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KARIUOMENES DIENA
Balandžio šeštą švenčia

ma kariuomenės diena. Chi
cagoje jvyks kariuomenės 
paradas ir miestas pasipuoš 
vėliavomis. Mūsų manymu, 
toji diena ne tik tinkama 
šiuo momentu, bet ji turėtų 
tapti metine švente.

,.. "and Č5af goverament of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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Bataane japonai durtuvais atremti
Jie užėmė kai kurias priešakines 
pozicijas bet veržimasis suturėtas

Japonų karo vadovybė atsiprašo 
už U. S. ligoninės bombardavimo

WASHINGTON, bal. 1.— i prieš Corregidor tvirtovę. 
Tai daroma visam pašau- Karo departamentas prane- Tvirtovės gynėjai priešlėk- 

lyj, išskyrus Jungtines Vai- ša, kad šiandien japonai vi-' tuvinėmis. patrankomis mu
su smarkumu atakavo Įeit. mušė du sunkiuosius japo- 
generolo J. M. Wainwright nų bombonešius, 
linijos Bataane (Filipinuo- Į Iš japonų karo vadovybės 
se) dešinį centrą ir paėmė Filipinuose per radiją pas- 
kai kurias priešakines pozi- ’ kelbtas formalus atsiprašy- 
cijas. Bet nuo vyriausios mas dėl amerikoniškos ligo- 
linijos jie sulaikyti ameri- ninės Bataano pusiasaly 

Pas mus karys ir šiuo kiečių ir filiPiniečiU durtu- bombardavimo iš oro. Jap> 
momentu tebėra kažkoks; vais- Mi Pare‘škn, kad bomba
pamirštas žmogus. Tai, sa- JaP°na> vakar pakartojo betiksliai išmesta. Taip ne- 
kytum, vyras, kuris niekam važesniojo apėmio atakas | norėta daryti, 
netinka kaip kariuomenei,
kuris niekur kitur neprita
pęs išėjo kariuomenėn. Mes

stybes, kurios būdamos pa
grindinai pacifistinės, nie
kados pilnai nesuprato ka
riuomenės būtinumo ir neį
vertino kareivio.

KARIO AUKA

WASHINGTON. — Laivy-
i a- a no departamentas praneša,taip įpratom galvoti todėl, H

kad iki balandžio 1 dienos

U. S. armijai reikia 
daugiau kapelionu

WASHINGTON, bal. 1 — 
Su J. A. Valstybių išsklai-

kad kariuomenės, pastovios
, . . ... i J. A. Valstybių kariuomenėkariuomenes, Amerikoje ne- „ ______
, o ... i ir laivynas nuskandino 25 , . _ • ,buvo. Buvo savanoriai, ku- J dyta po visą pasauų kariuo

j _ ... . ašies submarinus.nuos sudarė sveiki vyrai (
depresijos metu negavę ki-
tur darbo Todėl amerikietis | j

STANDARD OIL CO. VIRŠININKAS UŽGINČIJA

(•‘Draugus" Acme leiephoto)

12 milijonu kareivių sutraukiama 
Sovietų Rusijos trontan kautynėms

Londone turima žinių# kad Sibire 
Sovietai turi milijonų karių

W. S. Farish (kairėj) StandarčT Oil of New Jersey 
pirmininkas ir Frank A. Howard, vicepirmininkas, už
ginčija kaltinimus, jog kompanija kenkusi išvystymui 
sintetinės gumos gamybos Amerikoje.

LONDONAS, bal. 1. — 
Gauta žinių, kad Hitleris 
rytų frontan prieš sovietus 
siunčia pusantro milijono 
kariuomenės daugiau.

Yra ženklų, kad Vokieti
jos diktatorius tikrai baigia 
ruoštis pavasarinei ofensy
vai, kuri bus sukelta, kaip 
tik leis oro sąlygos, kaip tik 
po žiemos apdžius žemė ir 
vieškeliai.

Tas reiškia, kad artimiau
siuoju laiku Sov. Rusijos 
fronte susirems kruvinon 
kovon apie dvylika milijonų 
kareivių. Nes ir Maskva su
traukia savo gausingas ka
rines pajėgas prieš vokie
čius. Reikia pripažinti, kad 
tenai sovietų pajėgos toli 
daugiau bus gausingesnės 
už vokiečių pajėgas.

Savo rėžtu Maskva pra
neša, kad įvairiose fronto 
dalyse raudonoji armija plie 
kia vokiečius. Daugiur ati
mamos iš vokiečių pozicijos 
durtuvais.

Amerikiečiai daužo 
japonu bazes

MELBOURNE, Australija, , 
bal. 1.—Pranešta, kad ame- Į 
rikiečiai ir australai lakū
nai iš naujo susimetė sek- , 
mingai daužyti ir griauti 
japonų karines bazes Nau
jojoj Gvinėjoj ir Timor sa- I 
loję. Visam Australijos fron j 
te japonams darosi karšta.

Australų komunikate pa- Į 
žymima, kad vienur ir kitur 
orinėmis bombomis sunai
kinti japonų airportai—pa- į 
degti angarai. Spėjama, ja
ponai neteko daugybės lėk-' 
tuvų.

Sumatroje japonams 
kliuvo 200 kariu

TOKIJO, bal. 1. — Domei j 
žinių agentūra praneša, kad 
olandų Sumatros salą japo
nai visiškai užėmė kovo 27 
d., kai 200 olandų karių su 
majoru generolu ir pulkinin
ku pasidavė. Prieš tai pa
imtų nelaisvėn kareivių 
tarpe daugiau kaip viena 
pusė pasirodė yra olandai 
ir britai, o kiti—vietos vy
rai.

mas aiškinamas, kad Angli
ja vistiek negalės naudotis 
Dardaneliais, nes jos laivai 
turi daug pareigų pačioje 
Viduržemio jūroje.
Stalinas

Maskva praneša, kad so
vietai tikisi greitu laiku at
siimti Vitebską, kurs yra 
vos už 75 mailių nuo Len
kijos pasienio.

Kariniai stebėtojai yra 
nuomonės, kad Hitleris, ma
tyt, šį kartą iš naujo smogs 
prieš sovietus pietiniam 
fronto sparne, kur žiemos 
laiku vokiečiai tolokai atgal 
buvo priversti atsimesti. 
Spėjama, naciai tuo būdu 
pirmiausia sieks apvaldyti 
Kaukazo aliejaus šaltinius.

Taip pat Londone gauta 
žinių, kad sovietai ir Sibire 
jau atstatė savo armiją, 
kurią sudaro mažiausia vie
nas milijozias vyrų. Ši armi
ja, sako, gerai išmokslinta 
ir įginkluota taip, kad ji ga
li susiremtį su japonais. Sa
ko, tos armijos vadai nuolat 
budi ir stebi japonų kariuo
menės visus judėjimus Man- 
džiuke ir Korėjoj.

Yra žinių, kad japonai 
Mandžiuke turi sutraukę 
gausingą armiją.

Sąjungininku laivai 
pasiekė Murmanską

LONDONAS, bal. 1.—Ne- 
paisant vokiečių karo laivų 
pravestų atakų prieš lydi
muosius sąjungininkų laivus 
su karo reikmenimis, laivai 
pagaliau pasiekė Murmans
ką, anot gautų žinių iš Stok
holmo.

Londone kol kas dar ne
patvirtintas sąjungin inkų 
laivų saugus nuplaukimas į 
Murmansko uostą, Arktike.

Anksčiau buvo pranešta 
apie vokiečių įvykdytas ata
kas prieš tuos lydimuosius 
laivus Norvegijos šiauriuo
se.

LONDONAS, Lai s v ų j ų 
prancūzų karo pajėgų vadas 
gen. de Gaulle paskelbė, kad 
j is savo visas pajėgas Pa
cifike paveda vyriausiojo 
sąjungininkų vado gen. 
MacArthuro vadovybei.

MASKVA.—Tass agentū
ra praneša, kad Sevastopo
lio apylinkėse daugiau kaip 
45,000 vokiečių nukauta ir 
sužeista.

WASHINGTON.—Vėliavų 
šia įsiregistravę 21—45 m. 
amž. vyrai karo tarnybon 
gal bus šaukiami gegužės 
mėnesį.

J. A. Valstybės sulaikė apsaugos 
pagalbų Argentinos respublikai

mene visur randasi kareivių 
dvasiniai patarėjai—kapelio 
nai. Bataan pusiasalio uolo
se, Corregidor tvirtovės slėp 
tuvėse, Islandijoj, Australi
joj, šiaurinėj Airijoj ir na,- 
minėse karo stovyklose ame

ir įprato, tarsi, su panieka į 
savo kareivį žiūrėti.

šiandie daugelis apgaili 
savo sūnų ir mylimųjų, iš- 1 
vykusių į karo stovyklas, ^vykstantiems į karo fron-! rįkįečįams kareiviams visa- 

tus amerikiečiams karei- doa jr visur draugauja ka. 
viams ir marynams išdali-' peliona, kurie rūpinsi ko. 
narni prezidento Roosevelto votojų dvasios reikalato ir 
laiško (pranešimo) nuora
šai. Prezidentas tuo laišku

prezidento laiškai
WASHINGTON, bal. 1.—

bet susitikę gatvėj karį mes 
nejaučiame to pasididžiavi
mo, kurį jaučia, sakysim, 
vokietis, rusas, kinietis ar 
kitas. Mes lyg ir nesupran
tame tos aukos, kurią karys 
sudeda ant šio krašto au
kuro

•
SUPRASIME

Todėl mes lr nuoširdžiau-

kiekvieną kareivį ir maryną
užtikrina, kad visos tautos
pajėgomis ir viso krašto
galybe jie bus remiami.

Tas preziaento laiškas
pirmiausia buvo paskelbtas

• • „„„•,•__ _ „ s* • amerikiečiams kareiviamsšiai sveikiname suruoštąją
kariuomenės dieną, kuri gal

kų respublika turi dėtis są- 
jungon prieš ašį ir šio karo 
metu kooperuoti su sąjun
gininkais, nepaisant to, kad 
kare aktyviai nedalyvauja.

Visos Pietinės Amerikos 
respublikos vienaip, ar ki
taip dedasi su sąjunginin
kais prieš bendrąjį priešą. 
Tik viena Argentina nenori 
to daryti.

Washingtone pažymima, 
kad paskelbtas J. A. Vals
tybių naujas nusistatymas 
neturi jokio kerštingo po
būdžio. Tik siekia vienybės, 
kuri šiandien yra gyvai rei
kalinga.

Nori Dardanelių

WASHINGTON, bal. 1.— 
J. A. Valstybės išskyrė Ar
gentinos respubliką iš spe- 
cialinės savo skirtos Pietų 
Amerikai ekonominės ir ka
rinės pagalbos iki Argentina 
įsisąmonins ir nutrauks tu
rimus santykius su ašimi.

J. A. Valstybės imasi nau
jo ir griežto nusistatymo 
prieš visus tuos kraštus, ku
rie palaiko bet kokius drau, 
gingus ryšius su Amerikos 
priešais. Kitokia išeitis nė 
negalima. Kiekviena Ameri-

kurie aukojasi, jei būtų rei
kalinga, kartu su kareiviais 
paguldyti savo galvą už sa
vo kraštą, kuriam nuošir
džiai tarnauja.

J. A. Valstybių kariuome
nės kapelionų viršininkas 
brig. gen. William R. Arnold 
pareiškia:

“Aš žinau, kad amerikietį 
kareivį kiekvienam jo žing
sny, ar tai kovos lauke, ar 
tai jo apmokymo metu, ly
di, ramina ir religiniai pa
drąsina katalikas, protes
tantas, arba žydas kapelio
nas. Kiekvienas tikėjimas 
atstovaujamas.”

Viršininkas Arnold patsai 
yra katalikų kapelionas. Jis 
yra iš Peru, Ind. Jis susigy
venęs su U. S. kariuomene
ir nuodugniai susipažinęs

tieji žmogaus patriotiniai , . . , ... ... . su kareivio dvasiniais reika
jausmai. lais. Kapeliono tarnybon jis

Vėliavomis prisidengti ga

šiaurinėj Airijoj. Dabar tas
j- raštas, kuriuo kariautojaipadės visuomenei suartėti ’

drąsinami, skiriamas ir ki- 
prasti sunkią kario dalį ir Itoms amerikiečių karinėms 
jo kovas už pasilikusius na- ekspedicijoms tolimuose ka-
mie artimuosius ir net ne r0 Jron^uose 
pažįstamuosius. LONDONAS. — Visos In-

Mes išmoksime pagerbti i dijos kongreso partijos ko- 
karį, nes jis yra šio krašto j mitetas vienbalsiai atmetė 
idėjų, laisvės ir gyvybės Anglijos siūlymą po karo 
įsikūnijimas. Jis yra pati Indijai pripažinti dominijos

su kariuomene, padės su-

šio krašto gyvybė. Šiuo sun
kiuoju momentu be jo nebū
tų ir šio krašto. Jis motinų 
nemiegotos naktys, didysis 
skausmas, tyrosios ašaros 
ir skaisčiosios viltys. Jis šio 
krašto ateitis. Ir todėl ka
riuomenės dieną mes lenkia

teises.

susmulkinama patys šven-

li ir didžiausi krašto prie
šai. Vėliava pati negali ap

me pagarbiai ir drąsiai gal- siginti. Todėl ji kiekvienam

įstojo 1913 metais. Kapelio
no priedermes jis ėjo per 
pirmąjį pasaulinį karą. Tai
pirmasis kapelionas su brig. 

vas ne prieš jo uniformą, mūsų turėti būti šventas ,r J I generolo ranga,
bet prieš Amerikos Jsikuni dalykas, nes ji simbolizuoja
ji.mą, prieš pačią Ameriką, visa, už ką mūsų vaikai. Didėjant kariuomenės 

• mūsų broliai, mūsų tėvai ir skaičiui, sako kapelionų vir
šininkas Arnold, yra reika
lingas ir didesnis kapelionų 
skaičius. Kapelionai turi bū-

PERDAŽNAI mylimieji kovoja, už ką mes
Pas mus perdažnai įpras- turime būti pasirengę savo 

ta kelti vėliavas, sakytum gyvybę paaukoti. Ji neturė
tai paprasčiausias medžią tų būti dėvima ir ja netu- ti verti savo pašaukimo, pa
gos šmotas. Perdaug kyšan- retų būti puošiami langai ar siaukoję tarnauti Dievui ir 
čiu savo paviršutiniu patri- stalai. Ji turėtų būti varto- kraštui.
otizmu, kuo ypač pasižymi jama tik tada. kai mes są- -------------------------
komunistinis gaivalas, ma žiningai jaučiame, kad mes SU DIENR. “DRAUGU” 
žinama vėliavos reikšmė ir esame jos verti. 1 SUPAŽINDINKITE KITUS

Stalinas reikalauja 
naujo karo fronto

STOKHOLMAS, bal. 1.— 
Karinis stebėtojas pulk. K. 
A. Bratt švedų laikrašty 
Dahens Nyheter rašo, kad 
sovietų vyriausybė spirtinai 
reikalauja sąjunginių vals
tybių atidaryti naują karo 
frontą Europoje prieš Vo
kietiją. Tas, sako Maskva, 
reikalinga tuo būdu kiek 
nors palengvinti sovietų ar 
mijai, kuri ilgą laiką vienų 
viena atkakliai grumiasi su 
galinguoju priešu.

Naujo fronto iškilimo rei
kalauja ir sovietų ambasa
doriai Washingtone ir Lon
done. Pulk. Bratt pareiškia, 
Stalinas ragina Angliją au
koti savo laivyną naujo 
fronto atidarymui. Angliją 
ir Ameriką spaudžia, kad 
jos tam tikslui paaukotų 
savo 100,000 iki 200,000 ka
riuomenės. Stalinas sakąs, 
kad tai būtų maža kontri 
bucija palyginus su milijo
nais žuvusiųjų rusų.

