje, patartina jums 
pranešti darbo viršininkam**, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge“ 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
Įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo gert. Ir pagel- 

daoaml darbininkai, bus jums daug 
lengviau gauti darbus paalįkėjant 
viršmtnėtoms informacijoms.

HELP WANTED — MOTERYS

100 OPERATORKŲ 
Prie siuvimo mašinų; patyrusios, 
prie “defense” darbų modemiškoje 
priruoštoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai prie W. V. BroWning.

GENERAL SHTRT CO.
1922 Ro. Halsted St.

(5th Floor)

ALYVŲ PAKUOTOJAI
Patyrusiejl — “piece work”. Kreip
kitės prie:
MAWER - GULDĖM - ANNI8, Ine. 

589 E. Illinois St.

Atostogauja Floridoje
Šiomis dienomis , Miami, 

Floridoje atostogauja se
kančios chicagietės: p-lė Jo- 
sephine Krikščiūnas, gyv. 
4501 S. Marshfield Avė., A- 
milia Survelienė, Stella No- 
verienė, Cieilia Christęnie- 
nė ir Veronika Liulevičienė. 
Linksmas būrelis mano pra
leisti keletą savaičių Miami 
mieste ir atsigaivinusios vėl 
grįžti Chicagon, i

’ J. A.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAF&yette 0727

Radio Programas — 10:09 rai. antradienio ir šeštadienio rytala 
lš Stoties WHIP (1620), su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Hatoted Street
ANTHONY B. PETKUS ‘ 
1410 Sonth SOth Avenne

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenne 

Tet GROvehiil 0142 
L J. ZOLP

. 1640 Weat 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2814 West 28rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419

8. P. MAŽEIKA 
8819 Lltuanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

______Pullman 9661______
J. LIULEVICIUS 

4348 8. California Avė. 
Tel. L’AFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS^
8807 Lltuanlca Avenne 

» Tel. YARda 4908
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcij “ ..... . .. -

šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1016 at Chicago, Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pridėtas statyti didingas paminklas
Chicagoje, š. m. vasario 8 d., buvo sušauktas pen- 

kioliktasai Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas, kuris 
nutarė įsteigti a. a. kun. J. Navicko vardo seminaristo 
fondą, kuris galės duoti progą pasiekti neturtingiems 
jaunuoliams kunigystę.

Penkioliktasai Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas 
aiškiai pasakė, kad a. a. kun. J. Navicko vardo semi
naristo fondo įsteigimu ir jo palaikymu geriausiai bus 
įamžintas jo vardas ir pagerbtas kilnus ir didelis vy
ras, kuris pepaprastai daug yra nusipelnęs Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse mūsų išeivijai ir Lietuvai.

Penkioliktasai Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas 
nutarė steigti a. a. kun. J. Navicko vardo seminaristo
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fondą, praėjo vos pora savaičių, jau darbas varomas. 
visu spartumu. Ir šio darbo vaisiai jau matosi. Kun. 
Ig. Albavičius įsirašė tikru a. a. kun. J. Navicko vardo 
seminaristo fondo nariu ir įnešė $100. Taip pat įmi
nimo fondo tikruosius narius įsirašė ir Antanina Leš
činskienė ir įnešė $100. žodžiu, pradžia jau padaryta 
ir didingas a. a. kun. J. Navickui paminklas pradėtas 
statyti.

Norint kad a. a. kun. J. Navicko vardo fondas būtų 
gyvas ir sėkmingas, reikia šimto tikrųjų narių, kurie į 
fondą įneštų po šimtą dolerių. Tada galima bus iš nuo
šimčių išlaikyti ir mokslinti vienas jaunuolis kandida
tas į kunigus.

Susirūpinimas kunigų prieaugliu yra labai rimtas 
dalykas, nes pastarieji įvykiai nepaprastai praretino 
Lietuvoje kunigų eiles, šalia to, daug lietuvių jaunuo
lių bolševikams Išvežus į Sibirą, labai yra sunku su 
kandidatais į kunigystę. Todėl tenka čia su visu stro
pumu rūpintis kunigų prieaugliu, kuris, karo audroms 
nutilus, galės užpildyti Lietuvoje atsiradusias spragas 
ir varyti kilnų misijų darbą. O ir mūsų išeivijai irgi 
reikalingi kilnūs ir pasišventę misionieriai kunigai. 
Naujai įsteigtas a. a. kun. J. Navicko vardo semina
risto fondas ir sieks išmokslinti ir išauklėti kilnius 
jaunuolius į kunigus, kurie su didele energija ir giliu 
pasišventimu varytų pradėtus, bet nebaigtus a. a. kun. 
J. Navicko darbas.

Remdami ir įsirašydami į a. a. kun. J. Navicko var
do fondo narius ar rėmėjus — prisidėsime prie Kris
taus karalystės platinimo žemėje, taip pat pagerbsime 
ir didelį žmogų — a. a. kun. J. Navicką, kuris gyveno 
ne sau, bet kitiems.

Įsteigtasai fondas taip pat yra susirūpinęs greita 
laiku išleisti įdomią knygą apie a. a. kun. J. Navicką. 
Toji knyga yra pavesta parašyti A. Vaičiulaičiui, žymiam 
rašytojui, kurio stiliumi ir grakščia kalba neužilgo ga
lėsime gėrėtis ir džiaugtis. Fondo nariai ir rėmėjai 
šią knygą gaus kaip dovaną.

Paminklas pradėtas statyti. Kviečiame visus, kuo 
galint, paremti didelį ir kilnų darbą.

Jos garsins Lietuvos vardą
8. m. vasario 22 d., Chicagoje, III., gėrėjomės ir džiau

gėmės šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų metine šven
te, kuri sutraukė daugiau kaip šešis šimtas dalyvių, 
ši šventė sutraukė tuos asmenis, kurie gyvai ir Jaut
riai rūpinasi mūsų Išeivijoj kuo daugiausiai išauklėti 
inteligenčių, kurios kaip žiburiai šviestų niūrią ir tam
sią naktį.

šv. Kazimiero mergaičių akademija Chicagoje, veda
ma seserų Kazimieriečių, sužavi ir patraukia nuoširdu
mu ir aukšta kultūra. Kam teko dalyvauti š. m. vasa
rio 22 d. vakarienėje ir meninėje programoje, tas pil
nai galėjo įsitikrinti tos įstaigos moksliniu, meniniu ir 
flUttikalinių subrendimu* __________

< 4 . 22 ......... Geriau turėti mažą talen
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina tą, bet didelę širdį.

