
No. 43

Jon. Vaiva

, ..‘‘and tfiat government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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WASHINGTONAS 
IF VICHY

Britams paskelbus, kad 
Prancūzijos Vichy vyriausy 
bė padeda ašies kariuome
nei Libijoje, buvo tikėtasi, 
kad Jungtinės Valstybės nu 
trauks diplomatinius santy
kius su Vichy. Valstybės de 
partamentan atsilankė
Prancūzijos ambasadorius, 
kuris griežtai užginčijo siun 
timą karo reikmenų ašies 
kariuomenei Libiioje.

Atrodo, jog Washingto- 
nas patikėjo Vichy pasiaiš
kinimais, nes vėl pradėta 
siųsti Amerikos aliejus 
Prancūzijos šiaurės Afri- 
kon.

MASKVA IR TOKIJO

Atrodo, jog japonai tiki
si, kad Rusija nesirengia 
artimu lajku pradėti bet ko 
kius žygius prieš Japoniją. 
Jau anksčiau buvo gaunama 
nepatvirtintų pranešimų 
apie Maskvos ir Tokijo pa
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Prie Panamos

Port of Spain, vasario 19 
d. — šiandie paskelbta, 
jog priešo submarinai pra- 
vedę atakas ant šio svar
baus Amerikos uosto, kai 
tuo pačiu laiku pranešta, 
jog priešo submarinas ap
šaudė torpedomis Panamos 
tankerį prie Arubos salos.

Prie šios salos apšaudyta 
torpedomis du laivai, bet 
nenuskandinti.

Atakos Port of Spain uo 
ste yra pirmosios, priešo 
pravestos Amerikos bazėse, 
kurios gautos iš Anglijos už 
senus destrojerius.

Oficialus komunikatas
ka
štą-

Jungtinių Valstybių 
riuomenės generalinio 
bo išleistas komunikatas pa' 
reiškia, jog “vasario 18 na
ktį įvyko du sprogimai Pa

sitarimus. Paskutiniuoju gi lakoje,* kur buna^ laivai 
laiku gaunama žinių, kad
japonai sutinka praleisti 
rusų laivus į Vladivostoką 
su reikmenimis iš Amerikos.

Japonijos tikslais šiandie 
netanka abejoti. Tokijo de
da visas pastangas, kad su

prie Port of Spain. Du lai 
vai sužaloti, bet neuskendo 
ir gyvybės aukų nėra. Mano 
ma, jog sprogimus sukėlė 
submarinas, bet submarinas 
dar nesurastas”.

Kiek anksčiau vokiečių
laikvti Maskva nuo karotfu?>ma,?.nai apšaudė olandų
žvgių prieš Japonija. Ta
čiau tain pat netenka abe
joti. kad progai pasitaikius, 
jei tokia proga atsiras, Ja- 
poniia be jokio delsimo pra 
dėp žygius prieš rusus.

ROMA IR BERLYNAS
Nors paskutinieji įvykiai 

Libijoje ir pakrypo ašies pu 
sėn, bet iš pranešimų neat-

salas. Vakar nacių submari 
nai pastebėta šiose apylin
kėse, bet jie išsiskleidė, pa
sirodžius Amerikos orlai
viams.

Stimsonas įspėja 
apie galimas atakas

' .* /'-i
("Dnufiu" Acme Telephoto)

U. S. naikintuvas Shaw iš Honolulu (Havajuose) atplaukė į vakarini.is pakraščius 
Pearl Harbor per japonų atakas šis laivas buvo tik sugadintas, bet ne nuskandintas, 
kaip tvirtino japonai. Jis tik apčiuopiamai pataisytas Honolulu.

Rusai aplenkė 
Smolenską.

New Yorkas, vasario 19 
d. — Maskvos radio paskel

bė, jog suomiai belaisviai 
Rusijoje priėmė rezoliuciją, 
kuria reftalaujaflMų kad Jų 
tėvynė “nutrauktųi šį nesą
moningą kraujo liejimą, ku
rį pradėjo budelis Hitleris” 
ir sudarytų su sovietų Rusi
ją paskyrą taiką.

•
Maskva, vasario 19 d. — 

Rusų kariuomenė, aplenkda 
ma Smolenską į šiaurę, įsi
veržė Baltgudijon, bet pra-

Slaptas ginklas.
¥ ' t?

Londonas, j vasario 19 
d. — Londono radio šian
die paskelbė, jog rusai sa 
vo kare prieš vokiečius 
vartoja naują, slaptą gln 
klą. f

Šis nepaprąstas ginklas 
yra elektros^motbru varo 
m» pompa, kuri leidžia į 
vokiečiu* šaltą vandenį. 
Siaučiant nepaprastiems 
speigams, vokiečiai tuo 
jau aptraukiami ledu.

J 7 pranešimų neay- nešimuose pažymima tolirodo, kad karo vadovybėje vvasnmgtonas, vasario 19 vakaruosi
viskas būtų tvarkoje. Mat, 
Rommelis pravesdamas kon 
trofensvva prieš britus 
“pamiršo” apie tai praneš
ti italu karo vadovui. Susi
darė itempta situacija, ku
rios išlyginimui, sakoma, ir 
buvo nuvykęs Romon marš. 
Goeringas.

Bendrai paskutiniuoju 
laiku neatrodo, kad Romos- 
Berlyno santykiai būtų ko- 
draugiausi. Berlynas stato 
perdaug didelius reikalavi
mus ir permaža atlyginimo. 
Tačiau dar negalima tikėtis, 
kad netrukus įvyktu bet 
koks santykių, nutrūkimas.

d. — Karo sekr. Stimsonas 
šiandie pareiškė, jog Ameri 
ka gali tikėtis atakų “vi
suose mūsų pakraščiuose ir 
kitose vietose”. Tas atakas 
gali pravesti submarinai, 
kaip jie tai padarė olandų 
Vakarų Indijose.

Tačiau sekretorius parei
škė, kad šioms atakoms su
laikyti Amerika negalinti iš 
sklaidyti savo pajėgų, nes 
tai būtų tikrasis karo pra
laimėjimas.

miausia vieta vakaruose 
yra apie 20 mylių Vaja Balt- 
gudijos sienų.

U, S. kariuomenė 
Javos saloj.

Japoną belaisvėj yra skaičius 
jūrininku, mariną ir darbininką.
Wake salos įgulą sudarė 413 vyrų. Suim
tųjų tarpe nemažas skaičius chicagiečių.

Washingtonas, vasario 19 
d. — Laivyno departamen
tas šiandie oficialiai paskel

ma yra japonų belaisvėje. 
Šiame sąraše yra keturias

dešimt devyni Chicagos vy-
bė vyrų sąrašą, kurie mano J rai. Šie visi belaisviai dau

giausia suimti Guam ir 
Wake salose, kur jūrininkų 
ir marinų buvo 1,010 ir ei vi 
lių darbininkų 1,200.

Laivyno departamentas 
paskelbdamas sąrašą tepa- 
žymėjo, jog manoma, kad 
vyrai yra “japonų belais
viai.”

Kinijoje, Peipinge suimta 
septyni amerikiečiai karinin 
kai ir 123 kariai. Tientsine, 
taip pat Kinijoj, suimta trys 
karininkai ir 53 kariai.

Japoną nauji 
pasiruošimai 
Bataan pussalyj.

Washingtonas, vasario 19 
d. — Karo departamentas 

|\ ■ isitArtii šiandie praneša, jog japonail/VI IdDOriŲ 3I9K0S didina spaudimą į gen.
” Mac Arthur linijas Bataan

pusiasalyje.
Departamento komunikatas 

pareiškia, jog vienoje fron
to dalyje amerikiečiai suė
mę keletą ugnies svaidyto- 
jų ir tris artilerijos pabūk
lus.

Suimtieji ugnies svaidy-

Australijoje.
Sidney, Australija, vasa

rio 19 d. — šiandie virš 
šimto japonų bombanešity ir 
kovos orlaivių atakavo Aūs- 
ątrlijos šiaurinio pajūrio 
miestą ir uostą Darvin, ku
ris gali tapti sąjungininkų 
laivyno baze. Tai pirmosios 
dvi japonų atakos pačioje 
Australijoje.

Ministeris pirmininkas 
Curtin paskelbė, jog pirmo
joje atakoje dalyvavo 72 
bombanešiai ir kovos orlai
viai. ši ataka įvyko šiandie

Nuskandinta 182 
japonų laivai.

Batavija, vasario 19 d. 
— Oficialioji olandų žinių 
agentūra šiandie paskelbė,

suimtieji ugnies svaidy-' jog autoritetingų sluogsnių 
tojai yra pirmieji panaudoti apskaičiavimu, iki vasario 
Bataan pusiasalyje. Jie sek
mingai buvo vartojami Pran
cūzijoje ir daugiausia nau
dojami prieš fortifikacijas. 
Prieš šiuos pabūklus esą la
bai sunku kovoti pėstinin
kams.

14 dienos sąjungininkai nu 
skandino ar sužalojo 182 Ja 
ponijos laivus.

Iš šios sumos 109 nūs-* 
kandinta, 28 gal būt nus
kandinta ir 45 sužalota.

Į šį skaičių neįeina dide* 
i Ii japonų nuostoliai, kurie 
jiems padaryti pietinės Su
matros invazijos metu.

Japonų artilerija veikia
Tuo tarpu japonų artile- 

ryte ir antrąją ataka japo- į rijos baterijos Manilos įlan- 
nai pravedė po pietų, kurio- ' kos pietiniam pajūryje bom | 
je dalyvavo 21 bombanešis barduoja Corregidor ir ki-| Kinai SUITlUŠė 

tas tvirtoves Manilos įlan-;
koje. Smarkiausia artileri- Siamo kariuomenę 
jos ugnis buvo ‘ sukoncen- x
truota į Fort Frank.

Departamento komunika- 
j a ponų bombanešiai. tas pareiškia, jog “priešas

Komunikatas pareiškia, didina spaudimą į mūsų Ii- į jog kinų kariuomenė susirė 
jog pirmoji ataka nusitęsė nijas Bataan pusiasalyje,' mė su Siamo kariuomenė 
apie vieną valandą ir buvo ypač dešiniajam sparne. Į šiaurinėj Burmoj ir siamie- 
nukreipta prieš patį miestą! Sunkus priešo artilerijos ap čiai traukiasi Cheingmai lin 
ir prieš laivus uoste. šaudymas tebevyksta. Japo-■ kui. Cheingmei yra svarbi

• Atakų metu padaryta nuo kariuomenės judėjimas bazė apie 80 mylių nuo 
užfrontėje duoda suprasti Burmos-Siamo pasienio, 
apie pergrupavimą pajėgų šiose kovose dalyvavo ve 
prieš pradedant ofensyvą”. , teranai Kinijos kovotojai,

ir kovos orlaiviai.
Pašauta keturi 

Pranešama, jog popieti-

Batavija, vasario 19 d. -- 
šiandie pranešama, jog sve*

Karo pranešimai skelbia,' t.iin šalių kariuomenė, ku- 
jog rusams pavykę atsiim-įrios tarpe ir palyginamai .. .
ti Kresty, Veližos apylinkė- mažas amerikiečių skai- nej atakoj pašauta ketun 
je, kuri yra 70 mylių į piet J čius, atvyko Javon.
Pranešimai skelbia, jog ko-1 . Zlnlų1 »8entura pare.škia, 
va Veližos apylinkėje buvo 83 °-,e 
trumpa, bet arši.

Chungkingas, vasario 19 
d. — Oficialiai paskelbta,

Tankai pralaužė linijas
Pranešimai iš fronto si:ei 

bia, jog Leningrado fronteTuo pačiu kartu sekr. pa 
reiškė, jog per sausio mene ru8|J kariuomenė tebežygiuo
sį Jungtinių Valstybių ka
riuomenėn savanoriais įsto
jo 90,441 vyras.

•
Romas, Prancūzija, vasa

rio 19 d. — Teisiamasis bu 
vęs Prancūzijos premjeras 
Leon Blum šiandie suabejo
jo ne tik jį teisiančio teis
mo, bet ir visos dabartinės 
vyriausybės konstitucingu- 
mu.

dažnai matosi 
amerikiečių žemyno kariuo
menės kaip ir bombanešių 
ir kovos orlaivių lakūnų. La 
kūnai jau anksčiau padėjo 
ginti olandų Indijas.

Autoritetingi sluogsniai, 
pasak agentūros, pareiškia, 
jog svetimšalių kariuomenė 
sutikta nuoširdžiai, bet “jų 
skaičius dar esąs perma- 
žas”.

Kovos Burmoje

“AUKOS” NACIAMS 
Nekarta gauta žinių iš

Lietuvos apie lietuvių ūki
ninkų “aukojimą” naciams 
reikiamų dalvkų. Mes jau 
anksčiau pa žymėj om, kad 
tai yra tik aukų rinkimo 
skraiste pridengtas apiplė
šimas.

Dabar gi gaunama žinių,; kio spartumo, kaip atrody- 
kad netrukus vokiečiai pra- tų iš pranešimų. Kai kurie 
dėsią suregistruoti okupuo- laikraščiai net buvo paskel 
tuose krašto darbo pajėgas. bę( jOg rusų kariuomenė 
Reikia tikėtis, kad netru-, esanti per 72 mylias nuo 
kus vokiečiai paskelbs pa- Vilniaus, deja, tei yra aiš- 
sauliui, jog ir lietuviai “sa- kus netikslumas.
vanoriai” vyksta kur nors šiuo metu mažinti rusų 
Vokietijon, kad nacių pade- žygius nėra prasmė, bet ir 
tų Hitleriui “išlaisvinti” pa būti perdaug entuziastin- 
saulį. | eais dėl paskutiniųjų rusų

• kariuomenės laimėjimų taip
RUSIJOS ŽYGIAI ' pat nenravartu. Nes yra sun

Paskutinieji Rusijos žy- ku įtikėti, kad rusai vieni 
giai prieš Vokietiją, nors ir įstengtų nacius ne tik sulai- 
sekmingi, bet nepasiekė to- kyti, bet ir sunaikinti.

ja pirmyn, taip pat vokie 
čiams nepavykę rusų atakų 
Kalinino fronte sulaikyti.

Pietvakariniam fronte ru 
sų tankai po smarkios ko
vos pralaužę vokiečių lini
jas.

Tuo tarpu iš Kuibiševo' kaskart aršėja. 
pranešama, jog sovietai ren 1 
giasi ateinantį pirmadienį 
paminėti raudonosios armi
jos įkūrimo dvidešimt ketu
rių metų sukaktį.

Rangoonas, vasario 19 d. 
— Šiandie britų kariuomenė 
desperatiškai kovoja, kad 
sulaikytų japonus prie Bilin 
upes žemupio, kai tuo pačiu 
laiku laukiama, jog netru- 

j kus prasidės svarbiausios
įstatymo pravedimą kovos už Burmos išlaikymą.

Čia šiuo metu dar nepasi

Skubina karių algų

Washingtonas, vasario 19 
d. — Kongreso narių terpe 
proponuojama įstatymas, 
kuriuo būtų pakelta ka
riams algos, kad tuo būdu 
kariai galėtų padėti išsilai
kyti pasilikusiems 
šeimos nariams.

tvirtino Indokinijos radio 
pranešimai, jog kinai pradė
jo invaziją Siaman.

Britų aviacija pravedė 
sėkmingas atakas japonų 
Chiengmai bazėje, Siame, 

namie | kur padaryta dideliu nuos
tolių. x

stolio ir esą gyvybės aukų, 
bet smulkmenos dar nena- 
skelbtos.

Šiuo metu, kai japonų ka 
ro veiksmai vis labiau ple
čiasi į pietus, atakuotasis 
Darvin miestas darosi sąjun 
gininkamjs vis svarbesnis.
Visuotina mobilizacija

Ministeris pirmininkasĮ880,1 šiandie pareiškė, jog vas.
Curtin nareiškė iov šiuo Anglija skubiai ruošianti, 'Gurt n p š e, j g šuo £Jjuomenę kuri bug kft • (Berlyno oficialus radio

liama orlaiviais ir jog para- Paskelbė pranešimą iš Bang 
šutininkų kariuomenė esanti koko’ kuriame užginčijama 
paruošta veiksmams. pranešimai apie kinų įžygia

__________ Jis taip pat pareiškė, jog Siaman.
rio pirmininko, australiečiai, Bedaryta. naujos motorizuo
turi pilniausiai bendradar- tos divizijos ir jog britų ka „vsk atsisakė
biauti su vyriausybe. nuomenei Afrikoje pasiųsta VySKUpas aiSlsaKe

i paramos. .. .
Karo sekretorius taip pat Degti nUO japonų

pareiškė, jog kovoms Mala-
juose didelė dalis britų ka- Sid Auatralija> vaaa. 
riuomenes pasiųsta frontą 19 J _ v kuJ Tho. 
be reikiamo karinio apmo- * r

momentu Australija tiesio- 
ginai pajuto karą.