Pulk. Bratt yra nuomo 
nės, kad tuo klausimu Lon
done gal bus rastas koks 

I kompromisas su Maskva.

atidarymo
LONDONAS, bal. 1.—Čia 

gauta žinia, kad Vokietijos 
ambasadorius Turkijai von 
Papen po pasitarimo su 
Hitleriu Turkijon grįš su 
naujais reikalavimais. Tur
kų vyriausybės jis reikalaus 
atidaryti Dardanelių sąsiau
rį abiejų kariaujančių pusių 
karo laivams plaukti į Juo
dąją jūrą ir iš jūros. Jis pa
žymės, kad vokiečiai vengs 
įvairių karo susirėmimų su 
priešu turkų teritorijose.

Be to, sakoma, von Papen 
pasiūlys Turkijai prisijung
ti prie nacių planuojamos 
Europoje naujosios santvar 
kos. Tačiau Turkija .nebus 
spaudžiama, kad ji išsižadė
tų turimos savo draugingos 
sutarties su Anglija. Visgi 
ji turėtų orientuotis neutra 
liai taip, kad tas būtų na
ciams naudinga.

Jei Vokietija nesipriešina 
ir Anglijos karo laivams 
naudotis Dardaneliais, tai 
čia tas vokiečių nusistaty
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Ketvirtadienis, bal.- 2. 194£

PUISBURGH IR APYLINKĖSE
Įvairūs pranešimai

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Raudonasis Kryžius. Pir

mosios pagalbos (First Aid) Ištrauka iš laiško L. R. K. A. Susivienymo mokytoją Raudonais Kry
158 kuopos susirinkimas i mūsų skyrių atsiun- ||6|įJVISRŲ KliyQŲ
Velykose neįvyks, bet Atve į pėtnyč oje, balandžio 10 , .
lykyje,*t. y balandžio 12 d. ' d. vakare nuo 7.30 iki 9 vai. iGHOIll 
tuojau po sumos Šv. Kaži- j Moterys ir merginos kuo 
miero mokykloje. Proga vi- skaitlingiausiai ateikite pa

kurtą mums Apvaizda yra 
skirus.

“Taigi, dar kartą užkvie- zas Sasnauskas, 27 d. kovo 
,čiu jus, kaipo ir visus vien išvyko į Dėdės Šamo nar

kioms knygoms rinkti cent-1genčįus’ dalYvauti masų pra siąją kariuomenę. Rap.
mogoje balandžio 15 d. Jei -----------------------

vių, kur yra paskirtas to

ras.

Jau ir trečias sūnus Sta- ( bal. 5 ct. — kun. V. Audrina 
šio ir Ievos Sasnauskų, Juo i ka, M l.C.

SKAITYKITE “l>KA|'(iĄ”

AUYIIhAlAlišgirsite, kad kas nori au
koti dovanų, arba vieną, ki 
tą dolerį tam reikalui, pra-

TT. Marijonu misijos
_____ __  .v..Brockton, hiass.— šv. Ro-

tuviškų maldaknygių, ku- šau pranežti o meg atanan_ Roko parap bažnyčioje —

“Kitas interesingas daly
kas — mūsų narės atneš lie- WHITNEY E. TARUTIS

Philadelphia, Pa. — Ko i
vo 26 d. vienas vietos vei-

rias siusime Little Sisters 
of the Poor“ tuo išpildyda

kyšime pasiimti
siems įsirašyti į Susivieny- simokyti reikalingiausių da- į laišką nuo Ame i NT . , , ,
mą. Nariai ir narės ateida-, lyM nelaimei atsitikus. Vis- Sisiausko prašy- Nuo savęs pridedu, kad

mi į tą susirinkimą atsives- į ^as dykai, 
kitę naujų narių.

Radio pusvalandis. Vely 
kų švenčių proga lietuviška-

Homestead
Nuoširdžiai dėkoju vi-

me radio pusvalandyje iš-j siems lankytojams, ypatin 
girsite gražiausių velykinių gaį gerb. dvasiškijai, myli- 
giesmių ir lietuviškų dainų,; mam mano kleb. kun. Vasi- 
kurias padainuos Šv. Kaži- lįaUskui, kun. kap. Skrip- 
miero parapijos choras. Ne ' kui, kun. Abromaičiui ir 
pamirškite lygiai 12:30 po] kun. Karužiškiui už maldas
piet užsistatyti radio ant 
WWSW stoties Velykose.

Kiaušinių vakarienė, šį
met atsigavėjimo kiaušinių

ir suraminimą nelaimėje.

Dėkoju sesutėms mokyto 
joms už dažną aplankymą 
ir už vargonininkavimą kol

mą iš pavargėlių prieglau- kas turi atliekamų knygų ir 
rybos pirm. Onos Oeledime- Į jos Brooįiyn jų y. norėtų jas paaukoti viešojo

knygyno lietuvių skyriui,
Praeitą menesį dalyva

vau teisėjo Charles Sincla r 
teismo rūmuose, kur buvo 
susirinkę atstovai nuo 30 
tautų. Kiekviena tauta, iš

nės, kuriame tarp kitko štai 
kas rašoma.

“Prieš poza mėnesių ga 
vau laišką iš Temple Uni
versity, kuris prašo lietu

prašomas jas siųsti šiuo ad 
resu; Mrs. »Ann Cheledin, 
6814 N. Broad St., Philadel
phia, Pa. Rap.

vių įsteigti univers teto kny-1 akyrus kelias, žadėjo suor-
gynė lentyną su lietuviško 
mis knygomis apie Lietu
vos literatūrą, Lietuvos isto
riją ir kitokių mokslinio tu

ganizuoti Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondo skyrių. 
Aš irgi atsiliepiau, kad Lie
tuviai taip pat neatsiliks.

nuo kovo 23 iki balandžio 
5 d. — kun. Jonas Jančius 
M.I.C.

Detroit, Mich. — Šv. Jur 
gio par. baž. — kovo 29 iki

Gan rimtai sunegalėjo — | 
susirgo čionykštė viengen
tė, Konstancija Daniulevi I 
čienė.

ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS 

3138 SO H AUSTEI) MI
(Lietuviy AudlturlJoH*>

• <.1.AN1»O8 Nuo 1-moe iki 4 u>.
vai vak

Tel. CALumet 6877 
134 NO. LA SAULE ST., 

Room 24114 Tel. State llill

vakarienė bus Velykų savai-Į aš pasveiksiu. Dėkoju ge
tėję, balandžio 9 d. Kiek tik riems draugams, kad nepa ,, . ..., ’ .. & ’ r knygų rinkliavą ne vien
adresų turėjom, visiems pa- miršta aplankyti ne tik iš , ,. . , . . ,

x.. . x - I r mokslinio turinio, bet įvai
siuntėme tikietus. Malone vietinių parapijonų, bet ir I . ........ ... ..
kite atsiteisti ne vėliau kaip I iš kitų miestų prisiųsdami 
po šv. Antano pamaldų ba
landžio 7 d. komiteto ofise.
Būkite visi toje vakarienė

rinio. Tos knygos ten pasi-, jr džiaugiuos, kad atsilie- 
liktų visuomet ir jos būtų, pjau nes teisėjas šaukė tau 
naudojamos tiktai studentų. ^as vįeną p0 kitos ir labai 
Bet mes sumanėm geriau prastas įspūdis susidarė 
padaryt, tai yra paskelbti j toms tautoms, kurios netu

rėjo savo atstovų.

“Taigi, išsitarus, turėsiu
ros taip pat gerų žurnalų bandyti pildyti. Praeitam 

užuojautos laiškelius. Tegul įr yisa t&. tį yiešame Moterų Tarybos susirinkime 
gerasis Dievas visiems at- knygyne prie Logan Square 1 įnešiau rengti “bunco pir-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKI V GYDYTOJAM 
KEECIAI. IMTAM

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

<k vlea* pora aklų vilam 17- 
■nlinul Saugokit lai. leladami 

-JuamlD>u>t1 1M modarulAklaual- 
•todn karia rairiflrno moknlv 

gali vatrlktl 
SS METAI PATYRIMO 

■rlrlnkliue akintu, karte pateliu 
rl«a akta ttamplmų.

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

OI’TOMI'TRIHTAl
184)1 Mo Ashland A venų* 

Kam paa I 8 toa
releionaa CAN AL (MUS — Chkyo 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8 00 a m. Iki 8.1* p. m 

TreA ir AeM: » •• m Iki
o m

LIETUVIS DAKiAitAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
atsako mlngai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KKAUTUVKJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

FASA C RITE:
VARDS 8088

je. Vakarieniausime nuo 5 
iki 9 vai., o paskui dainuo
sime, šoksime, linksminsi- 
mės ir t.t.

Žinote ką? Velykoms nu
sipirkite gerų katalikiškų 
laikraščių pasiskaityti. Jų 
galima gauti prie bažnyčios, 
čia randasi: “Lietuvių Ži
nios”, “Draugas”, su Piits- 
burgho žinių skyrium, “Dar
bininkas”, “Amer.ka”, “Re- 
gister”, “Šv. Pranciškaus 
Varpelis”, “Pittsburgh Cat 
holic”, “Catholic Digest”, į 
vairių knygelių ir brošiūrė
lių. Velykose labai geras da
lykas yra ne vien tik išsi
gerti, padainuoti, bet labai 
tinka tokioje brangioje šven 
tėję ką nors rimtesnio pasi
skaityti. Kai kuriuos vely
kinius laikraščius jau šian
dien galima įsigyti, o kitus 
Velykose po pirmųjų ir vi
sų Mišių pas bažnyčią.

lygina už gailestingas šir- | knygQS bfltų priejnamos Į ty”. Tas įvyko kovo 16 d.. 

ne tik studentams, bet ir
Su pagarba,

ŠŠ. P. ir P. parap. 
varg. S. Kimutis,

visiems, kurie jomis įdo- įžangos tikietus. Toji pra
niauja. Jau turime apie 30 mo&a LVY^S balandžio 15 d.

S u v Irt 20 metų praktika. uiiu akių 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
kreivas akla, truwp&regym, 

llreKyirte;
O 20 d. jau pardavinėjome palengvina aklų Įtempimą, p raka 11d.

<alvo» skaudėjimą, svaigimą Ir aki. 
karėti.

MOPRKMAK ĮAUKI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO UCDAJ 

•(pečiai! atyda atkreipiama | vai k 
akla.knygų, kurias tuo tarpu lai- Lietuvių Klūbe, 1218-20 Wal- 

Homestead Hospital, | tituto patalpose, kol susida- la<* St- Kiek mums mŪ34 |Ak,n'“ ^a.anI1^. 
Homestead, Pa.

Pittsburgiečiai,
susirūpinkim!
Artinasi balandžio 12-toji

Rūpintis yra ko! Visiems 
— ne tik seniems, bet ir 
jauniems. Balandžio 12-toji 
jau, galima sakyti, “po no- 

O ar tai dienai pasi-

tituto patalpose kol susida-j menkos jėgos leis, dirbsime 
rys didelis skaičius. Mums u°^ai, kad parodžius, jog 
jau ir pažadėta vieta vie- Yra Raud- Kryžiaus Lietu- 
šame knygyne. Dabar tik v*4 skyrius. Jau tris syk 
norime, kad lietuviai dova buvau užėjus pas Mr. Ped- 
notų knygas. Reikalinga taip roa4> kad lietuvių aukas ne- 
pat ir spinta (kad ir sena) įskaitytų nelietuviams. Su 
tom3 knygoms Laikyti iki radome, kad No. Side klū

bas aukojo $25.00, bet ne
buvo pažymėta, kad tai lie 
tuviai aukojo. Dabar jau 
bus pažymėta. Tuo reikalu 
ypatingai susidomėjus Mo-

se .
ruošę? Visiems dideliems į- 
vykiams ruošiamės prieš 
laiką, kad paskui netektų 
gailėtis. O balandžio 12 die
nos įvykis juk vienas <«- <eimų, kuriose pasakž: ..per • ąuarters
džiausiu metuose! Tą dieną

jos bus perduotos viešam 
knygynui. Mes nepaliausi
me jas rinkę. Išgirdusios, 
kad kur koks senukas mi
rė, eisime į namus patirti,
ar nėra palikęs lietuviškų i terų Taryba. Nors ir be gar- 
knygų, kurias jaunimas ne sinimos, bet veikia patylo- 
labai vertina. Jau užtikome nū3- Raud. Kryžiaus head- 

norėjo, kad Mo
terų Taryba apsiimtų pasi-. . _ ... ... nai išmėtėme kelia tuzinus”

jvy s v. rancis aus ie_ Ka(j nedingtų nei viena ge- rašyti po laiškais, prašant 
nuo yno minėjų m e Į n e ra knyga> mea bandysime auk4 tarp lietuvių (nes tik- 
car pa y a a emijoj., suregįatruotį žmones, kurie rai yra įgaliota mūs orga- 

Jusų atsilankymas bus la- L.6 aį _ nizacija nuo ‘headąuarters’),
Nuoširdus prašymas. Dar bai reikšmingas, nes ne tik 'kurią&dieną bua mumg pa. bet mes nusprendėme šįmet

kartą prašome: kaip persi- bus proga
keliate gyventi į kitą vietą, gražioj vietoj, bet ir prisi
būkite geri, tuojau praneš- dėti prie parėmimo katali , A., ,
, . , - i f • j. I knygų, jeigu tiktai apmokitę savo adresą. Nes se- kiskos įstaigos. Vadinas, i _ . ,
huoju adresu pasiųsti laiš- vienu šūviu bus nušauti du;

pasilinksminti . (jovanoįa “Vienybės” redak- neskristi perdaug aukštai, 
cija žadėjo padovanoti dėžę palengva siekti tos garbės,

Gal, atsiras ir kitos redak
cijos, kurios paaukos. Bū
sime dėkingos. Visokiais bū
dais bandysime pailginti lie

j r , lĮ‘’ tuviškų knygų amžių,
nuolių kariuomeneje esan | kademijos rumus! Pradžia
čių adresus, nes rytoj jiems , 3 vai. po piet. Akademijos 1 “Praeitame susirinkime 
jau išsiunčiame velykinius . busas visų lauks pakalnėje pradėjome vajų ir angliškų 
sveikinimus, žinias ir Vely-, ir atveš į salę. Žemaitukas knygų, nes ŪSO stovyklose

kai pašto grąžinami ir pa- paukščiai! Tat, verta ten 
rapijai darosi bereikalingi būti ir savo “grašiu” prisi- 
dškaščiai. Taip pat prašome dėti. Visi — seni ir jauni 
dar šiandien priduoti jau balandžio 12 d. į naujos a-

kų dovanėles su marguč ais 
Kas nepriduos adreso, tai

iD-loa Iki 8-tOa valandos kasamu 
Sekmadli.riais pagal sutari)

4712 So. Ashland Avė
Tei. YARDS 1373

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AJKIb 181TK1NEJA 
zVKIMlh EKiTAlKLNA

Ofise randasi kiti pataisymu 
metoaų įrengimai aaims, Ku
rioms akun ų pageltia u e užtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Tark, Illinois 

(Prie kampo Lake St.}

Telephone: — EUCL1D 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 301 h Avė., Cicero, III 
Tel.: Cicero 7631

kėsime pergabenimo lėšas.’ laeilUVlŲ UAH'IAKŲ UKAUU1J0S SAKIAI

yra didelis pareikalavimas
Kas nugali kitus — stip- gerų knygų. Tas knygas per- 

tie ir negaus margučių. Jie rus; kas pergali save — ga- duosime VVeidner Library, 
bus nuskriausti. lingas. — Lao-Tse. prie Broad ir Gerard gat-

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyki! apsaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap- 
draiidos me* turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^ 6 ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
| AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackieu ich, I’rcs. and Mgr.
[GĮj 1192 YKCUEK AVENLE__________________ Tei. VIRGIMA 1111________________________________

CHARTKRED AND SIJPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP-, VVashington, D. C.

