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Los Angeles pas
kelbta orlaivių 
pavojaus signalas

PRIEŠO PROPAGANDA.
Pirmadienio vakarą pre

zidentui Rooseveltui kal
bant per radiją apie karą, 
tą pat laiką priešo subma
rinai apšaudė Kalifornijos 
pakrantes. Be abejonės, vy
riausybės priešininkai ir vėl 
iškels priekaištus kad Ame
rika kažkur tolimam pasau
lyj britų reikalus gina, o 
nesirūpina savo pakrančių 
sargyba.

Prezidentas tuo klausimu 
aiškiai pareiškė, kad prie
šas šiandie be kovų karo 
frontuose yra. užimtas ir 
propaganda tikslu sąjungi
ninkes valstybes suskaldyti 
kas sau ir paskui kiekvieną 
atskirai nugalėti. Tad jis 
labai pageidautų, kad Ame
rika nutrauktų sąjunginin
kams teikiamą paramą ir 
rūpintųsi tik savo šalies ap
sauga.

Tas neįvyks, sakė prezi
dentas. Tas būtų paikas da
lykas klausyti priešininkų.

Atrodo, kad ir Kaliforni
jos pakrančių apšaudymas 
yra priešo propaganda — 
priversti gyventojus reika
lauti vyriausybės, kad ji iš 
tolimų frontu atitrauktų sa
vo karo pajėgas.

•

KAS TAS SIR STAFFORD 
CRIPPS.

Sir Stafford Cripps, kurs 
paskutinėmis dienomis pa
kviestas Anglijos ministerių 
kabinetan atstovauti vyriau 
sybe parlamente, yra baro
no Parmoor sūnus. Tas ba
ronas iki 1924 metų politi
koje buvo konservatorius. 
Tais metais, eidamas 72 me
tus amžiaus, persimetė dar- 
biečių partijon. Po to taip 
padarė ir jo sūnus Sir Staf
ford Cripps. šis pastarasis 
tarp darbiečių pradėjo sklei 
sti bolševistines idėias ir už 
tai iš partijos pašalintas.

Prieš karą Sir Stafford 
Cripps neturėjo jokių ryšių 
su vyriausybe. Ir tik Chur- 
chillio vyriausybė rado, kad 
Cripps yra tinkamas Angli
jos atstovas Maskvai. Kai 
ten pasiųstas, sovietų vy
riausybė pareikalavo Cripp- 
są pripažinti ambasadorium 
Tas padaryta. Cripps grįžo 
iš Maskvos dar daugiau 
raudonesnis. .Jis rėmė so
vietus, kai šie užpuolė Suo^ 
miją. Dabar jis darbuojasi, 
kad po karo ir Pabaltijis 
tektų sovietams. (E. Hart- 
rich—Chicago Sun).

Los Angeles, vasario 25d. 
—Anksti šį rytą priešorlaį- 
viniai pabūklai pirmą kartą 
šiam kare paleido šovinių 
lietų į padanges, kur buvo 
pastebėtas nežinomas daik
tas slenkąs iš Santa Moni- 
ca. Ką priešorlaiviniai pabū
klai apšaudė iki šiol tebėra 
karinė paslaptis.

Apie pasirodžiusį padan
gėje įvairiai buvo pranešta. 
Pirmiausia, jog tai buvę ba
tonas, paskui, jog tai buvęs 
orlaivis. Kai kurie net pa
reiškė pastebėję net du or
laivius virš Long Beach.

200 Orlaivių.
Buvo net tokių kurie pa

raiškų matę net du šimtus 
orlaivių apylinkėje. Tačiau 
kariuomenė šiuos pareiški
mus griežtai nuginčijo.

Apie numestas bombas 
negauta jokių pranešimų, 
bet gauta pranešimai, jog 
priešorlaivinių pabūklų šo
viniai padarę kai kur nuo
stolių nuosavybei.A
Orlaivių Pavojus.

Orlaivių pavojaus signa
las sušvilpė 2:25 vai. rytą 
(4:25 vai. Chicagos laiku) 
ir tik dienai išaušus 7:19 
vai. ryte (29:19 vai. Chica
gos laiku) paskelbta, jog 
pavojus praėjęs.

Pajūrio mieste Venice su
imta trys japonai, kurie ma 
noma davę nurodymus elek
tros lemputėmis netoli prie
plaukos.

Karo metu žuvę 
14,000,000 tonų 
laivų.

Londonas vasario 25d.— 
Pasak autoritetingų apskai
čiavimų nuo karo pradžios 
iki šių metų sausio dienos 
visos tautos prekybinio lai
vyno prarado 14,000,000 to
nų.

. Anglija, jos sąjunginin
kės ir neutralios tautos ne
teko 8,000,000 tonų prekybi
nio laivyno, kai tuo pačiu 

! laiku Vokietija ir jos są- 
I jungininkės neteko “nema- 
| žiau kaip penkių milijonų 
tonų.”

atstovų rūmai pagaliau at-, ?e P**’. aluo8“!ai taiP 
i..,va „„„ Pat pareigia, jog Simo mo-

mentu sąjungininkės valsty-

VISGI ATŠAUKĖ.
Pirmiau senatas, o dabar

šaukė nesenai savo praves 
tą proviziją, kad išėjusiems 
iš kongreso atstovams būtų 
mokama pensija. Prieš tą 
pensiją galingai sukilo vi
suomenė. Kiek žinoma pro- 
vizija buvo pripažinta paty
lomis, kad mažai kas žino
tų. Bet laikraštininkai bu
dėtojai tuojau tai plačiai 
iškėlė aikštėn.

•
PAGALBA NEĮMANOMA.

Prez. Rooseveltas spau-

mingai ginasi nuo japonų 
Filipinuose, pagalba neįma
noma.

Sako, būtų galima pasiųs
ti bombanešius. Bet tenai ne 
paprastai kalnuoti plotai ir

dos konferencijoje laikraš-, nėra tinkamos vietos nusi- 
tininkams pareiškė, kad ge- j leisti. Jei nutūptų ant van- 
nerolui Mac Arthur, kurs su dens, nebūtų jiems lemta 
negausinga amerikiečių ir ten išlikti, nes priešas visur 
filipiniečių kariuomene sek- veikia.
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U.S.Nuskandino3PriešoSubmarinus
Audrose žuvę U. S. destrojeris

i ,,Drauga»" Acme telepbotol
D. S. naikintuvas Truxton, kurį su laivu Pollux Newfoundlando pakrantėse Atlan

to audra sudaužė į uolas. Pranešta, kad mažiausia 189 vyrai žuvo.

Sėkmingi ameri
t

I ■ v" V ■ ■kiečių žygiai
Washingtonas, vasario 25 

d.—Karo departamento ko
munikatas šiandie praneša, 
jog Bataan pusiausalyje, 
Filipinuose nedidelė grupė
gen. Mac Arthur pajegųsek 
mingai pravedi agresinius 
veiksmus įvairiose fronto 
vietose prieš japonus.

Komunikatas paraiškia, 
jog “japonų devynių bomba
nešių grupė, lydima keturio
likos kovos orlaivių sulai
kyti virš Javos ir septyni 
Amerikos kovos orlaiviai 
privertę juos pasitraukti. 
Mūsų orlaiviai pašovė vieną 
priešo bombanešį ir vieną 
kovos orlaivį. Kovoje suža
lota keturi priešo bombane
šiai ir du kovos orlaiviai. 
Mūsų orlaiviam nepadaryta 
nuostolių.”

Kaltina serbus dėl 
maisto trukumo

bės yra geresnėje padėtyje, 
nes Jungtinių Va 1 s t y b i ų 
laivų statybos programa ga
linti pilnai papildyti šiuos 
nuostolius

Bernas, vasario 25 d. — 
Budapešto spauda kaltina 
serbų sukilimus dėl maisto, 
ypač duonos trukumo pas- 
kutiniomis savaitėmis Ju
goslavijoje.

Bekovoją serbai sulaikę 
susisiekimą su Belgradu, bet 
šiuo momentu situacija pa
gerėjusi ir pavykę pravežti 
keletą vežimų miltų senojon 
Jugoslavijos sostinėm Ta
čiau tikimasi, kad duonos 
trukumas bus jaučiamas 
dar kurį laiką.

Venezuela protes
tuoja nacių 
vyriausybei

Caracas, Venezuela, va 
sario 25d.—Venezuelos vy
riausybė pareiškė naciams 
energingą protestą sąryšy] 
su nuskandinimu Venezue 
tos tankerio Monagas.

Sį laivą vokiečių subma 
rinas nuskandino anksti va
sario 16 dienos rytą Mara 
caibo įlankoje. Su laivu žu
vo trys Venezuelos piliečiai.

Pašovė 32 orlaivius

Rangoonas, vasario 25 
d.—Sąjungininkų aviacija 
pravedė ofensyvą Rangoo 
no gynime. Pravesta smar 
kios atakos prieš japonus, 
ypač jų aviacijos ir ka
riuomenės koncent r a c i- 
jas.

OflcfaUta^ .komunikatas 
paskelbė, jogsiose atako
se sunaikinta trisdešimt 
japonų orlaivių. Kiek ank 
sčiau paskelbta, jog iš 
dvidešimt keturių šį rytą 
atakavusių Rangooną ja
ponų orlaivių pašauta du.

Filipinuose kovos 
laikinai aprimo

Bataan pusiausalis, vasa
rio 23d.—Atrodo, jog kovos 
Bataan pusiausalyje bent 
laikinai sumažės, nes japo
nai atsisakė savo ankstes
nių ir perdaug brangiai 
jiems kainuojančių planų 
pralaužti gen. Mac Arthur 
liniją.

Šiuo momentu sunku pa
sakyti ar japonai laukia 
daugiau paramos ir ruošias 
naujiems žygiams ar jie ren- , Bet koks bandymas iškrau- 
giasi tik sutvirtinti savo lį- atyti anglų kariuomenę iš
nijas ir priversti amerikie
čius ir filipinus pasiduoti 
vėliau dėl bado, kai jiems 
pritruks maisto reikmenų.

Singapūro būtų buvę tolygų 
saužudybei, pareiškia in
formuotieji britų sluogsniai 
nes japonai kontroliavo ir

Manilos įlankoje, kririą 1 ^rą ir orą. 
valdo amerikiečių artilerija,! . ®ie slu'°gsryal pareiškia, 
japonai paliko savo mediką- kovų pabaigoje britai 
mentus ir kitus reikmenis, I Singapūre teturėjo tik pre- 
kuriuos tvirtovių gynėjai kybinių laivų ir jog jiems
arba pasiėmė arba sunaiki 
no.

Japonų nuostoliai tikrai 
dar neapskaičiuoti, bet tik
ra, kad jų tūkstančiai—gal 
net 30,000—nukauta ar su
žeista kovose Filipinuose.

Nacių sąmokslas 
prieš von Papen

Ankara .vasario 25 d. — 
Privatūs šaltiniai paskelbė, 
jog šiandie policija surado 
ant susprogdintojo asmens 
keletą Vokietijos ambasa
dos laiškų antgahrų. šis as
muo žuvo nuo bombos, kuri 
buvo taikoma nužudyti Vo
kietijos ambasadorių Turki
jai baroną Franz von Papen

Policija esanti įsitikinusi, 
kad žuvęs nuo bombos as
muo yra tas pats, kuris 
bandė nužudyti von Papeną.

Tuo duodama suprasti, 
kad ašies valstybės bandė 
panaudoti šią nepavykusią 
žmogžudystę apkaltiirtimui 
anglų slaptųjų agentų.

Vokiečių ir italų sluogs
niai šį įvykį palygino su 
paskutiniaisiais įvykiais 
Tangiere, kuriuos sukėlę an 
glai ir, pasak jų. anglai 
bandę nužudyti von Papeną.

v
Negalėjo išgelbėti 
iš Singapūro britųI

Londonas, vasario 25d.—

apsaugoti nebuvo karo lai
vų nei orlaivių.

Pasitraukiant iš salos su- 
naiiknta visas aliejaus iš
teklius planingai ir priešas 
negalės juo pasinaudoti.

Nuskandino tris
transportinius
laivus

Bandoeng, vasario 25d.— 
Olandų karo vadovybė pas
kelbė, jog prie Macassaro, 
japonų okupuoto uosto Ce
lebes saloje sąjungininkų 
bombanešiai nusk a n d i n o 
tris japonų transportinius

Berlynas, vasario 25 d.— 
Berlyno radio paskelbė, jog 
nacių kariniai sluogsniai pa
reiškę, kad rusų pranešimai 

I apie sunaikinimą 16-tosios 
Į armijos Staraja Rusija apy-1 
linkėse yra “aiškus nonsen-I 
eas.”

Šie sluogsniai pripažįsta, 
kad tose vietose vykusios 
smarkios kovos bet Jie pa
brėžia, kad negalį būti klau
simo apie apsupimą vokie
čių kariuomenės.

laivus, kurie gaii būti būtų 
buvę panaudoti tiesioginei 
invazijai Javon.

Tuo pačiu laiku japonų 
orlaiviai sukoncentravo sa
vo atakas Javoje, kurią jie 
be paliovos atakuoja jau 
šeštoji diena. Javoje yra su
koncentruota visa sąjungi 
ninku karo vadovybė.

Prieš priešo submarinus pravestos 
penkiasdešimt penkios atakos
Nacių submarinas nuskandino dar vienų 
U. S. tankerį ir Norvegijos laivg

Washingtonas, vasario 25 
d. — šiandie laivyno sekre
torius Knox paskelbė, jog 
per sausio ir vasario mėne
sius Atlante pravestos pen
kiasdešimt šešios atakos

Rusai sunaikinę 
12,000 vokiečių

Maskva vasario 25 d. — 
Šiandie oficialiai skelbiama, 
kad rusų kariuomenė apsu
pusi vokiečių 16-tąją armi
ją, išsklaidžiusi tris divizi
jas ir nukovusi 12 000 vo
kiečių kareivių. Šios kovos 
įvykusios prie Staraja uRsi- 
ja, 140 mylių įį pietus nuo 
Leningrado ir tai esąs vie
nas didžiausių nacių pralai
mėjimų.

Kadangi šis rusų prane
šimas datuotas Staraja uR- 
sija, reikia manyti, kad so
vietams pavyko ir miestą 
užimti, nors pranešimas pa
reiškia, kad vokiečių pralai
mėjimas įvykęs “Staraja Ru 
sija regione.”

Naujas Vadas.
Kartu su šiais praneši

mais apie laimėjimus rusai 
paskelbė, jog Leningrado 
fronte kariuomenei / vado
vauja Įeit. gen. P. A. Kuro- 
čkin, kuris vadovybę paėmė 
tada, kai Vorošilovas pas
kirtas suorganizuoti rezer
vinę kariuomenę užnugaryj.

Pranešimai iš Maskvos 
Londone pareiškia, jog per 
paskutiniąsias 48 valandas 
rusai užėmę svarbias vietas 
pietvakariniam fronte. Ma
tomai kur nors tarp Orelio 
ir Charkovo.

Berlynas mažina , plati propaganda 

rusų laimėjimus

Vol. XXVI

ant priešo subm&rinų, ku
rių metu nuskandinta trys 
submarinai ir keturi suža
lota.

Savo pirmam pilnam pra
nešime apie submarinų vei
kimą sekretorius Knox pa
skelbė, jog Atlante, priešo 
submarinai nuo sausio mė
nesio pradžios torpedomis 
apšaudė 114 laivų, kurie bu
vo įregistruoti Jungtinėse 
Valstybėse.

Ponce, Puerto Rico, vasa
rio 25d. — Dvidešimt penki 
išsigelbėjusieji Jung tinių 
Valstybių krovinių laivo jū
rininkai iškeldinti Guanicoj. 
Laivą nuskandino priešo 
submarinas torpedomis apie 
trisdešimt mylių nuo Puer
to Ricos.

Laivą atakavo submarinos 
du kartu; vakar vakare ir 
šį rytą. Manoma, jog kiti 
išsigelbėjusieji įgulos nariai 
tebėra jūroje, geibė ji įnori 
valtyse.-----.. —

Baltimore, vasario 25 c 
— Laivyno departamenta 
paskelbė, jog priešo subma 
rinai nuskandino Norvegi
jos krovinių laivą Blink, ku
rio šeši išsigelbėję jūrinin
kai šiandie papasakojo apie 
savo pergyvenimus šešias
dešimt keturias valandas 
jūrose, gelbėjimosi valtyse.

