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GYVENAMOJI ERDVE.
Paskutiniuoju laiku Mas

kva pradėjo daryti atšiaurų 
spaudimą j demokratines 
sostines dėl Pabalčio ir sa
vo reikalavimus bando pa
matuoti argumentais, kurie 
iš karto gali atrodyti tikri, 
bet giliau pažvelgus, išnyk
sta.

Pirmiausia Maskva pa
brėžianti, jog nepriklauso
mas Pabaltis esąs neteisin
gos Veraailles sutarties iš
dava, antra — ekonominiai 
nepriklausoma Lietuva, Lat 
vija, Estija esanti nesąmo
nė, nes šių valstybių ekono
minis užnugaris kaip tik 
esąs Rusija ir trečia—šios 
valstybės, tapusios nepri
klausomomis, sudarytų nau 
ją pavojų būsimai Rusijai. 
Beto, Maskva pabrėžia, jog 
1940 metais Lietuva, Latvi
ja ir Estija savu noru pri
sidėjusios prie Rusijos.

NACIŲ GEOPOLITIKA.
Šie Maskvos argumentai 

taip ir kvepia Vokietijos 
geopolitinio instituto išve
džiojimais, kuriais parem
tas ir vedamasis Hitlerio 
kainas. Vokiečiai taip pat 
argumentuoja, kad Versail- 
les sutartis buvusi neteisin
ga, jie taip pat pabrėžia, jog 
mažosios Europos valstybės 
yra ekonominė nesąmonė ir 
jog jos sudarančios pavojų 
Trečiajam Reichui. Atseit, 
jos likviduotinos. Bet tai 
pasaulis vadina diktatori- 
niais siekimais.I

Tačiau mums šiuo metu 
pasakojama, jog Rusija ta
pusi demokratine, jog ji ne
ieškanti teritorinės, politi
nės ar idealoginės ekspan
sijos. Kažkaip nesiderina su 
Maskvos užmačiomis.

VERSAILLES SUTARTIS.
Mes galime sutikti su Ma

skva, kad Veraailles sutar
tyje padaryta klaidų, bet 
jos nepadarytos ten, kur 
leista atskiroms tautoms 
laisvai apsispręsti. Klaidos 
padaryta ten, kur matema 
tišku apskaičiavimu suda
ryta maišytos valstybės, 
kur prievartos keliu atkirs
ta kurios nors valstybės da
lis.

Ekonominiai nepriklauso
mos valstybės, tikrąja žod
žio prasme, šiuo metu, kai 
technika tokiu smarkiu tem
pu išsiplėtė, nėra. Tai įrodė 
ir dabartinis karas. Tačiau 
vien dėl to, kad kurios nors 
valstybės ekonominis užnu
garis ir būtų kitoje valsty
bėje, panaikinti tos valsty
bės nepriklausomumą būtų 
neteisinga ir nedemokratiš
ka.

LENINGRADO
SAUGUMAS.

Pagaliau, jei panaikint 
Pabalčio valstybių laisvę 
vien tik dėl to kad Lenin
gradas būtų saugus, ar ne
vertėtų panaikint visas Eu 
ropos valstybes? Juk Pabal 
tis nesurado jokių netura- 
lių barjerų prieš užpuolimą. 
Geriausiu atveju gal būt 
Nemuną būtų galima laiky
ti natūralia gynimosi linija, 
bet mechanizuoto karo atvė-

Išgelbėta įgulos 
16 narių.

New Yorkas, kovo 10 d. 
—Ašies submarinas šiandie 
sutorpėdavo Gulf Oil kom
panijos 6,766 tonų tankerį 
Gulftrade tik per kelioliką 
mylių nuo Barnegat, N. J. 
Tai arčiausioj! prie Ameri
kos rytinių pakraščių priešo 
submarino ataka.

Laivyno trečiasis distrik- 
tas paskelbė, jog šešiolika 
iš trisdešimt-penkių įgulos 
narių išgelbėta ir išlaipinta 
Tompkinsville, Staten Is- 
land.

Laivynas pareiškė, jog 
senąjį tankerį torpedos per
skėlė pusiau apie šešiasde
šimt mylių nuo New Yorko. 
Laivas buvo pilnas aliejaus 
ir vyko iš pietų uosto į New 
Yorką.

Japonai apšaudė 
Cebu uostą

Washingtonas, kovo 10 d. 
—Karo departamentas pra
neša, jog japonų lengvasis 
kruzeris apšaudė Cebu uos
tą to paties vardo saloje, 
Filipinų salyne.

Departamento tru m p a s 
komunikatas pareiškia, jog 
“Bataan pusiasalyje nebuvo 
aviacijos ar kariuomenės 
veiksmų.

“Lengvasis japonų kruze
ris pasirodė prie Cebu uosto 
ir paleido į miestą kelis šū
vius. Padaryta tik menkas 
nuostolis.”

Bombardavo
Esseną

Londonas, kovo 10 d. — 
Aviacijos ministerija šian
die paskelbė, jog pereitą * 
naktį britų aviacija sukėlė 
didelius gaisrus Vokietijos 
industriniam Esseno mieste 
kur yra didžiosios Kruppo 
amunicijos dirbtuvės.

Tai antroji ataka ant Es
seno. Tuo tarpu pranešama, 
jog virš Prancūzijos vakar 
pašauta šeši Vokietijos ko
vos orlaiviai.

ju, kai invazijos kariuome
nės nesulaiko platesni van
denys, Nemunas tikrai ne
sulaikytų.

Kalbant apie Rusijos iš
ėjimą į Vakarų Europą pro 
Baltiją ir matuojant viską 
Maskvos metodu, reiktų pri
pažinti, kad ir visa Europa 
tėra tik Azijos žemyno pu
siasalis ir* tuo būdu preten- 

| ziją į Baltijos jūrą galėtų 
j pareikšti ir Kinija ir net 
i Japonija.

Bendrai, šiandie, atme
nant nacių “Lebensraum” 
teoriją ir priimant kitaip 

i pavadinus Maskvos geopo- 
I litikų argumentus, kažkaip 
I netikrai skamba visos kovos 
, už tautų laisvę ir už demo- 
I kratiją. Visa tai skambėtų 
J mums tik patyčia, jei mes 
. netikėtumėm savosios vy
riausybės Washingtone pa
reikštuoju žodžiu ir Atlanto 

I čarteriu.

JAtTHRUS.,%
THtEATS TO 
ĄUSTRAUA____ 7

• . (“Drauiraa” Acme telephoto i
Japonai praneša, kad japonų kariuomeąei sekasi žygiai įsiveržus į Naująją Gvine 

ją ir salą Timor. Visoj Australijoj vykdoma vyrų mobilizacija.

Aukos nukentėju
siems nuo karo

Chicago, III., kovo 10 d.— 
“Niekas negali pasakyti iš 
kur gali pasklysti prašymai 
pašalpos patiems reikalin- 
giausiems gyvenimo reikme
nims. Yra tik tikra, kad šie 
maldavimai bus skaitlinges
ni ir būtineeni,” pareiškęs 
yra arkivysk. Edward Moo- 
ney, Vyskupų Šalpos Komi
teto pirmininkas.

Pernai šis $ą$ęoe komite
tas per katalikų parapijas 
ir tikinčiųjų aukomis yra su 
šelpęs tūkstančius nukentė
jusių nuo karo šeimų. Jų 
tarpe sušelpta ir ne vienas 
lietuvis. Karo pabėgėlių šel
pimui pernai išleista virš 
vieno milijono dolerių ir 
šios sumos didžioji dalis su
teikta nukentėjusiems per 
Popiežių Pijų XII.

Ir šįmet visose Amerikos 
katalikų bažnyčiose bus ren 
karnos aukos nukentėjusiem 
nuo karo sušelpti. Ši rink
liava įvyks kovo 15 dieną.

Graso musulmonų
sukilimu Indijoje

New Delhi, Indija, kovo 
10d.—Šiandie Indijoje jau
čiama nepasiten k i n i m & s 
premjeru Churchill, kuris 
vilkina savo pareiškimą An-, 
glijos House of Commons 
Indijos klausimu.

Indijos musulmonų vadas 
Mohamed Ali Jinnah paaiun 
tė Churchillui kablegramą, 
kurioje jis pareiškia, kad In
dijos musulmonai “sukils,” 
jei pareiškimas būtų nepa
lankus musulmonų intere
sams, ypač Indijos padali
nime į dvi autonomines da
lis.

Manoma, jog šis Jimmah 
pareiškimas buvo tikrai nuo 
širdus ir musulmonai gali 
sukilti. Indijoje yra apie 
77,0000,000 musulmonų ir 
240,000,000 hindų.

, Washingtonas, kovo 10 d. 

, —Vyriausybė laikinai nu

statė krašto kiaulienos, mė

sos kainas. Jos paliktos to

kiomis kokios jos buvo tarp 

kovo 3 ir kovo 7 dienos.

•
Berlynas, kovo 10 d. — 

Berlyno radio paskelbė, jog 

nacių submarinai Afrikos 

pakraščiuose nuskandinę ke

turis priešo prekybinius lai

vus.

Karas ir moterys Nuskandino
japonų laivusWashingtonas, kovo 10 

d.—Oficialieji statistikos 

daviniai rodo, jog išplė

tus karo gamybą š|am 

darbui teks pašaukti mi

lijonus dabartinių šeimi

ninkių, kad jos gamintų 

karo reikmenis ir amuni

ciją.

Pareiškimas sako. jog 

15,600,000 moterų tarp 18 

lr 44 metų sudaro princi

pinį rezervą, iš kurio bus 

galima gauti darbo pajė

gos papiTdynĄ.

Britai padegė 
italų laivus

Kairo, kovo 10d.—Oficia
liai paskelbta, jog britų tor
pediniai orlaiviai vidurinėj 
Viduržemio jūroj Italijos 
kruzerį, prekybinį laivą ir 
destrojerį.

Britų aviacijos komunika
tas pareiškė, jog ataka pra
vesta prieš priešo laivų gru
pę, kurią lydėjo Italijos lai
vyno daliniai.

Sekmadienio naktį britų 
orlaiviai atakavo Leros ir 
Rhodes salas ir Atėnų uos
tą Piraeus. Tačiau apie šias 
atakas smulkesnių žinių ne- 

į paskelbta.

Prancūzai naciams 
laivų nedavę

z
Vichy, kovo 10d.—Vakar 

sovietų žinių agentūra buvo 
paskelbusi, kad 40 Prancūzi
jos karo laivų perleista vo
kiečiams, bet šiandie auto
ritetingi Vichy sluogsniai 

Išią žinią užginšija. 
j Tass (sovietų žinių agen
tūra) vakar buvo paekelbu- 

. si, kad vokiečiams perleista 
40 Prancūzijos laivų, kurių 

f tarpe 35,000 tonų kovos lai
vas Clemenceau ir 8 000 to
nų kruzeris. Pranešimas pa
skelbė, jog palaipsniui vo
kiečiams būsią perleista di
džioji Prancūzijos laivyno 
dalis.

Londonas, kovo 10 d. — 
{Patikimi šaltiniai pranešė, 
į jog vakarinėj Prancūzijoj 
; šiuo metu yra vokiečių ir 
italų lakūnai buvę pietų A- 
merikoje. Jie matomai ren
giasi invazijai pietų Ameri
kon iš bazių vakarų Afri
koje.

Washingtonas, kovo 10 d. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, jog nuo karo pra
džios nuskandinta keturi 
Japonijos karo Laivai orlai
vių vežioto j ai.

Departamento komunika
tas paskelbė, jog pereitą 
savaitę Amerikos submari
nai nuskandino ar sužalojo 
šešis Japonijos karo laivus, 
kurių tarpe vienas orlaivių 
vežiotojas, kuriam torpedo
mis pataikyta net du kar
tus.

Tuo būdu Amerikos laivy 
)no pajėgos nuskandino jau 
18 Japonijos laivų ir sąjun- 

Igininkų bendrosios pajėgos 
I iš viso nuskandino iki šiol 
138 japonų laivus.
Gali užimti

Madagaskaro salą
i Londonas, kovo 10 d. — 
Neoficialieji sluogsniai šian 

! die pareiškė, jog esą galimu 
! mų, kad netrukus sąjungn- 
ninkų kariuomenė galinti 
užimti Vichy valdomą Ma
dagaskaro salą, kuri yra In
dijos vandenyno vakarinėj 
dalyj ir tuo pačiu strategi
nėj pozicijoj kontroliuoti są 
jungininkų susisiekimą.