Daily 9 A- M. to 4 1’. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

OfiM tel. VIRgima 0036 
Restdencijos tel: KE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 

4157 Archer Avenue

Telefonas: IIEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

OFISO VALANDOS:

LlhlUVlAl L> AM AKAI

DR. P. ATKOČIŪNAS Tel YABd> 3149
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

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.

DR. F. C. WIN5KUNA5
GYDYTOJAS IR CHiKUHGAb
2158 YVėst Cermak Road 

Ofiso teL CAN ai 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Ketu: 7004 So. Fairfield Avenue 

Ree. tel.; UĖMiock 3160

Tel. YARds 2246

DR. G. VE2ELIS
DANTISTAS

4645 So. Asnland Avenue
aru 47th Street

• ai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v&s 
Seredoj pagal sutarti.

telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CUTKLIiUAS 

6757 So. Hestern A ve.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 du 3 vaL Vak 7 iki k 
Nedėliimia pagal sutartį.

Telefonas CANai 4796

UK.t'tlLK J. BARIAUS
GYDYTOJAI IR URTUURUrAd

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

ir pagal autartp
Sekmadieniais taipgi pagal sutarti

Res. telafonaa SKEley 0434.

Tel Cicero 14S4

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofieo vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Kamp. I51OS gat. IT 40th Ct
Trečiadieniais pagal sutarti. ----- o zu. u.; r.no „oi ..

Res. 6958 So. Talman Are.
Rea. TeL GKOvelull 0617 
Office teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedčlionua eivitarua.
2423 West Marąuette Rd.

OR. STRIKOL’IS
PHYSiUTAN AMO SURURON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo k iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėlionus pagal sutarti.

Office tek YARds 4787 
Mamų tek PROspect 1930

Tek YARds 6921.
Res.: K_ENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir 
nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

T«L CANal 6122

OR. BIEŽIS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: I—3 popiet ir 7—b t. t 

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė.

Tel. RSPnbHc 78G8

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare

ir pagal sutarti.
Res. 1625 bo. 50th Avenue 

TeL Cicero 1484

DR. A. TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartu 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Naein telefonas VIRgima 4421

Tek CANal 5969

DR. WAL1ER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenaija:
2155 VVest Cermak Koad

OFISO V ALAN DOS 
Nuo 7 iki tt:30 vak vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2U17 So. YVestern Avė.

Tek CANal 7171 
.xuo ft vak ryto iki 5 vai. kasdien 

Otiao Tel..................... VLKginia 1SS6

DR. AL. RACKUS
DYDI 104 AS IR Cllllk.LjliG.A5

1853 VVest 35tb Street
udGUiNlOS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Ireciad. ir Sekmad. tik susi tanus

DR. CHARLES StDAL
GYDYTOJAS kR OMkRURUito

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro« luboa)

Tek MIDway 2680 Chicago, Ik

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 val. ryto, uue 2 iki 0 
vak popiet ir nuo 1 iki b:Ju «al. vak.

Sckinud. nuo 10 iki 12 vak ryto.

DR. MAUKICE KAHN
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARds 0994

Res. tek PLAaa 3200
v ALANDUS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedelionns nuo 10 ik. 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergeacy — caU MlDway 0001 
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYNICLVN AND SCKGEDN

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

2408 VVest 63rd Street
Tel. OANal 0267

R«e. tai.: PROspect 6659 Rez. TcL įJVFayette 0094

DR. P. ž. ZALATORIS
Ofiso Ir Res. Tel.: LAFayette 7020

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Residencjja: 6600 So. Aricsian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie'

• iki 0 vai vakar*

DR. EMILY V. KRUKA5 dr. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
Sauk KEDzie 2868

PHYS1CLAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:

Kasdien, Iškirlant Sekmailieniun —
nuo 2 IKI 4 vai pop|,| Ir nuo 7 Iki 

f): 3* vai. v;, karais 
Rrkmadlenlala niurni au»lta.rlmą.

VALANDOS:
Geriau su teisybe laimėti Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 

priešininką, negu su melu Trečiadieniam nuo 2 Iki 4 popiet ------------------------------------------------------
draugą. Dr. V. Kudirka Nedaliomis Pagal Susttarimg SKAITYKITE “DRAUGI



Ketvirtadienis, bal. 2, !9-i2 n fe a r n a s n

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chi c* g o

Amžiną Atilsį

PERAUKŠTAS KRAUJO 
SPAUDIMAS

Nenormalu ir pavojinga 
yra turėti peraukštą krau
jo spaudimą.

Turintieji peraukštą krau
jospūdį ilgai negyvena. Be 
to, tokie dažnai nesveikuo- 
ja. Kartais nuo besiveržian
čio kraujo, plonosios gysle
lės smegenyse pratrūksta; 
ir kai kraujas ant smegenų 
užsilieja, tai žmogus arba 
miršta, arba jį suparaližuo- 
ja.

Iš kiekvieno dešimties as
menų keturiems jau pradeda 
vystytis, arba jau yra įsi 
galėjęs peraukštas kraujo
spūdis. Daugelis nei nežino, 
jog turi peraukštą' kraujo
spūdį iki jiems nepasako 
gydytojas, arba kai apdrau
dos bendrovė (insurance 
company) atsisako juos ap
drausti. Insurance bendro
vės bijosi apdrausti turin
čiuosius peraukštą kraujo
spūdį, nes tai yra perdidelė 
rizika.

trikdo širdį. Taigi juo anks
čiau prasideda peraukštas 
kraujospūdis, ir jei į tai ne
kreipiama dėmesio, tuo blo
giau gali atsiliepti vėlesnia
me amžiuje. Jaunuoliai tu
rintieji peraukštą kraujo 
spaudimą privalo tvarkyti 
savo netvarkų gyvenimą, 
privalo gydytis kol dar ne- 
pervėlu.

Organinės rūšies kraujo
spūdis įsigali pas subren
dusius ir senesnio amžiaus 
žmones. Kai kraujo gyslų 
sienelės netenka tąsumo ir 
stiprumo, kai gyslų vidaus 
tūtelės užanka ir kraujas 
negali laisvai jomis srioven- 
ti, tuomet susidaro žmogui 
daug pavojų. Tuomet varg
šė širdis stengiasi pumpuo
ti kraują kiek tik galint, 
kad tik kraujas tekėtų pasr 
torėjusiomis gyslomis, ir

MARCELĖ STULGINSKIENĖ 
(Stulga)

Po tėvais Ambložaitė 
Gyveno 4218 S. Campbell Avenue

Minė Bal. 1 d., 1942. 3 vai p. p., sulaukus 53 metų amžiaus.
Gimus Lfctuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Gaurės parap. ir 

miesto.
Amrikoje išgyveno 53 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimierą, sūnų Kazimie

rą, marčią Viktorija ir anūką Kazimierą iš Kewanee, Ilk; 2 
seseris Marijoną Neverdauskienę, vyrą Joną ir jų še-imą, 
Petronėlę Rudiene, jos vyrą Vincenta ir jų šeimą, ir daug ki
tų giminių ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Moterų ir Mer
ginu Draugijos ir prie Maldos Apaštalystės Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S Cali- 
fomia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, Balandžio 6 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j Nekalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Marti. Seserys ir Giminės
Laidotuvių Direktorius J .Liulevičius, Tel. Laf. 3572. 

Prašome nesiųsti gėlių.

i nės namus. Komitetas yra 
pasiryžęs įsteigti ir dau
giau tokių namų.

Kokiu tikslu?
Vokiečių komisaras Kau 

ne Cramer paskelbė įsaky

mą, pagal kurį visi arklių 
traukos susisiekimo priemo
nių savininkai turėjo atvyk
ti su rogėmis arba vežimais 
į transporto įstaigą. įsaky
me pasakyta, kad “nevyk
džiusieji bus griežčiausiai 
baudžiami.’’

CL A S S I PI E O

“DRAUGO” 
DARBU SKYRIUS

RFtK AT IVC.Į OŠRniVnmM 

HFI.P WANTEI, — VYRAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kan. Dogeliui 65 m. draudimo metais organiza

vo slaptą lietuviškų knygų

Vakar už a. a. Rapolo An 
dreliūno vėlę buvo atlaiky
tos pamaldos, Gimimo Švč. 
Panelės bažnyčioje, Mar
ųuette Parke ir jo palaikai 
buvo palaidoti šv. Kazimie 
ro kapinėse. Didelis būrys 
jo prietelių, draugų, pažį
stamų, draugijų atstovai su
teikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į kapus.

OPERATORIAI prie vyrų brusliotu 
(vesis): t"ri būti lst cl'ss ntekani- 
kiti. kišenių jsiūvėjni ir visi kitoki 
operatoriui prie brusliotu Atsišauki
te ant 3-čio aukšto. MAIlk'N A CO. 

500 So. I'ra’kliii Street

HKT.P WANTED — MOTERYS

OPERATERKOS patvrusios prie 
"sorging blind heni” ir "puller elas- 
tic" mašinų, ;iūt> "rtvo" panties”. 
Atsišaukite a"t 1-mo aukšto;
CAItAY ('<»!{ P., l:<»5 W 1-ake St.

persidirbus širdis pavargs- yienas liariaugi gabenimą iš Vokietijos ir
TO I 1, A lo hm ,1 imto M Iro Ir n * k t  ___ _______?    1 • _ x 2*1 ta. Juo labiau užanka krau , . . .
..... , . ». lietuvių jaunimo organ'za-jo latakai, juo smarkiau sir- . ,

dis pumpuoja, juo didesnis ų * ’ * . kan. P. Dogelio plunksnos

yra kraujo spaudimas. Yra Jubiliatas srimes darbų yra įdorni atsiminim*i
ribos visokiam spaudimui. Rneboni kaime knyga “Kalėjimuose pas

jospudį niekad nežino mo-i PalYginimul imkime oro neonų aime. bol-evikug ,,
mento, kada jis gaLi netek-1 8Paudim4 guminiame rate: i Kunigu įšvęstas i _____________
ti žado, todėl tokie privalo t^gul pompa prilygsta šir- i
patvarkyti savo šeimyninius džiai- ° guminis ratas —Į ” 31 sPau °s

reikalus iš anksto testamen- kraujo gyslai. Jei į guminį i . ,
tu. Taipgi tokiems yra nau-' pumpuosi ir pumpuosi . Kuriems peraukštas krau i ji * SfllllllOliS
dingą žinoti kaip apsisau. i ir oro spaudimas Bus | Jospudis jau yra Įgalėjęs MII. H. MIIIUUID

buvo energingas lietuvišku 
mo kovotojas. Tarp eilės

BUY

O P E It A T E R K O S
Patyrusios. Aukščiausia mokestis, 
geros darbo sųlvgos. “Eront rna- 
kers” prie "single needle" masini,. 
Kreipkitės prie Miss Durfee, ant 
3čio ankšto iš priešakio.

1725 W. NORTH AVĖ.

T R A D E S C H O O L S

DARBININKAI YRA REIKALINGU 
I’ZDIRRTI nniEI.EN ALGAS 

Prie ViHoktq ••PefcnMr" I)twbtj !
Vvral tarp 18 Ir 44 m amt lAmoklntl 

•*weldlnir. tool - die. machlnlat, acrew ma- 
cblne. body and fonder aii’o di"<e' and 
avintlon conatructlon”. Išmokinkite vion% 
IA Alų avarblų amanj žema rvie nama kai
na per — Graer Prastinai Rhop Training 
KrdpkltAn p’le Mr. Herrera

GREER SnOP TRAINING 
2024 So. \Vabasti — Calumet 4«OO 

P A* TARNAVIMAI

DIAMOND POINT 8AW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminiu plūkiu, tai mūsų speetaly- 
bė Rašykite dė| “Free Catalogue” 
kainavimo surašo.

Prisiųskite piūklus paštu "parcel 
post." ________

28 NO T OOMT8 STREET 
Tel MONROE 1897

HEI R AV.ANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. bilirlMtm Street
Tel.: R.\N<lolph »488-»18»

Turintis peraukštą krau

Šveicarijoj mirė

UNITED STATES
DEFENSE

BONDS
AND

STAMPS
MII'

goti nuo kraujo spaudimo! perdidis, tai ratas sprogs reikia žinoti, kad nėra gali-

smūgio.
Rūšys. Peraukšto kraujo

spūdžio randasi dvejopos

silpniausioje vietoje. Tas mybės Pagydyti- tai
pats atsitinka ir su kraujo ga^'ma būtų pagydyti, tai 
gysla kai kraujo spaudimas 1 aPdraudos bendrovės ne

vengtų tokius apdrausti. Bet 
prailginti savo amžį, apsi-

sis ir organine rūšis. , Išvengti kraujo gyslų už-j saugoti, kad kraujas netuž-

silietų ant smegenų — gali-

rūšys, būtent funkcijinė rū- Į yra Perdidis.

Funkcijinės rūšies per- akimą (arteriosclerosis) bei 
aukštas kraujospūdis prasi- kraujagyslių sienelių susilp- 
deda dažniausia pas jaunes- ninimą, išvengti širdies su 
nio amžiaus asmenis. Prie varginimą, išvengti peraukš- tie vaistai turi būti varto-

Vasario 9 d. Leysin (švei 
carijoje) sanatorijoje nuo 
džiovos mirė lietuvis daili
ninkas Antanas Samuolis- 
Samulevičius, eidamas 43 
metus amžiaus. Jis palaido
tas vasario 12 d. Jo laido
tuvėse dalyvavo įgaliotas

ma. Tūli vaistai pagelbsti ministeris E Turauska3 
sumažinti kraujospūdį, bet

žastys: azartinis sportas, to kraujospūdžio galima ven-
perdažnas susijaudinimas, j giant visko kas tik sukelia 
tūlos infekcijos, lytiškas perdidį kraujospūdį. Reikia

jami tik gydytojo priežiū- .1
roję. Tinkamas poilsis taip- VSlUininKŲ VdlKdltiS

ekscesas. Funkcijinės rūšies 
peraukštas kraujospūdis ne 
sudaro ūmaus pavojaus, mat 
jaunuolių kraujagyslės yra 
tąsesnės, bet tokia padėtis

gyventi taisyklingai, reikia 
vengti dažnų susijaudinimų, 
reikia maitintis tinkamai, 
reikia vengti nutukimo, rei
kia vengti visokių azartų.

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ŠI firma viri 50 m. tos pačios 
folmynos rankose I

1

gi yra naudinga.

Turintieji peraukštą krau
jospūdį (high blood pres- 
sure), jei nori išvengti tra
gedijos, privalo laikotarpiais 
nueiti pas gydytoją, kuris 

' su tam tikru aparatu vadi-

atskira mokykla
Okupantų leidžiamas vo

kiečių laikraštis “Kauener 
Zeitung” rašo, kad į Kaune 
pradėjusią veikti vokiečių 
pradžios mokyklą užrašyti

namu “sphygmomanometer” j 14 mergaičių ir 9 berniu- 
patikrins pacijento kraujo kai. Jų tėvai yra Vokietijos 
spaudimą, patikrins širdies valdininkai, atsiųsti į įvai- 
stovį ir patars ką reikia da-1 rius vokiškus komisariatus 
ryti. . Kaune.

a Ta
ONA BALTU6IENE 
(po tėvais st ikiniūtė)

Mirė balandžio 1 d. 1942 m.. 
2:50 vai. po piltų sulaukus 
50 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoj, kilo iš Ro
kiškės apsk.. Suvainiškiu par.. 
Sipelių kaimo

Amerikoje išgyveno 32 mo. 
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me: vyrų Pranciškų: dukterį 
Anelę; sūnų Antana: seserį
Albinų; švogerj Aleksandrų Į 
Gaižauskus ir ių šeimų; tetų 
Gnu Kalvalienę ir jos šeinių, 
ir kitas gimin s Amerikoje. 
Lietuvoje p Riko seserį Vero
nikų Bakiene. brolį Antanų 
Stakenų ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose. 
3313 So Lovve Avė. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, balan.- 
džio fi d. 1942 m. Iš narnų 
K:00 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nu’lode: V«rtts, Duk'ė. Sū
nus. Sesuo, švogeris. Teta Ir 
Giminės.