Šis 2,700 tonų krovinių 
laivas be jokio įspėjimo ap 
šaudytas Atlanto pakrašty
je ir manoma, kad su juo 
kartu žuvo ir dvidešimt ke
turi jūrininkai.

Išsigelbėjusieji pasakoja, 
jog trys žuvę nuo torpedų, 
septyniolika išėjo iš proto 
ir žuvo jūroje ir keturi žu
vo ant skubiai padaryto 
luoto.

Tokijo spaudos

New Yorkas, vasario 25d. 
—Šiandie Tokijo spauda pa
skleidė plačiausius propa
gandos pluoštus sąryšyj su 
japonų submarino ataka 
Kalifornijos pakraštyj. Ja
ponų laikraštis Asahi pas
kelbė, jog tuo pačiu laiku 
New Yorke paskelbta black- 
outas. Tikrumoje New Yoi- 
ke jokio blackouto nebuvo.

Laikraštis Kokumin rašo, 
jog ši ataka parodė tokias 
silpnybes, kad “Jungtinių 
Valstybių žemyno okupacija 
jau nėra tik svajonė.” Laik
raštis taip pat pridėjo, jog 
“Panamos likimas netrukus 
gali būti sprendžiamas.”

•
Canberra, vasario 25 d — 

Japonų bombanešiai vėl ata 
kavo Port Moresby, pietinėj 
Naujojoj Gvinėj, kai tuo 
pačiu laiku australų lakūnai 
pravedė atakas japonų oku
puotame Rabaul uoste, New 
Britain Saloje.
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PinSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Kas naujo pas mus

M».. ' • k •
X Pittsburgho lietuviai 

biznieriai kas met surengia 
Užgavėnėse Šv. Kazimiero 
parapijos naudai vakarienę. 
Šįmet nuo tos vakarienės 
gryno pelno parapijai liko

guli virš 30 moterų. Pagei
daujama, kad dar tiek pri
sirašytų ir ateitų kas ant
radienis šį bei tą Raudona
jam Kryžiui padirbėti. Mū
sų klebonas ragino bažny
čioje, kad daugiau jaunų 
moterų ir merginų ateitų 
prie to darbo. Septynios ar

Atbalsis 16-to Vasario
Philadelphia, Pa. — štai 

ir kitame vietos anglų dien
rašty The Evening Bulletin 
17 d. vasario tilpo gražus 
vaizdas iš scenos minėjimo 
16-to Vasario tarp “Saut- 
saidės” kazimieriečių. Po 
vaizdu padėtas toks para
šas: Marki n g Lithuanian

P A D £ K A

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

$336.75. Surengime tos va? Nuomos siuvamos magiuos Aani'ersury. Lithuanian 
karienės dalyvavo 42 ivai-:tlk b ia, o mezgSjų vir.! children, dressed in native
rios rūšies biznieriai. Vado-'lbalAi tik barška Visoms1 costume Cros‘i
vavo Adomas Marčulaitis ir buB darbo tik ateikit. nurses, celebrate 24th anni-

| versary of independence of 
X Maironio vardo choro their country by presenting 

X Jonas Bartinikas, duon koncertas, galima sakyti, contributions totalini; $380.- 
kepis iš Elizabeth, Pa. a t-l gerai pavyko. Nors žmonių 50 to the Red Cross lund 
važiavo į biznierių vakarie-' galėjo būti daugiau, tačiau

Stanley Simonavičius.

in St. Casimir’s Church au-.
nę su visu savo štabu — ir tas skaičius gryno pelno' ditorium, 337 W harton St. 
virš dvidešimts žmonių. Tai i srikėlė $50.00. Choristai ra- 
bent kostumeris. Kad dau- ginami nenusiminti, bet dar 

didesniu ūpu darbuotis. Nes 
nieko pasaulyje nėra gra

giau tokių būtų!
X Kun. A. Jurgutis, šv.

Antano lietuvių parapijos 
kleoouas, antradienį, vasa
rio 17 d., minėjo savo gim
tadienį. Buvo daug svečių, 
iš toli ir arti, kurie jam lin
kėjo dar daug gimtadienių 
sulaukti. Kun. Jurgutis nors 
jau pagyvenęs, bet dar la
bai jaunas atrodo.

X Tėvas Justinas, pran
ciškonas iš North Side, va
sario 20 d. lankėsi pas kun.
Kazėną šv. Kazimiero para
pijos kleboną South Side su 
svarbiais reikalais.

X Kun. Karužiškis, kurs 
iki šiol gyveno pas kun. Ka
zėną, dabar gelbsti kun.
Vaišnorui, kurs tuo tarpu 
gana rimtai serga.

X Povilas Truškaušfeas, 
vienas pirmųjų Šv. Kazimie
ro parapijos organizatorių, 
sunkiai serga šv. Juozapo 
ligoninėje. Jis buvo žymes
niu agitatorių lapkričio 25 
d. 1891 m. Daug kartų bu
vo parapijos komitete.

X Antanas Savukynas, U.
S. Army kareivis^. kurs bu
vo atleistas į jo tėvo a. a.
Prano Savukyno laidotuves, 
išvažiavo atgal į tarnybą.

X Nugirsta, kad kovo 2- 
4 dd. rengiama šv. Kazimie
ro aukštesnės mokyklos mo
kiniams trijų dienų misijos, po Velykų. Sakoma, kad to- 
Jas ves J. E. vyskupo Boyle' je vakarienėje būsią kas 
sekretorius kun. Pauley. Sa- nors nepaprasto. Kai žmo

nės iš anksto pradeda apie

žesnio, kai daina. Kas būt 
buvę per 40 metų Lietuvo
je, kuomet buvo spauda už
drausta, jei kaimo jaunimas 
nebūtų dainavęs. Tat ir tu, 
Maironio choro jaunime, 
dainuok! Tuomet tikrai iš
liksite lietuviais ir nepamir
šite savo tėvų kalbos.

X Prie tradicinės biznie
rių vakarienės Užgavėnėse 
prisidėjo virš 50 lietuvių 
Pittsburgho biznierių. Vi
siems parapija labai dėkin
ga ir ragina visus lietuvius 
remti tuos kurie muš remia.

Receiving gift is Mrs. Ho- 
ward Muldoon, of thc Red 
Cross Motor Corps.

Tame dalyke, rodos, dau
giausiai pasidarbavo ruo
šėjai 16-to Vasario minėji
mo: kun. St. Raila Kazys 
Dryža (pirmininkas komisi
jos), Mykolas Bigenis, Ona 
Unguraitė, Balčiūnienė. Jur
gaitienė ir Kundrotienė.

Be to, dėka pasidarbavi
mui vieno vietos veikėjų, 
ukrainų dienrašty “Svobo- 
da” leidžiamam Jersey City. 
N. J., 14 d. vasario tilpo il
gokas straipsnis apie tos 
mūs tautinės šventės. 16 
Vasario reikšmę ir apie 15 
metų sukaktį mirties dr. Jo
no Basanavičiaus. Prie 
straipsnio pridėtas ir at
vaizdas Basanavičiaus, An
tano Smetonos.

Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. Sesers M. Cip- 
rijonos laidotuvėse ir patyrusios mūsų prietelių gilią už
uojautą reiškiame visiems nuoširdų dėkingumą.

Už dalyvavimą gedulingose pamaldose, dėkojame ger
biamiems kunigams: Tėvų Marijonų Provincijolui Kun. 
K. Rėklaičiui, M. I. C., Kun. J. Mačiulioniui, M. I. C., 
gerb. klebonui kun. A. Petraičiui, Worcester, Mass.; 
kleb. kun. I. Albavičiui, kun. P. Juškevičiui, kun. S. 
Petrauskui, kun. A. Mažuknai, M. I. C.; kun. J. Stanke
vičiui, kun. J. Makarui, kun. B. Liubauskui ir kapelionui 
kun. B. Urbai už įspūdingą pamokslą.

Esame dėkingos grabnešiams: A. Kraučiunui, A. Sta
nevičiui, J. Stanevičiui, J. Brazauskui, P. Gailiui, P. Bro- 
deliui.

Dėkojame laidotuvių direktoriams p. Mažeikai ir p. 
Lachawicz už malonų ir nuoširdų patarnavimą. Taip pat 
dėkojame ir šaltimierui už paskelbimą Seselės mirimo 
dieną ir laidotuves per radiją.

Didelį dėkingumą reiškiame aukojusiems šv. Mišių au
kas, maldas, dalyvavusiems laidotuvėse ir užuojautą pa- 
reiškusiems mums liūdesio valandoje. Prašome visų ge
raširdžių priimti mūsų nuoširdų AČIŲ.

Šv. Kazimiero Seserys

Ofiso tel. VIRginia 0080 
Residencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA3 IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pairai sutartį.

Ree. 8958 So. T&lman Avė.
Rea Tel. GROvehill 0611.
Office teL HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia sc-utarua.
2423 West Marųuette Rd.

DR. STfflKOL’IS
FHYSICIAN AND 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROapeet 1930

Smuiko* “Drauge’ «kein 
mai nedaug kainuoja, Im*’ 
rezultatai esti geri. Bile Ko 
kiu reikalu pasiskelbk *l>raa 
go’ “Oassified" sky rinte.

Šalies civilizacija matuo
jama tuo, ką galvoja ir žino 
naujai kartai savo mintis 
ir pažiūras. Labulė

TeL YARda 6921.
Rea.: KENwood 5107.

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefoną*: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė.

Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

□uo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

T«L OANal 8189

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

TeL ĮjfiPubllc 7868

TeL CAN ai 0857
Ree. tel.: PROapeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v rvto iki 3 popiet

6 iki 0 vaL vakare.

(

VB

L

this

Geriau su teisybe laimėti 
priešininką, negu su melu 
draugą. Dr. V. Kudirka

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS 
aaiv GYDYTOJAS 

awri«i. IRTAM

X Kalbant apie kitus, ne
galima praeiti nepaminėjus 
mūs begalo darbščių mote
rų, kurios pasidarbavo vir
tuvėje per biznierių vaka
rienę. Štai tos darbščiosios 
bitutės: Mikalina Bazienė, Į '
Petronėlė Zamulevičienė, prašomos prisirašyti. Kada

I Reporteris,

cheess 
fooJ that’s digestible 

as milk itself I

SPREADS! SLICESl TOASTS! 
' MELTS PCUFtCTLYI "

Petronėlė Pakutinskienė, O,- 
na Pikelienė, Ona Stankevi
čienė, Mikalina Bernotienė, 
Petronėlė Antanaitienė, Ju
zė Klemaitienė ir kitos. A- 
čiū joms, taip pat ačiū so- 
dalietėms už vikrų ir man
dagų patarnavimą.

X Po sėkmingos biznierių 
vakarienės šv. Kazimiero 
parapijoje jau eina kalbos 
apie “kiaušinių vakarienę”, 
kuri manoma ruošti tuoj.au

esti susirinkimai galima su 
žinoti klebonijoj, arba iš 
vietos veikėjų.

JUST DUMS
M -peAR.MoU 
TON'T MCAM

IM SO 6tAP 
-re 0E ON
Vtce v£R5A 4 Vite veRSA 

YOO HtANA6AIN '

Ii!
1TRRA COTfc

Pili

DR. 5ELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

187 No. Marlon Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, I1L 

Tel.: Cieero 7681

Kuvlrt au metu prakeiki., imu nVfĮ 
taisyme Ir gydyme

obrai pkitaisesti akiniai 
pataisys kreivas akla, trun> pareffyete 
Ir tollregystg;
palengvina akly įtempimu, prakalta, 
galvos skaudfljlmg, svaigime Ir aklu 
karttl

MODERNIAKlALSi, TOBULIAUSI 
BOZAMINAV1MO BCDA1 

Spėriai* aty<la atkreipiama J valku
akta
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-toe iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

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

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

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairflekl Avenue 

Bes. teL: HEMlock 8180

TeL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINUJS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

koma, jomis galės naudotis 
visas Šv. Kazimiero parapi
jos jaunimas.

X Antradieniais Šv. Ka
zimiero mokyklos apatinėje 
svetainėje susirenka Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus lie
tuvių skyrius lygiai 7:30 p. 
m. Prie to skyriaus jau pri-

ką kalbėti, tai tikrai turės
įvykti ir bus sėkminga.

Sv. parkui p,^ |||COME "DRAUGO'X
joj yra susidaręs Raudono-' 
jo Kryžiaus vienetas, kuris, 
atlieka labai naudingą dar- Į 
bą. Kurios moterys arba 
merginos dar nepriklauso,

’ dUPCTMAM
muwiy.eve(Wome/ you a 

MOMEY 1S MEEDEO TO DEFEAT 
THE AXIS PO W ERS. BUY 
DEFENSE BONDS AND STAMPS

N0W AND EVERY PAYDAY/

Ar-

to nJ

.. 1?

RASTINEI FEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —

A. S. WAL0NS (VALŪNAS)
Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo” 

laštiaę A. S. Walon«i (Valonas) Internal Reveuue Deputy 
Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blan
kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income 
Taksus.

P-nas Valonas 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-
Š*mčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, stakų 
ir t. t. per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, kurtų įplaukos buvo virš $1,500.09, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mačiau;

c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos 
(Grosą Income) buvo $1,500 ar daugiau.

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

LIETUVIS DAKiABAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akintas 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Sf.
Telefonas:

Calumet 4591
DfeL RADIO PATAISYMO 

PASAUKĖTE:
VAROS S088

T«l. YARdt 2246

DR. C. YEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
erti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet mioliU3val.Vak7lklf 
Nedftlilmla pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEElay 0434.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidenoija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 11d 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Westem Avė.

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitarius

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
, (2-troe lubos)

TeL MIDvray 8880 Chicago, IL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nue 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3U vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CTDNTRINTS OFI8AJB:
8188 80. HALSTED ST.

(lietuvių Auditorijoje) 
rąLANDOS: Nuo 1-moa iki l-tas

vai. vak.
TeL CALomet 6877

184 NO. LA 8ALLE ST., 
Komo 8614 Tel. Stato 7878

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

m viena pora aklų visam 
venlmnL Bsuceklt 
llekssmtanetl Jse m< 
metode, kurte recdtlmo m«

■eit setelkti.
M KOTAI PAT

aktą ||— lęliri
Dr. John J. Smctano 
Dr J. j. Smetona, Jr.

OPTOMOTIUPrAI
1801 Bo. Ashland Avenue

Kempee lt-toe
TeletonM CANAL MM — Chkece 

OFISO VAItaNDOS 
Keedtea »:80 e. m. Iki 8<M p. m 

Tred. ir 6e«t: e. m. Iki
VtSS Pk OL

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir Dairai sutarti.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Ree. teL PLAaa 8800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Medėliomis nuo 10 ik. 12 vaL dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West <>3rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—6 vakare 

Taipgi pagal nutartį.
Ofise telefonas PROapeet 8737 
Namu telefoną* VTRtania MSI

Rez. Tel. LAFayette 0064

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDde 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Ud 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 ild 4 popiet 

Nedėliomia Pagal Susitarimą

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call Mlltoray 0661 Rm. — HEMlock 1648.

DR. ALBERT J. VA1IBUS
FHYSICIAN AND SURGEON
, OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 3 Ir nuo 6 Ud 8 v. vak.

2406 West 6Srd Street

Ofiso Ir Res. TeL: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICLAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, IAkiriant Sekmadieni u a —
nuo 1 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki 

•:1Q vai. va karai a 
Bekmadlenlala pa«al raritartma

SKAITYKITE “DRAUGI’

tuoj.au


Ketvirtadienis, vas. 26, 1642 D B A T O A B 8

LIETUVOSŽINIOS IŠ

Mūsiškiai komunistai i8avaitej jr gįek tiek sausos 
Lietuvos žmonių akyse ižuvies kuri- kaip atrodf

vos. Jokia kitą įmonė kino 
į srityje negali veikti. Už nu- 

130 rbl., be to, 2 kg. duonos I sįjengimus numatyti kalė
jimas ir piniginė bausmė

kams pasitraukus iš Lietu- vokiečių kariams, žuvusieme

— “Naujoji Lietuva” pa
stebi: “Koks yra išvežtųjų 
likimas — nieko tiksliai ne

buvo pačios prasčiausios rū
šies. Tačiau tiek buvome iš
alkę, kad šis davinys teikė |

arba viena kuri šių baus
mių.

