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...«afa8 fHat govertuherrf of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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Prezidentas už
Nuo pat vokiečių-rusų pagalbą S. Rusijai

karo pradžios Stalinas šau
kė alijantus, kad atidarytų 
vakarinį frontą. Dabar, pa
vasariui auštant, Stalinas 
antrina savo reikalavimus, 
o jo atstovai Londone ira . partamentų sekretorius.
Washingtone tuos reikalą vi- f, , , , ,. ® Prezidentas nurodo, kad bumus kartoja. Žinoma, Stali
nas neatsimena to, kad kuo
met Europos vakarinis fron 
tas trūko ir lūžo nuo Hitle
rio smūgių, tai jis kurčias 
buvo prašymams atidaryti 
rytinį frontą. To alijantai 
iš mandagumo Stalinui ne
primena, bet aišku, kad da
bar alijantai ir be Stalino 
raginimų atidarytų vakari- 
nį frontą, jei prie to būtų 
prisirengę.

WASHINGTON, kovo 27. 
— Prezidentas Rooseveltas 
aštrų Laišką pasiuntė savo 
aukštiesiems valdininkams, 
įėmus karo ir laivyno de-

tų panaikinti visokie truk
dymai duoti pagalbą Sovie
tų Rusijai.

Paskutinėmis dienomis 
Maskva per savo ambasadą 
Washingtone nusiskundė, 
kad sovietai negauna sau 
tiek reikiamos pagalbos iš 
Amerikos, kiek buvo žada
ma. O pagalba karo reikme
nimis turi būti siunčiama. 
Maskva reiškia, kad ka-

Anglija ir Amerika laiko
si tos nuomonės, kad laikas 
veikia jų naudai. Šioje pu
sėje tikima, kad Hitlerio vi
sokios jėgos greičiau iš
seks, negu mūsų pusėje. To
dėl alijantai be aiškių prisi 
rengimų didesnių žygių ne
daro. Stalinas gi šaukia, 
kad jau šiemet reikia visas sPaudimą- 
jėgas įtempti ir viską rizi
kuoti. Atidėliojime esąs pa
vojus, sako Stalinas.

Galimas daiktas, kad Sta
linas mato savo jėgų išseki
mą ir todėl ragina alijantus 
tuoj dabar šiemet viską sta
tyti frontan ir eiti prie vis
ką lemiančių kautynių.

9
Pernai Hitleris Balkanuo

se karą pradėjo balandžio

atėjusnuojamą ofensyvą 
pavasariui.

Sužinota, kad U. S. vy
riausybė pasiryžusi dar ki
tą bilijoną dolerių paskolin
ti Maskvai, kad tik ji atsi-
laikytų prieš nacių pavasa- kų tautinė taryba padarė 

[sekantį nutarimą:
Taip pat sužinota, kad ka i “Lenkų tauta trokšta už-

ro reikmenų siuntimą Sov.
Rusijai blokuoja Amerikos "Pūtimus su jhttijk ir ki- 
kariuomenė8 vadai. Jie sa- tomis valstybėmis, 
ko, kad karo reikmenys pir “Nežiūrint į nepagrįstas 
moję vietoje yra reikalingos l*etuvių pretenzijas į len- 
nuosavai kariuomenei. I

Sikorski atlankė
Baltuosius Rūmus

WASHINGTON, kovo 27. 
6 d. Ta data jau nebetoli, j— Lenkų tremtinės vyriau- 
Kadangi Balkanai ir Ukrai- f sybės premjeras gen. W.
na randasi veik tokioje pat j Sikorski vakar antnikart pakartotinai atakuoja «»- bomboneši pašovė į 'tas. Šisklausiama iškeltas Au pozicijon, kad ji nesiprie- denartamentas

resby prieplauką. Vakar ke-1 liepsnodamas įkrito jūron ir stralijos parlamente. Nėra §įntų nacių p’anuojamui šį U' aepartam ntaspadėtyje, tai šiemet Hitle- priimtas (sakoma, kad tai 
ris dėl oro jau netrukus ga- i paskutinį kartą) prezidento 
lėtų pradėti savo “blitz- Roosevelto Baltuose Rū- 
kriegą” bent Ukrainoj. muose. Sakoma, tartasi Len 

• kijos pokarinių sienų klau-
Tarp daugelio svarbių ga- simu.

limų karinių veikimų yra į Kas sutarta, nežinoma, 
vienas ypatingai svarbus. Patsai gen. Sikorski klau-
Yra tas, ar Japonija puls siamas apie tai tyli. Tik pa " " _
Rusiją Tolimuose Rytuose? reiškia, kad viskas yra tvar Britai pagilina 
Čia galima štai kas pašte- koje. Matyt, pokarinei Len

kijai sienos užtikrintos.

lėtas japonų bombonešių 
svaidė bombas, šiandien gi 
tik du bombonešiai padan
gėse sukiojosi ir net 20 sy
kių pakartotinai puolė prie
plauką. Paskutinį sykį ta
čiau užpuolikams įvyko ne

bėri: jei japonai puls. Stali
ną Sibire, tai jie tą darys 
po nuodugnaus prisirengi
mo. Iš kitos pusės reikia at
siminti, kad Stalinas jau 
nuo senai turėjo nesusipra
timų su Japonija ir po kele
tą sykių yra įvykę tarp 
rusų ir japonų susišaudy
mų. Todėl ten rusai nuo se
nai yra taipgi

WASHINGTON. — Su
jungtos armijos ir laivyno 
pajėgos bendrai kovoti prieš 
submarinus Atlanto ir Pa
cifiko pakrantėmis.

tai valdžia ėmė varžyti cuk
raus vartojimą. Kompani- 

prisirengę. i jos, vartojančios cukrų, jau 
Tik tie prisirengimai galėjo suvaržytos, o dabar bus su-
būti susilpninti atitraukimu varžyti visi vartotojai.
kariuomenės ir karinės me
džiagos į europinį frontą.

Kad prisidėti prie karo 
laimėjimo ir kad išvengti 
aštrių valdiškų bausmių, tai 

Atsimename, kad praėju- prie visų dabartinių val- 
sio karo metu iš valgomųjų džios parėdymų reikia rū- 
daiktų su cukrum buvo įvy- pestingai prisitaikyti. Jei 
kusi didžiausia bėda. Tąsyk karas ir labai užsitęstų, jei 
cukraus kainos labai kilo varžymai padidėtų ir pa- 
ir pagalios jo visai buvo daugėtų, tai vistiek pas 
pritrūkę. Kad dabar ko mus nebus taip bloga, kaip 
nors panašaus neatsitiktų,1 kad yra Europoj.

SPROGIMO METU ŽUVO 31

l "Draugas” Acme leiepbotoi

Draugai ir giminės bando atpažinti kai kuriuos 31 žuvusio darbininko lavonus. Dar- 
ro reikmenų ji gyvai reika- bininkai žuvo kai šimtai dinamito svarų sprogo peranksti kalkių kasykloje netoli Eas- 
linga. Nes be to neįstengtų ton, Pa.
atsilaikyti prieš nacių pi a- . _____________________ . __________

IR VĖL LENKAI REIŠKIA 
PRETENZIJAS Į VILNIŲ

dijo technikas.
Policija praneša, kad jos 

Gausingiausias kolonijas tu kampanija prie svetimša- 
CANBERRA, Australi- jri japonai. Susibūrę į orga- liūs priešus vos tik prasidė

ta, kovo 27. — Atvykę Aus- nizacijas. Turi radijo trans- jusi. Ji žada iškelti įdomių 
Žiniomis iš Londono, len-i kišką Vilnių, lenkų tautinė tralijon U. S. kareiviai štai- ! liavimo aparatus. Policija dalykų apie svetimšalių

miršti.

taryba visos lenkų tautos , S& susimetė vesti austrdlie- 
vardu reiškia lietuvių tau-: tęs. šios greitosios santuo-
tai linkėjimus atgauti ne-1 kos yra negeistinos, nes . praneša Vokietijai ir Japo- nos darbus.

1 priklausomybę kpį> - nacių ' joms pastovumas neužtikrin 1 (
okupacijos pasiliuoaavimo ir tas. Kaip žinoma, greitosios 
bendradarbiauti su kitais; santuokos dažnai pasibai- 
vidurio ir rytų Europos1 gis išsiskyrimais, 
kraštais”. Prieš tas amerikiečių san

BERNAS, Šveicarija, ko- norima patirti dalykų stovį 
kų vyskupai. Juos paremia Vo 27. — Patirta, kad Vo- ir padaryti išvadas, ar tur- 
ir protestantų dvasiškiai, kietija pradėjo diplomatinį kams verta susidėti su Hit- 
Katalikų vyskupai sako, ofensyvą Balkanuose, kurio leriu.
kad amerikiečiai į Australi- tikslas yra Bulgariją įtrau- I 

CANBERRA, Australija, laimė. Australai priešlėktu- , ją atvyko kariauti, bet ne ktį atviran karan prieš sov. Cl^ A
kovo 27. — Japonų lakūnai vinėmis patrankomis vieną dėtis į santuokas. Rusiją ir Turkiją pastatyti |\AKU Ll vA

Japonų lakūnai pakartotinai 
atakuoja Moresby prieplauką

tuokas su australietėmis iš
kėlė griežtą protestą katali-

spaudai cenzūrą
LONDONAS, kovo 27. —

dingo. Kitas bombonešis po 
tos pirties išnyko dausose.

Karo vadovybė aiškina, 
kad japonai lakūnai bandė 
prieiti prie airdromo ir jį 
sunaikintu Bet neįstengė to 
padaryti dėl priešlėktuvinių 
patrankų veiksmo.

Japonų įsiveržimas Aus- 
tralijoon tikrai numatomas. 
Australai pasiryžę gintis. 
Jie daug pasitiki vyriausiuoBritų vyriausybės atstovas|ju e a.|CŪzijos vyriausybė išleido Ofensyvui planai sudaryti

__ 1____________ i_____ j J O ** O1* I nomo iatabn-Yio S PlTIPt. nAFLlll.parlamente pranešė, kad i 
aštresnė cenzūra užtraukia
ma užsienių koresponden
tams ir spaudai. Pažymėta, 
kad iki šioliai paviršiniai 
cenzūruotos užsieniams ži
nios sukeldavo daug nesusi
pratimų tarp sąjunginių 
valstybių. Be to, pasirodė, 
kad pati britų spauda pa-
galiau pradėjo labai neap- kalba hus transliuojama ir iškėlė aikštėn, kad sausio Tik žinoma, kad Bulgarijos
dairiai elgtis. Tad kas nors 
turi būti daroma, kad su
mažinti priešui pasitenkini
mą.

WASHINGGTON. — Ka
ro gamybos boardas paskel
bė nuosprendį kad gyvento
jai perpus sumažintų arbat
žolių vartojimą.

naują įstatymą, nukreiptą anksčiau. Bet šiemet nepap 
prieš žydus. Nurodyta, kad rasta sunki žiema pakenkė 
žydų pavardės būsią patik- Hitlerio planams. Tad žygių 
rintos pradėjus 1870 me- pradžia atidėta iki bus šu
tais. Be to, žydams uždraus laukta šiltesnių dienų, 
ta keisti pavardes — var- i Bulgarų karalius Borisas, 

LONDONAS, kovo 27. — tori pseudonimus. kurs lankėsi pas Hitlerį, jau
Anglijos karalius Jurgis VI . grįžo į savo sostinę Sofiją,
rytoj kalbės per radiją savo ! NEW YORK, kovo 27. — Nieko nežinoma, kokius jis
imperijos valdiniams. Jo Trečiasis laivyno rajonas gavo Hitlerio nurodymus.

du gen. MacArthur.

Anglijos karalius 
kalba per radiją

Amerikai (9:00 P. M. Chi 
cagos laikas).

Karalius kalbės nacionali-

turis priešo laivus. Hess, kad jis nenualžudytų. Maskvai ir Berlynui. Iš jų 200,000 kariuomenės.
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Policija apnyko jų kolonijas 
ypač Sao Paulo provincijoje

Suimami daugiausia organizacijų 
vadai; kaltinami šnipinėjimais

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, kovo 27. — Sao Pau

ni j ai įvairias informacijas, 
ypač karinio pobūdžio.

lo provincijoje ir Sao Paulo i Policija gaudo ir suimdi- 
mieste ir apylinkėse brazilų nėja daugiausia organizaci- 
policija susimetė suimdinėti ■ jų vadus, tarp kurių užtin- 
įtariamuosius svetimšalius 1 karna buvę vokiečių ir ja- 
priešus — vokiečius, italus ' ponų karininkai ir kiti tų 
ir japonus. Iki šiandien jau tautybių intelektualai, ku- 
apie 280 asmenų suimta. Ir rie juk neužsiima žemės 
daugiau jų ieškoma. Suima ūkio darbais. Vadinasi, jie 
mi tik įtariamieji. Kaltina- turi kitokius užsiėmimus, 
mi šnipinėjimais savo šalių dirba slaptus darbus.

Vienoj puošnioj privačioj 
rezidencijoj areštuotas vo-

naudai.
Minėtų tautybių žmonės_ _ , .... kietis Niels Christiesen. Iš-Sao Paulo provmcųoje turi kad yra žymwJ fa.

U. S. kareivių San- &ausinSas kolonijas. Dau 
giausia verčiasi žemės ūkiu.

tuokos Australijoj

yra nuomonės, kad šių sve- agentų vykdomus šnipinėji- 
timšalių agentai per radiją mus ir jų penktosios kolo-

Visokie gandai plinta 
Balkanuose apie nacių žygius

praneša, kad japonai atnau-vienodų nuomonių. Vieni pavasarį ofensyvui prieš .. , . .
vadai santuokas peikia, kiti sov Rusiją turkų teritori- J*n° Pa^lusias atakas ^eS
už jas pasisako. Australijos jomis.' Naciai, kiek sužinota, orreP or y Įr a
vyriausybė pranešė, kad šisyra pagiryžę šį pavasarį ^aan. Pus:a8aU, Filipinuose, 
klausimas esąs svarstomas. apnykti Kaukazą ir tenai Gyne]ai stipnai laikosi. Sp« 
Nežinia, kas bus išpręsta.

Žydams varžymai 
Prancūzijoje

VICHY, Prancūzija, kbvo bės gelbėtų jo planuojamu! ją.

jama, japonai ĮsismaginaI užimti svarbiuosius žibalo 
1 šaltinius.
, Hitleris pageidauja, kad 
I Bulgarija ir kitos nacių Filipinų prezidentas Quezon 
okupuotos Balkanų valsty- lėktuvu atskrido į Australi-

sukelti naują ofensyvą.
Taip pat pranešta, kad

27. — Neokupuotosios Pran prieš sov. Rusiją ofensyvui. Japonų lakūnai pakarto
tinai atakavo Moresby prie
plauką, Australijoje.

Burmoje (Indijoje) japo
nai keliais kyliais veržiasi 
vakarų link.

Britų lakūnai sėkmingai 
puolė Kruppo fabrikus. Try 
liko bombonešių negrįžo.

Libijoje britų patruliai 
apie 40 mailių pasistūmė
pirmyn vienam fronto bare.*

Maskva praneša, apie sa
vo pavykusius žygius Smo
lensko fronte. Per Maskvos 
radiją pranešta, kad netoli 
Murmansko sovietų karo 
laivai išlaipino kariuomenę 
nacių užnugary.

Pranešta, kad Bulgarija

29 d. japonų submarinas už gyventojai nelabai palan 
10 mailių nuo Madras, Indi- kūs nusisukti prieš Sov. 
joje, nuskandino Amerikos Rusiją. Daugumas bulgarų 

nės maldos reikalu šį sek- prekybinį laivą (vardas ne- nusistatę nesikišti į sovietų 
madienį. | paduotas). Visa įgula išsi- nacių rietenas, kurios neži-

1 gelbėjusi. nia kaip gali pasibaigti.
BERLYNAS. — Praneša, į • Su&nota, kad Turkija

kad arti Islandijos nacių LONDONAS. — Britai namo į konferenciją pa- 
submarinas nuskandino ke- saugo nacių vadą Rudolfą kvietė savo ambasadorius naciams pagalbon skirianti
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KAS GIRMT WAUKEGANE
Palaikysim senį 
paprotį

Department of State 
VVashington, D. C.