Laid. di-ektor us A M Pbil- 
lips. te], Yards 49OS.

Malonėkite nusiųsti gėlių.

Vaidyklos miestu 
biednuomenei

Kauno ir Vilniaus mies
tų Savitarpinės Pagalbos 
komitetai (buvęs Lietuvos 
Raudonasis Kryžius), nuta
rė įsteigti po keletą viešu 
valgvklų, kuriose šių mies
tų biednuomenė nemokamai 
galėtų gauti pavalgyti. Be 
to, šių miestų komitetai rū 
pinasi ir nakvynės namų į- 
steigimu. Vilniaus Savitar
pinės Pagalbos komitetas 
perėmė savo žinion iki šiol

Legalis Pranešimas
OFFICE OF COUNTY CLERK 

OF COOK COUNTY, ILLINOIS

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member ot the Lithuanian Clutmher of Commerce.

4005-07 sovTH hermitaoe avenue

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

MODERNI Iftvtdtaft PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 0 v rak.; fteitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
Radlo Programa. — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 

Ii Stotiea WH1P (1020), au P šaltlmleru.

— Vilniaus gaisrininkai 
šiemet mini 140 metų gy
vavimo sukaktį.

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )

Laikantis provizijų anot Sekcijos 
34-tos Illinois Įstatų liečiant Pri
mary Rinkimu teisių, aš šiuomi Rū
diju. kad spalva popteros. kuri bus 
vartojama "primary" balotams at
skiroms partijoms laike Primary 
Rinkimų ribose Countv of Cook. iš
skiriant miestus Berwvn. Chicago, 
Chicago Heights Ir Harvev. mies
telius Cicero Klmwood Park. Mor
ton Grove. Skokie. Summit ir Stick- 
ney, antradienj. Tialandžo (April) 
14 d.. 1942 m., bus sekančiai:
Demokratų Partijos šviestai Mėlyna 
Rernihllkonų Partijos Ružava

I.TT’DTJANT TAME. aš šiuomi 
pasirašau ir antspauduoju su ant- 
spauda County of Cook. šia 30-tą. 
dienų Kovo. 1942 m.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of
Cook County, Illinois

(SEAL)

Kas bus ištvermingas iki žmogus giriamas sulig jo 
galui, tas bus išgelbėtas. Į išminties.

(Mat. 10, 22). Našlaičio ašaros veltui 

Gilus vanduo sriauniai ne- , nekrinta.

į Išmintingas žmogau — at- 
Bažnvčios darbas eina sikratyk draugo, kuris su

palengva. La Fontaine tavo priešais sėbrauja.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IK CICEROS LIETUVIU 

I.AIDOTTTVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. I.ITTI.EVICTUS
4348 Snnth Californla Avenne

Tel. LAFayette 3572

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9061

I. J 7OT-P
lfilfi Weat 4fifh Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUN AI
2314 Weat 28rd Plaee

Tel. CANai 2515

42-44 Esat 108th Street
Tel. PULlman 1270

P J RIDIKAS
8354 South llalated Ttreet

Skyrius: 710 We«t 1 St h Street 
Viai telefonai: YARda 1419

ANTANAS M PHILLIPS
8307 Litnanlca Avenne

Tel. YARda 4908

ANTHONY R. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth Weatem Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Litnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
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£34 South Oakley A\e. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

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

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
l&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tanas — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Nfėnesiams — $2.00; 
Vienam I^nesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Pokarinės problemos
Kaip didelės bus pokarinės problemos, sunku yra ir 

įsivaizduoti. Jos buvo labai didelės po pirmojo pasau
linio karo, bet dar didesnės bus po šio karo.

Tomis pokarinėmis problemomis, suprantama, yra 
susirūpinę politikai ir diplomatai. Bet dar labiau yra 
susirūpinę ekonomininkai ir sociologai.

Visu rimtumu reiktų atkreipti dėmesio į Jungtinių 
Valstybių generalinio prokuroro neseniai pasakytus žo
džius, kuriais jis kaip tik paliečia pačias pagrindiniau- 
sias problemas, su kuriomis, norint ar nenorint, po šio 
karo Amerika ir kiti pasaulio kraštai turės susidurti.

Jisai pabrėžė, kad žmonija jau yra pergyvenusi tek- 
nologiškosios revoliucijos būvį. Nuo dabar nauji išra
dimai mūsų išradimų žymiau nebepakeisią. Mes jau, 
esą, išmokome palengvinti žmonių gyvenimo naštą, 
duoti patogumų. Ta kryptimi vedamas darbas toliau 
daug nepagelbės. Daug žmonių perdidele gerove, per 
daug dideliais patogumais naudojasi. Generalinis pro
kuroras teisingai pasako, kad

distribucijos problema būsianti didžiausia — visus 
pakankamai aprūpinti gyvenimo reikmenimis ir pa
togumais.

Jei prie to būtų prieita, tuomet susilauktume ir religi
nės ir rasinės tolerancijos, socialinio teisingumo ir ge 
rovės pilna ta žodžio prasme.

Reikia pasakyti, kad generalinio Jungtinių Valsty
bių prokuroro skelbiama idėja visai sutinka su tais iš
ganingais žmonijos gyvenimui dėsniais, kuriuos yra 
paskelbę popiežiai savo enciklikose apie socialinius 
klausimus. Dėl to lahai yra pravartu šiuo metu giliau 
pastudijuoti enciklikas “Rerum Novarum” ir “Qua 
dragesimo Anno". Pravartu taip pat yra įsigilinti ir 
į Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII prieš pora me
tų paskelbtus pastoviai ir teisingai pasaulio taikai at
statyti punktus.

Katalikai ir socialiniai klausimai
Šiomis dienomis Brooklyn, N. Y., įvyko labai gau

singa katalikų konferencija didžiosioms pramonės prob 
lemoms rišti. Visa eilė pagarsėjusių veikėjų socialinė
je dirvoje apeliavo į darbdavius, darbininkus, ūkinin
kus ir kitas organizuotas grupes nuoširdžiau ir geriau 
tarnauti visuotinajai krašto gerovei.

Kun. dr. McGovvan, Amerikos katalikų veikimo cent
ro socialinio departamento vice direktorius, kad dau
gumos darbdavių ir net kai kurių darbininkų organi
zacijų vadų saumyliškumas ne tik kad neina visuome
nei į sveikatą, bet dar sudaro nemažų pavojų privesti 
kraštą prie kokio nors totalitarianizmo. Statistikos da 
viniais jisai nurodė, kad dar ir dabar yra tarp keturių 
ir penkių milijonų darbininkų be darbo. To priežastis 
esanti — apsilenkimas su socialinjo teisingumo dės
niais.

Kraštai, kurie nesugebėjo tinkamai išspręsti savo 
pramonines problemas, kur darbdaviai santykiuose 
su darbininkais ir visuomene nesilaikė krikščioniško
jo socialinio teisingumo dėsnių, tie buvo jkampinti į 
fašizmo, nacizmo ir komunizmo dumblynus, iš kurių

. išbristi, kaip matoma, nėra taip lengva.
Reikia džiaugtis, kad katalikų mokslo vyrai riša tas 

visas problemas, nuo kurių daugiausia pareina ir kraš 
to sausimas ir visų jo gyventojų gerovė.

"Laisvės” pastogei, tai jau ir galo nebėra. Jie ne tik 
įtarinėja, bet ir skundžia, ne tik šiaip sau šmeižia, bet 
tiesiog per akis meluoja.

Nepraustaburnis V. Andrulis savo laikraščio balan 
džio 1 d. laidoj, gerokai pazaunijęs prieš lietuvių vei
kėjus ir Laikraštininkus, ima pulti lietuvių šelpimo fon
dus. Esą tik trys lietuvių šelpimo fondai tėra užsire
gistravę Valstybės Departamente ir tie praneša nieko 
nesusirinkę. Girdi, ir Grigaičio grupė renka pinigus., 
bet Valstybės Departamente nėra užsiregistravę. “Ne
užsiregistravę ir klerikalai savo fondo”.

Kiek mums žinoma, Grigaičio grupė jokių aukų lie
tuvių šelpimo reikalams nerenka ir net fondo tam tiks
lui neturi suorganizavę. Apie kokių "klerikalų” ir kokį 
fondą Andrulis vapalioja, zpes nežinome. Jei jisai tai
ko savo šmeižtus Lietuvai Gelbėti Fondui, veikiančiam 
prie A. L. R. K. Federacijas, tai šaudo tuščiai, ne į tą 
pusę. Lietuvai Gelbėti Fondas, Valstybės Departamen
to patarimu, yra afilijuotas su National Catholic Wel- 
fare Conference šelpimo skyriumi ir dėl to užregis
truotas neatskirai, bet drauge su N. C. W. C. Tuo bū
du tasai fondas yra pilniausia legalizuotas. Apie ko
kius kitus fondus bolševikiškojo laikraščio redaktorius 
kalba, mes nežinome ir nematome reikalo jų ginti. Jie 
patys apsigins.

Šias pastabas mes čia padarėme tiktai tuo tikslu, 
kad pavaizduoti, kaip lietuviškieji komunistai kabinė
jasi prie visų ir prie visko, kas nėra jų valdoma ir 
kontroliuojama. Ir kabinėjasi, kaip jau sakėm, tikrai 
piemeniškai.

Rapolas Andreliūnas
Vakar Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoj buvo palai

dotas a. a. Rapolas Andreliūnas, kurio vardas buvo 
plačiai žinomas ne tik šio miesto lietuvių tarpe, bet 
ir kitur. Jis buvo žinomas ne vien tik kaipo teisingas 
amatininkas ir įmonininkas, bet ir kaipo uolus lietu
vis katalikas veikėjas ir visų kilnių lietuviškų, kata
likiškų darbų ir įstaigų rėmėjas.

Velionis svarbų vaidmenį yra suvaidinęs Lietuvos 
Vyčių organizacijoj, prie kurios priklausė ir kūnai dar
bavosi nuo pat savo jaunų dienų iki dabar. Daug nuo
pelnų turi ir kitoms lietuvių draugijoms. Jisai buvo 
vienu iš uoliausių lietuvių vienuolijų rėmėjų. Priklausė 
ir prie Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj (163 kuo
pos). Kai išsigalėjo, nesigailėjo nei aukų, nei šiaip 
dovanų, nei darbo ir parapijoms. Pirmiau jis priklau
sė Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės parapijai, o vė
liau — Gimimo Švč. Panelės parap. Retas kuris lietu
vių katalikų parengimas praeidavo be a. a. Rapolo daly 
vavimo. Ir ne tik dalyvaudavo, bet dažnai rengėjus 
apdovanodavo. Dėl to, įsigijo daug draugų, kurie jo 
paskutinėmis dienomis sunkioje ligoje neužmiršo. Jo 
atmintis ilgai pasiliks gyva ir jų tarpe ir lietuvių ka
talikų visuomenėj. Velionies žmonai ir jaunutei duk
relei, reiškiame giliausios užuojautos.

Rusija ir Japonija
“Garsas” sako;

“Japonai, kaip ir jų talkininkai naciai, vartoja į- 
vairias diplomatiškas "kytrybes”. Jie visokiais bū
dais stengiasi suardyti alijantų bloką ir juos pavie
niu nuveikti. Paskiausiu laiku Tokio nusiuntė Mask
von gudriausią savo diplomatą, buvusį užsienio rei
kalų ministerį Šato, kurio uždaviniu yra — jei ne
gražiuoju, tai grasinimais priversti sovietus duoti 
japonams pagalbą prieš amerikiečius, anglus, kinie
čius ir kitus alijantus. Bet Maskva žino Perlų uosto 
incidentą. Kai Tokio atstovas Karusu Washingtone 
vedė pasitarimus apie taiką, japonų militaristai ren
gė pasalingą puoLimą prieš Amerikos teritorijas. Ką 
japonai planuoja prieš Rusiją paaiškės netolimoje a- 
teityje. Milijonas japonų kareivių Mančuke ką nors 
reiškia.”

Lietuviai kitaip tnano
Vakar įdėtame straipsnyje — “Tradiciniai Lietuvos 

priešai” pirmos kolumnos paskutinėj eilutėj pasilikusi 
korektūros klaida. Turi būti — “Deutsche Zeitung im 
Ostland”. Tasai nacių laikraštis, kaip buvo rašyta, va
ro šlykščią akciją prieš Lietuvą ir visas Baltijos val
stybes, nuolat pakartodamas tą pasaką, kad Baltijos 
valstybės priklausančios Vokietijai ir dėl to joms nė 
nesvajoti apie nepriklausomybės atgavimą.

Bet lietuviai kitaip mano. Vokiečių imperializmas 
bus nugalėtas ir Lietuva bus laisva ir nepriklausoma.

(“Draugas”, 1917 m. baL 
2 d.)

Laisvė pavergtoms tau 
toms.... “Jei Suv. Valstijoms 
prisieis siųsti Europon ka 
riuomenę, tai joms reikėtų 
būtinai pasistengti gauti 
nuo talkininkų garantiją, 
kad jie taiką rems tokiais 
maždaug pamatais, kokius 
nurodė prezidentas Wilso- 
nas savo garsingoje kalba 
je į kongresą sausio 23 d. 
Toje kalboje šios demokra 
tiškos tautos vadas dėjo tai
kai gan ideal.škus pamiltus, 
tarpe kurių yra liuosybė pa
vergtoms tautoms. Jei Wil 
šono siūlomos taikos sąly
gos gautų pritarimą ir ga
rantiją kariaujančių valsti
jų, tai mūsų tauta gal bū
tų paliuosuota iš vergijos 
retežių.”

•

Suėmė daug revoliucionie
rių.... Kubos kariuomenei 
pavyko apsupti ir suimti 
600 revoliucionierių, kurie 
per ilgą laiką terorizavo gy
ventojus.

Įgula išžudė submarino 

viršininkus.... Atlantike vie
no vokiečių submarino įgu
la, 15 jūrininkų, išžudė sa
vo viršininkus karininkus ir 
pasidavė anglams

•

Latviai reikalauja auto
nomijos... Latvių veikėjai 
Volmar suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, kuria reikalau
ja Latvijai autonomijos po 
Rusijos globa. Autonominė 
Latvija turinti būti suda
ryta iš Livonijos, Vitebsko 
ir Kuršo.

Piemeniškos zaunos
Lietuvių bolševikų neva laikraščiai jau net ne be 

bolševikiškai, bet tiesiog piemeniškai ima zaunyti. Ka; 
įsikando įtarinėti, šmeižti ir kolioti visus tuos Lalk-

Lietuvių Kultūrinis Institutas atsišaukia į visuome. 
nės veikėjus prašydamas, kad siųstų jam visas anglų 
kalba rezoliucijas, kurios buvo priimtos paskutiniais 
metais protestuojant prieš Lietuvos okupavimą. Rezo
liucijos bus išleistos atskiron knygutėn. Į šį atsišau-

raštimnkus ir veikėjus, kurie uepnklauso “Vilnies'* ir kimą reiktų atkreipti rimto dėmesio.

Po svietą pasidairius
Iš gilumos padų dedu ant 

delno užuojautą draugei 
Onai Arlauskienei Kearny, 
N. J., kuziai, kaip pati sako, 
taip širdį spaudžią, kad sė
dus parašė Bruklyne lei
džiamai lietuviškų ba.šavi- 
kų gazietai tokias eiles:

“Nacizmas smaugia,
“dar nesiliauja, —
“ Raudonarmiečiai.
“Už visus kariauja.
“Sparnuotos mintys
“nieko neveikia.
“Stokim į frontą,
“kariauti reikia”.
Bet balšavikų pilipoten- 

tai, užuot patys stoję į fron 
tą ir savo draugus raginę, 
važiuoja į Floridą futbolus 
saule nurusvinti.