3ayo Bi2niua “DrauSe’L—u____ £earl s- Buck
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Kadangi žmonės mato flv. Kazimiero akademijos di
delę reikšmę mūsų lietuviškajam gyvenimui, todėl jie 
duoaniai šią įstaigą remia ir palaiko. Mūsų jautrūs ir 
geraširdžiai lietuviai ir gerosios lietuvės motinos auko
ja sunkiai uždirbtus centus šios įstaigos palaikymui. 
Lietuviai parodo didelį pasišventimą lr aukos dvasią, 
kad išlaikytų, sustiprintų ir ugdytų katalikybę lr lie
tuvybę mūsų Išeivijoje.

Lietuvaitės mergaitės, einančios mokslus Šv. Kazi
miero akademijoj, mato nepaprastai didelį ir kilnų- 
savo tėvų pasišventimą, mes tikime, kad akademikės 
nepaliks skolingos savo tėvams, savo tėvų kraštui, iš 
kurio jie yra kilę ir garbingai nešios lietuvaitės var
dą ir savo darbais prisidės prie Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės atgavimo. Mes tikime, kad mūsų gra
žiosios ir grakščios lietuvaitės akademikės savo dar
bais visur ir visuomet palaikys ir platins katalikiškąją 
ir lietuviškąją mintį plačioj visuomenėje ir savo pasi
šventimu ir darbštumu išgarsins Lietuvos vardą ir ki
tataučiuose.

Nevertos būtų lietuvaitės šios gražios šv. Kazimiero 
akademijos įstaigos nešioti akademikės vardo, jei jos 
nė kiek nesirūpintų tuo tėvų kraštu — Lietuva, kuri 
yra joms padovanojusi jautrią, kilnią ir muzikalę širdį.

Mes tikime, kad kiekviena Šv. Kazimiero lietuvaitė 
akademike yra gera ne tik amerikietė, bet taip pat ir 
lietuvaitė, kuri supranta lietuvių tautos troškimus ir 
aspiracijas. O didžiausias dabar lietuvių troškimas — 
būti laisvais ir nepriklausomais.

PER SKAUSMUS 
i LAIME...

Gedulo šydas, po trumpo 
penkių mėnesių laikotarpio, 
vėl apdengia mūs Vienuoli
ją, kai mirties angelas pasi
savina vieną iš mūsų senes
niųjų seselių — seserį M. 
Ciprijoną.

Seselė gimė Lietuvoje, 
Berznikų parapijoje, Kučiū
nų kaime, Suvalkijoje. Į 
Ameriką atvyko 1907 me
tais. Pagyvenus vienuoliką 
metų Newark, New Jersey, 
jautė pakvietimą pasiaukoti 
kilnesniems darbams. Tam 
kilniam sielos troškimui 
įvykdinti, ji stoja į Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyną, 
rugsėjo 28, 1918 metais.

Vienuolinį gyvenimą pa
milo ir duoda Aukščiausia
jam pažadą ištesėti ir būti 
Jam ištikima Jo Sužiedoti- 
ne. Savo duotą žodį išlaikė. 
Ji buvo paprasta, tikra lie
tuvaitė. Nuo pat įstojimo į 
Vienuolyną Ji dirbo namų 
ruošos darbą. Tas pareigas 
eidama buvo tyli, pamaldi 
ir stengdavosi ko geriausiai 
viską atlikti. Seselė gražiai 
pasidarbavo šiose parapijo
se: Dievo Apvaizdos, Chica
go; Šv. Antano, Cicero; šv. 
Kazimiero, Chicago Heights; 
šv. Kazimiero, Philadelphia; 
Worcester, Mass.; Scranton, 
Pa.; New Philadelphia, Pa.; 
Nuo 1939 metų Seselė gra
žiai besidarbuodama Juoza
po Marijos Viloje, Newtown, 
Pa., nusilpnėjo sveikatoje ir 
1941 grįžo į Chicagą. Pasi-
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lsėjus ir sustiprėjus, rugsė
jo mėnesį vėl galėjo stoti į 
talką seselėms bendradar
bėms, ir sykiu su važiuojan
čiomis į Sioux City, Iowa iš 
vyko ten pasidarbuoti. Neil
gai buvo skirta seselei ten 
darbuotis... gruodžio mėnesį 
sveikata nusilpo ir vėl grįžo 
į Chicagą gydytis.

Seselėms ligonę lankant, 
atjausdama, kad dienos jei 
jai suskaitytos,, ji dažnai 
meiliai prašydavo maldų, 
kad Dievulis ją greičiau pa
siimtų pas Save. Žinojo, kad 
tik Jo globoje tikras poilsis 
ir amžina laimė tesiranda. 
Grašiai Jai tinka eilutės iš 
egaektijų:

Tikiu, Atpirkėjas gyvas 
Danguose;

Pas Jį atsilsėsiu pavar 
gus, viliuosi

AŠ vilties turėjau, turiu 
ir turėsiu,

Jog savo akimis tą Lai
mę regėsiu.

Seselė jau prieš metus 
ypatingai ruošėsi šiam kil
niam momentui. Nors skau
smų išvarginta, ji sutiko 
mirtį pilnai prisiruošiusi ii 
šeštadienį 9 valandą ryto, 
vasario 21 dieną, seselė 
Ciprijoną — tyliai, ramiai 
iškeliavo į Amžinastį.

“Amžiną Atsilsį duok jai 
Viešpatie, ir amžinoji šviesa 
tegul jai šviečia”.

Skaudus pasityčiojimas
Mus pasiekė Žinia, kad iš Panevėžio buvusi išlydėta 

lietuvių kareivių kuopa. Kaip rašo “Naujoji Lietuva”, 
ta proga prakalbą pasakęs pulk. P. Genys, kuris vadi
namas “apygardos vadu”. Iš Šios kalbos pažymėtina 
tokia vieta: “Kariai, jūs išvykstate į Kauną. Gal būt, 
jums teks išvykti ir už Lietuvos ribų, mokėkite visur 
pasielgti garbingai, kaip pridera kariui.’*

Aišku, kad lietuviai jaunuoliai prievartos keliu bu
vo suburti į litytū4ių!karėivių kuri nežinia kur
išsiunčiama.

Kada šiandien Lietuva kenčia nacių priespaudą, aiš
ku, kad nė vienas lietuvis nenori kariauti už nacius, 
kurie pavergę Lietuvą, nieko gero nežada ir ateity Lie
tuvos Laisvės ir Nepriklausomybės byloje,

Kaip skauda lietuviui kariai eiti kariauti už savo 
tautos pavėrgėjus. Bet ką jis gali daryti, kai prievar
tos būdu brukamas lietuviui kareiviui šautuvas į ran
kas. Mes manome, kad lietuvis mokės su tuo šautuvu 
tinkamai pasielgti prieš savo tautos pavergėjus.