Prieš pora savaičių buvo 
pasklidę gandai ir kai ku
rte pranašavo, tikrai neži
nodami drįso net ir susirin
kimuose skelbti, jog šįmet 
mūsų bažnyčioj nebus pa
laikytas senas paprotis, t. 
y. bažnyčia nebus atdara 
per naktį, nereikės kareivių 
sergėti karstą. Gal kai kam 
ir norėtųsi panaikinti šis 
gražus nuo seno įsigyvenęs 
lietuviškas paprotys mūsų 
kolonijoj, bet atsiminkim, 
jog mes ir taip perdaug 
sparčiai žengiam prie ištau- 
tėjimo, pamiršdami lietuvių 
kalbų, lietuviškus papročius, 
jos giesmes, dainas ir gra-, 7hnf

March 20, 1942 
Mr. A. J. Sutkus, chairman, 
Lithuanian Independence 
Day Committee
1007 Eight Str.,
VVaukegan, III.
Dear Mr. Sutkus:

By reference from the 
President your letter of 
March 6, 1942 with enclos
ed Resolųtion adopted by 
the Lithuanian Catholic So- 
cieties of Waukegan has 
been given to me for ac- 
knovvledgement.

You may be assured that 
the text of the Resolųtion 
has been noted and will be 
given due consideration, and

TOKSINO LIETUVIO ŽINIOS
Auka Amerikos
Katraoiiani nryziui

Haline. — Racino lietu 
vių draugijų bendra? komi
tetas buvo suruošus “bua

Skaityto jų balsei
Balsuoto jų dėmesiui

Kenosha. — Praėjo nomi
nacijos — balsavimai, bet 
jie buvo nesėkmingi, nes 

co” ir “card party” kovo 22 balsavom už tuos, prie ku-

žias bažnytines apeigas. Gai 
la, kad mes patys savo dar
bo neįvertiname. Kitatau
čiai mus už tai pagiria, kad 
mes, maža tauta, palyginus 
su kitomis, nudirbome dide 
liūs ir vertingus darbus, ku 
riais ir juos stebinam. O ta 
padarėm tiktai per susiklau- 
simą, nenuilstantį veikimą 
ir lietuviška energija. Sa
kysi, tu dabar esi ameri
konas, Amerikos pilietis. 
Tiesa, bet jei būsi, ar esi, 
geras lietuvis patriotas, tai 
būsi ir geras, arba geres
nis, Amerikos pilietis. Ki
taip ten bus toliau, praeitą 
sekmadienį bažnyčioj išda
linta Didžiosios Savaitės 
tvarkos lapeliai, kuriuose 
pranešama, jog, Didįjį šeš
tadienį, 7:30 vai. vakare bus 
pamokslas, kompletai ir per 
naktį žmonės melsis bažny
čioj. Karstą sergės draugi 
jų parinkti nariai. Susitai
siusios vyrų ir moterų gru
pės giedos giesmes.

Šv. Baltramiejaus choras
sparčiai rengiasi prie meti
nio šokių vakaro, gegužės 
3 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Vakaras pavadintas “Crys- 
tal Bali”. Komisiją sudaro: 
Izabelė Ke&kiūtė, Stella Lu- 
lis, Tomas Karašauskas ir 
M. Malinauskas. Choras eis 
prie šv. Komunijos sekma
dienį, kovo 29 d., per sumą 
10:30 vai. ryto.

Šv. Antano dr-jos
velykinė išpažintis ir šv. Ko
munija šį sejtmadicnį, kovo 
29 d., per 8 vai. Mišias. Vi
si nar<ai prašomi susirink
ti į Lietuvių Auditoriją 7:30 
vai. ryto. Iš čia “in corpore” į 
eis į bažnyčią.

Metinis susirinkifnas
Lietuvių Piliečių Klūbo į- 
vyks šį sekmadienį, kovo 29 
d. Lietuvių Auditorijoj 3 
vai. po pietų. Bus renkama 
valdyba, išduotas metų vei
kimo raportas, ir svarstomi 
klūbo reikalai. Nariai, arba 
norintieji įsirašyti, prašomi 
skaitlingai susirinkti.

Gauti at sūdymai

Minint Lietuvos Nepri- 
klauso.^yoės sukaktį kovo 
1 d. pi umta rezoliucija bu
vo pasiųsta prezidentui ir 
kitiems valstybės vyrams. 
Dabar gauta atsakymas nuo 
prezidento Roosevelto:

your expressions of 
support to the government 
are much appreciated.

Sincerely yours
Harold B. Hopkins 
Executive Assistant

Nuo senatoriaus Scott W. 
Lucas gautas sekantis atsa
kymas :
United States Senate 
Washington, D. C.

March 17, 1942
Dear Mr. Sutkus:

This will acknotvledge re- 
ceipt of your letter of re- 
cent date together with Re- 
solution.

The contents have been 
noted, and I do appreciate 
having an expression of 
your opinion.

With every good wish. 
I am yours for Victory

Scott W. Lucas
Lietuvės slaugės tarnyboj

Iš mūs kolonijos, kiek ži
noma, jau randasi dvi. Tai 
Lieutenant Amanda Rainis, 
duktė Uršulės Rainienės 
kuri neseniai pasiųsta į 
Sheppard Field, Texas, ir 
paskirta prie armijos slau
gių corps.

Taip pat tarnyboj raud 
si ir slaugė Ona Kundrotai 
tė, duktė senų gyventojų 
šios parapijos J. Kundrotų. 
Stovyklos vietos neteko su
žinoti.
Defense bonų ir štampų 
galima gauti raštinėj vietos 
veikėjo Antano Sutkaus. Čia 
randasi ir pašto skyrius.

Enrikas

d. Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj. Tikietų daugiau
siai išplatino Ona Dokšienė, 
V. Kasparaitienė, T. Petkie
nė ir Q. Sokelienė. Vietos 
klebonas kun. A. Jeskevičius, 
M.I.C., per pamaldas bažny
čioj parapijonams pranešė 
apie pramogą ir kvietė da
lyvauti. Parapija suteikė dy
kai svetainę. Mūs duosnioji 
geraširdė motinėlė Serafiną 
Kumpienė aukojo dešimtį 
tuzinų kiaušinių, S. Šepikas 
davė naudoti kortas, o Apaš
talystės dr-ja kauliukus. 
Prie valgių darbavosi T. 
Petkienė, A. Stulienė ir O. 
Dokšienė. Prie gėrimo Sta
sys Statkevich.

Viso pajamų turėta $54.- 
85.

Išmokėjimų buvo $14.42.
Gryno pelno liko $40.43.
Pinigai įteikti Amerikos 

Raudonajam Kryžiui.
Gaila, kad tokį kilnų, svar 

bų reikalą ne visi lietuviai 
remia. Radosi ožio užsispy^ 
relių, tuščios puikybės pasi 
putelių garbėtroškų. Bet ti
kiu laikas juos išgydys ir 
paseks susipratusius lietu
vius vienybėje veikiančius.

3004)00 Klausosi!

rių per ilgus metus mokė
jome aukštus taksus. Trum
pu laiku darbo žmonių val
dybai pabuvus miesto tvar
kytojais, taksai nekilo. O 
jei būtumėm išrinkę tuos 
pačius, būt buvę geriau.

Balandžio 7 dieną visi 
balsuokite už šiuos kandi - 
datus: į councilman už du 
— Martin Ferkin ir John 
Martin; į School Board už 
tris — Louis B. Rizzo, Cyrus 
Schilling ir Edward West- 
on. Būkite patriotai savo 
gerovei. Tėmykite “Drauge” 
unijistų skelbimą. Nepa

brista redakcijai
Gerb. redakcija!

Mąlonėkite atšaukti ne
teisingą fcinlią apie mane, 
tilpusią jūsų dienraštyje.

Kas rasė apie Džiko ir 
mano vestuves, tai darė, kad 
pakenkus kitiems mano pla
nams ir kad tuo padarius 
man nesmagumo. Tokiam 
sumanymui nėra teisybės, 
nei pagrindo. Aš neturiu 
nieko bendro su p. Džiku, 
net nei artimos pažinties.

Jei korespondentas pasi
rinko “Draugą”, kad mane 
užgauti, esu priversta per 
“Draugą” ir parodyti, kaip 
“malonus” yra man tas jo 
pliotkas.

Su pagarba
M. B. Grigaliūnienė

Nuo redakcijos. Atsipra
šydama M. B. Grigaliūnienės 
už padaryta nesmagumą re
dakcija dar sykį prašo sa
vo korespondentų rašant 

tik
mirškite balandžio 7 d. Bal 
suokite patys ir kitus ragin- panašias žinias rašyti 
kitę. ' C. K. Braze | gerai ištyrus dalyką.

Amerikoj surūkoma tiek į 
ctgaretų per metus, kad 
kiekvienam žmogui tenka 
po 1,045. Didž.' Britanijoj 
surūkoma mažiau. Ten kiek
vienam žmogui tenka tik po 
646 cigaretus.

SUTAUPYK NUO $8 iki $HP!

J0» dabar ita.lie' pirklį vl.no arba 
dvlaublnlo regėjimo akiniu*, pritaikin
tu* gražlau»luo*u (rėinuosu, au aklų 
Megzamluavllniu, vlaku ų-.

ARCWAT ARINIAI. vl»o 4I1O OO 
N» intpHau — nadauKiau. . «P 1 O.UU

CUAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine

ŽSO S. Halsted St., prie Jackson 
Tel.: MONroe S7R4. (steigta 1 VI 1
Atsineškite šj skelbimą lr gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Solutlon.

DR. VAITUSH, OPT.
GiUTUVlb 

aJk.1V GYDYTOJAS
INTA*.

mėty prafctUukvtuMi akių 
taisyme Ar gydyme 

GERAI PBITA1KJAT1 AKINIAI 
patalaya kreiva* akla, trurs parogy** 
lr tollregyat«;
palengvins akių Įtempimą, prakaito* 
galvot akaudCJlmg, svaigimą lr akly

MOOSUNLUUAUSl, TOBULIAUSI 
UUZAfeLLMAVIMO MODAI 

Speciali atyda atkreipiama | vaiky

Akiniai pritaikomi tiktai kada ralkla 
VAhiAMJOS:

IU-to* Iki 6-lOa valandos kasdien. 
Bekmadicriais pagal autarų.

4712 So. Ashland Avė.
im. lARiia raja

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t s n k o mingai ui 
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KBAUTUVfiJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

Žymios veikėjos Onos So- 
kelienės brolis Juozas mirė 
kovo 3 d. Palaidotas kovo 17 d. Holy Cross kapinėse. 
Amerikoj išgyveno 29 m. 
Sirgo ilgus metus proto li
ga, bet prieš mirtį buvo pa
sitaisęs, vienok prisimetus 
kitai ligai užgesino jo gy
vybę. Velionis labai troško 
grįžti į Lietuvą, nes ten gy
vena jo žmona ir duktė.

Reiškiu nuoširdžią užuo
jautą 0. Sokelienei neteku
siai mylimo brolio! Be jo, 
mirė dar du ilgus metus iš* 
gyvenę Racine lietuviai: Jo
nas Beįnoravičius ir Jonas 
Karalis. M. Kasparaitis

TT. Marijonu misijos
Jersey City, N. J. — Šv 

Onos parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 30 iki balandžio 
5 d. — kun. Adomas Mar
kūnas, M.I.C.

Brockton, Mass. — šv. Ro- 
Roko parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 23 iki balandžio 
5 d. — kun. Jonas Jančiuą 
M.I.C.

Detroit, Mich. — šv. Jur 
gio par. baž. — kovo 20 iki 
bal. 5 d. — kun. V. Andriuš- 
ka, M.I.C.

Tėvu Pranciškonu 
misijos 1942 m.

Brooklyn, N. Y. — Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje, ko
vo 23 — bal. 5 d. — T. Jus
tinas Vaškys.

Montreal, Kanada — šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
kovo 29 — bal. 5 d. — T. 
Juvenalis Liauba.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vin 
cento par. bažn., bal. 10 — 
12 d. — T. Justinas Vaškys.

Amsterdam, N. Y. — šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, 
gegužės 10 — 17 d. — T. 
Justinas Vaškys.

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA — 

1441 So. «0«k Ąve, Cicero, U 
ToLf Ucere 7681

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

na
įgelt—minuoti Jaa m odarnli klaust* 
metodą. kuria ragtgmo ma

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

1801 8o. Ashland Avenne Kampa* 18-t—
Meftmaa OANAL MM-CUm 

osiao eauūnos •

»:!• n 8L

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOciONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
AotradieuiaiM, ketviriadieiuau 

ir Fuukladieuiam
V ataudus: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
Ji4/ S. Halsted St., Clucagu

Pirmadieniais, ireciadieuiuis 
ir Šeštadieniais 

Valandos: d — S popiet,

DR. f. C. WINSKUNAS
UIUIlUjAO UI

Ziuč W esi cermak Kuad 
uuko ten

Otiao vaL: 2—4 u 1—tt 
otuvuuj pagal sutarų.
7004 &o. raumenį Avenue

for Victory...
Buy
U. S.DEFENSE
BONDS
STAM1-S

Klausykis ir Tamstai

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ
WHIP —lOvnl. 1520 kil.— WHIP

SU: .....................................................

• Kaimiečių Kape! i ja

• Florutž (Lakstutė) Balsiutė.

• Baronas Burbulis ir Jo Krentąs 
“Challis”.

• Liūliuojančios Lietuvaites.

• Dingusių Asmenų Paieškojimas.

• Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas. 
P. Kai.

Šaltimiero Radio 
Advertkers

6912 Ro. We»tern Avė. • Pilietybės Pamokos.
Telephone: PROspect 4050 • Nasturtų Dainos.

“The IJthuanian Hour” • Lietuviikas "Barn Dance’ 
DaiJy-10:00-11:00 A. M. < jona8 Per6dna.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiao teL VTRginia 0036 

Rezidencijos tei: REV«rly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

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

Treėiadieniaia ! pagal sutartį.
1 I . ■ JI 'UI

Res. 6968 So. Talman Ąve.
Res. Tel. OROyek 

h EMloOffice taL
rsklll 0617 

lock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Va!.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAH AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vsk. 
Nedėliomis pegal sutartį.

Office UL YARda 4787 
Namų UL PROspect 1930

TeL YARda 6981.
Rea: KRNwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vaL: ano 1-3; nno 1:30-8:30
756 We» 35th Street

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Ui.

OFISO VALANDOS:
Nuo 8:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo RdOO iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rai* pagal sutarti.

T«L OANal 6198
Ofi. SIEKS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b s. » 

REZIDENCIJA:
6631 S. Californla Avė. 

TaL LEPubUc 7868

TaL CANai 6267
R«. tai.: PROspect 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI,

1821 So. Halsted Street

Rasidtpęįja: 6600 Bo. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popi*'

« iki 0 vai .ak>r»

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

Tet IARd> 8840

UK. G. VEZELIS
4645 bo. Atimanti Avenue 

aru 4 z ta b tiest
vaL: nuo a vai. ryto iki 8 vai. vak 

beretioj pagal sutarti.

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PEItK I. BRAZIS
uipriuAAa m caumuMiAa

6767 bo. totmlern Avė.
UK'iaO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki d vai. Vau 7 11d fl 
Naaadtaua pūgai autarų. 

Telefonas CANai 4796
uit rtitii j. Mimus

UlVX tJS. VmiiVI.UAO
1913 So. iftalsteu SL 

OFISU VALAMMJ: 2-4 u 7-tt 
ir pagal sutart). 

SekmadiesiaiB taipgi pagal sutarti.
Mea telMonas SLLiey 0444.

TeL YARda S146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

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

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

DR. AL. RAČKUS
O1DKTDJAS IR CtliRCRUAS

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAM JLM OHlMORGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MlDway 8880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak. 
Sekutad. nuo LO iki 12 vaL ryto.

TeL Oicero 1484

DR. S. fi. PALUTSIS
G Y b niuo Ali Ui UttAAUttUAd 

Kamp. 15los gat. ir 4uth Ct 
OFISU VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutart).

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TsL YARds 0094 

Rez. teL PLAga 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL disuą

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sntartp 
Ofiso teielonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRglnia 8421

Rez. Tel. LAFayetta 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

Jeigu Neatsiliepia —
8auk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 Ir nuo 6 Ud 8:80 vak. 
rreėiadieniaia nuo 2 Ud 4 popiet 

NsdiUomia Pagal Suaitarimą

TELEFONAI:
Glike — HEMloek 5524 
Emergency — call MWway 0001 
Res. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
raiMClAN AND SUKGLON

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

24UM W«st 63rd Street

Ofiao lr Res. TeL: LAFayeUe 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

N843 So. Halsted Street

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

8:41 vaJ. vakarui*. 
Sekmadieniais pagal Ru.-4ta.r1ma.

SKAITYKITE “DRAUGI"
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APIE KA DABAR GALVOJA JAUNOS ČIKAGIETES?

