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DYKSTRA ĮSPĖJA 
AMERIKIEČIUS

Clarence A. Dykstra, 
universiteto 

kalbėjo meti
niam Wisconsin Society of 
Chicago mitinge. Kalbėjo 
apie karė: Jis sakė:

Washingtonas turėjo sa
vo Valley FVirge, Lincolnas 
savo Bull Run. Tais laikais 
tarp gyventojų buvo suski
limas. Buvo tokių, ir tai jų 
nemažai, kurie pageidavo 
Lincolną ir Washingtoną pa 
šalinti iš vadovybės. Šian
die mes turime blogų žinių. 
Turime Pearl Harbor. Taip 
pat ir Singaporą. Bet kaip 
navojingaisiais Lincolno ir 
Washingtono laikais šiandie 
mes visi sutartinai žygiuo
sime pirmyn iki laimėsime.

Anot Dykstra. šiandie vi 
sas žemės paviršius yra ka 
ro liepsnose. Niekur nerasi 
atvangios ir ramios gyven
ti vietos. Ir ramiai gyvenu
siai amerikai eina pavojus

Wisconsino
prezidentas,

«..“and tfiat government of 
the people, by the people, for 
thtf people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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Sunaikino 9 Japonijos Bombanešius
• • K

__________ __________________ - — *

Fronte Žuvo 300,000 Naciu Kariu' <6
Javos jūroje 
vyksta smarkios 
laivyno kovos

Washingtonas, vasario 
22 d. — Manoma, jos šiuo 
metu tebevyksta viena svar 
biausių šio karo laivyno ko
vų jūroje aplink Javą, kai 
mažos, bet drąsios Ameri
kos ir olandų laivyno pa- * 
jėgos deda visas pastangas, 
kad sulaikytų japonų ver
žimąsi pirmyn.

Vėliausi sąjungininkų va
dovybės pranešimai iš Ja
vos duoda suprasti, kad a- 
merikiečių ir olandų pajė
gos daro japonų laivynui ir
karo orlaiviams didelius 

Dėl to mes įtraukti karan j nuostolius. Taip milžiniški 
ir turime pasiimti jo dali. ■ nuostoliai padaryta japonų
Visu pasiaukojimu ir ryžtin 
gumu. turime ginti savo lais 
ve. šiandie niekas negali 
dykinėti.

«

Ašies nrooaganda
Nesenai ivvkiųuos tam-

amerikoniškos konferenci
jos metu Rio de Janeiro 
(Brazilijoj) ašies valstybės

PER PENKIS MENESIUS KARO 
ZUVE RUSIJOJ (MIK NACIŲ
Besitraukdami naciai palieka daug karo 

reikmenų karo fronte.

Maskva, vasario 22 d.— 
Milijonai rusu kariuomenės 
šiandie žygiuoja pirmyn 
per naujai supiltus ir snie-
-----------------------------------

kariuomenei, transporti
niams laivams ir orlai
viams.

Pataikyta į 19 laivų
Jei japonams pavyktų už

imti Javą,, tuo pačiu laiku 
f jų rankas pereitų ir pie
tinio Pacifiko kontrolė. Tuo 
būdu sąjungininkai turėtų

griebėsi nešvarios proDa-j pasitraukti į Australiją
gandos. nukreiptos prieš 
Šventąjį Sostą. Per radi j a 
ir spaudą jos tvirtino, kad 
Šventasis Sostas kišasi į 
Pietinės Amerikos politiką 
ir girdi, net j tos konferen
cijos programą.

A naštai iškas delegatas J. 
A. Valstybėms, JE. arkivy
skupas Amleto Giovanni 
Cicogn.ani, griežtai užgynė

Ankstesnieji pranešimai 
iš Bata vi jos pareiškia, jog 
amerikiečių ir olandų dali
niai nuskandino ar sužalo
jo bent devynioliką japonų 
laivų, kurių tarpe susprog
dintas kruzeris ir sunaikin
tas didelis ir pilnas kariuo
menės transpartinis laivas.

s ) Bombarduoja Corregidor

Prezidentas kalba 
šiandie

Washingtonas, vas. 22 
d. — Tebesirgdamas slo
ga Prezidentas Roosevel
tas šiandie dalyvavo Ge
orge Washingtono 210 
gimtadienio paminėjime 
ir baigė taisyti savo kal
bą, kurią jis pasakys per 
radio pirmadienį vasario 
23 dieną. Prezidento kal
ba bus girdima 9 vai. va
kare.

Tikimasi, kad Pmziden
tas patieks Amerikos ir 
viso pasaulio žmonėms 
pranešimą apie sąjungi
ninkų pastangas kaip nu
galėti Vokietiją ir jos vi
sus sąjungininkus.

Naciai perėmė 
visa Lietuvos 
prekybą.

AMERIKIEČIAI, OLANDAI ARŠIAI 
KOVOJA PRIEŠ JAPONUS
Japonams nevyksta Bali saloje. Sumat 
roję sulaikyta japonų atakos

j Batavija, vasario 22 d.—
Olandų karo vadovybė šian
die paskelbė, jog olandų

I , T. . . . j kariuomenė aršiai tebeko- į vakar virš Javos pašauta
i Lisabonas — Vokietijos )voja prieš j3įveržusius j.a- bent devyni japonų bomba-

>onB.“ra? ____________________ neiiai, kai tio paėiu laiku
guotus 300,000- vokiečių ka- de Lohse išleido potvar-1 
pus, kai tuo pačiu laiku kį, kuriuo viso ekonominio

j

ponus Sumatroje ir roman
tiškoje Bali saloje.

Oficialiai paskelbta, jog

Rusijoje tikimasi naujų gyvenimo tvarkymas perei- Vilkaviškis ir
pergalių paskelbimo mi; na j jo rankas. Pagal šį po 
nint raudonosios armijos tvarkį, jokio ekonominės Manampole 
sukaktį. i vertės objekto negalima į-1,

Oficialus komunistų laik- sigyti be Vokietijos komi 
raštis Pravda skelbia, jog aaro leidimo. Dėl pavyz-

labai nukentėjo
džio suminėsime kelis tei
sinius aktus, kurių negali
ma sudarinėti be tokio Vo
kietijos komisaro leidimo: 
1) steigti ir įsigyti įmonę 
bei joje dalyvauti; 2) įsi
gyti žemės sklypus su ar be 

. . trobesių; 3) išnuomoti ū-
Laikraštis pareiškia, jog kiug( namus ir tt vokieti-

tarp gruodžio. 6 dienos ir 
sausio 15 dienos nukauta 
300,000 vokiečių kareivių ir 
“Hitlerio kariuomenės dva
sia palaužta.”

žuvo 6,000,000

težuvo tik du olandų orlai
viai.

Sakoma, jog . japonams 
sunkiausiai vyksta įsitvir
tinti Bali saloje kuri nuo 
Javos atskirta tiktai my
lios platumo Bali sąsiau
riu.

Lisabonas — “Duetsche
Zeitung im Ostand” korės- Atakavo aerodromą 
pondentas .aprašinėja savo i Japonams taip pat nepa- 
kelionę į Vilkaviški ir Ma- į Vyko pasiekti Ossthaveno, 
rijampolę. Iš Vilkaviškio pietinėj Sumatroj, kur yra 
tesą matyti vien tik grin t vįena svarbiausių olandų 
vėsiai. Tiktai miesto pak- tvirtovių.
raščiuose pasilikę atskiri. Olandų komunikatas šian-
darbininkų gyvenami name
liai. Nuo artilerijos apšau
dymo sugriauti ar sudegę 
namai dabar esą apvalomi. 
Tuo būdu esanti ruošiama

per penkis kovos mėnesius 
vokiečių kariuomenės nuos
toliai siekia 6,000,000 karei
vių.

Laikraštininkams leista 
apžiūrėti vakarų frontą ir 
milžiniškas krūvas iš vo
kiečių atimtų karo reikme
nų.

Tačiau karo vadovybė sa
vo veiksmus -tebedengia 
paslaptingumu ir tebeskel- 
bia apie tebevykstančias o- 
fensyvas prieš fašistinius 
vokiečių įsiveržėlius.

Nacių nuostoliai 
milžiniški

Pasak spaudos atstovų, 
visam fronte į vakarus nuo 
Maskvos galima matyti be
sitraukiančių nacių palikti 
sunaikinti ir daug kur dar 
net nepaliesti ginklai, ar- 
motos ir tankai.