Lietuvis nieku būdu laisva noru neis kariauti už na
cių laimėjimus, juo labiau tada, kai jis mato nacių 
šėlimus savo tėvynėje. Juk mus pasiekė žinia, kad, nao 
Naujų Metų, komisaro von Renteln įsakymu uždaryti 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaime ir Vilniaus uni
versiteto visi humanitariniai fakultetai, taip pat ir šios 
aukštosios mokyklos: žemės Ūkio Akademija, Veteri
narijos Akademija, Prekybos Institutas ir Pedagoginis 
Institutas.

Ar tai ne pasityčiojimas, naciai verčia lietuvius eiti 
kariauti už juos, o patys lietuvius smaugia lr likvi
duoja. aukštąsias jų mokyklas, kur lietuviai sėmė moks
lo žinias. Taip gali pasielgti tik pirmos rūšies barbarai.

Nors lietuviai gyvena skajidaus pasityčiojimo lai
kus, bet nė vienas lietuvis neparduos savo garbės ir, 
atėjus momentui, pasirodys visoje savo didybėje.

Kada dabar naciai siaučia ne tik Europoje, bet ir 
mūsų tėvų žemėje ir iš lietuvių skaudžiausiai tyčio
jasi, tai mūsų visų pareiga kuo stropiausiai vykdyti 
Jungtinių Amerikos Valstybių karo programą, kad lai
mėtų garbinga Amerika ir jos laimėjimas atneštų pa
vergtai Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Mes Amerikos lietuviai protestuojame prieš nacių 
barbariškus darbus ir reiškiame savo broliams lietu
viams gilią užuojautą ir reiškiame viltį, kad Lietuva 
nusikratys nacių jungo, kaip kad nusikratė ir bolše
vikų okupacijos.

Šią dieną reftatavtaias
Berods ir rašyti nereikia, kad dabar yra laikas ma

žinti visas aavo asmenines išlaidas ir prie savo kas
dieninio gyvenimo taikyti tanpumo dėsnius. Biznieriai 
turi pasitenkinti mažesniu pelnu, pramonininkai netu
ri siekti uždarbių iš karo pramonės, darbininkai turi 
dirbti taip, kaip sau, ūkininkai taip pat turi susilai
kyti nuo kėlimo kainų žemės produktams. Dabar yra 
tokie laikai, kurie reikalauja, kad kiekvienas nuo sa
vęs nutrauktų ir kiek galima daugiau skirtų krašto 
gynimo reikalams. *

Mergaitės garbe — visas 
jos turtas: ji brangesnė už 
didžiausį paveldėjimą.

Šekspyrai

man Antradienis, vas. 24, 1942

Po svietą pasidairius
Nuosavybė

(Pabaiga)
Nelaimė, kurią jūs, komu

nistai, dar didinat. Nes val
gomų daiktų padalinimas 
bus juo žiauresnis, juo ma
žiau jų bus. Prieš dalinant 
valgomuosius daiktus, rei
kia jie pirma pagaminti, 
reikia ištraukti javus iš že
mės ir duoną iš pečiaus. Bet 
šių pastangų pas ūkininką 
ir kepėją nebus, jei jie ne
turės teisės tarti: ‘‘Ši žemė 
yra mano, šis pečius yra 
mano”. Maža to, nei manęs, 
nei tamstos nebūtų buvę, jei 
motinos nebūt galėję tar
ti: “Tas vaikas yra mano”. 
Tas trumpas žodelis “mano” 
daro- stebuklų. Jis tyrumas 
paverčia derlingais laukais, 
Be jo mes mirtumėm badu. 
Dėliai to Dievas ir leido įs
tatymų leidėjams tvarkyti 
žemės nuosavybę ir Bažny
čia ją pripažįsta teisėta ta 
sąlyga,, kad nuosavybė būtų

tojama taip, kaip Dievas 
yra nustatęs.

— Ar tamsta, kunige, 
manai, kad visi didžturčiai 
yra dorai įgiję savo turtus?

Svarbu ne turto didu
mas, bet jo įgijimo būdas. 
Nesenai laikraščiai rašė, 
kad vienas plėšikas, nužu
dęs krautuvninką, jo krau
tuvėj terado vos 27 centus.

— Aš žinau, kunigel, 
kad galima pavogti 27. cen
tus. Bet išaiškink man, kaip 
galima dorai įgyti milijo
nus?

— Mielai galiu paten
kinti tamstos žingeidumą. 
Kaip sveikas žinai, kiekvie
nas daiktas, paleistas iš ran 
kų krinta žemėn. Delko? 
Mokslininkai sako, dėlto, 
kad žemė visus daiktus sa
vęsp traukia. Vadinas, že

mėj yra tam tikra traukos 
jėga. Ta jėga veikia visur 
ir visada. Bet mokslininkai 
nesugebėjo iki šiol įkinkyti 
ją, kad ji suktų mūsų maši
nas. Bet, štai, vieną gražią 
dieną tamstai ateina mintis 
išrasti naują būdą traukos 
jėgai pavergti. Tamstos iš
radimas padaro revoliuciją 
technikoj, nes jo dėka ga
ras, vanduo ir kiti mašinų 
varymo būdai lieka neberei
kalingi. Šis išradimas yra 
tamstos nuosavybė. Kapita
listai supranta to išradimo 
svarbą ir siūlo tamstai už 
jį. nebe vieną, bet keletą mi
lijonų. Ir, štai, tamsta, vir
sti milionierium visai doru 
būdu.

— Tai svajonė!
— Delko svajonė? Ak ir 

oru skraidymas buvo laiko
mas svajonė, o šiandie ar 
neurzgia orlaiviai ore? Aš 
nuoširdžiai linkiu, kad tam
stai tektų tie milijonai.

• — Kur aš dėčiau tuos mi
Nežinočiau nė kį

su jais daryti.
— O, galėtumei paaukoti 

juos kokiam vienuolynui, 
pats tenai pastodamas. Tuo
met taptum tikru komunis
tu, duodamas pavyzdį tikro 
savęs išsižadėjimo.

— Na, to niekad nebus!
— Na, tai milijonų tams

ta nematysi. Smidras

Nenori kitam duobes kasti
Klebonas susitikęs Joną 

Lopetaitį sako:
— Jonai, jau kelis sykius 

siūliau tau darbo — būti ka
pinių sargu. Bet vis nesutin
ki. Dėl ko?

— Dėl to, gerbiamas tėve
li, jog žinau, kad nuo senai 
yra pasakyta: nekask kitam 
duobės, nes pats į ją įkrisi. 

Užrašė A. Valančius

PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO” 

RASTINĖJ FEDERALINČS VALDŽIOS ATSTOVAS
PATARNAUS GEBAI ŽINOMAS LIETUVIS —

A S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo” 
raštinę A. S. Walon«i (Valūnas) Internal Revenne Deputy 
Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Ineome Tax blan
kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Ineome 
Taksus.