- Ką jos veikia laisvalaikiu? - Labai patinka 
joms jitterbug. - Myli Maironį. - Ar nebijote 
japonu? - Ką mano apie Hitlerį ir Staliną. - 
Trūksta cukraus, pristigsite saldainiu...

kote savo tėvyne — Ame- — Mes ne diplomatės, bet bet dabar padangų (tires)

Gyvenimas vėsulu veržia
si pirmyn. Senieji veikėiai 
nesulaikomai diena iš die
nos pasitraukia iš kovų a- 
renos. Ateina nauji žmonės, 
naujoji karta. Kokios nuo
taikos galvose ir širdyse tų, 
kurie už keletos metų pra
dės išplaukti į paviršių?

Kai tik peržengiu namų 
slenkstį mokyklos aikštėje 
sutinku visą būrį energin- 
kai beklegenančių jaunųjų. 
“Vyrai” muša bolę, ar ne
nuilstamai kasdien šoka kits 
kitam ant kupros — “Buck 
buck how many fingers up?” 
Bet aštuntokės mergaitės, 
kurių daugelis jau artėja 
prie “sweet sixteen”, yra 
rimčiau nusiteikusios ir 
mėgsta šnekučiuoti būriu 
subėgusios pas seserį mo
kytoją, ar apsupa ir kitą 
čia pasirodžiusį joms pažįs
tamą žmogų.
Kuo jos nori būti

— Sakykite, kuo jūs no
rite būti, kai baigsite mo
kyklą?

— Man patinka trys da
lykai, — pasakoja viena. — 
Norėčiau būti arba reporte
riu, ar sekretore, ar drabu
žių modiste.

— Aš norėčiau būti šo
kėja, — šneka kita. — Kai 
tik užgirstu muziką, tai taip 
ir keliasi kojos. Man dar 
patinka dekoravimas. Mano 
draugė turėjo savo šventę 
tai aš jos kambarį dekora
vau.

— Aš tai gal taip sau pa 
siliksiu “old maid”, — juo
kais pasako trečia, bet vė
liau rimčiau prideda: — O 
gal man pasiseks būti sese
rim vienuole, norėčiau mo

kyti vaikus, gal būt išvyk
siu kur į Afrikos misijas.

— Ką jūs veikiate laisvu 
laiku?

— Viską. Dažnai tai at
sisėdam ir skaitom. Ką skai 
tom? — Daugiausia viso
kius “džioksus”, iš laikraš
čių, kur su paveikslais. Kai 
būna bažnyčioje pamaldos.

riką, ar Lietuvą?
— Abi.

Nori aplankyti Lietuvą

— Ar nesirengiate aplan
kyti Lietuvos?

— Kai nebus karo.
— Ar turite savo mokyk

loje organizacijų?
— Taip. Jaunamečių mer-

manome, kad — Amerika.
1 Apie ruduosius ir 
raudonuosius

— Ar “nelaikinat” 
rio?

— No. Jis jau perdaug, 
jis nežino kada sustoti....

— O Stalino?
— No. Bolševikai buvo

Hitle

gaičių Marijos Sodaliciją. žiaurūs Lietuvoje.
— Bet šio krašto mo

kyklose yra mergaičių kilu
sių iš japonų, vokiečių, ita
lų....

— Mes pažįstame tokių, 
siausto pamačiau įsegtą me- Jos jau amerikietės. Kitos

Darome susirinkimus, ren
giame bendras vaišes ir vi
sokius kitus darbus atlie
kame.

Ant vienos mergaitės ap-

nebėra, kažin kaip bus su 
mano dviračiu...

— Kaip jums patinka ka
riai su uniformomis?

—Mano brolis kariuonie- 
nėj. Gražiai atrodo.

— O jeigu pradėtų atvež
ti sužeistus karius...

— Mes norėtume pagel 
bėti, žaizdas apraišioti.

Besikalbant — bažnyčios 
varpai suskambėjo kvies
dami pamaldoms.

— Eikime, — pratarė vie
na.

— Pasimelsime, kaJ ka
ras greičiau pasibaigtu.

K. J. Prunskis

Paryžiuje iš priežasties 
stokos gazolino, automobi
liai perplaunami per pus 
(skersai), paskui prie vie

dalikėlį. ir katalikės. Su jomis ge-
— Ir šventus medalikus rai sugyvename.

nueinam. Mes mėgstame nu- mėgstate?
eit į pamaldas.

— O kaip su “mūviaia”?
— Nueiname. Tai su ma

ma, tai vienos. Nueiname
kartą, du kartu per mene- J — O 
sį, ar net ir dažniau. Ge- žaisti?
riausiai patiko filmą “Men , _  Su
of Boys Tovvn”, patinka taip patinka. 
pat apie indijonus. į _  par

— Ar jūs klausotės ra 
— Marijos dienose mes dijo? 

nešiojame. Mes turime ir —Kai tėvai klausosi, mes 
rožančių. — Aš net tris, —I irgi girdime. Mėgstame kiau 
atsiliepė kitą. sytis muziką, istorijas, vai

ką jūs mėgstate dinimus.
1 Apie cukrų ir “talerius” 

“bole” labiausiai-| — Tiesa, dabar gi cuk-
.., raus mažiau, sunku bus su nesipentuojate 7■

— Kai kurios sakėt mėgs- Į _ No. Atrodo, kaip indi- j saldainiais-- 
tate šokius, kuris šokis la- jonės, kurios išsidažiusios. Mes jų daug nevalgo-

A. f A

biausiai patinka? 
— Jitterbug.
— O kaip mokykla, kas ateina?

jums sunkiausia? | _ Namus padedam išva-'
— Aritmetika, Geografi- (Išvažiuojame kur su.

KT ... . „ .. i me. Man tai kitas rūpestisNespoilinsim veidų. ; x _. ...... .— turėjau vilti, kaa gausiu 
Ką darote, kai vasara dovanų dviratį (“bicyklą”)

nos ir kitos pusėn nritaiso 
mos jienos arkliui pakinky
ti ir taip važiuojama ant 
dviejų ratų.

Dramblys savo nose gali 
ištraukti iš lentos įkaltą vi
nį.
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ja. Taxation, Istorija
— Kokia knyga jums la

biausiai patiko?
— O mes skaitome —

ghosts, mysteries. Man pa

tėviais.
— Ar nebijot, kad japo

nai čia gali ateiti?
— Kad reikėtų, mes “boi- 

sams” gelbėtume juos vyti
tiko “Little woman”, kur lauk- Padėtume šautuvu3 
aprašomas gyvenimas moti- užtaisyti. Bet vis dėl to pri- 
nos su keturiomis dukteri- eitume pirma išpa$.nties, 
mis. Jos gyveno labai netur- į tada jau kaip būtų, taip. 
tingai, pačios mažai ką vai-1 ^es jau pradedam rao-
gyti turėjo, bet kitiems vis 
padėdavo.

— O iš lietuviškų rašy
tojų?

— Mes labiausiai mylime 
Maironį!”

Viena iš būrio ėmė niū
niuoti :

— Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka,

Ten mūsų tėvynė graži 
Lietuva....

— Tai kurią gi jūs lai

kytis pirmosios pagalbos, 
kad reikės būsime “nursė- 
mis”, — pridėjo kitos.

— O jeigu mergaites pa
šauks?

— Eisime. Matėme mer 
gaičių kariškas uniformas. 
Patinka.

— Nebijote, kad atskris 
vokiečių pilotai ?

— Ne, mes perstiprūs, A- 
merikon neatskris.

— O kaip jūs manote, kas
laimės karą?

STEPONAS
LAURINAITIS

JONAS SHAULES 
gyveno 3243 Ro. Union Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 26 d.. 1:45 vai. popiet, 
1942 m., sulaukęs 50 m. am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., 
Triškių parap.. Jode jas kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Viktoria. švogerj Boles
lovą Szarauskus ir jų šeimą, 
2 pusseseres Uršulę Zaubrle- 
nę ir Moniką Szarauskus ir 
jų šeimas ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus. Lietu
voje paliko 2 seseris Barborą 
Švažienę ir Petronėlę Vainau
skienę. brolį Juozapą ir jų 
šeimas.

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos.

KOias pašarvotas Mažeikos 
k-opl., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės jvyks pirmad., ko
vo 30 d., 8:00 vai. ryto iš
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Shaules gi
minės. draugai ir pažįstami e- 
sat nuošlširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti Jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sesuo,
švogcrls ir Pusseserės.

Ixiid. Direkt. Mažeika and 
Evanauskas, Tel. YARDS 1138 
—1139.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
hri.P VVANTED — VYRAI

KIŠENIŲ 8IUVEJOS — patyrė prie 
vyrų kelnių. Atsišaukite pilnai pri
sirengė stoti prie darbo.

CRESTWOOD. 303 W. Monroe

BROWN & SHARPE AUTOMATIC 
SETTER ir OPERATORIUS. Taipgi 
MILLTNO MACKTNE HAND ir 
JRANKTU GAMINTOJAI.

REYNOLDS ELECTRIC CO. 
2650 W. Coturjess

O P F It A T E R K O S
Patyrusios. Aukščiausia mokestis, 
geros darbo sąlygos. "Front nu
kers” prie ‘‘single need'e” mašinų. 
Kreipkitės prie M<ss Durfee, ant 
3člo aukšto iš priešakio.

1725 W. NORTH AVĖ.

TI RRFT LATRE OPERATORIAI
Petyrę. Ats’SnnVlltn nr, 7:30 vol. rv
to — TI’THH,L PUMP CO., 839 E. 
ft^tb St , Ghieego.

TOOL IR DIE rURPp-TAI — su “iob 
shop” uaty-irv.n, "iniection" ir “plas- 
fic moid” 'š-Urbime A nvščta>isia.s už
mokestis inn<w, National Defense”. 

PANVO‘5 MFG. CO.
5“8 South Kn’mar

LATHE HANDS

VEITERKOS
PATYRUSIOS. DIRBTI PILNĄ LAI
KĄ AR LAIKINAI.

•8TINEWAV DRUG CO. (Office 
1104 South W*bash Avė. (5tb Fl.)

PARSIDUODA CICEROJE 
1629 So. 48th Ct. — 2 fletų. 6 ir 6 
kambarių, mūrinis namas, su karš
to vandens šiluma Ir dviem boile
riams naujai insuluoti. Parsiduoda 
už $9,200. Dėl pasitarimo telefonu 
šaukite LAWNDAT,E 7173 — Mr. 
Drake, arba CICERO 6405 — Mr. 
Cooke.

TRADE SCHOOLS

nAPiuviYR ąj yp* R^PTATiTAGI 
TTfcOTRR'1’! DIDUTE AT/OAS 

Prie ViMoklų “Defenae” Darbų !
Vyrai tarp 18 lr 44 m. aml. Išmokinti

**weldln». tool - die. machtnlat. ma-
chlno. body and fander. auto. d1»a«1 and 
avlatlon crniatructlon” I«lmok1nk1*e vienų 
t* ibį avarb'u nmš’n n-leinama kai
na par — Oreer Practical Shop Training. 
Kreipkite* n*-1 o m> Herrera

OREER SHOP TRATNTNO
2024 So. Waba«h — Calumet 4600

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Taisome visokius pinklus. Tsisvmaa 
nsmlntu pinklu tai mn.ii sneelalvbĄ. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai- 
unvimo sąrašo.
Prisiųskite plūklus paštu “parosi 
post". _____

28 NO. TOOMTU STREET 
Tel MONROE 1897

Pntvrę išdirhime labai atsakinguose į ___ TTET.P WOWWIi
..9 ADVERTISEMENT DEPARTMENTdarbuose. dirUant prfe d femse 127 Vn T»g»rbom strert

darbų. Darbai dienomis ar naktimis. , qpel.; RANdoinh 9488-9489 

NO”ELTY CO.MTLLS
4100 West Fullerton Avenue

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HEKMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
M47 SOUTH FAIRFIFI.n AVRNIIB 

TeL LAFayette 0727

Radio Programa* — 10:06 vai antradienio ir šeštadlanlo rytais 
iš Stoties WHIP (1020). au P šaltlmieru.

Jr

Mirė kovo 26 d., 1942 m.,
8:00 vai. ryto, sulaukęs gi
lios senatvės.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris. Sesuo Motina M. 
Baptistą (šv. Pranciškaus vie
nuolyno — Pittsburgh. Pa., 
Eleną ir Jos vyrą Antaną Va
siliauską ir jų šeimą. Ir Stel
la ir jos vyrą t4oną Teikertą 
ir jų šeimą: 9 anūkus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6809 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
kovo 30 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas } Gimimo 
Panelės švenčiausios parapi
jos bažnyėią, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž)stamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, 
Anūkai lr Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, tel. YARds 06 81.

(įsteigta 1889 m.).

°ETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Al flrma viri 50 m. ton pačloa 
•elmyno* rankose I

ARTHUR HINDES
Mirė Kovo 25. 1942, 11:30 v. 
ryto, sulaukęs 4 5 metų amž.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Aneilją (po tėvais Va
siliauskaitė iš Burnside); 4 
sūnelius ir 2 dukreles — vy
riausi 12 metų. jauniau9į 21/, 
metų: motiną Marijoną; 2
brolius William ir Alfred lr 
Ju šeimas: 2 švogerlus Domi
niką Podzuną ir Povilą Wat- 
son ir jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas Leonardo 
Bukausko koplyčioje, 10821 
8o. Michigan Avė.

iAldotuvės Jvyks pirmadie
nį, Kovo 30 d. iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Rožančiaus parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Vaikučiai, 
Motina. Broliai, švogeriai Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

ŠVIEŽIU DEŠRŲ 
KIMŠOJAI REIKALINGI

nHp: EmD,L»vnv>ut orri<-»<*

ARMOUR and COMPANY
43r«l Ir Parkers Avenue 
UNION STOCK YARDS

ATTTDMATTC SCRDW MACIŪNE O- 
UERATORIAT ir SĖT UP VYRAI — 
■Urbti prie B. & S. mašinų Aukš- 
C'au=io« algo- A-1 vyr-ms. Mokama 
'r “ov^rtime”. Dienomis ar nakti
mis darbai.

32°1 W. TAKE STREET

ATTTOAT at’C SCRk'NV VA^HUNE O- 
"KRATORTA I su nemaži'"' kain 4 
—•et,, nn.t.-’r’mo. t’inogi TOOL i,r DIE 
tSDTPT’O.J AI. P"tvrę prie “Ji'-s” —
“gauges” — “fivtures”. Gera užmo- 
Vo«t<8.
EVl'.RSnARP INC. 1800 VV. Roseoe

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo f vlrSmloėtas dar
bininku paleškanMaa įstaigas tr | 
•rlsas kuriu garsinimus matysite 
“Drauge” ateltvle. patartina toms 
pranešti iln-ho virš tn inkams. ka<1 
darbo garsinima skaitėte “Draime” 
Ir kad esate lietuviai Garsinaoėioa 
įstaigos tokiu tnfnrmaeiln reikalau
ta ir kadangi lietuviai vra laikomi 
aukStot vtetot kaino geri ir pegei- 
dauaml darbininkai, boa kims daug 
lengviau gamti darbus nnaiškėtant 
rtešvelnėtoma tnfnemarllnms

RETKATINGA — vyras ar moteris, 
prižiūrėti namu Geras atlveinimaa. 
Atni®a”ktte es—enUkai tarp 9:30 vai. 
rvto ir R:O0 vai. vakare.
P. CONRAD. 420 VVest 63-d Street

RENDTTO.TASI — 4 gražūs kamba
riai gražiai įrengtame “EngH«b” 
beismente. Apšildomi. Renda: $40. 
) mėnesi. Atsikrelnlrtte prie:

5914 RO. CAMPBELL A VENTE 
Tel. PROspect 8915.

HFT.P U’ANTFD — MOTERYS

OPERATERKOS _
Prie “single needle” mašinų, ir taip
gi OPERATERKOS prie guziku ir 
guzikams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės J

3021 NO. PULASKI ROAD

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

ŠIE NAMAI PARSIDUODA 
M.\RQUETTE PARKE

2-fletų. 6 lr 6 kambariu mūrinis 
namas. Karšto vandens šiluma: 2 
karams garadžius. Kaina — tiktai 
$7,500.00.

5-kambarių “bunga1ow". Furniso 
šiluma- Parsiduoda labai prieinama 
kaina.

Kreipkitės sekančiai:—
Telefonas: PROSPECT 1057

Pareišklte. kad norite pasikalbėti su
Mr MUcsys.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasK 
selcima Jūsų bimvja arka profesijoje.

Remkite tuos biznierius, kuriu pagarsinimus 
matote “Drauge”

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Išrinki t Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą 
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the LlthiMnlan Chamheg of Commerc*.

MODERNI MvldM PARODA: 
4635 W. WaHhington Blvd. 