Dabartiniu laiku Austra
lijoje pravesta visuotina mo 
bilizacija ir, pasak ministe-

Parašutininkai jau
osą paruošti.

Londonas, vasario 19 <

kurie deda pastangas apsau 
goti Burmos kelią.

Ankstesnieji pranešimai 
apie kinų žygius į Siamą te- 
pasitvirtino tik šiandie, kai 
gauta oficialūs pranešimai

Karo sekretorius Marge- apie kitų ir siamiečių ko-

kymo.

Rangoonas, vasario 19 d. 
— Britų sluogsniai pareiš
kia, jog anglai japonus ats 
tumę atgal į Bilin upę.

mas Wade iš Providence, 
R. I., apaštališkasis vikara i 
Solomon saloje, atsisakė iš
vykti iš Kietos kartu su ki
tais gyventojais, nors Japo
nijos karo laivas matėsi 
uoste.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

EAST SIDE

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAINutarta išreikšti viešą ’ 
padėką už kalbas ir linkė
jimus: kuopos dvasios va
dui kun. I. F. Boreišiui, dnr. 
“Draugo” adm. kun. P. P. 
Cinikui, MIC., už sveikini* 
mą telegrama ir seserims 
Pranciškietėms šv. Antano 

. parapijos už laišką, Feder. 
4 skyr. pirm. P. Medoniui, 
Šv. Antano dr-jos pirm. P. 
Jarmokai, Detroito veikėjai 
J. H. Medinienei, Lietuves 
Dukterų Dr-jos P. Bandžie- 
nei, M. Są-gos 54 kp. pirm. 
M. Kasevičienei, Nekalto

Pirmiausiai ėjo raportas praaidėjimo P. švenčiausios 
sėkmingai surengto 15 ^.jog pirm. J. Juškevičie

nei, muz. J. Blažiui, Šv. Ro
žančiaus dr-jos atst. A. A 
von ir dalyvavusioms sąjun- 
gietėms iš 54 ir 72 kuopų, 
ir visiems už skaitlingą da
lyvavimą vakare.

WIST SIDE

Iš Moterų Sąjungos 
64 kuopos veiklos

Moterų Są-gos 64 kuopos 
mėnesinis sus-mas įvyko va
sario 12 d., Šv. Antano pa
rapijos mokykloj.

Sus-mą vedė pirm. R. Mik 
nienė. i

iš

Vasario 14 d. įvyko ves
tuvės Antano Masaičio su 
Estella Novikaite. Labai 
gražų įspūdį darė, kada sy
kiu su jaunaisiais ir pamer
gės su pabroliais priėmė šv.
Komuniją. Per šv Mišias 
giedojo E. Bukšaitė solo 
“Avė Maria” ir “Dieve, Ta
vęs meldžiame”.

Tą pačfą dieną 10 vai. ves
tuvės buvo Kaz. Jasuhalčlo .
,xu E. Produkaite. Jaunasis u kuopos jubiliejaus ir 
tekt ; mėtų buvo parap,jos koopo3 or^n,M
komiteto narys. Abiem po
relėm linkint laimingo gy
venimo.i '»

Šv. Jurgio parapijos me
tinė Užgavėnių vakarienė 
puikiai pavyko. Žmonių at
silankė gana daug. Viskas 
buvo tvarkingai vedama.

Po vakarienės, prie geros 
orkestros linksmai visi link
sminos iki vėbimos.

Garbė priklauso šeiminin
kėms až paruošimą pukios 
vakarienes.

ŠOKIKE ATSISAKĖ OCD POZICIJOS
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0611 
Office tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia au-itarua.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

torės O. Šimonienės bei pir
mųjų narių: 0. Nicelienės 
ir A. Ambrasienės.

Rengimo komisijos narės 
pranešė kad bankietu kuo
pai padaryta pelno $93.32. Moterų Są-gos 64 kuopa

uraugaa Avale leiepkoto)

Mayris Chaney (dešinėje), profesionalinė šokikė ku
ri Mrs. Roosevelt pastangomis buvo paskirta į OCD 
(Office of Civilian Defense), diktuoja savo sekretorei 
atsistatydinimo laišką. Ją paskyrus buvo sukelta daug 
triukšmo.

DR. A. J. BERTASH

Raportas priimtas gausiu ir rengimo komisija reiškia) 
delnų plojimu ir pagarba ! ™iems lietuvišką
rengimo komisijai, kurioje 
darbavosi: A. Stankienė, A. 
Ambrctsienė, O. Šimonienė, 
J. Sakalauskienė, P. Ambra- 
sienė, A. Šaitiene, G. šilaį- 
kienė. Joms pagelbėjo: O. 
Valaitienė, R. Miknienė, A.

ačiū. Koresp. A. A.

Vas. 15 d. kun. I. F. Bo 
reišio rūpesčiu bažnyčioj 
paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis. Mels-

j Ruosalienė, M. Kiseiienė,' pasakė pritaikintą pamoks-
w y t Goscevskiūtė, są-čių dukre- 

Frof. Jonas S‘vtyiQiūsj įr Sodalicijos mergaitės; 
praeitą trečiadienį iš vyko ■ taipgi ir są-čių pritarėjai:
tarnauti Dėdei Šamui. siiaikieng, J. Talandis,
lįsi tėvai Ir moksleivių kuo-; * Samsonas, są-čių vyrai 
H* nustoju* energingo y*i-: j. Talandis ir daug visame 

M. Šimonis.h l-.jv.
Stanevičiai išauginę du 

sūnus. Jaunesnis, Vladas mo 
kinas! Sncred Hfcart semi
narijoj.

A. a. Jenas AVušinskas 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 14 d. Liūdi žmona, du 
sūnūs ir dvi dukterys. Ve
lionis buvo kilęs iš Gripiš- 
kių kaimo, Stakniškių pa
rapijos. Atvežtas į Ameri
ką 1898 m. Priklausė prie 
LRK Susivienymo 90 kp, 
vėliau persikėlė į 171 kp.,, 
Detroit, Mich. Ir čia baigė 
šios žemelės vargus.

Šeimai reiškiame giliau
sios užuojautos, o jo sielai 
lai Dievas suteikia amžiną 
atilsį.

Palaidotas vas. 17 d. iš 
šv. Jnrgio bažnyčios Holy 
Sepulchre kapinėse.

Susirinkimas visiems iš
reiškė padėką.

Jubiliatės išreiškė padė
ką kuopai už įvertinimą jų 
darbuotės ir apdovanojimą. 
Nutarta užprašyti iš anks
to šv. Mišias Motinų Dieno
je, taipgi paaukoti $5 dėl 
šv. Misijų kurios bus lai
komos Šv. Antano bažny
čioje. Be to, nutarta $6 už
mokėti už šviesą kambario, 
kuriame laikomi susirinki
mai.

NIAGARA FALLS. HEW YORK
Tautos šventė

Labai pakeltoj dvasioj ir 
au nuoširdžiu draugiškumu 
praleido vietos lietuviai pra-

tasi prašant taikos, taipgi' eitą sekmadienį kaipo Lie-

lą ir padaryta rinkliava.

Sausio 27 d. Genevieve, 
šalčiūtė, Kazimiero ir Aner| 
lės dukrelė, sėkmingai bai
gė High School (Western). 
Tėvai, pagerbdami dukrelę, 
sausio 31 d., Lietuvių sve
tainėj buvo surengę puotą. 
Dalyvavo daug giminių ir 
draugų. Pasivaišinta, o Gte-

tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo metinį paminėji
mą. Jau bažnyčioj pasiro
dė didesnis žmonių dalyva
vimas ir pamąidos buvo kiek 
ilgesnės —r vis prisitaikin
ta prie iškilmių. ;

Puikius pietus paruošė 
Karolina Jaruševičienė ir 
sočiai pavalgydino su virš 
šimtą (žmonių. Pradedant 

I bankietą atgiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Pro-

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Tel. REPublic 7868

Ofiso teL VIRgiiua 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.
M

Pereito penktadienio dnr. 
“Drauge” tilpo aprašymas 
apie Kaz. Stepanaucko lai
dotuves. Giminės buvo man 
pranešę, kad laidotuvės bus 
iš šv. Jurgio bažnyčios. Bet 
vėliau pasirodė, kad buvo 
klaida. Palaidotas be baž-

nevieve sudėta linkėjimų ir 
dovanų. Tėvai džiaugtasi' «rama ,abai sumaniai 
kad dukrelė sėkmingai mo- 'studenta3 ir beveik jau k 
kosi ir stengsis leisti toliau! merikos armi>os ^minkąs 
mokytis Antanas Tūbinis. Pora dai

nelių padainavo jaunutis pa
rapijos choras. Choristės 
taip pat ir prie stalų patar
navo. Per bankietą ilgesnę 
kalbą pasakė kun. M. Urbo
navičius, MIC. Po visam 
žmonės nesiskirstė: salė bu
vo pilna žmonių iki 10 vai 
vakare. Svečių buvo iš Buf- 
falo ir iš Kanados. To pa
rengimo pasisekimą reikia 
priskaitytl kaipo nuopelną 
Stasiui Vyšniauskufi, kuris

Šv. Antano bažnyčioj pra
sidėjo šv. Misijos, kurias 
veda tėvas Kidykas. Baig
sis vas. 22 d. Katalikams 
gera proga pasinaudoti mi
sijų atlaidais. Tėvas Kidy
kas turi gerą iškalbą. Labai 
nuosekliai dėsto pamokini
mus. Koresp.

Dievas algas išmoka ne

Sidabriniai šiifibai
Užpraeitą savaitę minėjo 

25 metus gražaus moterys 
tėj sugyvenimo Motiejus ir 
Marijona Tūbiniai. Iš ryto 
visa šeimynėlė gražiai pa 
si rodė bažnyčioj per užpra- 
Šytas šv. Mišias, vakare gi 
būrelis giminių ir draugų 
jų tarpe kun. M. Urbonavi
čius ir jo svečias dr. Ant. 
Rakauskas -pinamuose svei
kino jubiliatus ir linksmai 
praleido keletą valandų.

Ateinantį sekmadienį tokį 
pat 25 metų jubiue.jų švęs 
daug parapijai pasidarbavę 
Juozapas ir Antanina Ge
niai. Kap.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinta* 
a t s a k o mingai oi 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAlItVfJt

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
TAKOS 3088

TeL YARda 5921. 
Rea.: KENwood 5107.

TeL CAN ai 0257
Res. tel.: PROapect 6059

UR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet • iki 0 vai. vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI

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, Trcčiadicuiais 
ir Šeštadieniais

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

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANal 5969

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

Ofiso teL CAN ai 2345 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 7—0 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 Se. Fairfield Avenne 

Res. teL: HEMIock 8150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 11U 3 vaL Vak 7 iki I 
Nedėliimia pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenoija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

.Ygbk 7 du 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS 

2017 So. VVestern Avė.
Tel. CAN ai 7171 

Nuo 8 vaL ryto įkj 5 vai. kasdien

nytinių apeigų.
savaitėmis, bet kiekvieno į įr prieš ir tą pačią dieną

P.M.M. žmogaus metu g«dc-
.1 Olandu priežodis

ADVOKATAI

U C HaA A HiLLeoM ♦ ♦♦ HMVHt.UltL Ht 
iŠ KATHCfc ATTUAmVE > VS N'T ME UL* !

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUŠK 
Every Saturday, 1 toŽP.M. 
STATION WH1P
m MUnrAm W Mm BUD

labai daug darbavosi.
Ligoniai

Prisėjo atsigulti St. Ma- 
ry’s ligoninėje parapijos 
varpininkui Andriui Macu
levičiui ir Juozapinai Tubi- 
nienei. Nepavojingai serga 
ir tikimos greit juos nama- 
tyti sveikųjų tarpe.

Sodalicijos raštininkė y- 
ra Elena Sautkiūtė, o ne 
kaip klaidingai buvo pir
miau paskelbta, Terese Ge
nytė.

WHITNEY E. TARUTIS
' ADVOKATAS 
CENTRINIS OFISAS:

S1SS 80. HALSTED ST.
< lietuvių Auditorijoj*) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 1-toa 
vai. va.lt.

TeL UALamet <877
184 NO. LA SALLE ST., 

Iasmb 8014 TeL State 7B72

Telefonas CAN ai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal sutartį.
Sckmadiesiaia taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 8434.

Ofiso TeL............... VIRginia 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartu*

DR. CHAMS SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDw*y 2880 Okicago, IL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 uu 8:Ju vai. vaL

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYl'OJAS 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 
ToL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0984 

Rez. tSL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedelionua nao 10 iki 12 vai. dieu*.

NO! NO!
There is no ertr* charge for Vitanla A ln 
SmiOi Brother, Cnugh1 irops. Theae deliciouf 
d rot* štili cost only 54. (Blaek or M Makoti

Smtfh Bros. Cougk traps are the 
wrfy drops costirimg VITAMIN ft
Vlmnln A (Csroreoe) nrtm the MNistMee of 

nuenus membranos of no* and throat to 
cold iofections, when lack of (vaise
snes is dus to Vttsaua A dsfidsaty.

Būkite malonūs 
SAVO AK1MS1

Tik vieką pora aklu vlaam gy 
venlmul. Saugokit Jaa. lelodaml 
UekmmlnuoG Jaa modornUklauala 
mltkda. Marka ragkitme moklina

gan MtUktl.

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

OVTOMKnORTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-too
Telefonam OANAI. Oktt —Ghtaage 

OfUSO VALANDOS
• i^Ma. m Iki 1.14 P. M

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
DTiao telefonai PROipact 6737 
Namu telefonai VIRginia 9421

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — cail MIDvvay 0001 
Res. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
rHYSlClAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63rd Street

TreA Ir Bell: »:»0 a.
TiM K m- tkl

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Oftao Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatailtepia —
Sauk KEDzic 2868 

VALANDOS:
N«o 2 iki 4 Ir nuo 8 iki 8:30 vaL 
Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Nedėliomia Pagal Susitarimą

Ofiso lr Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iftklrl&nt Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

S:20 vai. vakarais. 

Rektuadlenlala pagal ausltarlmą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*



Penktadienis, vas. 20, 15-12

Kajetonas Šklėrius - Sklėris
(1876. VII. 27 — 1932. I. 14) 

Rašo K. V. Baltrams itis
Prieš dešimts metų amži

nai apleido šį pasaulį įžy
miausias Lietuvos akvarelis- 
tas ir skulptorius Kajetonas 
Sklėrius-šklėris. Šis gabus 
dailininkas, kuris bene dau
giausia per visą savo gyve
nimą yra sukūręs iš visų 
mūsų dailininkų (neišski
riant ir A. žmuidžinavičių- 
Žemaitį), gausiai praturtino 
mūsų tautos dailės lobyną. 
Šįmet minint jo dešimties 
metų mirimo sukaktį, pra
vertėtų iš naujo susipažinti

1902 m. vasarą (gal 1903 
m.?) kartu su kitais daili
ninkais K. Šklėrius atliko 
restauracijos darbus Vil
niaus Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Lietuvos sostinė 
padarė jam didelį įspūdį, bet 
dėl pinigų stokos buvo pri
verstas važiuoti į Liepojų, 
kur (1904-1915 m.) dėstė 
paišybą komercijos mokyk
loj ir gimnazijoj. Suprasda
mas pedagogijos svarbą, 
1908 m. (ar 1909 m.) išklau
sė pedagogijos ir eksperi-

su šiuo garbingos atminties Į mentalinės pshichologijos 
kursus Petrapily.

Su 1907 m. prasideda nau
ja K. Sklėriaus era. Tais 
metais jis keliavo į Krymą, 
kur sužavėtas to krašto 
spalvingumu, pradėjo akva- 
relinę tapybą. Kitos kelionės 
į užsienį sekė — Berlynas, 
Munchenas ir Dresdenas 
(1910 m.); Antverpenas, 
Briuselis, Paryžius ir Švei
carija (1912 m.). Iš kiekvie
nos kelionės K. Šklėrius grį
žo į Liepojų su naujais kū
riniais ir pagaliau 1913 m. 
suruošė pirmąją savo (80) 
darbų parodą, kuri susilau
kė didelį pasisekimą.

Did. Karai prasidėjus, K. 
Šklėrius turėjo ūmai apleis
ti Liepojų, palikdamas ten 
savo turtą ir kūrinius ir 
bėgti į Suomiją, o iš ten į

Lietuvos sūnumi.