Kitu potvarkiu visas žy-

kare prieš Sovietų Rusiją 
Telšių apskrityje esą palai-1 
dota 260 vokiečių karių.

Naciai išleido potvarkį 
dėl darbininkų ir tarnauto
jų samdymo. Pasamdytus

Išimtis ūkiu 
darbininkams

vyrų pripažinta netinkamais 
kareiviauti. Tarp jų Žymią 
dalį sudaro turį nesveikus 
dantis ir akis. Anot jo, ši 
išimtis turės sumažėti, Ka
dangi karo vadovybė nus
prendė sumažinti dantų ir

CLASSIFIED

puotos įspūdžio. Be to, bu- dų turtaa ™ldomaa PaSa> 
žinome. Tik paskutiniu me- vome tam tikrai8 specialių Vokietijos reicho
x_.___ J-J- s_ s x: f f . VzvvMtao-n iSloia+a -b-Jtu spaudoje ėmė rodytis ži 
nių, kad - Ameri*.''S lietuvių 
organizacijų pastangomis 
pavyko apie vieną kitą trem 
tinį sužinoti. Tačiau, toli 
gražu, ne apie visus, ne apie 
dešimtis tūkstančių. Atro
do, kad Amerikos lietuviai

dokumentais, kad įrodytu- komisaro išleistą “potvarkį
mėm, jog tikrai vykstame į 
nurodytą vietą. Ši kelionė 
jau nebuvo tokia karti ir 
nežmoniška, kaip pirmomis 
ištrėmimo iš namų dieno
mis.” ’ J

I Toliau J. Vaitkevičius at ain ldeda visas pastangas kaip ...... . , _, . a. , , pasakoja, kaip jis pasiekęsnors palengvinti savo tautie

turtui valdyti”.

Telšiuose prie parapijinės 
bažnyčios, Gedimino kalne, 
būsiančios įrengtos kapinės

Maskvą, ir sako: “Maskvo-
, . „ , , je būdamas nutariau nebe-tundrose ir Kazakstano dy- , . .. „ , . . . .,, ,» m i- , vykdyti “nustatyto plano ,

čių kančias tolimose Sibiro

kūmose”. Toliau laikraštis, 
pasisakydamas dėl Ameri
kos lietuvių bolševikų kal
tinimo, kad išvežtieji esą 
“fašistų agentai” ir pana
šiai, pastebi: “Tai daugiau 
negu šlykštu, tai kažkas 
nesuprantamo. Tuo metu, 
kai kitataučiai skuba mūsų 
tremtiniams į pagalbą, tau
tiečiai meta akmeniu. To 
lietuvių tauta negali pa
miršti”.

Kaip mus vežė į 
Azerbeidžaną
Šiurpi tremtinio kelionė ir 
klajoklinis grįžimas atgal

“Ūkininko Patarėjas” de
da pasikalbėjimą su grįžu-

atseit vykti į Azerbeidžaną, 
pasukau gimtųjų namų link. 
Kelionė teko atlikti pėsčio
mis. Žinoma, teko įvairiau
sių nuotykių pakelti. Ypač 
baisu ir sunku buvo pereiti 
priešfrontį, kur dar laikėsi 
rusai. Tačiau likimas buvo 
su manimi: frontą pereiti ir 
iš ugnies zonos pasprukti 
pavyko laimingai. Kelionė1 
mane labai nuvargino, ta- | 
čiau jaučiuosi, ištrūkęs iš 
pragaro.”

A. 11 A. 

NIKODEMAS 
VILIMAS

(WILIM)

Vyrų karinio drafto naci
onalinis direktorius brig 
gen. Lewis B. Hershey draf

darbininkus ar tarnautojus I to boardus įpareigoja, kad ' regėjįmo standartą naujo 
galima išvežti iš “Oetlan- jie neSaukt1 kareiviauti ka- kam8. 
do" ribų, tiktai gavus rei- ro Pramonei reik-UĮngt dar-
cho komisaro ar jo įgalio
tų įstaigų sutikimą. Išimtis 
dėl šio potvarkio nustatinė
ja taip pat reicho komisa
ras.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

bininkų ir žemės ūkio dar
bininkų. Nes kaip vieni, 
taip kiti reikalingi pasilikti 
savo vietose.

Direktorius pareiškia, 
kad iš įsiregistravusių vyrų 
sąrašų apie 70 nuošimčių

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

“LA.THE OPERATOHIAT. Pastovūs 
dnrbal prie “defense" darbų.

BROWN LATHF, & TOOL CO. 
14 North May Street

HELP WANTED — MOTERYS

100 OPERATORE V 
Prie siuvimo mašinų; patyrusios, 
prie "defense" darbu moderniškole 
priruoštoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai prie W. V. Brownlng.

GENERAL SHTRT CO.
1922 Ro. Halsted St.

(5th Floor)

OPERATEHKO8 reikalingos; paty
rusios prie siuvimo moterių “slack” 
siūtų ir "house-coats". Pastovūs dar
bai, aukščiausias užmokestis.
H. HYMAN & CO., 2SO S. Franklln

Ir naciai valo 
Lietuva nuo laužo

Laikraščiai rašo, kad Lie
tuvoje įsteigtas “Žaliavų 
Centras”, kurio uždavinys 
esąs rinkti geležies laužą,

siu iš Rusijos lietuviu trem- įvairius skuduru8 8tiklu8, 
tiniu Juozu Vaitkevičium,, buteliu8 ir panašia8
Pabradės valsč., Cikelnos . , ,T., . ,x atmatas. Vilniaus skyrius

apima Vilniaus apylinkę, 
“Mus vežė į Leningradą. • Švenčionių ir Švenčionėlių

kaimo:

Kokiuose vagonuose vyko 
kelionė, baisu ir papasako
ti. Pirmas dvi kelionės sa-
vaites jokio maisto negavo- kus.

apskritis. Vilniaus skyriaus 
valdytoju paskirtas Blekai- 
tis, o jo pavaduotoju Bart-

me, maitinomės tuo, ką duo
davo kažkokio nešvaraus 
vandens' sriubos. Pasiekus 
Leningradą, mūsų traukinio 
ešelonas pasuko į Usolskio 
darbo stovyklą, kur visus iš 
vagonų iškraustė ir paleido 
kas sau, nes, matyti, buvo 
įsitikinę, kad tokioj tolu
moj nieks nežinos, kur jojo 
kraštas. Truputį pabuvus 
vėl mus surenka ir įsako 
važiuoti į Azerbeidžaną.

“Kelionei į Azerbeidžaną, 
kuri, buvo numatyta, turė
jo tęstis beveik mėnesį, kiek 
vienam tremtiniui davė po

Kaip atmename, bolševi
kų laikais Lietuvoje veikė 
panaši organizacija, pava
dinta “Sojuzutil” vardu.

Lietuvos kino teatrai 
naciu rankose .
Atskiras komisą-as 
žydų turtui valdyti

Išleistas įsakymas, ku
riuo steigiama specialinė 
“Ostlando” filmų bendrovė. 
Į jos valdymą, pereina visi 
kino teatraj ir jų įrengimai, 
kurie buvo užtikti, bolševi-

19 M. AMŽ. KARININKAS

< "Draugas” Acme telephoto)
Louis E. Bowlds iš Omą. ta, Neb., 19 m. amž., savo 

draugei Betty Jonės rodo certifikatą, kad jis paskirtas 
atsargos antruoju leitenantu.

Gyveno: 4014 S. Westem Avė., tel. Lafayette 4645, 4642.
Mirė vas. 24 d., 1942, 1:35 vai. pp., sulaukęs 50 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ir Braslavo apskr., Rimšėnų par., 

Prucių kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Barborą (po tėvais 

Saudargaitė, iš Reta vos parapijos); sūnų Vaclovą ir marčią 
Sofiją ir anūkę Florenciją; dukterį Teofilę; brolį Petrą ir jo 
moterį Jozefiną ir jų dukterį; 3 pusbrolius — Jurgį Jakimaus- 
kį ir j šeimą, Joną ir Antaną Kranklius ir jų šeimas; švo
gerką Magdaleną Kiauliakienę ir jos šeimą; uošvius Kazimie
rą ir Petronėlę Jackūnus ir jų šeimą; Svogcri Pranciškų Sau
dargą ir jo moterį Marijona ir jų šeimą ir daug kibų pažįsta
mų Amferikoj; o Lietuvoj-? seną motinėlę ir seserę VHiunį.

Velionis buvo Šv. Kazimiero Akademijis Rėmėjų Amžinas 
Narys, Labdarių Sąjungos Amžinas Narys ir TT. Marijonų 
Bendradarbių Draugijos Narys.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Ca- 
Ufornia Avė.’ Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 28 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės par. bažnyčioje, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
jo sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, Anūkė, Brolis, 
Pusbroliai, švogertai, švogerkos, Motina, Sesuo ir Giminės.

Laid. direktorius J. Liulevičius, tel. Lafayettįe 3572.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos pačios 

šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KRETPKTTftS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Membcr of the IJIhiMnltn Chamber of Commcrce.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; Šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

MARIJONA
GERIBIENE

(po pirmu vyru Ri.šklc:iė, po 
tėvai! Pe. utiitė)

Gyveno 822 West 33rd Piace.
Mirė vas. 24 d., 1942 m.,

4:20 vai. popiet, sulaukus pu
ses amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Tei
sių apskr.. Tvėrių mieste.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Elzbieta: 2 sūnus, My
kolų i.r Albln ir marčių Albi
nų: 2 anūkui ir dau-; kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas paSarvotas 8. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 S. Lltu- 
anica Avė. T-aido! u vės .vykt 
šeštad., vas. 28 d. IS koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta J Sv. 
Jurgio par. bažnyčia, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės Sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero kapi
nes.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnal, Mar
ti, Anūkai Ir Giminės,

I,aid. Direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

A. A.
KAZIMIERA
GILVIDIENE

(po tėvais Sasinaitė)
Mirė vas. 25 d., 1942 m., 2 

vai. ryto, su'aukua pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Telšių apskr., Apgirdžių par., 
Laukstėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Stanislovų; seserį Sofiją 
lr švogerj Julijona Saulius; 3 
brolius, Antanų, Mykolų ir Jo
nų; sesers dukterj Constance 
Venskienę ir Jos vyrų Stanislo
vų ir Jų dukterj Constance, lr 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
seseris Ir kitas giminus.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Gyvojo ir Amžino Ra- 
žančiaus ir prie Saldžiausios 
Širdies Jėzaus draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose — 
1231 S. 50th Avė., Cicero, IH.

Laidotuvės įvyks šeštad , vas. 
28 d. Iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėta J šv. Antano par. baž
nyčių, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyra.-* Sesuo, Svo- 
gerts. Broliai, Sesers Duktė Ir 
Giminės.

Taid. direktorius: Ant. B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

A. A.
JUOZAPAS STANSKIS

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų brolj Juo
zapų Btan^kJ.

Netekome avo mylimo vaka
rio 27 d., 1941 m.

(Mirdamas paliko liūdančius 2 
pusseseres ir pusbroli ir Jų Sei

mas, ir daug kitų giminių, pa
žįstamų lr draugų.

Mes, atmindami jo liūdnų iš 
mūsų tarpo atsieikyrimų, užpra
šėme gedulingas šv. Mišias (su 
egzekvijomis) vas. 27 . d., 1942 
m., 8:30 vai. ryto, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč. parap. 
bažnyčioj, Brighton Parke.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugui lr pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti už velionio sielų.

Nuliūdę liekame: Pu-seseres 
Ir Ihisbrolls.

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

117 No. Dear bom Street 
Tel. t RANAolph S4M—9489

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo J vtršmlnėt«A dar
bininkų paleškančins įstaigas h- 1 
visas kurtų garsintoms matysite 
“Drauge” ateityje, patartina Jum* 
pranešti darbo viršininkams, kad 
darbo garsinlma skaitėte “Drange” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų reik s tan
ia Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
ankštoj v lėto i kalno geri lr paget- 
danami darbininkai, bus Jums dang 
lengviau gauti darbus .paalškėjant 
vlršmtnėtoms tnflormacljoms.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW

FILING YVORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūktų tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėt “Free Catalogue” icai- 
navtmo sąrašo.
Prisiųsklte plūktus paštu “parcel 
post”.

28 NO. I.OOMIS STREET 
Tel. MONROE 1897

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCEi
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 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Westen Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 Weet 2Srd Piace 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lltuanlca Avenue 
Tek Y ARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avc. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUB 

4348 8. Callfornla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltuanlca Avenue 

Tel. YARda 4908
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Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pėsei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Karas Ramiajam vandenyne
Japonai, kariaudami Ramiajame vandenyne, nori ko 

skubiausiai užsitikrinti sau palankiausias karo pozici
jas, kad iš užimtų vietų galėtų ko daugiausiai gauti 
karo mašinai įvairiausių medžiagų. Bet ne viskas taip 
sklandžiai vyksta, kaip norėtų japonai.

Japonai užėmę Malajus tikėjos iš čia gauti gumos 
ir cinko, o iš Sumatros ir Bornos aliejaus, bet olandai 
minimose vietose beveik viską sunaikino ir tik po ko
kių keturių mėnesių japonai galės iš tų vietų gauti 
reikalingos karui medžiagos.

Kada karas vyksta jūrose, reikia turėti geras ka-
■f

riuomenei ir karo medžiagų pristatymo laivynas. Ja
ponų pristatymo laivynas, prieš karą. susidėjo iš 1,200,- 
000 tonų. Amerika, Anglija ir Olandija per vieną mė
nesį japonų ląįvypę,.apnaikino apie 300,000 — 400,000 
tonų. O Japonija per metus gali pagaminti 300,000 to
nų laivyno. Taigi, per dvylika karo savaičių jau nu
skandinta daugiau, negu gali Japonija pasigaminti per 
1942 metus. | -

Jungtinių Amerikos Valstybių karo produkcija yra 
kur kas didesnė, negu Japonijos, todėl nieku būdu Ja
ponija negali susilyginti su Jungtinių Amerikos Val
stybių karo masina.

Mums dabar pats svarbiausias rūpestis apginti In
dijos okeaną, kad japonai negalėtų susijungti su ki
tomis ašies jėgomis ir padėti mūsų sąjungininkams, 
kurie kovoja su didžiausiais pasaulio agresoriais. To
dėl tenka daug dirbti, pasišvęsti ir aukotis.

Darbas, pasišventimas, geras mūsų apsiginklavimas 
ir visų susiklausymas duoda pilną garantiją, kad mes 
atgausime ne tik tai ką pralaimėjome, bet ir prie
šas bus visai sutriuškintas.

šaukiasi pagalbos
Dabar japonų dėmesys atkreiptas prieš Javą.
Olandų Indijos gubernatorius dr. Van Mook maldau

te maldauja siųsti orlaivių Javos apgynimui ir laimė-
i*““- 4

Dr. Van Mook klausia: “Ką civilizuotas pasaulis — 
sąjungininkai darys dėl Javos?”

Dr. Van Mook nereikalauja nė tūkstančių orlaivių
ir tankų, bet prašąs kelių šimtų orlaiviui, keletą laivų 
ir kelių desčtkų tūkstančių vyrų Javai apginti.

Jei laiku Javos neapginsime, pasak jo, tai Amerika tu
rės tą klaidą apmokėti tūkstančiais jaunuolių gyvybių.

Dr. Van Mook prašo, kad karo medžiaga, kuri yra 
nupirkta Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir pilnai ap
mokėta, nors dalinai būtų tuojau pristatyta.

Dr. Van Mook mano, kad Japonija Australijos tuo
jau nepuls, todėl sąjungininkams nereikėtų bijoti Javos 
ginti. Jis tik prašąs vienos savaitės Amerikos orlaivių 
gamybą jiems patiekti. Jis aiškiai sako: “Jei Java bū
tų atiduota, tai ją būsią sunku atsiimti, nes japonai 
gausią visas karui vesti medžiagas, pavyzdžiui, aliejų 
Ū* metalus. Užėmę Javą, japonai daug daugiau galėsią 
padėti Hitleriui ir tas dar labiau pasunkintų aMjantų 
būklę.

Dr. Van Mook mano, kad Javos užėmimas turėsią 
daug skaudesnių pasėkų net už Burmos kelio nutrau
kimą.

šitą dr. Van Mook pagalbos šauksmą padavė Chica
gos Sun, š. m. vasario 24 d.