TeL ESTebrook 8645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kandien 9 Iki 9 ▼„ vale; flritad. ir Sekm. 9 Ud 6 vai.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE | DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I J 701,P
West 4«th Street

Tel. YARds 0781-0782

I.ACHAWIC7, IK SfTN Al
2S14 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PIJLlman 1270

P J RIDIKAS
3854 Sonth Halsted Ttreet

Skyrių*: 710 Weat IRth Street 
Vlai telefonai: YARda 1419

J LTULEVTCTTTR
4348 Sonth Califomia Avenne

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARds 4908

ANTHONY R PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestem Avenne
Tel GROvehill 0142

S P MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661
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Trys metai sunkios vergijos
Šį mėnesį suėjo trys metai, kai vokiečiai okupavo 

Čekoslovakijos respubliką.
Per tris metus Čekoslovakijos žmonės nešė nepapras

tai sunkų nacių okupacijos jungą. Kiek tie žmonės nu
kentėjo, sunku viename trumpame rašinyje atpasakoti.

Pąčioje okupacijos pradžioje, kaip praneša čekų spau
da, virš 60 tūkstančių čekų patriotų buvo areštuota, 
uždaryta kalėjiman arba išsiųsta į koncentracijos sto
vyklas Dauchau ir Oranienburg, Vokietijoj. Šimtai jų 
buvo nužudyti, ar, dar blogiau, mirtinai nukankinti. 
Iš žmonių išplėšta visokio turto už bilijonus dolerių. 
Atimta žmonėms visokia laisvė, kuria jie naudojosi ir 
prie kurios laimingai gyveno. Kultūrinis gyvenimas vi
sai sutriuškintas, o ekonominis gyvenimas taip per
dirbtas, kad jis tarnautų tik Vokietijai.

Antrais okupacijos metais čekų gyvenimas dar La
biau buvo apsunkintas. Tikrai skaudus įvykis pergy
ventas 1940 m. spalių mėn. 28 d., kurioj dėta pastangų 
minėti Čekoslovakijos nepriklausomybės sukaktis. To 
pasekmės buvo tokios, kad tais pačiais metais lapkri
čio mėn. 17 d. naciai suruošė čekų studentų skerdy
nes. Išskersta apie 150 studentų. Apie trys tūkstančiai 
studentų uždaryta į koncentracijos stovyklas. Vienų 
metų bėgyje iš 800 jų mirtinai buvo nukankinta. Be 
to, uždaryti visi universitetai, techniškos mokyklos ir 
visos kitos aukštesnės mokslo įstaigos. Be studentų, 
tuo pačiu kartu nukentėjo visa eilė profesorių, moky
tojų ir kunigų. Daug darbininkų deportuota Vokietijon. 
Taip pat ir ūkininkų daugybė išvaryta iš nuosavųjų 
ūkių, kurie pavesti vokiečiams kolonistams.

1941 m. spalių mėn. 28 d. buvo trečiasis didysis na
cių suorganizuotas teroras Čekoslovakijoj. Šis teroras 
lietė visas visuomenės klases, šimtai visokių profeso- 
jų žmonių sušaudyta.

Čekų spauda Amerikoj sakosi gauna žinių iš Čeko
slovakijos visokiais aplinkiniais keliais, iš kurių aiš
ku, kad, nežiūrint didžiausio nacių teroro, čekai viso
kiais būdais priešinasi vokiečių okupacijai ir kovoja 
dėl savo laisvės ir nepriklausomybės. Prie to pasiprie
šinimo juos žymiai akstiną sudarytoji užsieny Čeko
slovakijos vyriausybė, kuriai vadovauja prezidentas 
Benešąs. Jie turi vilčių, kad toji vyriausybė ir taip 
pat iš pabėgėlių sudaryta čekų kariuomenė daug pri
sidės prie jų išlaisvinimo iš nacių teroro ir prie at
statymo nepriklausomos Čekoslovakijos respublikos.

Reikia nuoširdžiausia linkėti, kad Čekoslovakijos 
Žmonių vargai kuo greičiausia užsibaigtų. Ir ta pačia 
proga reikia priminti, kad šiandien ne vieni čekai ken
čia. Kenčia lietuviai, latviai, estai, lenkai, belgai, olan
dai, prancūzai, kenčia ir daug kitų tautų. Esame įsi
tikinę, kad su diktatorių sutriuškinimu, su demokra
tijų laimėjimu jų visų vargai baigsis ir jus visos at
gaus savo laisvę ir nepriklausomybę.

Mokytoju konferencija
Balandžio 6 — 9 dienomis Chicagoje įvyks labai svar

bi Amerikos katalikų profesorių ir mokytojų konfe
rencija. kurioj dalyvaus apie penki tūkstančiai asme
nų, būtent katalikų universitetų profesorių ir katali
kiškųjų pradžios ir vidurinių mokyklų bei kolegijų mo
kytojų. Referatus skaitys žymūs mokslininkai. Į šią 
konferenciją yra kreipiama labai daug dėmesio. Reikia 
neužmiršti, kad katalikiškos mokyklos ir Bažnyčios ir 
Amerikos gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį. Ne
abejojame, kari ir lietuviai pedagogai pasinaudos šia 
konferencija, kurios programa numatyta turininga ir 
įdomi.

Didžioji Savaitė
Rytoj svarhi ir reikšminga diena — Verbų Sekma

dienis. Po jos seka Didžioji Savaitė — Paskutinė Va
karienė, Kančiia, Prisikėlimas. Paskutinės gavėnios die
nos vadinama Didžiąją Savaite, nes tų dienų įvykiai 
patiesia pagrindus visam krikščioniškam gyvenimui — 
Viešpaties kančia, mirtimi ir prisikėlimu visai žmo
nijai atidaryti keliai į niekuomet nesibaigiantį — am
žiną gyvenimą.

Dėl to, Didžiosios arba šventosios Savaitės dienos 
iš kiekvieno sąmoningesnio krikščionies pareikalauja 
didesnio susikaupimo, daugiau maldų, pasninko ir dau
giau didesnių gerų darbų. Jei kitas gavėnios dienas 
praleidžiame lengvapėdiškai, tai paskutiniosios dienos 
prieš Velykas turi būti tikro pasninko ir tikrai gilaus 
susikaupimo maldoje dienomis. Jei negalime savęs prie 
to prisiversti, tai reiškia, kad mūsų gyveniman įsi- 
briovė kas nors nekrikščioniško, taisytino. Tuo atveju 
yra reikalingesnis dar gilesnis susikaupimas.

Jei kada, tai šiuo metu reikia mums visu rimtumu 
ir susikaupimu gilintis į Kristaus kančią ir mirtį. Pa
saulis, kurs užmiršo Kristų, savo Išganytoją, kurs ne
klauso Jo balso ir patarimų, turi būti patrauktas prie 
Jo kryžiaus keliais. Ir reikia neužmiršti, kad tik tie 
keliai veda žmoniją į garbingą Prisikėlimą.

Reikia visada turėti galvoje, kad ir sunkiausiomis 
ir tamsiausiomis žmonių gyvenimo valandomis Kris
tus visvien yra pasaulio valdytojas. Dievo Apvaizda 
visuomet yra gyva. Jei tik kreipiamės į Jį, jei klau
some Jo patarimų, Kristaus taika viešpataus. Neuž
mirškime, kad Kristus yra ir bus gyvenimo ir mirties 
Viešpats.

Ir aišku, jei per Didžiąją Savaitę gyvensime didžių
jų Kristaus gyvenimo įvykių dvasia, Velykos bus Ve
lykomis pilna ta žodžio prasme.

Apie vokiečiu likimą
Vienas aukštas valdžios pareigūnas, A. A. Berle, 

kalbėdamas New Yorke, pranašavo, kad šių metų va
sarą Vokietijos žmonės sužinos, kad nacių vadai prac 
laimėjo karą ir patys sau paruošė žlugimo dekretą. 
Jis sakė, kad esą gauta žinių, jog nacių vyriausybė 
jokių provizijų nėra numačiusi 1943 metams. Būk tai 
jau nebetaisoma karo pramonės nusidėvinčios maši
nos; mechanikai, labai reikalingi karo dirbtuvėse, jau 
yra siunčiami į frontus. . j,'

Tai patvirtina mūsų anuo kart padarytį teigimą, 
kad jei Vokietijos naciai nelaimės karo šiemet, jie nie
kuomet jo nelaimės. Išrodo, kad ilgam karui jie ir ne- 
besirengia. Bet kadangi šiemet naciai neturi jokių ga
limumų karą laimėti, todėl aišku, kad to laimėjimo jie 
niekuomet nesusilauks.

Gražus pavyzdys
Prieš pora dienų labdarių skyriuje paskelbėme, kad 

Antanas ir Kotryna Maneikai aukojo Labdarių Sąjun
gos statomai lietuvių senelių prieglaudai tūkstantį do
lerių.

Nežinia, ar kas į tai atkreipė didesnio dėmesio, ar 
ne, bet mes tikrai nuoširdžiai džiaugiamės, kad šiais 
laikais mūsų tarpe atsiranda tokių geradarių, kurie 
didesnėmis sumomis aukoja lietuviškųjų įstaigų palai
kymui. ši auka ypač yra giliai vertinama, nes senelių 
prieglaudai statyti pinigai labai reikalingi, tai viena, 
o antra — tą stambią auką duoda darbininkai žmonės, 
kuriems ji buvo ir sunku uždirbti ir sunku sutaupyti. 
Maneikai yra verti didžiausios pagarbos ir reikia ma
nyti, kad jų kilnų pavyzdį ir kiti mūsų tautiečiai paseks.

“Darbininkas” generolą Douglas MacArthurą, vy
riausiąjį santarvininkų vadą Pacifiko vandenyne, taip 
įvertina: “MacArthur stoja išlaikyti pirmus kvotimus 
kaipo didžiulės armijos generalissimus. Mažesniuosius 
kvotimus jau kuo puikiausiai išlaikė. Jis pilnas ugnies 
ir pasitikėjimo. Toki vyrai, net ir su laikiniais nepa
sisekimais susidūrę, lengvai nelūžta.”

e
Marija Aukštaitė, kanadiečių laikraštį “Neprikl. Lie

tuva” taip vertina: “Iš čia dvelks tiesa ir žmonišku
mas, čia kalbės Dievo ir Tėvynės meilė, čia pinsis po
ezijų vainikai, čia sukuriuosis pasaulinių audrų verpe
tai, čia prabils varguolio lūpos, čia plasnos kilnios mo
ters siela ir vyro herojiškumas.”
•
Amerikos katalikų organizacijos ir spauda rengiasi 

tinkamu būdu minėti Jo Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XII vyskupavimo sidabrinį jubiliejų, kuris pri
puola gegužės mėnesio vidury. Lietuviai katalikai taip 
pat planuoja šį jubiliejų minėti.

Žinokime, kad, pirkdami Jungtinių Valstybių Gyni
mo Bonus, stipriai remiame vyrus, kurie grumiasi ka
ro fronte.

0/į
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(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 28 d.)

Nedarbas Ir badas Belgi
joj.... Belgijos pasiuntiny
bei Vašingtone pranešama, 
kad šiuo metu Belgijoj yra 
500,000 bedarbių. Seniau 
belgai buvo deportuojami 
Vokietijon ir ten statomi 
prie sunkių darbų. Depor
tavimą sustabdė, bet užtat 
atėmė iš jų visus darbus. 
Dėl to daug tūkstančių bel
gų badmiriauja.

Rusija ir mažesnėsės tau
tos.... “Konstitucinė Rusija 
apdovanos gyventojus viso
kiomis liuosybėmis, bet mes, 
lietuviai, norėtume, kad mū
sų tautai ji nebūtų pamotė, 
kokia buvo Rusija carams 
viešpataujant....”

•
L. D. S. sąjūdis Chicagoj. 

Šv. Kryžiaus par. susiorgiar 
nizavo L. D. S. kuopa su to
kia valdyba: kun. Pakalnis, 
dvasios vadas; Jonas Purto- 
kas, pirm., L. Martinkaitė, 
nutarimų rast., Jonas Kli
mas, fin. rašt., Marijona 
Mikšaitė, ižd.; klebonas kun. 
A. Skripka darbo pradžiai 
aukojo $10.00.

•
Rusija būsianti padalinta. 

Stockholnoe skleidžiamos 
nios, kad" Rusija būsianti 
padalinta į tris atskiras val
stybes — Rusiją, Suomiją 
ir Lenkiją. Kiekviena jų tu
rės laisvę ir pačios tvarkys 
vidaus reikalus. Bet kariuo
menė, užsienių politika ir 
finansai bus tvarkoma cen,- 
traliniu komitetu, sudarytu 
iš visų trijų valstybių.

•
Visuotina laisvė žydams... 

Naujoji Rusijos vyriausybė 
paskelbė, kad visi Rusijoj 
gyvenantieji žydai nuo da
bar naudosis visuotina lais-

Po svietą pasidairius
Pasakojama, kad Middle- 

town, N. Y., vienas darbi
ninkas nuėjo į Raud. Kry
žiaus kliniką ir pareiškė 
duosiąs savo kraujo. Kuo
met jam pranešta, kad krau
jo iš jo bus imama viena 
pante, darbininkas, nieko 
negalvodamas, tarė dakta
rui:

— Help yourself, daktare. 
Palik man tik tiek, kad už
tektų namo pareiti.

Tai bent patriotas.

Sėdžiu aną dien daktaro 
laukiamajam. Kibinete gir
džiu moteries balsą:

— Ar daktaras tikrai ži
nai, kad aš turiu galstones?

— Užtikrinu. Bet kam to
kie klausimai, tokia abejo
nė?

— Matai, daktare, prieš 
kiek laiko, daktaras Surge- 
naitis gydė mano draugę 
Raudonskruostę. Sakė ji tu
rinti galstones, o mirė nuo 
palučių uždegimo.

— Tamsta gali būti visiš
kai rami, — atsakė dakta
ras. — Aš ne daktaras Sur- 
genaitis. Kai aš sakau, kad 
pacientas turi galstones, tai 
tikra ir kai jis mirs, tai mirs 
ne nuo palučių uždegimo, 
bet nuo galstones,.

Mažai Julytei nubovyti 
motina duoda dailų puodelį 
kavai ir sako:

— Še, pažaisk puodeliu,
Už valandėlės Julytė iš

metė iš rankų puoduką, ku
ris tekštelėjo ant grindų ir 
sudužo. Julytė pradėjo verk 
ti.

— Vaikeli mano, na kaip
gi tu sudaužei tą gražų puo
duką? — Sako motina.

Nieko nesakius Julytė nu 
bėgo į indaują (klozetą) pa
ėmė kitą puoduką ir tekšte
lėjus į grindis, sako:

— Šitaip, mamyte.

— Kaip tavo vardas? — 
sykį paklausiau vieno vaiko.

— BUI.
— Bill... Kaip tu gavai to

kį vardą?
— Papa pasakoja, kad 

ant svieto atėjau pradžioje 
mėnesio, kuomet paprastai 
ateina visos bylos (sąskai
tos).

Riausės^ Italijoj... Italijos 
žmonės badauja ir iš tos 
priežasties keliuose dides
niuose miestuose kilo riau
šės.

So. Bostono Maikio tėvo 
gazieia dar vis garsina ir 
ragina savo skaitytojus už 
25 centus įsigyti knygutę 
“Socializmo teorija”.

Visas svietas socializmą 
jau pažįsta iš praktikos 
(Rusijoj, Meksikoj), o čia 
dar peršama socializmo te
orija.

Jurgis Bindza prieš išei
damas į kariuomenę apsi- 
ženijo. Paėmė gražia ilgais, 
raudonai lakenuotais pirš
tų nagais Zuzę Pašnipštai- 
tę. Jurgiui išvykus į kariuo
menę, Bindzienei prisėjo 
drabužiai skalba. Ji girdė
jo, nuo mamos, kad skal
biant drabužius reikia juos 
dar virti. Pasiima valgių 
gaminimo knygą ir ieško 
receptą drabužiams virti. 
Išvertė visą knygą, o re
cepto nėra. Eina ji pas savo 
draugę ir sako:

— Ena, — ar negalėtum 
paskolinti man savo valgių 
gaminimo knygos?

— Šiur, galiu. Bet juk ta
vo Jurgis išeidamas į ka
riuomenę nupirko tau tokią, 
kaip ir mano.

— Je, nupirko, bet, biau- 
rybė, išeidamas į kariuome
nę išplėšė vieną lapą ir pa
taikė, kaip tik tą, kuriame 
buvo receptas, kaip virti 
juodi drabužiai.

Viena Chicago moteris pa 
siskundė policijai, kad nak
tį, pavogta jos vaiko veži
mėlio (baby buggy) gimi
niai tajerai.