K. Sklėriaus Biografija 
Jis gimė Svėdasų parapi

joj, Kunigiškių kaime. Vaiž-, 
gantas, savo atsiminimuose, 
mini Kajetoną kaipo savo 
kaimyną, su kuriuo per visą 
gyvenimą stengėsi “jei ne 
bendrauti, tai bent iš akių 
nepasimesti.” Nuo pat jau
nųjų dienų K. S. pamėgęs 
paišybą. Jis mokėsi Panevė
žio realinėje mokykloje ir 
Mintaujos gimnazijoj. 1896- 
1903 m. lankė barono Stig- 
lico dailės mokyklą Petrapi
lyje, kur antrais metais jau 
buvo stipendijatas. Dailės 
mokykloj apart kitko studi
javo ir ornametiką, kompo
ziciją ir specialiai skulptūrą 
pas prof. čižovą. Būdamas 
Petrapily darė Troicko tiltui
obeliskas ir ikonostasą iš Petrapilį, kur gyveno 1915- 
balto marmuro Nevos Lau-I1917 m. ir dirbo Liet. Centr.

Komiteto technikos sekcijo-rai.

GAVĖNIOS LENTELĖ 1942 METŲ 
Chicagos Arkidijecezijoje

P A.—Vasario 18—Pelenų Diena 
P.—Vasario 19—Ketvirtadienis

P.A.—Vasario 20—Penktadienis 
P.—Vasario 21—šeštadienis 
P.—Vasario 23—Pirmadienis 
P.—Vasario 24—Antradienis

P.A.D.—-Vasario 25—Trečiadienis (M. Ketvirtis) 
P.—Vasario 26—Ketvirtadienis

P.A.—Vasario 27—Penktadienis (M. Ketvirtis) 
P A.D.—Vasario 28—šeštadienis (M. Ketvirtis)

P.—Kovo 2—Pirmadienis 
P.—Kovo 3—Antradienis

P.A.D.—Kovo 4—Trečiadienis 
P.—Kovo 5—Ketvirtadienis

P.A.—Kovo 6—Penktadienis 
P.—Kovo 7—šeštadienis 
P.—Kovo 9—Pirmadienis 
P.—Kovo 10—Antradienis

P.A.D.—Kovo 11—Trečiadienis 
P.—Kovo 12—Ketvirtadienis

P.A.—Kovo 13—Penktadienis 
P.—Kovo 14—šeštadienis 
P.—Kovo 16—Pirmadienis 
P.—Kovo 17—Antradienis

P.A.D.—Kovo 18—Trečiadienis 
P.—Kovo 19—Ketvirtadienis

P A.—Kovo 20—Penktadienis 
P.—Kovo 21—šeštadienis 
P.—Kovo 23—Pirmadienis 
P.—Kovo 24—Antradienis

P.A.D.—Kovo 25—Trečiadienis 
P.—Kovo 26—Ketvirtadienis

P.A.—Kovo 27—Penktadienis 
P.—Kovo 28—šeštadienis 
P.—Kovo 30—Pirmadienis 
P.—Kovo 31—Antradienis

P.—Baland. 1—Didysis Trečiadienis 
P.—Baland. 2—Didysis Ketvirtadienis

P.A.—Baland. 3—Didysis Penktadienis
P.A.—Bai. 4—Did. Sešt. (iki 12 v. dienos)

P. — reiškia Vien tik PASNINKO dieną.
A. — reiškia vien tik ABSTINENCIJOS (susilaikymą nuo mėsiškų valgių) dieną. 
P.A. — reiškia PASNINKO ir ABSTINENCIJOS dieną.
P.A.D. — reiškia PASNINKO ir ABSTINENCIJOS dieną, kurioje DARBININKAS 

ir jo šeimos nariai dispensuojami nuo ABSTINENCIJOS priedermės (ne nuo 
PASNINKO).

Žemiau talpinama lentelė pavaizduoja, kaip kas yra saistomas pasninko įstatymu: 

PAAIŠKINIMAS:

1. Darbininkas
ar jo šeimos narys

1. Jei netari pareigos
pasninkauti, reiš
kia : jaune anieji 
kaip 21 metų, se
nesnieji kaip 59 
metų; ligoniai; ga
vusieji d i s p ensą 

nuo pasninko.

P. A. P.A. P.A.D.
3 Sotūs 
valgymai 
su Mėsa

3 Sotūs 
valgvmai 
Be Mėsos

3 Sotūs 
valgymai 
Be Mėsos

3 Sotūs 
valgymai
Su Mėsa

2. Jei yra įpareigo
tas pas nln kauti,
reiškia nuo 21 iki 
59 imtinai metų 

- amžiaus

1 Sotus 
valgymas 
Mėsa tik 1 

kartą

3 Sotūs 
valgymai 
Be Mėsos

1 Sotus 
valgymas 
Be Mėsos

1 Sotus 
valgymas 
Mėsa tiki 

kartą

2. Nedarbininkas
ar jo šeimos narys

-1. -T'l neturi pareigos
pasninkauti, reiš
kia : jaune snieji 
kaip 21 metų, se
nesnieji kaip .59 
ir». imtinai, ligo
niai gavusieji dis- 
pensą nuo pasnin
ko.

3 Sotūs 
valgymai 
su Mėsa

3 Sotūs 
valgymui 
Be Mėsos

3 Sotūs 
valgymai 
Be Mėsos

•

3 Sotūs 
valgymai 
Be Mėsos

2. Jei į p a r e i gotas 
pasninkauti nuo 21 
metų iki 59 metų 
imtinai.

1 Sotus 
valgymas 
Mėsa tik 1 

kartą

3 Sotūs 
valgymai 
Be Mėsos

1 Sotus 
valgymas 

| Be Mėsos

1 Sotus 
valgymas 
Be Mėsos

D B A U O A B —

PIRMOJI NACIŲ ATAKA AMERIKOS ŽEMYNE

("Dra.u<aa" Acme teiennoi*
Sutorpeduotas britų tankeris ištemptas į pakrantę po ašies įvykdytos submarino atakos prieš Arabą, Olan

dų Vakarų Indijų saloje, netoli Venezuelės pakrančių, ši buvo pirmoji nacių ataka Amerikos žemyne.

je. 1918 m. buvo pakviestas i Karo liepsnoms užgesus ir 
į Talino dailės mokyklą bū- Lietuvos švietimo organams 
ti skulptūros skyriaus vedė- Į susitvarkius, K. Šklėrius vėl 
ju. Besikūriant Lietuvos vai- ėmėsi sistemingo tapybos ir 
stybei, 1918 m. gegužės mėn
jis grįžo į Vilnių. Tuo pat 
laiku dirbo Baranovičių 
tremtinių stovykloj kaip Lie 
tuvos Tarybos įgaliotinis ir 
vėliau ėjo Maitinimo Depar
tamento direktoriaus parei
gas. K. Sklėriui neteko ilgai 
būti Vilniuje, nes bolševikai 
puolė Vilnių ir Lietuvos vy
riausybė atsitraukė į laiki
nąją sostinę Kauną. Tšis 
sunkiais karo metais daili
ninkas buvo priverstas pa
dėti į šalį savo teptuką ir 
įsitraukti į visuomeninį bei 
valstybinį gyvenimą. Nuo 
1919 m. iki 1921 m. ėjo Kau 
no apskrities viršininko pa
reigas, paskui iki 1922 m. 
buvo Lietuvos pasiuntinybės 
prekybos attachė.

pedagogijos darbo. Jis buvo 
pakviestas nuo pat įsteigi-' 
mo eiti valstybinės meno 
mokyklos paišybos ir akva
relės mokytojo pareigas (vė
liau 1925-1929 m. buvo tos 
mokyklos direktorius). Tas 
pareigas jis pildė iki atsigu
lant į mirties patalą.

Vis ieškodamas naujų 
tyvų išvystyti savo meną, K. 
Šklėrius plačiai po savo my
limą kraštą važinėjo — tai 
į pajūrį, tai į kitus kuror
tus, tai į Akmenės upės pa
kraščius. Vis nepatenkintas 
savo darbais, jis ieško nau
jų spalvų, švelnesnių tonų. 
Keliavo vėl jis ir į užsienį, 
ir tarp likusių jo darbų ran 
dame jo spalvingus įspū
džius iš Italijos ir Prancūzi
jos. Ir su kiekvienu ar tai 
etiudu, portretu, ar peizažu 
K. Šklėrius įgijo naujo en-

muziejuje); 8) prof. 
pinskio biustas.

Akvarelių K. Šklėrius pri
piešė šimtus, bet mirdamas 
dailininkas paliko mažą jų 
skaičių dalį, nes daugelis jų 
žuvo Liepojuje. Petrapily 
ir Vilniuje. Iš prieškarinės 
tapybos geresnieji dalykai 
buvo Liepojuje, Varšuvoje 
ir kitur išpirkti. Trumpai 
aprašyti K. Sklėriaus tapy
bos darbus yra sunkiau dėl 
jų didelio skaičiaus. Pami
nėti čia bus tik žymesnieji 
jo darbai:

1918-1919 m. K. S. pada
rė didesnį paveikslą “Gedi
mino Sapną” (tempera); 
“Paežerių rūmai”; Kauno 
miesto reginiai; “Laivelis”; 
impresionistinis “Miške”; 
Venecijos, Chioggijos ir Ca 
prio salos vaizdai; “Pažai
slio Vienuolyno vartai”; 
“Vežikas”; “ Bažnyčioje”;
Palangos, Klaipėdos ir Ni
dos peizažai; įvairūs portre
tai.
Parodos

K. Sklėriaus darbai buvo
tuziazmo, sukūrė naujų e 
fektų ir pagaliau pasiekė•
didelį dailininko meistrišku-' į®Ut^^^kan^08€ ... P?r° 
mą, “jo siekimų ir techni dose: 1907 m. pirmojo Liet.

Dailės Draugijos parodoj 
Vilniuje; 1913 m. pirmojoj

Nors ir prispaustas šir-' 
dies liga, K. Šklėrius nepa- 
metė savo meną, bet žiūrė-, dojc Kaune; Pabaltijos me. šių varyti meno vagą dar 
J............ ............ -------- ----- no parodoje Liepojuje; tais laikais- kad?.

kos subrendimą”. “Lietuvos meninkų plas- 
savo darbu parodoj Liepojų-, tikų tarpe K- Šklėrius yra 
je; 1920 m. Apžvalgos paro- ™nas Pirmiausia pradėju

damas pro savo buto langą
nupiešė aavo paskutiniuo- 1929 m Atskiroje akvarelės 

p sius darbus ir uoliai ruošėsi parodoj Kaune.
' savo darbų parodai. Šios

parodos jis nematė ir po
1932 m. sausio mėn. 14 d.
jo mirtyje sušalusi ranka 
daugiau nepiešė.
K. Sklėriaus darbų 
apžvalga '

K. Šklėrius, būdamas dar

K. Sklėriaus darbų 
įvertinimai

“Tapybinis K. Sklėriaus 
palikimas, jog akvareliniai 
kūriniai, kalba kiekvieno 
žmogaus jausmams. Gied
rios ir šviesios nuotaikos, 
nesudėtingi, artimų ir su-

dailės mokykloj, buvo paša-1 prantamų temų, harmonin- 
rinkęs sau specialybę skulp , 84 spalvų Sklėriaus akvare
turą. Dėl tos priežasties jo 
darbų apžvalgą turime pra
dėti su jo skulptūriniais 
darbais.

1) Vienas iš pirmųjų K.
Sklėriaus bareljefų buvo po 
eto kun. A. Strazdo atvaiz
das. Vaižganto paraginimu 
dailininkas atliedino didelį 
šio darbo egzempliorių skai 
čių. Vėliau, be jo žinios, bu
vo jis kelius kartus atliedin 
tas kunigų statančių naujas 
bažnyčias ir jų parduoda
mas aukoms rinkti. 2) “Me
džiotojas su Sakalu” (Stig- 
lico mokyklos nuosavybė);
3) geras projektas Vytauto 
Didžiojo paminklui; 4) ar
tisto motinos bareljefas; 5)
“Kova dėl būvio” (dingęs);
6) “Vaikai”; 7) premijuotas
Liepojaus visuomeninko tekrito — spalvos”.
Uricho biustas (Liepojaus 1 Vaižgantas

liniai darbai turi savo indi
vidualų pobūdį. Ypačiai pas į 
kutiniu jo kūrybos metu lie
tuvių visuomenė Šklėrių pa 
žino kaip dailininką, turintį 
laisvą, skoningą akvarelinę

davusį išgauti originalią, 
spalvingą bei užbaigtą kom 
poziciją iš kiekvieno moty
vo, ar tai būtų Lietuvos ža
liuojančiu laukų ar ūkanoto 
pajūrio peizažas, ar saulė
tos Venecijos skaidrūs efek
tai”. V. Kairiūkštis.

“Dailininkui Sklėriui gam 
ta ir žmonės tebuvo spalvų 
suderinimas, ne kitų elemen 
tų. Kūrėjui tapytojui nerū
pėjo išspręsti kurie psichi-

veidas reiškia; jam į akis
ko. uždaviniai, parodyti, ką, <flr09’ ,ncome> bav0 »1-800 ar dau«la"-

JT

Ce Pavykęs art. Apalonijos 
Stoškiūtės koncertas

So. Boston, Mass. — Va
sario 8 d. dar vienas isto
rinis įvykis įrašytas mūsų 
kolonijos istorijoje.

Amerikoje gimusi ir au
gusi lietuvaitė Apaluhija 
Stoškiūtė per ketunus su 
virš metus dainavusi Ber
lyno operoje, grįžta į 3avc 
gimtinę, ir štai kun. P. V ir 
mauskis, šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas, kv’ėčii 
koncertuoti. Kvietimą priė
mė ir pasižadėjo išpildyt’ 
programą. Komisija dirbo 
sunkiai ir nuoširdžiai, kad 
koncertas pavyktų, nes pcl 
nas skiriamas Lietuvai Gel
bėti Fondui.

A. Stoškiūtė pirmoje da
lyje programos sudainavo

“Jo piešiniai džiugina mū
sų akį savo švelniom, sva
jingom spalvom. Mūsų lie
tuviškoji, palyginti niūri, 
gamta, K. Sklėriaus “patai
syta’ atrodo graikšti ir šil
tesnių fonų”. J. P nas.

tris lietuviškai, penkias vo
kiškai ir vieną itališkai dai 
nas. Balsas gražus, švelnus 
ir stiprus. Ypatinga, kada 
artistė dainavo ariją iš ope
ros “Tosca”, tai ji paniro 
dė visoje pilnumoje, kaipo 
pajėgi dainininkė, kuriai y- 
ra galimybė pasiekti aukš- 

! čiausį laipsnį meno srityje, 
i Atisto Rapolo Juškos, Šv.
! Petro lietuvių parap. var- 
, gonininko, sumo*ytas ir va- 
I dovaujamas kvartetas: art. 
j R. Juška, dr. J. Antanėlis, 

A. Barauskas ir A. Juodai
tis, akompanuojant Mr Ir- 
vin Brogn’ui, labai gražiai 
pasirodė, sudainuodami tris 
angliškai ir keturias lietu
viškai daineles.

Antroje programos daly
je art. A. Stoškiūtė sūdai 
navo lietuviškas ir angliš
kas dainas. Užbaigė lietu
viška daina — “Kur bakūžė 
samanota”. Tąja daina su 
jaudino publiką ir pati an 
tistė labai susijaudino, pri 
siminus Lietuvos ir lietuviu 
pergyventus ir gyvenamus 
vergus: kančias ir kradjd 
praliejimą.

Laike koncerto art. Stos 
kiūtė gavo keletą labai gra 
žiu gėlių puokščių su svei
kinimais.

Pasibaigus koncerto prog 
ramai, dalyviai dalinosi į- 
spūdžiais. Visi patenkinti 
koncerto programa. Sveiki* 
no artistę ir linkėjo jai pa 
tekti į Metropolitan operą. 
Įžymūs amerikonai muzikai, 
kurių nemažai dalyvavo, pa
reiškė, kad art. Stoškiūtė 
tikrai gerai dainavo.

Pasibaigus koncertui, kai 
kurie dalyviai vyko į Bos
ton City klubą, kur įvyko 
bankietas art. Apaloniją 
Stoškiūtę pagerbti. Bankie
tas suruoštas skubotai ir 
nebuvo išreklamuota* Nie
kas nesitikėjo, kad sueis &- 
pie 200 su virš rinktiniau- 
sių svečių ir viešnių. K.

nė minėti neminėjo meninin 
ko vardo.” Lietuvos Albu
mas.

Laikas — tai amžinas ne
pastovumas, amžinas bėgi 
mas nebegrįžtančion praei
tin.

PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO”
RASTINĖJ FEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

Sav. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo” 
raštinę A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenne Deputy 
Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blan-

techniką, visuomet sugebė- kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income
Taksus.

P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario 
28 d. , nuo 9 vai. ryto iki 5 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 t. t per 1941 metas;

b) Vedę žmonės, kariui įplaukos bavo virš $1,500.00, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 
imti už kiekvieną valką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau}

c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos

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

• » *
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Karas prieš neapykantą
Baimė ir neapykanta yra jausmų, susijaudinimų dvy

nukai. Žmogus, kurs bijo netekti darbo ekonominių 
sukrėtimų (depresijos) laikais, lengvai pasiduoda vi- 
liugingiems propagandistams, kurie jam sako, kad jo 
vargai ir nelaimės kyla iš priežasties demokratinas 
santvarkos arba pasiduoda įtikinamas^ kad aplink jį 
gyveną žmonės yra jo priešai ir jam neleidžia tvar
kytis taip, kaip jis norėtų.