Be to, ji iš didelio širdies 
skausmo išfigeriavo, kaip 
karas gali būti sėkmingas 
ir kas Dėdę Šamą saugo 
nuo smuglininkų:

“Draugas Brovvderis
“pasauliui naudingas.
“Be. jo tas karas
“nebus sėkmingas,
“Draugas Harry Bridges,
“vadas jūrininkų,
“Saugo Dėdę Šamą
“nuo smuglininkų”.
Balšavikų gazieta už šį 

humbugą jai nuoširdžiai pa
dėkojo.

Sakoma, kad telegrafija 
keliauja 175,000 į sekun 
dę. Bet ką tai reiškia prieš 
bobų liežuvius, kurie per 
sekundę aplekia visą kolo
niją.

Sakoma, kad Amerika 
dabar virto deimantų cen
tru. Mano delnas rodo ge
riau, kad ji pasiliktų gurno 
ir cukraus centru, kaip kad 
prieš vainą buvo. Deimanto 
nei ant automobilio rato 
neužm^usi, nei kavos puodu 
ką pasaldinsi.

Šiandie daugelis turin
čiųjų ekstra tajerų automo
biliams labai susii upinę, 
nes negali išf.geriuoti, 
kaip juos galės sudėti į 
bankines dėžutes (Safety 
(Safiety Vaaults).

Spicpirvirvio Dumkos
Mūsų balšavikams, maty

ti, visai lengva įkišti netik
rą pinigą vieton gero, nes 
jie vis dar pasakoja ir tiki, 
kad Stalino okupacija Lie
tuvoje buvusi “košerna” ir 
“above board”.

Komisionierius Dewitt 
Chicagoje sako, kad miestui 
trūksta inžinierių. Piliečiai 
labiau nudžiugtų, jei mies
tui pristigtų vagių ir plėši
kų.

Vienas Brighton Parko 
lietuvis sako, mielu noru 
visu šimtu nuošimčiu rem
tų teisėjo Zūrio kandidatū
rą, bet tiesiog negali: mat 
turi medinę koją, o su medi 
ne koje negi susikalbėsi!

Paukštį pažinsi iš jo 
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę. Rousseau

DĖDĖS ŠAMO JĖGOS.
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

i
J lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matuseviėlūt 

(Tęsinys)
Pasiliko tik dvi savaitės. Per dvi savaites mes turime 

išvažiuoti iš Rusijos; mūsų prašymai dė; šalčio, kuris ga
lis pakenkti miisų sergančiam vaikui, bj atodairos buvo 
atmesti. Mes pradėjome pardavinėti savo daiktus. Apie 
šias valandas negaliu be skausmo pagalvoti. Mūsų knygos, 
kurias su tokiu rūpestingumu supirkinėjome, dibar par
duodamos “pūdais” silkėms vynioti. Kailinius, baldus, rū
bus, pamestinai atidavėme. Mes nieko nelankome, kad 
kam nors neužtrauktume GPU nemalonę. Ir m.U3 niekas 
nelanko, išskyrus profesorių Ivanovą, kuris daro paaihai- 
sėtitinai nelaimingo žmogaus įspūdį ir ha perstosimo linki 
mums užsienyje laimės. Mūsų kambariai tušti, viską vel
ka totoriai, senų daiktų pardavėjai. Paskutinis vakaras. 
Rytoj važiuojame į Maskvą.

Čia paskutinė naktis. Gal ir paskutinė mano gyveni
me. Negaliu užmigti. Koks mielas ir jaukus man rodosi 
tuščias mūsų kambarys, o kaip niauriai žvelgia vidun pro 
užšalusius langus tamsi, šalta naktis! Iš toli girdėti šuns 
lojimas ir gatvės sargo medinės tarškynės monotoniškas 
balsas. Vaikas per miegus dejuoja; iš tėvų miegamojo 
girdėti šnabždesys, vadinas, ir jie nemiega.

Kelionei daiktai surišti; dvi dėžės su baltiniais, dvi Į 
pagalvės ir du apklotai. Taip mes išvažiuojame iš proleta 
riškos šalies. Viską, ką mes būtume galėję su savim pa 
siimti, pardavėme. Iš menkos sumos, kurią gavome, par
duodami savo daiktus, užsienyje turėsime pradėti naują 
gyvenimą.

Paskutiniai pietūs namie. Aš jų nenoriu aprašyti; jie 
buvo liūdni, kaip paprastaai esti, skaudūs, kai reikia at
siskirti visam laikui nuo mylimų žmonių. Niekas nevalgė. 
Duniaša, atnešus keptą žuvį ir matydama, kad sriubos in
das stovėjo nepaliestas, lėkštę išmetė iš rankų; paskum 
puolėsi prie manęs, apkabino mano kelius ir pradėjo gar- Į 
šiai raudoti, staugti, kaip daro paprastos liaudies moterys.

Devinta valanda vakaro; mes turime važiuoti į stotį. 
Aš noriu aprengti vaiką, bet tai sunkus uždavinys. Jis 
dar vis turi karščio, besiruošiant kelionei jis išmuštas 
iš pusiausvyros ir išsiblaškęs. Jis nieko nenori suprasti, 
jo negali prisikalbinti. Jis mažomis rankutėmis įsikibęs 
į geležinės lovelės kraštus ir už jokius pinigus nesiduoda 
aptaisyti Jis tvirtai sugniaužia klimė į su mažomis sa
vo kumščiukėmis, palenda po pagalviais ir rėkia iš viso;; 
gerklės:

— Aš nenoriu į Maskvą važiuoti, aš noriu pas tėvu
ką ir močiutę pasilikti.'! Aš nevažiuosiu!

Mes turime jį jėga aprengti. Paskutinėmis minutė
mis atsiskubina profesorius Ivanovas su žmona. Kad 
mes šiandien išvažiuojame, žinojo tik mūsų pažįstami, 
o studentai visai nieko nenujautė, kad mes buvome iš
tremti. Ponia Ivanovienė buvo visai užsiverkusi. Ji, pa
ėmusi mane už rankos, tarė:

— Aš turiu su jumis keletą žodžių pakalbėti!
Ji mane įsitraukė j Otmaro kabinetą, kuris buvo vi

sai tuščias, ir tarė ašarodama:
— Atleiskite mano vyrui! Atleiskite!
Aš nesistebėjau jos žodžiais, jie tik buvo patvirti

nimas to, ką aš jau seniai nujaučiau. Ji man papasakojo, 
kad jos vyras, apkaltintas priešrevoliuciniu veikimu, bu
vo paasmerktas sušaudyti, jam buvusi dovanota bausmė, 
tik užstačius pinigų tam tikrą sumą ir dar su viena są
lyga...

Dovanokite jam, jis nekaltas dėl to, jis buvo pri
verstas! — raudojo ji. — Dovanokite jam!

Aš pabučiavau ją tylėdama, ir mudvi įžengėme į 
valgomąjį.

Tėvas sako, kad esąs jau laikas. Senu rusų papro
čiu mes sėdamės visi aplink stalą, apsistojame ir mel
džiamės, paskui pradedame atsisveikinti. Tėvas mus pa 
laimina peržvelgdamas, ir jo veide spindi tikėj mas, kad 
visi žmonės Dievo valioje.

— Dabar keliaukite, mano vaikeliai. Tepadeda jums 
Dievas! — taria jis, mane apkabindamas...

Mes pereiname kiemą į gatvę, kur jau mūsų laukia 
parengtos rogės. 27 laipsniai R., o į stotį gana toli. Me3 
atsisėdame; sėdynės baisiai nepa.ogios, !ab.i žemais at
rašais. Susirenka mūsų gyventojaai, ir kiekvienas taiso 
mūsų kojų kailius.

Vieni iš jų mane atsisveikindami buriuoja, ir iš 
tamsos pasrodo profesoriaus Iv; novo veidas. A s jam iš
tiesiu ranką. Aš nejaučiu jam nei pykčio, nei neapykan
tos; jis tik padarė man daug skausmo. Arkliai pradėjo 
bėgti, ii pro mano akis lėkė gimtojo miesto pažįstami na 
mai, gatvės. Dangus pinas žvaigždžių. Me.s vis arčiau ge
ležinkelio stoties, o as norėčiau, kad kelias būtų š ek tiek 
ilgesnis; aš norėčiau atsisveikinti kiekvieną bažnyčią ir 
pasimelsti, apverkti kiekvieną medį, su kuriais iš jaunys
tės esu suaugusi...

LAIV YNO BAZfc CAVITE DEGA PO JAPONU ATAKOS

t L'i'augtis le.epuuiu.
Pirmąją karo savaitę japonų bombanešių sunaikinta 

nuo Manilos. Netekus Cavite pasidarė atviras kelias ja 
sausio 1 dieną. (U. S. army signal corps photo).

NACIU PROPAGANDA

Išėjo įdomi knyga, kari įrodo kaip naciai veda 
propaganda jungi. Amerikos Valstybėse. 
Amerikiečiai nebus apgauli, nes jie gerai 
pažįsta priešą.
Neseni,■‘i faktų šviesoje Amer'kos demokratija

išleista dokumentuota bro- žus per šį karą.
šiūrėlė, pavadinta Skaldyk “Skleisti šluos ir kitus
ir valdyk (Divide and Cod.- melus Hitleris bandys viso-
quer), kuri atidengia pen ' kių štukų išvilkti iš savo
kiolika nacių propagandos juodo maišo. Bet amerikie-
punktų. Brošiūrėlė pasako čiai nebus apgauti.”
kok’ais būdais vykdoma vo-, OI ,, , . .... -•. | Skaldyk ir valdyk ppejakiečių propaganda Europa- , , TT ,, .. kad H tleno strategija ne

seks nustatytą formą. “Vie 
nas objektas bus siekiamas 
šiandien, kitas rytoj, bet io 
bendras tikslas bus vis tas

Pirmą sykį Amerikos vai- P*13, mus mm mū-
džia paduoda nacių propa- jungininkų. Bandys su-
gandos punktus, pareikšda Krilu’i mūsl»
ma. j tems: sudaryti nesutik ra?

Suv. Valstijų visuomenėje, 
Hitleris nori mus įtikin- kad atitraukti nuo mūsų tik 

ti, kad:
Demokratija miršta.
Mūsų karinės jėgos s lp

je ir jspeja

“Suv. Valstybės dabar 
yra terorizuojamos 
nacių strategijos”

Amerikos laivyno baze Cavite, kuri yra į pietvakarius 
ponams užimti ir Filipinų sostinę Manila, kuri paimta

oaganda šioje šalyje bandė 
£?ap,araližuoti mūsų galvose
ną, — įtikinti mus. kad ka
ras ne mūsų biznis, kad nie 
kas nebandys mus atnkuo j 
ti, kad mūsų du vandeny
nai mus apsaugos, jei iręs 
nieko nedarysime supykd n- 
ti Hitlerį, tai jis mus ne
kliudys, kad tie, kurie įspė
jo mus prieš Hitlerį yra ka 
ro kurstytojai, kad tie, ku
rie ragina mus įsigyti sau 
daugiau laiko aps'gyuimui 
padėdami tiems, kurie p~‘eš 
Hitlerį kariauja, mus stu 
mia į karą. Bet šie išsireiš 

į kimai jau mums gerai žino- 
1 mi, ir Amer’kos žmonių ne- 
1 apmuilins. Bet tai buvo pa
kartota amerikiečių, kurie 
būtų buvę labai nustebinti, 
jeigu būtų žinoję, kad jie 
įkartoji nacių propagandą.

ro pneso — asies, ir supa 
raližuoti mūsų pasiryžimą 
kariauti”.

nos.
“Nerija tvarka" neišven 

.giama.
Mes pražuvome Pacifike nam Pabrėžti f'ktui' ‘‘S!‘l1

Pilnai dokumentvot.as, pa 
teikdamas šali nius kiekv’e-

dyk ir valdyk” aiškina, kad 
propagandos technika prieš 

prasmės tenai priešintis. |Suv' Valstybes panaši j (ą.
Britai smunka ir mus ka> kuria Hi,leris naud°j° Prlež 

tu įklampms. kltas E”roP03 tauta8’ ku-
Karo išlaidos subankru jrias Jla sunakir0- 

tuos tautą. ! Brošiūrė’ė pr mena Ilitlc
Civilių pas’aukavimas bu? I ■do p? .stangas atskirti pran 

didesnis, regu galės pergy- , cūzus ir britus pirmojo ka- 
venti. ro metu, jo si3tematirgas

Stalinas vis s'.iprėja ir perkalbėjimas Balkanų b z 
bolševizmas išsiplės visoje nio įstaigų; jo į kure lytas

Mūsų Vakarų pajūris yra 
tokiame pavojuje, kad nėra

Europoje.
Mūsų vadai nekompetin

viduj'nis sumišimas Be’g - 
joj prieš invaziją, ir kitur

g:, ir mūsų valdžia nemoka istorines smulkmenas nacių 
biriauti. “terorą strategijas”.

Pagalba mūsų a’ijantams ‘ Trumpų bangų siuntimą 
turi sustoti. iš nacių kontroluotų šalių

Mūsų tiuras pavojus y re j aiškia: sako: 
japonai, ir mes turime sv. “Hitleris bando snkiršlu 
sidėti su Vokietija ir rimui ti kapitalizmą prieš darbą 
ti geltonąjį pavojų. baltuosius prieš negrus, ka

Mes turime grąžinti savo tulikus prieš žydus. Jis žl 
visus kareivius ‘.r ginklus j no, kai neapykanta bet ko 
Suv. Valstijas, ir apgint' kioj formoje išeina jo nau 
tik savo pakraščius. don.”

Kinai ir britai p įdarys Skaldyk ir v aldyk įrodo 
atskiras taikas su Japonija kad kelis metus prieš Per 
ir Vokietija. I lų Uosto įvykį Hitlerio

Pamokinąs
paveikslas

Sekdami pasekmingą pro 
gramą vartotą Prancūzijoj 
H tlerio agentai skleidž'.? 
visokius gandus šioje šaly 
je, visi iš jų kenksmingi ir 
neteisingi, pav., išvaizduo- 
tos epidemijos, kareivių pa 
bėgimai iš kariuomenės dė 
blogo maisto, brošiūra k? r 
to ja: “Nuo karo pradž’os 
vokiečių trumpų bangų ži
nios šaukė apie barikadas 
V ashingtone, paniką biržo
je, perdėjimai ap'e mūsų 
nuostolius Perlų Uoste ir 
Pacif’ke. Vokiečių trumpų 
bangų pranešimai apie Per 
lų Uostą buvo signalas Hit
lerio agentams skleisti gan
dus, kad mes netekome sa
vo laivyno, ir, kad mūsų lai
vyno karininkai išdavikai” 
Viskas melagystė. K.J.P.

Pama’dusis dailininkas 
Leonarda? vienoje iš savo 
ke’icnių pateko į protestan
tų bendrakeleivių tarpą. Sie
li, žinodami dailininką esant 
g liai tikin'į vyrą, ėmė šai
pytis iš katalikų, ypač iš 
ių tikėjimo į Jėzų Kristų 
šv. Sakramente. Vienas iš 
keleivių, reformata3, įrodi
nėjo, kad šv. Komunija reiš
kia tik Jėzaus kraują, bet 
nėra pats kraujas. Per Ko
muniją žmonės privalą pri- 
sim’nti Kristaus kančią ir 
visą išganymo darbą. Ant
rasis, liuteronas, tvirtino, 
kad duona ir vynas tampą 
Krislau3 kūnu ir krauju tik 
komunikavimosi momentu,

J o prieš tai nesą joks sakra-
: men'as.
I
1 Netrukus keleiviai susto
jo viešbuty pas isėti. Leo
nardas užsidarė kamharyje 
ir stambiais, bet vykus'ais 
bruožais nupiešė paveikslą, 
kurį parodė bendrakelei
viams. Paveikslas vaizdavo 
Kristų su kieliku, o iš šalių 
— Cvinglį ir Liuterį tokio
se pat pozose. Po Kristumi 
buvo parašas: “Tai yra ma
no kūnas.” Po Cvingliu — 

j “Tai reiškia mano kūną”, 
po Liuteriu — “Tai bus ma
no kūnas”. O žemiau visų 
tų parašų dar vienas aiškus 
parašas: “Koris iš šių trijų 

'te'sybę pasakė?” Bendr^ke- 
leiv’ai sumišo ir visą liku- 

i sįjj kelionės galą nė minte 
neužsiminė apie katalikų ti
kėjimą.