15,000,000 vaikų negauna religinio auklėjimo
VVashingtonas, žymus Amerikos vyras, savo dienose 

nepaprastai rūpinos religija ir morale viešame gyve
nime.

Horace Mano, iš Atsivežė luaivj

siaugai
lpsofiją apie religijos reikšmę viešame gyvenime, jis 
dėjo visas pastanga*, kad mokyklose nebūtų religinio 
mokymo ir auklėjimo. H. Mann savo pažiūras pasise
kė įskiepyti atsakominguose žmonėse ir jo klaidingos 
nuomonės prigijo plačiosiose masėse.

šiandien rimti ir gilūs žmonės mato pasibaisėtinas 
pasėkas nebuvimo religinio auklėjimo viešose mokyk
lose. Šituo klausimu gyvai susirūpinta ir svarstoma, 
kad būtų pašalintos klaidos.

Dr. Roy G. Ross praneša, kad iš 22,000,000 viešųjų 
mokyklų vaikų, tarp 7-15 metų, negauna 15,000,000 vai
kų jokio religinio auklėjimo.

Anglų laikraštis “Amerika” praneša, kad Internatio
nal Couotfl of ReHgtoas Education in Chicago* ruošia 
religinio auklėjimo programų viešose mokyklose Ir laik
raštis linki šiai įstaigai ko geriausio pasisekimo jos 
užsimojmuose.

o
Mūsiį ir komunistų tikslai

Anglų lakraštyje “Amerika”, š. m. vasario 21 d., til
po rimtas straipsnis, kuriame autorius Reginald R. 
Lefebvre konstatuoja faktą, kad 9 Federal Circuit 
Court svarstė klausimą, ar galima leisti tapti Jungti
nių Amerikos Valstybių piliečiais tiems, kurie yra aiš
kūs komunistai. Sis teisme įneštas klausimas buvo pri
būtas ir perduotas spręsti Supreme Court (Aukščiau
siam Teismui).

Straipsnio autorius nurodo, kad šis klausimas yra 
Ijabai jautrus. Ypač dabar, kada mus amerikiečius riša 
pastarieji įvykiai su Sovietų Rusija nugalėti Hitlerį. 
Mes komunistų nenorime, tik kartu su jais norime nu
galėti Hitlerį.

Komunistai turi vieną partiją Amerikoje, jie padeda 
Amerikai vykdyti karo programą, jie viename klausi
me kartu su mumis dirba, būtent nugalėti Hitlerį, bet 
mes neturime jais visiško pasitikėjimo.

Komunistai nori nugalėti Hitlerį, o paskui valdyti 
visą pasaulį. Mes, amerikiečiai, darome viską, kad nu
galėjus Hitlerį, bet nenorime, kad komunistai pasiek
tų Mtro*tittloWvUWytt MrMą {tasuulį. ' >

Komunistai nori tvarkyti pasaulį be Dievo, su ant
ruoju jų tikslu mes nieku būdu negalime sutikti.

Mes gelbėsime Sovietų Rusiją, kad ji Hitlerį nugalė
tų; Sovietų Rusija atsiekusi pirmojo tikslo, pasieks ir 
antrojo. Jei tas atsitiks Rusijoje,, aišku, komunistai tą 
patį norės pasiekti ir pas mus.

Todėl ir paduotas šis klausimas svarstyti teismui, 
kad užkirtus kelią komunizmo augimui mūsų krašte, 
nes juo daugiau bus šio krašto piliečių komunistų, juo 
blogiau bus mūsų kraštui.

Jei Aukščiausias Teismas leistų komunistams tapti 
šio krašto piliečiais, jie prisieks šio krašto vėliavai ir 
pasižadės ją gerbti ir būti gerais piliečiais, bet sunkti 
tikėti, kad jie savo pažadas išpildytų, nes turi kitokias 
doktrinas ir vargu ar norės taip gyventi, kaip reikalau
ja mūsų krašto konstitucija.

Straipsnio autorius pastebi, kad mūsų konstitucija 
garantuoja spaudos, žodžio ir draugijų laisvę, bet ko
munistai nenorėtų gerbti konstituciją. Jei komunistai 
nenorėtų pildyti konstitucijos, o norėtų įvesti savo, 
tai mes tokių piliečių nenorėtumėm.

Konstitucija parašyta tam, kad žmones sujungtų į 
krūvą ir jie viena mintimi gyventų, o komunistai norė
tų kitaip, jie konstituciją išniekintų ir nebūtų tvarkos, 
tai kam leisti tokiems tapti šio krašto piliečiais.

Komunistai tiki į Engelso, Markso, Lenino ir Stalino 
mokslą, todėl jie ir šiame krašte norėtų veikti pagal 
jų programą.

Autorius šį straipsnį pavadino: Komunistai prisie
kia vėliavai, bet jei jie galėtų — ją nuplėštų.

Mes šio straipsnio kai kurias mintis padavėm savo 
skaitytojams, norėdami informuoti, kaip kiti žiūri į 
komunistus.

1/ v I >| we •Ką rašo laikraščiai
Lietuvos Nepriklausomybės reikalai. — Naciai ir 
bolševikai aršūs bedieviai. — Siūlo išleisti 
“juodą” knygą apie komunistus.

“Amerika”, š. m. vasario 20 d., kelia mintį, kad iki 
šių metų liepos mėnesio vidurio turi būti surinkta bent 
milijonas parašų už Lietuvos Laisvės ir Nepriklauso
mybės atstatymą, šie parašai turi būti įteikti Wash- 
ingtone tą dieną, kai Jungtinės Amerikos Valstybės 
Lietuvą pripažino “de jure”.

Laikraštis siūlo kuo greičiausiai paruošti turiningą 
pareiškimą, kurį pasirašantieji pasisakytų už nepri
klausomos Lietuvos atsteigimą. Laikraštis rašo, kad 
kiekviename mieste ir miestely turėtų būti sudaryti 
parašų rinkėjų komitetai. Geriausia į darbą įtraukti 
jaunuomenę.

“Amerika” duoda rimtą siūlymą, reikėtų šis siūly
mas kruopščiai įvykdyti. Tai bus gražiai atžymėta dvi
dešimt metų sukaktis, kai Jungtinės Amerikos Valsty
bė laiaya ir ae£ciklauaoaxa

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 26 d.)

» Ketvirtadienis,' vas. 26, 1042

Kun. dr. A. Maliauskio 
konferencijos... šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje (Town 
of Lake) kun. Maliauskis 
laikys įdomias konferenci
jas, kuriose kalbės apie in
kviziciją, apie Dievo buvi
mą, prie ko veda blogų raš
tų skaitymas ir t.t.

•
Lietuvaitės teka už rusų... 

Rusijoje daug mūsų lietu
vaičių teka už rusų. Rusai 
varžosi dėl mūsų merginų, 
nes jos ištekėjusios už ru
sų, tuojau sugeba sutvarky
ti jų ūkius.

Rusijoje neramu.-. Ateina 
žinios, kad Rusijoje nera
mu. Gali kilti revoliucija.

Šv. Jurgio svetainėje 
(Bridgeporte) stipruolių ris 
tynęs... šv. Jurgio parapi
jos svetainėje įvyksta stip
ruolių ristynės, kuriose da
lyvaus septynios poros. Iš 
lietuvių rietynėse dalyvau
ja: Antanas Ačas iš East 
St. Louis, chicagietis J. Barf 
cevičia, Pranas Juškauskas 
iš Springfieldo, Aleliūnas, 
Šimkus ir kiti.

•
Brighton Park.... Liūdnos 

žinios lanko Nekalto Prasi
dėjimo Šv. Panelės parapi
ją, nes teko girdėti, kad 
viena lietuvaitė išteka už 
kitataučio, o kita už kita
taučio ir dar nekrikščionies.

Po svietą pasidairius
(Pabaiga)

Jei negalima neautomobi- 
lio išrasti, tai, gal, galima 
būtų išrasti tikrą aeropla
ną, kuris būtų varomas oru, 
ne gazolinu, kaip dabartinis. 
Oro juk niekad nepritruks. 
Be to, kad būtų apsaugotas 
nuo katastrofų ir kad juo 
galima būtų nusileisti ant 
savo jardo, arba kur tik 
pamislijai.

Arba šviesa. Dabar turi
me dieną ir naktį. Dieną 
šviesą gauname nuo saulės, 
o naktį nuo elektros. Ir 
kiek elektra kainuoja! Mi- 
liardus. Smegenis palam- 
džius galima būtų dienos 
šviesą sutaupyti, bet ir vi
sais kitais atžvilgiais. Juk 
pav., visokie įsiveržimai, 
aprabinimai, raidai įvyksta 
naktimis.

Arba šiluma. Dabar tik 
per žemės juosmenį (pusiau 
ją) namai statomi be pečių. 
Kiek žiemos metu sukūrena

5 » 1 • ,

ma anglių, aliejaus, gazo,

Viskas brangsta... Nežiū
rint visokių protestų ir riau
šių, maisto kainos vis kyla 
ir kyla. šiandien bulvių 
“peckas” kaštuoja jau $1.00, 
taigi bušelis — $4.00. Ko
pūstų svarui reikia mokėti 
jau 7 centai. Imant propor- 
cion aliai, kopūstai pabran 
go daugiausia.

malkų ir t. t.? O kiek rei
kia rankų prie to pridėti? 
Milionai! Visas kūras: an
glis, aliejus gaunamas iš že 
mes. Paminkius savo sme
genis, galima būtų centia- 
linė šiluma įvesti po žeme, 
kur randasi anglių klodai 
ir aliejaus šaltiniai. Pasta
čius stokerį anglims še vė
luoti į centralinį pečių, ar
ba pritaisius didelį keną 
aliejui pilti, paipas galima 
būtų išvedžioti po miestus, 
o iš čia į kiekvieną namą. 
Ar tai nebūtų gera?

Šakuma, kad iš visų iš
radimų iki šiol išrasta tik
tai vienas nuoš., o 99 nuoš. 
dar neišrasti. Kiekvienas 
išradimas, kaip žinome, iš
radėją, padaro milionie- 
rium. Taigi, pinigų yra, tik 
reikia galvos ir rankų, o 
tuos daiktus juk visi turi
me.

be. Ir šis mūsų žygis dar labiau sustiprins Washing- 
tone mūsų tautos nepriklausomybės ir laisvės siekius.

“Darbininkas”, š. m. vasario 20 d.„ sako, kad komu
nistai ir naciai yra aršūs bedieviai. Skirtumas tarp 
nacių ir bolševikų yra jų vaduose: sovietai bedievišką 
komunizmą suderino su rusišku imperializmu, naciai 
bedievišką nacizmą su pan-germanizmu. Laikraštis tei
singai pastebi, kad bolševizmas ir nacizmas aršūs re
ligijos priešai. Kardu ir ugnimi naikina tikybą ir tau
tybę. * ;

“Vienybė”, š. m. vasario 20 d., rašo, kad vienas “Vie
nybės” skaitytojas siūlo išleisti juodąją knygą, kurio
je būtų surinkti visi lietuviškųjų komunistų “kvailio
jimai”.

Laikraštis pastebi, kad visuomenei tikrai būtų įdor 
mu tokie sugretinimai, kaip, pavyzdžiui, Prūseika, An
driulis, Bimba ir Mizana gieda Lietuvos himną, prisie
kia ginti Lietuvos Nepriklausomybę. Bet atvertęs kitų 
metų Laisvės ir Vilnies komplektą, matai visai prie
šingą vaizdą: tie patys vyrai spiaudo Lietuvos nepri
klausomybę, himną ir vėliavą.

Vietoje perspėjimas
Galimas dalykas, kad karo metu gali atsirasti to

kių tuščiagalvių žmonių grupė, kuri mėgins išpūsti 
aavo asmeninį svarbumą, arba savo baimę bei neapy
kantą mėgins pateisinti kitų žmonių puolimu. Net ge
neralinis Jungtinių Valstybių prokuroras p. Biddle per
spėja, kad tikrai gali atsirasti tokių, kurie norės pulti 
religines ar rasines žmonių grupes, užatakuoti katali
kus, žydus, negrus ir šiaip mažumas. Nėra abejonės 
kad nacių propagandistai, kiek jų šlykšti propaganda 
gali pasiekti šį kraštą, tokia akcija bus patenkinti ir 
ją akstins. Taip mano, ir visai teisingai, p. Biddle.

Smagu konstatuoti, kad federalinė vyriausybė yra ge
rai prisirengusi kovoti su tais blogais, kenksmingais 
ir nedemokratiškais pasireiškimais. Generalinis proku
roras sako, kad teisingumo departamentas kovojo ir 
kovos, kad apginti teises ir laisves visų krašto gyven
tojų — piliečių ir nepiliečių.

Tuo būdu kiekvienas Amerikoj gyvenantis, jei jis 
yra kraštui ištikimas ir padorus, gali būti ramus. Jis 
turi čia Eilaiausią nrotckcij^,__________________

Aną dien nusidaviau pas 
vieną farmerį. Šnekamės 

šį ir tą. Pagalios, užėjo
Ir linksmesnė šneka. Far
merys man ir papasakojo 
tokį atsitikimą jo kaimyno 
farmerio namuose.

— Susirgo — sako — 
farmerys ir atsigulė į lovą. 
Žmona labai nuliūdo — ne
tiek kad neteks vyro, bet 
kad jei jau mirs, tai kad 
greičiau mirtų ir nedarytų 
namuose klapato. O, žinote, 
ligonis farmoj, tai ne mies
te: dirbti reikia visiems, o 
juk vieno namuose nepalik-

- si. . u
Po kiek laiko vyras pra

dėjo taisytis. Žmonai atro
dė, kad jis jau gali viduj šį- 
tą krapštinėti, tačiau vy
ras guli, sako kad mirsiąs, 
ir gana. Pagalios žmona su 
galvojo triksą. Pasišaukus 
berną sako:

— Aš susirgsiu ir atsi
gulsiu kitam kambary. Nak 
tį tu įleisk į vidų kurkiną 
(kalakutą). Pažiūrėsiu, ar 
gi neprikelsiu vyro iš lovos 
ir ar neišvarysiu jam iš gal 
vos mirties.

Kaip tarė, taip ir padare.
Naktį bernas pagavęs 

kurkiną palengva atidaręs 
duris įstūmė į vidų. Kurki
nas šlapnodamas po aslą 
kurksi: “kur, kur, kur”...

Gulėdama žmona kitam 
kambary garsiai sako:

— A, tai tu mirtie jau 
atėjai mano vyrą piauti. 
Štai, štai, šitam kambary 
nabagėlis guli jau veik ne
judėdamas.

Išgirdęs vyras tokią nau
jieną, kad šoks iš lovos ir 
kad ners lauk, kad net stu- 
bos duris išlaužė ir ant ry
tojaus visą dieną negalima 
buvo jo surasti. Tik sekan
čią dieną nedrąsiai išlindo 
iš daržinės, kur šienn pen
kiolikos pėdų gilumoj įsika
sęs gulėjo.

Nuo tos dienos vyias pa
sveiko, buvo darbštus, o sir
gti bijojo, kaip žyds kry
žiaus.



9 1

S

T’-’ ' • - 1 - r',> « 0 • n DRAUGAS

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

I lietuvių kalbų Išvertė Izabelė MatoseviClfik 

(Tęsinys)

Kovo 3 d.

HUOSTABUSAI URVAS AMERIKOS MONTEAGLE KALNUOSE
-Braidome požeminėje upėje, lai r bespalviai vėžiai neturi akių. - 
Jauna porelė vestuvėms išsirinko gilų urvų požemiuose. - 
Kelionės nuotykiai.
— Pasaulis tai knyga; j Įeiname į trobelę. Nunio

kos niekur nekeliauja tas tęs savus batus, užsimau 
per visą savo gyven5 mą te

Vienas iš ypatingiausių mūsų fakultete žmonių yra, 
be abejonės, studentas Mitia Cistiakovas. ‘Vaikiškas vei
das, inteligentiškos ir protingos išvaizdos. Tuojau gali
ma pažinti nors jis dėvi begalo suplyšusį švarką ir sky
lėtus pušnis, kad anksčiau visai kitoje aplinkumoje gyve
nęs. Tamsios akys žvelgia maloniai, linksmai ir nuo
širdžiai, jo lūpos šypsos dažnai kapryzingai, bet laisvai 
ir atvirai. Jo kaštoniniai plaukai seniai nekirpti ir guli 
ant pečių, kaip kaimo diakono. Jo rankos mažos, su gra
žiais nagais, bet jos dažnai esti pūslėtos ir net žaizdo
tos. Matyti, kad jis turi sunkiai fiziškai dirbti, prie ko 
jis nėra įpratęs.