Tuo būdu žmogaus baimė yra paverčiama neapy
kanta.

Kai 1929 metais prasidėjo depresija, rašo “Tbe Dai
ly Tribūne” (katalikų), Vokietijos nacių propagandis
tų vadas Goebbels paskelbė, kad jo pareiga bus sukelti 
žmonėse neapykantą ir sukelti žmonių mases supla
nuotam žygiui;, įskiepyti neapykantą ir nepasitikėjimą 
visąis Vokietijos kaimynais, visais nevokiečių tautos 
žmonėmis. Vargu yra buvęs pasaulio istorijoj kitas 
žmogus, kurs būtų pasėjęs daugiau neapykantos už 
Goebbelsą. Tikrai jis pelnys neapykantos skleidimo 
čempijono vardą.

Jungtinės Amerikos Valstybės pirmoje vietoje ka
riauja, kad iš pačių šaknų išrauti neapykantą ir blogą 
valią, kuri buvo pasėta žmonių tarpe.

Neapykanta yra nuodai, kurie stovi ant kelio žmo,- 
nių sveikiems santykiams vieniems su kitais. Neapy
kanta yra priežastimi griuvimui gerų, normalių san
tykių ir ekonominiame, ir socialiniame ir politiniame 
gyvenime. Įsigyvenusi neapykanta apsunkina išspręsti 
kiekvieną gyvenimo problemą. Neapykanta yra blogu
mas, suardęs tarptautinius santykius ir sukeliąs kru
vinus karus, vedančius pasaulį prie destrukcijos, sui
ručių. Iš kitos pusės vieni antrų pagarba ir gera va
lia karus daro nereikalingais.

Jungtinės Amerikos Valstybės, kaip rašo anglų kal
ba leidžiamas katalikų dienraštis, kariauja netiktai 
prieš tuos, kurie jas užpuolė, bet kariauja ir dėl to, 
kad išlaisvinti žmonių mintis iš baimės ir neapykan
tos. Amerika yra kare su santvarka, kuri tiksliai mo
ko jaunimą iš pat mažens neapkęsti savo artimą. Mes 
kariaujame už tokią gyvenimo santvarką, kurį remtus 
gera valia ir visų žmonių ir tautų kooperacija. Kai 
bus nugalėtas baimės ir neapykantos jausmas, tuo
met tik bus galima prieiti prie pasaulio taikos, kuri 
bus ir teisinga ir pastovi.

Australijos padėtis
Japonai, paėmę labai svarbią strateginių ir kitais 

atžvilgiais poziciją — Singaporą, jau pradėjo bom
barduoti Australiją. Pirmosios japonų bombos nukri
to į Australijos uostą Darwįn, kurs yra 675 mailės nuo 
japonų okupuotos Amboina bazės.

Australiečiai tą pavojų jautė. Dėl to jie skubiai stip
rina šiaurines pakraščių bazes.

Šia proga reikia pasakyti, kad nuo pat karo pradžios 
australiečiai parodė savo karingumą ir augebumą. Dėl 
tę jie buvo siunčiami beveik į visus karo frontus prieš 
Berlyno-Romos ašį. Jie karui yra neblogai pasiruošę. 
Visas Australijos kontinentas vieningai stovi už gyni
mosi iki paskutiniųjų. Dėlto, reikia manyti, kad auą- 
traliečiai pajėgs atsilaikyti. Nedaug pašaline pagalba 
tepasitikėdami, kai liūtai jie grumsis su užpuolikais. 
Karo frontuose jie įgijo ir drąsos ir patyrimo. Taip 
pat žino ir drausmės reikšmę. Į gręsiantį pavojų aus
traliečiai žiūri drąsiai ir yra pasirengę jį atremti. Ja
ponams teks susidurti ne su kokiais ištižėliais, bet su 
ryžtingais ir narsiais kariautojais už savo teises Ir už 
savo krašto laisvg. __ _____ _

Gerai, kad tiria
Po Peari Harboro tragedijos, visuomenė buvo pra

dėjusi nerimauti. Buvo jaučiama, kad jei ten buvu
sios kariuomenės vadovybė būtų akylai budėjusi ir 
aavo pareigas kaip reikia atlikusi, būtų nebuvę pada
ryta tiek nuostolių. Visuomenė, dėl to, buvo pasiten
kinusi, kai Prezidentas Rooseveltas paskyrė komisiją 
ir Peari Harboro įvykį smulkmeniškai ištyrė.

Kai prieš kiek laiko kik) gaisras laive “Normandie” 
ir kai tas milžinas pašlijo ant šono, pradėta skleisti 
visokie gandai, daromi įtarinėjimai. Su pasitenkinimu 
tenka konstatuoti, kad, nors ir vėlokai, kongresas pa
skyrė komisiją, kuri ištirs tą įvykį ir paskelbs visuo
menei priežastis, sukėlusias laive gaisrą.

“Normandie” buvo Prancūzijos pasažierinis laivas, 
kainavęs virš 60 milijonų dolerių. Jungtinių Valstybių 
laivyno administracija jį buvo perėmusi savo žinion 
įr buvo pradėjusi perdirbti taip, kad jis tiktų karo 
lėktuvų transportui. Tąjį remontą darant Normandie 
(kurs jau buvo pavadintas U.S.S. Lafayette) ir užsi
degė.

šiais laibais reikalingas pareigūnų akylas budėjimas, 
atsargumas. Apsileidėliai, neatlieką savo pareigų arba 
nesugebą jų atlikti, atsakingi už tokius įvykius, ku
rie užtraukia kraštui negarbę ir neša nuostolius, turi 
būti šalinami.

Ir vyriausybės ir ypač kongreso yra. pareiga žiūrėti, 
kad fisi valdžios ir kariuomenės pareigūnai gerai ir 
sąžiningai atliktų pareigas.

Naciu prievarta
Iš gerai patikrintų šaltinių sužinoma, kad Vokietijos 

naciai jau yra pasiruošę okupuotuose kraštuose pra
dėti darbininkų konskripciją sunkiems darbams. Lig-*
šiol naciai statė prįe darbų tik karo belaisvius ir pa
sitikėjo savanoriais darbininkais pavergtuose kraštuo
se. Bet savanorių kaip ir nėr ir, be to, reikalas laikyti 
milžinišką yyrų skaičių kąro frontuose, privedė Vo
kietiją prie nepaprastai didelės darbininkų stokos. Dėl 
to dabar priverstinai varys prie darbų užgrobtų tau
tu vyrus. Sakoma, kad naciai nedarysią išimties nei 
Rumunijai, nei Vengrijai, nei Bulgarijai. Pavergtųjų 
tautų darbininkai bus vežami į Vokietijos ir Italijos 
dirbtuves, Tuo būdu tūkstančiai ir mūsų brolių lietu
vių bus išgabenta iš Lietuvos sunkiems darbams vo
kiečių ir italų dirbtuvėse. Ten jie, žinoma, turės dirbti 
kaip tikri vergai — ilgiausias valandas, blogiausiose 
sąlygose, pusbadžiai gyvendami.

Šis nacių planas — tai dar yra vienas įrodymas, 
kodėl tie tautų pavergėjai ir žmonių kankintojai kuo 
greičiausią turį būti sutriuškinti.

1/ ■! YVI avi a I I - ■■Krikščioniškasis auklėjimas
“Darbininke” yra duodama medžiagos studijų rate

liams. Viename rašiny paduodamos popiežiaus Pijaus 
XI enciklikos apie krikščionišką jaunimo auklėjimą 
mintis ir pabaigoj sakoma:

“Todėl dideliai svarbu yra nesuklysti auklėjimo 
dalykuose, kaip svarbu yra nesuklysti siekiant ga
lutinį tikslą, su kuriuo auklėjimo darbas labai glau
džiai ir būtinai yra susijęs. Ir iš tiesų, kadangi auk
lėjimo esmė yra ugdyti žmogų tokį, kokis jis turi 
būti ir kaip turi elgtis šios žemės gyvenime, kad pa
siektų aukštąjį tikslą kuriam yra sutvertas, tai laiš
ku, jog auklėjimas negali būti geras, jei nebus pa
lenktas galutiniam tikslui; dabartinėje Apvaizdos 
tvarkoje, būtent, po to, kai Dievas apsireiškė Viena
tiniame Sūnuje, Kuris vienas tėra “Kelias, < Tiesa ir 
Gyvenimas”, kitokis auklėjimas negali būti tinka
mas ir tobulas, kaip vienas krikščioniškas auklėji
mas.**

Lietuva - meno šalis
“Muzikos Žinių” 2 Nr. A. Vaičiulaitis tarp kitko rašo:

'‘Būdama daugiau širdies ir intuicijos žemė, ji 
yra jau nemažiau davusi menui ir tikisi dar daugiau at
nešti- Ir tai visuose ruožuose. Kai kurie jos poetai būtų 
dideli vardai kiekvieno krašto mene, daug didesnio ir 
turtingesnio krašto. Mes patys visiems galime būti į- 
domūs su tokiu Duonelaičiu. Krėve, Mairionio daino
mis, kai kuriais Baranausko, Vaižganto, Pečkauskaitės, 
V. Mykolaičio Putino raštąis, neišskiriant nė jaunųjų — 
Bradžionionio, J. K. Aleksandravičiaus, kurie pasižymi 
ar tai minties ir vaizdų originalumu, ar tai formos dai
lumu. Mūsų literatūros ateitis atrodo šviesi, kūrybin
ga. Tą pat galim pasakyti ir apie kitus menus”.

Prof. K. Pakštas, Lietuvių Kultūrinio Instituto di
rektorius, “Darbininke” plačiai rašo apie Baltoskandi
jos konfederaciją. Rašinys ir naudingas ir įdomus. Te
ko nugirsti, kad jis yra paruoštas anglų kalba ir bus 
išleistas kaygoa._____ ____ ____ _ ____ _

(“Draugas”, 1017 m. va
sario 20 d.)

Vokiečiai netoli bado.....
Paskutiniais penkiais mene 
siais stipriai paaštrėjo mais 
to stovis Vokietijoj. Dėl di
delės maisto stokos porci
jos tiek sumažintos, kad 
žmonės jau beveik badą ker. 
čia.

•
Wilsonas susvyravo.. Pre 

zidentas Wilsonas žadėjo ei
ti į kongresą pasakyti apie 
dabartinę krizę su Vokieti
ja Tačiau nėjo. Preziden
tas “pradeda svyruoti”. 
Žmonių dauguma karui prie 
einasi. Daug kas reikalauja, 
jog skelbiant karą reikia 
visų gyventojų atsiklausti.

•
Žuvo daug vokiečių... Sau

sio mėnesį Vokietija karo 
laukuose neteko 77,534 ka
reivių. Iš jų 15 90d užmuš
ta, 1,645 ne -•isvėn paimta, 
11,874 dingo be žinios 48,- 
109 sužeistų. Nuo karo gi 
pradžios užmušta ir nuo 
žaizdų ir lig į miiė 988,329 
vokiečių kareiviai.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė... New Yorke susior
ganizavusi Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė išsirinko di
rektorius: kun. N. Petkus, 
R. Karuža, J. Sirvydas, kun. 
Gudaitis, K. Kasa'tis, dr. A. 
Bacevičius, M. Bush. kun 
V. Matulaitis ir 7. Račkaus
kas.

Rumunai vežami į Rusi
ją... Moldavijoj prisirinkę 
perdaug rumunų pabėgėlių, 
todėl jie išvežiojami po 
plačiąją Rusiją. Ligšiol ten 
išvežta virš 300,000 rumunų.

•
Stoja į vienuolyną •*••• A. 

Bereckaitė ir Marijona Venc 
kiūtė, baigusios Dievo Ap
vaizdos mokyklos aštuntąjį 
skyrių, pasiryžo įstoti į Šv. 
Kazimiero vienuolyną.

Žinios iš nepasiekiamos 
Lietuvos... Kaune išeinąs 
laikraštis “Dabartis” pra
neša, kad Lietuvoj beveik 
visai negalima gauti kero- 
sino. Kaimuose vakarais 
deginamos balanos. Visur 
trūksta muilo ir cukraus. 
Vietoje cukraus vartojamas 
sacharinas, vietoje muilo — 
baltas molis bei šlynas.

Po svietą pasidairius
Pateko ant delno vienas 

numeris Chicago lietuviškų 
balšavikų gazietos praeitų 
metų. Rašo apie E. Browde- 
rį. Sako, Browder’is 49 me
tų amžiaus vyras, pačiame 
žydėjime žmogus. Ir pride
da: “Kiek šis vyras savo
amžiuje Amerikai gero yra 
padaręs.” t

Iš tikrųjų, darė, darė 
“gera” Amerikai, kol Ame
rikos valdžia sugavo “gera 
padarus”, tai yra suklasta- 
vus pasportą, ir už tą “gerą 
darbą” dabar jis sėdi fede- 
raliam kalėjime.

“Ir nūnai Brovvderis yra 
tas asmuo, apie kurį suka
si visos Amerikos nuošir
džiai prieš karą kovojančios 
jėgos,” baigia toji gazieta.

Gi šiandie? Čia atėjo man 
ant mįslės sykį girdėtas pa
sišnekėjimas tarp dviejų 
draugų: cicilisto ir balšavi- 
kuojančio. Cicilistas klausia 
balšarikuojančio:

— Tu stataisi save labai 
mandru, taigi, pasakyk man, 
koks diprensas yra tarp ark
lio ir balšaviko?

— Kvailas tu, — atsakė 
balšavikuojantis. — Tai tu 
pasakyk, koks yra dipren
sas, jei toks smart.

— Šilu- pasakysiu: arklys 
sykį, du į metus maino savo 
šerstį, o balšavikai savo 
nuomones dešimtį sykių.

Anglis (pasiskolink nuo 
kaimyno).

Gyvybės apdrauda (žmo
nos). .50

Cigarai. .20
“Šio”. .60
Pynaklio Klūbo mokestis.

.50
Betai ant arkliukų. .50 
šunies maistas. .60
Taboka uostymui. .40 
Pokerio gėmis. 1,40
Viso išlaidų $16.65.
Vadinasi, neįšeina lygiai: 

deficito pasidaro $1.65. Kad 
balansas būtų lygus, reikią 
išbraukti žmonos alus. Liks
lygiai $15.00.

Pelenų dieną parėjusi iš 
bažnyčios Ona Gulbinienė 
parsinešė pašvęstų peienų, 
kuriais, pabąr8Čius penkių 
metukų sūnelio galvą, tarė:

— Iš dulkių esi sutvertas, 
į dulkes ir vėl pavirsi

Vaikučiui tie žodžiai gi
liai įsmigo į širdį. Po kiek 
laiko priėjęs prie motinos 
sako: ' ‘ 3

— Mimk.jrigu -žmogus iš 
dulkių sutvertas, tai ir mes 
galime žmogų sutverti. Tik 
pažiūrėk po mūsų lova: ten 
kiek yra dulkių! Būtų dide
lis, didelis žmogus....

Vienas mano tavorščių iš 
figeriavo, kaip šeima iš dvie 
jų, tai yra vyro ir moters, 
gali pragyventi savaitę už 
$15.00.
Štai, išlaidos:

Degtinė ir alus $8.80
Žmonos alus (vyrui ne

matant) 1.65
Valgis: mėsa, groseris — 

ant knygutės.
Renda — užmokėsi kitą 

savaitę.
“Mid-week” degtinė 1.50

Vis tik pasitiki....
Vienas lakūnas su savo 

lėktuvu nusileido gražiame 
sode. Išlipęs iš lėktuvo pa
matė netoli vaikštant apyse
nį poną. Priėjęs prie jo la
kūnas sako:

— Prašau pasaugoti ma
no lėktuvą.

— Pasaugoti tavo lėktu
vą?! — pakartojo susirau
kęs ponas. — Ar tu žinai, 
su kuo kalbi? Aš esu par
lamento atstovas.

— Tas nieko nekenkia, — 
atsakė lakūnas. — Nors ir 
parlamento atstovas, bet 
aš tamsta pasitikiu....

Pirk teisybę, bet nepar
duok jos.

Kas gyvena be principų, 
to moralinis gyvenimas svy
ruoja, kaip nendrė.

Tihamer Toth

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

Šekspyras

BUY
UNITED 

STATES 

SAVINGS 
lONDS 

AND STAMPS
Geriau turėti mažą talen

tą, bet didelę širdį.
Peari S. Buck

Nė vienas, kurs prideda 
ranką prie arklo ir atgal 
dairosi, netinka Dievo kara- 
Ijstri. i^uk. 9, 62Į
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matusevičiūte 

(Tęsinys)

Vasario 15 d.