Edmont rųieste, Kanadoj 
(Alberta provincijoj) vienas 
gatvėkarų panaudotas vie
šam knygynui, kuriuo ap
tarnaujami toliau nuo mies
to gyventojai. Gatvėkary— 
knygyne telpa 1500 knygų.

i}?®
. . . or txtra tank, or e.ttra į»a, or extra sbip 
ccmpltttd tomorrow tnay, in a few montbs, 
turn the tide on tome dėstant battlefield; it tnay 
n tht differsnct httwten lift and deafb for 
s*"*t of our fiįhting men"

—Presidęnt Roo$bvrlt, 
February 23, 1942.

.........

V’ou’d you be the oae who failed to help buy that 
piane, tr.nk, or shin—y failing to buy your share of 
Pentis? CouldyM jieen nigbtl knowing that Ameri
can loys wers t;lng kiiled bccauae you aad othera 
“put oš’”‘dojog your pzjrt?
T err.sndr.cr, they are GUI boys now—from your 
S.rt\ vs.Jr tovn, perh-ps your very home. They’re 
c.:t ih>?e r’-i.ing their lives—giving their lives—so 
t* -.t Atnsci;?, your frcc Asncrka, ęan live. And just 

you are cov.ntipg uaon diena to give everything 
tLsy've got, so they ai c couating upon you to give 
evt.yd.irg you ve got—by working harder than 
you ever ūave beforc and hy investing in Bonds to the 
very lii-i; c/perr powers!
Cm t’i'7 CCunt or. you? Make your answer ring clear 
a id true—Ict trr boys know that every man, woman, 
c id cbild io America is bchind them 100%! Go to 
j ..ir lcc.il pes; oh.ee, bank, savings and loan associa- 
tiri, or other ohtcial sales agcncy today. Fiedgc 
yoorcsb U fc-y all the Bonds you can—regularly, 
e cry pay day until this w»r is won! The morc Bonds 

buy, the morc planas w41 £)’•
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AUKLĖTOJA

PASTABOS VELYKŲ BELAUKIANT
Štai jau visai čia pat jr 

Velykų šventės. Manau, jau 
daug kas baigia pasiruošti 
šiai šventei. Švarinasi, tvar
kosi savo kambariuose, kad 
visur atrodytų tvarkinga, 
gražu. Taip jau mums 
įprasta. Gi ir patys tokioj 
aplinkoj, iškilmingiau jau
čiamės. Laukiame tos šven 
tės be galo. Yra dar kas 
tos šventės ne mažiau už 
mus suaugusius laukia, ga) 
dar daugiau, — tai mažieji 
vaikučiai. Todėl* tebūnie 
džiaugsmo iki mažiausio, 
kad nebūtų čia nuskriaustų, 
neapykantos. Ir noriu sumi
nėti keletą pastabų iš pas
tebėtų vaizdelių įvairiose 
še.mose švenčių metu.

Maža tėra modnų bei tė
vų, kurie nesididžiuotų sa
vo vaikais. Iš tikrųjų, tai 
yra labai gražu, iki tas ne
peržengia tam tikrų ribų.
Visur ir viskam yia nor
mos. Nega.i jų nebūti ir čia.
Gana dažnai būna, kad ši
tas pasididžiavimas savo 
vaikais tampa žalingas tė
vams ir vaikams. Vaiko su
gebėjimai būna demonstruo 
jami pagal tėvų nurodymus, 
o pats vaikas t^mpa tik 
klusnus įrankis tėvų ran
kose, tikslu stebinti atsilan
kiusius. Tai kaip tik atsi
tinka įvairių švenčių metu, . 
kada tenka kitur svečiuotis 
arba pas mus kas svečiuo
jasi. Besikalbėdami visad 
stabtelėjame ties vaikais, 
kurie dažniausiai kartu bū
na. Kaip gi svečiui nepagir
ti mūsų gražios dukre ės ar 
vikraus sūnelio? Pradžia

į tuštumą, nuėjęs garbė
troškos keliais. Jis ir toli
mesniame gyvenime ima 
gerbti tuos, kurie sugeba 
sukelti stiprų įspūdį, kuo
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MAŽOJI PIENINNKE
Koks didelis džiaugsmas leistą mergaitę, pradėjau ją 

nors imponuoja. Tokie jam Yra 8Yventi, jausti: girdėti domėtis daugiau, 
idealas. Tokių jis ieško, jais jpmkšč.ų č.ulbėjimą, matyti — Ar dar turite tėvus...) 

toks Pledus, švagždės, ir žinoti,
aad kiekvienas p aeinąs de
besėlis tik laikinai užstoja 
ck.isčląją saulę.

domisi, trokšta pats 
būti. O kokioj juokingoj ro 
iėj atsiduiia patys tėvai, 
rež.suodami savo vaikų po
elgius. Daugely mūsų žmo- 
įių jau gana yra tuščio pus 
čiojimosi, Bent tėvai jauno- 
oj kartoj turėtų užkirsti 
am kelią, o ne ugdyti 

žalingą įprotį. Be to, užde 
darni vaikui pareigą, kuri 
jam dabar, gal ir iš viso, 
.olima ir /nemaloni, suke
liam pasipriešinimą bet ko
kiam darbui, kūrybai, ruo
niam di.vą tinginystei.

Švenčių metu tegu nuei
na mūsų vaikai pas kaimy
nų vaikus, o šie pas juos 
uegu ateina. Leiskim jiems 
prieš šventes šio to pasiga
minti, bet kiaušinių ir jiems

Pirmoji Velykų diena. 6 
.a valanda ryto.

Einu į bažnyč.ą... Šal a... 
šį j Gatvės... tušč 03... kapų ty 

la.
Prieš mane skuba mer

gaitė... Keturiolikos... pen
kiolikos metų? Ne daugiau.

; Vienplaukė, apsivilkusi vie
na balta b’iuzele, kuri su
juosta prijuoste.I

Abiejose rankose, nuleis
tose, ištemptose, ji neša po 
kelias pieno skardines.

dažų nesigailėkim, kad atė- jįu

Moterys

REZURECTIO

KIMŠTAS AVIENOS 
KEPSNYS

Geriausiai vartoti avieną 
nuo peties. Išimti kaulus ir 
gerai ištrinti mėsą iš vi-

PRAŠOME Į 
MOŠŲ 

VIRTUVĘ

pusantro šaukštelio druskos 
ir truputis pipirų.

Ištirpyti sviestą keptuvė
je ir įmaišyti miltus, salie
ras ir svogūnus. Pašildyti

daus ir lauko druska ir pi- vįską apįe vieną minutę 
pirais. Kimšti obuolių įda Į padėti grietinę, pieną, drus- 
ru, kuris šiaip padaromas. ką ir pipirU8. Truputį pa-

— Taip... Ir jei jie žinotų, 
kad Velykų rytą jų dūk .ė 
negali rasti kelių minučių 
aiko mišioms... jie labai 

gailėtųsi, mane čia išleidę: 
aš galvoju apie aavo sese- 
is, kurios yra pasil.kusios 

^as juos... Jos šiuo momen- 
u ruošiasi eiti į bažnyčią... 
lems dabar šventė... pati 
didžioji šventė!... Jos Vely
kas jau turėjo ir ketvirta- 
d.enį jos priėjo velykinės... 
3 aš tuo tarpu!

Vėl pabiro ašaros...

Ko skamba varpai 
Taip galingai, laisvai?
Kaip plaukia jų aidas toli...

Širdis, rod’s, sukrunta, 
Apmirus nubunda 
Ir žvilgsnį aukš«.ybėn keli...

Ramybė ir džiaugsmas! 
Koks dangiškas jausmas! 
“Velykos!” Tau šypso gam

ta...

Ir sieloj nušvinta,
Jos pančiai jau krinta!
Ji vėl kaip erelis laisva!

Vynmedžio Šakelė

SukajTojama žalių obuolių 
tiek, kad pasidarytų pusan
tro puodelio, prie jų pride
dama trys puodeliai duonos 
trupinių, pusę šaukštelio 
druskos, truputis pipirų, 
pustrečio puodelio riebalų. 
Viską gerai išmaišius, su- 
kemšama į mėsą, kurią pri- 
kimšus reikia užsiųti. Dėti 
į kepamą indą riebiąją pu
sę į viršų ir kepti nedengtą 
vidutinio karščio pečiuje, 
kol iškeps.

Prisiveju. Dabar jau ma- kag? 
tau ir veidą. Išblyškęs bal
tas veidelis su dviem mėly
nom akim, prideng.om šešė-

,UBius draugus bei drauges 
vurėtų kuo pavaišinti. Savų 
draugų tarpe visi jausis lai
svai, bus patenkinti, pajus, 
kad tikrai šiandien šventė 
yra. Jų interesai bendri, už 
tai skirtingi nuo suaugu- 

i šių. Tik savose vaikų drau
gijose kurį laiką pabuvę, 

nuoširdžiai 
galės pareikšti savo išgyve
nimus, bus tinkamai vieni 

i kitų suprasti, galės pasi- 1 
i džiaugti, kaip pridera di 
džios šventės metu.

Jau ji atsikėlusi... Jau ji 
kelionėje! Iš tikrųjų, juk 
nieko ypatingo, tai vargšė 
mergaitė.

Staiga ji sustojo, pasidė
jo savo skardines ant šalia- 
gatvio ir pradėjo verkti.... 
be paliovos... ieškodama no
sinės, kurios neradusi, pra
dėjo šluostyti akis prijuos
te...

įūpestį!...

Man atėjo į galva gera 
mintis ?

— Ar ir jus norite atlik 
ti velykinę ir švęsti Vely-

— Bet kaip. 
mišių negailiu išklausyti...

— Eikite su manim... Pa
bandysime!..

— Eiti su jumis...?
— Taip.
— Su visomis skardinė

mis...?
— Su vismis skardinė

mis.

BULVES SU PADAŽU

Penkios bulvės, viltos su 
žievėmis ir atšaldytos, puo
delio miltų, apie pusė puo
delio sukapotų salierų, trys 
šaukštai smulkiai sukapotų 
svogūnų, pusė puodelio grie 
tinės, vienas puodelis pieno,

ririnti. Dabar galima įdėti 
>ulvės, bus gerai įkaitusios.

Galima vartoti mažiau 
miltų, salierų ir svogūnų. 
Priklauso nuo individualio 
ikonio.

Taking your giri to the 
movies?

watch out:
Watch out that your breath does ne t 

offend ... you yourself probably don t 
tnow whether It’s offensive or otherwlse. 
U you want to make a hit wlth your 
giri friend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And it’s easy. 
Slmply rlnse the mouth with Listerine 
Antiseptic before you start out. Llsterina 
halts food fermentation in the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.

Betoft Any Date Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Breath Sneetcr

Gerąjį Dievą... darančią 
greitą dėkojimą... po to, 
trupu.į neramią grįžtančią 
pas savo skardines... tas 
kasdienines skardines susta

? Juk aš net i ‘y1®3 Prie 3en03'
— Ką gerasis Dievas pa 

galvos apie šią Komuniją!... 
sumurmėjo ji imdama skar
dines į rankas...

— Ką Jis pagalvos...*:

GAVĖNIA.................
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS !

Kiekv'enas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame 
atgailos laike susikaupia ir rimčiau j gyvenimą žiūri. 
Susikaupimui reikia ska’tyti gerų dvasiškų knygų. 
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.

Aš žiūrėjau į šią mažąją 
vargšę, jos išbiyškusį vei
dą, dideles mėlynas akis, 
kuriose dabar spindėjo ve-

Aš pasuku į bažnyčią, ar j lykinis džiaugsmas, 
geriau pasakius, į dvi baž- l — Na. kaip, mano bran 
nyčias, sujungtas ilgu siau
ru koridorium.

Mažoji pieno pardavėja
eina su manim, nieko nesu
prasdama.

Bet £Š, aš suprantu...
Atėjęs į bažnyčios 

angį, aš jai sakau:
— Padė ite čia 

skardines su pienu
— Ar man jų kas nepa 

?

gūsis vaikeli, aš manau, kad
yra

f ne

savo

Sustojau ir aš.
— Ar ju3 turite kokį rū

pestį, brangus vaikeli?
Pasistengkim jiems suda- i _ Tai kunigSlii aš turiu 

ryti tokias sąlygas. O jie rSpe3tį . dide j 
padaryta, o toliau jau daž- patys šventei pasiruošdami Į _ juodei?
niausiai patys tėvai tęsia, ir ją pravesdami, pajus I _ gtai šiandien pirmoji
Ima girti savo vaikus, jiems sveiką išdidumą, pasitikėji- dįena Velykų ir aš negaliu
patiems girdint, lygina su • mą savo jėgomis, ugdys sa- ,rueiti išk ausyti mišįų!...
kaimynų vaikais, kurie, ži- vyje bendiuomen škumo jau •• _  Ar ^Imin nkai jus ne-
noma, daug blogesni esą. smus ir tikreanius, negu su- , jeįdįį, ?
Įrodymui duoda, keletą klau augusių draugijoje būdami. | _ Man0 paprašiau vieną “davatkė-
simų savo vaikui. į ku-1 Malonus jspfidHai ilgai liks kai geij ypa{ ^.1 |ę„ p3Mugoti p eną

min.nkė!... Bet jie taip kaip — Dabar, mano

■ ogs 
— Ne.

Didesniam atsargumui aš

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

Gerasis pievas dabar 
labai patenkintas...

— Tikrai...?
— Iš tikrųjų...!
— Aš irgi labai patenkin 

ta.

riuos jis yra išmokęs atsa- jų atminty 
kyti “nuostabiais” atsaky
mais. Pirmą kartą girdį sve , 
čiai ne juoką s stebisi jų ! 
galvotumu, sąmonumi.

Ką mes darom iš vaiko, j 
varydami jį parduoti prieš 
svetimus, padarydami jį ar- j 
tistu? Tiesa, jis stengiasi, j 
Bet steng asi, kad patiktų, i 
kad padarytų įspūdį. Jis, 
išmokęs ką naujo, taip ir ! 
ieškos progos viešai pasi- [ 
rodyti ir už tai būti pagir
tas. štai, kur krypsta jo 
pastangos. Tuo būdu mes 
ugdome jo tuštumą, savęs 
menkavertiškumą, dirban 
tį ir besimokantį tik dėl 
kitų akių, b^t nesugebantį 
dirbti dėl paties darbo ir 
mokytis dėl paties mokslo.
Jame kyla nebe sveikas pa
sididžiavimas, kokį turėtų 
jausti kiekvienas, didesnį 
ar mažesnį darbą dirbda
mas, bet perdėtas, palinkęs

lenini Ui

aaįft.
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"G/m (inde Sam a lift 
uatb thnjt”

RAYON fabric, h»e strength

rayon until it’s practically dry— 
or you'll inįure the threads and 
shorten the life ot the garment.

Invett the pennie, you'll ,ave 
hy your careful hindling of rayon 
in DCPPNSg LAVINOS STAMPS, bc- 

cauae you care for Democracyl

ir aš... ir jie taip pat nega-) turi atlikti išpažin'į
Ii... Paprasti sekmadieniai 
praeina!... Atsisakai. Bet 
š.andien! Be to, nėra šu
nies!....

— Ką jie veikia, tie jūsų 
šeimininkai?

— Jie turi pieno krautu
vę.

— Ir dabar j.e k autuvė- 
je?

— Užimti nu 3 ankstyvo 
ryto... Ši skardinė š ai... To-

— Bet aš nepas ruoši!...
— Paruoš, nebijok...
Kaip tik šiuo momentu 

pro šalį eina vienas vika
ras.