Šie sluogsniai pažymi, 
kad po Singapūro pasidavi
mo Madagaskaro svarba dar 
labiau padidėjusi ir jog są 
jungininkai turį pasiskubin
ti, kad užbėgtų japonams 
už akių.

Daugiau japonų 
pajėgų N. GvinėjojI

, Canberra, kovo 10 d. — 
Australijos aviacija paskel- 

i bė apie sunkius smūgius ja- 
1 ponų kariuomenės koncen 
tracijoms Naujojoj Gvinė 
joj, apie sužalojimą trans
portinių laivų pajūryje ir 
apie padegimą didelio japo
nų orlaivio.

Tuo tarpu vakar japonai 
trečioje vietoje išlaipino sa
vo kariudmenės Naujojoj 
Gvinėjoj — Finschhafene, 
kuris yra tik per 45 minutes 
orlaiviu nuo Australijos.

Londonas, kovo 10 d. — 
Sir Stafford Cripps pareiš
kė, jog Indijos klausimu pa 
reiškimą premjeras Chur 
chill padarys sekamame 
House of Commons posėdy- 
<tyj

Kaina 3c

PRIE N.YORK
Edenas apie japonų žvėriškumą 
užimtoje Hongkongo kolonijoje
Pranešimus apie žiaurumus ir skerdynes 
patvirtina pabėgusieji asmenys.

Londonas, kovo 10 d. — 
Užsienio sekretorius Ede
nas šiandie pareiškė House 
if Commons posėdyje, jog 
Honkonge Japonijos kariuo-

Rusų laimėjimai 
Smolensko fronte

Maskva, kovo 10d.—šian
die raudonosios armijos va
dovybė paskelbė apie nau
jus rusų laimėjimus Smo
lensko fronte. Per dvi kovų 
dienas šiam fronte rusai su
naikinę 2 000 vokiečių ir už
ėmę keletą apgyventų vietų.

Taip pat išlaisvinta ketu
rios apgyventos vietos Ka
linino sektoriuje ir priešui 
padaryta dideli nuostoliai.
žuvo 358 Orlaiviai.

Pereitą savaitę rusai su 
naikinę 358 vokiečių orlai
vius, kai tuo pačiu laiku žu 
vę tik šešiasdešimt penki 
rusų orlaiviai.

; Berlyno oficialus radio 
paskelbė, jog vokiečių ka
riuomenei pavyko sulaikyti 
rusus prie Oranienbaumo, 
dvidešimt mylių į vakarus 
nuo Leningrado.

Olandai planuoja 
naujas kovas

Londonas, kovo 10 d. — 
Olandų informacijų agentū
ra paskelbė, jog olandų Ry
tų Indijų oficialieji žmonės 
ruošia planus kovoms prieš 
japonus ir yra pasirengę 
atgauti japonų užimtąsias 
teritorijas.

Agentūra pažymi, jog esą 
sudaryta naujas kovos vadų 
aparatas, kuris nustatys 
planus kovoms prieš japo
nus.

F. D. R., King, Hart 
konferencijos

Washingtonas, kovo 10 d. 
— Šiandie su Prezidentu 
Rooseveltu konferavo adm. 
E. J. King, naujai paskirta
sis laivyno veiksmams va
das ir adm. Thomas C. Hart, 
buvęs laivyno vadas Pacifi
ke. Konferencijose aptarta 
jūrų karas. •

Prieš vykdamas į Baltuo
sius Rūmus adm. Hart kon
feravo su laivyno sekretorių 
Knox.

•
Bernas, Avencarlja, kovo 

10d.—Pasak Romos komuni 
kato, italy okupuotoje Bal
kanų dalyje per paskutiniuo 
sius tris mėnesius žuvo be
veik 1,000 italy kareivių.
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menė pasižymėjo nežmoniš
ku žiaurumu ir pabrėžia, jog 
už tai kaltas Japonijos im
peratorius, vyriausybė ir 
visi japonai.

Edenas pareiškė, jog po 
Hongkongo paėmimo japo
nai surišę 50 britų karinin
kų ir karių ir subadę juos 
durtuvais. Europietės ir 
aziatės moterys išžagintos 
ir nužudytos ir vienas kinie
čių apgyventas distriktas 
paskelbtas prostitucijos dis- 
triktu, nežiūrint gyventojų 
jokios padėties.
Mačiusieji Patvirtina.

Užsienio sekretorius pa
reiškė, jog vyriausybė jau 
anksčiau žinojusi apie šiuos 
japonų žvėriškumus bet ne
buvę viešai paskelbta., kol 
gauta patikrinamųjų pareis 
kimų iš patikimų asmenų, 
mačiusių šiuos žiaurumus.

Šie asmenys patvirtinę, 
ponai ėmėsi žiaurumų,

prieš visus Hongkongo gy 
ventojus, nežiūrint rasės. 
Tai panašus japonų žvėriš
kumas, kuriuo pasaulis pa 
sibaisėjo 1937 metais Nan- 
kingo skerdvnėse.
Gal Pagerėjo.

Edenas pažymėjo, jog esa
ma pagrindo tikėti, kad są
lygos bent kiek pagerėjo 
nuo sausio pabaigos ir va
sario pradžios, kai šie as
menys pabėgo iš Hongkon
go.

Jis taip pat pareiškė, jor 
vyriausybė neturinti jokių 
žinių apie padėtį Malajuose 
ir Singapūre, kur yra tūk
stančiai karo kalinių . Bet 
jis pabrėžė, jog kovo 3 d. 
japonai pareiškė suėmę 77,- 
699 kiniečius, kurie aštriai 

į tyrinėjami.
į “Nesunku įsivaizduoti ką 

i tai reiškia,” pridėjo sekre 
Į torius.

Britai pasitraukė iš
pietinės Burmos

Londonas, kovo 10 d. — 
Oficialieji karo pranešimai 
šiandie pareiškė, jog britai 
užleido japonams pietinę 
Burmą ir “sėkmingai” pasi
traukė į centrinę Burmą, 
kad kovotų kartu su Kinijos 
kariuomene.

Komunikatas pareiš k i a, 
jog iš Rangoono pasitraukė 
anglų kariuomenė bet pir
ma sunaikinta visi dokai, 
aliejaus gamyklos ir kitokie 
įrengimai.

Pranešimai iš Mandalay 
skelbia, jog užėmę Rangoo- 
ną, japonai žygiuoja į vaka
rus, aliejaus šaltinių linkui 
prie Imavvaddy ir Indijon. 

•
Riom, kovo 10 d.—Buvęs 

premjeras Blum pareiškė, 
jog vedamosios bylos dėl 
Prancūzijos pralaimėjo yra 
ir pasiliks politinėmis.
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MOŠŲ MINOS UI URBAI
Didžioj) Savaitė 
mūs bažnyčioje

Pirmadienį, antradienį ir

rntUĮ yJŪDCju SvūnTC
Sioux City, Ibwa. — Sv.

Kazimiero šventę apvaikš-, trečiadienį Mišios šv. bua 
Čiojome gražiai. Buvo iškik laikomos 8 vaL Prieš Mišias 
nungos šv. Mišios su pa j}Ua klausoma, išpažinčių, 
mokslu. Altorius seselių bu-, Ketvirtadienį, penktadienį
vo grožiai papuoštai gėlė 
mis ir žvakutėmis. Vakare

ir šeštadienį Mišios šv. bus 
6 vaL Vakarinės pamaldos

buvo - pamaldos ir pamoks-, ijUS trečiadienį ir penktadie 
las pagerbimui šv. Kazimae- nį 7:30 val Trečiadienį nuo 

1 iki 3 vai. pamaldos su pa
mokslu apie Septynis Kris
taus Žodžius nuo Kryžiaus. ; 
Išpažinčių bus klausoma 
trečiadienį ir penktadienį 
po pamaldų ir šeštadienįi

ro.
40 valandų, atlaidai’

Įvyks kovo 15, 16 ir 17 
dtt. Prasidės iškilmingomis 
šv. Mišiomis. Du vietos ku
nigai patarnaus Mišiose. At
vyks iš Omaha, Nebraska, 
kun. Juozas Jusevičius, ku
ras sakys pamokslus ir klau

DRAUGAS

HKIE&Ų AINIAI SUSITAIKO

(-'Draugaa" Aorae teiepaot®

Cabell Terry Hatfield (centre) ir Edward LaPort (dešinėje), ainiai dviejų tų šei-
nuo 2:30 iki 6 ir nuo 7 iki įmx*’ kurios iki šių dienų tarpusaviai kovojo, susitaiko įstodami karo tarnybon — ma-
10 vakaro.

Velykų rezurekdja, pro-
sys išpažinčių. Daug vietos cesija ir iškilmingos šv. Mi-
kunigų dalyvaus pabaigoje. 
Klebonas prašo visų para
pijonų pasinaudoti proga: ’ 
dalyvauti atlaiduose ir at
likti velykinę išpažintį.•
Kolombo Vyčiai pas raus

Kovo 29 d; per pirmas šv. 
Mišias atvyks į mūsų baž
nyčią Kolumbo Vyčių vie
tos skyrius. Mūs klebonas 
pasakys-jiems pamokslą. Vi
si eis prie šv. Komunijos.

Kolumbo Vyčiai šįmet mi
ni 66 metų gyvavimo jubi
liejų. VietoB skyrius tą. j|i- 
biliejų apvaikščios pas mus. 
Po Mišių svetainėje jiems 
bus L. Urbono pagaminti 
pusryčiai. Bus kalbų. Mūsų

šios prasidės 7 
10:30.

vai. Suma

rynų korpusan, Charleston, W. Va. Marynų kap. R. Gordon juos prisiekdina.

Papasakojimas 
žymėtis ukraino

Velykų vakare svetainėje • PhiladeIphia, Pa _ Kovo 
įvyks programa, kurią ren-1 2 d mane įvairŪ3

iš Port Richmondo užvijogia seselės su vaikais. Po 
to.» bus gera muzika ir so pi rmi.au į vadinamą North
kiai. Ta programa prasidės side, 0 js ten , mū8ų mies. 
7:30 vakare.
Nauja bažnyčia? šildyt 
sistema

Bažnyčiai šildyti buvo į- 
dėtaa naujas, didelis plieno 
pečius ir du dideli “Unit 
Heaters”. Dabar galima grei 
tai ir gerai įšildyti bažny
čią. Čionai dar niekur nėra Į 
“Unit Heaters” bažnyčiose. 
Vasarą tie “Unit Heaters” 
bus panaudoti vėsinimui

mergaitės jiems patarnaus1 bažnyčios. Dabar puošiama
prie1 stalų.

H. Manjomt misijos
Cleveland! Mtrio — Nepa

liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo 
kovo 9 iki 15 <t — kun. An
tanas- Ignotas, M.EC'

Nevvark, N. J. — švč. Tre
jybės parap; bažnyčioje — 
kovo 11 iki IS' d. — kun. 
Jonas Jančius, M.I.C.

Pittsten, Pa. — dv. Kaži 
mlero parap. bažnyčioje — 
nuo Jfcsvo 15 iki IT d. — 
kun. P: Malinauskas. M.I.C.

Roseland, Chicago, III — 
Vieų> Šventųjų parap. baž 
nyčioje — nuo kovo 16 d. 
iki’ 2Ž d. (jaunimui) — kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

Nonvood, Mass. — šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 16 ild 22 di — 
kun. Kazimieras Rėklaitis, 
M.I.C.

Bayonnn, N. Jt — šv. My 
ltolb parap. bažnyčioje — 
nuo 11 iki 19 kovo — kun. 
Andrius Naudžiūnas, M.LC.

Chester, Pa. Aušros 
Vartų parap: bažnyčioje — 
nuo 23 iki 29 kovo — kun. 
Adomas Markūnas, MLC.

Cleveland’, Ohio — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 16 iki 22 d. (jaunimui) 
— kun. Antanas Ignotas, 
Mtr.c.

Harrison t N. J. — Dievo 
Motinos Sopulingosios par. 
bažnyčioje — nuo kovo 22 
d. iki 29- d. — kun. Petrap 
MaJinauskast M.LC.

ProvMence, R. h — Šv 
Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo kovo 22 iki 29 — 
kun. Jonas Jančius, M.I.C.

ir taisoma bažnyčia ir sve
tainė. Bus daug patogumų 
visur.

Klebonija bus taipgi iš 
j vidaus išpopieruota ir išda 
j žyta ir šiek tiek permainų
padaryta.

Tie visi darbai kainuos 
virš du tūkstančius dolerių 
Dalis jau surinkta.

Sėkmingai darbuojasi kle
bonas kun. J\ Česna su ko 
mitetu: Povilu Adamonio 
Pranu Kapočium, Juozu Yo- 
deliu ir Povilu Pakėnu.