Jis yra nepaprastai geros galvos. Jis turi puikią at
mintį ir aiškų protą, bet jis visada daro įspūdį, lyg jam 
ko trūktų. Jis savo kalbą visada margina citatomis iš 
Kanto, Šopenhauerio ir dievai žino kokių mokslininkų 
nuomones reiškia. Moka puikiai lotyniškai, graikiškai, 
vokiškai, prancūziškai ir anglišai, jis visada pirmasis 
atsako į profesorių klausimus, bet visada jo žodžiai gra
žiai skamba, puikias idėjas reiškia, bet vis lyg su klau
siamuoju dalyku neturi nieko bendro. Tai lyg puikiai 
įrengtame kambaryje daiktai ne savo vietoje stovėtų.

Po paskaitos kreipėsi į mane Vitia Cistiakovas:
— Leiskite jus palydėti namo, aš norėčiau pas 

jus atsilankyti, nes man jūsų sesuo žadėjo paskolinti 
knygą.

Beeidami namo, išsikalbėjome apie gyvenimą.
— Aš neturiu jokio kambario, — tarė jis. — Mie

gu, kur pasitaiko. Kartais pas pažįstamus studentus, jei 
jie mane priima, kartais stoty, kartais bažnyčioje. Gerai 
pagalvojus, tuojau randu išeitį ir susirandu nakvynę.
Vasarą tai visai paprasta, puikiausiai išsimiegi sode ar
ba tuščiame vagone!

— Iš ko jūs gyvenate? .
— Aš kapoju malkas, krauju medžius ir vasarą su

sirandu įvairiausių darbų; žiemą kiek blogiau. Nesąn 
nė, jei kas mano, kad žmogui reikia kasdien valgyti. Aš 
valgau tik tris kartus savaitėje; jūs matote, kad gyve
nu ir neblogai atrodau!

Tą viską jis pasakojo linksmai juokaudamas. Pasi
žiūrėjau jam į akis, pro šiuos linksmus žodžius turėjo 
prasiveržti akyse skausmas. Bet jo nesimatė. Man rodos, 
jei jis neparodė, skausmas tūnojo giliai širdyje...

— Ar visada taip gyvenote? — klausiau toliau.
— O, ne. Mano tėvas — tik su sąlyga, kad jūs tai 

nutylėsite, — buvo generolas. Pirmosiomis revoliucijos 
dienomis jį sušaudė. Apie motiną ir seserį seniai nieko 
nežinau, nežinau, ar jos gyvos tebėra. Aš dabar vienų 
vienas. Raštuose sakausi, kad mano tėvas buvo lekajus, 
kuris pas mus tarnavo, tuo aš pateisinu ir savo svetimų 
kalbų mokėjimą. Visai paprastai, jei to nuo ponų išmo
kstama! Kas svarbiausia, aš susigriebiau labai anksti 
sugalvoti savo proletarišką kilmę, šiandien matau, kad 
neperpuikiausia turėti tėvą generolą. Dvejus metus pa
dirbęs, buvau priimtas į universitetą, kaip tikras prole
taras. 1

Tai pasakodamas, jis spyrė į orą koją, lyg futbolu
žaizdamas; koją aukštyn pakėlus, išlenda jam iš pušnių gauti tik su kortele
kojų pirktai. ■ r Urvu lendame Į

Duniaša, atidariusi duris, visa pastiro. Mačiau, kad kalno gelmes 
norėjo prieš jį jas užtrenkti. Ji man patylomis tarė:

— O kokį valkatą parsivedėte?
Mitia Cistiakovas išgėrė pas mus arbatos. Laikas 

nuo laiko jis pasižiūrėdavo į Ireną ir raudo kaip vaikas, 
nutvertas besmaguriaujant, kojas su išlindusiais pirš
tais, kiek begalėdamas, slėpė po kėde.

Jis buvo puikiausiame ūpe, linksmai plepėjo, net 
susijaudinęs, lyg karščiuodamasis, ir savo linksma nuo
taika užkrėtė mus visus.

perskaito tik vieną tos nuos 
tabios knygos lapą, — taip 
teisingai yra pasakęs šv. 
Augustinas.

Dėl to buvo smagu, kai 
kun. J. Paškauska3 pakvie 
tė jo au'omobiliu aplanky
ti Floridą, visame pasauly 
pagarsėjusį Miami.
Nei pėsč’ų, nei su arkliais

Švito, kai iš Roselando 
mūsų automobilis pradėjo
riedėti į pietus. Illinois ir 
Indianos laukai pliki, vieto. 
mis dar sniegas stūkso, ma
tosi ledu padengti vande
nys. Keliai pu’kūs, miela 
sėdėti mašinoje. Ir važiuo
ja gi čia visi mašinomis.

K. BARAS

— O ten, 
pakabintos -

lyg daržovės 
- lyg morka,

nu ilgais aulais guminius. Į lyg burokas, lyg bulvė sal- 
nankas pasiimame žibalines džioji 
lempas ir pradedame lysti į 
urvą kalne. Virš mūsų gal 
vų buvo natūralios uolos
skliautai.

— Čia lyg įsimylėjusių 
putele — O šitas ruimas — 
vadinasi nuotakos kamba-

Mes ėjome plačiu išpiltu ra išsirinkusi šią- nepapras- 
smėlio taku. Ėjome ir ėjo- tą landynę kalno viduryje 
me urvu gilyn į kalną. Sa- kaip savo sutiktuvių vie 
lymais tekėjo skaidraus van tą.
dens požeminė upė.

4 \ ♦
— Seniau Lankytojus lai

veliais veždavo į tą pože-

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

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

I Tęsinys)

Nors Vokietijoje centro, socialdemokratų ir komu
nistų partijos panaikintos, bet jų dvasia vokiečiuose yra 
gyva. Hitleris deda visas pastangas žmones apvilkti na

rys. Sakoma, kad viena pa- ciškais rudais marškiniais. Hitleris daugelį vokiečių ap-
vilko naciškais marškiniais, bet neįstengė visų vokiečių 
protų ir širdžių paversti naciškomis. Gražiai galėtų vo
kiečio psichologiją apibūdinti šis anekdotas. Kartą į vieną 
fabriką ateina nacių agentas ir klausia fabrikanto: “Sa
kyk, kiek jūsų fabrike yra centro, socialdemokratų ir ko
munistų partijos žmonių.” Fabrikantas šaltai atsako: 
“Centro partijos yra keturiosdešimt penki procentai, so
cialdemokratų partijos irgi keturiosdešimt penki procen
tai, o komunistų partijos—dešimt procentų.”—Toliau ra- 

Niekas nežino iš kur clU agentas klausia: “Tai kiek turite nacių partijos narių.” 
ji prasideda. Prieš pora me- Fabriko šeimininkas trumpai atsako: “Visi.”
tų trys žmonės laiveliu, pa-, Hitleris nori ko ilgiausiai išsilaikyti valdžioj, todėl 
siėmę žiburius bandė va- kiekvienas sąmoningesnio vokiečio drąsesnis žingsnis yra 
žiuoti jos vandeniu aukštyn slaptosios policijos sekamas, kad jis neiškrėstų kokio 
Plaukė taip gal kokias dvi nors šposo
ar tris mailes, vis po kalnu,
po žeme. Priplaukė dar di- Diktatūriniuose kraštuose dabar aukštosios dvasinės 
dėsnį ruimą negu šis, toliau jėS03 laisv€’ Protas nekultyvuojamas, tai užtat, intensy- 

i viai egzaltuojanfas elementarinės ir gyvybinės—utiltta- 
akmenys, plaukti nebe- rįngs žmogaus galios, šių galiu karalystėj paneigta laisvė 

galėjo, o upės pradžios taip!,, taiciatyva bet užtat yra sukeltos gaivalinės, nesąmo 
ningos vitalinės žmogaus jėgos, kurios gigantiškai gru
miasi su visais pavojaus ir nepermaldaujamai kovoja su 
negirdėtais sunkumais. Ir kai šie sunkumai bus nugalėti,

Kelias mailes upė 
teka po žeme

— Sakykite, ar ilga ta pa
minį urvų, dabar smėlio kc.'žemin6 up8, _ paklausiu. 
lią išpylė.
Vandens laši; 
padarytį stebuklai

Paėjome keliasdešimts pė
dų ir pamatome, kaip iš ak
meninių lubų per kalną pra

Europiečiui pripratusiam 9isunkę3 laSa Tandu0 Van-
prie kitokio gyvenimo, net 
nuostabu, kad Amerikos ke
liuose beveik nesutiksi nei 
pėsčių, nei važiuojančių ar
kliais
Lietus teškia į automobilio 
langą

Šimtus mylių važiuoda
mas per USA nepasakysi, 
kad šis kraštas kariauja — 
visur normalus
visur ramūs veidai. Tik ret 
karčiaiis sutinki /karišką 
sunkvežimį, gabenantį ben
ziną ar kitus kariškus reik
menis.

duo rodos tyras, kaip kriš
tolas, o vis dėl to nuo jo 
atlieka nuosėdų. Ant lubų 
pasilieka pakibęs toks var
veklis, o ant grindų vis au
ga ir auga kalnelis. Tai sta- 

; lagtitos ir stalagmitas. Jie 
kieti, sakytum geležis. Rei
kia tūkstančių, o gal net 
milijonų metų, kad varvek
lis nuo lubų suaugtų su kal- 

gyvenimas . neĮju anį grin(jų

O tame urve jau daug 
daug yra suaugusių. Kiti 
suaugę plokštėmis. Vyru
kas, kurs mane vedžiojo,

ir nerado.
Valandą po kalnu

Pabraidėme po upę, L ........ . . .. ...
žiūrėjome į paslaptingas kal Sni "t*11“1? ,r nesąmoningų žmogaus jėgų veikto pa-

sieks kraštutiniausias ribas, tai žmogus vėl pasilgs lais
vės ir išeis dėl jos kovoti, nevengdamas dėl jos ir savo 
kraujo pralieti. Dabar Europa pergyvena diktatūrų ir 
karšto tikėjimo laikus, bet sulauksime ir laisvės ir karš
tos kritikos laikų, šios vitalinės ir nesąmoningos jėgos 
yra pasyvios, ir jos vėliau ar anksč’au pasiduos gimstan 
tiems galingesnės dvasios vadams. Laisvė negali išnykti, 
nes ji įbrėžta į pačias žmogaus prigimties gelmes. Todėl 
visokie izmai, kurie yra iš žmogaus išplėšę laisvę, turės 

rena. Didžiausias kalno vi- užleisti vietą tikram ir tauriam žmoniškumui, kur yra 
duje atrastas ruimas turi vietos įr laisvei ir autoritetui, žodžiu, ateis laikai, kada 
keletą akrų grindų ploto žmogus bus pagerbtas ir jis laisvai ir sąmoningai galės 
Tai gamtos stebuklas ir aš koptį j kultūrines ir ekonomines aukštumas. Atrodo, kad 
retai kada esu pergyvenęs tokie laikai turi ateiti greitai, nes žmonėms iki gyvo kau 
tokius įspūdžius, kaip jį be- jo įkyrėjo diktatūriniuose kraštuose vergiškas ar bau 

džiauninkiškas gyvenimas.

tamsias urvo žiotis, kur bu
vo vanduo, kur nebegalėjo 
me eiti. Valandą palandžio 
ję po pasakiškus urvus kal
ne, išėjome į šviesą.

Kalno viduje temperatū
ra žiemą vasarą 56 laipa-

pasidėjęs lempą ėmė abiem1 n^a^’ nors niekas čia nekū 
rankom mušti į trejetą
plokščių, sudarydamas iš to 
neblogą muziką.
Žiogas, kurs niekad 
saulės nematė

Ir vėl grįžtame prie to3

Indianos pietuose jau pra
dėjo dažniau rodytis žali 
laukų — žiemkenčių plotai 
— artėjam į šiltesnius kraš
tus.

Nuotaika darosi smages
nė, nežiūrint, kad protar
piais lietus teškia į auto- požeminės upės. 
mobilio langą užtraukiame — Matote, — kalba su- 
smagią lietuvišką dainą. stabdęs mano vadas, — va

Pirmą vakarą turime ne- pagavau vėžiuką. Jis augęs 
lauktą malonumą — Nash- ir gyvena be saulės, be švic- 
ville klebonas užkviečia nak sos. Už tat jis pats bespal- 
vynės ir nusiveda mus į vis, ir akių neturi. — 
savo parapijiečių mairinki-' Tjkra^ vžžiukas turėjo

tokias lyg duobutes, bet jo-

lankydamas.
Vingiuotam tarp 
kalnų, slėnių

Smagus buvo ir tolimes
nis kelias — vingiuotas, po
ra kartų su mašina užko
pėme ant tokių kalnų, nuo 
kurių matėsi puikūs žaliuo-

mą, kur pasakojame apie 
Lietuvą, apie nacių ir bol
ševikų darbus. Moterys ne
gali atsistebėti, kad Vokie
tijoje tik vienas kiaušinis 
porai savaičių, ir tą tegali

Mes sveikinsime naujus laikus ir naujus žmones. 
Nauji laikai ir nauji žmonės — reiškia geresni laikai ir 
geresni žmonės.

—Kokios vokiečių katalikų nuotaikos,—toliau egza
minavo mane Vincas.

—Prastos. Vokiečiai katalikai laikomi posūniais, bet 
jie į ateitį žiūri herojo akimis ir tiki, kad vėliau ar anks-

janti slėniai, pušynai. Mieli čiau žmoniškumas ims viršų. Vokiečių katalikai daug 
tie kalnuoti, vingiuoti ke-1 skaudžių valandų pergyveno, todėl jautriai atjaučia ne- 
liai akiai, bet važiavimui laimėn patekusius ir gilią užuojautą pareiškia nuskriaus- 
lėti. Norėjome nakčia kiek tiems. Lietuviai pabėgėliai, Berlyne ir kitose vietose, iš 
į priekį pasivaryti. Kaip vokiečių katalikų sulaukė daug šiltos užuojautos. Jie taip 
tyčia — lietus tėškė, kaip pat daug kuo pagelbsti prancūzų ir belgų belaisviams ku- 
pašėlęs. Mielasai kun. Pas- nigams, kurių yra, netoli Berlyno, keli šimtai. Juos ap. 
kauskas nebedainavo ir rūpina medžiaga ir įrankiais laikyti šv. mišias, žinoma,

vis, be akių, bet turėjo ii- anekdotų nebesakė, tik ab em slepiantis nuo nacių akių.
gus ūs.. -. kuriais sau kelią rankom įsikibęs į vairą, vei

se nebuvo akių, kuriomis ką 
matytų. Ir žuvų ten tokių 
yra tik mums nepasisekė 
sugauti. iVBH

Vėliau pagavome ir žio
gelį, tas irgi buvo bespal-

Nėra abejonės, kad viso- I aPžiuopia- du palinkęs prie stiklo akis
tos kelionės {domiausia, da-l Ir vS! «J°m' ir trJ° »bed*’ vartsi Ptrm’™ Kart‘

urvu gilyn į kalną.

Kovo 13 d.

lykas — aplankymas nuos
tabaus požeminio urvo kal
nuose.

Kaip tie amerikiečiai mo
ka reklamuotis!

Jau keliasdešimts mailių į 
prieš tai ant medžių, ant 
stulpų mirgėjo prieš akis. 