— Ar negalėtum išklau
syti šią mergytę išpažin
ties... ?

— Kodėl ne.
Po to ėjo mišios su šv. 

Komunija.
— Ju3 galite tuojau eiti

kių aš turiu išnešioti dvyli- prie Komunijos...
ka.. Jau esu pavargusi...

— Ar jau papusryčiavo- juostė!...
te...?

— O, ne!... Nėra laiko!... 
Gal devintą va’andą kai su
grįšiu... Jei nebus pirkėjų 
krautyvėlėj! O jeigu yra 
pirkėjų, tai kaip gali val
gyti.

Tai pasakiusi... ji pradėio 
net pasikukčiodama verkti.

Ir metusi pavydų žvilgs
nį į besimeldžiančių ir šven 
tadieniškai pasipuošusių 
minią, tyliai iš lėto gerian
čią dieviškos aukos džiau
gsmą, ji, vargšas Gedeono 
kareivis, buvo benueinanti, 
bet tuoj apsisuko, sugrįžo 
pas mane, matyt norėdama

mažytė, man ką nors pasakyti...
Iš tikrųjų nuleidusi gal

vą ir truputį paraudusi, ji 
man tyliai tarė:

— Tėve... aš niekad., 
niekad neužmiršiu šios gat* 
vės!...

Vertė Pr. lumo&aitis

— Kaip...? Su šita pri-

— Taip... Kaip stovi... Su 
prijuoste.

— Ką man pasakys...?
— Niekas jum nieko ne

sakys. Tik užsigaubkite 
galvą.

Mergaitė užsirišo nosinę. 
Aš ją mačiau pamaldžiai 

Pamatęs taip visiškai ap- atsiklaupusią... priimančią

— i
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_ ’MeMybrk
Porqu>cki., s. . . • i. .1. .v , '. ma. pimptee,
athlete'e («»«.. ru.t . fnli* » nJ other ex- 
ternally - lt- r a»l Ir-. i«r vorld-faama,
coniing. atii i-et>l t l>. ) l) Preecriptton
Greaeekee, štai ? <n'-s rritation a id 
(jutekly stopa irt' -ne it' .g. ITc ttial bottle 
proves lt. oryur money back Ask vota 
druggiet today (<« O. O. B. Fa

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Thanka to a Doctor’s premriptioncallej 
Meadaeo. thousands >iow palllate terrtbla n- 
eurrlng attaeks of el.uklng. Kaspinu, cough
ing, trheezlng Bronchial Aitbma by helplng 
nature remove thlek eseess mucus. Bo dop<■«. 

lokes, n» lnjections. Just taatelete, 
at tablets. The rap'.d. dellghtful pai

ma only help

MALDAKNYGĖS

“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota .................................................................$8.50
Paprasta ..................................................................... $8.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Vaišnora. M. I. C.) ....................................................40
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.

Petrauskas) ....................... ............................................85
“Dievo Ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25 
“Paguodos žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.

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

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

Vaitukaitis) ........................................................................io

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS I

DRAUGAS"/ /
______ commonly hėTpt nature bring

ne sleep—a ••Odo-Jdrd.“ A printed 
guarantee vrraaped around »-<-h package ot 
Mendaee Įmurę, an luir-en, te refund of 
tha full coat ui.'.eta 0-i e -.- completely aat- 
lefled. Vou hava everything to galn and 
nothing to loaa under thia poaltlva money 
back guarantee ao get Mendueo from your 
druggbt today for only dOc. F

2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk
TELEPHONE: CANAL 8010
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ČEKIS RAUD: KRYŽIAUS AMBULAHSUI HUPtRKTI

Iškilmingam bankiete lietuviu vienetas 
Raudonojo Kryžiaus atstovui (teikė $2,215.00

Bridgeport. — Kovo 25 d. 
Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Raud. Kryžiaus lietuvių vie- j 
neto bankietas, kuriame da- j 
lyvavo nemažai žmonių.

Programą atidarė Elena 
Narbut. Tarpe Amerikos ir 
Raud. Kryž'aus vėliavų ant 
estrados stovėjo trys mer
gaitės: Loreta Jonaitis, ku
ri atstovavo Liberty, Aldona 
Bartkaitė — Raudonąjį Kry 
žiu ir Irena Aitutis — Lie
tuvą. Jos padainavo Ameri
kos ir Lietuvos himnus.

Programą vedė Rožė Ma- 
zeliauskienė. Dainavo Šakar- 
Makar choras, Šurum-Bu- 
rum choras, A. Bartkaitė, 
Irena Aitutytė. Kalbėjo A. 
Milerienė, T. Janulis, N. Ra 
dis, M. Zolpienė ir Sophie 
Bartkus. Kadangi Sophie 
Bartkus yra vedėja šio vie
neto, tai jai buvo įteiktas 
gėlių bukietas vardu visų 
jos sar.darbininkių.

Šis vakaras buvo sureng
tas baigimui rinkti sumos, 
reikalingos nupirkimui am- 
bulanso Amerikos Raud. 
Kryžiui, kurio atstovui Mr. 
Nostrum įteikta čekis $2,- 
215.00 sumai. Po savo kal

bos Raud. Kryžiaus atsto
vas vieneto vedėjai Sophie 
Bartkus įteikė Raud. Kry
žiaus diplomą su požymiu, 
pareikšdamas, kad pirmuti
nė gauna tokį diplomą už 
nuveiktus darbus. Čekio ir 
diplomo įteikimo aktas tapo 
nufotografuotas.

Ant garbės stalo gulėjo 
padaryta iš baltų gėlių pa- 
duškaitė, o jos vidury rau
donas kryžius, šias gėles 
nutarta nuvežti Amer. Raud. 
Kryžiaus ofisan, 616 S. Mi
chigan Avė., kur jos padė
tos lange su parašu, kad tai 
dovana nuo lietuvių viene
to.

Kaip viepto vedėja, S. 
Bartkus, taip ir visos san 
darbininkės yrą labai dėkin
gos visiems, kurie tik kokiu 
būdu prisidėjo prie sukėli
mo fondo R. K- ambulansuii 
nupirkti ir skaitlingą atsi
lankymą į vieneto parengi 
mus.

Vakarienę paruošė žino
mos veikėjos Vaišvilienė, O- 
kunienė ir Jeckienė. Joms 
pagelbėjo kitos vieneto na
rės. Viena iš vieneto

MacARTHUR SU ŽMONA
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IŠ CICERO P ADA N b E S

Kas padaryta per 
pora savaičių -

X Buvo sušauktas šv. Var 
do draugijos susirinkimas, 
kuriame buvo aptarta vaka
ro rengimo klausimas, pra
nešta, kad jau nemažai bi
lietų išplatinta ir taip pat 
raginta dar daugiau išpla
tinti bilietų.

X Šv. Antano lietuvių pa
rapijoje sėkmingai praėjo 
miBijos, kurias vedė tėvas 
pranciškonas Justinas Vaš
kys. Daug žmonių priėjo iš
pažinties ir prie šv. Komu
nijos.

X Šv. Antano lietuvių pa
rapija turi gerus kungus, 
kaip kun. Ig. Albavičių, Ju
lių Grinių ir Abromavičių, 
kurie su didžiausiu stropu
mu tarnauja žmonių reika
lams.

» i» o • •*

X Labdarių 3 kuopa reu 
gia Ciceroj viešą rinkliavą, 
kuri įvyks š. m- gegužės 24 
d. Tą dieną yra prašomos 
Cicero draugijos nedaryti 
jokių susirinkimų ir paren
gimų, kad galėtumėm tin
kamai pravesti rinkliavą. 
Rinkliavoje gautas pelnas 
bus skiriamas senelių prieg
laudos statybai. Todėl visi 

Į yra kviečiami prisidėti prie 
šios rinkliavos tinkamo pra- 
vedirao, kad kuo daugiau
siai galėtumėm surinkti au
kų.

X Šv. Antano lietuvių pa
rapijos namų savininkai š. 
m. balandžio 6 dieną ren, 
gia “bunco party“. Maloniai 
visi kviečiami dalyvauti.

Š. m. kovo 18 d. Federa
cijos 12 skyrius suruošė pra
kalbas, kuriose įdomiai ir 
vaizdžiai kalbėjo kun. dr. A.
•>«» *

VEll T3ABC *• onlV A Fc.w 
T7aV< MORE.

MAŽASIS Mac ARTHUR Į X Dainininkė Hariet Lų- 
, kas, žymi Liet. Vyčių Chi- 
I cago apskr. choro darbuo- 
j toja, nešioja deimento žie- 
1 dą nuo Charles Petrilos iš 
1 Brighton Park. Sužieduotu 
vės įvyko kovo 12 d. H. Lu
kas dirba Metropolitan State
Bank.

X “Bobutės susipyko“ — 
smagi komedija — West 
Side būt buvus atvaidinta 
per atvelykį. Bet kadangi 
salė remontuojama, tai va
karas nukeltas į gegužės 3 
d. Vakarą rengia Moterų 
Sąjungos 55 kp.

X Stela šemetienė ir Ona 
Svegždenė, cicerietės, šįmet 
gavo dovanas iš Lietuvių 
Tautiškos Seserų dr-jos už 
neėmimą pašalpos per , 23 
metų, o Ona Jasutįenė ir 
Marijona Paugienė, taip pat 
cicerietės, dovanas gavo už 
neėmimą pašalpos per JO 
m. Vakaras buvo Šemeto sa-

("Draugas” Acint telepnotO)

Amerikos kariuomenei bekovojant prieš japonus Filipinuose gen. MacArthur žmona buvo kartu su juo. 
Kareivio uniformoj keturių metų gen. MacArthur sū nūs Arthur prie Corregidor tvirtovės tunelio. Corregidor 
tvirtovėje.

guoju į visus aktualius klau
simus.

Cicero lietuviai visu stro
pumu rūpinasi ne tik, kad 
Amerika laimėtų, bet taip 
pat, kad mūsų broliai vėl iš
vystų laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo dienas.

A. Valančius

Deksnys apie organizacijų 
reikšmę.

Susirinkime dalyvavo gau 
sus būrys žmonių, šiame su
sirinkime biuvo priimta re
zoliucija Lietuvos reikalais 
ir gautas atsakymas iš De
partment of State. Jo teks
tą čia įdedame:
Dear Mr. Valančius:

The Secretary has asked 
me to acknovvledge the re- 
ceipt of your communica- 
tion of March 18, 1942 quot- 
ing a Re’šoltrfi'dn adopted by 
the A. L. R. C. Federation 
12 Branch.

The text of this Resolu- 
tion will be brought to the 
attention of the proper of-
ficials and ynu may be as- p3kaitoa tžma. ..The Nordic 
sured that it will be given Mytlf. _ „Ar aukštes. 
due consideration. ! rasg..

Sincerely yours,
Harold B. Hoskins 

Executive Assistant 
Mr. Anastasius Valančius,

Į Secretary,
A.L.R.C. Federation 
12 Branch,
1226 South Fiftieth Avenue,
Cicero, Illinois.

Federacijos 12 skyrius gy 
vai veikiai ir sumaniai rea

Paskaita apie 
viršžmogius

Dr. Benj. H. Breakstone 
pakviestas skaityti paskaitą 
Žydų Institute, Douglas 
Blvd. ir St. Louis Avė., šeš
tadienį, balandžio 4 d., 8
vai. vakare. Paskaiton įėji
mas dykai. Dr. Breakstone

Chicagos dženitoriai pa
sižadėjo rinkti geležies lau
žą ir kitokius senus daiktus,
kuriuos galima 
karo reikalams.

mu

SPECIALIS VELYKINIS 
IŠPARDAVIMAS

Nužemintomis kainomis ant 
visų gėrimų. 

PIRKITE NUO —

Dronski's Liąuors
(Kur Draugai Susirenka) 
1758 W. NORTH AVĖ. 
Ar užsisakykite telfefonu: 

HUMBOLDT 7470 
VVALTER DRONSKI, Sav.

CONRAD
Fotografas

Htudij* (rengta pir 
.nos rflAles su mo 
dernlMromls užlai 
domis lr Holljrrrood 
tvleaonUa. Darfeo 
Oarantuotas

4*

420 W. 63rd. Street
reti Bhnle • ENOIewood 5883 

Bos.) ' ENOiewood 5840

suže'stas. Yra ligon'nėje. 
Grįš Velykoms namo. Auto 
nebepataisomas.

X Norkienė ir Mindzer- 
i vienė, bridgeportietės, buvo 
garbės narės Šv. Petronėlės! 

J draugijos rengtam bankiete.
| Už neėmimą ligoj pašalpos

X A. a. Rap. Andreliūnas Joms iteikta dovanos, 
vakar palaidotas. Per visas x Šv. Izidoriaus dr-ja, S. 
tris budėjimo dienas Pet-! Chicagoj, aukojo $15 atnau- 
kaus lavonams pašarvoti į- j mimui statulų Šv. Juozapo 
staiga buvo pilna žmonių, bažnyčioje, kurioje, kleb 
Velionis buvo mūsų veiki- kun. V. černauskui vadovau 
mo veteranas, plačiai žino- j ant, atliekami įvairūs pa
mas kilnių darbų rėmėjas.

X Bill Klimas, Liet. Vy
čių Chicago apskr. pirmi
ninkas ir Vyčių spaustuvės 
direktorius, tikisi neužilgo 
būti pašauktas į kariuome
nę. Jis yra sūnus Brighton 
Park gyventojų ir biznie
rių. Jo tėvas yra Keistučio 
klubo pirmininkas.

X Juozo Daučiūno, 33001

gražinimo darbai.
X Julijai Dubinąs ir My

kolui Paukščiui, iš Brigh
ton Park, kovo 29 d. suruoš 
ta “bridal shower”. Puotą 
surengė Paukščio motina 
(po antru vyru Malinauskie
nė) ir Dubinienė.

JCS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | MCSŲ SPECIALI 
ImPAKDAY LM4 bEK.VNCię 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ 

X * **

Didelių Barabmnų. mažų Baraba 
uų, iuuaiile Toiu Tuma" prilai
komi prie viaoTių Bara Dan ų uč
ių, girnių, pediuiai ' Cymbois” Ir 
Cymbol Ho'ders” kur tik reika

lingi, ' Hi-Buy after beat Bedūla’ 
beiiama l? orkestroms, Trūboę, 
darinėta’., Suxaphonal, Trombo
nai "seindard” Išdirbysčių, Smui
kus, lelios, StrOuinlai Basai, Gui- 
u(rai. Banjoa, atrunų, lr "caaea", 
’m-zuth piecea", “niute reeda", lr 

muzikos stoviklės. dinas pasi
rinkimas smuikoma smf‘'ų lr 
’cases". Pataisome Ir at ••"'ijlna- 

•ae visokių t&dirbyačtu pJ '•“ugra
ms ar jų dalis.

A. B.O. DRUMMERS SERVICE 
011 Maxwell hlreet, Ciucagu

tf %

sunaudoti S. Union Avė. sūnus perei 
to šeštadienio naktį lengvai

I A 11/A C HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti 
Lx/\DaaI\. Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI 
KOL KAINOS NEPAKILĘ IK KOL JŲ DAK GALIMA GAVTII 

Geresnės Rūšies Anglys Gaunamas Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai anglinln kainu nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelžkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams) 

PRIPIIiDVK,TO SAVO SANDĖLIUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Po.ahontąs M.ne Kun, iš 
gerų mainų, <kuig dulkių išimta. Perkant 5
tonus arba daiig.au, ui tonų ....................t .

Siutui kęsui yra daug plge-ni.
BLACK BAND LLMP anglys, ui
tonų ......................................................................

CITIES SERVICE PETJKOLEU.M CĄKKON $11.00 
(Sales Taksai yra ekstra)

CRANE COAL COMPANY
5333 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Ratlios — Refrlgerators— 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised itema.