15 mūsų miesto jau apie 
20 jaunų lietuvių tarnauja 
U. S. kariuomenėj. Iš jų Bo
leslovas Bulota (’o, gal, ir 
daugiau) jau net Filipinuo
se.

Neužilgo mūs apylinkėje 
bus pastatytas didelis bom 
bų gaminimo fabrikas.

Koresp.

to centrą garsiąją South 
Side. Ką mačiau, arba su
žinojau, tose vietose, kadan
gi tas nieko neturi bendro 
su lietuvybe, tai ir nemanau 
rašyti. Tik apie North Side 
kur pirmiausiai spaudos rei
kalais užėjau į vietos ukrai
niečių “Amerika” laikraščio 
redakciją. Čia teko susipa
žinti su Vienu senu ukrai
niečių kunigu, kuris mums 
platokai išsįikalbėjus, tarp 
kitko, pasakė: “Tamsta, aš, 
kaipo gilus žinovas istori
jos, sakau, jog lietuvių tau
ta yra tauta genijaus. Visi 
lenkiški, rusiški, o iš dalies 
ir vokiški aristokratai ir 
didvyriai vis lietuviškos kil 
mes: tik ta nelaimė lietu-

kamuoja, nuvargina, jog ga
li mintyti vien tik apie po
ilsį, bet ne apie kokį nors 
visuomeninį veikimą. Pas P. 
Pūką netikėtai teko sužino
ti dar, kad kitas North Side 
viengentis, dr. G. Gudze 
Gudzevičius tapo “indorsuo 
tas” demokratų tikietų re
prezentantu į statė (Harris* 
burgo) seimą.

Po to, laukdamas gatvė- 
kario prie viengentės Emi
lės Žemaitienės, Hair Dres- 
sing Parlor, 1201 Green St., 
netikėtai susitikau ir su ja. 
Išsikalbėjus, paklausiau a- 
pie jos vyrą. Atsakė, kad 
nuėjo pas dantistą. Man ta
da galvoje kilo keista, juo
kinga mintis. Pamaniau sau: 
turbūt jam mažas Jėzusėlis 
“bumtelėjo” į veidą savo 
maža, dieviška kumštele už 
tai, kad nešdamas ant savo 
peties per Delavere upę, bū
damas neaukšto ūgio, sušla
pino Jo šventus padėlius. 
Tad nuo to “bumtelėjimo”, 
turbūt, ir skauda dantis.

viams, kad lietuviai greit I Mat, viengentės Žemaitienės
ištautėja. Jau net prie Ge
dimino lietuviai keitės į ru-

vyro vardas yra Krištopas. 
graikiškai: Christophorus,

sus, gudus (visi baltgudžiai. kas lietuviškai reiškia: Kris 
tai ištautėję lietuviai); c i taus-Nešėjas.
vėliau jie keitės į lenkus, 
vokiečius ir į kitus...

Iš tos redakcijos teko už
eiti pas garsųjį viengentį 
veikėją Praną Pilką, vedan
tį ladkrodininkystės biznį, 
609 N. 12th St. Čia teko su
žinoti, kad savo laiku buvęs 
labai uolus veikėjas, Zig
mas Jankauskas dabartiniu 
laiku turi tokį sunkų nak
tinį darbą kuris jį taip pri-

Beje, northsaidietė Nata
lija Mockeliūnaitė Danielie 
nė sakė, kad visi Šv. Andrie
jaus parap. parapijonai da
bar labai džiaugias įsigiję 
kitą puikią, erdvią bažny
čią. Rlčmoniškls

What Should You Som To hMp? Į

WASHINGTON, D. C.—Tho followlng table imraed by the Treasury 
>epartmentia intended ae a savings yardstick for the average income- 

eamef. It suggests how everyone of the 48,000,000 
employed persons in the United Statas may partid- 
pate in the war effbrt through the gystematic purchase 
of Defense Savings Bonds.

“The job ahead of us is f ar bigger than most’of us 
realize,” Secretary Morgenthau dectared in making 
the table public. “I knovv that the American people 
are ready to do their part th vrin the war. One of the 
ways we can do mueh more is by intensifying our 
effort in the purchase of Defense Bonds.”

While persons without dependents may be able to 
sėt aside more than the suggested flguree, persons 
with several dependents, or urth other heavy funily 
oblig^ions, may be uneblrto save at the suggested 
rate, the Treasury Department pointed out.
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Tėvų Pranciškonų 
misijos - 1942 m.

6. Kingston, Fa. — Švenč. 
Marijos Apreiškimo parapi
joje, kovo 22 — 25 d — T. 
Juvenalis Liauba.

71 Brooklyn; N. Y. — Sv. 
Jurgio parapijoje, kovo 23
— bai. 5. — T. Justinas Vbš- 
kys.

8.* Pittsburgh, Pa. — Šv. 
Vincento parapijoje, bai. 10
— 12 d; — T. Justinas V-aė 
kys.

1/ • • tt nKomunistų rojaus 
atgarsiai

Savo laiku buvome rašę, 
kaip bolševikai žiauriausiu 
būdu Baltgudijoje ties Čer
venės kaimu išžudė lietu
vius politinius kalinius, ku- 
kurie buvo vežami 

i Rusijon. Dabar Kauno laik- 
Į rastis “Į Laisvę” rašo: 4 ki- 
i lometrus už Červenės yra 
nužudyti 45 lietuviai, buvę 
politiniai kaliniai, kurie iš 
birželio 22 į 23 d. buvo iš

vežti iš Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Tada iš viso 
buvo išvežti 83 politiniai ka- 

į Ii niai, iš kurių keletui as
menų pavyko laimingai par
bėgti atgal. Išžudytieji yra 
palaidoti dviejose duobėse 
ir vietiniai gyventojai ant 
jų yra pastatę po medinį 
kryžių. Atpažintųjų lavonai 
bus- pavasarį pasirūpinti 
pargabenti į gimtąjį kraštą 
arba bent sutvarkyti dabar
tiniai kapai.

SUTAUPYK NUO $8 Iki $10 !

J0m dabar galite pirkti vieno arba 
dvigubinto regėjimo akinius. pritaikin
tus gražiausiuose fiėmuose. au aklų 
Uegzaiulnavilniu. viskų ų* «
ui tiktai ............................................... ..
AHCVVAY AKINIAI viso 
Ne mažiau — nedaugiau. JpiV.lFV

CHA9MAN OPTTCAL CO.
Not Ine.

280 S. Haluted St., prie Jackuon 
Tei.: MONme 2784. 1 UI 1
AtslneMctte S) skelbimą tr Kausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591

DHL RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

VARUS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

ADVOKATAI

WMY L TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISASi 
8188 SO. HALSTED ST. 

(IJeturlu Auattąrigųt) 
▼▲LANDOS: Nuo 1-KM US »-tm 

V*l. vak.
TeL GALamet 8OT7 

ISA NOC UK SALUS SKU 
Room 201* Del. Stato 7ffJ»

M. P. ATKOČWIWS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos-: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
Į—-4- ip 6:30—8:33 vakare

DR. F. C. WtNSKUKAS
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL OANal 2346 
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
7004 So. Fairftold Avenue 

Mi: HBMtock 8100

TOL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Būkito matomi* 
SAVO AKIMS!

Tik vteaa porą aklą vlaam 
TonlmoL aaugoktt JMa 1 
Utekmmlnuotl la* motoroM 
matoda. Kurią iu*aitoi* m

Dr.. John / ^metaną

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampa* rT-too

Telefono GANAI MIS —Oifeaco 
OFISO ftAUANDOS 

Kaodlen *:00 a. m. Iki I.I8 p. m. 
«r«& Iv Mt: »:M a. m. UO

Pi au

Tet YARda 2246*

Dfi. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PEIfft T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iU 3 vaL Vak 7 Iki 8 
Nedėliltaia pagal sutarti.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Readenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Westem Avė.

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

Ofiso Tel...................VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAgtMIŲ DRAUPUOS'

*Mefona>r. HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRHSIS
Ofiso toL VIRginia- 0080 

Rezidencijos teL: BEVerly 8241*

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadieaiais taipgi pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEier 0434.

Dfi. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 tol. ryto, nu® 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u va), vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. T. DUNDULIS
KI SVfOLAOAŪ

cher Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:30 P: 1 

Trečiadieniais pagal sutartį.

I 8V
6924 So. VVestern Avė.

Chicago, DI.

Res. 6968 So. Talman Are.
Res. Tol. GROvsMU M1T 
Offioa tat HBMŪock 4848

Dfi. U STONJUJB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia scaitaros.
2423 VVest Marųuette Rd.

OFISO VALANDOS:
Nilo. 9:00 ryto ild 12:06 pietų; 
ntio- 2:00 iki 5:06 vsl. po piet ir

nuo 6'30 iki 9:00 vol. vakaro. 
Trečiadieniais ir SeAtadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tek Cicero 1484

DR. S. R. RIIB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Įtempt 15tos gat. ir 40th Gt 
OHlBO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicėno 148*

OR. MAORIGE KAUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
T«L YARda 0994 

Rea. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Ne4iolioinia nu® 10 ik> 12 vai. dieną.

Dft, STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGBON 

4845 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARdk 4787 
Namą tel. PROspeet 1880 
Tel YARda 692L 
Res.: KENwood 8107.

Tel. GANU 6122

DR.BIEŽI&
GYDYTOJAS IR OBYRURGAS

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

RMTIDENCIJA:
6631 St California Avė. 

Tei. RfiPnhiie 7868

DR. k JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2300 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nu® 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal nutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namu telefonas VIRginia MSI

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDtvay 0001 
Re* — HEMIock 1643.

DR. ALBERT 1 VALIBUS
i PHYSICIAN AND SGRGKGN

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 V5 vak.

2408 West 63rd Street

DR. 11 BEKASR
GYDYTOJAS 06 CHIRURGAS

Ofiso vaL t nuo 1-3; nuo R.*3A£t30
736 We»t 33tb Street

Tkt OANal 098T
Rea. teb: PROspeet 8669

DR.P.L2AttTW
GYDYTOJAS IR OBSRUROAR

ran So. MfefSted Street

Restdem#ai 6808 Se. Arteliąs Avė. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 pop»d 

Yilh 9 vai. vakare

Gėriau su teisybe laimSti 
priešininką, negu su melu
draugą. Dr. V. Kudirka

Ras. Tel. LAFayette 0004

ML EMItY V. KROKAS
OVDVTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KKDzio 2868 

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

Nedėliomis Pagal Sualtarimą

Ofiso ir Rea. Tai.: I^YJPayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3843- So. Halsted Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, Hkiriant Sekmadienius —
nuo 2 IKI 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

8:20 vol. vakarai*.
Sekmadlonlala pa«al susitarime. i

SKAITYKITE “DRAUGA"



Trečiadienis, kovo 11,

T

D B A V O A B S’’

LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

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

j

Iš labdarių centro smarkumu rengtis prie va
jaus.

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos centro susirinki
mas buvo vasario 25 d. Šv.
Kryžiaus parap. salėj. Susi-Į 
rinkimas buvo gausingas, j
Tik nebuvo atstovų iš 4 ir Keliolika 11311 jų 
7 kuopų. Kadangi “Drauge” '
šis susirinkimas nebuvo pa
skelbtas, gal manyta, kad 
jo ir nebus. Kuopos turėtų 
žinoti, kad centro susirin
kimai įvyksta kiekvieną mė 
nesį paskutinį trečiadienį.
Sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 25 dieną.

Šiame susirinkime plačiai 
svarstyta planuojamo sene
lių prieglaudai baigti sta
tyti vajaus reikalai. Ragin
ta kuopos visu smarkumu 
prie vajaus rengtis, nes va
jaus pasisekimas labiaaisia 
ir pareis nuo kuopų veiklu
mo. Kun. A. Linkus prane
šė, kad iki kito susirinkimo 
visi planai jau bus gatavi 
ir bus galima sužinoti, kiek 
dar kainuos prieglaudos rū
mų baigimo darbai.

Išklausius kuopų praneši

Anastazas Valančius 

centro pirmininkas

garbės narių
Kovo 8 d. Lietuvių Lab

darių Sąjungos 8 kp., Brigh
ton Park, Nekalto Prasidė
jimo parap. salėj minėjo si
dabrinį jubiliejų šauniu ban
kietu, į kurį atsilankė gau
singas žmonių būrys.