Mažesniųjų taikų pake
lėse esą visur pilna ir iš to 
galima spėti, kad vokiečiai 
nebesuspėjo sniegu jais pa
bėgti ir buvo priversti pa
likti, kad patys išsigelbėtų.

Lietuvoje sovhozai 
palikti veikti

Lisabonas — Kaip žino
ma, vokiečiai Lietuvoje pa
liko per pirmą okupaciją 
sudarytus sovchozus. Tiems 

Denver, vasario 22 d. —1 sovchozams tvarkyti veikia

jos komisaras gali privers 
ti uždaryti įmonę ir, kaip 
atrodo, sustabdyti kitokio 
ūkio eksplotaciją, jeigu to 
reikalauja “bendras labas.” 
Už uždarytą įmonę ar sus
tabdytos ekspk>tacijos< ūkį

die paskelbė, jog japonų 
atakoje ant vieno aerodro
mo vakarinėje Javoje pa
šauta bent trys ar keturi 
japonų bombanešiai. Atako-

dirva naujoms statyboms, je dalyvavo penkiolika
Kai kurie sveiki na-mai esą

principe nemokama jokio paimti valdžios įstaigų rel-

Britai pasistūmėjo 
Libijos gilumon

Kairo, vasario 22 d. — 
Šiandie paskelbta, jog bri
tų pirmieji daliniai pasiekę 
Msus, 56 mylias į pitryčius 
nuo Bengasi ir 180 mylių j 
vakarus nuo Tobruko. šio
se kovose sunaikinta ašies 
reikmenų ir suėmė belais
vių

Tačiau pranešama, jog

tuos ašies tvirtinimus, kad. Karo ir laivyno departa 
būk šventasis Sostas kiša- j mentai paskelbė, jog Ame- 
si į politika. Apaštališkas rikos laivynas nuskandino 
delegatas tai padarė paties ’ du japonų destrojerius ir 
Šventojo Sosto nurodomas, keliems Amerikos destroje- 

Visas dalykas glūdi ta- riams padaryta, mažų nuos- 
me, kad šventasis Sostas tolių.
turi glaudžius draugingus
santykius su J. A. Valsty- Tuo tarpu Filipinuose, _____ ____ _
bėmis. Dėl to ašiai ir skau- gen. Mac Arthur praneši- Į vokiečių-italų kariuomenė 
sta galva. mu japonai apšaudė anuo- stipriai laikogi E1 Mechill

• tomis Corregidor ir kitas
amerikiečių tvirtoves Mani- 
aštrus artilerijos apsišau
dymas Bataan pusiausalyj.

Ragina remti misijas
Jo Emin. kardinolas Dou-

ghertv, Philadelphijos ar
kivyskupas, Baltimorės ir 
Washingtono arkivyskupas

apylinkėje, 
Msus.

į rytus nuo

Britų aviacija, pasinau 
los įlankoj. Taip pat įvykęs; dodama tinkamu oru, pade 

‘ jusi sėkmingai veikti britų

M. J. Curley ir New Yorko reso atstovams), senatvės 
arkivyskupas F. J. Spell pensijas ir prezidentas tai 
man išleido ganytojiškus rūmai pripažino sau (kong- 

patvirtino. Dėl to visoj ša
ly sukeltas nepaprastas 
triukšmas. Kongreso atsto
vai ima per metus po 10,000 
dol. algų su priedais paša

pėstininkams.

laiškus dėl negrų ir indijo- 
nu misijų rėmimo. Ragina 
tikinčiuosius kaip kas me
tai taip ir šiemet gausiai 
paremti tas misijas, kad tų 
abiejų rasių žmonių ko di- “n£m8 išlaidoms ir, štai,

Pagal paskutiniuosius ap 
klausinėjimus daugiausia 
Amerikos žmonių įsitikinę, 
kad karas nusitęs du metus 
ar ilgiau.

dėsnį skaičių patraukti tik- 
rojon Kristaus Bažnyčion. 
Nereikia nė aiškinti, pareiš
kia prelatai, kokia didelė 
nelaimė būtų neremiant ir 
nepalaikant tų misijų. 

Katalikų Bažnyčia J. A.

jie pasisako dar už pensi
jas, kurios kai kuriais at
vejais sudaro po keletą šim
tų dolerių kas mėnesį!

Prieš tai sukilo dalis 
spaudos ir į visuomenė. Pa
sipylė protestai. Senatas

Britai ir kinai
laikosi Burmoje

New Yorkas, vasario 22 
d. — Londono radio šiandie

Valstybėse tari 314 misijų ■>“«»'» 8^‘“° paskelbė, jog centrinėj Bur
tubavo — atšaukė savo tas 
pensijas. Pranešta, kad že
mesnieji rūmai tą pat pa
darys. Pažymima, kad tai 
buvusi klaida.

Kongresas atitaiso savo Tai ką reiškia visuome-
klaidą nės nusistatymas demokra-

Nesenai abieji kongreso I tinėj valstybėj.

ir 243 mokyklas negrams ir 
200 misijų ir 68 mokyklas 
i ndij ortams.

moj britų ir kiniečių ka 
riuomenė sumušė japonų 
atakas.

Pasak radio, kova tebe
vykstanti tarp Bilin ir Sit- 
tang upių. Japonai bombar
davo Pegu miestą.

atlyginimo. Visus retika- 
laujamus šio pobūdžio lei
dimus išduąda Vokietijos 
reicho komisaras ar jo įga
liotinis. Jeigu reicho komi
saras neiškelia kriminali
nės bylos už nusižengimus 
prieš minėtą potvarkį, tai 
jis gali uždėti pabaudą iki 
20,000 vok. markių.

Dar tenka pažymėti, kad 
šis potvarkis įsigalioja nuo 
pereitų metų birželio 20 d., 
nors jis paskelbtas tiktai
1941 m. gruodžio 30 d. Vi
si minėto pobūdžio aktai, 
sudaryti po 1941 m. birže
lio 20 d., turi b!ti pranešti 
Vokietijos komisarui iki
1942 m. sausio 31 d.

Londonas, vasario 22 <L~ 
Oficialiai paskelbta, kad 
Atlante nuskandinta lais
vųjų prancūzų laivas su ku
riuo žuvo 34 jūrininkai.

Kinų partizanai 
veikia Malajuose

specialinis departamentas, 
pavadintas valstybinių ūkių 
departamentu. Jis per laik
raščius ieško dvarų admi
nistratorius ir ūkvedžius. 
Iš jų esąs pageidaujamas 
vokiečių kalbos mokėjimas.

Singapūre esą 

suimta 73,000

kalams.
MariamDolėje, pasak lai

kraščio. besitraukią raudo
narmiečiai padegę. visą 
miesto centrą. Vyriausioji 
eratvė nuo gimnazijos rusų 
iki už prekyvietės aikštės 
esanti išdegusi. Liuteronų 
bažnyčios, kurią laikraštis 
vadina “vokiečių bažnyčia,” 
bokštą bolševikai nugriovę, 
manydami, kad vokiečiai 
jame esą įrengę slaptą ra
dio siųstuvą.

Taip pat Suvalkų Kalva
rijoje esą matyti sugriautų 
namų.

Australai pasirengę
japonų atakoms

Canberra, vasario 22 d.— 
Šiand Darvino mieste dar 
labiau sustiprinta apsauga 
kai kiek anksčiau iškraus
tyta dauguma civilių gy
ventojų. Šie pasiruošimai 
pradėta po japonų bomba- 
nešių atakų ir kai gauta 
pranešimai, jog japonai iš
laipinę savo kariuomenę Ti
mor saloje, kuri pusiau pri
klauso olandams ir pusiau 
portugalams.

Iš šio svarbaus šiaurinės 
Australijos uosto iškraus
tyta visos moterys ir vai-

New Yorkas, vasario 22 
d. — Indijos radio šiandie 
paskelbė, jog Tokijo prisi
pažįsta, kad kinų partiza
nai puldinėja japonus Mala 
jų ppsiasalyje.

Indijos radio paskelbė, 
jog Malajuose japonų “in
žinierių darbas labai apsun- joje negaunama 
kinamas jų (kiniečių) nuo
latiniu susprogdinimu til
tų.”

bombanešių.
Aštuoniolika Titų japonų 

orlaivių bandė pravesti ata
kas Bandoenge, kariniam 
štabe vakarinėj Javoj, bet 
ataka nepavykusi ir pašau
ta keturi japonų orlaiviai ir 
vienas taip sužalotas, kad 
manoma, jog jis žuvęs.