Nep’o įtakoje sugrįžo rusų papročiai. Profesorių arba
tėlės dabar įvyksta reguliariškai, ir jas galėtume jau 
net vakarienėmis vadinti. Renkasi iš eilės pas vįsų3: Su
sirenka apie penkiadešimts ar keturiasdešimta žmonių.
Tiek žmonių pąvaišįntį — ne juokai, sunkiausia su in
dais. Naujų nupirkti nėra kur, o iš anksčiau likę visur 
tik šukės ir likučiai. Prieš tokius vakarus ponios turi 
sunešioti iš visų pažįstamų indus. Rytoj pas mus susi
rinks, todėl šiandien prasidės mano medžioklė. Aš nuėjau 
pas Katrę Pavlovną. Namie buvo ir Jurgis Aleksandro vi
čius, su juo kambaryje sėdėjo jauna mergaitė, kokios še-
šiolikos metų. Jurgis Aleksandroyįčįųs mane SU ja supa- ■ °The Baltoscandian Con- ; b,e uv s os as ai os 
žindino. 1 federation” nuodugniai svar

— Meilutė Basova, mano mokinė — perstatė ją. Ji sto Lietuvos ateities proble- 
atsistojo, padarė man didelį reveransų ir paraudo. Žiūrė- mą šių besiformuojančių 
dama į ją, liūdnai pagalvojau:

— Na, mano mielasis, suprąntu, ką tat reiškia. Jei 
ji nebūtų taip žavėtinai graži, ji nebūtų tavo mokinė!

Jis, lyg įspėdamas mano mintis, pridūrė:
—Jei Meilutė nebūtų tokia talentinga ir inteligentiš

ka, nebūčiau priėmęs jos savo mokine! Žinotumėte, ji 
taip gyvai ir giliai protauja, ji man dažnai padeda išriš
ti be galo sunkius klausimus!

Meilutė tuo tarpu vis raudo ir raudo.
Aš atsisveikinau, ir Jurgis Aleksandravičius mane 

palydėjo.
— Aleksandra Lvovna, — tarė jis išėjęs, — kiek nai- 

viškumo ir kokia poezija glūdi šitoje mažojoje Meilutė
je: jūs negalite įsivaizduoti! Jos siela kaip tik atsisklei
džia, ir ji į mane įsimylėjusi, to visai nežinodama! O šis 
moters brendimas šešiolikos metų mergaites — stebuk
las, tikras stebuklas! čia vystos romanas...

— O kas bus iš to? — petraukiau jį.
— Kas bus iš to? O šis baisus klausimas! — atsakė 

sugniužęs. — Visada tas pats: o kas paskui! Gyvenime 
nereikia statyti šio klausimo “o kas toliau?” Reikįątąip 
gyventi, lyg nieko vėliau nebūtų!

— Ar jūs nepadarysite jai skausmo? — paklausiau.
— Pažeisti? Ką tas turėtų reikšti? Aš ją myliu kaip Pr®eĮtimi b* su jos teise gy- 

didžiausią pasaulio stebuklą, kaip moterį, tik pabudusią 1 venti savy sto viai ir nepri- 
gyvenimui, aš ją pamokysiu mylėti?... Ak, kaip gaila, I klausomai... bet graudžiuose 
kad nėra universitete meilės meno katedros- Aš suge- bendradarbiavimo sapty- 
bėčiau skaityti meilės paskaitas. Gaila, jog ir knygų šia kiuose 8U aavo kaimynais

konfederacįjų akyvaizdoje. 
čia bus teikiama kad istori
niais, geografiniais, kultūri
niais, ekonominiais ir politi

prasti, jog vyro nereikia versti, tik jo gyvenimą mylėti! Knygelė bus dailiai išleįs- 
Dėl to aš ją gerbiu... ta, apie 32 pusi. diduma. Lie

— Ir dėl to ji eina pasivaikščioti, kol ji vėl bus na-' tuvių visuomenės vadai ra
inuose reikalinga. • ginami prisidėti prie šio

Jis paraudo ir nunarino akis žemyn. Aš ištiesiau garbaus Lietuvos švieses-

tema negalima spausdinti, žmonės kvaili, jįe gėdinasi to, Todėl Lietuvių Kultūrinis 
kas yra vienintėlė laimė! Ir kaip neprotinga! Jie mano; Įn®tituta8 ragins lietuvišką- 
jog šią laimę tik kartą galima gyvenime sutikti! Reikia 34 visuomenę bendradarbiau 
kartą mylėti, bet reikia daug knygų skaityti; kiekviena išplatinime šios knygelės
nauja meilė yra nauja knyga! Mano žmona tą suprato. įtakingų kitataučių ypa- . , .
T. , . . , * x. , . . . . tingai skandinavu — tarpe, cą Poželienę ir dvi seserisJi yra pirmoji moteris, kiek as pažįstu, kun įstengia su- * “ * .. . .' ° Janiną ir Elzbietą Požėlai-

jam ranką, ir mes atsisveikinome. Skaudama širdžįą ėjau , nSs ateities planavimo, už- p. puišis, 201 Cochraue S\,
namo, man buvo gaila tos nekaltos, tyros mergaitės. 1 sisakant šią knygelę iš ank- Vandergrift, Pennsyi.

Vaaario 18 d. ir svetimtaučių tarpe. Kny- tė, 249 Rįvsr St., Mattąpan,
.x . , . &el«8 kaina — Mass. ir 3) 3. Kasputis, So. , x _ ....

Mūsų šeimininke sunykusia savo išvaizda sukelia pa- kant 50 egzempliorių — Rarre Mass P. O. Bok mjėhų, m«. Pranas Judriu

sigailėjimą. Ji skursta savo namų rūsyje, labai retai kur .00. užsakymai priimami 12o kad iie rūpintųsi suras- n** ®u žmnn* 3 
-----------------------—x._~ —x—x ------------------------j—: - . ---- - - - ■•* J K * Domas Lingė iš BileiŠių Ki

birkštis Juozas iš Dumbly
nės su žmona ir dukrele. 
Petras Misiūnas iš Ramy-

nors tesirodydama. Šiandien ją mačiau nešant vandenį. , dabar. Mažesni užsakymai ti išvežtuosius Jurbarko mo
Ji buvo apsivilkusi suplyšusią kareiviška miline, ir vėjui 
pravertus skverną, tik lopai ant jos karojo. Aš ją pasvei
kinau, ji teatsakė nežymiai palenkdama galvą.

— Kokia ji puiki, — tarė man komunistinė Iva- 
novna, stovėjusi šalia. Mano vyras pasistengė kad 
ji savo namų rūsyje gyventų. Neriesk taip aukštai 
nosies, gerai jai: žiūrėkite, kaip ji eina su vandens kibi
rais, lyg būtų carienė! Mes nulaušime jai ragU3, išvysime 
ir iš rūsio! Mano Vanjta pasakoja, kad buvusieji savinin
kai iš viso negalės gyventi savo namuose. Namai pri
klausė darbo klasei, o ne buržujams! Suprantate?

— Bet, Ivanovna, — norėjau ją suminkštinti. — 
Kodėl nenorite jos palikti rūsyje? Ar ji jums kliudo? Ar 
jūs nematote, jog ji visai ligonis?

— Bet dėl Dievo, ar jums negaila, juk iir ji yra žmo
gus!

— Paprastai žiūrint, ji verta pasigailėjimo, bet atsi
žvelgiant į partijos reikalavimus, ji turi nusikaliuoti; ir 
juo anksčiau, juo geriau.XBmr dauglm)

Nauji Nariai 
Po pereito paskelbimo na-

D B A O O A 8
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Lietuviu Kultūrinio Instituto Veikla
1 f =

Jau Ruošiamas Kitas 
Svarbus Veikalas.

Už poros savaičių išeina ester, N. Y. lietuvių parapi- k tj Instįtųlas j»U
antroji Instituto knygelė, jo. klebonas ir L.K.I. Rėmė- „^u n»ui,

“The Baltoscandian Confę- jas Narys, jau išplatino 100 . “Hįstorical Geography of 
deratiop”. Si knygelė taiko- egz. “The Lithuanian Situa- Lithuaaįa-- kuri spėjama, 
ma atsakyti šių laikų Mi t}ou,” ir užsisakė antrą 300 bug į| .varbiausiį
kiui, kuris pasireiškia besi- egzempliorių. Kiti asmenys , , literatūroj* am
formuojančiomis Centro Ęu kurie yra užsisakę žios kny- . Trisdešimts žemė?
ropos ir Balkanų Kęnfede gėlės didesniais kiekiais, ir . . atvaizduos Lietuvos
racijomis. Pav., lenkai ir pas kuriuos galima įsigyti:
čekai pradėjo jau 1940 ip. Antanas Staknis, 8 May St., X Apie
tokį artiihesuio bendradar- Newark, N. J.; Povilas P. šįoa knygelės įleidimą bu* 
biavimo sąjūdį, kuris tada Petrauskas, 36 Lake Ave., pran#įLa yaiiau
buvo vadinamas Tautų Aso- Binghamton, N. Y.; Pranas
ciacija. Be. ž. m. sausio Pūkas, 609 N. 12th St., Phi- Rūginame įsirašyti Kariate, 
mėn. nutarta, įimant jau ir kdelphia, Pa.; Vineas Stul- Lietuviškos visuomenes 
muito uniją, šį glaudų su pina*, 3443 So. Lituanioa pagalba labai reikalinga ln> 
si vieni j imą vadinti Centro Ave., Chicago, UI.; “Ameri- stituto lietuvių ir L'etuvos 
Europos Konfederacija, ku- kos,” “Darbininko,” “Vieny- interesų ir idealų propagavi- 
rion kviečiamos ir kitos bės" ir “Draugo” redakcijo- mui. Lietuviška visuomenė, 
kaimyninės tautos prisidėti. į ae. todėl, raginama įsirašyti In

stituto rėmėjais: Garbės Na-
Liet. kultūrinis Institutas riąi auko3a $100.00; Remė- 

puošia kas dvi savaiti lietu- jai aukoJa 13-0.00,
viškus Seminarus, kuriuose 
duodamos paskaitos ir veda
mos diskusijos lietuvių isto
rijos, kultūros, t. t. temomis.
J jas lankosi gausingi būre-

niais sumetimais Lietuvai HM lietuvių — jaunų ir se- Kol žmogus gyvens netrns 1 
naudingiausia būtų prisidėti nesniųjų — pasiklausyti pa- to minči’’ tvaiku apsisupęs ‘ 
prie Baltoskandijos Konfe- ekąitų apie Lietuvą ir jos ir jomis pats spinduliuos, tp 
deracijos, kurion galėtų įeį-, praeitį. jis bus bejėgis.
ti (Skandinavijos ir Baltijos 
valstybės... Švedija, Norve
gija, Danija, guomiją, Lie 
tuva, Latvija ir Ęstija.

Knygelėje taipgi nurodo
ma kad lietuviai ir latviai 
neturėtų būti priskaitomi 
prie slavų tautų susigrupa- 
vimy. nes jie sudaro atski
rą Šiaurės Europos ekono
minį, geografinį ir kultūri
nį junginį.

“The Baltoscandian Con- 
federation” taikoma supa
žindinti įtakingus kitatau
čių sluoksnus su Lietuvos

Lithuanian Cultoral 
- Instifute,

6017 So. Kenvvood Ave., 
Chicago, Illinois.

JAUKIAS AMERIKIEČIU. PRAŠO SURASTI IR 
fiftBETI

Aplinkiniais keliais gauti šie pranešimai- | 
prašymai

U
L Felicija Požėlai tė-Kru- Kaune, Astronomijos 0 pra- 

raplienė, gyv. Kaune, Vaiž- šo pranešti P. Ęąltiniuį, 
ganto 50 bt. 4 prašo pra- Thompson, Conn., Mariana- 
nešti Karoliui Požėlai, 1309 polis College kad. bolševi- 
Commonwealth Ave., Bos- kai išvežė Oną Stasiukaįty- 
top Mass., kad bolševikai tę-ReJęsnienę mokytoją Pu
išvežė josios motiną Oną 
Pofelienę ir seseris: Janiną 
ir Elzbietą Poželaites. Ji 
prašo savo dėdę Karolį iš
vežtąsias surasti ir joms 
pagelbėti.

šalote. Jįs prašo ją surasti 
ir jai padėti.

7. M. Gerbinis iš Kėdai
nių prašo pranešti Tadui 
Švobai, 36V2 Storrie St., 
Amsterdam, N. Y., kad ii-

ii. Leopoldas Krumplis, vežė bolševikai jo žmoną

gyv. Kaunas, Vaižganto 50 
prašo pranešti Antanui 7k- 
sui, 3520 Bo. Emerald Ave., 
Chicago, Ūl., kad bolševikai 
išvežė jo žmonos motina C

tes. Jis prašo Uksų jas su
rasti ir joms padėti

3. Giedraitis ii Jurbarko 
prašo pranešti 1) Kasimer

Katariną Gerbinienę Anta
naitytę. Prašo ją surasti ir 
jai padėti. Jos brolis Kos
tas Antanaitis esąs Argen
tinoje, Buenos Aires, Dock 
Sud C. Sespedes N, 1493 
arba Isla South Georgia Es- 
tacion Gritviken. Jį taip pat 
prašo painformuoti ir pra
šyti, kad gelbėtų seserį.• •

g. Aataies Mažiulis, Kau
nas, Aušros <1, bt. 2 pra
šo pranešti K. J. Pronsklui,

sto, ir platinant ją lietuvių vaoia< 2) Mis* A Romintai 7^’ *** **
Bilsišių Jonas Indriūnas su 
žmona ir 4 vaikais, iš Ka-

priimami, apmokant pašto Rytoją Juozą Giedraitį su 
ženklais (po 3c.) įdėtas į 
laišką.

žmona Aleksandra Giedrai
tiene-Vidžįūnaite ir Juozą . . . ...ox , _ .. / galos su žmona, AlfonsasStąnkuną su ]o motina ir ® x .Mariukas su žmona ir Jus 

tas Šutas su žmona ir duk-jiems pagelbėti.

rių sąrašo, sekantieji išira- i Antenas Sodaitis, Kau rele iš Purpiškio. 
šė Liet. Kultūrinio Instituto nas, Prūsų 6, bt. 3 prašo K. p E Riautaitė, Kaunas, 
Rėmėjais: Kun. P. Me<kus, K. Barauską, Chicago, IU.. yijQno a£ja t*. 4 pra- 
šv. Jono parapijos klebonas, Išryti žygių surasti išvež- pranešti Kostui Kilkui, 
Coaldale, Pa,; Kum M Pan tuosius Jurgį Garbštą su nl Mftplne Rd Boston
kus, šv. Andriejaus parapi- imona Ona ir 2 vaikai*, A- Mass.. Kiautai Stasys ir Al
jos klebonas, New Britain, nicetą Martišių su žmona bina g yaikaip
Lomi.; Kun. K. E, Panlonte Uele ir motina Marcele ir išvežtj Prašo juQ8 suragtj
šv, Jurgio parapijos klsbo- dukrelėm, Bronių Leng- gejbėti.
aas, Brooklyn, N. v,; ir Knn. Venį su žmona Marija ir sū-
Ąptanas Deksnys, (Sr.), šv. ne|iu Leoną Dziką, Vincą 
Kryžiaus parapijos, Chicago, Matulaitį, Adolfą Jaukštą 
Illinois. «u žmona ir dukrele, ir iiems

(Bus dau^įau)

šalies civilizacija matuo
jama tuo, ką galvoja ir žino 
naujai kartai savo mintis
jj. našiūras.

Platina Pirmąją Knygelę. pagelbėti 
Kuo. J. M. Bakšys, Roch- 5. iboiikM

O

K. BARAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus 
pergyvenimai

Ką mačiau keliaudamas, per įvairius 

kraštus, į laisvės šalį.

(Tęsiny*)
Su gyvatėmis irgi ne juokai. Motina guli lovoje, prie 

jos lovos lopšys, kuriame miega dviejų metų kūdikis. 
Naktį motina pabunda ir tiesia ranką prie lopšio, jos ran
ka paliečia kokį tai glitumą. Motinai neramu, uždega 
šviesą, gi mąto gyvatę, apsiviniojusią aplink jos kūdikį. 
Tyliai pagaukia tėvą. Tėvas visų atsargumu griebia gy
vatei už sprando ir vaikas išgelbėtas.

Nors Brazilijoj ir sunkios klimatinės sąiygos, bet 
lietuviai su jomis apsiprato. Kurie negalėjo pakelti Bra
zilijos klimato sąlygų, išvažiavo į Argentiną ar Uragvajų, 
kur klimatas yra švelnesnis.

Brazilijoj yra lietuvių gana gerai įsikųrusių: turi na
melį iš kokių trijų kambarių, darželį, o kitas ir sodelį.