Pažymėtina, kad su šiuo 
bankietu 8 kuopa pradėjo 
vajų senelių prieglaudai ir 
kad ta vajaus pradžia tik
rai buvo šauni. Per bankie- 
tą daugiausia uolaus veikė
jo Pr. Vaičekausko pasidar
bavimu, įsirašė šie asmenys 
garbės nariais, sumokėdami 
po šimtą dolerių: Juozas Ki
sielius, Jonas Brazauskas, 
Juozas Zaleckas, Vincas Bal 
sys, Barbora Vilimienė, Pra
nas ir Ona Vaičekauskai, 

mus. paaiškėjo, kad visos j Kastas Zaromskis, Veronika

daug darbuojasi dabar. Gar
bės ženklus ir dovanas ga
vo šie: Simonavičienė, Ku
likauskienė, Atroškienę, Na
vickienė, Sadauskienė, Šokū- 
nienė, Visockienė, Vaiče
kauskas, Gubista, Valskis, 
Kilkus, Klimas, Misiūnas, 
Grybas, Zalumskis, Jaspa
rienė, šriupsienė.

Bankieto programa
Bankieto metu susirinku-1 

sius linksmino gražiu dai
navimu Antanas ir Edvar
das Giedraičiai, Ona Ivins- 
kaitė ir pianistė E. Prose- 
vičiūtė. Svarbias kalbas pa
sakė kun. A. Linkus, L. Ši
mutis ir kun. J. Dambraus
kas. Programą vedė kun. S. 
Valuckas. Vakarą pradėjo 
ir vedėją pristatė M. Šrup- 
šienė. Bankieto rengimo ko
misiją sudarė: M. šrupšie- 
nė, E. Širvinskienė, J. Kli-1 
mas ir D. Varnas. Dabarti
nę labdarių 8 kuopos valdy
bą sudaro: pirm. D. Var
nas, vice pirm. Elena šir
vinskienė, nutarimų rašti
ninkė Ona Ivinskaitė, finan
sų raštininkė M. šrupšienė, 
iždininkas J. Klimas, iždo 
globėja Ona Jasparienė.

Pažymėtina, kad gražaus 
jubiliejinio bankieto suren
gime darbavosi viaa valdy
ba su komisija ir visi nariai 
nuoširdžiai kooperavo. 
Atitaisomos klaidos

Praėjusiame “Labdary
bės” skyriuje, skelbiant 8 
kp. garbės narius paskelb
ta E. Vilkaitė, o turėjo būti
E. Vaikaitė.

Programos knygelėj p. Vi- 
sockienė pavadinta BarbO' 
ra, turėjo būti Stanislava.

Frank Navarausko (Pur- 
iers and Tailors) bankieto 
programos knygutėj klaidin 
gas adresas įdėtas — turė
jo būti 2652 West 43rd St.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Vilniuje kas naktį 
tamsų

Vilniaus gyventojams į- 
sakyta prižiūrėti nakties 
metu, kad iš patalpų jokios 
šviesos spindulys neprasi
veržtų pro langines, duris 
ir uždangalus į gatvę. Už 
šio įsakymo nesilaikymą 
grąsinama sunkiomis bau
domis.

Lietuvoj plečiasi 
mainų biznis

Ir Lietuvoj šiuo metu la
bai smarkiai yra paplitusi

. i -vi vadinama mainų prekyba. Pageidauja laiškų ūkiHinkai. parduodwi mais 
Mikas Juozaitis, buv. dnr. to produktus, nenoriai ima

“Draugo” darbininkas, da
bar tarnaująs U. S. kariuo
menėje, rašo, kad viskas ei
nasi gerai, tik nori gauti 
laiškų nuo draugų ir pažįs
tamų, ypatingai nuo P. Ma- 
silionio. Taipgi norėtų gauti 
anglų kalba knygelių teat
rui. Adr.: Pv. M. Juozaitis, 
Co. 66, Bn., 14 Reg., Camp 
Jos. T. Robinson, Arkansae.

pinigus, o reikalauja mai
nais kitų prekių. Ypač ūki
ninkai stengiasi gauti mai
nais druskos, cukraus, sa
charino ir spirito, o taip pat 
apavo bei drabužių.

CLASSIFIED
visa eilė ūkininkų, kurie 
žiūrėjo į paveikslus kaipo 
vertės objektą. Nepasitikė
dami nei vokiečių markės, 
nei tuo labiau rusų rublio 
patvarumu, žmonės metėsi 
pirktis paveikslų, kurie tu
ri pastovią ir nuo pinigo ne
priklausomą vertę.

“DRAUGO” 
DARBŲ 8KYRIUS

REIK ALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED — VYRAI

Stulginskienė, Aleksandras 
ir Stefanija Prečinauskai 
(Precin) fotografai, Rober
tas ir Brigita Bubuliai, Jo
nas Kerulis, Jonas ir Apa- 
lonija Armonai, Julė Dob- 
rovolskienė.

Kun. A. Linkus, centro iž
dininkas, perskaitė šiuos 
vardus ir įteikė gražius di
plomus.

Be to, šie asmenys pasi
žadėjo tapti garbės nariais: 
Mikšiai, Misiūnai ir Čepai.

Kitas didelis kuopos lai
mėjimas, kad, padarius ko- 
lektą bankieto metu, daly
viai suaukojo prieglaudai

gerai darbuojasi, rengia va
karus ir stengiasi kiek ga
lima daugiau pinigų prieg
laudos statybai surinkti. Su 
sirinkimas sveikino 8 kuo
pą, kuri švenčia savo sidab 
rinį jubiliejų ir kovo 8 d. 
surengė jubiliejinį bankietą, 
pagerbiant garbės narius, 
organizatorius ir veikėjus.
Svarbiausiuoju šios kuopos 
organizatorium yra kun. An 
tanas Briška, žinomas pa
triotas ir blaivybės apašta
las, kurį taip pat sveikina
me.

Kalbant apie ežero išva
lymą labdarių ūkyje, duota 
vilties, kad tarpininkaujant 
Antanui Zičkui, ciceriečiai ' statyti $91.52 
išgaus tam darbui pagalbą 
iš apskrities valdžios.

Aptarta ir visa eilė kitų 
sąjungos reikalų.

Šia proga nuo savęs ra
ginu labdarių kuopas visu

Pagerbė veikėjus

Bankiete pagerbti visi tie, 
kurie darbuojasi nuo kuo
pos susiorganizavimo ir

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

iMMri SOUTH HFRMITAGR AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIUFIELD AVENUE 

TeL LAJT* zette 0727

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvio Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

Radio Profr»m*« — 10:00 vai. antradienio Ir šsštadlenlo rytala 
Iš Stoties WHIP <1620). BU P lUltlmleru.

JONAS
PRASPALIAUSKAS
Gyveno: 3540 S. Halsted St.
Mirė kovo 9 d.. 1 942 m., 6 

vSl. vak.. sulaukęs 55 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo IS 
Teistų apskričio. Amerikoj iš- 
gyvebo 37 metiltU

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolj Stanislovų ir kitas primi
nes, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue. laidotuvės 
(vyks ketvirtad.. kovo 12 d. 
IS koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Brolis, Gimtalės, 
Draugai ir Pažįstami.

laidotuvėmis rūpinasi Ona 
Andrijauskienė, 3540 S. Hal- 
sted St., tel. Yards 6135.

Lald. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. Yards 4908.

JUOZAPAS EININGIS
Gyveno: 3540 S. Halsted St.
Mirė kovo 9 d.. 1942 m..

12:55 vai. popiet, sulaukęs 52 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
TelSių apskr.. Lūkės parap., 
Užvinčių kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj. 3307 So. 
Lituanica Avenue. laidotuvės 
įvyks penktad., kovo 13 d.,
1942 m. IS koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje Iš
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Giminės, Draugai 
ir Pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Ona 
Andrijauskienė. 3540 So. Hal
sted Str., tel. Yards 6135.

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. Yards 4908.

Nepasitiki vokiečių 
ir rusų pinigais

Kaune suruoštoje dailės 
parodoje išpirkta daug kū
rinių. Paveikslus pirko ypač 
ūkininkai. Dabar gauta ži
nių, išaiškinančių šį reiški
nį. Be ūkininkų, kurie pir
ko paveikslus grynai grožio 
pamėgimo vedini, atsirado

Šiaulių tekstilės 
fabrikai nacių 
nusavinti

Šiauliuose veikia keli teks 
tilės fabrikai. Jie visi pri
klausą “Ostland Faser” ben
drovei. Ši bendrovė vokie
čių įsteigta su centru Ry
goje visam “Ostlandui” ir 
ji pasisavino visus su teks
tile susijusius fabrikui

Taktas — tai suderinimas 
mūšy vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

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

Hit Them ffhere It Hurts 

.... BUY BONDS!

- V-

- (įsteigta 1889 m.).

PETER TR005T 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKSIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virt 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose i

Make no mlstake—thii la a Hfe 
or death atruggle. Men are dy
lng ln your defense. Dylng that 
America may be safel

Give our flghting men the 
gunfl, the planes, the tanks they 
needl Bonds buy bomba Ev- 
ery dlme, every dollar you put 
Into Defense Bonds and Štampe 
la a blo« at the enemy. Hit them 
where lt hurts — buy bonds I 
Bonds cost as Uttle as $18.75 up— 
štampe as Uttle as 10 cente up.

VISOSE MIESTO DALYSE

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITfiS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthuanlan Chamber of Cnmsnerce.

REZIDENCIJA;
5919 South Troy St. 
Te!. REPubilc 4298

MODERNI HvfdlaS PARODA 
4535 W. Washington Blvd 

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kandien 9 Iki 9 ▼. vak.; Beitad. Ir Sekm. 9 Iki 6 vai.

................-

LANKYTI I MCSŲ SPECIALI 
JŪS ESATE KVIEČIAMI ATSI- 

ISPARDAVTMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

« X X
Didelių Barabanų. mažų Baraba- 
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdinial ‘'Cymbois” Ir 
“Cymbol Ho'dera" kur tik reika
lingi. "Hi-Poy after beat Pedale” 
benama iz orkestroms, Trūboe, 
darinėta:. Saxaphonal, Trombo
nai "Standard” Išdlrbysčlų, Smul- 
kos, Cellos, Strūnlnlal Basai, Out- 
taral. Banjos, strūnų, ir “cases”, 

."m'/uth pleces”, “mute reeds”, ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičėlų Ir 
"cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių išdlrbysčlų phonogra- 
fus ar jų dalis.
A. B .C. DRUMMER8 SERVICE 

914 Maxwell Street, Chicago

CLASSIFIED

A-l WARNKK čir SWA8EY No. 4 
TURRRT I.ATHE OPERATORIAI. 
Turi turėti 3 metų patyrimo prio 
''bar'* ir "chuek" darbu: otydus dar
bus; geras uždarbis dirbant dlono-. 
mis ar 2-trame shifte. šaukite:

CALUMF.T 5075 »

REIKALINGI — Riveters — Buc- 
ker Hp« — Heaters — ir Punehers 
prie "structural” geležies. Tiktai 
patyrę vyrai lai atsišaukia.

XEW CITY TRON WORRS 
5401 So. lVesuAu Avė.

PRECISION INSPEKTORIAI 
PRECISION MACHINE DIRT! VfiJ
Turi būti pilnai patyrę ir suprasti 
visokios rūšies preeision mieravimo 
ir “checktng'' instrumentų, taipgi 
turi turėti kiek nors savo įrankių.

Llū<l vjhiuti Pilietybės Reikalingi
Atslšiukite į:

FINITR BROS. URAR k MACUI N'K COKP. 
4545 Westcrn Blvd.

HELP KAITTED — MOTERYS

OPERATERKOS — patyrusios prie 
"single needle" mašinų siūti dreses. 
"slaeks" ir t. t. Aukšta užmokestis, 
pastovūs darbai.

VIRINK. 711 W«4 Take Stroet 
(Paranku prie Milwaukee ar Hals- 
ted St. gatvekariu.)

SIUVIMO MAŠINŲ OPFJRATOR- 
KOS reikalingos prie “single" ir 
'■'dO'Uble needle" mašinų. Atsišauki
te ant 2-ro aukšto.

EMPTRE CLOTHING MFG. CO. 
1739 Milwmikee Avė.

TR ADE SCHOOLS

DARRINTNKAI YRA RFIK ALINGI 
UŽDIRBTI DIDELEI ALGAS 

Prie V i nokiu “Defense” Darbų !
Vyrai tarp 18 Ir 44 m «mž. Išmokinti 

“weldlna. tool - dle. machlnlRt. Rcrew ma- 
chlne. body and fender. auto. dl^Rol and 
RvlRtlon conRtructlon” TelmoklnkPe vieną 
IS ftlų svarbių nma»ų žema neįeinama kai
na nėr — O»-eer Prastinai flhop Tralnlngr. 
Krclpkitėa p»-le Mr. Horrera.