IŠKRAUSTO SUŽEISTUOSIUS
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Darwin uoste, Australijoj atvyko Raudonojo Kryžiaus nusamdytas mažas krovinių 
laivas, kuriuo atgabenta gen. MacArthur sužeistieji Manilos gynėjai. Jie iškraustyti 
iš Manilos prieš joe pasidavimą.
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draugas

A- Ttachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 

(Tęsinys)

RIMTIES VALANDĖLEI

Vėl atkistojo profesorius Ivanovas ir mėgino 
kalbą juokais pataisyti.

— Tegyvuoja USSR; pakilk, tu tauta, pavergtųjų! 
Vėl jo kalbą sutiko viai tylėdami.
Visi pakilo liūdni ir suėjo į salioną.
— Otmarai, kad nekalbėtum su juo nė vieno žodžio! 

— tariau aš, radusi progą. Profesorius Ivanovas nepa
leido iš akių mano vyro.

— Sakykite, užsienyje tik daug geriau, nei pas mūsų 
draugus! Aš stebiuosi, kad jūs, būdamas svetimšalis, pas 
mus gyvenate! — lindo jis Otmarui į akis.

Otmaras jam atsakė juokaudamas ir išsisukinėda
mas, vėl aš sėdėjau kaip ant adatų. Ar galėjo kas čia, 
tokioje didelėje draugijoje, taip drįsti kalbėti, jei nebūtų 
GPU agentu ir provokatoriumi? Ir kaip storžieviškai jis 
elgėsi! Tik vyrai negudrūs ir menko charakterio galėjo 
nepajusti, patekę į tokius spąstus. Mano nujautimas bu
vo teisingas. Išvažiavusi į užsienį, tuojau sužinojau, kad 
jis buvo visai neseniai paleistas iš kalėjimo, anksčiau bu
vo pasmerktas sušaudyti, paskui buvo jo pasigailėta. Ar 
galėjo žmogus, prieš du mėnesius buvęs pasmerktas mir
ti, būti linksmas, kad jis toli nuo savo tėvynės, Ukrai
nos, vėl grįžo į kasdieninį gyvenimą? Ar galėjo drįsti 
toks žmogus vėl savo galvą statyti? Ne, taip galėjo da
ryti tik toks žmogus, kuris buvo tikras, kad tas jam 
nieko nekenks.

Po šio vakaro buvau labai nerami, matydama, kaip 
profesorius Ivanovas dėjo pastangas įsigyti mano vyro 
prielankumą ir su mumis arčiau susipažinti. Tas jam 
greitai pavyko. Jis su savo žmona dažnai ateidinėdavo 
pas mus... Jie dėjosi mūsų draugais, bet mano jiems 
priešingi jausmai nepasikeitė. Aš neabejojau, kad jie mus 
pamilo, bet jo elgesyje buvo kažkas, kas mane stebino. 
Profesorius Ivanovas buvo kalbus ir linksmas, bet jau
čiau, kad tai buvo tik kaukė, kad jo džiaugsmas buvo 
dirbtinis, ir slaptai turįs kažkokių rūpesčių. Jo akys 
niekada nesijuokė, nors jis ir juokėsi.

Iš prigimties, matyti, jis buvo vyras linksmo ir gyvo 
charakterio, bet jį kažkas slėgė, ir jis nė • minutei ne
galėjo išsivaduotii nuo tos naštos. Jis buvo labai nervin
gas ir skundėsi, kad negalįs miegoti, nes per daug dir
bąs. Jis taip dažnai aiškindavęs savo nemigą darbu, kad 
gavau įspūdį, jog čia turi būti kitokia priežastis. Jo žmo
na skundėsi, kad ji niekada jam negalinti pataikyti val
gio, kad jis visada neturįs apetito. Iš šalies žiūrint, tas 
žmogus turėjo labai gražiai gyventi, jis buvo dar visai 
jaunas ir jau profesorius; jo paskutinioji knyga, visai ta
lentingas veikalas, — nors pamargintas bo.ševistinėmis 
frazėmis, turėjo didelį pasisekimą. Turėjo du gražius 
vaikus, malonią, rūpestingą žmoną... Jis turėjo viską 
ką jo luomo žmogus galėjo turėti, o vis tik jis ir jo žmo
na darė įspūdį labai nelaimingų žmonių.

Atsimenu vieną vakarą, kada mes buvome pakviesti 
pas profesorių Ivanovą, — jis parodė mums savo pa
veikslus; jis pirmiau daug ir gana gerai paišęs: landšaf
tus ir ikonas. Man labiausiai iš visų patikusi šv. Pantelci- 
mono ikona. Ji buvo labai gražiai nutapyta, šventojo vei
das turėjo gražią išraišką.

— Kai aš šį paveikslą paisiau, — tarė profesorius 
Ivanovas: — aš dar tikėjau į stebuklingus pagijimus, 
dabar šie dalykai man rodos tik vaikiškos svajonės! į

— Pilnas liūdesio atsimenu tuos laikus, kuriuose šias 
ikonas piešiau. Be abejonės, aš tada turėjau talentą, ta
da parašiau ir savo pirmąją knygą. Dabar jaučiuosi nieko 
rimto negalįs parašyti ir tokių ikonų ateityje negalėsiu 
piešti.

— Kodėl? — klausiau. — Priešingai, jūs dabar jau 
subrendote ir daugiau galėsite noru, o ne iš nuotaikos 
kurti!

— Ne, ne, kiek pajėgiau, jau esu davęs, o ateityje 
manęs laukia nevaisingi, nekūrybingi metai!

Ir jo akyse vėl pasirodė nuovargis ir neviltis. Žmo
gus su sergančia siela. Aš žinojau, dėl ko jis ken ėjo. 
Jis sa vo garbės kaina buvo išpirkęs savo gyvybę. Jo žmo
na, girdėdama mūsų pasikalbėjimą, tarė:

— Jau vėl jis gieda savo mirties himną. Žinoma, kad 
tu vėl parašysi vertingą veikalą! Jis vėl tiek daug dirba!

— Ir tą tu vadini moksliniu darbu? — atsakė jai 
profesorius Ivanovas, paniekinančiai nusišypsojęs. — 
Tai yra tik žeminimas mokslo darbo!

— Vėl jo bloga nuotaika! Ką aš su juo turiu daryti? 
Naktimis jis nemiega, o dieną dirba be pertraukos. Kaip 
ilgai jis taip tesės?

(Daugiau bus)

savo

Jie nebandė save ir 
kitus apgaudinėti...

Besiklausant įvairių radio 
pranešimų apie priešų ir 
mūsiškių laimėjimus bei pra 
laimėjimūs, kyla mintis — 
kiek tiesos pasakyta, jeigu 
ištikrųjų pasakyta, kiek nu
tylėta. Keletai metų praėjus, 
kada šalčiau galima faktus 
tyrinėti, dainai pasirodo, 
nieko nebūta taip, kaip pra
nešta.

Teismo eiga ne visiems 
suprantama. Advokatų kal
bos, terminologija, klausi
mai, atsakymai, labai intri
guoja paprastą mėgėją. Kai 
kuriuo žvilgsniu įstatymams 
pritariant, leista kaltinama
jam tylėti, teismo salėje tie
sos neišduoti, jeigu tuomi 
patsai save pasmerktų.

Kai sinagogos vyriausybė 
pristatė Jėzų Pilotui, buvo 
pasakyta, Jis žadąs nuvers
ti tų laikų tvarką, įvesti sa
vąją. Kaip gudriai mokėta 
kaltinti Jėzų, o visgi neper
žengti tiesos ribų. Kristus 
kalbėjo apie busimąją am
žiną karalystę, žydai sakė 
tai esant žemiška valdžia.

Tokie iškrypimai, š an- 
dien, rytoj, ateityje, randa 
pritarimo gudrių asmenų 
gyvenime. Jiems lengviau 
pusę tiesos pasakyti, kaip

viską atidengiant, nustoti 
tarnybos. Tertulijonas savo 
laiku, kada dar nebuvo ere
tiku, griežtai išsitarė prieš 
nedakeptus, puskatalikius.

Katalikai bijodamiesi sa
ve išduoti, pirkdavo knyge
les, kuriose pažymėta jie 
aukavę dievams. Reikalui 
pasitaikius, nieko netarda
mi parodydavo knygeles val
džios pareigūnui, jeigu šis 
pageidavo sužinoti, ar išti
kimi imperatoriaus pavaldi
niai, tos pačios religijos 
kaip valdžia pripažįsta.

Netikėtas persekiojimas, 
kiti taikomi katalikams ne
smagumai parodo, kurie 
puskatalikiai, nors jie saky
tų neprasižengę su tiesa, ka
da prireikėjo atsakinėti klau 
simams gaunant pelningą 
darbą. Tos rūšies darbas, 
išsisukinėjimai nesuteikia 
garbės geram, doram kata^ 
likui.

Kankinti, aukodami gyvy
bę dėl Kristaus, būtų galė 
ję gudriu pasakymu palai 
kyti taip brangią visiems 
dovaną — gyvybę, tačiau, 
kaip Kristus, jie nebandė 
save ir kitų apgaudinėti, tie
są visur ir visada išpažin
davo. Katalikui pasinaudoti 
nutylėta tiesa, išsisaugoti 
nemalonumų, parodys kaip 
žmogus silpnas svarb'.ame 
tikėjimo dalyke. A.B.CJ.

NUPLAKIME NUO JIJ VEIDU KAUKES
Lietuvis sukelia geriausius vaizdus. Mes 
esame dvasiniai laikrodžiai. Atviras lietuvio 
žodis tautos išdavikams. Komunistu iškastose 
duobėse - palaidokime patį komunizmą.

iškreipiami iš tiesos kelio ir 
tfž kelis grašius niekada ne
išduoda savųjų ir savos tė
vynės laisvės. Jie yra mūsų 
tautos perlai ir pasididžiavi
mas. Tie perlai po didžiojo 
karo padėjo Lietuvai išsiko
voti laisvę, tie patys lietu
viai -perlai ir dabar moka 
gražiai užčiaupti burną 
tiems, kurie juodina ir šmei
žia mūsų brolius lietuvius, 
trokštančius laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo, tie pa
tys mūsų perlai lietuviai vėl 
sugebės padėti Lietuvai at
kovoti laisvę ir nepriklauso
mybę, nes kas yra švarus

Kur nevažiuosi, kur su
stosi, visur sutiksi kilnių ir 
geraširdžių mūsų brolių lie
tuvių, kurie savo gerumu ir 
pasišventimu patraukia ir 
sužavi širdį.

Daug teko aplankyti Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
lietuviškųjų kolonijų, su dau 
gel lietuvių kalbėjaus. Vie
ną gilų įspūdį gavau: lietu
viai darbštūs ir dažnai pri
simena apie gimtąjį kraštą
— Lietuvą, kurią yra aplei
dę prieš keliasdešimt metų. 
Lietuviai rūpinasi ne tik sa
vo ekonominiu, bet ir dva
siniu gyvenimu. Jie pluša, 
dirba, daugelis net naktimis, 
bet žiūrėk, rekolekcijų me
tu lietuvių pilnos bažnyčios, 
stengiasi atsinaujinti dva
sioje.

Lietuvis gerai supranta, 
kad mes esame dvasiniai 
laikrodžiai, kurie eina tik 
tada, kad jie kasdien, kas 
savaitė, kas mėnuo papras
tomis krikščioniškojo gyve
nimo pratybomis yra uisu 
kami; jie visuomet mėgina 
pavėluoti, todėl Lietuvis sa 
vo dvasinį laikrodį — sąži
nę neša pas laikrodininką
— Jėzų Kristų, kuris juos 
išvalo ir sureguliuoja.

Mačiau lietuvius reguliuo
jančius savo dvasinius laik
rodžius — sąžinę pagal Kris 
tans laikrodį — mokslą, to
dėl jie moka gerai atskirti 
melą nuo tiesos ir gyventi 
pagal tiesos dėsnius.

Tokie žmonės nesiduoda

f&nnųlOise
6*

“Gtve lindę Sam a lift 
unth tbrtft”

R AVON f.brics lose strength 
when wet. Never iron 

rayon pntil it’s practirally dry— 
or vou'll iniute the threads and 
shortea the life of the garment.

Invett the pennies you'll »ve 
by your careful handling ot rayon 
in MFINSR SAVING* STAMPS, be- 
cause you care for Democracy!

dvasioje, kas yra laisvas,
tas negali pakęsti, kad jo • 
brolis lietuvis ar žmogus 
neštų ant savo rankų ir ko
jų vergijos retežius.

Laisvas ir garbingas lie
tuvis, visokiems savos tau
tos išdavikams, atvirai ir 
drąsiai į akis rėža:

— Kiekvienas pasikėsini
mas į kito laisvę yra pasi 
kėsinimas užmušti jame žmo 
gų. Be laisvės žmonių visuo 
menė neįmanoma. Laisvės 
paneigimu žudomas ne vien 
žmogus, juo griaunama ir 
pati visuomenė; nes amo- 

' gus, netekęs laisvės, nusto
ja savo tikrai žmogiško pa- 

I vidalo, jis gali tada būti tik 
žvėrimi arba naminiu gyvu
liu. Tada žvėrys žvėriškai 
valdo, o naminiai gyvuliai 
paklusniai pasiduoda jo des
potizmui, priespaudai. Todėl 
tie lietuviai, kurie išdavikiš-; 
kai tarnauja bolševizmui ir 
visokiais būdais stengiasi, 
kad Lietuva neatsikeltų lais 
vam gyvenimui, jie nori, kad 
mū?ų broliai lietuviai būtų 
naminiai gyvuliai, kurie pa
klusniai pasiduotų raudonų
jų diktatūrai. To niekada 
nebus. Verčiau lietuvis be
velys mirti, negu vergauti 
kam nors. Jei jūs, komunis
tai, nekenčiate nacių pries
paudos ir su ja kovojate, 
tai panašiai pasielgkite ir 
su bolševizmo priespauda, 
kuri žmogų paverčia kokiu 
tai daiktu, valstybės įran
kiu. Kilnus žmogus niekada 
nenorės kitam to, ko jis 
pats sau nenori. Jei komu
nistui maloni ir pageidau
jama bolševizmo vergija, tai 
mes atvirai sakome, kad 
mums lietuviams nepakeliui 
nei su nacizmu, nei su bol
ševizmu, mes lietuviai nori
me laisvo ir žmoniško gy
venimo, o ne gyvulių ban 
dos gyvenimo, kur būtų čai
ži j amos mūsų nugaros ko
kių tai diktatorių botagų.

Kada dabar Jungt. Ame
rikos lietuviai komunistai 
sušilę dirba juodą darbą, 
kad mūsų broliai lietuviai 
būtų amžiams pavergti, ka
da jie kala naujus vergijos 
retežius, tai mfisų lietuvių 
katalikų pareiga yra su tri
guba energija daugiau dirb
ti, kad jų juodi darbai bfltų 
sutrukdyti Ir nutraukta nuo 
jų veido veidmainiška kau
kė.

Tikram lietuviui nepake
liui su mūsų tautos duob
kasiais. Būtų gera, kad ko
munistai iškastose duobėse 
kuriose nori laidoti lietuvių 
gyvą dvasią, užkastų savo 
klaidas: veidmainingumą ir
negerbimą
troškimų.

kito žmogaus

Užtat mes lietuviai turi
me viską daryti, taip veikti, 
pasišvęsti ir aukotis, kad 
komunizmas būtų palaidotas 
tose duobėse, kuriose jie no
ri laidoti žmonių laisvę.

Užteks žodžių — eikime 
prie adarbų. Mažiau kalbė 
kime — daugiau dirbkime. 
Mūsų darbas ir pasišventi
mas atneš pavergtiesiems 
laisvę ir žmonišką gyveni
mą. K. Ulinis

Tennis (sporto žaid’mas) 
seniau (apie 1873 metus) 
buvo vadinamas spfc&lrstike.

?•>
y

yiCTORY

BUY
UNITED

.STATES
DEFENSE

BONDS
STAMPS

■-•se*1 -r-Sf ,

GAVĖNIA. . . . . . . . . . . . . .
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS I

Kiekv enas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame 
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą Žiūri. 
Susikaupimui reikia skatyti gerų dvasiškų knygų. 
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.

• * *
GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS! 
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IS SAVO KNYGŲ!

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

Paauksuota................................................................. $8.50
Paprasta ..................................................................... $8.00

“Aniolas Sargas’’ (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00 
"Auksinis Dangaus Kaktas” (gerais viršeliais ir

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

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

“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta it
“Ramybė Jums”).............................................................. 1$

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

'‘Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant
Pocius) ........................................................................ .50

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

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

Matulaitis, M. L C.) ................................................. $1.06
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė

Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................ ' $1.00
“Apmastymai Apie ftvč. 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) ................................................................. M
“Pašaukimas į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.