$8.50 
$10,50

LIETUVIU SEIMYNISKAS VAKARAS IR BALIUS
SU KINO PAVEIKSLAIS 

Pagerbimui
TEISĖJO JOHN T, ZIR1S 

Ir Visų Reguliarės Demokratų Partijos Kandidatus 
CHICAGO* LIETUVIŲ AlJ DITORIJOJ E, 3133 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Balandžio-April 5 d., 1942 - 3 vai.
' • — rengia t-

lietuvIų DEMOKRATŲ lyga, cook county
Vlaų_*valgali*ų Vodevilio Aklai, šokėjai, Dslnoe, UoQitxUJa, Pffcestra lrfc|no~Pa„* lutai įžanga Dykai. 

Balsuokite X Demokratiškai — Balandžio (April) 14-tą d.Primary Dieną.

V

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

VEZIČRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlia lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas IU

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI!

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak 
PENKTAD. ir SESTAD. 7 v. v

Mba f rąfc 1 ■ 'iir

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenue 

Phone i GROvehilI 2248

1

daiig.au


TTefffrf«WCTiTs, Y>aY. 2, T£*~

SUIMTAS CHICAGIETIS
NORĖJO PRAKTIŠKAI 
ftTUDIJUOT
PSICHOLOGIJĄ ,

* Cambridge, Mass. — Čia! 
suimtas chicagietis Har-, 
vardo universiteto studen
tas, kuris savo kambarin 
įsiviliojęs 10 metų mergai
tę ir pradėjęs ją mušti, kad 
galėtų praktiškai studijuoti 
mušamo vaiko psichologiją. 
Studentas laikomas kalėji
me už $2,500 užstato.

Studentas, kurio pavardė 
esanti Eugene Golub, 17 
metų, neprisipažįsta kaltu 
nepadoriu elgesiu ir užpuo
limu.

Fotografijos Chicagon

Policijai studentas parei
škęs, jog jis net turėjęs nu
statęs fotografijos kamerą, 
kad galėtų padaryti muša
mos mergaitės nuotraukas, 
kurios vėliau pasiųstos neį
vardintam psichologijos stu 
dentui Chicagos universite
te.

Mergaitė pareiškė mo
tinai, jog ją studentas įsivi
liojęs savo kambarin saky
damas, jog jis esąs fotogra
fas.

COOREGIDOR LAIKOS

6to

Chicagon atvyksta 
naujas generolas
Generolas Cummias,

korpuso, gavo naują pasky
rimą, ir išvykdamas užimti 
naujų pareigų pareiškė pa
sigerėjimą ir padėką, kad 
Chicagos gyventojai tamp
riai kooperuoja su kariuo
mene ir padeda kareiviams.

Į Gen. Cummins vietą pa
skirtas gen. G. Grunert, iš 
Providence, R. I.

f

ORAS, pasak paskuti
niųjų Chicagos oro biuro 
pranešimų, mažai tesi- 
keis. Galima tikėtis gied
ros ir lengvų vėjų. Ta
čiau tai taip tikra, kaij 

ir šimtmečio kalendoriaus 
spėjimai.

Chicagoje vedybų 
skaičius auga

Cook County klerkas M. 
J. Flynn paskelbė, jog per 
pereitą mėnesį išduota re
kordinis skaičius vedyboms 
leidimų — 2,976.

Pasak jo per pirmąjį šių 
metų ketvirtį vedyboms lei
dimų išduota 10,422, kai tuo 
pačiu laiku 1941 metais iš
duota 7,208. Jis tikisi, jog 
šįmet vedyboms leidimų 
skaičius prašoks rekordinį 
pereitų metų skaičių. Perei
tais metais leidimų išduota 
48,317.

Šaukiasi pagalbos 
iš Sibiro

Šiomis dienomis gauta 
Chicagoje iš Sibiro nuo vie
nos žymios Lietuvos moterų 
rų veikėjos ir redaktorės te
legrama, kurioje šaukiasi 
pagalbos ir prašo atsiųsti 
pinigų.

Išvežtųjų giminės ar arti
mieji prašo gelbėti ir padė
ti tiems, kurie prievartos 
keliu buvo bolševikų ištrem 
ti iš Lietuvos krašto.

Ne visuomet ąžuolų lapai 
rudenį nukrinta nuo medžio. 
Kai kurie lapai laikosi net 
keletą metų.

=^s

SVEIKINKIT VELYKUOSE SU

APRIL 5ih

UŽSISAKYKITE JŪSŲ VELYKINES GĖLĖS 

Ift ANKSTO !
4*

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas» 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

' ... ' V-. _____ -..„..Z...
("Draugus" Acme telephoto)

Japonų bombanešių sugriautos kareivinės Corregidor 
tvirtovėj, kur dar tebesilaiko Amerikos kariuomenė Ma- 
nilos įlankos įėjime.

BRIDGEPORTIEČIAI DUOSNIAI PUOŠIA 
BAŽNYČIA JUBILIEJUI

Pasižadėjusieji aukotojai 
dėl auksinio bažn. rūbų se
to neša savo prižadėtas 
šimtines.

Siuntinius kariams 
reikia gerai suriši

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen pas
kelbė, jog šiuo metu daugu
mą siuntinių sudaro dova
nos kariams, kurie yra Ame 
rikos ar užsienio stovyklose.

Tuo pačiu kartu jis įspė
ja, kad kartais pasitaiko, 
jog siuntiniai nepasiekia ka 
rių, nes jie nebuvo tinkamai 
įpakuoti ir užadresuoti. Bet 
kokius maisto siuntinius 
pirmiausia, jei gaLma, rei
kia įpakuoti į blėkinės pieš
tuku. Rašyti pilna adresą 
gavėjui ir siuntėjo pilną ad
resą. Surišti siuntinį reikia 
tvirta virvuke.

Netvarkingai siunčiami 
siuntiniai sudaro daug keb
lumo ir dažnai turi būti su
naikinami. Gendančius mai
sto daiktus ir skysčius rei
kia pažymėti ant siuntinio.

Ūkiuose daug 
geležies laužo

Yra apskaičiuojama, kad 
kiekviename Jungt. Ameri
kos Valstybių ūkyje randa
si apie % tonos atliekamo 
metalo, taip pat daug senų 
guminių padangų ir kitų 
daiktų.

Dabar biuras mobilizuoja 
visas jėgas, kad iš Jungt. 
Amerikos 6,500,000 ūkių ga-

15,000 kariuomenės 
paraduos Chicagoj 
kariuomenės dieną
MAJORAS PRAŠO IŠKELT 
NAMUOSE IR BIZNIO 
VIETOSE VĖLIAVAS

Prezidento paskelbimu 
balandžio 6 diena skelbiama 
kariuomenės diena ir tą 
dieną Chicagos majoras E. 
Kelly ragina gyventojus pa 
puošti savo namus ir biznio 
vietas vėliavomis.

Majoras taip pat pareiš
kė, jog tą dieną paraduose 
dalyvaus 15,000 kareivių, 
marinų, jūrininkų, kadetų ir 
pereitų karų veteranų. Pra
das prasidės 11:30 prie Su
perior ir North Michigan 
av. ir nusitęs net iki Roose
velt Rd. ir South Michigan.

Kaip jau buvo minėta, p. 
Masiulienė įtaiso Liurdą. 
Jau pradėta kasti pamatai 
Liurdo statybai.

Urbų šeima, pagerbdama 
mirusio tėvo atminimą pa
aukojo 500 dolerių, už ku
riuos padarytos dailios me
talo durelės altoriuose ir at 
naujinta krikštinyčia.

Jau pradėtas dirbti p. 
Leščinskienės aukojamas 
baldakymas.

Viena šeima įtaiso bron
zinį kryžių prieš bažnyčią. 
Jau pradėti kasti pamataį.

Jau prieš keliolika mėne
sių p. Jaunienė nupirko pu
sę tuzino auksuotų vazų ant 
altorių. Vazos bus išstaty
tos ant altorių jau laike Ve
lykų.

Petronėlė Jančauskaitė ir 
Agota Sadauskaitė su savo 
draugėmis taiso ant visų ai 

Į torių uždangalus ir auksi
nius pagražinimus (leisus).

Iš to matosi, kaip Bridge
porto lietuviai myli savo 
bažnyčią ir ją nori puikiau
siai papuošti jubiliejaus 
proga.

Prel. M. L. Krušas dėkin
gas visiems aukotojams. 
Garbė jiems.

Kitų aukotojų vardai bus 
vėliau pažymėti.

Kovo 31 d. buvo parašyta 
apie aukotojus - bažnytinių 
rūbų, pažyminti: “visa rei
kalinga suma bažnytinių 
rūbų setui jau susidarė”. 
Tas pasakymas sumaišė 
mūsų geradarius. Pirma, 
kad aukotojų po šimtą dole
rių dar trūksta kelių, kitas 
dalykas, kad ir užeitų viena

Bežaisdamas brolis 
nušovė seserį

Joseph Rispoli, 12 m.,
mirtinai sužeidė brauningu 
savo seserį Rose, 10 m.

Joseph Rispoli sakosi, 
kad jis manė, kad braumin- 
gas neužtaisytas, todėl jis 
drąsiaai su juo ir elgės, bet 
jis pats nustebęs, kai pasi
girdo šūvis ir kulka pataikė 
į jo sesutę. Sunkiai sužeista 
mergaitė buvo nugabenta į 
ligoninę ir po valandos mi-
re.

vus geležies ir plieno laužą 
fabrikams ir seną gumą įs- j ^ta šimtinė daugiau, negu 
taigoms, kurios jas perdir-Į reikia tam setui, norėtumėm 
ba jubiliejaus proga kitų baž

nytinių rūbų, tai reikalingų 
daiktų nupirkti.

Majoras šaltį pagavo
Kelly, Chicagos majoras, 

dėl nesveikatos, sirguliuoja 
šalčiu, šią savaitę į ofisą ne 
ateis, bet interesantus pri
iminės namie.

Kelley žmona sirgo plau
čių uždegimu, jos sveikata 
gerėja.

Vien užkrotyje nauja kar- 
peta kainos virš $1,200. 
Taigi, būtų malonu, kad 
kurie gali ir norėtų prisidė
ti prie įvairių reikalingų šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčiai 
dalykų savo pažadėtas au
kas atneštų į parapijos ofi
są.

Karas ne juokai į Įvairios žinutės
Vedyboms leidimus išsiė

mė: Julius Razutis, 28 ir 
Lillian Bretl, ‘22; Walter 

j Mestauskas, 20 ir Irena 
Amold, 17.

Karas eina visu rimtumu. 
Todėl tenka mums priside
rinti prie karo sąlygų ir tau 
piau gyventi.

Jungt. Amerikos Valsty
bių valdžia ragina stropiai | 
visus daiktus prižiūrėti, kad 
ko ilgiausiai mums užtektų, 
nes karo metu mes negali
me reikalauti ištaikingo gy
venimo.

Chicagos ir jos apskrities 
smulkieji pramoninkai gaus 
iš valdžios užsakymų paga
minti po 200,000,000 kulkų 
kas savaitę.

Rezignavo po 20 metų 
tarnybos

Po dvidešimt metų tar
nybos oro biure šiandien re 
zignavo Chicagos oro pra
nešėjas C. A. Donnel. Pasak 
jo, jį paskutiniuoju laiku 
kankinusi širdies liga.

Illinois valstybėje pašal
pos sumažėjo trečdaliu. Tai 
įvyko todėl, kad daugelis 
bedarbių gavo karo pramo
nės fabrikuose darbo.

Joseph Rispoli yra Dewey 
mokyklos, 54th St. and 
Union avė., septinto sky
riaus mokinys.

Kova su vėžio liga
Majoras Kelly balandžio 

mėnesį paskyrė kovai su vė
žiu. Specialistai gydytojai 
kalbės apie vėžio ligą ir nu
rodys būdus kaip tos bai
sios ligos išvengti ir kaip 
ją gydyti.

Vėžio liga labai daug į 
kapus nuvaro žmonių ir šio
je šalyje.

Jungtinėse Amerikos val
stybėse per metus nuo vė
žio miršta 158,000 žmonių.

Žmona vyrui turi 
mokėti alimoniją

Ne visados po perskyrų 
vyras turi mokėti savo bu
vusiai žmonai. Kartais pasi
taiko ir neįtikėtina, kai žmo 
na vyrui moka alimoniją.

Štai, pavyzdžiui, šiandie 
teismas priteisė Mrs. Helen 
Grabowski, 2147 North 
Latrobe avė., mokėti jos vy 
rui kas savaitė po penkioli
ką dolerių. Jai pavesta val
dyti ir jų tavernas.

Teisme Mrs. Grabowski, 
kuri turi ir 10 metų sūnų, 
reikalavo, kad vyras jai mo 
ketų alimoniją, bet vyras 
pareiškė, jog biznis esąs la
bai prastas ir jis negalįs 
mokėti

Tada teisėjas pavedė biz
nį tvarkyti Mrs. Grabowski 
ir ji pasižadėjo kas savaitę 
mokėti Antanui Grabowski 
po 15 dolerių.

Smarkiai ruošiasi prie 
suvažiavimo

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos visuotinas suvažiavimas 
įvyks, Chicagoje, Dariaus ii 
Girėno salėje (4416 So. 
Western Avė., š. m. balan
džio 9 d. 7:30 vai. vak. Tai 
bus viešas posėdis, kuriame 
bus perskaityta Lietuvos 
Piliečių Sąjungos dekleraci- 
ja-

Į šį L. P. S. suvažiavimą 
yra kviečiami visi, kam tik 
yra brangi laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
Lietuva.

Lietuvos Piliečių Sąjun 
gos suvažiavime bus išpil
dyta ir koncertinė dalis.

Labai gyvai ruošiamasi 
prie L. P. S. suvažiavimo 
ir norima, kad viešame po 
sėdyje kodaugiausiai atsi 
lankytų Amerikos lietuvių, 
kuriems brangi laisva nepri 
klausoma demokratinė Lie-i 
tuva.

Cook kauntėje priskaito- 
ma $400,000.000 neiškolek- 
tuotų taksų. Kauntės iždi
ninkas Toman pareiškė, kad 
bus labiau skrusta iškolek- 
tuoti užsilikusios taksas, to 
dėl manoma padidinti ko
lektorių skaičių.

VVULK STIJUIO
1945 VVest 35* Street
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Skelbiamas
Peoples Gas

MAISTINGUMO 
_CENTRAS

Suorganizuotas naudai National Nutrition 
Programos, leidžiamos per Ofisą Defense 
Health and Welfare Services — Paul V. 

McNntt, Direktorius.

For Your Country’s 
Futuro—and Your 0wn

Buy U. S. DEFENSE 
BONDS * STAMPS

* Kadangi sveikata ir energija kiekvieno 
dirbančio vyro ir moters priklauso tiek 
daug nuo tinkamo maistingumo, kiekvie
na patrijotiška Seimininkė stengiasi atlik
ti savo dalį Amerikai paruošant maistin
gus ir gerai paįvairintus valgius.1

Kad pagelbėjus Chicagos moterims iš
rišti klausimus liečiant maistingumą už 
žemas kainas, Peoples Gas Kompanija su
organizavo Maistingumo Centrą, da ga
lėsite apturėti brangiu patarimų Planavi
mui, Pirkimui, Virimui ir Pristatymui ka
rės laiko valgių. Šis patarnavimas yra vel
tui.

Nuoširdžiai kviečiame Jus naudotis šiuo 
Peoples Gas Maistingumo Centro patarna
vimu. Ateikite ir gausite visas reikalingas 
informacijas kaip jūs galit kuodaugiausia 
maisto nusipirkti su savo doleriais. . . iš
moksite kaip paruošti energijos-duodan- 
čius ir gerai paįvairintus valgius.

PIRKITE U. S. DEFENSE SAVINGS STAMPS 
ARTIMIAUSIAME PEOPLES GAS OFISE.

MOOMM COOMffr.. COMtTANT NOT WATM .. MUMT MFMOMATION .. OAt H1 ATIKO

THF PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY !•