GREER SHOP TRAINING
2024 So. Waba.sh — Caltunet 4S00

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisvmaa 
naminių plūkiu tai mūsų speelalvbė. 
Rašykite dėl “Free Cataloguc” kal- 
navimo sąrašo.
Prisiųsklte plūklus paštu “pareel 
post”.

28 NO. T.OOMTS STREET
Tel. MONROE 1397

AUTOMOBILIUS
PARSIDUODA 194 2 DE SOTO 4 
durų sedan; 99% naujas; vartotas 
mažiau 3.000 mylių; balti tires. ra
dio. heater. defroster Ir sėdynių ap
dangalai. Kaina $1,375 eash — ne 
ant mainų.

22A7 NO. CLYBOURN AVĖ. 
(vienas blokas Į rytus nuo 

Ashland Avė.)

•f, ,___ FTET.PWA.NTH)
ADVERT1SEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel.s RANrklph >9488—9489

ATVDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo J vtrAmlnėtas dar
bininkų pateškančias įstaigas Ir I 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge" ateityje, patartina Joms 
pranešti darbo viršininkams, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukšto! vietoj kaipo geri Ir page4- 
dauaml darbininkai, bus Jum® daug 
lengviau gasitl darbus .paalškėįant 
vlršmlnčtoms Informacijoms.

“Kiekvienas žmogus alk
sta Dievo”, — pasakė grai-

PARSIDUODA "BUNOALOW" po 
antrašu — 7114 So. Rocktvell St.
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuoklte dėl tolimes
nių informacijų šiokiomis dienomis rašytojas Homeras.
šaukdaml I)REX EL SI SO.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrių: 710 W. I8th St.

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne 

. Tel. CICERO 2109
8812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehlll 0142 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
TeL YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Plane 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

8. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenne
TeL YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
1082! So. Miehlgan Avė. 

Pullman 9661
J. LIUI.EVICTUR 

4348 S. Callfomla Avė.
Tel. EAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

t .JKe...' 4
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ttS4 South Oakley Avė. Chkago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Fress Association
Subscrlptions: One Year — $6 00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto 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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Karo aukos
Prezidentas Rooseveltas savo laiku Ameriką pava

dino “demokratijos arsenalu”. Dauguma amerikiečių, 
kaip pastebi The Daily Tribūne, šį posakį supranta 
militarine prasme. Bet labiausia jį reikia aiškinti dva
siniu atžvilgiu, nes Amerika įstojo į karą, pasiremda
ma tikrosios dvasinės demokratijos dėsniais. Amerika 
siekia laimėjimo, išlaisvinimo, turinčio religinį pagrin
dą. Svarbiausiu pagrindu yra — labdarybė, meilė, ku
rią yra atnešęs pasaulin Kristus. To nėra budizme, 
ššntoizme, fašizme, nacizme, komunizme. Šiems ;imams 
meilės dalykai nėra žinomi.

Amerika, darydama krikščioniškos artimo meilės dar
bus, nežiūrėjo kokios rasės ar tautos yra vienokios 
ar kitokios nelaimės ištikti žmonės. Visus lygiai ji šel
pė. Ji ištiesė savo gailestingą ranką Japonijai, kai 1923 
metais ją palietė baisi nelaimė — didis žemės drebė
jimas Milijonai badaujančių kiniečių buvo amerikie
čių sušelpti, išgelbėti nuo bado mirties. Pasaulinio 
karo metu ir po karo 1919 m. Amerika gausiai sušel
pė karo suvargintus, išbadėjusius įvairių tautų žmo
nes Europoje. Be to, Amerikos kapitalu išlaikomos 
mokslo laboratorijos ir Amerikos mokslininkai yra 
nepaprast&i daug prisidėję prie sumažinimo žmonių 
skausmų ne viename, bet visuose pasaulio kraštuose.

Amerikos Vyskupų šelpimo Komitetas skelbia, kad 
ir šiemet visose Amerikos bažnyčiose bus rinkliava 
nuo karo nukentėjusiems šelpti. Ji įvyks kovo 15 d. — 
Laetare Sekmadienį, kurio Evangelija pasakoja apie 
tai. kaip Kristus trupiniais pamaitino alkanas žmo
nių minias. Į vyskupų atsišaukimą tikintieji, neabejo
jame, nuoširdžiai atsilieps ir gausingai aukos. Reikia 
džiaugtis, kad mums yra duota privilegija pasitar
nauti savo artimui. Juo gausiau nelaimingus sušelp
si m, juo didesni būsime ir Dievo ir žmonių akivaizdo
je. Totalitarianizmas ir pagonizmas negali prilygti Die
viškosios Meilės “šventajam ginklui” — labdarybei. Ji 
nugali pasaulį.

litarines jėgas. Bet nepaisant sutarties, nepaisant visų 
iškilmingų pažadų, Sovietų Rusija sulaužė sutartį, ir 
1940 m. birželio 16 d. įsiveržė Latvijon, prismaugdama 
j oš nepriklausomybę.

Sovietų Rusija smurtu ir ginklu okupavusi Latviją, 
jos priešakyje pastatė komunistišką Quislingą. 1940 
m. liepos 14-15 dd. “rinkimai” į “Latvijos parlamen
tą” buvo pravesti prievarta ir teroru, palaikomu gau
singos armijos durtuvais. Maskva sudarė tik vieną 
kandidatų sąrašą iš komunistų ir komunistuojančių. 
Toliau biuleteny rašoma:

1940 m. liepos 22 d. tasai “išrinktas” kūnas, sulau
žant Latvijos konstituciją, nutarė jungtis su Sovietų 
Rusija. Sovietų Rusija priėmė tą “seimo” nutarimą, 
kurį ji pati milžiniškų karo jėgų pagalba pravedė. 
Tuo pačiu būdu buvo priemaugta Lietuvos ir Esti
jos nepriklausomybė.

Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir jų 
dominijų vyriausybės, taip pat šventasis Sostas, visos 
Pietų Amerikos valstybės nepripažino Latvijos ir ki
tų Baltijos valstybių prijungimo prie Sovietų Rusijos, 
nes aiškiai žinojo, kad tai buvo žiaurus agresijos aktas.

Kai 1941 m. birželio 22 d. Vokietijos naciai puolė 
Sovietų Rusiją, nepraėjo nė dešimts dienų, kai raudo
noji armija pasitraukė iš strateginių punktų Baltijos
krašte.

Nauji okupantai vokiečiai pasinaudojo Maskvos “nu
veiktais darbais” Baltijos valstybėse, nes ką bolševi
kai buvo iš žmonių atėmę, tą vokiečiai sau pasisavino.

Latvių biuletenyje daug rašoma apie didelius sun
kumus prie vokiečių okupacijos ir kad tauta, stovė
dama už savo teises į laisvą ir nepriklausomą gyvė- 
nimą, veda aršią kovą su okupantais.

Anuo kart mūsų buvo pranešta, kad šiomis dieno
mis Maskva, darydama spaudimų į Londoną ir Va
šingtoną, kad Baltijos valstybes prijungti prie Rusi
jos, kaip ir laiko stipriausiu “argumentu” tai, būk lie
tuviai, latviai ir estai laisvu noru prisijungė prie So
vietų Rusijos. Mes nekartą esame nurodę, kad tai yra 
didžiausia melagystė ir didžiausias, dar lig šiol tarp
tautinėj politikoj negirdėtas smurtas. Jei kas mūsų 
tvirtinimui netiki tepasiskaito šį Latvijos Pasiuntiny
bės biuletenį, kuriame'dokttoiehtallal ’lrodoma, kad Bal
tijos valstybės jėga buvo okupuotos ir kad “prijungi
mo” aktas padarytas prieš žmonių norą ir valią, pa
naudojant ginklu paremtą terorą.

"Meškos patarnavimas"

Kainu kilimas
Visame krašte prasideda sąjūdis prieš kalnų kilimą 

ant visų gyvenimo reikmenų. Kyla butų nuomos, brang
sta maisto produktai, drabužiai ir visi kiti dalykai.

Tai sudaro didelį galvosūkį ir žmonėms ir pačiai vy
riausybei. Chicagos miesto galva Ed. J. Kelly buvo 
priverstas kreiptis į atitinkamus federalinės vyriausy
bės organus, kad panaudotų savo autoritetą ir stab
dytų butų nuomų kėlimą. Ne be reikalo ir Prezidentas 
Rooseveltas savo kalboj praėjusį pirmadienį atsiliepė 
į ūkininkus nekelti kainų ant žemės ūkio produktų, nes 
kainų kėlimas sudaro didžiausią infliacijos pavojų.

Numatoma, kad kova su kainų kilimu bus didelė ir 
sunki. Bet ji turės būti laimėta, nes kitaip būtų skau
džiai paliestas gyvenimo standardas. Reikia manyti, 
kad vyriausybė ir atitinkamos visuomeninės įstaigos 
kainų reikalą tinkamai ir sėkmingai sureguliuos.

•

Latviu balsas
Latvijos Pasiuntinybė Vašingtone išleido antrąjį šių 

metų biuletenį, kuriame nuodugniai nušviečia dabar
tinę Latvijofh padėtį. Be to, jame randame istorinių 
žinių, paduodamas religinis, kultūrinis ir ekonotfiinis 
krašto būvis.

Biuletenyje rašoma, kad 1939 m. spalių mėn. 5 d., 
po didelio diplomatinio spaudimo iš Maskvos, buvo pa 
sirašyta sutartis su Sovietų Rusija, šią sutartį Lat
vija prievarta turėjo pasirašyti, būk tai dėl to kad 

'latviams reikėjo apsaugos nuo nacių agresijos. "Ta su
tartimi sovietai gavo privilegiją laikyti Latvijoj mi-

P. Rągažinskas pasirinko tokią antraštę savo straips
niui “Darbininke” apie anglų ministro Crippso pradėtą 
akciją prieš Baltijos valstybių nepriklausomybę. Api
budinęs Crippso žygių reikšmę, sako, kad lietuviams tai 
dar vienas pavojaus signalas, pareikalaująs budrumo 
ir aktyvumo. Jis rašo:

“Kuo tas aktyvumas šiuo momentu turėtų pasi
reikšti? Visų pirma lietuviams piliečiams baigti su- 
siorganizavimo darbas ir išeiti gyveniman su kon
krečia darbo programa. Kalbų užtenka — daugiau

.. darbų.
“Antra, organizuotiems Lietuvos piliečiams, ben

dradarbiaujant su Lietuvos pasiuntinybėmis suor
ganizuoti Lietuvos vyriausybę užsienyje. Tiesi, sa
koma, kad Amerikoje kol kas sunku tai būtų įgyven
dinti. Bet kodėl nepaaaėginti, kurioj nors P. Ame
rikos valstybėje? Momentas tam palankas. P. Ame
rikos valstybės kuone visos nutraukusios diploma
tinius santykius su ašimi. O Su bolševikiška Rusija 
taipgi neturi nei diplomatinių, nei prekybinių santy
kių. Reiškia nėr kam kliudyti. Kodėl gi nepamėgin
ti? Po kiek laiko, gal būt pavyktų gauti pripažini
mas sudarytai vyriausybei iš Washingtono, ar net 
Londono.

“Gyventi saldžiomis svajonėmis, kad palankių ap
linkybių dėka atgausime laisvę ir už tat neišvystyti 
veiklumo iki kiek yra galima, būtų lengvapėdiškas, 
be atsakomybės jausmo rizikavimas gyvybiniais Lie
tuvos reikalais. O vis dėbso, kada nors prieš Lietuvą, 
visi dabar laisvėje gyveną visoki veikėjai, žurnalis
tai, diplomatai, turės pasakyti, ką jie veikė paverg
tosios Lietuvos naudai?”

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 11 d.)

įsakė apginkluoti laivus... 
Prezidentas Wilsonas, paga
liau, nusprendė apginkluo
ti armotomis Amerikos pre
kybos larivus, plaukiančius 
į Europą. Be to, preziden
tas išleido proklamaciją, ku 
ria šaukia kongresą specia- 
lėn sesijon balandžio 16 d.

Prūsai miršta badu... Pra
nešama, jog kai kuriose Prū 
sijos vietose gyventojai mir 
šta badu. Trūksta maisto, 
siaučia epidemijos. Iš prie
žasties bado žmonės žudosi. 
Tėvai žudo savo vaikus, nes 
negali žiūrėti į tuos išbadė
jusius mažyčius.