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

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

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITftS J

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

TELEPHONE: CANAL 8010

I-OM—• cough due to a cold- t h ank., to the 
soothiag .etioo of Smith Rrntton Cough 
Drop, Keep I box handy tbete dayrl Two 
k indą, both good. both effective, both (Mi
daus: - Black or Menthol. And ttill only M.

SMITH BROS. COUGH DROPS 
IACK OR MINTHOL- 5*TRAD MARK

Skaitykite Katalikišką Spaudą



LEONO XIII ENCIKLIKŲ, MARKSO "KAPITALO" IR FAŠISTŲ DOKTRINŲ 
SALININKU BENDRADARBIAVIMAS IR NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Rašo Lietuvos Pilietis

1. Neužmirštinos 
gyvenimo pamękos

nėjų suoluose buvo ne vie- tojų, žemos moralės, save 
nos kurios nors srovės stu-1 genijais laikančių niekšingų 

j degtai ir nrnfpainnalai. bet žmonių. Kalbėjosi studentai 
Amerikos lietuv ams ap- kftl.g a+cDminkna. varni- įdomiu gyvosios dvasios ju- 

linkvbės leido ir leidžia š> p5nknR nPnpth,1RnnR *r n^t dėjimo klausimu, kurį po- 
tą daryti savo tautos rei- vipnAR pRVO nrofll p,alvm-nn_ puliarino pavyzdingiausi ir 
kalams be pažiūrinių sro- tig koTr,nn?wffla Tflrn k?tko sveikų gyvenimo reformų 
vių bendradarbiavimo. Lie- bnvo jSne5fap vipS„R siekią lietuviai katalikai,
tuvoje tam tikrame laips d9vimaR knd ateitininkai be Nebuvo užmiršti socializa- 
nyje visų gyventojų bendra- encjuiiku dar ci3os ir nacionalizacijos
darbiav’mas buvo būtinas nppipkftitvtll MflrkRO “KaDi. klausimai, valstybės admi- 
ir neišvengiamas. Ypač iš- lala„ įr fRft-.ptu doktr!nas
kilo instinktyvus noras su- . , . . , . . . ...A . kad komunistai ir tauunin-telkti visą turimą tautos e- , . . . . . -., , ksi tam oat pnpazmtu tamnergiją pašalinimui vidaus ... , T vmJ . . ................. tikra verte T^eono XIII en-negerovių ir apsidraudimui ..... ... ...

° ,v _ . , . I ciklikose išdestvtai sociali-nuo išores pavojų, kada . . ., . . . . , 1 sitiktinė proga nuoširdžioms
Europos tautų svarbiausia moterisko8 ir sąžiningoms diskusijoms,
bendradarbiavimo priemonė nejsiulMt miniatram8 j au. kurios padarė įtakos kaliu-
pasidarė ultimatumai. Ame-1 . . , . , _ ,,, .. x . a . 1 sis apie valstvbes valymąnkos lietuviams ir Amen- . Y. . „. . .. , . a . / ir panašiai. Geresnis vie-koje esantiems Lietuvos pi- . ... «. .1 niems kitų pažinimas, nuo- liečiams verta karts nuo .. , , ..., a . . . ,. , sirdus ir sąžiningas pasikei-karto prisiminti buvusias x- i •r _ tunas iriokslinemis nuomo-vidaus negeroves, pralaime-1 _ . . .. ., ? . ' nemis tegalimas, kai patysjimus užsienio politikoje ir , .x , .J r , , , , , padarome išvadas apie silp-

numus ir tobulumus kitų 
pažiūrose, kai tarpusavio 
pasikalbėjimuose išlaikome 
taktą ir džentelmeniškumą.

nistravimo, džentelmenišku
mo, lietuvių tautinės psicho

Reikalaukime Lietuviams Daugiau 
Reprezentacijos Valdžioje

Kiekvienas lietuvis visuomenės 
veikėjas dažnai nusiskundžia, kad 
mūsiškiai nėra pažengę per toliau
sia politinėje srity. Jau turime 
pusėtinai profesionalų, stambių 
biznierių ir biznio įstaigų, kultū
rinių įstaigų, bet valdžios aparate 
savo žmonių, beveik, kaip ir netu
rime. Dar visai nesenai viena iš 
politinių partijų per didelį lietuvių 
biznierių ir profesionalų 
prašymą malonėjo duoti ke
liems asmenims po vald:š-

Pažinkime Savo Tautos Biznierius
STANDARD FEDERAL SAVINGS and LOAN ASS’N

ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA

Todėl sekmadienį, kovo 
mėn. 29 dieną, 2:30 vai. po 
piet visi lietuviai, be pažiū-

logijos, Lietuvos elektrifi- Jašas’ Y* skirtumo, suvažiuokite į
............ ................... palyg.ns.mek, k.tos tautos Audito-

yra gavusios. O iš salies .. . . , . ..., , , x «, riją Prie Archer ir Califor-žiunnt atrodo, kad ta ge- . ., ma Avenue ir ten atvirairoji partija nemano dau- • , , -x , •,r ... x pasisakykite, kad Chicagosgiau reprezentacijos lietu- .. . • - ,___j..„4.1 lietuviai reikalauja dar vie
no lietuvio teisėjo.

šiame susirinkime bus ir

kavimo, transportacijos ir 
kiti klausimai. Tai buvo at

tiems studentams.
(Bus daugiau)

Latvijos prezidentas 
Ulmanis ledynuotame 
vandenynerodytas didesnio bendradar-. 

biavimo pastangas. Mes pa
darėme didelę pažangą Lie-, 
tuvoje per 20 metų nepri
klausomo gyvenimo, bet 
mes norėsime ir mums rei
kės padaryti kelis kartus 
daugiau po dabartinio ka
ro. Gi geresnę ateitį kuriant 
reik pasimokyti iš praeities.
Pripažinti buvusias negero
ves viduje ir užsienių poli
tikose drįsta per savo vie
šas kalbas akademinei vi
suomenei net žymūs Čeki
jos, Lenkijos ir kitų kraštų 
pabėgėliai veikėjai. Tad ne
turėtų viską neigti arba vis
ką teisinti ir lietuviai, tuo 
tarpu dar tik savo tarpe sa
vo reikalais kalbėdami. Gii , Kalintieji studentai kiek kei- ■,2-jau laikas seniai buvo savo , _ . . . CII I1ZSI6MU.. x* ke savo likimą, nes tuo lav, M tarpe pasitarti ir susitarti, .. , , ', . ,. ku kaip tik buvo semestri
nes prieš akis gu i didžiau- giminų sesija uni ver-. tijo kraštu pašto susisieki-

dirvonai veikti kartu su ki
tais kraštais ir svetimtau
čių tarpe.
Z. Studentai katalikai, 
liaudininkai, tautininkai ir 
komunistai prie teismo 
stalo Vytauto Didžiojo 
universitete.

viams duoti.
Taigi lietuviai, kurie dir

ba republikonų partijoje, 
nusprendė, kad dabar yra va-ian<fėlė linksmybės, kurią 
tinkamiausias laikas išrei- -)um8 paruoš MARGUTIS, 
kalauti daugiau reprezenta- P°nas Baltramiejus jums 
cijos saviškiams iš kitos smulkiai išdėstys savo nau- 
grupės — republikonų. Tai 3aU8^ gyvenimo teoriją, o 
atsiekti bus nesunkiausia,1 dainininkas Jonas Urbonas 

Margučio dainininkės

’j

SR

Mūsų turimomis žiniomis nes patys republikonų par- ir
Latvijos prezidentas Ulma- tijos vadai parinko Adv. J111118 padainuos dainelių,
nis, buvęs Wisconsin žemės Antaną Olį kaipo kandida- Savo atsilankymu jūs pri-

3. Katalikiškų, liaudininkiškų ūkįo profesorius, bolševikų tą į Chicagos miesto teisė- duosite mūsų kandidatui
ir tautininkiškų pažiūrų J išvežtas į Naujosios žemės jus. Mums belieka tik at- i Advokatui Antanui Oliui
studentai kalėjime 8alą, Ledynuotame vande- virai pareikšti, kad lietuviai daugiau ūpo darbuotis, o

Ultimatumų laikais dar

J. Mackievvich, Standard Federal Savings and Loan 
įstaigos pirmininkas

Lietuvių tauta, nors ma- dard Federal Savings and 
ža prilyginant prie kitų tau- Loan Associatron panaudo
tų, bet jos sūnai ir duktė- j dama įgalojimą 1933 m. Fe- 
rys užima svarbias pirmei- į deralinio kongreso įstatų lei- 
lines vietas beveik visose džiant valstybinėms spul- 
srityse gyvenimo, ypatingai , koms permainyti į federali- 
čionai Amerikoje. Finansi- ! nes įstaigas. Dabartiniu lai- 
nėje srityje lietuvių presty- .ku tik 3 lietuvių įstaigos y-
žas kaip tik yra pirmaeilis. |ra federalinės, visoje Ame-
. .... ji- • - rikoje. Standard būtent pir-Amenkoj viena didžiausių ir , • - _ . - c- . ... . mutine.žymiausių finansinių jstaigų i

tai yra STANDARD FEDE- Į Kada valdžia prėmė

nyne. i sutartinai remia Advokato i Patys turėsite P™*08 ma'
Balodis, buvęs Latvijos Antano Olio kandidatūrą į | praleisti popietį,

tumų redagavimo laikais krašto apsaugos ministeris, teisėjus, ir kad mes dirba- Kviečia — Lietuviai Be
rasime atsitikimą, kada ke-1 taip pat bolševikų išvežtas me kad jo išrinkimas į tei- publikonai.
liolika studentų ateitininkų, į Naujosios žemės salą, Le- sėjus būtų tikra realybė! 1 (Skelb.)
liaudininkų, skautų ir neo- jynuotame vandenyne. — —■ ■■■-■■ .. ____ ____
lithuanų buvo pasodinti į j Munteriui, Latvijos už- A. J. Zelenkd kalbės Kas nugali kitus — stip. į^AL SAVINGS AND LOAN, Standard ir išdavė čarterį

Tarp margųjų Lietuvos į- 
vykių prieškariniais ultima-

kalėjimą už reikalavimą gįgnių reikalų meisteriui, 
leisti visų pažiūrų vertin- bolševikai Voroneže davė Cicero j©/ kovo 31 d. 
giems patriotams lietuviams tapybą
rūpintis pasunkėjusio vai- __________
stybės administravimo ir .
neaiškios ateities reikalais. UCl SUSISICKItUO

Tenka patirti dėl Pabal-

sitete, bet pamažu ankštos mo su užsieniu. Pagal tas 
kameros sienos paskatino žinias, norint išsiųsti laišką 
pasikeist nuomonėmis mums i užsienį, reikia laišką pa- 
visiems svarbiais ir įdo- čiam nunešti į paštą ir jį 
miais klausimais. Kadangi įteikti neužlipdytą. Be to, 
studentai turėjo skirtingų reikia nurodyti kas laišką 
patyrimų ir, be to, ruošiasi į rašo> kam, kur adresatas 
įvairioms profesijoms, tai 'gyvena ir kokie yra santy- 
pas i kalbėjimai susidarė ypač ik’a* (sakysime, giminystės) 
įdomūs. Visi vieningai radoitarP siuntėjo ir gavėjo.

autonomiją turėjusiame Vy progos piktintis tokiais, ku-l 
tauto Didžiojo universitete rie kalba kitaip negu daro. 
buvo suorganizuotas visuo- Nebuvo daroma išimčių nei 

tamtininkams, nei katali
kams, nei liaudininkams, nei 
komunistams, kurių visų 
tarpe yra tam tikras pro- 

atžvilgiu. Kaltintojų ir gy- centas išnaudotojų, išeikvo-

meninis studento teismas, 
kuriame lietuvis studentas 
buvo kaltinamas asmeniniu, 
visuomeniniu ir profesiniu
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‘THAT LITTLE GAME” — - “Dcuo, Wil<T

Anthony J. Zelenka, pla-

rus; kas pergali save— ga- ASSOCIATION, kuri randa- surado, kad atsargos fonde
lingas. — Lao-Tse.

Išmintingas žmogau — at
čiai žinomas arkitektas Ci- slkratyk draugo, kuris su 
cero miestelyje, ir kuris da- tavo priešais sėbrauja, 
bar kandidatuoja “primary”
rinkimuose už Cicero mieste
lio Republikonų partijos 
“township Committeeman” 
kalbės specialiame Grant 
Works Men’s Republican 
kl'dibo susirinkime, kuris į- 
vyks antradienio vakare, ko
vo 31 d., Shemeto salėje — 
kampas 49th Avė. ir 15th 
Street.

Susirinkimas atdaras vi
suomenei, ir kas žingeidauja 
išgirsti p. A. J. Zelenką kvie
čiami atsilankyti. Rep.

VELYKINIS
IŠPARDAVIMAS
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Atgavęs teises klubas 
gerai gyvuoja

Cicero. — Lietuvių Namų 
Savininkų Klubo susirinki
mas įvyko Liuosybės svetai
nėje. Atgavus suspenduotą 
čarterį, klūbas yra geram 
stovyje.

Raudonam Kryžiui auko
jo $5.00.

Defense bonų nupirko už 
$100.00.

Ižde turi $350.00. Narių 
— 150.

Būt malonu, kad daugiau 
lietuvių prisirašytų prie šio 
klubo. Paduodant kokius 
skundus, ar naujus sumany
mus patys galėtų būt susi
rinkime. Tada būtų geriau 
prieiti prie tvarkos.

Balandžio 11 d. klūbas 
ruošia vakarienę su progra
ma. Tikietas su visais tak
sais 55c.

Kviečia Komitetas

Dar yra gera proga įsigyti 
radio, tokį, kokį jūs norite 
ir už kainą, tokią žemą, 
kaip metai atgal.

Gražūs Parlor Setai, Di- 
ning Room Setai, Dinettes, 
Bedroom Setai, Karpetai, 
Pečiai — milžiniškas pa
sirinkimas ir kainos dar 
nepakeltos.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St 
3409 S. Halsted St

Telephone YARDS S08S

si didelėje ir gražioje savo buvo apie $70,000. Valdžia 
nuosavybės namuose, pa- . tuomet patarė išmokėti šė- 
čiam viduryje vienos iš did-1 rininkams 2°/n ekstra divi- 
žiausių Lietuvių kolonijų dentu. Taigi Standard v;ena- 
Chicagoje — Brighton Par- tinė ištaiga visoj Amerikoj, 
ke — po adresu 4192 AR- kuri išmokėjo dividentus de- 
CHER AVENUE. jpresiios laikuose, ir š;an-

Standard Federal Savings^;“ Standard turi didžiausį 
and Loan Association prad- atsar™8 Danas.. .štai-
žia įvyko specialiam lietu- ,gu,ov’’ole “J1™3 va,9tl’°'e- 
vių susirinkime. Aušros Var- . Į9’?, m >stama nuo rko
tų parapijos salėje, VVest ^aba?ln? D?°“vybe Bngh-
ajrif CoiJizv ton Parke ir ten persikėle.Side, Sausio m., 1909 m., po . , ,j linui- • -i » Buvusios na nkos namus nu-vardu “Didžiojo Kumgaikš- “
čio Lietuvos Gedimino Buil- . ° . tai. S75 *u-
d’ng and Loan Association.” 7^ 3UVirsTen8 per kiek laiko įsteigta 000 t.Sta?*,a’l *'7^ 
Ten per kiek laiko įstaiga dahar a;ek”a * 000 0?°' 
gyvavo vesdama savo biznio °. 77*5’0** onde ran<^a'
pareigas parapijinėj salėj, t31T '. ..
1916 m. įstaliga persikėlė į1 . Ista,ea 5raz,al ero’res"°- 
p. Justino Mackievvich ofi- ?a Do vadovvste zvmn, be
są, po adresu 2342 So. Les-,f™ vede',”' •Tos./aidimu- 
vitt St. Turtas tais metais 77.Vra.?e v” u*L’ 
siekė apie $50,000, bet nuo ’u"tn *2,<*ie''dah- Drez.- 
tada turtas kas metas be- ,de"ta?: M,chsal Ja™a""><a8- 
veik dvigubai! augo. 1929 m.1 į?1 v>ce nrezidentas: Bruno 
įstaiga turėjo apyvartos su- ?huk^ ,2-raa Drez.den-
virš $600,000. Depresijos lai- ‘?s: ,H.eIen ’!"?h,n,s!'a3I ras’ 
kuose įstaiga išmokėjo šėri-1 t,ln'nk7 7 'ždlnlnk<'; 
ninkama apie $250,000, taip,Joh" „C- ^e- farbes p't-
kad 1934 m. jos turtas bu-, ™’.ninkaa d'fektonų nose-

aaa i dailios©, Cfirtbeniie (tisgkg,vo $300,000. , aei8tentg raSlininkį Direk.
Tais metais (1934) įstai- toriai: E. J. Mackiewich, Di- 

ga permainė savo vardą po onizas Jankewicz, Zenon Po
nauju ir dabartiniu Stan- cius ir Adam Bartkus.