Sao Paulo miesto priemiesty—Viloj Zelinoj, kur dau
giausia spiečiasi lietuvių, apie 1000 lietuvių šeimų tūri 
nuosavus namelius. Daugelis iš jų jau baigią išmokėti 
skolas už namelius.

Kai kurie lietuviai turi biznius: lai<o saliūnus ir įvai
rių prekių krautuves. Biznieriams sekąsi neprasčiausiai.

Nors lietuviai dabar Brazilijoj turi ir žmoniškesnį 
gyvenimą, negu tik ką atvykę, bet dąugelis iš jų pasišovę 
grįžti į Lietuvą, kai tik bus galima.

Brazilijoj vienas kitas lietuvis teįstengia aukštesnį 
mokslą baigti, nes labai brangiai čia kaštuoja mokslas. 

4, Ęraz’dijos Lietuviai Išsiilgę Gimtojo Krašto.
Brazilijoj sutikau lietuvius, išsilgusius savojo gim

tojo krašto, ten girdėjau skambia* lietuviškas dainas, ku
pinas ilgesio savo tėviškės dangaus mėlynių, lakštutės 
skardžių balsų, sriauniųjų upių vandenėlio ir Lietuvos 
miškų neužmirštuolių.

Brazilijoj lietuviškąją dvasią palaiko, stiprina ir ug
do bažnyčia, lietuviškos giesmės, dainos, mokyklos ir or
ganizacijos.

Lietuviai yra žinomi ne tik Kaip šaunūs darbininkai, 
bet ir žavūs dainininkai, Api® lietuvį brazilas taip porina: 
jei jis lietuvis, tai jis yra gerąs darbininkas ir mąlonus 
dainininkąs.

Sąo Paulo mieste labai gražiai lietuvybės ir katali 
kybės dvasią palaiko stiprina ir ugdo lietuviuose kun 
P. Rągažinskas, kun. A. Arminas, kun. K. Tamošiūnas įr 
seselės lietuvaitės pranciškietės, kurios pu gilių pedago
giniu patyrimu auklėja lietuviškoj ir katalikiškoj dvasioj 
mažuosius.

Sao Paulo mieste, Vilijoj Žolinoje, šv, Juozapo lietu
vių bendruomenė, 1941 metais, pasistatė erdvią ir gražią 
mokyklą, amerikiečių lietuvių aukoinįs. Į šios mokyklos 
statybą labai daug širdies ir darbo įdėjo kus- P- Raga- 
Žinskas, kun. A. Arminas, seselės pranciškietės įr kiti 
taurūs Brazilijos lietuviai, kurių pastangas gana gausio
mis aukomis parėmė amerikiečiai lietuviai.

Lietuviąi dabar turi gražius pradžios mokyklos rū
mus, kuriuose dar su didesne energija ir jautresne širdi
mi bus kalbama apie Lietuves garbingą praeitį, netolimos 
praeities baisias lietuvių kančias, skaudžią dabartį ir 
šviesią ateitį.

1941 metų pradžioje, gyvendamas Sao Paulo mieste, 
gėrėjaus lietuviškuoju ir katalikiškuoju laikraščiu “Švie
sa,” kuris ne vienam, komunistinės propagandos, suklai
dintam atvėrė akis ir išgelbėjo iš komunisme žabangų.

Brazilijoje į subolševikėjusius lietuvius smarkiai pa 
veikė faktas, kad rusai bolševikai Lietuvoje nedavė žmo 
nėms savistoviai tvarkytis* 9 primetė darbo žmonėms ru
siškojo bolševizmo santvarką, kuri lietuvio dvąsial yra 
visai svetima ir netinkama. Todėl daugelis lietuvių, lią 
kusių į bolševizmą, visai išsigydė bolševizmo įr pasirinko 
krikščioniškąjį kelią, kuris geriausiai išsprendžia viso
kias socialines problemas.

Rusams bolševikam* pavaldžius Lietuvą kokį pus 
mėtį, daugelis Brazilįjes lįętųvių, kurių Širdys buvo rau 
donos, gavo nuo giminių, draugų ąr artimųjų laiškus, 
kuriuose aiškiai pasakyta, kad bolševizmas atnešė Lietu
vai ne laimę, bet skurdą. Visuose laiškuose skambėjo žo 
dis: sunku Ir balsu dabar gyventi. Ne vieną* jautresni^ 
lietuvis, kuris garbino Staliną, perskaitęs laiškus, gau
tus iš bolševikų pavergtos Lietuvos, atėjo į protą ir kP- 
greič:ausiai stojo į lietuvių frontą, kuris visą energija ir 
gil;ę išmintimi kovoja už laisvą ir nepriklausomu Lietuvą.

Šiandien Brazilijoj nebėra nė viepo liet ivįšk )jo laik
raščio, nes vietos valdžia nebeleidžia nė vieno ląlkrftššjo 
ne brazilų kalba. Reikia tikėti, kad sumanūs ir gabūs lie
tuviu katalikų vadai ras galimybių, kad Brazilijos lietu
vius lankytų geras lietuviškas katalikiškas laikraštis iš 
Argentįnos ar kitur, kur nėra kitataučių soąųdoc varžau.- 
čių įstatymų.

(Bus daugiau)
*
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Bunco party"
Rengia Šv. Onos draugija 

sekmadienį, vasario 22, pa
rapijos salėje. Visas pelnas 
skiriamas parapijos naudai. 
Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti
Naujavedžiai.

Barney Zaborowski iš Šv. 
Jono Kantiaus parapijos ir 
Virginia Matuszewski pri
ėmė Moterystės Sakramentą 
vasario 14 d. Pabroliais ir 
pamergėmis buvo: Michael 
Brich ir Wilma Jordan, Diek 
Boniecki ir Clara Zaborows- 
ki, Geo. Griner ir Helen Gu- 
lasy, Al. Butkus ir Gene Gri
ner ir gėlių mergaitės Mary 
Tinn ir Donnella Matuszevvs 
ki.

Svečių dalyvavo iš Chica
gos: Mr. and Mrs. V. Šatu- 
nas, Mrs. Ann šatunas, Mr. 
S. Šimkus, Mr. S. Sims, Mr. 
and Mrs. W. Radavice ir šei
ma, Mr. and Mrs. F. Kanpi- 
kas, Miss L. Wojciack, Mr. 
and Mrs. A. Urban ir Mr. 
and Mrs. W. Rogers. Iš Ham 
mond — Mr. and Mrs. M. 
Zambro ir Mrs. J. Ciecierski 
ir šeima. Priimtuvės buvo 
parapijos salėje. ,

Sveikiname ir lai Dievas 
jus vis laimina.
Krikštas.

Buvo suteiktas praeitą 
sekmadienį Matui Juozapui 
Gembalai, sūneliui Mato ir 
Liudvikos (Grimaila) Gem- 
balų, 3708 Parrish. Krikšto 
tėvais buvo Alex Gembala 
ir Miss Bernice Grimaila.

40 metų vedybinio gyvenimo
Mini Pranciškus ir Mari

jona Petrauskai, 3740 Euc- 
lid. Priėmė Moterystės Sak
ramentą Lietuvoje Palangos 
parapijoje. Užaugino keturis 
vaikus: Viktoriją 39 m.,
Watertown, Wisconsin; Po
vilą, 33 metų, Hammonde, 
Ind., William, 28 m., ir Al
bert, 24 m., gyv. Harbore.

Pranciškus Petrauskas y- 
ra narys šv. Pranciškaus 
dr-jos. Petrauskienė narė 
įvairių parapijos draugijų.

Sveikiname ir lai Dievo 
palaima su jumis vis pasilie
ka.
25 metų vedybinio gyvenimo

Mini Sylvestras ir Mari
jona Laurinai, 3804 Pulaski. 
Vedėsi 1917 m., šv. Jono pa
rapijoje, Lima, Ohio. Turi 
penkis vaikus: — Mrs. F. 
Selkuski, Mrs. L. Golvidis, 
Ona 20 metų, Sylvestrą 17 
metų, ir Agnieška 14 metų. 
Sylvestras dirba Hubbard 
Steel Co. Yra narys Pran- 
ciėkinės ir Marijona narė 
Rožančiavos dr-jų.

Sveikiname ir linkime to
liau rodyti pagarbą mote
rystės Sakramentui.
Žinutės.

Kotrina Tomkutonis, 3001 
Magoun Avė., praeitą antra
dienį turėjo “appendix” ope
raciją Šv. Katrinos ligoninė
je. Linkime greitos sveika
tos.

Juozapas Juška jau ilgas 
laikas randasi šv. Katnnos 
ligoninėje po automobilio 
nelaimės. Jau gali vaikš’lnė-

PASKIRTAS BOARDAN 1 noms pagerbti ir užsimojo 
šaltimieras per savo radio 
valandą surengti kas trečia
dienis programą.
400 motinų.

Iki šiol užsiregistravusių 
lietuvių kareivių motinų jau 
yra virš keturių šimtų.

Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno postas pasiža

Baltic American 
Society programa
Baltic American Society 

Washingtone rengia progra 
mą per radiją vasario 22 d., 
8:30 iki 9:00 vakarą, iš 

i stoties WINX. Bus paminė
tas Washingtono gimtadie

CLASSIFIED
PATARNAVIMAI

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

nis ir Pabaltijo valstybių 
dėjo artimai bendradarbiau- Į ^iena‘
ti su SalUmieru ir visoms: Programoj bus kalbų ir
kareivių motinoms įteikti muziko8' Dalyvaus ir amui- 

1 kininkė Miss Margaretatžymėjimo ženklus, kad tuo 
būdu pažymėti, jog jų su
jus dalyvauja šiam kare. 
Lietuvių kareivių motinų

Robert Nathan, 33 metų 
amž. nacionalinių pajamų 
specialistas, paskirtas trijų 
vyrų boardan gelbėti Dona’.d 
Nelsonui, karo gamybos vir
šininkui.

Pagerbia lietuves 
kareivių motinas
Nauja programa per Šalti
miero radio valandą.

Siaučiančio karo vėtros 
skaudžiai palietė ir lietuvių 
šeimas. Kovoje už šio krašto 
laisvę ir gyvybę kaujasi ir 
tūkstančiai jaunųjų lietuvių 
ir tūkstančiai lietuvių moti
nų ašarotomis akimis išlydi 
į karą savo sūnus ir laukia 
jų grįžtant. Toks jau kiek
vienos motinos likimas: 
skausmuose pagimdžiusi sū
nų, ji skausmu jį ir palydi.

Toms skausmo motinoms, 
kurių sūnus šiuo metu, gal 
kovoja tolimuose Filipinuo
se, gal, kur kitur įvairiose 
šio krašto apsaugos bazėse; 
kurių sūnūs kovoja už šio 
krašto laisvę, toms moti-

VVOLK STliDIO
1945 Wrst 35* Street

~%e

Digrys iš New Yorko.
Pirmasis apkeliavęs ap

linkui visą pasaulį, Magei 
programa leidžiama per Šal-; lanas, — buvo katalikas.
timiero radio valandą kas j_______________________
trečiadienis iš radio stoties
WHIP (1520 - kc.)) 10 vai.
ryto. Verta ir patartina pa
siklausyti, ypač kareivių mo- 
.inoms. R.

Chungkingas, vasario 19 
d. — Skelbiama, jog Chiang 
Kai-shekas susitaręs su In
dijos vadais dėl pravedimo 
naujo Burmos kelio.

A. t

Penkių Metų Mirties 
Sukaktuvės

.t

Sveikiname jaunus tėvelius | linkime greit mūsų tai- 
ir linkime kūdikiui visokios Pan 8U^rl *

AIHAStTD PliOTOGRAIMn 
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OPERATORIAI — prie BROWNE 
& SHAKI’E uutomatlškų šrubų ma
šinų. Turi boti l»t cinus, su 4 metų 
patyrimu. Geras užmokestlu.

EVERSHARP. 18410 Ruseoc St.

MEZGRJAI. VYRAI — TIKTAI PA
TYRŲ dirbti prie "clrt u'ar rlb" ma
šinų ir taipogi prie * flat ’ mašinų. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

1818 SO. MICHIGAN AVĖ.
(Ant S-to aukšto)

PAKVUTOJAS reikalingas. Turi bū
ti patyręs prie pakavimo rakande 
(furnlture). Kreipkitės:

HI-ART WOODCARV1NG SHOP 
1760 Diversey Parkuay

HELP VVANTED — MOTERYS

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Pree OatAtaguc” kui- 
navlmo surašo.
Prisius kitę plūkiąs paStu "parcel 
post”.

38 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

1‘ E lt S O N A L
SAVININKAI • Mortgage” Bonų ant 
nuosavybės, po antrašu 34<>X S. Hul- 
tted St., malonėk.t j atsišaukti prie 
M r. Benjamln Mark, 188 West IU>i- 
ilolpli SI., telefonas: S.ate MUS.

REIKALINGAS BUCKRIS. 
darbas.

Pastovus

Atsišaukite — 2548 West «»tli
Strett,, tel.: Hemloek 0486.

MARIJONA PAPŠIENt.
(po tėvais Chalna)

Gyveno: 10561 So. Edbrooke 
Avenue.

Mirė Vasario 18 d.. 1942 m., 
1:00 vai. ryto. au'aukus 44 m. 
amžiaus.

Gimus Lietuvoj. Kilo Ifi Vil
niaus apskr.. Tve.račių parapi
jos, Vilekų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Bronislova; sūnų Bronis
lovų; 2 dukteris, vienuolę Se
selę M. Cecilių (šv. Kazimie
ro kongregacijoje): ir Tere
sę: seserj Elenų Plvarūnlenę 
Ir Jos šeimų; i brolj Alfonsų 
Chainų: pusseserę Elenų Dra- 
batų; pusbrolius Bolislovų 8ur- 
mų ir Petrų Ainbrožlūnų; dė
dę Alfonsų Pivarūnų Ir jo šei
mų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie šv. 
Antano Vyrų ir Moterų drau
gijos.

Kūnas pašarvptas namuose: 
10561 S. Edbrooke Avė. lai
dotuvės jvyks šęfttad., vas. 21 
d. Iš namų 8:00 vai. ryto 
bus a t lytėta j Visų šventų 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta- 
mus dalyvauti šiose laidotu- 
VČBP.

Nuliūdę: Vyras. Sūnus. Duk
terys, Sesuo. BroR*. INisseserė, 
Pusbroliai. Dėdė Ir Giminės.

I^aid. Direktoriai Laebowicz 
Ir Sūnai. tel. Canal 2615 Ir 
Pullman 1270.

iii
KAZIMIERA 
ŽIMKAITF.

Jau sukako penki mėtai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų dukrelę 
Ir sesutę, Kazimierų Žimkaltę.

Netekome savo mylimos va
sario 21 d.. 1937 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžinų atilsį.

Mes. atmindami tų jos liūd
nų prasišalinimų iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas Šv. 
Mišias už jos sielų vasario 21 
d.. 1942 m.. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švč. parapijos 
bažnyčioje. 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines Ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Kazimieros sielų.

Nuliūdę: Tėvais, 
su o ir Giminės.

Brolis, Se- I

PADEKONfi

A. +

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo mašinoms ope 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenae 

HELP UANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
TeL; RANdolpb 8488—8488

PARSIDUODA — 5 kambarių mū
rinis "cottage". karšto vandens ši
luma, aukštas betsmontas. 2-karams 
garadžius. Bus atdara dėl apžiū
rėjimo S) šeštadieni ir sekmadienį 
tarp 3-čios ir 4-tos vai. popiet. Sa
vininkas randasi:

1812 S. HAHDING AVĖ.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo | vlršmlnėtas dar
bininkų pateškančios įstaigas ir 1 
visas kurtų garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina Jums 
pranešti daria* virsta inltanvi, kad 
darbo garsinimų skaitėte “Drauge” 
ir kati esate lietuviai. Garsinančios 
(staigus tokių informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
ankštoj vietoj kaipo gert Ir pagel- 
dauaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbus paaiškėjant 
vlršmlmėtoms Informacijoms.

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

/•Relieves Distress From-\

FEMALE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias 
Ir Silpnas I

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaudį, nugar-
skaudj; kurios jaučiasi nu- 
sllpnėjusios. nesmagios ir t.t. 
iš priežasties mėnesinės li
gos. surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydia E.
Pinkliam’.* Vegetable Com. 
pound.
Reguliariai vartojant Pink- 
ham’s (ėnipound palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katų. Vertas Pamėgintam.

laimės.
Vyčių ‘‘ semi-formal”

Labai pasisekė. Svečiai da
lyvavo: Miss B. Waupsh,
Mr. and Mrs. J. Karvelis, 
Mr. and Mrs. J. Prusiecki, 
Mr. B. Styburski, Mr. and 
Mrs. G. "Mikalauskas, Mr. & 
Mrs. P. Poskus, Mr. M. Oles- 
ka ir Mr. Al. Vinick. Daly
vavo mayoras F. Migas ir 
policijos vadas Conroy.