Mūšiai ties Ryga... Ne
toli Olai, tarp Rygos ir Min
taujos, ėjo smarkūs mūšiai. 
Tuos mūšius laimėjo rusai, 
priversdami vokiečius pasi
traukti.

Jupgt., Jfalst,, 17,600,006 
katalikų... 1917 m. “The Of
ficial, Catholic Ddrectory” 
praneša, kad Jungtinėse Val
stybėse yra 17,022,877 ka
talikai. Skaičius paaugo 
458,770 asmenimis.b

Minėjo šv. Kazimiero die
ną.... Spring Valley, III., lie
tuviai gražiai minėjo šv. Ka 
zimiero dieną. Apie tėvynės 
meilę kalbėjo kun. A. Deks
nys ir L. Šimutis. Ta proga 
parinkta Tautos Fondui au
kų.b

625 žmonės nuskendo.....
Anglų transportinis laivas 
“Mendi” susidaužė su kitu 
laivu ir nuskendo, žuvo 625 
afrikiečiai darbininkai.b

Maisto stoka Vokietijoj...
Visoje Vokietijoje trūksta 
maisto. Kai kurių didžiųjų 
miestų gyventojai yra ver
čiami badauti.

žmogaus mintis panaši į 
pilvą. Ne svarbu kiek mes į 
jį įdedame, bet kiek jis su
virškina (digests).

Turėti boti dasgiM
“Amerika” rašo:

“L. K. Snaivienymas nuo 1901 metų iki šių metų 
pradžios mirusių narių šeimoms bei artimiesiems yra 
išmokėjęs 2 mil. 92 tfikSt. dolerių. Suairgusiems na- 
mokėjo 1 mil. 429 tūfcst. dol.

Per 40 metų L. K. Susivieinymas savo nariams yra 
išmokėjęs daugiau pusketvirto milijono dolerių. Tai 
daug sakanti suma. Ne vien jos skaitlinės svarbios.

Svarbus lietuvių katalikų susipratimas. Bet to su
sipratimo galėtų ir turėtų būti žymiai daugiau. Mūsų 
Susivienymas turėtų savo eilėse skaityti bent 25,000 
narių. O nėra nė pusės to.

Padirbėkime, kas galime ir kas privalome.”
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.šnekesį
Po svietą pasidairius

Jonas Bimbalas, nemokąs 
net ABC balšavikų paskai
tyti, bet dedasi dideliu bal- 
šaviku dėl to, kad bažny
čion neina, suėjęs anądien 
savo pažįstamą. Miką Juo- 
kaitį, paklausė:

— Drauge, vakar buvau 
balšavikų prakalbose. Kad 
jau spyčiavo, tai spyčiavo. 
Man besiklausant net seilės 
per burną varvėjo. Butum 
girdėjęs. Ai, ai...

— Apie ką gi jis taip spy 
čiavo? — paklausė Juokai- 
tis.

— O, apie viską, apie vis 
ką; negaliu tau ir išpasako
ti. Sakė, kad kai balšavikai 
visam sviete sukels revaliu- 
ciją, tai tada visam narodui 
ir visiems žmonėms bus tik
ra liuosybė.

— Aš manau, kad tai bus 
nepergeriausia, — atsakė 
jam Juokaitis. — Aš tau 
galiu net faktais prirodyti.

— Nu, nu, prirodyk, pri
rodyk, jei esi mandras. Bet 
nemanau, kad tu galėtum 
subytinti mūsų spykerį.

— Na gi, žiūrėk. Kai žmo 
gui pilve pasidaro balšavi- 
kiška liuosybė, ar tada jam 
gerai? Manau, pats esi tai 
patyręs ir ant savo pilvo. O 
pasidarius balšavikiškai liuo 
sybei visam sviete būtų dar 
prasčiau.

— Ju bet, — pratarė, bal- 
šavikijos žinovas ir padėko
jo Juokaičiui už faktišką 
prirodymą blogumo balšavi- 
kiškos liuosybė3.

Vienam mitinge tarp kit
ko išėjo šneka, kaip yra 
sunku išrišti klausimas, kas 
yra geriausias. Visiems at
rodė, kad tai pats sunkiau
sias klausimas. Tik vienas 
iš susirinkusiųjų klausės tos 
šnekos, tylėjo ir šypsojos. 
Pastebėjo tai kiti ir vienas 
jo paklausė:
— Ko tamsta šypsais? Tur 

būt, kitaip manai?
— Taip. Tas jūsų taria-

masis sunkiausias Klausi
mas yra vienas lengviausių.

— Kaip tai? Negali būti?
— Taip. Ir tai aišku: kas 

yra geriausias, kiekvienas 
tuoj sielos gilumoj pamąsto, 
kad jis esąs geriausias, to
dėl visai lengvai išspren
džia klausimą. Sunkumas 
prasideda tik tada, kai rei
kia spręsti, kas po jo yra 
geriausias? Antra vieta jau 
sunku yra paskirti.

Senas atsarginis kareivi, 
garbingai kovojęs po Na 
poleono vėliava, sumanė pa 
prašyti iš imperatoriaus 
pensijos. Paėmęs lakštą po
pieriaus užrašė: “Atsižvel
giant į nuopelnus ir 1.1, ir 
1.1. N. .N. Kareivio ir 1.1, 
jam ya suteikiama metinė 
pensija ir 1.1.”. Betrūko 
paties svarbiausio dalyko 
imperatoriaus parašo.

Rekomendacijų dėka, ga-V •vo imperatoriaus audienci
ją. Buvo įvestas pas Napo
leoną kaip tyčia tuo metu, 
kai jin buVo labai blogai nu 
siteikęs. Napoleonas šiurkš
čiai paklausė:

— Ko norite?
Kareivis su savo popie

rių rankose:
— Didybe, tiktai vieno 

žodžio!
— Na, gerai, vieną žodį! 

Bet žinokite, jei pasakysite 
du. tai aš jus tuoj sušaudy- 
siu!

Kareivis patiekė impera
toriui lapą griežtai sakyda
mas:

— Pasirašykite!

Jo Didybė perskaitė, nu
sišypsojo ir, dideliam inte
resanto pasitenkinimui, pa
sirašė. (D).

Džianai, tai šitaip tu el
giesi su manim, — išmeti
nėja žmona vyrui. —. Juk 
prieš vestuves tu visuomet 
vadinai mane savo turtu.

— Taip, taip... Ir kaip 
gailiuosi, kad tave, tą tur
tą, sau išsikasiau.

MUNICMOS SUNKVEŽIMY J SPROGIMAS
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' 2s?an8a apžiūrinėja vietą, kur prieš keletą dienų buvo 40 kambarių viešbutis, Seimą, 
N. C. Armijos sunkvežimis su 15 tonų mun icijos arti to viešbučio susidaužė su auto 
mobiliu. Susprogusi municija sunaikino viešbuti ir kitur, fienkis namus uždegė. 7 as
menys užmušta ir apie 100 sužeietę, Visa apylinkė kaip žemės drebėjimu sukrėsta,
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NUOTYKIAI IR VAIZDAI NUO MIAMI IKI ČIKAGOS

- Lietuvaitė garsėja pajūrio mieste. - Name, 
kur gamina "muvius". - Tris valandas žiūri 
į... šunį, ir dar pinigus moka. - Kaip Troškūnų 
žydelis pasidarė Floridos Joe. - Vanagai 
gyvatę lesnojo. - Dainuojantis bokštas. - 
Keliautoju himnas. - 20 metu nematė sniego.

CHICAGOJE IR AntMKES
Kas mūs nuveikta 
bėgiu dvieju mėnesiu

(Tęsinys)

Lyg tai būtų pietų ir 
šiaurės pasibučiavimas

Desėtką dienų pabuvus 
kitur, pradėjo mus ir ilge
sys kamuoti. Kai ėmė lie
tus sodriai žemę drėkinti, 
pasukome atgal į namus.! 
Paliai kelią matėsi platūs 
juodžemio laukai, šimtais į 
mylių iškastas kanalas, ku- Į 
rio uždavinys — žemę pa
versti derlingesne. Pakelė-! 
se vandenyje plaukiojo bal
tos gulbės, kitur vanagai 
suvažinėtą gyvatę lesnojo.

Sudiev, Florida...

mašinos langus besidairyti, 
artėdami prie Čikagos ėmė
me vėl dainuoti. Turėjome 
skanaus juoko, kol žodią po 
žodžio sulipdėme “ekskur
santų himną”:

— Sudiev Miami tu mie
liausia,

Sudiev ir Florida visa. 
Matyt

ęicero. — Reikia stebėtis 
iš Cicero Sv. Antano para
pijos žmonių veiklumo ir 
duosnumo.

Daug kas pasako; kad’ ci- 
i ceriečiai perdaug giriąs:
I Koke čia. pasigyrimas, jei 
įkalbama tiesa. Tik pažiūrė- 
kim, kas ciceriečių jau šį- 
met nuveikta. Imkim pir
miausiai paramą Amerikai 
jos kovoje už laisvę ir de
mokratiją. Iki šiol* per Sv. 
Antano “s pulką” Defense 
Bonds ciceriečiai išpirko už 
$55,000.00. Iki šiol aukų 
Raud. Kryžiui per lietuvių

paskyrė mums 
Aukščiausia 

Kad liko vien tik Čikaga.

vienetą, kuriam pirminin
kauja O. Atkočiūnienė, dr. 
Atkočiūno žmona, surinko 
$300.00.

Donfaatei susirūpins 
ne tik pofitikos, bei 
ir lietines reikalais

Kovo 2 d. lygia laikė spe
cialu susirinkimą sava ofi
se 8825 So. Western Avė. 
tikslu apsvarstyti keletą 
svarbių dalykų reikale besi
artinančių primary rinkimų,
Visų pirma, kad tinkamai ■ 
pradėti kampaniją, nutarta 

Į kreiptis į kiekvieną lietuvį, 
preeinlcto kapitoną ir šiaip 
lietuvius- turinčius politinius 
darbufiį kad ir jie bendra
darbiautų su lyga.

Toliau buvo svarstoma a- 
pis lygos rengiamą- Velykų 
sekmadienio įvykį, tai yra 
masinį- mitingą 3 vai. po
piet, o šokius 7 vai. vakare. 
Komisija, į. kurią įeina Stul-

HAKV Susirinkimai

Ateina diena ir Adyna 
Kad štokiardai orą smar- 

dina
Nei saulės nėr, nei okeano 
Sudiev, sudiev Florida ma 

na

Lake Wales miestelyje 
privažiavome nuostabaus 
gražumo dalyką — “Sing- 
ing Tower”. Ant aukštos 
kalvos sumūrytas aukštas J
tiesus bokštas. Tarytumei i Prie mielų lietuvių
to pastato viršūnę besivy- 
damos stiebiasi palmės ir 
pušys. Takai žydinčiomis a 
kacijomis išsodinti, vandens 
prūduose auksinės žuvelės. 
Bokšte ' įtaisyta tokia lyg 
varpų muzika, kuri vidur
dieniais išskambina klasiš
kus dalykus. Žalioje vejoje 
pušų šakos pinasi_su pal
mių, lyg tai būtų pietų ir 
šiaurės pasibučiavimas.
Per pyčių žemę

Ir vėl skubame. Šonuose 
kelio telkšo vanduo.

Po to, nauja “nata” ėmė
me žadinti naują viltį:

-— Nėra ko verkt, ką da
rysi,

Toliau pažiūrėkim į drau- pinas, Vasel, Jacka, Juozai 
gijas. Šįmet jų parengimų tia ir Dowiat, pranešė, kad 
buvo visa eilė. Ir visi sek- Lietuvių Auditorija jau už
mingi. Štai, Tėvų Marijonų 
Bendradarbių skyriaus pa

imta ir tikietai gaminami. 
Programa bus sudaryta iš

rengimas davė pelno $150.1 judamų paveikslų, dainų, 
Visų įdėjinių draugijų pa-1 muzikos ir kalbėtojų: ma- 
rengimas parapijos naudai joro Kelly ir McKeaugh, ku
davė pelno $60.00. Trečias 
parengimas, kuriam vado- 
vavo Amerikos Lietuvių Ka
talikų Klubas* pelno davė1

rį lyga rems į senatorius; 
teisėjas Zūris ir kiti. Nu
tarta pranešti, kad regis
tracija prasidės kovo 7 d.

$125.00. ŠiB pelnas paskir j ir tęsis iki 16 kovo. Kurie 
tas įrengimui “Vaikų Dar- ! tapo piliečiais, kurie per-

Jei važiuosį, tai ir grįši, iželio’’ rtifls mokykloje. Ket- 
Metus mieste pratupėsim,1 virtas parengimas Šv. An- 
Vėl važiuosim, kur nore- tano draugijos parapijos 

sim! naudai pelno davė $55.06.
Ta ra rai, rita tarra...