Nepavyko paimt
aerodromas

Japonams taip pat nepa
vyko paimti Denpasaro ae
rodromas Sumatroje.

Manoma, jog japonų žy
giavimą pirmyn daugiausia 
sulaikė olandų sėkmingas 
ir tikslus sunaikinimas ge
ležinkelių ir kitokių susisie
kimo priemonių.

(Tuo tarpu japonų žinių 
agentūra skelbia, kad virš 
Bali salos ketvirtadienį 
ponų orlaiviai sunai' 
penkias Amerikos skraidą, 
čias tvirtoves).

Gali suimti ir 
Amerikos japonus

Washingtonas, vas. 22 d. 
— Kalifornijos atstovas 
kongrese Thomas F. Ford 
pareiškė, jog japonai, nors 
ir gimę Amerikoje tebėra

kai ir platesnių žinių apie i* Japonijos piliečiai pagal 
japonų okupaciją Timor sa- Japonijos įstatymus ir to

dėl su jais galima pasielgti 
taip kaip su japonais sve
timšaliais.

Portugalijos protes
tas Japonijai

Šis klausimas iškilo sąry- 
šyj su dideliu Amerikoj gi
musių japonų skaičiumi, ku
rie gyvena strateginiai 
svarbiose Kalifornijos vie
tose.

•
New Yorkas, vasario 22 

d. — Netrukus New Yorke 
taxi valdys moterys ir šiuo 
metu U. S. darbo bifiras 
ieško šimto moterų šoferių.

Nacių karo laivai 
išvyko šiaurėn i Lisabonas, vasario 22 d.— 

' Portugalijos premjeras An- 
Londonas, vasario 22 d.— tonio Oliveira de Salzar pa

informuotieji sluogsniai pa-• reiškė tautos atstovams ne
reiškia, jog Vokietija gali. paprastoj sesijoj, jog Portu- 
panaudoti pavasario ofensy gali ja jau pareiškusi Tokijo 
vai savo karo laivus, kad energingą protestą dėl j apo

šė žuvę ir sužeista apie 3,00( tuo būdu atkirstų britų su-1 nų kariuomenės okupacijos 
japonų kariuomenės. ’ sisiekimą su Rusija. Timor saloje.

Tokijo, vasario 22 d. — 
Japonijos oficialus radio pa
skelbė, jog Singapūro kovo
se esą suimta 73,000 britų 
kariuomenės, kurių tarpe ir 
8,000 sužeistųjų.

Pasak japonų, šiose kovo-
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Pirmadienis, vas. 23, 1942

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
MARIANAPOLIS

Penktadienyje, vaaario 13 
d. kolegijos salėje įvyko Lie 
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjimas.

Šventę atidarė stud. Jo
nas Stočkus. Vakaro prog
ramai vadovavo stud. M. 
Starkus.

Džiaugiasi nauju 
klebonu

New York, N. Y. — Va
sario 1 d. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje buvo ne
paprastai giedra. Kun. Jur
gis Gurinskas, naujasis kle
bonas, gveikino parapijie-

Kun. dr. J. Starkus pir- žlu8> kviesdamas bendradar- 
masis vakaro kalbėto j^a ha- biauti parapijos darbe.
vo Ilgoje kalboje apibudino 
Lietuvos praeitį ir dabartį, 
įdomiai ir vaizdingai nupie
šė iškentėtus ir kenčiančius 
lietuvių tautos vargus, ko
vas už laisvę. Skatino ne- 
prarąsti viltį, jog vėl išauš 
laisvės rytas ir kad žemė 
naujai aplieta krauju turi 
ir naujai atgimti.

E. Amšiejus padeklamavo 
Maironio “Kur bėga Šešu
pė”. Akompanavo jam br. 
J, Banys. Po to sekė kalbos. 
Kalbėjo kun. J. Kuprevičius 
ir prof. A. Vaičiulaitis.

Po visų kalbų sekė vadi
namas “juokų kampelis*’. 
Buvo STA vaidinta komedija

Įmonių nuotaika nepa
prastai graži, pakilusi. Visi 
džiaugiasi susilaukę lietuvio 
klebono ir reiškia J. Eksc. 
New Yorko arkivyskupui gi
lų dėkingumą. Koresp.

čiųs, kun. J. Šaulys, studen
tai (ir ne lietuviai) seselės 
ir visi namiškiai.

Visi atsilankiusieji labai 
pasigedo neatailankiusios 
kolegijos vadovybės.

Stud. Eduardas Galevi- 
čius prieš dų metu atvykęs 
iš Lietuvos, A. L. K. S. ir 
P. Sąjungos administnato-

‘Aklą pažins, kvailą supras’.1 nU8> Mariana polio studentų 
Vąidino; E. Košuha, A. če- kuopos sekretorius, šį mė- 
pania, J. Micka, S. Sabas, nesį išeina kariuomenėn.
E, GaJevičįųs, J. Žarkaus- Linkime Eduardui visoką- 
kąą, stud. J.jriopo pasisėmė; ' S. S.
Stočkus pasakojo komedi
jos introdukciją.

Stud. J. Navickas akom 
panuojąnt saksafonu stud.
Chippio padeklamavo Puti 
no “Nulenkime galvas’S- Ski
rtą dr. J. Basanavičiui lie 
tuvių tautos pranašui,

Pasibaigus “juokų kampe
liui’, kuris buvo transliuo
jamas per mikrofoną į ko
legijos salę choras grojani 
br. Baniui sudainavo trii 
dainas.

Paskutinį šventės numer, 
išpildė br. Banys pagroda 
maa pijanu solo.

Minėjimas pasisekė labai 
gerai, visi buvo pilnai pa 
tenkinti

j Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimą tei
kėsi atsilankyti kun. dr. J. 
starkus, kun. J. Kuprevi-

PREZIDENTAS

(•'Draugas” Aetna teleahotol

John Pottcr, vienas leidė
jų “Daily Arrus”, Rock Is 
inro, III., išrinktus nauju 
pe;:dentu Unnri Daily 
1‘ress Association su važi a- 
‘ ime Chicagoj.

Reikia bijoti to žmogaub, 
kurs Dievo nebijo.

Pirmasis apkeliavęs ap
linkui visą pasaulį, Magel
anas, — buvo katalikas.

ŠAUKIAS AMERIKIEČIŲ. PRAŠO SURASTI IR 
GELBĖTI

(Tęsinys)
28, Vladas Akstinas, Kau

nas, Aušros 53a, prašo pra
nešti Lepoldui Grigoniui, 157 
Chambers St., New York, 
kad bolševikai išvežė Joną ‘ 
Tallat-Kelpšą su žmona ir 
vaikais Stasiu ir Kaziu bei 
Janina, Morkų Akstiną su 
žmona Brone ir vaikais Ge
diminu ir Laimute, Vincą 
Gurevičių-Giriūną su žmona 
Salomėja ir vaikais Saule ir 
Jūra, Antaną Gurevičių-Gi
riūną su žmona Emilija ir 
vaikais: Laimučiu, Ramute 
ir Nijole, Oną Rickevičienę. 
Jis prašo išvežtuosius gelbė
ti.

29. Vytautas Alaatas-Jak- 
ševičius prašo pranešti kun. 
Prunskiui, kad bolševikai iš
vežė jo žmoną Eleną ir sū
nelį Šarūną. Jis prąšo išvež
tuosius gelbėti.

30. J. Krikščiūnas, Kau
nas, Duonelaičio 9, prašo su
žinoti ką apie išvežtuosius

"THAT LITTLE GAME”

SAY. DONY A FSuuA t>©
Somb No’rrf ThinGS 
ONCR (H AvųMltę? —
You knovj i vjon LĄyr Niesr, 
First Time Fod Month*, ~ 
AK* Do Yev KNoių ujHAT l 
AVTStt I LEPT Yoo BlRbS ? J

<Wru, l Stopped w Ywe 
DttuG STORE, B0U6HT 

*Tmb ŪMFB A BOX op 
canov, some iee 
cheaM aho a covka 
otmer yhings ano

A. f A.
SESUO M. CIPRIJONA

(Katąrina Kardokaitė)
Vito

Mūsų mylima Seselė M. Cįprijona mirė 1942 m. 
vasario 21 d., 9:00 vai. ryto.

A. a. Seselė gimė Lietuvoje, gruodžio mėn., 1886 
m. Duktė Pranciškaus Kardoko įr Teresės Marge- 
vičiūtės. Išgyveno vienuolyne 24 metus.