P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario 
28 d. , nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Išpildymas blan
kų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.
KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?

a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 
kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, stakų 
ir L t per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00, 
nežiūrint kiek valkų turėtų. Kredito po $400.00 galima 
imti ui kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;

c) Biznieriai turi Išpildyti blankas, jeigu įplaukos 
(Grose Ineome) buvo $1,500 ar daugiau.

Ineome Tax blankos turi būti išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.
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A. Rachmanovai

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė. 
(Tęsinys) •

Vasario 27 d.• 1 *
Varvara Borisovna susilaukė svečių. Ją atlankė iš 

Maskvos jos duktė, labai graži moteris. Ji labai panaši 
į savo motiną; taip turėjo išrodyti Varvara Borisovna 
gerais laikais. Aš jos klausiau, kas yra jos motinai, ji 
sakė, jog ji serga, ir ji turi bėgti į vaistinę. Ji pasku
boms man papasakojo, kad ištekėjusi už vieno komu
nisto inžinieriaus ir tikisi, kad jis padėsiąs jos motinai.

Vasario 28 d.
Studentas Tolia Karpovas buvo pas mus šiandien 

vakare atėjęs išgerti arbatos; kaip jis pats sakosi, jis 
esąs moderniškiausias žmogus.

Jis stambus, tvirtas jaunuolis, žydinčiu veidu, visa
da maloniai, patenkintai besišypsąs. Jam besijuokiant 
žiba eilė baltų gražių dantų. Į jį pasižiūrėjus, linksmiau 
kiekvienam pasidaro.

. — Aš duodu žodį, — tarė jis, — po kelerių metų 
būsiu Rusijos vadas. Mūsų inteligentijos klaida, kad 
ji stovi nuošaliai ir verkia, vietoj mušusis į gyvenimą. 
Jei reikalinga, kad būčiau komunistas, prašau, galiu ir 
būti? Jei reikalauja, kad būčiau proletariškos kilmės, 
galiu būti proletaras. Mano tėvas buvo spaustuvės savi
ninkas, bet mano fantazija jį padarė raidžių rinkėju. 
Jis gyvena užsienyje, bet mano dokumentuose jis krito 
garbingai raudonųjų eilėse, kovojant prieš proletarų 
priešus. Kas man gali ką prikišti, jei taip žmonėms me
luoju? Svarbiausias dalykas yra pasisekimas. Komunis
tiškoje valstybėje svarbiausia visokiais atvejais surasti 
išeitį ir viską suprasti. Lig šiol aš jau verčiausi apie de
šimčia profesijų, nors dar vos dvidešimts dviejų metų 
esu.

— Šio meno mes išmokome, būdami karo belaisviais, 
— galvojo Otmaras. — Aš per vieną mėnesį buvau ka
nalų valytojų, dantų miltelių ir fabrikantu, odininku 
ir graborium.

— Žiūrėkite, mano teisybė! — tęsė Karpovas. — Pa
vyzdžiui, aš ateinu į kokią nors vietą, įsirašau partijoje, 
ir jei manęs klausia, ar esąs agronomas, aš klausiu:

— Ar jums reikalingas agronomas, galiu aš būti ag
ronomas ! '

Komunistas turi būti universališkas žmogus. Buržu
jų išmislas mokytis vieno amato. Mokytas žmogus viską 
turi galėti. Kam reikia pusę amžiaus prasėdėti kabine
te, kad būtum specijalistu, lyg nėra ko nusitverti!

— Taip, teisybė, — įsikišo Otmaras, — agronomu ir 
aš kartą buvau, cukrinių runkelių auginimo specialistu; 
ir aš tarnavau iš netyčių, bet mano bandymas davė pasi
baisėtinus nuostolius.

— Jūs vėl galvojate iš buržuazinio matimpunkčio, 
visai pamiršdamas, apie ką sukasi reikalas, —- atsakė 
Karpovas. — Žiūrėkite, kaip man atsitiko vienoje vieto
je, kur aš buvau agronomu. Pirmiausia plūdau visus 
žmones, kad jie žiūrėtų tinkamai darbo, paskui įsakiau 
.dieną ir naktį dirbti komunistišku tempu, o jeigu jie ma
nęs ko klausė, aš maišiau nežinomus lotyniškus ir an
gliškus žodžius, kad iš pradžių jie manęs nieko nesupra
to. Arčiau manęs išsi klausinėti jie nedrįso, nes aš pir
mas juos apibardavau. Aš jiems rėždąvau.

— Aš matau, kad jūs labai atsilikę nuo komunistiš
kų idėjų, tai prašau taip darykite, kaip jau ėsite pri-

CHICMOJf » APnUtKKf iš Chicagos Lietuviu Šiandie renkasi 
Motoru Klubo

Graži TT. Marijonu 
Bendradarbio veikla

Marąuette Park. — Vasa
rio 15 d. Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių 5 skyrius laikė 
mėnesinį susirinkimą. Nors 
oras tą dieną nebuvo pato
gus išeiti iš nąmų, bet su-

Lietuviu Prekyboj 
Buto trys nauji

Rus tęsiamos paskaitos 
per radio. Metinis bankietas 
Uvo jL5 d. — $25.00 
auka Raud. Kryžiui 

Lietuvių Prekybos Butas
sirinkimas buvo gana skait-į susilaukė naujų direktorių 
lingas. asmenyse dr. S. Bieąio, dr.

Išklausyta raportas iš bu
vusio parengimo sausio 25 
d. skyriaus naudai. Komi
tetas — Barbora Lazdaus- 
kienė ir Aleksandra Jonai-

Jakubs ir Ben. Surwilo. Pir-• • X- . • » 7

mininku išrinktas John Pa- 
kel, raštininku J. P. Var- 
kala. Buvęs pirmininkas biz 
nierius Michael Narvid iš

tienė — gražiai pasidarba,- rinktas iždininku Vice pir- 
vo ir vakanas buvo sekmin- mininkais išrinkti Valonis 
gas; liko gražaus pelno. Pir
mininkė Ona Kazragienė sir 
dingai dėkojo komitetui, 
taip pat visiems, kurie pa
gelbėjo ir pasidarbavo va
karo dįenoje. Dėkojo ir už 
aukas 5 skyriaus narėms, 
kurios paaukojo geresniam 
vakaro pasisekimui.

Po t#, pirm. On? Kazra
gienė pakalbėjo apie Tėvų 
Marijonų Ęeudrąd^rb\U sei
mą, kuris įvyjeo vas. 8 d.
Pasirodė, 5 skyrius /skait
lingai dalyvavo seime ir 
sveikino jį su stambia au
ka — $70.00.

Marąuette Park Tėvų Ma
rijonų bęndrądarbiaj nenu
leidžia rankų. Būrelis yęi- 
kėjų, girdėjau, tariami neuž
ilgo surengti laimės vakarą.
V.ėliau daugiau sužinosime.