Mielas skaitytojau, jei su
tiksi kada mudu su kun 
Paškausku, tik suminėk, 
mielai užtrauksime ekskur
santų dainą. Bet ji pilnai

Penktam parengimui — tai 
buvo Lietuvos Nepriklauso

mame pavardes t kuriems su
ėjo 21 metai, kurie persi
kėlė į naujas vietas gali už
siregistruoti tarpe šių 7 die
nų nuvykę į artimiausią ug
niagesių stotį (Fire house).

mybės paminėjimas, cice- Ten rasite žmones įš Board 
riečia! gavo iš miestelio, of Eleotion Gommissioners,

— Jei nusiristum, — kai- neišreiškė mūsų minties — 
ba “draiveris”, — būtų a- Į juo labiau artėjome prie 

Čikagos, tuo labiau jautė
me, kad važiuojame į savo 
mielas vietas prie savo mie
lų žmonių

Dabar gi, prisimindamas 
tą malonų kelią, tas prava
žiuotas 3600 mailių, atsidus
tu:

men!

Džiunglės, nepraeinami 
miškai tūkstančiais akrų.
Kitur tik pušys ir — mažos, 
kaip kokios stambios žolės, 
laukinės palmikės. Daug 
ploto, Amerika gali dar daug 
žmonių išmaitinti.

Bet ir čia, šalia didžiulių _ — Viešpatie, koks gražus 
orendžių sodų, neturtingos 
lūšnelės, be pamatų ant ke
lių akmenų (kampuose)' pa
statytos, su išdaužytais lon 
gaiš. Važiuoja aprūdijusios 
mašinos, kurios geriau tin
ka į muziejų kaip ant tų 
moderniškų kelių: Pasiekia
me Georgijų, kaip* rašo net 
ant automobilių numerių —
“Pyčių valstiją”. Privažiuo
jame uolose kirstą kelią.
Vienur akmuo, kitur van
duo. Ir čia žmonės gyvena.
Aptinkame katalikų bažny
tėlę, mažą, su vienu altoriu
mi. Sekmadienį prie jos bu 
sas stovi — juo surenkami 
vaikai ir kiti tikintieji iš 
tolimesnių vietų išklausyti 
pamaldų.

Sekmadienį ant kelio dau
giau mašinų, daugiau bes1 
vaikščiojančių. Vienas vy RHF
rūkas važiuoja kojomis min
damas- dviratį, vairo nelai 
k y damas, rankose gi skam
ba- gitara.

Labai retai tesutikome 
arkliu važiuojančius. Dau 
giau pamatysi, kad autom.) 
billB, vežimas gabena arklį, 
negu arklys traukia vežimą

Tavo sukurtas pasaulis!
K. J. Prunskis

valdžios dykai busus žmo
nėms nuvežti ir parvežti. 
Šio parengimo ciceriečiai 
veikėjai išpardavė tikietų 
už $55.50. Šeštas parengi
mas ARD skyriaus pelno 
sukėlė virš $306.00. Be to, 
gauta trys garbės nariai.

Tai nėra joks ciceriečių 
pasigyrimas, tai tikri faktai 
iš mūsų veikimo.- Tiek nu
veikta per du mėnesius. O 
kiek draugijų dar ruošias 
savo vakarams ir kitokioms 
pramogoms.

A. Valančius.

kurie užregistruos.

Nutarta, kad egzekutyvė 
komisija priruoštų rezoliu
ciją ir priduotų reguliariam 
lygos susirinkimui apsvars
tyti Lietuvos padėtį. Gan
dai plinta, kad Rūsija no
rinti reikalauti visų Balti
jos- valstybių, kurių* tarpe 
yra ir Lietuva. Tuo reikalu 
ir lyga suinteresuota ir, jei 
reikės, trumpoj ateity kreip 
sis į S. V. prezidentą Roose- 
veltą. 8. Gurskis

KARALIENE SU NAUJAGIMIU
Vakarienė kuo. J. 
Ptunskiui pagerbti

Kad

m
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, Draugystės Palaimintos 
Į Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, ko- 

ARD nariams ir skyriams Vo 11 d. 7:30 vai. vak. Chi- 
šiuomi iš anksto pranešame, cagoB Lietuvių Auditorijoj, 
kad centro susirinkimas, ku 3133 s. Halsted St. Visi na- 
ria pripuola kovo 15 d., iš- riai malonėkit atsilankyti, 
keliamas į kovo 22 d. iš tošį Lucille S. Dagis, rast
priežasties, kad vajai para ______ —
pi jose dar ne visur įvyko
ir sunku butų skyriams su-
vest sąskaitas. Iki kovo 22 S’-goB aU8'rlnk‘m“ ivy>»
d. tikimės vajų didžiuma jau 
galės pilnai sutvarkyt pa-1 
j amas ir išlaidas ir sesu 
tems “gastinčių” atvežt1 
prieš Velykas.

kovo 17 d., 2:30 vai. popiet 
Gramonto salėj, 4535 So.

t"D įaugąs" Atum teievuoto) 1
Adm. Thomas C. Hari, 

buvęs U. S. laivyno vadas 
Tolimuosiuose Vakaruose i 
grįžo Amerikon. Apie karo 
stovį jis pareiškia turi vil
ties.

Raud. Kryžiaus lietaviŲ
uianofn vnilrimac vlvllvlv VviiMiiiGj

Ruošiama “bunco party”. 
Turėsime savo darbų 
parodėlę

Brigtiton Park. — Tyliai 
darbuojasi vieneto nares. 
Joa nemėgsta girtis. Bet jų 
darbai parodo, kad daug nu
veikia. Pirmininkės E. Stat
kienės- pranešimu mūsų vie
neto narės taip darbuojas, 
kad net pralenkė vienetas, 
kurie šimtais narių skaito.

Dabar daug darbuojama
si rengiamai pramogai, ku
ri įvyks kovo 16 d. Ven£e- 
liausko salėj. Tikimės, kad 
kaip darbe Raud. Kryžiui, 
taip ir šiai pramogai nares- 
pasidarbuos sukviesdamos 
savo pažįstamus, draugus 
ir sėkmės bus geros.

Merginos ir moterys, dai 
neprisidėjusios prie R. K 
darbuotės, prašomos ateiti į 
vieneto susirinkimus: rasit 
visokio darbo, kuri kokį 
mėgstat dirbti.

Pramogos vakare bus su
ruošta kaip ir parodėlė vie
neto narių atliktų darbų. A- 
teikit pamatyt, kokių gra
žių darbų moka mūsų mo
terys, merginos. Vienutė

Visų skyrių atsto 
vės prašomos dalyvauti, nes 
tai bus paskutinis susirin 1 
kimas prieš Velykas,.o reiks 
jau ir apie metinį seimą pa
sitart, kurs įvyks geg. 17 d. 

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Rockwell St. Kviečiami vi
si tavernų savininkai atsi
lankyti. Yra svarbių reika
lų. Kap.

“Feminine Fancies” L. R. 
K. S. kuopos susirinkimas 
įvyks šį vakarą Mickelber 
ry’s Log Cabin, 2300 West 
95th St. 9 vai. vakare. Vi
sos narės prašomos susirink 
ti, nes bus jaukus vakarė
lis svarstant svarbius Susi-1 
vienymo reikalus. Bus ir 
viešnių iš Beverly Hills apy
linkės. Fin. rast.

INCOME TAX us
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7338
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MUTUAL L1UUGK CO. 

1707 8. Halsted St.
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Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M 
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420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 
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Kviečia į "bunco'
Cicero. — Mot. Są-gos 2

Bridgeport. — Paminėji
mui vienų metų sukakties
atvykimo į Dėdės Šamo že-1 kovo 12 d renSla "bun-

, mę Jr vardadienio proga va- °°'' žaidim* parapijos ^e- 
karienė kun. J. Pmnakiui tainė)e- Kviečiame kaip ne
įvyks kovo » d » vai. va-1 rea’ uiP ir viaus a^'lanky-

' kone- 3v. Jurgio parap. sve JU' Bua dau« ''door Prize" ir 
tainėj-. ' K™4* dovana 

staliukui.
kiekvienam

Komisija
Vakarą rengia Frank Se ______________

meta» 38 Lituanioa. Jam Areštuotas Zion miestely 
gelbėti Marijonų, Bendradar-, namų padegSj'ag sibrand 
bių, skyriaus narės. Tikimės, gioom iš Lake apskr. kaiėji 
kad šis bankietaa bus vie- m0 pajmta0 į ligoninę. Jis 
nas geriausių. Kviečiame prarijo kcletą 9ulaulytų 
skaitlingai atsilankyti. skustuvėlių.

Vakares bu» paįvairintas 
programa. Skanią vakarie
nę pagamins gabios šeimi
ninkė*. Savo atsilankymu 
sutriksite paramos šaltį ir 
badą ke'nčiaDtiems Sibire 
tremtiniams.

Viena jauna trljų< vaikų, 
i motina pranešė Racino avė.

< "Di-Miru” Acm» ieinphoto>i i nuovados policijai, kad jau- 
Anglijos- karalienė našlė motina Mary laiko savo sū- nas vyras ją- įsivarė į auto- 

aaus Gloųceeter princo naujagimį kūdikį berniuką. i mobilį Ir išgėdino.

Angelo Casairyeo, 25 m. 
amž., pranešė savo drafto 
boardui, kad jis iš klasės 
3*A būtų nukeltas į 1-A, nes 
jo dvi seserys gavo darbus.

Great Lakęs Navai 
Training Station artimoj 
ateityje.bus reikalinga apie 
600 vyrų virėjų. Bus priima 
nu tik dirbusieji restoranuo
se.

tfHOLESALE
FURNITURE

DROKER
DiMinu room nors — pas
uok 8ET8 — BEDROOM 8ET8 
— RUOŠ — RADIOR — RE- 
miGERATORM — W ASHRR8 - 

manorls — novas. 
Urerttoed

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Averu
Telefonas REPUBUC 0061

NE4ICBINT KUR BCNA - NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAIKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

[T1ARCIJTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI j

Vlenlntėlifl Ir Smagiausias
Valminis Lietuvių Programų 

Amerikoje!
— DKAIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
VENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

i -■ -
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VISI ASMENYS TURĖS BOTI 
SUREGISTRUOTI GAUTI CUKRAUS

Kiekviena viešoji pradinė 
mokykla bus vieta registrą 
vimuisi. Mokyklos bus ati 
darytos nuo 7:00 ryto iki 
9:00 vakaro.

Mokytojos, principalai ir 
kiti pareigūnai rašys regis
travimosi korteles suvoku
siai publikai. Jei būtų rei
kalinga pašalinė pagalba, 
tai mokyklų superintenden
tas ją parūpins. Jis žino, ko 
ki asmenys yra tinkami tai 
pagalbai.

Registravimuisi mokyklos« 
bus atidarytos keturias die- i 
nas, apie ką paskiau bus pra , 
nešta.

Kiekvienos šeimos visi na 
riai turi būt suregistruoti. 
Tai gali atlikti šeimos gal
va — vyras. Bet jei jis dir
ba, jį gali pavaduoti jo žmo
na. Nepilnamečiai asmenys 
negali registracijoje atsto
vauti šeimos.

Registracija įvyks gauti 
racijoms knygeles su ženk
lais. Kito registravimosi ne 
bus. Tad šį kartą visi turi 
įsiregistruoti. Kas nesiregis

truos, neturės racijų knyge
lės, o be knygelės negaus šį 
kartą cukraus, o paskiau 
gal ir kitų valgomųjų pro 
dūktų, kai bus racijonuoja- 
mi. Tai kiekvienas turi įsi
dėmėti.

Kad sutaupyti Laiką, re
gistracijos dienomis žmonės 
raginami kreiptis tik į arti
miausias nuo savo namų mo 
kyklas.

Vienai šeimai tik viena re 
gistracijos blanka bus išra
šyta ir joje suminėti visi 
jos nariai. Reikia saugotis 
nedaryti suktybių — tai pa
čiai šeimai gauti dvi blan 
kas. Už tai numatytos aš
trios bausmės.

Komerciniai cukraus var
totojai paskiau atskirai re- 
gistruosis viešose High 
School mokyklose. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

RADlO
Išpardavimas

Paskutinė proga yra da
bar įsigyti naują, gerą, 
1942 metų Radio už žemą 
kainą. Kainos nėra pakel
tos, bet išdirbystė yra su
mažinta.