Komitetas šokių buvo: 
Charles Kosius, Walter Gra
mais, Kathryn Tomkutonis, 
Alice Ciparas, Josephine 
Vaitkus.

Grand march — vedė Mr. 
and Mrs. J. Prusiecki.

Pirmadienio vakarą po 
šokių Vyčiai skaitlingai su
sirinkę turėjo užkandžio ir 
pasilinksminimą.

Juozapas Greičiūnas ir Bcr- 
nice Klavas sutarė sueiti 
moterystės luoman; taip gi 
Edvardas Maurušis ir Doro- 
thy Jurasavich. Sveikiname. 

Misijos bus kovo 15-22.
Dviguba bažnytinė kolek- 

ta vasario 22. Pirma parapi
jos naudai, antra indijonu ir 
negrų misijoms.

SKELBKITE “DRAUGI”

Jr
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HAVt J •4>«M 6AT THO4 .M

TKV ANC PVlTt įKCt 
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(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virš 80 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

MARIJONA STUMBRIENE
Kuri mirė vasario 5 d,, 1942 
m. Ir tapo palaidota vasario 
9 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lus Ir negalėdama* atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai pa
skutinį patarnavimų ir paly
dėjo jų J amžinystės vietų.

Mes. atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams: kun. kleb. 
J. Dambrauskui, kun. M. Jod- 
kal, kun. K. Barauskui, kun. 
P. P. Cinikui Ir kun. A. Ma- 
žuknai, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielų. Dė
kojame kun. J. Dambrauskui, 
už tikrai gražų pamokslų.

Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams.

Dėkojame grab. I,achawlcz 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jų J amžlnastj. o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimų 
ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems. kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms.

O tau. mylima moteris Ir 
sesuo, lai Visagalis Dievas su
telkia amžinų ramybę Ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyrai*. Pus
seserė. švogertal Ir Giminine.

Alt ' .i

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami 

i Alą Moderni Aką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiationa, Swedish Massage ir Movementa.

Moterims — Trečladlteniais.
Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

MASSAGI.

KRETPKITES I
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lttlmanlan Chamber of Commerce. 

MODERNI HvtdiaS PARODA: REZIDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St.

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; Seitad. ir Sekm. 9 iki d vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 * 620 WE8T 15TH AVENUE

4006-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr-šeštadienio rytala 
iš 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 Skyrius: 710 W. 18th St.

3354 Soath Halsted Street Visi Telefonai: Y ARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenae 

Tel. GROvehill 0142 
L i. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUN AI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Streel 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanlca Avenae 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Mlchlgan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUR 

<348 S. Callfornla Avė. 
TeL LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlcs Avenne 

Tel. YARda 4008
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Našlių vakaras. - Nelaimė veikėjai. - Taupom 
centus. - Choro vakaras. - Misijos. - 
Grįš iš ligoninės
Vasario 15 d. parapijos rais bus sakomi angliškai, 

salėj įvyko įdomus “našlių o ketvirtadienio, penktadie- 
balius”. Publikos buvo pil- nio, šeštadienio ir sekma- 
na sale. Visi domėjosi ves- dienio vakarais — lietuviš- 
tuvių procesija”. Jaunosios kai. Visi raginami naudotis 
ir jaunojo roles atliko A. gavėnios misijomis ir mels- 
Kondratienė ir J. Miciūnas ti Dievo, kad veikiai grą- 
Viskas buvo kaip vestuvė- žintų pasauly taiką ir mei- 
se: valgiai, gėrimai, svočios lę.
pyragas, muzika. Visi laiką ----------
smagiai praleido.

Sumanytoja to vakaro bu
vo Justina Sucillienė (naš
lė). Parapijai liks gražaus 
pelno.

Valio, So. Chicago naš
liai tr našlės! Daugiau to-' 
kių parengimų.

Šv. Teresės Sodalicijos su 
sirinkimas įvyks kovo 2 d. 
8 vai. vak. Narės kviečia
mos atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Taipgi kviečiame naujų na
rių įsirašyti.

Misijos Šv. Juozapo
I v * ve •
bažnyčioj

So. Chicago. — šiais me
tais šv. Juozapo bažnyčioj 
misijos prasidės vasario 22 
d. ir tęsis iki kovo 1 d. Pir
mutiniais keturiais vakarais 
(vasario 22, 23, 24 ir 25 die
nomis) pamokslai kus siko- 
mi anglų kalba, o per pas
kutinius keturis vakarus 
(vasario 26, 27, 28 ir kovo 
1 dienomis) lietuvių kalba. 
Rytais lietuvių kalba pamo
kinimai bus duodami po pa
skutinių Mišių. Misijas ves 
tėvas Silvijus, C.P.

Misijų laikas, tai ypatin
gų malonių laikas. Todėl ir 
svarbu kad kiekvienas as
muo pasinaudotų šia proga.

Kun. V. Černauskas,
Šv. Juozapo parap. kleb.

Šauniai pasirodė 
Vyčių choras 
Nepriklausomybės 
minėjime

Ruošiamasi prie 
metinio bankieto

Cicero. — šv. Kazimiero 
Akad. Rėm. 9 skyrius ren- 

j giasi prie savo metinio pa

yra lahai nepastovus. W 
sienas reikia budėti.

Valdyba.
------------------------------------ 1- T- t A p J .

Piktą neprityręs, dorą ne
pažinsi.

Smulkūs “Drauge” skelb* 
m ai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti gert. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk *Drae 
go’ “Classified” skyrių ie.

Vasario 15 d. rytą, besi
darbuodama našlių parengi
mui U. Vištartienė paslydo 
ir nusilaužė ranką. Nuvež
ta į South Chicago ligoninę.

Linkime greit pasveikti ir 
grįžti prie veikimo.

Ar nori atlikti 
ger?

rengimo sekmadienį, kovo 1 SKAITYKITE 
Pereitą sekmadieni didžiu. d Sy AnUno 

liame Lietuvos Nepriklauso- j Prldii, 6;30 v lianga 
mybes Minėjime Asb-and visas pelnas skiriamas 
Audltoriume, pirmą kartą Sv Kalimiem vienuolynui, 
viešai pasirodė Chicagoe Ap- Rytą dieną 7:30 „jp^. 
skričio Lietuvos Vyčių Cho- j^oe Iv Mi4ios rt.

—J -«» Iras su savo nauju direkto- i prašomo8 eiti -in
rium, Leonardu šimučiu, Jr. corpore» prie šv. Komuni- 
Pirmasis pasirodymas taip
sužavėjo gausingą lietuvių Gi rlksre ,r wt,
minią, kad triukšmingi ap- kolonijų Uetuviai, taip pat 
lodi8mentai tęsėsi dar kele-, bulvariškiai, kurie atjaučia 
tą minučių po dainininkų seselių darbu8 ir plgjauk<).
apleidimo estrados. Publikos 
entuziazmas ir nuoširdumas 
buvo ypatingai įvertinantis

jimą dėl mūsų vaikučių, su
sirinks parengimas. Bus va
karienė ir programa. Kal-

choro ir jauno vedėjo gabu-, vienuolyno kapelionas 
mus, kadangi choro pasiro- 'kun Urha centro pirm. A.

“DRAUGĄ”

INCOME TAX-us
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius 
3241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358

WHOLESALE
LIUUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtu jan 
po '<są 
Chk-ago

V. Kazakevičius palengva 
sveiksta. Neužilgo grįš iš 
ligoninės. Jam buvo pada
ryta sunki operacija. Para 
pi j onai ir pažįstami galės 
aplankyti namuose, 9145 
Kingston Avė. Pavyzdingas 
parapijonas, vyras ir tėvas, 
pamaldus žmogus. Prašome

Parapijonai džiaugiasi Dievo Sreit gražinti jam 
kleb. kun. V. £!ernausko brangų turtą sveikatą, 
darbštumu ir sumanumu. A- Rap.
ną sekmadienį iš sakyklos
kvietė visus gavėnios metu, 
susilaikyti nuo įvairių pasi
linksminimų ir tuo būdu, 
kiek aplinkybės leidžia, tau
pyti centus tam tikrose 
“bankutėse”, kurias komi
tetas įteikė kiekvienam pa-
rapijonui. Iš tų sutaupų bus buv0 dau«' K™*“"™ We- 
frengta bažnyčioje minkšti ton*s k,m M' Sv,rlis rodė

West Pullmano 
naujienos

Vasario 15 d. parapijos 
komiteto surengtas balius 
šauniai pavyko. (Publikos

Kiekvienas atsilankęs va
sario 22 d. į vienuolyno au
ditoriją prisidės prie kilnaus 
tikslo — įgyvendintos tradi
cijos, šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugijos, 
kuri su pagalba visuomenės, 
padeda įstaigai bujoti, o a- 
kademikėms auklėtis. Ne
klystu sakydama, kad kiek
vienas laiko už garbę va
dinti šv. Kazimiero akade
miją švietimo įstaiga.

Suprantame, jog tokia iš-

dymas buvo paskutinis nu
meris keturių valandų ilgu
mo programos.

Dainininkai-ės, kurių buvo 
virš 50, darė nepaprastai 
žavejantį įspūdį, su savo mė
lynais rūbais^ kuriuos jiems 
paskolino De Paul Universi
teto A Cappella choras. Vy
čių choro pasirodymas bu
vo visos programos gražiau
sioji ir įspudingiausioji mu- 
zikalė dalis.

Naujas vedėjas, Leonar
das šimutis, Jr., stačiai nu
stebino publiką savo puikiu 
baisų suderinimu, kontrole 
ir savo originaliu stiliumi. 
Mes numatome šviesią ateitį

Nausėdienė ir kiti. Progra
moj dalyvaus E. Kandrabai- 
tė kuriai akompanuos M. 
Mondeikaitė. Bus apdovano t 
tos 10 metų išbuvusios na- Į 
rėš: T. Baubkienė, M. Če
sienė, P. Deikantienė ir A 
Valančienė.

Šis vakaras rengiamas 
rūpesčiu mūsų kleb. kun. I 
AlbaVičiaus ir 9 skyriaus 
valdybos ir komisijos: pirm. 
L. šeputienės, vice pirm. E. 
Brazauskienės, nut. raštin.
Petrauskienės, fin. rsšt. Z.} 
Bartkaitės ir ižd. E. Brau- 
nienės. A. V,

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina RheuinatlSkl 
Skausmai, Diegliai, Rankų ar 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas. 
Šalčiai — nelauk ilgai, kad at
būtų per vėlu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnlo Galingų Mostį. 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 
VAISTINĖSE.

HKM' ITK 
BENA

LIKTI nj

1 KANTKR. Hav nR< A
MUTUAL LIUUOR CO. 

4707 S. Halsted St
ROlIIiKVARD 0»14i m

CONRAD
Fotografas

, Studija {rengta pir 
i Ūtos rūšies su mo

derniškomis užlai- 
į domia ir Hollyvvood 
* Šviesomis. Darbai- 
J Garantuotas.

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

Bex.: - ENGlewoo<l 5840

siplėtojusi mokslo įstaiga, §įam jaunam stebėtinai ga Padėka

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

klauptukai ir, jei dar liks, 
nudažytos bažnyčioje stovy
los.

Parapijos choras rengia 
kortavimo ir kauliukais lo
šimo vakarą kovo 8 d., pa
rapijos salėj 4 vai. po pie
tų. Įžanga .30 su taksais. 
Komitetas ir choro vadas, 
varg. K. Gaubis uoliai dar
buojasi ir kviečia visus at
silankyti. Bus gerų dovanų.

kymo. Gęrbė'^g. Kaz.-Ąkad 
įdomius judomus paveiks-' Rėmėjų Draugijos centrui 
lūs; žmonėms labai patiko, ir pirm. A. Nausėdienei, taip 
Po to prasidėjo Užgavėnių gi nenuilstantiems skyriams, 
komedijos, kurias išpildė: i kurie ruošia tą vakarienę 
Aloyzas Jucevičius, Jr. Leo su programa, kad galėtų ge- 
Konstant ir Jonas Peredna. rieji prieteliai matyti aka- 
Susirinkusius labai prijuo- demikių gabumus jų išsila- 
kino. Ant galo padaAnavo
gitarų pritardamas — Bie- 
licis.

reikalauja paramos, palai- ’ kįarn muzikui, ir kad jis pa- 
" - - -- — aieks pačias viršūnes muzi*

koje.
Garbė lietuviams turėtiQ«. i

savo tarpe tokį choro vedė

Po programos buvo vai
šės, šokiai ir pasilinksmini
mas.

vinimą muzikoje, dramoje.
Prie programos bus įpin

ta ir eilė amžinų narių, ku
riems bus suteikiami vieruo- 
lyno liudijimai — diplomai. 
Pridedu: kas norėtų tapti 
amžinu nariu (įmoka $100

Kiekvieno kataliko yra Į sykiu arba dalimis), bus ma- 
priedermė remti katalikišką loniai priimti ir įrašyti vie-

ją ir tokį chorą! Galėjome 
vasario 15 d. tikrai pasidi
džiuoti savo talentuotu lie
tuvišku jaunimu. Linkime 
jam ir toliau tęsti savo vei
kimą muzikoje ir dainavime 
ir pasisekimo! Dalyvis.

Vasario 22 d. mūsų baž
nyčioje prasidės misijos, ku
rias ves tėvas Silvijus, pa- 
sionistas. Pamokslai sekma 
dienio pirmadienio, antra
dienio ir trečiadienio vaka-

ją spaudą. Vienintelis lietu
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas.”

nuolyno fundatorių eilėsna. 
Ir maža auka, ar didesnė, 
visi prašomi prisidėti ir per 
vakarienę aukoti. S. J.

Millwaukee miesto mayo
ras Carl F. Zeidler, 33 m. 
amž., įstojo laivyno atsar- 
gon ir eis aktualion tarny
bon kaip tik bus pašauktas. 
Jis atsistatydins iš mayoro 
vietos, bet jo tarnybos ter
minas tęsis iki 1944 m. ge
gužės 1 d.

“THAT LITTTLnE GAlWE,,frrtcr-nat’icartooaco.,i|f.Y.—By B. Link

bUi it) n i ii ui uuūn i [j i fi ŪU1IZ32ZZ
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Su»bE That chouz 
iDOu/N Youfi.
[ HASH CHUTE 

/OU'ITE. HOLtjlNGop

You ARE 
POŪ<2 VtĄlTEOS, 
<ShvE MB A uU 
SERVICE,- 
LET Mt HAVE 
SOME NORE

GEE uUHtT-t < 
UEA\z€ A 

UIT-TVC 1N 
The House Fort 
BReahfast !

\F A CAMEL CAN 
bRlfMK ENOoGM 

FOR ElGHT bMS 
that cvckoo 
can EAT ENOUGU 
Fort A month

HE MUŠT HAVE 
been as HvNGfsr 
AS Two WolFs ! 

lF » AM CVER 
ComPEluEo To 
Tahe h i m To 
UONCH IT UZIUK* 
BE To A LIVERY 
STABLF 
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f ThE HearjlEss
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BREAD BO)C’

Cicero. — Dar girdisi at
garsiai įvykusio vasario 15 
d., parapijos salėje, kuomet 
vaidinta ‘Anties of Andrew’ 
(“Andriaus šelmystės”). Ku 
rie negalėjo atvykti ir pa
matyti komediją, tikrai gai
lisi išgirdę nuo kitų, kurie 
matė, kaip viskas gražiai 
atlikta.

Amerikos Liet. Kat. Dūk 
terų Klubas šiuo širdingai 
dėkoja kun. A. Valančiui, 
rezisoriui šio veikalo, ir vi
sai grupei lošėjų, taipgi A. 
Alešauskui už brangių ra
kandų dykai atvežimą, vi
siems profesionalams, biz
nieriams ir k., kurie parė
mė pasigarsinimais progra
mos knygutėje. Ačiū ir vie
tos sesutėm už pagalbą vai
kučiams parduoti bilietus, 
popietiniam vaidinimui, vi-i 
siemš už atsilankymą ir kas 
tik kokiu nors būdu prisi
dėjo.

Manoma, kad virš $100.00 
liks pelno. Pusė skiriama į- 
steigimui vaikučių darželio.

A. V.

Sosiralnai
West Side. — Raudonoj*) 

Kryžiaus “bunco” rengimo 
komisijos narės: S. Lauri 
naitė, S. Balčiūnienė, O Gu
daitienė, E. Jurkštienė, E. 
Druktenienė šį vakarą vas. 
20 po pamaldų prašomos su
sirinkti mokyklos kambarin 
paskutiniam pasitarimui. S.

Marąuette Park Liet. Am. 
Piliečių Klubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, vas. 22 d., 2 vai. po pie
tų, parapijos svetainėj.