Susirinkime pranešta, kąd 
mūsų buvusi pirpa. Aleksan
dra Puk.eiienė jau ilsisi na
mie po sunkios operacijos.
Bendradarbių 5-tas skyrius 
reiškia užuojautą Pukęlių 
šeimai ir laukia, kada ji vėl 
galės dalyvauti visame vei
kime. R-C-H.

ir Mozeris.
1942 m. LPB direktoriai 

yra sekantieji: John Pakel, 
J. P. Varkala, Michael Nar-

: ‘r—•—>
Kvietimas ' ^^1 

12 Wardo tavernininkai' „ °*cero - 9 s*yriu»
kviečią visus dalyvauti me* 

12 Wardo Tavernininkų) tūliam vajaus bankiete aak- 
mkdiepio vakare, kovo 1 d., 
parapijos salėje, 49 Ct. ii
16 St., 6:30 vai. vak. Bus 
gąrdi vakarienė. Dalyvaus 
žymūs svočiai: vienuolyno 
kapelionas kun. Urba, cent
ro pirm. A. Nausėdienė ir 
kiti. Programą išpildys dain. 
A. Bcązis, kurįam akompa
nuos M. tylondeikaitė. Smui
ką grieš B. Pejtravičienė. ku
riai ąkompąnuos B. Skirie- 
nė; Dainuos ir Eleanora 
Riudrątaitė, kuriai akom
panuos M. Mondęikaitė. Da
lyvaus ir sesučių išlavinti 
mokyklos vaikučiai. Pelnas 
skiriamas Šv. Kazimiero 
vienuolynui. A. V.

Sąjungos susirinkimas šai> 
kiamas šį vakarą, vasario 
24 d., 2 vai. popiet, J. J. 
Ežerskio salėj, 4600 S. Pau
lina St. Susirinkime bus ap
tariami tavernininkų reika
lai. Nepriklausą dar tai są
jungai tavernininkai kvie
čiami atsilankyti ir įsirašy
ti. lhm Smith

Vasario mėn. įdubą susi
rinkti pakvietė į savo gra 
žius namus D. Kuraitienė, 
klubo pirmininkė. Susirinku 
aios narės pavaišintos “lun 
cheon”, o po to sekė pasi, 
tarimas klubo reikalais.

Išklausius raportą iš įvy
kusio “bunco party”, padė
kota komitetui už darbuo
tę. Pramoga davė gražaus 
pelno.

J. Daužvardiene, Raudo- I* •
nojo Kryžiaus oficiali ‘speak If dUSl H10 JdlTld
er- papasakojo,prie- pedę au8lĮ)lekimų
tikiu is savo darhuotes. , ... ..... ..... , I... . komisija iškelia aikštėn, kadA. Kazanauskiene išdavė T . .. nnn ., .. „ . J. A. Valstybėse iš 200 stąnraportą is R. K. Chicagos • . . , .. .
T. . / 4 7 darinių radio stęcjų frąną-Lietuvių Klubo vieneto dar- .. . nt.. .. v i . buojamos programos 29-buotes, pabrėždama, kad . , •
klubo vienetas nuolat eau- ,0Im8 ^etimomw kalbonus. klubo vienetas nliolat gau pjrmiau wta 30 j,all}y

29-įemis kalbomis

vid, dr. S. Jiakubs, Antou pagyrimų už rūpestingai paska,bus karą Japonijaii 
japonų kalba -išmesta.Valonis, Joseph Mozeris, [pagamintus darbus. Re to 

Ben. Surwill dr. S. £įe#s, i klūhas aukoJ° ^1000° “ 
S. D. Ląchawicz, dr. Drąn-
gelis, Al. Kumskis, D. Piva- 
rūnas, J. Kibort, W. Karei
va ir W. B. Sebastian.

Nutarta šiais metais tęs-* * - X
ti paskaitas per radio. Šau
nų bankietą Darius-Girėnas 
svetainėj LPB rengia kove 
15 d. Vietas bankiete gali
ma rezervuotis Darius-Girė# 4 r 0 t • '
nas svetainėj, arba pas vai, 
dybą ir direktorius.

LPB aukojo $25.00 Raud
£ryW*

W. Ę. Sebastiąn

Suregistruos gydytojus, 
Mlys

Pranešta, kad ateinantį 
mėnesį šalies vyriausybė im 
sis registruoti gydytojus, 
dantistus ir veterinarus (gy 
vulių gydytojus). Jiems bus 
išsiųsti drafto kvestijonie- 
riai ir paraginti savanoriai 
įstoti karo, arba civilinėn 
tarnybon, kai jie bus reika
lingi ir pakviesti.

4 negrai vaikai 
žuvo gaisre

junkę!
Anądien namuose, 5943-

Taip jie stengėsi laiku pavalgyti ir vėl stoti prie 45 Calumet avė., kilusiam 
darbo- Aš nutukau Raip statinę. per neapsižiūrėjimą aš gaisre žuvo keturi negrai
priėmiau darbininku seną agronomą, kuris kaip buržu 
jus buvo nustojęs savo senos vietos.

Jis jųojau mane permatė ir pądavė apskričiui skun
dą, kad aš nieko tuose dalykuose nesuprantu.

— Jūsų šilta vielelė paspruko? — klausiau aš.
— Priešingai, — juokėsi Karpovas. — Iš apskritie^ Vo seni įr apleisti 

atėjo įsakymas, kad svarbiausia yra žmogaus nUsistaty- Vykdomi tardymai, 
mas kurti komunistišką valstybę. Senasis agronomais
nustojo savo .vietos, kaip skundėjas gavo mėnesį kalėji
mo, ,įr aš “žvaigždėje” buvau aprašytas kąip “darbo he
rojus”. Matote, kaip reikia gyventi, kad būtum herojum 
ir būtų užtikrintas pasisekimas!

— Bet vis dėlto ir pasisekimas neišgelbėjo, kad ąt- 
sidųrėte čia? — tarė Otmaras.

— Ne, dalykas buvo toks: skaičiau “Pravdoje” at- 
si šaukią, kad universitetai dat vis priešų
rankose, kad senieji profesoriai ir studentai esą reakcio
nieriai ir kad būtų garbinga komunistiškos jaunuomenės 
pričdemė pąąirųpinti, kftd masėms Lųtų prieinamo® Au-

-- -------r~

Dar daug nepiliečių 
turi registruotis

pinigais Raud. Kryžiui.
CLM klubo įsisteigimo 
sukaktis

Neužilgo sukaks 19 metų 
nuo klubo įsistegimo. Gegu
žės mėn. bus rengiama pra
moga tai sukakčiai paminė
ti. Išrinkta komisija, kuriai 
.vadovaus S. Ridikas.
Padėka D. Kuraitienei

Šis klūbas daug gražių 
darbų atlieka, bet “svietas” 
mažai apie juos žino, nes 
klūbas nedaug u pie save 
veiklą rašo. Dėlto šiame su
sirinkime Vanda Byjąnskie 
nė išrinkta korespondente. 
Jai į pagąlbą paprašytos N. 
Gugienė, A. Nausėdienė.