RCA Victor Radios, 
midget

$12.50 ir aukš.
RCA Victor Radios 

ir Phonograph

$49.50
RCA Victor Automatic 

Combination

$79.50
Kitos RCA Victor 

Radios po

$99.50 iki $450.00
Zenith 10 tubes Radios po

$89.50
Zenith Combinacijos po

$99.50
Philco Combinacijos po

$59.50
Philco Consoles po

$49.50 ir aukš.
Crosley, General Electric 
ir kitos Radios, lengvais 
išmokėjimais. Pasirinki
mas visokiu įvairiausių 
rakandų: Pečių, I^ovų, Ma
trasų, Karpetų, Elektri- 
kinės Ledaunės, Skalbia 
mų ir Dulkių Valytuvų 
Mašinos.

Pirkite dabar kol yra 
galima pirkti.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St. 
3409 S. Halsted St.

Telephone YARDS .KIŠK

Cicero visados
pirmoje vietoje

Illinois Defense Savings 
of the Treasury Department 
administratorius Norman 
Collins praneša, kad apsau
gos ženklų ir bonų pirkime 
Cicero miestas užima pirmą 
ją vietą Illinoise.

Bankai, taupumo ir pas
kolų draugijos ir mokyklos 
Ciceroj iki vasario 14 die
nos yra pardavę ženklų ir 
bonų vertės 3,002,965 dol. 
Kiekvienam tad Cicero gy
ventojui tenka apie 50 dol.

Į minėtą sumą neįimta 
parduoti bonai ir ženklą; 
Cicero pašte ir fabrikuose, 
kur darbininkams iš algų 
atitraukiamas nustatytas 
nuošimtis.

Collins sako, kad jei bonų 
pardavimo racija būtų visoj 
šaly cicerietiška, iki šioliai 
jiau būtų buvę sukelta dau
giau kaip šeši bilijonai dol. 
už apsaugos bonus.

. I

žymūs Ltetuviikj programai 
leidiami Budriko WCFL 1000 
Kil. Sekmadienio vakare 5:30 
iki 6:30.
WHFC 1450 Kil. Ketvirtadie
niais 7 vai. vakare.

BILLY CONN KARIUOMENftJE

("Draugu” Acme telephoto) 
Sunkiojo svorio boksininkas Billy Conn įstoja kariuo

menėn savanoriu New Yorke. Kairėje yra seržantas
(puskarininkis) William Gutler.

DIRBTI RANKA RANKON 
DĖL DIEVO IR ŠALIES
Tokiu šūkiu vaduosis Chi, 

cagos arkivyskupijos Šv.1 
Vardo 175,000 narių, kai jie 
kovo 22 d. pradės kampaniją 
savo organizacijon patrauk
ti kuo daugiausia vyrų.

“Dirbti ranka rankon dėl 
Dievo ir šalies” šūkį šių me
tų narių prirašinėjimo tal
kai paskelbė arkivyskupijos 
Šv. Vardo draugijų unijos 
ekzekutyvis boardas. Jis tai 
padarė pačiam JE. arkivys
kupui S. A. Stritch patvir
tinus kampanijos programą. 
Pats Jo Ekscelencija reiškia i 
vilties, kad šiemet per šią 
kampaniją Šv. Vardo vyrų

skaičius padidės iki 250,000.

Šv. Vardo draugijų unijos 
ekzekutyvis direktorius kun. 
E. J. Kelly pareiškia, kad 
unijos narių skaičiaus dau
ginimu bus žymiai praplės
tas religinis žmonių akfivu- 
mas ir platesnis dalyvumas 
laimėjimo programoje.

Kiekvienoje arkivyskupi
jos parapijoje kampanija 
bus vykdoma iki Prisikėlimo 
(Velykų). Prisikėlimo gi die
ną nauji nariai bus iškilmin
gai priimti į šv. Vardo drau 
gijas.

Ištiriamas studento 
Kaltinamas suktybėmis dantisto protas

; Chicagoj suimtas H. G. j 
Smith, 36 m. amž., iš Ro-.

j chester, N. Y. Kaltinamas 
suktybėmis. Sakoma, jis iš 
General Electric Contract 
korporacijos suktybėmis iš
gavęs daugiau kaip 100,000 
dol. vertės įvairių reikmenų 
ir už tai tik dalį atmokėjęs. 
Rochestery jis buvo įkaitin
tas, bet iš ten pasprukęs.

Į psychopatų ligoninę pa
imtas John Mizera, 25 m. 
m. amž., Loyolos universite
to dantistas studentas. Ke
liais peiliais apsišarvojęs jis 
iš namų išvaikė visus šei
mos narius ir po to užsiba
rikadavo. Paskiau į policiją 
jis ėmė svaidyti peilius. Po
licija tik su ašarinėmis bom 
bomis jį sugriebė.

mu
X Federacijos Chicagos 

Apskrities susirinkimas įvy
ksta šį vakarą, Aušros Var
tų parapijos salėj, po pamal 
dų. Skyrių atstovai ir veikė
jai būkit visi. Susirinkimas 
labai svarbus.

X Kun. dr. A. Deksnys, 
šį vakarą po pamaldų Šv. 
Antano parapijos salėj lai
ko paskaitą mūsų organiza
cijų, draugijų ir bendro vei

Žemesniam Michigane 
daug sniego

Chicago Motor Club auto- 
istams praneša, kad žemes- 
niąjam Michigane tomis die 
nomis daug prisnigo ir ten 
pavojinga važinėti automo
biliais.

Kalbama, matyt, jis pami 
šo nuo sunkaus studijavimo. 
Ir priede dar ėmė vartoti 
svaigalus.

X Pranas ir Be n e ta Cicie
nai, 4945 S. Halsted St., La
bdaringos Są-gos 1 kuopos 
(Town of Lake) vakarienei 
parap. salėj, kovo 22 d., iš 
labdarių ūkio nupirko jau
tuką. Cicienai pasižymi ne 
tik duosnumu, bet ir veiki
mu. Be to, Beneta yra nuo
latinė "Draugo” korespon
dentė.

X Mutual Savings and 
Loan Ass’n direktoriai su
sirinkime Raud. Kryžiui su
aukojo $22.00. Ši "spulka” 
yra lietuvių vedama ir vie
na didžiausių Chicagoj. 
“Spulkos” pirm. yra J. Ka
zanauskas, o sekr^-ižd. B. 
Kazanauąkas. Aukos’ per
duotos R. K. West Side Rė

kimo klausimais. Visi kvie- tuvių vienetui. Savo aukas 
čiami atsilankyti. Ypatin- Raud. Kryžiui vestsaidiečiai 

prašomi siųsti per lietuvių 
vienetą.

gai svarbu veikėjams.
X Walter Šimkus, dirbąs 

McCormick dirbtuvėje, yra 
oficialus reporteris iš 60-jo 
departamento mėnesinio 
laikraščio “Reaper”, leidžia 
mo International Harvester 
Go. McCormick Works dar
bininkams.

X CulturaJ life in Lithua- 
nia — apie tai kalbės an
glų kalba jaunimui prof. K. 
Pakštas. Paskaita bus penk
tadienio vakarą, Internatio
nal House, 1414 E. 59th St.

X Frank Bielskis, plačiai 
žinomas Bridgeporto muzi
kantas, neseniai savanoriu 
įstojęs į U. S. marynus, pra
neša, kad tapo priimtas į 
karinį beną ir leista net nau
dotis sava triuba. šiomis 
dienomis tėvas išsiuntė sū
nui triūbą.

X “Chicago Subway” — 
tokiu vardu filmą bus rodo- 

1 ma Lietuvių Auditorijoj ko- 
I vo 12 d. vakare per demo
kratų 11-to wardo susirin
kimą. Įžanga nemokama. 

i Visi kviečiami pamatyti.
X Sasnausko choras, gir

dėt, šįmet ruošias paminėti 
Česlavo Sasnausko 75 metų 
gimimo sukaktį, kuri pri
puola birželio 7 d. Paminė
jimas programoj būsią pas
kaita iš didžiojo Lietuvos 
kompozitoriaus gyvenimo ir 
koncertas jo kūrinių.

X Kazimieras Smith, už
eigos savininkas prie kam
po 23 ir So. Leavitt gatvių 
vardadienio ir gimtadienio 
proga turėjo labai daug sve
čių, kurie nuoširdžiai buvo 
vaišinami.

X Petras černauskas prieš 
kelias savaites buvo pašauk
tas į Karo Departamentą. 
Šiuo laiku tarnauja kaipo 
“effidency expert”. Jis yra 
sočikagietis.

X Vaclovas Kavaliauskas, 
sūnus Antano ir Salomės 

į Kavaliauskų, gyv. 5041 So. 
' Artesian Avė., šiandien iš
važiuoja į Dėdės Šamo ka
riuomenę. Pavyzdingam jau
nuoliui buvo surengta atsi
sveikinimo puota kovo 8 d. 
Linkime jam geriausio pasi
sekimo. ’v *

X LRKSA 163 kp. pra
ėjusį sekmadienį laikė su
sirinkimą, kuriame > nariai 
parodė daug susidomėjimo 
kovo 29 d. būsimu vakaru 
— koncertu ir “diktatorių 
mirties šokiu”. Vakaro pa
sisekimu daug rūpinasi val
dyba ir komisija — J. Mic- 
keliūnas, P. Čižauskas, P. 
Gailius, A. Poškienė, Var- 
kalienė, P. Pumputis ir vi
sa eilė kitų darbščių kuopos 
narių.

'X Liet. Vyčių Chicagos 
apskrities dvasinė puota šv. 
Antano bažnyčioje praėjo 
iškilmingai. Visos Chicagos 
kuopos buvo atstovaujamos. 
Kleb. kun. I. Albavičius lai
kė šv. Mišias, o kun. Gri
nius paskkė pamokslą. Gra
žiai giedojo Vyčių choras, 
vedamas L. Šimučio, Jr. Y- 
pač žmonėms patiko “Avėt . I » » • -
Maria” ir giesmė į šv. Ka
zimierą. Po pamaldų para
pijos salėj buvo pusryčiai, 
kurių metu pašakyta eilė 
kalbų.

X Jurgiui Paškauskui, pa
šauktam į U. S. kariuomenę,

Iv. tačiau kas sekmadienis , n < - m -v
. „ ° tt__ l H* F- A- lmones (Ciceroje)

darbininkai buvo suruošę 
išleistuves namuose 1616 So.
49 Avė. J. Paškauskas yra

X Ona Linkonienė, Auš
ros Vartų parapijos choro 
narė, šiomis dienomis su 
sūneliu išvyko į svečius pas 
tėvus į Brooklyn, N. Y. Lin- 
koniai turi įsigiję reziden
ciją La Grange, 111., mieste-

atvažiuoja į Aušros Vartų 
bažnyčią ir gieda chore.

X Šv. Vardo draugija Šv. 
Mykolo parapijoj trečiu syk 
bando leisti mimeografu 
spausdinamą Laikraštuką 
“Our Parish”. Redaktorium 
pasirašo Ed. Slautas, padė
jėjais V. Šimkus, L. Andri
jauskas, J. švedas, Jr. Pra
eitais metais du syk bandy
mas leisti laikraštuką nepa
vyko.

neseniai atvykęs iš Lietu
vos pas savo dėdę kun. J. 
Paškauską. Yra narys šv. 
Antano draugijos, šv. An
tano vardo "spulkos” revi
zijos komisijos ir Ateitinin
kų draugovės. Atsisveiki
nant įteikta dovana ir ant 
galo sugiedota Lietuvos him 
nas.

5-

UZTIK RINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto janls 
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS 
"DRAUGO" RAŠTINĖJE .

PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 
KONSTANTAS J. SAVICKAS

Niekuomet negali pats bfl- 
ti laimingas, jei nebandys! 
daryti kitas laimingais.

Reikia bijoti to. žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė
jas pagelbės lietuviams išpildyti Ineome Tax blankas ir 
duoti atsakymus liečiant klausimus apie Ineome Taksus.

P-nas Savickas bus “Draugo” raštinėje iki Kovo 16 
dieną, nno 2-tros vai. popiet iki 7-tos vai. vakare. Išpil
dymas, paprastos formos, vienas doleris — kitos priei
nama kaina.

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs 
Iš anksto.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 

kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno Iš pardavimo namų, sta
kų ir 1.1, per 1941 metas;

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

c) Biznieriai turi išpildyti b ankas, jeigu įplaukos 
(Gross Ineome) buvo $1,500 ar daugiau.

Ineome Tax blankos turi bflti Išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo (Mareh) 16 d., 1942 m.-----