SKAITYKITE •TJRAUGĄ”

WCPL 1000 K Radio Prog
ramas, sekmadienio vakare 
5:30 iki 6:00 P. M. Eaate 
nuoSirdžial kviečiami paai- 
klauaytt

i

Standard Federal Savings and Loan įstaiga, Brighton 
Parke, lietuvių pasididžiavimas Chicagoj.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE K¥LAN-=MEM0 iš M«kv«, iš
WEST PULLMAH LIETUVIŲ NAUJIENOS

Kovo 17 ęi. į U. S. kariuo
menę pašauktas žymus jau 
nuolis — visų mylimas Leo 
Konstant. Jis čia gimęs ir 
mokslus išėjęs; dirbo Chi- 
cagoj (First National Bank). 
Be to, gerai kalba lietuviš
kai, parapijos ir draugijų 
parengimuose pasakydavo 
gražias prakalbas. Buvo ge
ras veikėjas su jaunimu ir 
prie parapijos. Dar klebo
naujant kun. A. M. Linkui 
tris metus buvo parapijos 
trustisu.

Mūsų maža kolonija, o j 
Dėdės Šamo kariuomenę jau 
išėjo suvirs 20 jaunuolių. 
Dar daugiau bus pašaukta.

kuriam vadovauja muz. 
Raila.

S.

Verbų sekmadienį 8 vai. 
šv. Mišiose eis bendrai prie 
šv. Komunijos Moterų Są- 
goe 7 kuopa ir Jaunimo klū 
bas (Young Peoplee Club). 
Moterų Są-goe kuopa užpra
šė šv. Mišias savo intenci
ja. Labai gražiu!

Mes galime pasididžiuoti 
ir pasigerėti, kad mūsų pa
rapija kas sekmadienis iš
leidžia savaitinį laikraštėlį, 
kuris prie bažnyčios žmo
nėms dykai dalinamas. Laik 
raštelyje “Žiūrėk Žinių Ži
neles” aprašoma visas pa
rapijos ir draugijų veikimas 
ir šiaip nauji įvykiai. Be to, 
skelbiama vardai visų, ku
rie žymesne auka prisideda
parapijos išlaikymui. Laik- debiutuos LRKSA 163 kp 

vakare. Be kitko, išpildys

Padėk?
Nesijausdamas sveikas, 

gydytojo patariamas išvy- 
iš rojaus kau j Springs, Arkan-

miesto, aš atvykau čia gas- aas poįjriui. Bet liga rim-
troliuoti savo dainą padai- tai suėmė ir paguldė Šv. Juo- 
nuoti”, rytoj Marąuette Par zap0 ligoninėn. Ačiū Dievo

rojaus miesto...‘iš Miakvos,
I AII^Aę HARAP PrisipirktiLy/AD/Aiv Goresnė* Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI 
KOL KAINOS NEPAKILĘ IK KOL .IV DAR GALIMA GALT1I 

GereMnČH Rūšie* Aiųrlys Gmuuunun TUt Iš Tolumvulų YitLnUlų. 
(Valdžios patarimai anKlIntnkaius nurodo, kad trumpoj ateityj, kurdą pro
dukcijos dėlei, gclzkellų tranzitus bus žymiui sumažintus namų reikalams) 

PIUPIMIYKIT SAVO NAS DALIUS Iš SEKANČIO F A SI RINKIMO:
VVEST VIKGUItA Pu aboiUa-. ML>iw- Kun. Iš

ke uždainuos “Stalinas”. 
“Aš Benito Musolinį”....

mano dainos toks suktinis: 
visi vieną dūdą pučia — vi- 
va dučė, viva dučė”, trauks 
šių laikų “cezaris” “Musoli-

Apvaizdai, kuri nulėmė ge 
rą vietą ir patyrusį gydy
toją, sveikata pagerėjo ir 
jau grįžau namo.

šiuo tariu gilios ir nuo
širdžios padėkos žodį vi

ms • [ siems tiems, kurie asmenis
“Mane žino visas svietas,' kai Lankė mane ligoninėje,

kad manasis kumštis kietas, 
ir silpnesnį jei paliečia, tuoj 
į kuprą jį suriečia. Esu ge-

suteikė gėles, prisiuntė ūž

gerų iiiuinų, daug dulkių išimtu. Perkant 5 
tonus u rita daug un, už tumi

SitiuIkeNHi yra daug pige ui 
BLACK DANO LIMP angly*, už 
imi* ..................................................................

$10.50

CITLLS SERVICE PETROLEUM CAKBON $11 J)0 

(Sales Taksai yra ekstra)

CRANE COAL COMPANY
5382 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOIJTH 9022

tus” pasauliui gydyti nuo

Loreta Brazaitytė, duktė 
Aušros Vartų parap. vargo
nininko Juozo Brazaičio, 
laipsniškai kopia į dainos1 galis fiureris, 
meno viršūnes. Ji dar pa- «AŠ šviesybė Hirohito, 
rapijos mokykloj 6-me sky- nėr pasauly tokio kito gry- 
riuje, bet jau dalyvauja sce- no kraujo arijono”, plonu 
noje ir žavi žmones sa-vo balsu dantis iškišęs, atneš- 
balsu. Sekmadienį, kovo 29 i tas ant scenos šauks džepsų 
d. /Gimimo Panelės Šv. pa-j dievukas, imperatorius Hi- 
rapijoe salėj 7:30 vai., jil rochito.

“Che, che, che.... Keturi 
broliukai: žulikas, mūrinin-

ras meklerys, mano vardas pagreitino ir grąžino man

uojautą laiškais, o ypač uz,, ., ikarų ir revoliucijų ir pautas gausias maldas, kurios . ,x. ; , .gerėti jų mirtinu šokiu, ku-
Susirinkimai

- Hitleris”, didžiausiu iš- sveikatą. Lai Dievas Jum. n jie šoks ant scenos Liuci-j Bridgeport. - šv^Pran
... . perui kvatojantis. ciskaus Vienuolyno Rėmėjųvisiems atlygina simterio-, J T . 1 - , • ■■ , • .Vakarą rengia LRKSA 1 skyriaus susirinkimas į-didumu pareikš nacių visa

Kovo 22 d. parapijos sa
lėje ARD vietinis skyrius 
surengė Šv. Kazimiero vie
nuolijos naudai šaunų ban 
kietą, kuris puikiai paaise
kė. Publikos buvo pilna sa- raštelį redaguoja kleb. kun. 
lė. Buvo nemažai ir svečių ■ M. švarlis ir parap. komite- 
atvykusių iš kitur, šeimi-lto narys Jonas Andruška. 
ninkės — rėmėjos pagami- Laikraštėliui spausd i n t i 
no gardžią vakarienę, o mo-' nupirkta elčktrikinė spaus 
kyklos vaikučiai paruošti1 tuvėlė už $400 ir nauja ra- 
Šv. Kazimiero seserų išpil-1 šomoji mašinėlė už $71. Zmo 
dė gražią programą. Buvo nes laikraštėlį labai mėgs 
du akordionai, smuiko solo, ta skaityti. Rap.
padainuota gražių dainelių ] ------------------
Reikia pažymėti, kad Irena 1|>|x _
Railytė labai gražiai daina- ARD 7’fO SKyftdUS 
vo solo. Mergaitė dar jau-į ■ . ..
na, o turi tvirtą ir malonų RVlBlIiilOj
soprano balsą ir, jeigu la- i Cicero. — Sekmadienio salę, 4416 So. Western Avė. 
vinsis, jai ateitis užtikrin- vakare kovo 29 d. 7 vai. pa-, Rengimo komisija baigė prį- 
ta. rapijos salėje bus ypatingai rengti programą. Įžanga ne-

Vakarą atidarė vikaras įdomus vakaras, kurį ren- mokama. Laimėjmio tikietai 
gia ARD 9-tas skyrius vie- bus dalinaari .prie .bažnyčios 
nuolyno naudai. Pakviestas ir vietoj. Reikalaukite

Adamso kūrinį “Jeruzaliau”. 
Verta iš arti ir toliau at
vykti ir jos pasiklausyti. 
—
Ir dar apie demokratus

Brighton Parii. — 12-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacija dar 'sykį pri
mena šios apylinkės lietu
viams skaitlingai susirinkti 
sekmadienį, kovo 29 d., 2 v. 
po pietų į Dariaus Girėno

pai.
Kun. A. P. Baltutis

>
dinimo, kurį eeenai paruo 
šė Ign. Sakalas, o muziką 
pritaikė muz. J. Brazaitis. 
Tas vaidinimas hus rytoj, 
kovo 26 d. Gimimo Panelės 
Šv. parapijos salėj. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Vaidinimą atliks Aušros 
Vartų parapijos (iš West

kas, sienų poj ieruotojas ir
ryžių augintojas pasistatė
sau tikslą pasaulį priversti o.. . ,, Side) choras, vedamas muzjiems tarnauti, — juoksis , D ... ’ , ,_ . ’ / A _ J. Brazaičio. Be to, chore

mergaičių ensamblis atliksdiktatorių — 
Liuci peras.

diktatorius

kun. P. Gasiūnas, • vedėju 
buvo parap. trustisas Jonas 
Peredna, kuris čia gimęs ir] BĮ. Kazlauskas, 150 Broad- pas precinkto kapitonus, nes

ir

, dalį muzikalės programos 
“Aš laisvę skelbiu drąsiai kurioj> kitko, bus išpil 

kiekvienam, te puošias visi ] dyta ir begalo žavėjantis 
jos grožybe. Aš smurto bai-, kūrinys “immaculata”. So- 
saus nedarau nei vienam, listėmis bus Irena Aitutyte 
nes pagerbiu žmogaus kil- įr Loreta Brazaitytė. 
nybę”, švelniai, lyg pavasa Vaidinimas — programa 
rio vėjalio dvelkimas, sklis bus pirma ir gal> paskuti. 
maloni daina Demokratijos nė tokia Marquette Parke. 
(Mins Columbia), kuri ir yisi kviečiami atsilankyti: 
Pasaulį sužayės ir prie kur pamatyti diktatorių “vais-
rios susispies visos nacizmo-;_______________________
fašizmo pavergtos tautos ir

augęs, bet lietuvių kalbą 
puikiai vartoja ir savo už
duotį puikiai atliko. Reikš 
mingas kalbas pasakė: vie
nuolyno kapelionas kun. B.
Urba, 9 wardo aldermonas apvaikščiojimą, komediją ir 
Arthur Lindell ir A. Nausė- kitus įspūdingus įvykius 
dienė. Ant galo kalbėjo kun. mūsų parapijos veikime. At- 
P. Gasiūnas ir vakaras tuo- silankusieji save matys sce- 
mi užsibaigė. noje ir prisimins malonius

way, Melrose Park, III., žy- ir jie juos dalina savo pre- 
mus fotografistas, kuris ro- rinktuose. Pamatysite pa- 
dys judamus paveikslus ku- veikslus, išgirsite senato-] 
nigo Vaičiūno laidotuvių, 25 riaus McKeough kalbą ir 
metų kunigystės jubiliejaus! paduosite ranką mūsų kai

mynui Jonui Zūriui.
Balsuokim ir veikim de

mokratiškai. Koresp. S. G.

baigs galingi daina, kad, po 
visų triubelių, pagalios de-j 
mokratija viešpataus paaau-

Tai trumpa sutrauka vai-

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS

ARD skyriaus veikėjos įvykius prie kurių prieš ke-
savo pasidarbavimu padarė me^Ufl taip energingai 
Šv. Kazimiero vienuc/lynui ruošėmės. Matysim mūsų 
gražaus pelno. Garbė joms! i veikėjus. dvasiškiją, biznie 

_______ ! rius, parapijomis, mokyk-
Kovo 29 d. parapijos sa

lėje 3 vai. po pietų ir 6:30 
vai. vakare bus rodoma ju

los vaikučius procesijoje ir 
daug kitko. Taigi, rezervuo
kite kovo 29 dienos vakarą,

dami paveikslai apie Kris- atvykite į parapijos salę ir
tuomi paremsite vienuolyną 
Įžanga 30c. A. V.

taus gyvenimą ir Jo kančią 
(“King of Kings”). Kas ne
matė, pamatykite. Nesigai
lėsite. Įžanga augusiems 35 
centai, o vaikams 10 centų, to Didžiojo karo metu, pra

Budriko radio 
nedėlios programa

Nedėlios vakare nuo 5:30 
iki 6:00 vai., iš galingos 
WCPL, 1000 k., radio sto
ties šaunus orkestras, žy
mūs dainininkai (Jadvyga 
Gricaitė ir k. solistai) su 
orkestru.

Kadangi atėjo pavasario 
laikas ir greitai basebolas

Lietuvoje, kaip ir perei-1 prasidės, tai Budriko prog-

ADVOKATAS
CENTRINIS oraus:

8188 80. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-moe iki t-to»
vai. v*k. ___

TeL CALomet 6877
184 NO. LA SALLE ST., 

Koom 2014 Tel. Stoto 787*

WHOLESALE
LIQUOR 

ĮSTAIGA

OvciloleoB 
po rtee 
Shleego

REMKJTB 
BBUA

LUBTT IŲ 
. - - - DIa-' A1. KANTKR. Oav. *

MUTUAL LIQU0B CO.
4707 S. Halsted 8L 
Te». ROUUBVAIU) Mae

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą

Visas pelnas eis parapi
jai, kaipo atlyginimas už 
spalvuotus prie vargonų lan
gus.

Tuomi rūpinasi ir visą 
tvarką veda parap. choras,

deda plisti banditizmas, šiau 
lių apskrityje, ypač Kuršė
nuose, veikia plėšikų gau
ja, terorizuodama gyvento
jus. Apsiginklavę revolve
riais ir kirviais, plėšikai į- 
siveržia į butus ir plėšia.

rama bus per vasarą sutrum 
pinta pusę valandos. O kaip 
ateis ruduo ir vėl bus visą
valandą. Pranešėjas

Kalbų mokslui reikalingos 
trys sąlygos: meilė, noras 
ir laikas. Dr. šiuteas

— DIDELIS LIETUVIŲ —

Masinis Susirinkimas
-ĮVYKS —

Sekmadienį/ Kovo (March) 29tq dieną# 1942 metais
2:00 VALANDĄ. PO PIETŲ

DARIAUS - GIRĖNO SALĖJE 4416 So. Westem Avenue
Rengia: — Brighton Park Lietuvių 12-to jo Wardo Demokratų Kliūbas.

163 kp. parapijos naudai. I vyks kovo 29 d. mažoje pa- 
K Į rapijos salėj ant 2-rų lubų

____________ , 1 vai. po pietų. Rėmėjos
malonėkite atsilankyti. Bus 
aptarta vajaus vakarienė 
kuri įvyks sekmadienį, ba
landžio 26 d. parapijos sa* 
lėj. Valdyba

Nauja Šv. Kazimiero 
tapymu valdyba
PIRMININKAS KUN.

KLEB. J. PA6KAUSKAS

Užvakar Šv. Kazimiero 
lietuvių kapynių direkcijos Cicero. — Draugystė Šv. 
metiniame susirinkime ka- Motinos Dievo Sopulingos 
pynių direkcijos pirmininku eis “in corpore” prie šv. Ko- 
išrinktas kun. kleb. Jurgis mUnijos Verbų sekmadienį, 
Paškanskas; vme. pirminiu-' kovo 29, 7:30 Miėio3e. Vi

sos narės kviečiamos susi
rinkti į svetainę 7 valandą 
ryto. Korespondentė

ku kun. kleb. Baltutis; įz 
dininku kun. Kleb. černaus- 
kas ir sekretorium Jonas 
Paredna.

X Majoras Aleksėj ūnas, 
žymus sportininkas, bolše 
vikų ištremtas į Sovietų Ru
siją.