Paliko nuliūdime: Šv. Kazimiero Seseris, savo 
mylimą brolį Povilą ir gimines.

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 24 d. Gedu
lingos pamaldos prasidės 9:00 vai. šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje, 2601 W. Marąuette Road, Chi
cago, Illinois. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. Seselės vėlę.

* Šv. Kazimiero Seserys,
Brolis ir Giminės

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika

Sės. M. Ciprijona mirė
Velionė praleido 24 metus 
Šv. Kazimiero Vienuolyne!

Praeitą subatą, vas. 21 d., 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, mi
rė Sesuo M. Ciprijona (Ka- 
tarina Kardokaitė), ilga
metė Šv. Kazimiero vienuo
lijos narė. A. a. Sesers Ci- 
ppijonos liga buvo ilga įr 
sunki, nes praeitą rudenį ji 
sugrįžo iš Sioux City, Iową 
gydytis. „

Sesuo Ciprijona didelę da
lį savo vienuoliško gyveni
mo praleido kazimieriečių 
Vilią Joseph Marie, Pensyl- 
vanijoje. Praeitu laiku ve
lionei teko darbuotis Sioux 
City, Iowa, ir tai buvo pas
kutinė josios pasidarbavimo 
vieta. Sesuo iš viso praleido 
24 metus Šv. Kazimiero se
serų vienuolyne.

A. a. Sesuo Ciprijona pa
liko dideliame nuliūdime 
vieną brolį. Povilą KardokąJuozą Krikščiūną, Balį Gied- 

rą su žmona Marija Petraus-I i'r’ubai'daug'kitų‘įtainių 
įr pažįstamų.kaitė, Madą Petrauską su 

žmona Justina ir 2 vaikais 
ir mokytoją Antaniną Mitru- 
levičienę su dukrelę.

L. G. K.
New York, N. Y.

SKAITYKITE ^DRAUGĄ*

Kūnas a. a. Sesers Cipri- 
jonos jau žeštsd. vakare bu
vo pašarvotas Vienuolyno 
kambariuose, po num. 2601 
W. Marąuette Rd., o laido
tuvės įvyks rytoj, antrad., 
vas. 24 d. iš koplyčios virš- 
minėtu adresu, 9-tą vai. ryte.

ViiiNNIN' NSVER
AFFECTED IAE 
Imat wav ! 

onuT Tume i emeq 
TAVE utlPE is 
A hšud Lucvsioąy -!

Mou’nc A UummV.' 
SH£lX EAPECT

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARIAT 

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rea. 6958 So. T&lm&n Ava. 
* Rea. Tai. GROvehiU 061?

Office toL HEMlock 4848

i

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

MMŲ GYDYTOJAS 
Sf-l'M'llHI.INJAS

Bųvirt jftl metų pregUkavloM 
taleyme Ir gydyme 

GKBA1 PK1TAUUSTI AKINIAI 
p»taUy« kreivas akis, trure naregyeit 
Ir toliregyete;
palengvina aklų Įtempimą. prakalto. 
g*lvo« ekaud«Jlmg, tvaigimų tr akl.j 
karfttj.

MODE&NUM1AUS1, TOBLUAUHJ 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Hpeclal# atyda atkreipiama J valkų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotais sivutarus.
2423 YVest Mąrųuette Rd.

DR. STRIK0L1S
PHYSIOIAN AND SURGĘON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tol. PROapect 1930

TeL YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3(1
756 YVest 35th Street

Akiniai pritafkdmi tiktai kad* reikia 
VALANDOS:

10-toa Iki S-toa valandos kasdien. 
SekmadleniaU pagal nutarti-

4712 So. Ashland Avė.
TeL YAKDS 1973

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t ■ a k o mlngal ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KBAUTUVUk

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DftL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Avė. 

TeL KEPublic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Reaidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Tel OANal 0257
Rea. tel.: PROapect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 $o. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

4 iki 9 v»L vakar*.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet, x 
ir 6:30—8:30 vakare

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

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Aveane 

Bes. tet: HEMlock 3150

Tai. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock* 5849

DR. PETER1. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėlilmia pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0

T«I YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. IVestern Avė.

TeL CAN ai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso TeL................VlRginia 1886

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IK CU1BLKGAS 

1853 YVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA;

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Treėiad. ir Sekmad. Uk suaitanus

DR. CHARLES SEGAL
gydytojas ir chirurgas 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, Ik

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vat ryto.

By B. Link YARD8 3088 Sekmadieteiaih taipgi pagal patartį* 
Bet. telalouaa ttfiLiey 0434* DR. MAURIGE KAHN

ADVOKATAI

\F to MASE VNOiNN 
That mn mone^ , 
UJA S Gonna 2>dY 
Csort &OHS Fort.
A STGANOB SVlrtT 
t vMouuont H ANE 
UEET Vou vNiN AT ~
(M UIIFS NWSTNT
KEAfl. AftOUT 1HKT!

1 HATE TO ttoRSE 
OoortKNOBS »

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISAS:
3133 80. HALSTED SI. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki t-toa 

▼ai- vak.
TeL OALomet 9877

134 NO. LA SAULE STP- 
M14 TsL Stato 757*

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare,
ir pagal sutartį.

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0894 

Rei. tei. PLAsa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dienų.

CĄMD-y
Betoni

__ tUA«
'seHTBHced

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vlaąa apru a»lu 
vanlmuL Saugaklt Ji 
-g-*-——*—Ttt J«a modarnllkla 
■•toto. karį* tortitoo

u ■d/rai’fidmfcnso

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. fSmetona, Jr.

1801 fto. Ashland Avenue 
Kampaa ll-taa

Trkrfouaa « A N AI. MM — I 
OFISO VALANDOS

Kaadlm *i00 A a. Iki «.»e b. a 
Trei G toto!

»:!• e. a.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspoct 6737 
Namu tolsfonas VIRginia 3431

TELEFONAI:
Ottice — HEMlock 5524 
Emergeucy — cali MlDway 0001

— HEMlock 1043.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYS1CĮAN AND 8UKGEON

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

2406 YVest 63rd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

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

Nedėliomia Pagal Susitarimą

Ofise ir Bee. TeL: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iškiriant Sekmailiesius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

1:20 vai. vakarai* 

Sekmadieniai* pagal auflttarimg.

SKAITYKITE “DRAUGI
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K. BARAS Iš Philadelphia, Pa. Lietuviu Gyvenimo
Philadelphia, Pa. — Ka-, savo aplodismentais pager,

zimieriečių Akademijos Rė
mėjų draugijėlė čionykščių 
seserų mokytojų naudai ruo
šia kortavimo ir “bunco” 
pramogą, kovo 1 d., 4 va
landą parapijos mokyklos 
salėje.

“Lietuvių Tautiškas Pa- 
šalpinis Klubas”, vadovau
damasis patriotiškumu, nu
pirko už dvidešimts tūkstan
čių dolerių Defense Bonds.

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

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

(Tęsinys)

Gerai uždirbom, į mėnesį mokėjo po 7000 pezetų, išmo
kėdavo užsienio valiuta, daugiausia doleriais ar anglų 
svarais, bet gyvenimas šiurpus ir baisus. Nemanykite, 
kad mes kovojom vyriausybininkų eilėse iš įsitikinimo.
Nieko panašaus, mes norėjom užsidirbti pinigų \ir va
žiuoti kur. nors kitur. Tokių kaip mes buvo tūkstančiai. Jonas Klevas (andriejie- 
Nuostabus dalykas, vokiečių kareivių irgi atvykdavo į tis) ir Stasys Maslauskas 
vyriausybininkų eiles, daugiausia lakūnų, jie patarnavę (jurgietis) pašaukti į Ame- 
kokią trejetą mėnesių, uždirbę geras sumas pinigų, pa- * r^os kariuomenę. Puikūs, 
Įbėgdavo su ispanų vyriausybininkų lėktuvais namo ar į šaunos jaunuoliai ir pusė- 
Franko kariuomenę. tinai mokyti. Be abejonės,

bti. Ypatingo kredito, pa
gerbimo užsipelnė ir vieti
nės sesutės — mokytojos 
už labai tinkamą priruoši- 
mą vaikučių tam vakarui.