— Wonder cave.
Pasukome prie juodųojan-

kartėmis iš pryšakio maši
na pralekia su akinančiom 
šviesom. Užklius, rodos ir 
gana. Sukam į šalį, nuo ke-

Grįžęs iš universiteto, Otmaras man papasakojo 
baisių naujienų. Studentai Govorovas ir Ivanovas šian-! kalno. Jaunas vyrukas 
dien suimti. Buvo dėl jų daryta žygių, bet viskas veltui; prisivedęs prie upelio, pra
matyti, jų laukia liūdnas likimas. Paskutiniu momentu tari:

— Tai požeminė upė. Ji 
teka toli toli iš po kalno 
Prieš 45 metus trys studen-

bolševikai lyg mažiau žmonių šaudė, bet šis jų gailestin
gumas, tai tik dūmimas akių. Jie žmones dabar tremia 
j šiaurę arba siunčia į pietų koncentracijos stovyklas, kad 
per tolumą jiems negalima būtų įduoti maisto. Rezultatai į šita uPe įbrido, įplaukė 
tie patys, kaip ir sušaudant: vistiek žmonės galų gale i ka^na ir atrado nuo?
žūsta. Bolševikai dėl to sako: itabius požeminius urvus,

JBui daugi&u.)
kuriuos tuojau pamatysime.
Požeminė upė

Požen.tų paslaptys
Vietomis uolos kabojo ant

pat galvų ir turėjome pasi- lio ratas nuslenka į smėlį.
lenkti, o vietomis aptikome _ ,

iv j x- x -j — Toliau negalime! —ruimus kelių dešimtų pėdų . . . . ,. », pasako vairuotojas ir šiltu
aU 1O* , pienu atsigaivinę džiaugia

Patekome tarp pasakiškai i mfc, ilgėdamies vienintėliam
suaugusių stalagtitų ir sta- kambarėly, kurį radome, 
lagmitų.

— Matote, čia kaip Mado
na su vaikučiu. — kalbėjo 
vadas.

K. J. Pranaitis

PKAITTKITK 'DRAUGI

.t K

FOR VICTORY
Buy

UNITED STATES DEFENSE

BONDS • STAMPS

Katalkai dabar galėtų visoj savo didybėje pasireikšti, 
jei jie turėtų pasaulinių vidų bet deja, jie nužudyti arba 
sukišti į koncentracijos lagerius, o jaunimas nacių ran
kose. ,

—Kokia nacių moralė,—klausia vienas mano pažįs 
tarnas, kuris labai gyvai yra susirūpinęs žmonių moraliniu 
gyvenimu.

—Jei kalbėti apie nacių politinę moralę, tai ją visi 
gerai pažįsta ir žino, manau kad nėra reikalo ir kalbėti. 
Jų moralė paremta' jėga ir žodžio laužymu. Jei kalbėti 
apie kitą moralę, tai tektų pasakyti, kai Hi'.leris 1933 

1 metais atėjo į valdžią ir smarkiai įsigalėjo nacizmas, tai 
pirmus kokius ketverius metus nacizmas ėjo asketizmo 

J keliu, žinoma ne krikščioniškojo asketizmo keliu, bet to
kiu, kaip suprato Hitleris ir nacizmo ideologai. Buvo 
griežtai kovojama su prostitucija, pornografija, moterų 
rūkymu ir lūpų dažymu ir tt. Bet šiandien mene, muziko
je ir kitose gyvenimo srityse vėl žengiama žemų aistrų 
keliu. Neilgai nacizmas gyveno asketišku gyvenimu. Ir 
nėra galimybės nacizmui eiti asketizmo keliu, nes krikš
čioniškieji dėsniai yra raunami iš žmonių širdies pačių 
nacizmo ideologų.

(Daugiau bus)



o iinen Ketvirtadienis, vas. 26, 1942

MOTINA

AUKLĖTOJA Mūsų

Didžioji auklėtojų dorybė
Ji yra svarbiausioji, bet 

ne visi ją moka įvertinti. Ji 
yra visur, bet retai kas ją 
mato. Visur ji vienodai bran 
gi, visur didžiai reikalinga. 
Net tikros meilės be jos nė
ra.

Tai kantrybė. Be jos neį
manomas auklėjimas nei 
menkoje trobelėje, nei kara
lių rūmuose, nei jokioje mo
kykloje.

Kantrybė visiems vieno
dai reikalinga, tačiau vieni 
jos turi daugiau, kiti ma
žiau. Ir kaip nuostabu, kad 
jos dažnai visai nedaug te
turi mokytieji, išsilavinusie
ji, taip vadinami, intelegen- 
tai. Bent šiais laikais. Ma
tyt, mokytiesiems ji atrodo 
toks menkas, paprastas da
lykas, kad jie nei dėmesio į 
ją nekreipia. Juk tiek ir 
tiek yra kitų “svarbesnių” 
dalykų.

Dažnai tenka išgirsti sa
kant: “Nėra laikę! Pa
lauk!” Ypač dažnai tie žo
deliai nervingai sakomi vai
kams. Atrodo, kad kas ne 
kas, o vaikai tai jau turi 
būti idealiai kantrūs. Gal ir 
būtų kantrūs, jei matytų 
tėvų kantrumo pavyzdį. Bet 
kad tokių kantrumo pavyz
džių maža, tai nėra ko no
rėti, kad jų vaikai būtų

ma. Motina savo paskirtimi 
yra tinkamiausia mažų vai
kų auklėtoja ir globėja. Pa- 
augėliai nuo jos pamažu 
tolsta. Motina lieka nuoša
lyje, jiems beveik nereika
linga. O tas motinai sudaro 
daug skausmo. Tuo tarpu 
tėvas į vaikus žiūri kitaip. 
Jis nekantrauja matydamas, 
kaip jie pamažu, vos paste
bimai auga. Maži vaikai j 
jam visada atrodo keisti, 
kai kokie nenatūralūs pada
rai, beveik nedarą jokios pa 
žangos. Jis laukia, nesulau
kia, kada, pagaliau, jie už
augs, kada bus dideli. Nes 
jo, kaip auklėtojo, vaidmuo 
išryškėja vaikams nuo mo
tinos atsitraukiant. Taigi, 
jis nekantriai keliolika me
tų laukia to momento. O 
per tą kelioliką metų nekan 
trume jis ir klaidų apsčiai 
pridaro.

Imkime keletą dažnai pa
sitaikančių pavyzdžių, kur 

| tėvo nekantrumas ypač ryŠ- 
I kiai pasireiškia.

(Pabaiga bus)

IS.

atidžiau.
« į šią dorybę

Atrodo, kad kantriausi 
tūrėtų būti mokytojai. Jei 
tėvams pritrūksta kantry
bės su vienu ar keliais vai
kais, tai kaip turi jaustis 
mokytojas, turėdamas tris
dešimts ar penkiasdešimts 
vaikų? Ypač kas kasmet pri 
sideda vis naujas būrys, su 
kuriais vėl tenka viską pra
dėti nuo pradžios. Tiesa, 
kartais ir jie bent trumpam 
pritrūksta kantrybės, ima 
aimanuoti, kad jaunimas 
metai po metų į mokyklą 
ateinąs vis menkesnis, la
biau išdykęs, išlepintas, ne
išauklėtas, bet vėl greit su
siima ir kantriai dirba to
liau, iš tikrųjų, gana mono- 
tišką darbą. Jie yra tikri 
kantrumo didvyriai. Nes jie 
myli vaikus, nes jie rudšia 
žmones geresnei tautos atei 
čiai. Nekantrus mokytojas 
yra prastas auklėtojas. Mo
kykla tik kantriesiems! — 
toks turėtų būti mokytojų 
pošūkis. Tada juos visi dar 
kabiau gerbtų.

Nemažiau kantrybės turi 
parodyti ir tėvas savo šei
moje. Ypač prie mažų vai
ki}. Čia reikia prisiminti 
skirtingą tėvo psichiką. Mo
tina labiau myli mažus vai
kus. Rodos, jei galėtų, ji 
mielai padarytų, kad vaikai 
taip greit neaugtų, kad jie 
ilgiau pabūtų maži jos glo
boje. Tatai visai supranta-

VISOS MOTERYS DABAR GALI TURĖTI GRAŽIAS RANKAS
Dirbant kasdienį ruošos 

darbų, rankų grožis labai 
nukenčia, dėlto tenka jas 
rūpestingiau prižiūrėti.

Pirmiausia reikia vengti 
kišti rankas į karštą ir tuo 
jau į šaltą vandenį arba 
priešingai, nes tokios “vo
nios” labai išplečia venas ir 
raudonina rankas. Jautres
nių žmonių oda nuo to net 
spuoguoja. Vien tik karštas 
vanduo rankų neraudonina, 
bet labai išdžiovina ir oda 
pasidaro šiurkšti. Vis dėlto 
rankų švarai palaikyti šil
tas vanduo, nors retkar
čiais, reikalingas,
Netinkamas muilas rankas 

labai gadina. Taip pat ran
kos nemėgsta ir stipraus so 
dos šarmo.

Rankas nuplovus, reikia 
jas labai sausai nušluostyti. 
Naudojimas drėgnų rankš- 
luoščių (gana dažnas virtu
vėje) čia labai nedėkingas 
Prie prausyklos patariama

turėti rankas minkštinančio 
| tepalo, kurio kiekvienam 
kartui reikia labai maža. 
Prieš einant gulti, reikia 
rankas gerai nuplauti ir iš
tepti tiek viršus, tiek del
nus su vazelinu, kremu, ar
kuriais kitais riebalais.

Namų ūkio darbas, kaip 
daržovių valymas, palieka 
aiškus ir negražius pėdsa
kus ant rankų, nuo kurių 
apsisaugoti gana sunku. To 
kias juodas dėmes pašalina 
rūkštis, bet dažnas valy
mas su rūkštim netinka 
odai. Svarbu tas dėmes va- 

! lyti kiekvieną kartą, kad 
j jos, dažnai atnaujinamos,
! labai neįsigertų į odą. Kad 
rankos būtų lankstesnės, la
bai tinka masažas ir rankų 
gimnastika. Masažuojama 
delnas, rankų viršus ir pirš
tai kiekvieną vakarą po pen 
kias minutes. Tam reikalui 
reikia ištepti rankas rieba
lais ir kiekvieną pirštą, pra

dedant nuo nago iki pat dėl 
no, kita ranka stipriai spau 
džiant glostyti, lygiai taip, 
kaip maunant siaurą piršti
nę. Paskui taip pat padaro
me ir rankų viršui ir del
nui. Per visą tą laiką ran
ką reikia laikyti ore, alkū
nę parėmus ant stalelio.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

OBUOLIŲ IR 
SALIERIŲ SALOTAI

Obuoliai ir salierai yra 
gera kombinacija darant sa
lotus. Tinka su kumpiu, par- 
šiena ir valgiais padarytais 
su sūriu ir daržovėmis.

Reikia nuplauti obuolius, 
nulupti ir smulkiai supiaus
tyti. Prie jų pridėti pusę 
tiek supiaustytų salierų.

Galima pridėti smulkiai 
sukapotų riešutų ir apibars
tyti mišinį su citrinos sun
ka. Užbarstyti druskos ir 

1 pridėjus užtektinai majone
zo viską gerai išmaišyti.

Daryti lizdelius iš salotų 
ant atskirų lėkštelių ir į 
kiekvieną lizdelį įdėti po ke
letą šaukštų.

^Relieves Distress From-\

v^FEMALE
WEAKNESS

Kuria Padaro
Jus Pavargusias 
lr Silpnas!

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaud), nugar-
akaud|: kurios Jaučiasi nu- 
silpnėjusios, nesmagios lr t.t. 
iš priežasties mėnesinės 11* 
gos, surado tikrą palengvi
nimą vartodamos Lydla E.
Pinkham’s Vegctable Oom. 
pound.
Reguliariai vartojant Pink
ham’s Compoaind palengvi
na skausmus, sustiprina svei

katą. Vertas Pamčglnlmo.

MORE MENUS AND RECIPES FOR LENT

WEDNESDAY
I

MARCH lt FRIDAY MARCH 20 WEDNESDAY

MARYIANS CSAB CAKU
(Sct.m 4 S)

1 pound crabmeat 
4 Bovman etai (beatfa)
H teaapoon aalt . ' • -
M teaapoon pepper’ , '
K cup Bovman Skiperfcr Flavor Milk . . ",

• 3 tableepoonakfclęiy (chopded)^.-- y/
-{ Ubleapoon panley (choppaJ)* *- *>(
•<■Uc.poon.fh, v«a (thoppnlj .

M,f ingredienta ih Į*lf ty apdoMfu!
in bot butterin tkillec Brovn oa both

-s Sflrve iipmedialaly. / •’

O • _• fc* ♦/' ••F V'v- f •/
—-

FRIDAY ' - MARCH V

Pan Fried Fish« • .f ' V ’• ' 4 • ’*'z • ’ ' : * ’ »’♦* '
_ Lemon Parsley Gatnish 
Mashed Potatoes String Bean Salad

Whole Wheat RoUs 
Bovman Street Cream Butter 

Brune Whip
-'•'■ f Coffee , - •

Cream , Stįpg

nNannwnfinuii:in!!Uii!iR!nBnnR!!<^
MARCH 25

PRAŠOME J 
MŪSŲ S 

VIRTUVĘ

Saltnon Loaf
(0<k*r cook ii ftakoo may bt ntb-

H d uiti for s aiman i f 4<sirW.)

Hard Cooked Egg Sauce 
Bųttered Peas Parsley Potatoes

WaMorf Salad Boiled Salad Dressing
, - ' . Parker Houae Rolls

Bovyman Sweet Cream Butter
.’Y',' ‘ Cfoerry Cobblėr. Cream 

; . Coffee Milk
Cream Sugar

iNOLISH MONKEY(SrrtM S-S)

1 cup Bostonan Sui
H^cup Bowma

I 
F,

Superior 
n Cream

Flavor Milk

.. cup. bread erumba 
IK cup. American cheeae (grated, 
■' teaapoon aalt

teaapoon paprika 
teaapoon muatard 

. teaapoon Worceaterahire Sauce 
Bovman egga (beaten)

Toaat Pointa
Combine milk, cream, bread erumba, gratec 
cheeae and aeaaoninga Heat in doubie boiler 
until tha cheeae ia melted and the miiture ir 
amooth. Add amall amount of miiture to beaten 
egga and retum to doubie boiler. Cook tvo 
minute., atirring constanlly. Serve on Toaat 
Pointa.

MIIIKIIMiK'

WEDNESDAY
AIPARAOUS OMELET

5 Bovman egga (aeparated) 
~ Superior Eli

teaapoon saltF

APRIL 1
OOOD FRIDAY APRIL 3

s
IltimisII

cup Bovman Superior Flavor Milk

tableapoona butter 
Aaparagua tipe (oooked)
Sviaa cheeae (grated)

Beat tha egi yolka until thiek and lemon oolorad. 
Add the milk and mix veli. Add aalt to egg 
vhifea and beat vith a rotary beater until itm.

4d yj • ‘ .............
Mėlt

• f . .
Fold yolk miiture into vhitea.

butter in large akillet. Pour omelet 
miiture into akillet and cook over lov flame for 
five minute, vithout atirring. Lift edgea of 
omeiet from bot tom of pan vith apatula aa it 
cooka. Cook alovly for about ten minute, until 
aet. Omelet may be placed in a hot oven for one 
minute to dry top.

Cnt dovn center of aurfaoe of omelet. Remove 
to hot platter. Place hot aaparagua tipą on half 
of omelet Cover vith grated Sviaa cheeae Fold 
aecond half of omelet over aaparagua and cheeae. 
Serve lt once.

Fish Pie, Crumb Crust Harvard Beets 

Lettuce Thousand Island Dressing

Crisp Rolls

Bovman Sweet Cream Butter 

Hot Gingerbread, Whipped Cream

Coffee, Tea or Milk 

Cream (or) Lemon Sugar

miiiiijįjiiiiiiinsiiiiifiiuiiiuuiuiuimiiiiiiiimuiiiiuiiii

aI

D Al R Y COOKS CORNER

WASHINGTON 

CREAM ME 
Star W Sprhtg Parties!

For February psulies—and for 
S throughout the 
Zashington Crsam 
t vrinner! Delicate 

lsyent of tender yellour cake put
together vith a thiek, cream y 
rieti chocolate custard. toppsd 
vith a duatingof povderad sugar.

I

-
OROROE WASHINOTON CREAM PIE

2 eupa caka flour (aifted)
2H teaapoon. baking povdar 
H teaapoon aalt
H cup Bovman Svaat Cream Butter 
1 cupaugar

1 teaapoon vanilla
2 Bovman egga (yolka and 

vhitea beaten aeparately)
H cup Bovman Superior 

Flavor Milk

Slft flour. Meaaaare and aift 3 (imat. Add baking povder and aalt and aift 
again Craaia the butter until vary llght. Add the augar gradually am' ttara 
thonoughly after aach additlon Add beaten e« yolka and vanilla at,. -at 
untU fluffy. Add aifted dry ingredienta alteraatdy vith milk. Flnally -‘.d ia 
the ittmy beaten egg vhlt«. Baka ln tvo round cake layera or ia 2 lar . -tie 
peną (Creaae and flour the pana.) Bake in a modeme oven (375 d< ce) 

for 25 minutei When rool put layera together vith Chocolate Cuatard ttliag 
and top vith duauag of povderad augar.