Listen to ,

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WH1P
IBM Mtoajretoa (Te* •*

MUZIKOS INSTRUMENTŲ 
AiOtfraas Vn'iAvauvctoi>«

-įsav utiviaaiAH axvsa sjr 
LANKYTI l MCSŲ SPECIALI

Didelių Barabanų. mažų baraba
nų, "lunable ’loai Toms" priia.1- 
Rvinl prie visokių Barabanų se
tų, gretų pedimai ' Cymboia" ir 
‘ Cymbol Ho'ders" kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pėdais” 
benams i? orkestroms, Trflboe, 
Clarineta’., Saraphonai. Trombo
nai "sfiodard” išdirbysčlų, Sinul- 
kos, Celios, Ktrtuiinlai Basai, Gul- 
tarat, Banjos, sliunų. ir "cases”, 
“m'/uth pteces", "rnute reedu". ir 
muzikas stovikies. Vilnas pasi
rinkimas sinuikoms smlčėlų ir 
"cp.ses". Pataisome ir atnaujina^ 
•ne visokių lėdirbysčiu pnouogra- 
fus ar jų dalis.
A. U.O. DRUMMERS SERVICE 

014 Maxwell Street, Clileago

■

tfHOLESALE
FURNITURE

BROKER
OLNLNG BOOM 8JBT8 — BAR 
LOK 8ET8 — BEDKOOM 8ET8 
— KUOM — RADIO8 — KE- 

» BM4EKATOK8 — toAMHUVM — 
MANGKLS — STOVUS.

*n »ny navirtMua hmmrinsite Atsi’ankydamiPageri
rni&ą Lietuviu 

ELEKTRIKINIAJ TREA 
Ultra-Vioįet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Mansage ir llovements.

Moterims — Trečiadiieaiato.
Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St

į Šią Moderni^
:lek:

L*

MASSOCt

I'

AL£X ALESAUSKAS » SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Averv
Telefonus REPUBUC <1051

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

UO NORKUS, Jr.
DISTRJBUTOB

or

Ambrosia & Ncctar
B E E B S

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

NEŽIŪRINT KUB BCNA — NAMUOSE — 8VKCIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VIS/t CHICAGOS IR 

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSIis ir Smagiaunias
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMAIHENIAIM 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PKNKTAD. k ŠE8TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 fto. Hestern Avnnue 

I’hone: OROvehiU 2242

~rr
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Puotos ir Lietuvio Likimas
CHICAGIEČIŲ SONOS KOVOJA 
PRIEŠ JAPONUS FILIPINUOS

Pranešimai iš Bataano 
pusiasalio, Filipinuose skel
bia, jog paskutiniuoju laiku 
kovose prieš japonus ge
riausiai pasižymėjo May- 
wood tankų grupė, kurią 
sudaro Chicagos ir prie
miesčių kariai.

Šios tankų grupės kariai 
beveik kiekvienas yra kuo 
nors pasižymėjęs kovose 
prieš japonus.

Maywood tankų grupė

pradžioje buvo nacionalės 
gvardijos daliniu, bet vė
liau buvo įtraukta regulia- 
rion kariuomenėn ir papil
dyta naujais kariais.
I Kovose prieš japonus be- 
, ne gražiausiai pasirodė ka
rys Zenonas Bardowsky, 
kuris sunaikino japonų ug 
niasvaidžius ir Luzon kovo
se pašovė tanko armota vie 
ną japonų bombanešį.

PROGRESS KRAUTUVĖJ
DIDIS PRIES-VELYKINIS

Išpardavimas
IR PARODA 

Naujausią Pavasario Namam Reikmenų
Skaitlingas Pasirinkimas! - Nepalyginami 
Bargenai! Lengvos Sęlygos!-Dovanos su 

Kiekvienu Pirkiniu!

Šis Gražiausias Parlor Setas vertas 
$100, dabar Progress Krautuvė 
parduoda už ............................................

ŠTAI ŠIŲ DIENŲ SENSACIIA

$59 .25

$150.00 vertės 2-jų dalių 
naujos mados Mohair Par

lor Setai—

$98.50

$90 riešuto medžio 3 dalių 
Miegamųjų Kambarių Setai

$59.75

$65 parceliuoti, piinos mie- 
ros Gesiniai Pečiai

$44.75
$6.00 vertės 9x12 pėdų 

Gražios Klijonkės—

$3.95
$7.50 gražios, naujos mados 

Plieninės Lovos—

1942 metų PHILCO ir 
ZENITH Radijai

$19.95
$55. vertės chromium 5-kių, 

dalių Breakfast Setai—

$37.75
$17.50 vertės Springsiniai 

Matracai—

L,

$4.95 $11.95

Šimtai Kitų Panašių Bargenų-Lengvais
Išmokėjimais

Didelė Nuolaida už Senus Baldus.

Šis pasiūlymas geras tik vieną savaitę
Pasinaudokite Šiomis Mažomis Kainomis Dabar.

ureC
3222-24-26 South Halsted Street

Netoli 32-ros Gatvės Chicago, Illinois

Paieško savo sūnaus LIETUVOS IŠDAVIKAI PUOTAUJA KUIBYSEVE 
krikšto motiną GAUTOS TELEGRAMOS CHICAGOJE Ift SIBIRO

Paleckis ir kiti bolševikų Lietuvoje. Lietuvos išda- 
pakalikai gyvena Kuibyševe vikai sako diplomatams, 
ir kelia įvairiems diplomą- kad tie tūkstančiai lietuvių, 
tams puotas už bolševikų t kurie yra ištremti į Sovietų

Veronica Matulevich, ‘ kurią Pini^“' ° SaI “2 tą aukų,'Rusiją, jie savu noru atvy- 
kurį bolševikai pabgrobė ko į Rusiją, kad galėtų ats-

Mrs. Teklė Climovech, 
233 Breese Street, Centra- 
lia, III., nori surasti savo 
sūnaus krikšto motiną Mrs.

ji pirmą kartą susitiko 1902 
metais atvykusi iš Anglijos.

Mrs. Matulevich yra kri
kšto motina Mrs. Teklės 
Climovech sūnui Vincentui, 
gimusiam 1906 metais, Ma- 
dison, UI. Vėliau Mrs. Ma- 
tulevich kelioliką metų yra 
gyvenusi Ofallon, UI.

Dabartinės Mrs. Matule
vich gyvenamosios vietos 
Climovichiai nežino ir jie

Nubaustieji reikalauja 
naujo teismo

sovietinę

mu

Walnut Creek tiltą, per ku 
rį eina Toledo, Peoria & 
Westerp geležinkelis. Baus- 

norėtų ją surasti, nes ji ga- mės paskyrimas priklausys 
lėtų suteikti jiems svarbių nuo teismo.
informacijų. Mrs. Matule- Nuteistųjų advokatai pa- 
vich šiuo metu galėtų būti, reiškė, jog bus bandoma iš- 
<apie septyniasdešimt me- gauti bylos persvarstymą 
tų senumo. federaliam distrikto teisme.

tatyti Lietuvoje 
“tvarką”.

Tačiau šis menkavertis 
išdavikų žaidymas yra la
bai aiškus. Daug geriaau

Teismas po dvidešimt sep- būtų, kad ponas Paleckis ir 
tymų minučių pasitarimo kįtį vietoje šampano parū- 
nuteisė tris unijos narius, į pintų mūsų broliams lietu- 
kurie planavę susprogdinti j viams tremtiniams nors 

duonos kąsnelį.
Mūsų broliai lietuviai 

tremtiniai, vargo ištikti,

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

I X Llnkonis, Jocls, Balta
kį* Ir Glebauskas ir C nas, 
Aušros Vartų parapijos cho 
ristai rytoj Marąuette Par 
ke bus diktatoriai. Kiekvie
nas jų atsineš vaistų pasau
lį gydyti nuo karų ir revo
liucijų. Publika juoksis šo
nus susiėmus. Vaidinimas 
bus parapijos salėj 7:30 vai. 
vakare.

X Kun. A. P. Baltutis
šiandien grįžta iš H o t 
Springs, Ark. į Chicagą. 
Jaučiasi gerai. Sveikata su
stiprėjusi.

X Pranui čižauskui, ži
nomam Chicago veikėjui, 
pirm. LRKSA 163 kp. ir vice 
pirm. LRKSA Chicago apsk. 
vakar šv. Kryžiaus ligoni
nėj padaryta operacija.

X G. Chaglls visą laiką 
gyvenęs Dievo Apvaizdos 
parapijos apylinkėje, daug 
metų dirbęs Illinois Central 
R. R. jau trečia savaitė kaip 
nežinia kur dingo.

X Kun. Gaučys, šv. Jur
gio lietuvių parapijos vika
ras užvakar grįžo iš atosto
gų. Labai gražiai veidas nu
degtas saulės.

X Labd. Sąjungos 4 kp 
Dievo Apvaizdos parapijoj 
kovo 29 d. skania vakariene 
vaišins svečius, o Rožių L 
Lelijų Klūbas išpildys prog 
ramą. Vakaras bus parapi
jos salėj.

X Ramygalos Aido Klū
bas ruošia vakarą Aušros 
Vartų parapijos salėj ba-

X Aušros Vartų parapi
jos merginų choras sekma
dienį, kovo 29 d. vyksta į 
Marąuette Park. Parapijos 
salėj, be kitų giesmių ir dai
nų, išpildys ir klasinį kūri
nį “Immaculata”. Chorui 
vadovauja muz J. Brazai
tis. Vakarą rengia LPKSA 
163 kuopa. Pradžia 7:30 vai

X Paukštienė ir Balsienė 
ruošiasi maloniai svečius 
priimti Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. draugijos (Bri- 
ghton Park) “bunco” pra
mogoj sekmad., kovo 29 d., 
3 vai. popiet. Joms padeda 
dr-jos pirm. Gubistienė. Do
vanoms turės daug vertin
gų daiktų.

nesikreipia pas poną Palec
kį, nes žino, kad jo ausys 
kurčios vargstantiems ir iš- 
silgusiems savos tėvynės, 
iš kurios buvo bolševikų iš
plėšti, bet kreipiasi pas ge
raširdžius Amerikos lietu
vius, kad jie ištremtuosius 
kuo galėdami gelbėtų.

Pastaruoju laiku vėl lie
tuviai tremtiniai iš Sibiro 
pradėjo gausingiau siųsti

Radio programa iš
✓V vilai ICO JUlUUUCIgU X v IJ ■■ ■

gavo Fordo bombų fabrike jVC. M3riJ0S gyvenimo 
darbą. Jungtinių Amerikos Didžiojo penktadienio, ba- 
Valstybių karo departamen- landžio 3 d. vakare, 8:00 
tas sutiko su Lindbergh pa- Val. per radio stotį WCFL telegramas į Chioagą, kad 
skyrimu karo fabrike. bus transliuojama dramati- Juos geraširdziai lietuviai

- programa “DeBOlata", galbėtųj£baclo_nasru.

X Charles A. Lindbergh

ne
X Donatas Malinauskas,

Lietuvos Nepriklausomybės pūlingosios Marijos pergy- 
skelbėjas, gyvenęs Alvite, venimas.

kurioje pavaizduojame So-

PLATINKITE “DRAUGI

su visa šeimyna ištremtas 
bolševikų į Sovietų Rusiją.

X Kaip praneša New 
Yorke Times, ryšiumi su 
Jungt. Amerikos Valstybių 
herojaus Mac-Arthur pas- Ims kariuomenėn
kyrimu Vyriausiu Jungtinių uionk/fnie VVHK 
Valst.vbui vadu. Kuibvševo ’ICIIIlvJllj TjlllJ

. ... i landžio 26 d. Pelnas skiria-
trdgCtilJd Imas neseniai atvykusiam iš

Juozas šabanavičius, žy- j Lietuvos kun. K. Barauskui 
mus Lietuvos lakūnas, kurio kuris taip pat yra ramyga

Programa bus transliuo
jama iš Our Lady of Sor-
rows bažnyčios, Jackson lėktuvas kovose su lenkais lietis, 
boulevard ir Ąlįany avenue.■ buv0 jų nušautas ir jis turė

jo nusileisti priešo teritori
joje. Tai buvo Lietuvos Ne
priklausomybės kovų dieno
se. J. šabaranavičiaus lenkai 

kariuomenės nepagavo, nes jis pelkėse
Valstybui vadu, Kuibyševo 
bolševikų spauda apie šį I Vyriausias 
įvykį paminėjo tik viena ei- gydytojas, rašydamas Ame- po kelmu išbuvo visą parą. 
jute rioan Medical Journal, pa-1 Juozą šabanavičių su

_______ reiškė, jog kariuomenės tar- dviem mažamečiais sūne-
X Sėja, buvęs ilgametis nybon bus imami ir vyrai liais ho^vikai ištrėmė į 

Latvijos pasiuntinys Lietu- itik jei jie turės ^i.bjirią’ j° .®U
vai, kaž kaip ilgą laiką slap
stės nuo bolševikų teroro

gerą dirbtiną koją. , kūdikiu paspruko iš bolše-
Pasak jo, panašiai ir vikų nagų ir pasiliko Lietu 

Latgalijos miškuose ir jam ; daugelis kitų fizinių truku- ( voje. 
pasisekė išvengti bolševikų mu bus praleista.

Verkia pamestas 
kūdikis

baisios rankos. Dabaar Sėja 
gyvena Rygoje.

X Chicagoje, South Side 
atidarytos dvi naujos au

ti tomobilių bandymo stotis.

X Policininkui Edward 
Mc Dermott, Chicagoje, iš 
kišenės iškrito automatiš
kas revolveris žemėn ir jį 
sužeidė.

450 kaliniu prašosi 
paleidžiami

Pieną pristatys tik 
kartą į dieną

X Dr. S. Palutsis prane 
ša, kad už dienos, kitos kur. 
A. Mažukna, MIC., jau ga 
lės palikti ligoninę. Jo mo 
tina ir sesuo, atvykusios is 
Worcester, Mass., laukda 
mos jo pasveikimo laikinai 
apsigyveno Loretta ligoni
nėj.

X Pranciškus ir Elzbieta 
Savickai džiaugiasi nauju 
šeimos nariu — sūnum. Mo 
tina guli Mercy ligoninėj. P 
Savickas yra Dievo Apvaiz 
dos parapijos trustisas. A 
bu geri katalikai.

X Šv. Onos ir Jaunų Mo 
terų dr-ja No. Side rengiaChicagos mayoras Edward

Mrs. Harry Weprin grjžo j KeUy ir Wag0D ^‘nd 'aka’rą R^d.‘'X
1 namus, kūne randasi 7703 Drivera' unija pritarė pianui žiaus nMldai vakaras bus 
Kingston avė. Eina kondo- pagal kurį chicagiečiama baj 26 d
riuje, stovi keletas vaikų pienas tebus pristatomas *
vežimėlių. Pasigirsta kūdi- tik kartą į ,
kio verksmas. 2»ūri viename plana8 bus pradėtas vykdy ,
vėžymely paguldytas ko
kios dešimtės dienų kūdikis.

ti nuo balandžio 6 deinoa 
Unijos narių susirinkime

Moteris suprato, kad šis įvykusiame Ashland Blva 
kūdikis kieno nors atnešiąs j Auditorijoj, pareikšta, jog
čia į koridorių ir paliktas. 

Mrs. H. Weprin praneša
policijai, policija kūdikį nu-

Su šiuo pirmadieniu pa-1 gabeno į vaikų prieglaudą, 
liuosavimo nuo bausmės 
Illinois valstijoje prašys Korektūros klaida

pagal naująjį pieno prista 
tymo planą bus sutaupyta 
apie vieną trečdalį automs 
bilių padangų.

i
apie 450 kalinių, kurių tar
pe septynios moterys.

Daugiausia prarašančiųjų 
likusios bausmės dovanoji
mo yra tie, kurie jau ati
tarnavo mažiausią jiems 
galimos bausmės dalį.

X Dr. P. Vileišis jau grį- 
Vakar pirmame puslapy- žo į Chicagą. Jis lankės 

je, skiltyje “Trumpai” iš- Clevelande, New Yorke ir 
spausdinta: “savo knygos Washingtone, kur turėjo 
“I Confesd” pusi. 159 nupa- pasikalbėjimus su pareigu 
sakoja....’* šiame sakinyje nais bei įvairiais asmenimis 
turi būti “ pusi. 157, o ne aktualiais Lietuvos klausi-
150’

Šimtas

Atvelykese
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Ashland Blvd. 
Auditorijoj

Ashland - VanBuren 
ĮSIGYKITE 
TIKIETUS

BE
ATIDĖLIOJIMO !

10 0 Artistų 
Trys Orkestras 

$1.10

N ELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, antomobillus, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis partipints joms polisą per mfisų kompaniją. Nelaimei teti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenyriters’’

O’MALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 8208 
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.mais.

ATVYKITE IR IŠGIRSKITE ADV. ANTHONY A. OLIS, LIETUVIŲ MASINIAME SUSIRINKIME, KELLY HIGH 
SCHOOL AUDITORIJOJE, 42nd STREET and CALIFORNIA AVENUE, SEKMADIENĮ, KOVO (MARCH) 
29 DIENĄ, 2:30 VALANDĄ PO PIETŲ.
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