Beje, vietos anglų dien
rašty The Philadelphia In- 
ąuirer, 16-to vasario tilpo 
gražus vaizdas iš vakaro su 
sekančiu parašu:

“Red Cross gets Funds 
from Lithuanians. Observing 
the 24th anniversary of 
their country’s independence 
yesterday at St. Casimir’s 
Church, 331 Wharton St., 
Lithuanians turnė d over to 
the Red Cross War Fund

A • + A.
KAZIMIERAS
JESELSK1S

gyver.o 8353 8. Union Avė.

CLASSI FIED

“DRAUGO“ 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

—Ar buvo lietuvių karių Franko kariuomenėje?
—Kur nebus, visur jų buvo.
—Ar tfeko fronte susitikti su vokiečiais?
—Kelis kartus teko susitikti oro kautynėse, ne vieną 

mūsų lėktuvą numušė, bet man pasisekė sveiką kailį iš
nešti. Vokiečių lakūnai drąsūs ir apsukrūs, nieko nebijo, 
gyvi lenda į ugnį. Daugiausia vokiečių lakūnai padėjo 
Franko kariuomenei laimėti.

—Ką dabar manai veikti,—paklausiau energingo ka
rininko, kuris yra išgyvenęs šiurpiausias valandas.

—Keliausiu į Matto Grosso miškus, ten paupiais ieš
kosiu aukso ir deimantų.

f. Juodos Akys Pasiekia Širdies Gelmes
Brazilija žemės plotu didesnė už Amerikos Jungtines 

Valstybes, turi apie 45,000,000 gyventojų. Brazilijoje ne
išmatuojami žemės plotai, didžiausios galimybės progre
suoti ir įsikurti milijonams gyventojų, bet visa bėda, kad 
sunkios čia klimato sąlygos: pajėgiausi, tvirčiausi ir ener- 
giškiausi žmonės palinksta i apatiją ir nerangumą.

Šiame krašte, stambesnioji pramonė yra anglų ran
kose, o sunkesnioje pramonėje įsigalėję vokiečiai. Poli-* 
cijoje labai daug italų. Policijos žymesnių pareigūnų vie
tas užima daugiausia italai. Lietuviai dirba fabrikuose, 
įvairiose įmonėse, yra lietuvių, turinčių savus ūkius, kur 
verčiasi tabakos ar kavos auginimu.

Daugelis emigrantų, atvykusių į Braziliją, prasimuša 
į pirmąsias eiles. Brazilai jiems nepavydi. Brazilas, pa
matęs praturtėjusį europiątį, sako:

—Mūsų žemė didelė ir plati, tegu kiti prakaituoja, o 
mes galime šiek tiek pailsėti.

Pastaruoju laiku ir brazilai labiau sukruto prasimuš
ti į pirmas vietas ekonominiame ar kultūriniame gyveni
me. šitas brazilų pastangas krašto valdžia palaiko ir re
mia. ’

Brazilijoje yra daug romantikos. Gamtos vaizdai 
pasakiškai gražūs, ypač kalnuotose vietose. Žmonės ma
lonūs, simpatingi ir svajingi. Į akis krenta moterų grakš
tumas ir veido gražumas. Juodos akys pasiekia ir širdies 
gelmes.

Turtingųjų ir aukštųjų šeimų dukrų nepamatysi pės
čių gatvėse, daugiausia važiuoja automobiliais. Tik vieną 
kartą per metus, per karnavalą, didikų dukros susitinka 
su liaudimi, jei taip galittia pasakyti. Kartu džiaugiasi, 
linksminasi ir šoka. Žmonės užplūsta visas gatves. Kar- 
nivalas mergaitėms atneša daug skausmo Ir nerimo, nes 
ne viena netenka gražiausio sielos papuošalo — širdies 
skaistumo.

Nors Brazilijoje daug romantikos, grožio ir svajonių, 
bet vieša prostitucija krašto įstatymais nedraužiama. 
Viena kita ir lietuvaitė yra patekusi į baltųjų vergių na
mus. kur siaučia žemos kūno aistros.

Katalikai daro pažangą visose gyvenimo srityse. 
Katalikų svoris jaučiamas ne tik socialiniame, bet ir po
litiniame gyvenime.

Nepaprastai daug sveriąs ir yra įtakingas Brazilijos 
viešame gyvenime Sao Paulo arkivyskupas Juozapas Gas
paras de Afonseca e Silva, kuris gerai pažįsta lietuvius 
ir labai domisi Lietuvos krašto gyvenimu. '

Lietuviai Brazilijoj turi ir daugiau draugų, kurie 
šiltai remia Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės reika
lus.

(Bus daugiau.)’

ir kariuomenėje jiems bus 
neprasčiausiai ir greitu lai
ku taps vyresniaisiais.

Vasario 12 d. mirė labai 
pavyzdingas viengentis Si
mas Jurevičia; o vasario 16 
d. iš Šv. Jurgio bažnyčios 
tapo palaidotas šv. Petro 
kapinėse.

Užgavėnių vakare “Lietu
vių Muzikalėje svetainėje” 
Šv. Jurgio parapijos nau
dai įvyko bankietas, suruoš
tas vietos moterų darbuo
tojų. i

Vasario 15 d. įvyko net 
du 16 Vasario minėjimai: 
“Lietuvių Muzikalėje sve
tainėje” ‘ tarp ričmondiečių 
ir Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Programos susi
dėjo iš muzikos, kalbų, dai
nų, deklamacijų ir k. Rau
donojo Kryžiaus naudai su
rinkta gana stambi auka — 
$172.00. (Tiesa, surinkta 
kur kas daugiau — per virš 
$200, bet iš to reikėjo pa
dengti ir nemažas vakaro 
išlaidas.

Vakaro vedėju buvo vien
gentis Juozas Kavaliauskas, 
o uoliausiuoju ruošėju ne
nuilstamas Kazys Dryža. 
Ne veltui ir vietinis klebo
nas kun. Ig. Valančiūnas 
prašė publikos, kad jį — 
Kazį Dryžą malonėtų nors

F

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimai — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

ą contribution which, in 
peacetime, would have gone 
to their homeland. Shown 
here, left to right, are Lo- 
retta Kavaliauskas, as ‘Miss i 
Lithuania’, Joanna Kolojes- 
ki and Constance Buividas 
offering a donation to Miss 
Ernestine G. Lewis, Red 
Cross representative.”

Reporteris

Emilei Žemaitienei, gyve
nančiai adr. 1201 Green St., 
už jos vieną kilnų dalykėlį, 
turintį santykį (nors ir ne
tiesioginį — indirect) su 
minėjimu 16-to Vasario, vie
tos eilių posmuoto jas paau
koja šias eilutes:

Dėl Emilės Žemaitienės, 
Nes to verta yra,

Mirė Vasario 20, 1942, 6:54
vai. vak.. sulaukęs pusės arnž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Telšių parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Klarų, (po tėvais Ba- 
rauskatš); dukterj Bernice 
Kalnis su žentu Frank. 5 sū
nus: Charles ir marčia Char- 
lotte, Stanley lr marčių 'Ma
ry. Edwurd ir marčių Char- 
lotte. Albert ir marčių I’hy- ■ 
Uis, ir Paul; 8 anukus. brolį 
Juozapa lr šeimų, švo perku 
Eva Krikščunas ir šeimų, 
švogerkų ir švogerj Stella ir 
Steve Grakauųkus, pusseserę 
lr švogerj Julių ir Victor Ka- 
zlmtr, ir daug kitų giminių 
lr pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Stanley 
Mažeikos koplyčioje, 3319 S. 
^.ituanica Avė.

Laidotuvės Jvvks antradienj. 
vasario 24 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Sv. 
Jurgio par. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė, 
fcnUis. Siutai, Man'los, Arni
kai. Brolis, švogeirkots, irvo- 
geris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, Tel. Yards 1138-39

HELP WANTED — VYRAI

OPERATORIAI — nrte BROWNE 
/fe 8HAKPE automatišku šrubų ma
šinų. Turi būti lst ciass, su 4 metų 
patyrimu. Geras užmokestis.

FVF.RSHARP. 1800 Roscoe 8t.

“AUTOMATIC SCREW MACHINE” 
OPERATORIAI reikalingi. Turi 

'sustatyti ir operuoti, lr turi būt 
tame patyrė. Mokamos algos lygios 
su blle kokios įstaigos mieste." 
Praneškite savo amžių, kur pir
miau dirbote. Ir kiek algos reika
laujate.

KELLOGG SWITCHBOARH 
6631) So. Cicero Avė.