CHOCOLATE CUSTARD PILLINO
H cup augar
3 tahleapoom flour 
H taaapoon aalt 
2 Bovman agg yolka tbaatan

uatil IlgbU

1 rup Bovman Superior 
Flavor Milk (acalded,

1 aquarw bittar chooolala 
H cup Bovman Vhtpping

Craaaa (vbippad)

"UI augar, amir ana aait. AOd to egg yoiia Htat m- 
chocolate in doubie boiler. Vltip vith rotary beatar i,-- ------ - . ----((.a vveaaen. . TVIIip VĮIII ItSIVIJ UCgll
aary to dtaaolve chocolate pertielea Add enough i, 
egg yolk miiture to make a amooth thin pašte. Add 
lng aot chcnolate milk. Cook in doubie boiler uniihtckena. atirring constanlly Beat until amooth

'•’t.

nd■s-
to•n*_ to

until ląuiture 
Fold ia

and top vith aecond 
layaf vith coofectioaor'a —

SILKfiS SU SVOGŪNAIS 
IR MORKOMIS

Išmirkyti silkes, nuvalyti, 
išimti kaulus ir perplauti į 
keturis gabaliukus. Supiau
styti plonomis riekutėmis 
tris ar keturis svogūnus ir 
pakepinti juos keptuvėje su 
alvva. Kai svogūnai sumink
štės, tada pridėti kelias 
švariai nuvalytas ir sutar
kuotas morkas. Kai morkos 
pavirs tiek, kad suminkštės, 
tada nukelti nuo ugnies, pri 
dėti tiek acto, kad padažas 
būtų rūgštelėjęs, taip pat 
pridėti mažą žiupsnelį cuk
raus, druskos ir pipirų. La
bai gera, kai į šį padažą ga 
Įima pridėti pamidorų to- 
meičių) košės (jei dedami

C’!->rauga&” Acuto teleunoto)
Mary Elizabeth Lush, 17 

m. amž., iš Ames, Iowa, ir 
jos pajus (pie). Ji laimėjo 
pajų kepimo konteste, nes 
dietoje cukraus pavartojo 
medų.

pamidorai, tai dar reikia 
kartą užvirinti). Paruoštą 
padažą ataušinti ir sudėti 
sluoksniais su silkėmis t. y. 
dėti eilę silkių, truputį pa
dažo, vėl silkių ir t.t. Ant 
viršaus užpulti padažą. Jei 
padažo nedaug, tai užpilti 
tik ant viršaus. Papuošti 
petruškomis, virtais kiauši
niais, įvairiai supiaustytais 
ir paduoti kaip šaltą patie
kalą.

Mandagus elgimasis prie stalo
Kasdien kelius kartus sė

dame prie stalo, rodos, toks 
įprastas dalykas, kad nebū
tų nė ką tuo reikalu kalbė
ti. Bet arčiau pasižiūrėjus, 
pastebime, kad nelabai daug 
kas moka gražiai ir manda
giai elgtis prie stalo. Na-

f

muose daug kas į tai net 
nekreipia dėmesio. Tačiau 
neišmokus gražiai elgtis 
prie stalo namuose, tokie 
žmonės dažnai juokingais 
tampa kiečiuose. Storžieviš
kas apsiėjimas prie stalo

' aiškiausiai parodo žmogaus 
neišsiauklė jimą.

Išauklėtas žmogus tiek 
namuose, tiek pakviestas 
svečiuos visados punktua
liai sėdasi prie stalo. Ne
punktualumas yra nemalo
nus laukiantiems šeimos na 
riams ir kitiems svečiams. 
Jeigu būname svečiuose, ne
sėdame prie stalo tol, kol 
namų šeimininkė ar šeimi
ninkas paprašo. Jeigu kar- 
tais netyčiomis tenka pasi- 

' vėluoti ir visi svečiai jau 
sėdi prie stalo, nereikia pa
vėlavusiam sveikintis ran
kos padavimu kiekvienam, 
užtenka pasveikinti visus 
galvos nulenkimu. Sėdant 
prie stalo nereikia per toli 
ar per arti atsisėsti. Taip 
pat negražu kojas ištiesti 
po stalu. Atsisėdus pirmiau
sia paimama servetėlė ir už
tiesiama ant kelių, bet jokiu 
būdu ne po kaklu. Valgius 
pirmiausia paduoti mote

rims, nors jos būtų ir namų 
šeimininkės. Duona imama 
su pirštais, o ne su šakute, 
dedama šalia lėkštės ant 
stalo, o jei yra, ant tam 
skirtos lėkštutės. Duona 
valgyti mažais gabaliukais, 
atlaužtais nuo visos rieku
tės nepritinka. Jeigu valgo
ma sriuba — reikia valgyti 
šaukšto šonu. Sriubos pūsti, 
maišyti, kad atvėstų nepri
tinka. Srebiant nereikia la
bai lenktis prie lėkštės, bet 
šaukštą pakelti prie burnos, 
truputėlį visam pasilenkus. 
Visi valgiai valgomi su ša
kute. Su peiliu negalima nie 
ko dėti į burną. Peilis tar
nauja tik piaustymui. Val
gant šakutės ir peilio ne
reikia dėti ant lėkštės, bet 
šalia jos. Tik pavalgius ša
kutė ir peilis padedami ant 

i lėkštės. Kai imamas valgis 
nepritinka kalbėtis. Kol val
gį įsidedama į lėkštę, šne
ką reikia pertraukti. Taip 
pat nemandagu yra kalbėtis 
su kąsniu burnoje. Valgant 
reikia atsižvelgti, kaip kiti 
— greit ar pamažu valgo ir 

.prie jų prisiderinti, nes la
bai negražu, kai vieni jau 
pavalgę, o tuo tarpu kiti 
neįpusėję. Valgant niekada 
nereikia išbaigti sriubos iki 
paskutinio lašo ar suvalgyti 
mėsą iki paskutinio gabalė
lio.I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
"Baltoskandijos 
konfederacija"
Lietuviška paskaita rytoj 

Besiformuojančių Europos

Atgarsiai Užgavėnių 
vakaro

Dievo Apvaizdos parapi
ja. — Užgavėnių vakaras

konfederacijų ir glaudžių įvyko vasario 15 d. Vaka- 
asociacijų akivaizdoj, kylal ras buvo sėkmingas visais
klausimas: Kurion tautų
grupėn teks Lietuvai prisi
dėti?

Savo paskaitoje šį penk
tadienį, vasario 27 d., prof 
K. Pakštas išdėstys “Balto
skandijos konfederacijos” 
planą kuris geriausiai iš
rištų Lietuvos ateities prob
lemą.

Paskaita įvyks Vyčių pa
talpose, 6825 So. Western 
Ave., rytoj, vasario 27 d., 8 
vai. vakare.

Visi lietuviai susidomėję

atžvilgiais.
Vadovystėj varg. K. Sa 

bonio suruošta įdomi pro- j 
grama: parapijos choras pa 
dainavo patrijotinių dainų, 
Rožių ir Lelijų moterų cho
ras taipgi savo užduotį gra
žiai atliko, sesutės Orlaus
kaitės solo ir duetų savo už-’,Į 
duotis irgi kopuikiausiai at-' 
liko.

Be to, atvaidinta du >gra-1 
žūs vaizdeliai, su dainomis. 
“Eiva, boba, pupų kult. (bo
butę vaidino L. Sabo nie nė,

būsimais Lietuvos tarptau-, diedą — K. Sabonis). Vaiz- 
tiniais santykiais — ypatin- delis publikoj' iššaukė daug 
gai Lietuvos Piliečių Sąjun- gardaus juoko. Saboniai yra
gos nariai — nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į paskai
tą ir dalyvauti diskusijose.

L. K. I.

Labdariu veikla
Town of Lake. — Labd. 

Są-gos 1 kp. susirinkime, 
vasario 22 d., daugiausiai 
kalbėta apie rengiamą va
jaus vakarienę kovo 22 d. 
parapijos svetainėj. Per tą 
vakarienę bus pagerbta am
žinieji nariai ir įteikta jiems 
diplomai.

Komisija.: pirm. Sudeikie- 
nė, Vaznienė, Narbutienė, 
Landienė, Maslauskienė, O. 
Sriubienė, Jotkienė pranešė, 
kad vakarienei aukojo 
Skolst $2.00, Landienė $1.00, 
Cicienienė $1.00, J. šaudvi- 
tienė sąjungai $10.00 (Ji y- 
ra amžina narė ir jos duk
relė sesuo Augustina). Sus- 
me dalyvavo ir kleb. kun. A. 
Linkus.

Visi nuoširdžiai kviečia-

nepamainomi scenos vaidin 
tojai.

Vaizdelį “Žioplas karei
vis” vaidino kapitono rolę 
— A. Daujotis, o kareivis —
K. Sabonis. Abu vaidinto
jai irgi gražiai vaidino ir 
dainavo. Pastarasis vaizde
lis tinkamas šioms dienoms 
vaidinti. Pirma scena juo
kinga, antra ir patrijotiš-
ka. Baigias Amerikos vėlia- Vasario 21 d. įsteigtas 
vos iškėlimu ir Raud. Kry- Darius-Girėnas Auxiliary 
žiui pagelba. iRed Cross vienetas, kurio

Kad vakaras būtų sek- pirm. išrinkta Helen Karei-
mingas, daug pasidarbavo 
ir klebonas Kun. Martinkus, 
ir vikaras kun. Urba. Rei-

mi

PRIEŠAS APŠAUDĖ KALIFORNIJOS PAKRANTES

i "Draugas” Acme telepnoioi 

Aliejaus laukas arti Goletta, Kalifornijos pakrantė
se, į kurį priešo submarinas paleido 25 šovinius. Tik 
į vieną valytuvės įrengimą pataikyta vienu šoviniu. 
Nykūs nuostoliai.

Dar vienas Raudonojo 
Kryžiaus vienetas

va, o J. Railienė, _V. Trus- 
tienė, N. Zabukienė ir Mary 
Ann Chase jos pagelbinin-

kia pažymėti kad klebonas kės. vieneto raštinihke iš-
kun. Martinkus pardavė 100 
tikietų svetimtaučiams 
politikieriams. Buvo atsilan
kęs ir vietos aldermanas, 
Oak Forest prieglaudos vir
šininkas ir daug kitų.

Tai vis nuopelnas mūsų 
klebono. Sekantį sekmadienį 
reiškė padėkos žodį visiems,
kas tik kuo prisidėjo. Gry-

'at8iia'nkytr’į'LaM.”s",-|no P^o liko virš $300.
Be to, paskelbė, kad pra

dėjo plaukti gausios aukos 
skolai mažinti

r

Karolis Gaižutis aukojo

gos 1 kp. vakarą. Senelių
prieglaudos statyba eina 
prie baigos ir visuomenės ParaP1J08 
parama labai reikalinga. Be . ,
atsilankymo i vakarą, kaa 1100 ir Jonas Lipina8- 
gali prašomas aukoti eta- ““»■ auk°j° P° *10’ 
tybos baigimui. Rap Senas parapijomis

rinkta Anna Haverlock, fi
nansų našt. Marion Nares 
o publicity chairman Ma
riau Sebaatian. Atvykus J. 
Daužvardienė išaiškino, kaip 
Raud. Kryžius įsteigtas, jo 
tikslą ir kiek gerų darbų 
yra padaręs. Ačiū Daužvar- 
dienei už jos pagalbą mums 
įsteigti vienetą.

Tą patį vakarą sukelta 
$55.00 Raud. Kryžiui. Anks
čiau jau yra aukota $25.00. 
Tad viso vienetas jau yra 
paaukojęs $80.00.

Pirma pramoga bus “cof- 
fee party” kovo 7 d., Darius- 
Girėnas svetainėj, 7 vai. va

Labdariu vakaras
i Marųuette Pa: k. — Lab- 
> darių Sąjungos 23 kp. pa- 

Cftcero. — Rašiau apie rapijoa naudai rengia vaką-
mūsų vyrus ir moteris vei-' rą kovo 22 dn parapijos sa
kėj ua, kurie daug , visuome- lėj. Bus judamuose paveiks-

Dar apie vieną 
veikėją

než pasidarbavę ir daug nau 
dos padarę mūsų organi ža

luose parodyta Kristaus kan 
čia ir Genovaitės, gyveni-

cijoms. Šį sykį noriu para- mas. Visiems bus įdomu pa- 
šyti dar apie vieną, būtent'matyti. Paveikslus rodys 
Joną šileikį, kurį veik 25j fotografas Conrad. Vakaro 
metai kai pažįstu. Jis yra, programa pritaikinta gavė« 
daug pasidarbavęs Šv. An- i nios metui. Iš anksti kvie- 
tano parapijai ir narys dau- * čiami visus atsilankyti, 
gelio draugijų. Per eilę me
tų buvo parapijos komitete, 
taipgi yra. narys ir žymus 
rėmėjas Labdarių 3 kuopos.
Federacijos 12 skyriaus pa- ii .i r« !-■ 
rengimuose visados dalyvau- "01111 JIUCJv 
ja. Jau daug metų, kaip yra Į “Gyvasai Nabašninkas” 
pirmininku Visų Šventųjų Į bus atvaidintas pirmą kar- 
draugijos. Be to, daug laiko tą Chicagoje. Tai bus kovo 
yra pašventęs katalikiškai 1 d-» Šv. Mykolo parapijos 
spaudai platinti, o “Draų- salėj. Veikalas parašytas ir 
go” skaitytoju yra nuo dau- išleistas Jono J. Šaučiūno. 
gelio metų. Jis suranda lai- Dainuos lietuviškas ir ispa- 
ko ir į seimus nuvažiuoti ir niškas dainas Jonas Urbo- 
auka prisidėti prie paremi

M. Parkietė

"Gyvas Nabašninkas"

Forquicltreiie '' i:li .n;* '. • d.—na, pnipiMr 
Rthlcte'i foo’ aeaMda i ha tūta other ’ik- 
tenully caused skili Iroul.. , s» uo: id-f.-.nxwa. 
cooling, antueptic, liqu.<l P.b.D Prcicripuon. 
GrmeleM. euinleai. Snoihes irritation arui 
qukkly stops intense itchini- 35r tri .i bottle 
proves K, oeyour rroriey baci Ask yo»» 
druggut today for O. O. B. PmicmniON. * ' ’ « » • "

INCOME TAX-us
I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7358

WOLK STUDIO
1945 West 35” Street

MOST

l.ftUlST POSSIBI.E l'KH E:

kare. Rainienė yra pirminin
kė “coffee party”, o jos pa- 
gelbininkės: Delanty, Chase 
ir Gaushas. Visas pelnas eis 
Raud. Kryžiui. Įžanga nėra 
nustatyta: kiek kas norės, 
galės aukoti.

Taip pat nutarta suruoš
ti bazarą vienos dienos ir 
“bingo party”. Balčiūnienė 
bus pirmininkė, o pagelbi- 
ninkės V» ifcustfenė ir ft 
Lukas. Bazarui I. Pietkie- 
wiczienė aukojo namie ran
komis siūtą kaldrą. Taip 
pat bus “tea party” suruoš
ta motinoms, kurių sūnūs 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėj

mo tautos ir visuomenės 
reikalų. Jonas Šileikis daž
nai sako: “Kas nori darbuo
tis, tai ir laiko turi, tik rei
kia noro. O laiko Amerikoj 
turime. Kas darbuojas, tas 
yra sveikas ir retai serga, 
nes ligai sunku veikėją pa
gauti.”

nas su akordionistu Laba
nausku.

Kviečiam visus northsai- 
diečius ir svečius iš kitų ko
lonijų pamatyti įdomų vai
dinimą.

Rengimo komisija V. D.

VYHOLESALE
migį

Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remia 

Ciceroj gyvenu nuo 1912. katalikiškąją spaudą. Dėl to 
metų ir visur matau Joną *r Tamsta pasistengk gauti 
Šileikį einant įvairias parei- “Draugui” naują skaitytoją, 
gas draugijose, komisijose.
Tad, gyvuok, Jonai, ir dar
buokis. A Valančius

Lab. Sąjungos 
8 kuopai 25 metai

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopa švęs 
sidabrinį jubiliejų kovo 8 
dieną parapijos svetainėj.