Susirinkimą pabaigus, pa I 
dėkota pirmininkei D. Ku-1 
rąitienei ir už šąunias vai 
šes. Ji yra darbšti klubo 
pirmininkė ir sumaniai klū-

Tik penkios dienos lieka 
nepiliečiams priešams re
gistruotis, kad gauti identi
fikavo ženklus. Vasario 28 
d., ateinantį šeštadienį yra bui Vad.ovauj& 
paskutinė dięna. Iki sekma
dienio visi nepiliečiai priešai I 
vokiečiai, italai ir japonai, 
turi įsiregistruoti paštuose.

Chicago pašto viršininkas 
E. J. Kruetgen šį sekmadie
nį pranešė, kad tik apie 
25,000 šių nepiliečių Chica
goj įsiregistravo. Tad dau
giau kaip 20,000 kitų turi 
įsiregistruoti. Kurie to ne
padarys, susilauks bausmės.

vaikui, 8, .6, 5 ir 3 matų 
amžiaus. Tai Mr. ir Mrs. 
Leo Johnson vaikai.

Namuose gyveno 24 neg
rų šeimos. Patys namai bu

Vienuolika sūihį 
įsiregistravo

Jacob Sboon, Gary, Ind., 
net vienuolika sūnų yra* 
įsiregistravę draffui. Vie
nas sūnų tarnauja kariuo
menėje leitenantu. Kiti lau
kia, kada boardasjuop pa
šauks. Vyriausias sūnus yra 
44 m. ąmž.

NEHCRI 
AB VJ

LieJt. Moterų Piliečių Ly
gos susirinkimas įvyks ^rė

šiu svetimonųs kalbomis, čiad., vas. 25 d., Sandaros 
transliuojamų programų | salėje, 840 W. 33rd St. 8-tą 
priešakyje yra italų, lenkų 'val- vakare- yUos narės ma- 
ir ispanų kalbos. Vadinasi, lonėkite atsilankyti> nes yra 
Šie žmonės daugiausia nau- daug reikalų svarstymui, 
dojąsi radijo stotimis.

R. Kryžiaus fondas 
arti kvotps
Amerikos Raudonojo Kry-

Valdyba

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities metinis susirinki
mas bus šį penktadienį, va
sario 2-7 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Kryžiaus parap. sa

kiaus Chicagos skyrius bai-, Įėję. Kuopų išrinktos die
gia rinkti nustatytą karo , gatės prašomos laiku suva- 
fondui kvotą. 3,750,000 dol. {žiuoti, nes yra keli reikalai 
kvotai trūksta vos keletą apavarstymui.

A. Poškienė, pirm.

UQDOB 
IŠTAIGA

šimtų tūkstančių dolerių. Ti 
kimasi šią savaitė pasiekt) 
kvotos viršūnes.

Klubo narys Į

Policija sulaikė 
{Ariamuosius

INCOME TAX-us• « I •*
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

Tel.: .CALumet 7358

Iftveęofensę 
po Visų 
(l.l.ago

Lirtpnto
PAUflDElGH’S

JUD#B8DADf:A$T
r»«»d.Ji,pr.gnun(0

rucosuvFoucMusiię
£»iuj Srtsubų, 11» 2 P.ą
statom

Policija sulaikė du įtaria-' 
muosius jaunus vyrus, ku-! 
rie palei Navy Pier su ka-1 
meromis ėmė nuotraukas

Sulaikyti yra: Joseph 
Paschal, 21 m., ir George1 
Poole, taip pat 21 m. amž. 
Pasisakę esą televizijos stu 
dentai. Federaliniai agentai 
juos apjclausinėja.

WGIK moio
• 9 »5 ’.V. ,• Str» et

//»

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina JRJieumatiflkl 
Skausmai. Diegliai, Ran^U ar 
Kojų skaudėjimas lr tirpimas. 
Šalčiai — nelauk Ilgai, kad ne
būtų per vSlu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Mostj. Visa
dos žūrėk, kad rastūsi ant dė
žutės vardas DEKENS OINT
MENT. tai tik tada apturėsi tik
rąjį. Kaina 75c. ir »1.50.

Dekens Ointment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINCSE.

REM' ET B 
8R.4A F 

i.rum re 
drA- a j

BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

IA KASDIEN SU ATYDA ^LAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlis lr Smagiausias

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje!

— DEŠIMTI METAI! _ |

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:S0 v. vak. 
pENKJAD. tr SESTAD. 7 v. V.
WHFC-I45O kil.!

6755 So. Western Avnnne 
JEhone; GROvahUI 2242

&WTUAi/LIQUOR CO.
4707 8. fealšted St.
I>i. BOVIJCVARD «•!«

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rūšies su ęqo- 

* dernlikomis . uZisi- 
| domis lr Hollywood 

tvlseomls. Darbas 
I Garantuotas

420 W. 63rd Street
ENGlewood MM 
ENGlewood M4O

Tel.: Biznio 
Rea.:

WHOl£SM£
FURNITURE 

BROKER
onvno boom sbvb —• far- 
LOR drcre — RKDBOOM 8ET8 
— RIJOS — RAOIOfl — RB- 
rRIOKRATORS — W ASOKR* — 

MAN»nja — trror Rs.

«X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Westepn Averv
TeMonss REPUBLIC 0051
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VAKARIENĖJ SU SV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOS RĖMĖJAIS
Reikšmingos kalbos, klasinė meninė 
programa, gausios aukos.

‘Jei kada, tai šiandie jūs nausko “Mano gimtinė’
geriausiai galite suprasti 
būtinumą didinti šiuos pas
tatus. Kaip jūs jaučiatės 
šiandie sugrūsti mažon sa
lėn, taip jaučiasi kasdien 
šios akademijos auklėti
nės“, — pradėjo savo atida
romąją kalbą kun. B. Urba, 
metinėj Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų vakarienėj, 
kuri įvyko vakar Akademi
jos patalpose.

Šiuo sunkiuoju tautos mo 
mentu lietuviškoji visuome
nė parodė ypač nuoširdų 
lietuviškosios švietimo įstai
gos reikalą. Vakarienėn at
silankė milžiniška žmonių, 
minia, kuri netilpo didžiojoj 
akademijos salėj, bet pri
pildė ir mažesniąsias.
Didins akademiją

Tenka manyti, kad lietu
viai susirinko ne paprastai 
vakarienei, bet jie geriau
siai suprato jaunosios kar
tos rytojų.