HELP fl'ANTED — MOTERYS

Kaip dėl kokios karalienės Į 6 
Lai skamb’ dainiaus lyra. 1 Liauba

MEZGĖJAI. VYRAI — TIKTAI PA
TYRĖ dirbti prie "clrcular rlb” ma
šinų ir taipogi prie “flat” mašinų. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

1319 SO. MICHIGAN AVĖ.
(Ant 5-to aukšto)

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

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue

PAKUOTOJA8 reikalingas. Turi bū
ti patyręs prie pakavimo rakandė 
(fumiture). Kreipkitės:

HI-ART WOODCARYI\G SHOP 
1760 Dlvcr9ey Pwkway

“GAGE” DIRBĖJAI 
ĮRANKIU GAMINTOJAI 

TEKINTOJAI
MILLING MASINU OPERATORIAI 

Atsikreipkite ar rašykite j:
MIDIVESTFRN TOOL CO 

3032 Diversey

ĮRANKIU IR "GAGE” DIRB8JAI; 
reikalingi; 60 vai. J savaitę; die
nomis ir naktimis darbas. $1.37 J 
valandų dienomis, $1.50 J valandų 
naktimis.
R. KRASBERG A SONS MFC.. CO. 

925 Wrightwixxl Avenue

100 OPERATORKŲ
Prie siuvimo mašinų: patyrusios,
prie “defense” darbų moderniškoje 
priruoštoje dirbtuvėje. Atsišaukite
asmeniškai prie W. V. Brownlng.

GENERAL SKIRT CO.
1922 So. Halsted St.

(Sth Floor)

ALYVŲ 
Patyrualejl — 
kitės prie;
MAWER - GULDEN - ANNI8, Ine. 

589 E. Illinois St.

PAKUOTOJAI
"piece work”. Krelp-

HELP UANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
TeL; RANAoJph 9488—9489

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW

Tėvu Pranciškonu 
misijos - 1942 m.

1. Pittsburgh, Pa. — Dan
gun Žengimo parapijoje, va
sario 22 — kovo 1 d. — T. 
Justinas Vaškys ir T. Juve
nalis Liauba.

2. New Haven, Conn. — 
Šv. Kazimiero parapijoje,

j kovo 2 — 8 d. — T. Justi
nas Vaškys.

3. Vandergrift, Pa. — šv. 
j Kazimiero parapijoje, kovo

— 8 d. — T. Juvenalis

“MODEL MAKERS”
Dirbti “samnle piece” dalis nužiū
rint iš piešinių (sketehes). Turi 
mokėt kaip sustatyti ir operuoti 
visokio tipo mašinas. Turi suprasti 
“tools” ir “dies.”

KELLOGG SWITCHBOARD 
6650 So. Cicero Avė.

“TOOL AND DIE MAKERS” 
GRADE A, B. and C; Švari ir švie
si vieta dirbti; didelė išdirbystės 
ištaiga; geras užmokestis. Atsišau
kiant turit pranešti kiek esate am
žiaus. kur pirmiau dirbote. kiek 
patyrimo, ir kiek norite gauti al
gos.

KELLOGG SWTTCHBOARD 
6650 So. Cicero Avė. *

FILING WORKS
..y..

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybe. 
Rašykite dSI “Free Catalogue” kai- 
navimo surašo.
Prisiųskite piūklus paštu “parcel 
post".

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Už jos meilę link tėvynės, 
Lietuvos Mindaugo,

Didvyrių mūsų gimtinės, 
Kur ir jinai augo...

Nors ir kukli yra ana — 
Esmė Žemaitienės,

Lai gied’ dainius jai peaną, 
Kaip dėl karalienės.

Bei įpinkim’ į vainiką 
Jos ir puikią rožę,

Nes vertesnė už didiką 
Yr’ jos sielos grožė.

Bei ją, tartum karalienę, 
Sakau net į kūmą...

Gerbkim, nes to Žemaitienė 
Verta už kilnumą.

Reporteris

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

SI firma viri 50 m. tos pačios 

želmynoA rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREJPKITRS Į
LIETUVĮ VICE-P REZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Mcmber of the Lithuanian Chambcr of Commerce.

MODERNI Iivtdhi* PARODA:
4635 W. Wanhington Blvd.

Tei. ESTebrook 8645
VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 K vak.; Befttad. ir Sekm. 9iki8 vai. 

J ===== ■ -

REZIDENCIJA: 
5019 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

4. Chicago, BĮ. — Visų 
Šventųjų parapijoje, kovo 9
— 15 d. — T. Justinas Vaš
kys.

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

7. Brooklyn, N. Y. — Šv. 
Jurgio parapijoje, kovo 23
— bal. 5 — T. Justinas Vaš
kys.

8. Pittsburgh, Pa. — Šv. 
Vincento parapijoje, bal. 10
— 12 d. — T. Justinas Vaš 
kys.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tol 
jis bus bejėgis.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnig Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadieni, rytai* 
ii Stotiea WHIP (1520). su P. šaltlmleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St.

8854 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR 8CNAI 
2814 West 2Srd Plaoe 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8819 Litnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė.

* Pullman 9661_____
J. LIULEVICIUB 

4848 8. Californla Avė. 
Tel. LAFayette 8572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Litnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908
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. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuoiiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
nedarnos.

Entered as second-Class Matter March 31, 191d at Chicago. III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Ar pakęsi, kad tavo tėvynė kančiose paliktu?
Lietuvių rezoliucija. — Gavėnios metu lietuvis 
atsisako nuo tųi dalykų, kurie nereikalingi jo

• gyvenimui ir aukoja krašto gynimo reikalams. —
Reikalas ištiesti frontą.
Tik ką praėjo vasario 16 d. — Lietuvos Laisvės ir 

Nepriklausomybės paskelbimo dienos paminėjimas. Vi
sose lietuvių kolonijose šią dieną taurūs ir garbingi lie
tuviai, kurių širdyse gyva yra Lietuva, iš kurios jie 
yra atsivežę lietuviškąjį kraują, jautriai prisiminė sa
vo brolių kančias ir prisiekė * padėti Lietuvai atsikelti 
laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės šventėje Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai drąsiai ir atvirai pasakė:

— Brangūs broliai lietuviai, mes amerikiečiai nelei
sime jums skursti ir žūti vergijoj. Nesvarbu, kad kova 
sunki ir baisi — pergalė tikriausiai mūsų bus. Paverg
tas brolau, mes ginsime tave ir neleisime laisvės žie
dą, lyg žalią rūtą, piktai kojai mirtinai numint.

Amerikos lietuviai priėmė vasario 16 dieną aukščiau 
paminėtą rezoliuciją. Kaip ją praktiškai įvykdyti? 

v Jei mes norime Lietuvai laisvės ir nepriklausomy
bės (tokiu mūsų noru niekas neabejoja), tai pirmiau
sia turime viską darytu visą save aukoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių pergalei. Jungtinių Amerikos Val
stybių laimėjimas atneš ir mūsų tėvų kraštui laisvę 
ir kultūringą gyvenimą. Tat laikas pamiršti asmeniš
kus patogumus.

Dabar išmušė valanda, kada savo asmeniškus inte
resus turime pamiršti, kad apgintumėm Amerikos 
garbingą laisvės vėliavą ir duotumėm progos paverg
tiesiems nusikratyti vergijos penčių, kurie slegia ir 
vargina žmonių kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.

Kada eina kova tarp laisvės ir vergijos, tarp tie
sos ir melo, kiekvienas lietuvis turi būti gerai apsi
ginklavęs tiesos, meilės ir pasišventimo ginklais. Atė
jo gavėnios laikas — Kristaus kančios ir mūsų atgai
los metas. Geriausia yra proga susilaikyti nuo alaus 
bokalo, cigariečių pakelio ir tuos sutaupytus centus 
paskirti Jungtinių Amerikos Valstybių karo reikalams. 
Pasakysi, kad tai mažmožis, keli centai. Ne! Nemaž- 
možis. Jei milijonas lietuvių kasdien po dešimt ar dvi
dešimt centų atitrauks nuo savo gomurio lepinimo ir 
tuos pinigus skirs krašto gynimo reikalams, tai per 
gavėnios laiką — susidarys ne vienas tūkstantis dole
rių. šalia to, mes parodysime, kad laisvę labiau myli
me, negu bokalą alaus ar cigarečių pakelį. Tokiais sa
vo darbais ne tik prisidėsime prie krašto reikalų gyni
mo, bet taip pat ir dvasioj sutvirtėsime. Juk karo pat
rankoms staugiant reikia ne tik moderniškų laivų, ge
rų bombonešių, bet taip pat ir valingų stiprių ir ener
gingos dvasios žmonių, kurie įstengtų visokiausius ka
ro baisumus pakelti. O susivaldymas, aukos dvasia, 
atsižadėjimas tokių dalykų, kurie nebūtinai mums rei
kalingi, kaip tik geriausiai padės sustiprėti dvasia, 
kuri žmogui duos galimybę heroiškai pažvelgti į bai
siausias karo audras ir sunkenybes.