Džiaugiamės, kad mūsų
Susirinkimai bus laikomi biznieriai atjaučia reikalą

trečiadieniais Darius-Girė- 
nas svetainėj nuo 7 vai. va
kare iki 9, ar vėliau.

Marian Sebastian, 
Publicity chairman

Laikas — tai amžinas ne 
pastovnmas, amžinas bėgi 
mas nebegrįžtančio?! praei
tin.
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fondo, kuriuo norima baig
ti senelių prieglaudos namo 
statybą. Fotografas Precin 
4068 Archer Ave., įsirašė į 
amžinus garbės narius, ir 
per vakarienę įteiks $100.

Teisėjas J. T. Zūris su 
žmona užsiregistravo vietą 
bankiete. B. Pužauskienė, 
bdznierka iš Marąuette Par
ko, su mama ir eile draugių 
taip pat užsirezervavo vietą 
bankiete. Marozas (Three 
Star Bread), 4646 W. 5|4th 
St. aukojo duoną Labdarių 
8 kp. vakarienei. Pranciška 
Vaikutienė aukojo sidabri
nių lapelių draugijų nariams 
ir svečiams, kurie eis “in 
corpore” kovo 8 dieną iš
klausyti Mišių šv. ir prie 
Komunijos. Rašt.

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina Rheumatįfiki 
Skausmai, Diegliai,. Rankų ar 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas, 
SiftiSH" —^nelauk ilgai, kad ne
būtų per vėlu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. < Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Most). Visa
dos žūrėk, kad raetūsi ant dė- 

’žiitėfl vardas DEKENS OINT
MENT, tai tik tada apturėsi tik
rąjį.. Kaina 75c. ir $1.50.

Dekens Oinfment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTIN8SE.

WHOLESAl£
FURNITURE

BROKER
DLNING ROOM SETO — FAM- 
bOR 8ETS — BEDROOM SET8 
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| Garui t uotas
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AIH AHSAIBKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 Soa Western Avenr
Telefonu REPUBLIC 6091

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

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

iurcuvu
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
į I f Į M VienintSlis Ir Smagiausias
( JO \ wly Vakarinis Lietuvių Programas
\Amerikoje!

M, — DESIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 

■ NjH KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.BSDB Ui Bvffl PENKTAD. ir hEs I AD 7 v. v.
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VALDININKAI YRA SUSIRŪPINĘ ŽMONIŲ 
SUREGISTRAVIMU

Chicagos ir apylinkių ra- 
cljonavimo civilinis direkto
rius Michael F. Mulcahy 
praneša, kad cukraus skirs
tymui (racionąvimui) sure
gistruoti visus žmones bus 
toli sunkesnis darbas, negu 
iš pradžių buvo manoma.

Jis turėjo pasitarimus su 
miesto ir mokyklų autorite
tais ir su miesto tarybos 
finansiniu komitetu. Ir pa
darė išvadą, kad nepakaks 
25,000 registrarų, kaip pir
miau buvo planuojama. 
Anot jo reikėsiki 50,000 re
gistrarų, kad per keturias 
dienas suregistruoti apie 
4,277,000 asmenų.

Anot Mulcahy, į šį darbą 
registrarais reikės kviesti 
apskrities ir miesto viešųjų 
mokyklų apie 24,000 moky
tojų, tiek pat legijonierių ir 
visi blokų kapitonai. Ir tai 
bus dar daug sunkumų įre
gistruoti visus vyrus, mo
teris ir vaikus, nes kiekvie
nas asmuo turi gauti atski
rą knygelę.

Jam buvo pasiūlytas su
manymas, kad tą visą dar
bą galėtų atlikti blokų 
(kvartalų) kapitonai. Jie ga

lėtų atlankyti visus savo 
bloke namus ir suregistruo
ti visus asmenis. Tačiau šį 
sumanymą jis atmeta. Sako, 
registracija turi įvykti mo
kyklose ir žmonės turi būt 
registruojami alfabetine 
tvarka. Jis sako, kad apie 
tą tvarką bus plačiau pa
aiškinta gyventojams. Tai 
būsianti nauja žmonių sura 
šymo sistema.

Registracijai laikas dar 
nepaskelbtas. Bet manoma, 
kad tas įvyks paskutinę ko
vo mėnesio savaitę.

Streikas viešbučiuose 
nutrauktas

130 darbininkų streikas 
Chicagos trijuose aparta- 
mentiniuose viešbučiuose nu 
trauktas. Streiko nutrauki
mo sąlygos nežinomos. Tik 
pranešta, kad darbininkai 
grįžta į darbą ir kontrakto 
klausimu vyks pasitarimai.

Streiko laiku policija 
areštavo kelioliką pikieti- 
ninkų. Nežinia, kas su jais 
bus daroma. Jie paleisti su 
užstatais.

Cukraus paskirstymas 
- kieta problema

Henry Pope, Iiiinois State 
Council of Defense paskirs
tymų (rationing) adminis-i 
tratorius, pareiškia, kad 
cukraus paskirstymo prob
lema yra tikrai kieta ir bus 
daug darbo tai visa įvykdy
ti.

Tik viena Illinois valsty
bė gaus apie 6.600,000 sva-1 
rų cukraus aplikacijų, kny- i 

gelių su ženklais ir krautu-1 
vininkams registracijų kor
telių. Kiekvienam 10,000 as
menų teks apie 825 svarai 
tos “literatūros”.

Visa ta medžiaga bus pa
dalinta miestams, mieste
liams ir kiekvienai bendruo
menei.

Pirmasis a. a. Kun. J. Navicko Fondo Narys

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.

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

Pramonės turės gauti 
nauju darbininku
Pramonės turės gauti naujų

Karinio vyrų drafto naci
onalinis direktorius brig 
gen. Lewis B. Hershey kal
bėjo Chicagoj Illinois Manu 
facturers’ ass’n ir Illinois 
Manufacturers’ Costs ass’n 
būtyje.
būtyje. ..

Jis įspėjo karo pramones 
daugiau rūpintis gauti dar
bams ir iš anksto apmokyti 
didesnį skaičių darbininkų, 
kad jie fabrikuose galėtų už 
imti pašauktųjų karan dar
bininkų vietas.

Anot jo, karo vadovybė 
planuoja karo tarnybon pa
šaukti visus tinkamus karei 
viauti vyrus, o pramonės 
juk negalės nė vienai dienai 
nutraukti karo reikmenų ga 
mybos.

Kun. I. Albavičius yra pirmasis, kuris paaukojo šim
tinę a. a. kun. dr. J. Navicko, M.I.C., pagerbimui įkur
tam fondui, šių metų penkioliktasis TT. Marijonų Ben
dradarbių seimas įkūrė fondą, kuris būtų paminklas a. 
a. kun. J. Navickui. Iš šio fondo bus auklėjamas vienas 
klierikas į kunigus. Kun. I. Albavičius buvo .artimas 
kun. J. Navicko draugas. Įvertindamas savo brangią 
prietelystę ne tik paaukojo šimtinę fondui, bet dar gi 
sutiko įeiti į fondo komisiją.

KARO GAMYBOS BOARDAS 
SULAIKO ŠALDYTUVŲ GAMYBA

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

Paauksuota................................................................... $3.50
Paprasta ....................................................................... $3.00

“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00, 
“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

DVASINES 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.) ............................................. .40
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.

Petrauskas) ........................................................................ 35
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25 
“Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.

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

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

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

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į :—

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEPHONE: CANAL 8010

Karo gamybos boardas 
paskelbė, kad ateinančio ba 
landžio 30 dieną visoj šaly 
nutraukiama elektrinių šal
dytuvų (refrigeratorių) ga
myba. Visa šaldytuvų ga
mybos pramonė bus pakeis
ta karo reikmenų gamybai.

Taip pat pranešta, kad iki 
to laiko pagaminti šaldytu
vai bus sukrauti į sandėlius, 

Iš Washingtono pranešta, to 3*e bus palaipsniui 
kad naujų keleivinių automo Paskirstomi karo ir civili-

Cook apskričiai 
3,942 automobiliai

bilių paskirstymas bus vyk
domas nuo kovo 2 d. iki ge
gužės 31 d.

Visoj šaly yra apie 145,- 
000 naujų automobilių. Iš to 
3,942 automobiliai teks Chi- 
cagai ir Cook apskričiai.

niams būtiniems reikalams.

Jų pardavimas bus visiškai 
užšaldytas.

Apskaičiuojama, kad iki 
balandžio 30 d. apie 750,000 
įvairių rūšių šaldytuvų bus 
pagaminta ir sukrauta į 
sandėlius.

Tad visu karo metu, kurs 
nežinia kaip bus ilgas, šal
dytuvų nebus galima įsigy
ti. Nes likusiai jei nekari
niams reikalams, tai tik ci
vilinėms įstaigoms galės 
tekti.

Reikalauja atlyginti 
už svaigalus

tas šėrininkams dalis 
fiskavo ir sunaikino.

kon-

18 tavernų uždaryta
Chicagos mayoro Kelly 

nuosprendžiu 18-ai tavernų 
atšaukti “laisniai” už įvairių 
rūšiiį nusižengimus miesti
niams įstatymams.

laikais Grommes and Ullrich 
svaigiųjų gėrimų korporaci
ja buvo uždaryta. Neturė
dama pinigų atsilyginti su 
savo šėrininkais, jiems pas
kyrė dalis turimų sandėly 
svaigiųjų gėrimų. Prohibi- 
cijos agentai tačiau tas skir

Tas įvyko 1923 m. Dabar 
. vienas nukentėusių šėrinin- 

Harrey S. Tansey, krei- 
pias teisman. Jis reikalauja, 
kad vyriausybė jam už tuos 
sunaikintus svaigalus atly
gintų 81,000 dol. ir dar su 
nuošimčiais.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
sekmadienį, kovo 1 d. va
kare, prasidės gavėnios mi
sijos, kurias ves kun. J. Ki
dykas, S.J.

X Albertas šerys, gyve
nęs pas J. Damanskus, Die
vo Apvaizdos parap. biznie
rius, praeitą sekmadienį 
staiga mirė.

X Gudų lr čepolenų na
mai, prie 18 St. ir So. Ruble 
St., šiomis dienomis gero
kai nukentėjo nuo kilusio 
gaisro. Ypač nemaži nuos
toliai padaryti Qudų name.

X Kalnienė ir Yodikienė, 
vestsaidietės, iki šiol dau
giausiai yra surinkusios anū
kų R. K. per Lower West 

i Side distriet lietuvių vienej- 
Itą. Kalnienės sūnus tarnau
ja kariuomenėj.

X Sylvia Laurin, Aušros 
Vartų parapijos Sodalicijos 
ir choro veikėja, labai gra
žiai darbuojas ir Raud. Kry
žiaus lietuvių vienete, kur 
eina sekr. pareigas. Dau
giau tokių lietuvaičių.

X Adv. J. Grish ofise, 
4631 So. Ashland Avė., šį 
vakarą įvyksta L.R.K.S.A. 
Chicago seimui įnešimų ko
misijos posėdis. Seimas į- 
vyks birželio mėnesio pabai
goje Hartford, Conn.

X Juozas Mickeliūnas su 
žmona ir Pranas čižauskas 
su žmona, žinomi Chicagos 
lietuvių /veikėjai jpirmiejll 
užsirezervavo vietas Drau
go Korespondentų Klūbo 
bankiete, kovo 15 d., Little 
Bohemia Cafe.

X Bronė Nikšaitė ir P. 
Allman Valentine dienoje 
susižiedavo. Bronė yra Gi
mimo Panelės šv. parapijos 
choro veikli narė. Kada ves
tuvių varpai suskambės, dar 
nežinoma.

("Draurae" Acme telephoto)

Nurodoma vieta, kur buvo priešo submarinas praeitą 
pirmadienį vakare atakuodamas J. A. Valstybių pa
krantes. Jis energingai ieškomas.

X Šv. Rožančiaus ir Al
torių Puošimo draugijos 
Marąuette Parke užprašė 
šv. Mišias už kleb. kun. A. 
Baltučio sveikatą. Be to, Šv. 
Rožančiaus dr-jos narės ža
dėjo atkalbėt ta intencija po 
dalį rožančiaus.

Illinois valstybės sekreto-į x„ ,onlw Krtmas’ 204 ’ 
rius Hughes pakvietė Cbi- W ,23 St- šiomis dienomis
oagos policiją, kad ji susi
mestų traukti tieson tuos 
autoistus, kurie neįsigiję 
savo mašinoms naujų šių 
metų valstybės laisnių.

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MC8Ų SPECIALI 

IftPARDAVTMA SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

HMM
šilų 1 
"Tuinų, "Tunable Tom Tome" pritai

komi prie visokių Barabanų ge
tų, greiti pėdintai 'Cynibole" lr 
"Cymbol Holdere" kur tik relka- 
llngl. "Hl-Boy after beat Pedale” 
bename lr orkeetrome, Trflbos, 
Clarlnetal. Raiaphonal. Trombo
nai "etandard” ISdlrbyečlų, Smul- 
koe. Celloe, Rtrflnlnlal Baeal. Oul- 
taral. Banjoe, atrflnų. Ir "rages”, 
"mouth pleeee", "mute reede", lr 
mimikos stovIklBs. Pllnae pasi
rinkimas smulkoms smlčėlų Ir 
"rases". Pataisome ,r atnaujina
me visokių Iftdlrbysčlu phonorra- 
fue ar Jų dalis.
A. B.a DRUMMERS SERVICE 

• 14 Maxwel| Street, Chlcsųpo

X S. Balčiūnienė, žinoma 
Aušros Vartų parapijos ir 
draugijų veikėja, daugiau
siai pardavė tikietų didelio 
Lower West Side R. K. lie
tuvių vieneto “bunco” va
karo, vasario 24 d. F. ir S. 
Balčiūnai turi biznį prie W. 
23 St., netoli S. Leavitt St.

' ‘ ‘ /X Dievo Apvaizdos para
pijos veikėjos, susibūrusios 
į ARD 5 skyrių, jau baigia 
ruoštis prie metinės vajaus 
vakarienės, kuri įvyks sek
madienį, kovo 1 dieną pa
rapijos salėj.

X Vladislovai Brighton 
Parke liūdi netekę savo bi
čiulio bizn. Nikodemo Vili
mo, kuris vienas pirmųjų 
žadėjo didelę paramą ruo
šiamam Vladislovų vakarui 
gegužės 3 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj.

X Bridgeporto Federaci
jos skyrius pirmas apskri
tyje įregistravo dieną — 
kovo 22 — gavėnios paskai
tai mūsų pačių reikalais. 
Paskaita bus parapijos mo
kykloj. Paskaitą skaitys ku
nigas dr. A.. Deksnys.

X John Stanton (Stanke
vičius) iš Michigan univer
siteto tapo paskirtas North- 
westem universiteto profe
sorium Azijos istorijai dės
tyti. Tai vienas iš nedauge
lio lietuvių, kuris žino kinų 
japonų kalhas. Jis mokėsi 
Peipinge ir T.okyo. Chicagoj 
apsigyveno adresu 921 W. 
33 Place, Bridgeporte.

X Raud. Kryžiaus lietu
vių vienetas Town of Lake, 
šį vakarą, vasario 26 d. ren
gia vakarą parapijos salėj. 
Bus užkandis ir programa. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
R. K. lietuvių vienetui čia 
šauniai vadovauja veikėja 
Šatūnienė.

X “Rožių žemėj” “Drau
gas” plinta skersai ir išil
gai. Pastaruoju laiku gau
ta eilė naujų skaitytojų, o 
vakar prie jos prisidėjo dar 
Jonas Nemajūnas ir V. Čer
nienė. * Lietuviai katalikai 
juo toliau, tuo labiau pra
deda įvertinti katalikišką 
spaudą.

susirgo. Jis yra senas West 
Side veikėjas.

X Ne tik arti, bet toliau 
ir toli gyvenantieji lietuviai 
prenumeruoja “Draugą”, ku 
ris šiuo metu, sako, turinin
gas ir įdomus. Tokius žo
džius pasakė palikę nuola
tiniais skaitytojais A. Ma
lakauskas-iš Shamokin, Pa., 
ir B. Rumshas iš Spring
field, IU.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGSg
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887
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