Šia vakariene, sakytum, 
oficialiai pradėta Šv. Kazi
miero Akademijai didinti 
fondo vajui, kuriam pada 
ryta gera pradžia salėje, 
kur surinkta $1,370.
“Vai Lietuva”

Šiuo metu mielai tenka 
pažymėti, kad šių metų me
ninė programa bene prašoko 
pirmąsias programas ne tiek 
savo mininiu paruošimu, 
kiek įspūdingumu.

Ypač lietuvio siela arti
mai galėjo paliesti Lietuvos 
himno sugiedojimas kartu 
su inscenizavimu ir Vai Lie
tuva vaizdelio, kuris gal 
daugiau įspūdžio galėjo pa
daryti ne savo muzika, bet 
savo inscenizavimu.

Orkestrui ypač pavyko

Svečiai
Ši vakarienė taip pat gau 

šiai pasižymėjo svečiais, ku
rių tarpe buvo net iš N. An
glijos — kun. Augustinas 
Petraitis iš Worcester, 
Mass., Kun. V. Slavynas iš 
Virginia.

Vietos profesionalų tarpe 
matės dr. Biežis su ponia, 
dr. Atkočiūnas su ponia, 
“Draugo” red. L. šimutis, 
fin. Kazanauskas etc..*.

Vietos dvasiškijos tarpe 
buvo kun. J. Mačiulionis, 
TT. Marijonų viceprovinci- 
jolas, kun. Briška, Brighton 
Parko klebonas, kun. Ado- 
minas, kun. Abromavičius.
Skyr. sveikinimai

Šios vakarienės metu pas
kiri Rėmėjų draugijos sky
riai nuoširdžiausiai pasvei
kino svečius ir kartu sudėjo 
aukų.

Visos Rėmėjų dr-jos var
du nuoširdžią kalbą pasakė, 
Centro pirm. p. Nausėdienė.

Puiki proga 
išmokti amato

Per paskutinius 17 mėne
sių J. A. Valstybių vyriau
sybė per savo švietimo ofi
są vykdo lavinimo klases 
Lindblom Technical High 
School, 6131 So. Winchester 
ave., tikslu paruošti vyrus 
pozicijoms apsaugos pramo-

SULAUŽYTAS LAIVAS; 16 DINGĘ

i mu
X Šį vakarą Aušros Var

tų parapijos salėj * didelis 
“bunco” vakaras Raudona- 
jo Kryžiaus naudai. Vaka
rą rengia lietuvių vienetas. 
Bus daug gerų dovanų. Pra
džia 8 vai.

X L Šimutis praeitą sek
madienį išvyko į Wilkes 
Barre, Pa., dalyvauti LRK 
SA Pildomosios Tarybos 
priešseiminiam posėdy. Re
dakcijoj jį pavaduoja kun. 
K. Barauskas.

X Andrius Alaburda iš 
Marąuette Parko jau par
vežtas namon iš ligoninės, 
kurioje išbuvo 5 savaites. 
Sulaužyta koja dar neišim
ta iš “cast” ir tik su kriu
kiais po truputį vaikščioja. 
Jį rūpestingai prižiūri jo 
žentas dr. J. P. Poška.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimo 
komiteto paskutinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, va
sario 25 d.. 8 vai., Darius- 
Girėnas salėj. Bus išduota 
galutina apyskaita. *

X Kun. A. Petraitis, Wor

("Draugu" Acme telephMM

Pusiau perlūžęs tempiamasis laivas G. W. McBride. Laive buvo 21 asmuo. Tik pen
ki išvaduota, o 16 dingę. Nelaimė įvyko jam tempiant penkias .daržas "pu, anglimis 
Ohio upėje, arti Cincinnati. Patiltėje baržos nuo laivos kažkaip atsikabino ir jį sutriiuš- chesterio, Mass., Šv. Kaži 
kino prispaudžiusios prie tilto krantinės.

nėse. Šiandie šias klases 
(kursus) lanko 1905-vyrai. 
Pageidaujama, kad šias kla
sės lankytų daugiau vyrų.

Šiuose kursuose teikiama 
mašinų šapos praktika. Pa
mokos vyksta kasdien 6 
valandas per penkias savai-
tės dienas, nuo 4:15 popiet 

sunkus Čaikovskio “Gėlių'iki 10:45 vakaro.
Valsas”.

Neblogiau išpildė choras
dvi liaudies dainas, šiltai ir , kia kreiptis į minėtos mo- 
maloniai priimta Adelės' kyklos ofisą nuo 4:15 iki 

IlO:

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS r 
PATARNAVIMAI PILIEČIAMS
Amerikos Raudonojo Kry-, ma, tas galima padaryti tik

žiaus Chicagos skyriuB gavo 
iš Tokijo (Japonijos) prane 
Šimą nuo vieno Chicagos re
zidento, kuriam jo draugas 
per Raudonąjį Kryžių buvo 
pasiuntęs paklausimą, kaip 
jam einasi. Tas yra pirmas 
gautas chicagiečio su chica- 
giečiu susisiekimas per Rau 
donąjį Kryžių.

su civiliniais asmenimis. 
Raudonasis Kryžius visuo
met patarnaus chicagie- 
čiams rezidentams, jei jie 
norės susisiekti su saviš
kiais ir draugais, esančiais 
minėtose valstybėse, arba 
tų valstybių okupuotuose 
kraštuose.

Raudonojo Kryžiaus Chi
cagos skyrius praneša, kad 
jis tokius draugų su drau
gais, arba namiškių su na- 

i miškiais susisiekimus gali 
įvykdyti su esančiais vokie
čių, italų, ar japonų okupuo

Raudonasis Kryžius nuro 
do, kad paklausimai tini 
būti angliški ir tik iki 25 
žodžių. Turi būti vien perso 
natiniai paklausimai, ty. nie 
ko neminint apie karą.

Raudonasis Kryžius pasi
ryžęs kiekvienam patarnau
ti. Reikia kreiptis: 616 So.

tų kraštų asmenimis, žino- Michigan ave.

Courtney nebus
Pranešama, kad Cook ap

skrities prokuroras Court
ney atsisakęs būti kandida-

Tikisi sugaudyti
Chicagos šiaurinėj miesto 

daly paskutiniais laikais api 
plėšta eilė svaigiųjų gėrimų 
krautuvių. Policija praneša, 
kad ji tikisi išaiškinti tuos

tu į federalinius senatorius 
Pamokos veltui. Vyrai ga ! per ateinančius “primary” 

ti įstoti, kada tik nori. Rei- rinkimus. Jis sakosi neturįs plėšikus sugaudžius plėšikų
laiko dalyvauti priešrinkimi i gaujos narius. Trys plėšikai

Druktenytės solo — Kača-110:45 vakaro.
nėj kampanijoje. Per daug 
užimtas įvairiais reikalais.

jau suimti ir jie prisipažinę, 
anot policijos.
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Dėl didesniu ratų 
teisman

Chicago Rapid Transit 
kompanija (iškeltųjų gele
žinkelių kompanija) kreipės 
federalinin teisman reika
laudama, kad jai tuojau bū 
tų pripažintos didesnės va
žinėjimo ratos, kurių andai 
valstybės prekybos komisi
ja nepripažino.