Su nepaprasta energija Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės priešai dirba ir skleidžia įvairius šmeižtus ir 
melus. Prieš melus turime atsakyti tiesa. Trigubai dau
giau turime mes dirbti ir pasišvęsti, negu mūsų prie
šai, kurie savo melais pakerta žmonių moralę ir gyvą 
atsparumą įvairiausiems pavojams. •

Visi taurės ir garbingi lietuviai turi šiandien į tikro
vę pažiūrėti per baltus, bet ne per spalvotus akinius, 
jie turi labai gerai pažinti frontą, kuriame jie turi 
kovoti, žinoma, kai padėtis rimta, reikia turėti ne
maža drąsos, kad atmerktumėm akis ir jas nuolat 
laikytum atmerktos. _ ____ _______

AŽB6AI
Bet tos drąsas reikia rasti, nes nenoras pamatyti tik
rovę dar labiau padidintų blogybes ir padarytų jų pa
šalinimą negalimą; kas blogybes pastebi tas tuo pa
čiu suranda ir priemones padėčiai genuti.

Daug lengviau ir geriau galimą pastebėti įvairiausi 
pavojai ir rasti priemonių tiems pavojams, prašalinti, 
kai žmogus nėra vienas, kai yrą keli susibūrę į krūvą. 
Iš čia plaukia organizuotumo reikšmė. Todėl savaime 
aišku, kad mes turime stovėti po katalikiškųjų organi
zacijų vėliava. Ne tik stovėti, bet ir dirbti katalikiš
kąjį ir lietuviškąjį darbą. Mea negalime tenkintis tik 
nuo priešų gynimosi taktika, bet mes turime užkariauti 
paujus plotus, kurie yra Bažnyčios priešų rankose. Mes 
tai padarysime, kai senas vynas bus perpiltas į nau
jus indus, kai viduramžių auksas bus perlietas ir pa
keistas į naujas vertybes. Taigi, gyvenamasis momen
tas reikalauja naujės dvasios žmonių ir moderniškų 
priemonių, jei mes nenorime eiti užpakalyje, bet vis 
žengti pirmyn ir pirmyn.’ Tai mes galėsime padaryti, 
jei būsime labiau ir gyviau centralizuoti. Todėl savai
me prašosi išvada, kad mes turime darniau ir lakiau 
kooperuoti su A. L. R. K. Federacija, kurios gyvumas 
ir efektyvumas dar labiau pasireikš konkrečiais dar
bais, kai su ja palaikys tamprius ryšius paskirus as
menys ir parapijinės oiganizaeijos. Bus galingas, stip
rus ir patvarus frontas išlaikyti tai ką turime ir at
gauti tas pozicijas^ kurias esame apleidę, ar visai ne
buvome užkariavę. Vietos organizacijos, neturinčios 
ryšių su Federacija, įsiliejusios į jos frontą, galės gy
viau pajusti gyvenamąjį momentą, rasti naujų prie
monių ir būdų sustiprinti aavo veiklą už geresnį ir gra
žesnį gyvenimą.

Nepamirškime, kad tvirtas, galingas ir veiklus ka
talikų frontas ne tik daug kuo galės prisidėti prie 
Jungtinių Amerikos Valstybių krašto apgynime rei
kalų, bet taip pat padės pavergtai Lietuvai numesti 
vergijos pančius nuo jes rankų.
Tat, mielas, tavęs, su Kossu-Aleksandravičiumi, klau

siu:

lietuvi, argi tau krūtinėj 
Ne^-tbunda laisvė ištrokšta?
Ar pakęsi, kad tavo tėvynė 
Taip kančiose liktų apleista?....

Girdžiu reikšmingą atsakymą:
— Ne! Ne! Aš viską darysiu, kad Jungtinės Ameri

kos Valstybės laimėtų ir triumfuotų žmoniškumas ir 
mano pavergti broliai būtų išlaisvinti iš okupantų.

Greit ateina šv. Kazimiero diena, Lietuvos patrono 
šventė. Tą dieną su didesne energija kreipkimės į šven
tąjį Kazimierą ir prašykime, kad ir Jis užtartų pas 
Dievą Lietuvos reikalus.

A. L. R. K. Federacijos sekretoriatas

Atmainos Anglijos vyriausybėj
Karo reikalai sukėlė nepasitenkinimų bangą Angli

jos visuomenėje. Ir spauda gana griežtai ir aštriai 
kritikavo vyriausybę dėl kai kurių nepasisekimų, ki
lusių dėl neapsižiūrėjimo ir dėl nepasiruošimo. Nety
lėjo nė parlamento nariai. Iš šalies žiūrint išrodo, kad 
visa Ckurehillio vyriausybė turės griūti.

Visa vyriausybė nesugriuvo. Bet, vis dėlto, ji buvo 
priversta persiorganizuoti, pasitikint, kad tuo nura
mins anglų visuomenę.

Vyriausybėje pasikeitimas nėra žymus. Neišrodo, kad 
ji keis savo politinę liniją, ar kad karo eigą ves kito
kia linkme. Ar tai patenkins anglų visuomenę, paro
dys netolima ateitis.

Ir mes turime platų
William L. Batt, kąro produkcijos tarybos direkto

rius, neseniai padarė teisingą pareiškimą, kad dabar 
ne laikas patys save hipnotizuoti, kad mes esame di
deliu stiprūs, narsūs. Taip, mes esame stiprūs. Tačiau 
nemenkas yra ir priešas. “Jis vieną kartą mūsų sar
gybą jau sučiupo, jis skraido aplink ir dabar, truputį 
kariauja ir laukia mūsų neapsižiūrėjimo ir neatsargių 
žygių... Hitleris gali mus užgauti ir užgauti skaudžiai. 
Ir jis turi planą.”

Bet ir Amerika turi planą. Tą planą patiekė Prezi
dentas Rooseveltas. Jie nurodė kelius į laimėjimą. Tas 
kelias, tai — 60,000 lėktuvų, 45,000 tankų, 20,000 prieš
lėktuvinių kanuolių, 6,0004)00 tonų laivynas 1942 m. 
ir dar daugiau 1043 m. Bet karas dar ir daugiau pa
reikalaut. Mums reikia nuolatinio darko, stiprios va
lios. Reikalingas vieningumas, drausmė ir stipri va
lia ne tik karo frontuose, bet ir dirbtuvėse, ūkėse, na
muose ir t.t.

Nė vienam šio krašto gyventojui šiandien nevalia iš
leisti iš minties to klausimo^ kad esame kare, kad kiek
vienas visu kuo turime dėtis prie sutriuškinimo žiau
riųjų Ęriežą. _

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 23 d.)

Nuskandina daug buvų.... 
Iš viso nuo vasario 1 d. lig
šiol vokiečių submarinai nu
skandino 146 laivus, 315438 
tonus įtalpos.

Visuotino kareiviavimo 
bilius~. Prezidentas Vilno
nas pasitarė su karo sekre
torium Baker ir galutinai 
nusprendė generalinio štabo 
paruoštą bilių dėl visuoti
no kareiviavimo įnešti į kon
gresą.

•
Didelės karo išlaidos.......

Vokietijos vyriausybė par
lamento reikalauja leisti 
skolinti dar keturis bilijo
nus dolerių karo reikalams.

•
Riaušės Graikijoje. . Grai

kijos mieste Piraeus darbi
ninkų būriai gatvėse sukėlė 
dideles riaušes. Riaušių prie 
žastis — didelė stoka mais
to.

•
Areštuoti Gary viršlnin- 

kaL.. Už įvairias suktybes 
prezidento rinkimų metu 
suareštuoti Gary miesčiuko 
viršininkai su majoru prie
šakyje.

Vokiečių veikla Meksikoj. 
Vokiečiai stipriai veikia Me
ksikoje, ypač militariniai8 
reikalais Jungtinių Valsty
bių pasieniuose.iMMba-«aa-

Pirmadienis, vas. 23, 1942

Po svielą pasidairius
Nuosavybė

Vagone važiavo kunigas 
ir komunistas. Pastarasis 
neiškentė nepuolęs Katalikų 
Bažnyčios.