Visi nariai mahonėkite at
vykti. Yra daug visokių rei
kalų svarstyti. Laikas dabar

1MN1NO ROOM KJfclTfci — C4K 
LOK SETS — BEUKOOM SJKTS 
— RVUK — RADIOS — RE- 
rRlGKKATORS — WASHJ

MANGBLS — STOVI 
an BaMarnUy adverUaed It

ALEX ALESAUSKAS & SONS
. FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Aven
Telefonai REPUBLIC 605)

NE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE —- VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias j
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — ]

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. | 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Plnnie: OROveMII 2242

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. din Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholenale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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ROSELAND LIETUVIAI STATYS NAUJA BAŽNYČIA ŠI TORPEDA UŽMIŠĖ 4 VYRUS

Praeitieji metai Roselan
do Visų šventųjų parapijai 
buvo gana laimingi. Mirė

mūsų parapija nebeturi sko
los, nebeturi nei pinigų, bet 
taip pat neturi dar naujos

mažai parapijiečių, o jung-j bažnyčios. Taigi, neturi tri-
tuvių ir krikštų buvo dau
giau, kaip 1940 met. Paly
ginus vienus su kitais me
tais, štai kaip parapijos prie 
auglis atrodo: 1940 gimimų 
33, jungtuvių 39, mirimų 41. 
1941 m. gimimų 61, jung
tuvių 42, mirimų 22.

Finansinis stovis parapi
jos taipgi džiuginantis. Ar
timas ir nuoširdus parapi
jiečių bendradarbiavimas su 
savo klebonu ir kunigais, 
geras parėmimas visų ruoš
tų parapijos naudai pramo
gų, davė nemažai įeigų į pa 
rapijos kasą. Metinis para
pijos balansas pasiekė $22,- 
291.67. \Bet parapija 1941 
metų pradžioje dar turėjo 
$9 ,000 skolos. Klebonas pa
siryžo tą skolą sulikviduoti 
iki metų pabaigos, kad pra
dėtų naujus didesnius užma
nymus ir kad ji nevargin
tų parapijos nuošimčiais. 
Gale metų skola visa baig
ta’ išmokėti, nežiūrint, kad 
jos terminas buvo paskir
tas visais metais vėliau.

jų dalykų: skolos, pinigų ir 
naujos bažnyčios. Kad nėra 
skolos — tai ne bėda. nėra 
pinigų — reikės ieškoti, o 
kad naujos bažnyčios nėra 
— turėsim rūpintis ją pa
statyti.

Ten, kur vasarą gėlių ly
sės žydi, kur bitelių spiečiai 

‘ dūzgia, ten prie kampo 
State ir 108-tos gatvių pa
likta puiki vieta būsimai 
naujai bažnyčiai. Rožių že
mės gyventojai stiprina sa
vyje viltį sulaukti puikių, 
gražaus stiliaus Dievo na
mų. Tam reikalui jau ir 
fondas pradėtas ir aukos 
pradėjo plaukti. Pirmoji 
fundatorė, kuri suprato šį
gražų tikslą, yra Monika i CUKRAUS VARTOTOJAI

I

1

(“Draugas** Acme teiepl

Olandas (kairėje) ir U. S. armijos karininkai apžvalgo ašies torpedą, kuri paleista 
nepataikė į taikinį, nesprogo ir iš vandens ištraukta Olandų Vakarų Indijose. Pas
kiau olandai pradėjo ją kalinėti, manydami, kad ji neužtaisyta. Tačiau torpeda su
sprogo ir keturis olandus užmušė.

REGISTRUOSE KOVO 18-21 D.

Norvaišaitė. Ji atnešė ir 
paaukojo $100.00 naujai baž1 Paviršiniais planais nūs- Vartotojai bus registruoja-
nyčiai.

Klebonas paskelbęs savo
tatyta, kad cukraus varto- mi alfabetiniai.
tojai cukraus paskirstymui | Apskaičiuojama, kad Chi-

Pirmadienį nebus 
jokios šventės

mu
X Joną Revuckų, gyve

nantį 2142 W. 23 PI., vienoj 
vietoj užpuo'ė plėšikai nę 
tik pinigus atėmė, bet ir 
ranką išsuk,. Nukentėjęs 
randasi namuose

X Užgavėnių vakaras Šv.
Kryžiaus parapijos salėj 
buvo begalo įvairus: dainos, 
vaidinimai, juokai, o ant ga
lo visi atsilankę buvo pa
vaišinti “tradiciniais Užga
vėnių blynais.”

X Izabelė Kadžius, turin- Daukšą.
ti tarnybą New Yorke, trum »
pai buvo parvykusi pas tė- * Julijona Budreckieuf
vo vin/a<> Rorivov^in 9X10' 3118 W. Pershing Rd., var-

Amsterdam, N. Y., kur pa
laidojo savo tėvą Mykolą. 
Laidotuvės buvo iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios, kurios 
klebonu yra plačiai žinomas 
Amerikoj rašytojas, poetas 
ir muzikas kun. J. židana 
vičius (Seirijų Juozas).

X B. Pužauskient, žino
ma biznierka, 6635 S. Rock- 
well St., vasario 16 d. tu
rėjo daug viešnių ir svečių, 
kurie buvo atsilankę pasvei
kinti ją gimtadienio proga.

X Townoflakiečiai, reng
damiesi prie Vladų vakaro, 
gegužės 3 d., pažymi, kad 
jiems ypatingai malonu bas 
tame vakare sveikinti Chi
cago lietuvių muzikų — 
vargonininkų veteraną VIa-

vykdyti per keletą sekan
čių metų ir, prieš pradeda

— .. . . . mas varyti darbą pilnu tem-Ruosdamasis metinei para- ,pijos apyskaitai kleb. J. Pail pu' lSvyko Pollslul * Florld’- 
kauskas išsitarė: “Dabar Dys,

, , . . » registruosis kovo 18-21 d. cagoj įsiregistruos apieplanus, kuriuos pasiryžo . . . ' ® ' x • • • i- •Prekybininkai gi registruo-. 900,000 šeimininkių (šeimy-
sis kovo 9 ir 10 dienom.

Dar nepaskirta diena, ka
da bus inauguruotas cuk
raus paskirstymas (ration). 
Valdininkai yra nuomonės, 
kad greit po to kai visi var
totojai susiregistruos.

nų galvų). Kiekvienam var
totojui bus skirta paskui 
knygelė, kuri turės 12 ženk
lų, o vienas ženklas repre
zentuos vieną savaitę.

Registrantės, ar. regis
trantai, kurie savo namuo-

GAVĖNIA......................

RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS!
Kiekvienas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame 
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri. 
Susikaupimui reikia skaityti gerų dvasiškų knygų. 
Ypatingoms Bažnytinėms'Pamaldoms turime specia
lias knygas.

Cukraus vartotojai regis-j se turi tanius, ar tarnaites, 
truosis viešiose pradinėse | negalės už juos registruotis, 
mokyklose, o prekybininkai Cukraus paskirstymas už 

i — viešiose vidurinėse mo- trunka, nes yra daug dar- 
! kyklose (high schools). Re- bo spaudinti knygeles. Be 
gistracijos valandos nuo Į to, reikia galybės ir regis- 
9:00 ryto iki 5:00 vakaro. I travimosi aplikacijų.

Karo gamybos direkto
rius Donald M. Nelson pra
nešė karo pramonėms, kad 
ateinantį pirmadienį Wa- 
shingtono diena nebūtų 
švenčiama ir nebūtų nutrau 
kti darbai. Jis sako, kad ka 
riuomenė šaukiasi lėktuvų 
ir tankų ir ji negali grum
tis su priešu plikomis ran
komis. I

Efektingiausias būdas pa 
gerbti Washingtoną, sako 
Nelson, dirbti visą dieną, 
taip kad tauta, kuriai jis 
iškovojo laisvę ir nepriklau
somybę, įstengtų sėkmingai 
apginti tą brangų palikimą. 
Tuo labiau reikia dirbti, nes 
J. A. Valstybės šiandie ko-I

vą Vincą Radzevičių, 2440 
West 24 PI., kad dalyvauti 
išleistuvėse brolio Vinco, 
kuris išvyko į U. S. kariuo
menę.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę minint, vasa
rio 16, Šv. Kryžiaus parapi
joj, daugelis ir kitokiu bū
du nutarė atžymėti tą šven
tę, būtent užsiprenumeravo 
“Draugą” ir “Laivą”.

X Į Jono Stumbrio, pla
čiai žinomo Wes:: Side kon- 
traktoriaus namus, 2309 S. 
Leavitt St.. jj;lriovę vagys 
išnešė daug j vairių įrankių. 
Tuo pačiu metu įsibhovę į 
žemutinį pagyvenimą nuo 
svetimtaučių pagrobė ir pi
nigų

GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS! 
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!

MALDAKNYGĖS
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)

Paauksuota .................................................................. $3.50
Paprasta ....................................................................... $3.001

“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) . . $2.00 j 
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir

paauksuota) ................................................................ $1.75
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,

(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
Paauksuota ir su gerais viršeliais ............... $1.25
Kietais viršeliais .............................................................50 |

“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta iš
“Ramybė Jums”) .............................................................10

“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ........................................10

“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
Pocius)............................................................................. .50 j

DVASINĖS KNYGOS
“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė

Vyskupas P. Būčys, M. I. C.................................. $2.00'
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00 | 
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.

Matulaitis, M. I. C.) ................................................. $1.00 |
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė

Vyskupas P. Būčys, M. I. C.................................. $1.00
“Apmastymai Apie švč. Jėzaus Širdį” (Išvertė Kun.

J. Vaišnora, M.I.C.) .....................................................401
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.

Petrauskas) ........................................................................ S5l
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25 
“Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.

Jusevičius) ......................................................................... 25
“Pašaukimas j Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.

Pr. Vaitukaitis)  .......................................... .. .25
‘Krikščioniškoji šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10 | 
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.

Vaitukaitis) ............................................................. , .10 ,

Senų automobiliu 
laužai

Kaip faktorius gelbėti 
Amerikai laimėti karą yra 
tūkstančiai aplūžusių ir su 
lamdytų automobilių, kurie 
kai kur per ilgus metus kai 
vomis suversti. Tie plieno 

i ir geležies laužai, kurie ka
ro laiku yra įvertinami.

Illinois WPA administra
torius Chas. P. Casey prane 
ša, kad Karo Gamybos boar 
das įgalioja WPA imtis prie 
monių tą automobilių laužą 
sutvarkyti, surinkti ir pa
naudoti karo reikmenų ga 
mybai. Sako, minėtas boar
das WPA rems tame darbe 
Tuo laužu bus gerokai pri
sidėta laimėti karą.

Singaporas yta 
mažas daiktas ]

Maj. gen. F. G. Geaumont 
Nesbitt, britų militarinio 
štabo Washingtone narys, 
lankėsi Chicagoj. Jis sako, 
kad ilgam įtarė, kaip šis 
karas, Singaporo tvirtovės 
netekimas yra nereikšmin
gas. žinoma, nemaža tai 
nuoskauda. Bet reikia at
minti, kad ir priešas turi di 
dėlių nuoskaudų.

Singaporo netekimas, sa
ko britas, yra laikinas. Jis 
sugrįš Britanijai.

Dar yra laiko 
pataisyti klaida

X Gabrių šeima iš De- 
voja už savo gyvybe už sa-'j troit, Mich., atnaujindama 
vo apsileidimą praeityje 1 “Draugo” prenumeratą, pri-
šiandie turime brangiai už
mokėti.

Didelis karo
gamybai fabrikas

Chrysler korporacija nūs 
prendė it gavo Chicagos 
miesto tarybos leidimą sta
tyti didelį karo reikmenų 
gamybai fabriką pietvaka
rinėj miesto daly, tarp gat
vių: Pulaski, 71, Cicero ir 
79. Visas plotas heapgyven 
tas ir užima apie 400 akrų. 
Tūkstančiai darbininkų ir 
darbininkių gaus darbo nau 
jam fabrike.

Įkaitintas už

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į

"DRAUGA S”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEPHONE: CANAL 8010

Suimtas buvęs 
U. S. tarnautojas
Chicagoj areštuotas Jacob 

S. Miller, 36 m. amž., buvęs 
“deputy collector of internal 
revenue” Los Angeles, Cal. 
Jis išeikvojo iš vyriausybės 
fondų 94 dol. 80 c. ir iš tar 
nybos pasišalino. Bus grą
žintas į Los Angeles.

Mayoras išvyko 
Washinglonan

Chicago mayoras Kelly 
grįžęs iš Springfieldo išvy
ko į Washington. Sakoma po 
litinių kandidatų reikalais.

Vyrų karinės konskripci-
jos autoritetai praneša, kad 1 (įeSM' !C]istrdVilT1(į 
20-44 vyrai, kurie dėl ko-.
kios nors sau žinomos prie- Federalinė “grand jury”
žasties vasario 16 d. neįsire 
gistravo, dar turi progos tai 
padaryti dabar savo drafto 
boarduose su pasiteisini
mais. Paskiau bus pervėlu. 
Neįsiregistravę bus susekti 
ir paklius kalėjiman.

Nori suvaržyti 
gazolino stotis

Wr. R. Girling iš Rock- 
fordo, Northern Illinois Ga- 
solin Station Owners and 
Operatore Ass’n pirminin
kas, pasiuntė telegramą se
kretoriui Harold L. Ickes, 
petroliejaus koordinatoriui.

Chicagos demokratai turi Girling reikalauja, kad vi- 
kai kurių nesmagumų su! sos gazolino stotys būtų už 
“primary” kandidatu į fe-1 darytos naktimis nuo 7:00 
deralinius senatorius. | vakaro iki 7:00 ryto.

-ta tas.

įkaitino David R. Nyvall, 
20 m. amž., 1460 East 57 
gt., už sąmoningą neįsiregis 
travimą kariniam draftui 
vasario 16 d.

dėtam laiškely taip rašo: 
“Draugą” savo pastogei jau 
čiam kaip tikrą savo drau
gą ir visi mėgstam jį skai
tyti.” Gabriai pilnai supran
ta vertę katalikiško laikraš
čio.

X Jonas ir Anelė Kinči- 
nai, žinomi Town of Lake 
biznieriai ir veikėjai, šįmet 
mini 23 metus vedybinio gy
venimo. Vasario 16 d. juos 
sveikino draugai ir pažįsta
mi.

X Rapolas ir Sophie Gir- 
čiai savo biznį adresu 2242 
W. 23 PI., pardavė Jonui ir 
Alice Gajauskams. Girčiai 
yra savininkai Sunset Park 
(Vilniaus Kalnelių). Vieną 
dieną žadėjo duoti br. Vla
dui surengti pikniką “Drau
go” naudai būsimą vasarą.

X V. Lutakis, melrose- 
parkietis, grįžo namo iš

dadienio dienoje, vasario 16, 
džiaugėsi skaitlingu suva
žiavimu sūnų, dukterų, žen
tų ir giminių, kurie ją gau
siai apdovanojo. J. Budrcc- 
kienė šįmet mini 30 metų. 
kaip išvyko iš Lietuvos, bet 
jos nepamiršo. Yra kilusi 
iš Petraičių kaimo, Luokės 
parapijos. Svečius priiminė
jo jos simpatingas vyras 
Petras.

X Jonas ir Alicė Gajaus
kai pirko valgomųjų daiktų 
krautuvę West Side, adresu 
2242 West 23 PI., kurią ža
da padaryti pirmos rūšies 
krautuve. Jonas yra paty
ręs biznierius, tokį pat biz
nį turėjęs Chicago Heights 
ir Steger miestePuose. Ga
jauskai yra išauginę skait
lingą šeimą: penkias J..ak
tui is ir du sūnus, kurių vie
nas padeda tėvui biznyje. 
Pasisekimo naujam biznie
riui.

/ man t... 
FIGHTING DOLLARS

America muat be strong. 
Every man and woman mušt 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships
at sea.

YOU on the home front mušt 
buy those guns—those planea 
those ships. That mušt be your 
eontribution to freedom under 
flre! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to sparel

JCS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LAIKYTI J MUSŲ SPECIALI 
MPARDAVTMA SEKANČIU
MUZIKO8 INSTRUMENTU

M M M
mdellų Barabanų, malu Baraba
nų, “Tunable Tora Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai ‘Cymbols” Ir 
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, “Hl-Boy after beat Pedala“ 
benami Ir orkėstroma Trflbos, 
darinėtai, Saaaphonai, Trombo
nai “Standard” Iftdlrbysčlu, SmuU 
koa, Cellos. Strflnlnlal Basai, Oul- 
taral, Banjoa strflnų. Ir “cases**, 
“mouth pleces*’. “mute reeds”, Ir 
muilkos stovtklfla Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smlčėlų Ir 
"cases**. Pataisome Ir atnaujina
me visokių Iftdlrbysčlu phonogra- 
fun ar jų dalia
A. B .C. DRVMMERS SERVICE 

•14 Maxwell Street, Chicago

UŽTIKRINKIT BIOS fiALIES 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-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

.... 2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887