Federalinis teisėjas priė
mė kompanijos prašymą u 
dabar teisme įvyks apklausi 
nėjimai.

Šiandie rata yra 10 centų. 
O kompanija nori 12 centų 
už jos traukiniais važiavi-

miero lietuvių parapijos kle
bonas, atvyko į Chicagą ir 
užvakar dalyvavo Šv. Kaži 
miero akademijos rėmėjų 
bankiete, kur pasakė turi
ningą ir patriotinę kalbą.

X Sv. Kazimiero akade
mijos iškilmės. Užvakar Šv. 
Kazimiero akademijoje bu
vo metinė vakarienė, su gy
va ir turininga menine pro
grama. Iškilmėse dalyvavo 
kokie 600 žmonių. Įv. Kazi
miero akademijos reikalams 
aukų surinkta $1,560.65.

vie-

X Kun. V. Slavynas yra 
atvykęs į Chicagą ir praei
tą sekmadienį dalyvavo Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Dr-jos bankiete.». ♦ .

X Kun. A. Briška, Nekal-mą, o už transfenus ~ „z ^O'to Prasidėjimo Paneles švną centą daugiau — 13 . ...x.parapijos klebonas, didžiaucentų.

Automobilio nelaimėj 
žuvo lietuvis

Rostner ave. ir Roosevelt 
road sąkryžy susidaužė du 
automobiliai, kurių vienas 
apvirto.

Žuvo Joseph Krischunas, 
33 m. amž., 941 W. 33rd 
gat., plieno fabriko darbi
ninkas. Jo žmona Genevieve 
ir pusbrolis Frank Yuzu- 
mas, 30 m. amž., sužeisti.

Policija sulaikė kitu au
tomobiliu važiavusį Charles 
Klican, 42 m. amž., 3047 So. 
St. Louis ave.

Mirė automobilio 
sužeistas

Apskrities ligoninėj mirė
Casimir Jaselskis, 57 m. 
amž., 3353 Emerald ave. 
Praeitą ketvirtadienį neži
nomas autoistas arti jo na
mų jį suvažinėjo ir pabėgo.

šią asmeninę auką suteikė 
Šv. Kazimiero akademijai 
per bankietą praeitą sekma.-

X Antanas ir Elena Dau
norai, gyv. 6354 So. Rock- 
well St., per šv. Valentino 
dieną, minėjo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga susirinkamu daug 
draugų, jie buvo nustebinti. 
Taip pat įteikta jubiliatams 
įvairių, brangių dovanų.

X Leokadija Krikščiūnie
ne, įvairių draugijų narė, 
visuomet turi didelį pasise
kimą tikietų pardavime. 
Štai, kad ir Užgavėnių va
kare, nuvažiavus į Šv. Kry
žiaus parap. salę ten parda
vė 10 tikietų būsimo Mot. 
Są-gos 67 kp. “bunco” va
karę.

X Adv. J. Grish savo mo
derniai įrengto ofiso patal
pose, adresu 4631 S. Ash
land Ave., leido laikyti LR 
KSA Chioago apskrities at
stovų posėdžius. Vieta pa
čiam Chicago centre. Adv. 
J. Grish yra apskrities le- 
galis patarėjas.

X Sofija Kuncienė, Mar
ąuette Parko Moterų Sąjun
gos 67 kuopos vice pirminin 
kė, išrinkta komisijos pirm. 
kuopos būsimo kovo 11 d.

dieių, būtent $25.00. Dr. S. j “bunco party”. Vakaras bus 
Biežis aukojo $10.00. ’ Zig Zag Klube, 6819 So.

Western Ave. Jai padeda ir 
komisija, kurią ji trečiadie-X Kazimieras Jeselskis, 

gyv. 3353 Emerald Ave., 
praeitą ketvirtadienį auto
mobilio suvažinėtas mirė. 
Nelaimė jį patiko visai prie 
namų.

nį buvo sukvietus pas save. 
Po susirinkimo visos Kun- 
cienės buvo pavaišintos.

X Filis Keikerienė, gyv. 
1937 So. 48th Ct., Cicero, 
jau parsivežė namo iš ligo
ninės garnio dovaną — sū
nelį. Jaunos tėvas Jonas 
Keikeris džiaugiasi garnio 
dovana bei dr. J. Poškos 
patarnavimu.

X Už kun. A. Baltučio 
1 sveikatą Moterų Są-gos 67 
j kuopa užprašė šv. Mišias.

-! Kųn. Baltutis randasi šv. 
Juozapo ligoninėje, Hot 
Springs, Ark.

JF8 ESATE KVIEČIAMI ATSI- 
LANKYTI I MŪSŲ SPECIALI 
IAPARDAVTMA SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
Didelių Barabanų, malu Baraba- 

•"Tbi -nų, "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie vlnoklų Barabanų ee- 
tų. greiti pėdintai 'Cymbola” Ir 
"Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pedala" 
benama Ir orkeatroma Trūbos, 
Clarlnetal, Saaaphonal, Trombo
nai "Standard” IMIrbysčIų, Smul- 
koa, Celloa, StrflnlAlal Basai, Gul
tam!, Banjos, strflnų. Ir "caaea”, 
"mouth pleces", "mute reeds". Ir 
mucikoe stovIkISs. Pilnas pasi
rinkimas amulkoms smlčėlų Ir 
“caaea". Pataisome Ir atnaujina
me vleoktų lAdtrbyačIų phonogra- 
fus ar Jų dalis.
A, B .C. DU 11 MkUj kS SERV ICE 

• 14 M»ikpII Street, Chicago

— MM

X Lenkų baletas Civic o- 
pera rūmuose praeitą sek
madienį sutraukė daug len
kų — diduomenės ir mažuo- 
menės. Spalvingiausi baleto 
numerai buvo “Country 
Wedding” ir “Mountaineer” 
(gorale gyvenimo vaizdas). 
Baleto žvaigždės buvo Nina 
Juszkiewicz, Janina Frosto- 
wna, James Jameson ir Fe- 
lix Sadowski. Pastarasis y- 
ra ir baleto direktorius. Ba
letą surengė Polish Arta 
Club of Chicago” vadovybėj 
Harry Zelzer.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 
Mokame

314% Dividendus

Darom 1-mos 

Morgičius Lengvom 
Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

J. Aa.., . --------------------- .. .......