— Jūs, kunigai, — tarė 
jis, — smerkiat komunizmą 
vien dėlto, kad esat didžtur
čių užtarėjai.

— O jūs, komunistai, sa
vo mokslu vien dauginate 
vargšų skaičių ir didinate 
žmonių neturtą — atkirto 
kunigas.

— O ne, mes elgiamės tik 
Evangelijos įsakymais. Negi 
užginsi, kunige, kad pirmie 
ji krikščionys turėjo viską 
bendra ir savo turtus dalino 
neturtėliams?

— Kam man ginčyti, kas 
yra tiesa. Aš tik norėčiau 
atkreipti tamstos dėmesį į 
skirtumą, kurio tamsta nesi 
pastebėjęs. Pirmieji krikš
čionys yra sakę: “Kas yra 
mano, tas ir tavo”, o jūs, 
komunistai, sakote: “Kas 
yra tavo, tai ir mano”, Ar 
tamsta nejauti čia prasmės 
skirtumo?

Tačiau, ar būtų šiaip, ar

taip, bendro gyvenimo Baž
nyčia ne tik nesmerkia, bet 
jį per 20 amžių be pertrau
kos savo vienuolynuose var
toja. Ten tvarka yra tikrai 
komunistiška, nes visi vie
nuoliai, darydami neturto 
apžadą, tuomi pat išsižada 
ir asmeniškos nuosavybės.

— Jei taip, tai kam gi 
jūs kunigai, puolat komu
nizmą? Kam jį vadinate ne
įvykdoma svajone?

— Svajonė nelygu svajo
nei. Komunizmą aš laikau 
įvykdomu, bet tikrai ten, 
kur dėl Dievo meilės pasi
renkama pasišventimo gyve 
nimas ir padaromi skaisty
bės ir paklusnumo apžadai. 
Jeigu vienuolis turėtų žmo
ną ir vaikų, ir neklausytų 
tvarkos, nustatančios jam 
darbo laiką, apribojančios 
jom poilsį, ir valgį, tuomet 
bendras gyvenimas taptų 
nebegalimas. Komunizme ga 
Ii gyventi vien žmonės ne
vedę, nusistatę likti netur-

nijos reikalus. Bet kad kiek
vienas atskiras žmogus bū
tų sotus ir ne nuogas, rei
kia, kad jis turėtų teisės 
tarti: “Ta duona yra mano, 
šis rūbas yra mano”. Ir kad 
niekas kitas negalėtų iš jo 
jų paveržti.

— Sutinku, nes ir mes, 
komunistai, norim kiekvie
nam užtikrinti po dalį ir ap 
ginti ją nuo grobikų.

— Labai gerai, tik Dievas 
tą pat yra padaręs daug 
anksčiau, negu komunistai 
atsirado, paskelbdamas sa
vo septintąjį įsakymą: “Ne
vok!”. ’ i

— Vadinas, Dievas smer
kia visus išnaudotojus ir 
pelno grobikus?

— Taip. Bet tamsta pats, 
neapkęsdamas išnaudotojų, 
darbininko pelno grobikų, 
tuomi pat pripažįsti nuosa
vybės, teisę. Nes pagrobti 
ką tegalima tik iš to, kam 
grobiamieji daiktai priklau
so...

— Mes, komunistai, ir gi 
pripažįstam nuosavybę val
gomųjų daiktų, bet ne že
mės ir ne darbo įrankių, nes 
šie pastarieji veda į išnau
dojimą.

— O argi dalinimas valgo 
mųjų daiktų neveda į gro
bimą? Ir net į kovą? Jei aš 
turiu daugiau pajėgų, ga
liu tamstą nustumti šalin ir 
pagrobti geresnį kąsnį irčiais. Ar gi tamsta gali pa- K*6*"^* “

sakyti,. kad Šitoks gyveni- ' “et ea^-. tamfrtos 
mktfMkt, visiems. Jei MA. tunu

kytumei, kad taip, tai turė
tumei pats, metęs savo švar 
ką, vilktis vienuolio jupą ir 
visus savo draugus komunis 
tus raginti įstoti į vienuo
lyną.

— Tamsta mane ne taip 
supratai. Aš vien noriu, kad 
nė vienas žmogus nekęstų 
bado. Dėlto aš puolu tuos, 
kurie pagrobę žemės turtus, 
šaukia: “Tai mano!” Ar gi 
Dievas yra sutvėręs turtus 
tam, kad pasotintų vien tur 
tuolių gobšumą? Ne, Die
vas davė turtus visiems 
žmonėms.

— Tamstos žodžiai visai 
teisingi, o pastarąjį sakinį 
— galėtų pripažinti net ir 
tikras teologas. Taip, Die
vas sutvėrė turtus tuo tiks
lu, kad aprūpintų visos žmo

tą..
— Tai būtų nelaimė.

Jis laimingas
Vienam ligoniui reikėjo 

daryti labai pavojinga ope
racija, iš kurios tiktai kiek
vienas penktas teišeina gy
vas. Daktaras tą paaiškino 

^ligoniui. Išgirdęs tai ligonis 
visomis keturiomis pradėjo 
kratytis operacijos. Dakta
ras jį ramina:

— Nusiramink, tamsta. 
Keturi ligoniai, kuriems aš 
dariau operaciją jau mirė. 
Tamsta būsi penktas----

Užrašė A. Valančius

Nauji Priežodžiai
žiūrėk į dangų, bet ir po 

savo kojomis matyk.

PILDO INCOME TAK BLANKAS "DRAUGO” 

RAŠTINĖJ FEDERALINĖS VALDŽIOS ATSTOVAS
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —

A. S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė { “Draugo” 
raštinę A. S. Walon«< (Valūnas) Internal Revenue Deputy 
Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blan
kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income 
Taksus.

P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario 
28 d. , nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakare. Išpildymas blan
kų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.
KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?

a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 
kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, stakų 
ir t. t. per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, kurtų įplaukos buvo virš $1,500.00, 
nežiūrint klek vaikų turėtų. Kredito po $100.00 galima 
imti už kiekvieną valką, kuris yra 18 ra. amž. ar mažiau;

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

Income Taz blankos turi bpti išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942, m.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatuseviėlfltL 
(Tęsiny!)

Vasario 24 d.

Lenočka Vesnovskaja tik valandėlei užspruko pas 
mus. Apvalus, kaip obuolys veidelis šypsojos, akys gyvai 
žiburiavo. Tuojau buvo galima pastebėti, jog ji rūpinosi 
savo išore, ant galvos turėjo mėlyną kepuraitę, pirmiau 
vis vienplaukė lakstydavusi, visai nesirūpindama plau
kais. Po pažastimi turėjo porą mėlynų sąsiuvinių, per- 
rištų virvele.

— Atėjau pas Ireną, mes šiandien turimę posėdį avia
cijos rėmėjų draugijoje; ar ji eis? — klausė ji manęs.

— žinoma, kad ne! — atsiliepė Irena iš savo kam
bario. — Aš turiu pasiruošti egzaminams, ir ką turi ben
dro jūsų aviacija su filologija?

— Irena, būk atsargesnė! — atsakė ji. — Tu pa
matysi, kaip išlėksi iš universiteto! Taip pat ir Nataša. 
Judvi abi per daug užsikirtusios, jūs manote, kad mok
slas tai jau viskas universitete! Svarbiausia yra politinis 
darbas, o ypač tokiems, kaip jūs, kurie turite tamsią 
praeitį. Jūsų tėvas gydytojas, tas jums daug sunkina,ir 
antra, buvote pabėgę su baltaisiais! Jus tikriausiai pa
šalins.

Na, jūs galite daryti, kaip norite, bet man reikia 
ligi galvos politiškame darbe pasinerti, kad niekas ne
galėtų įtarti. Jei kas sužinotų, jog mano tėvas buvęs 
dvasininkas, tada aš žuvus. Apklausinę j ant pasakiau, kad 
jis buvęs paprastas mokytojas, o motina prieglaudos 
auklėtoja. Nieko nepameluota, nes ji tokia ir buvo prieš 
ištekėdama!

— Na, Lenočka, girtina esi dėl energingumo!
Aš tau iš visos širdies linkiu, kad baigtum universi

tetą prieš “valymą”! Bet pasakyk, ką reiškia mėlynoji 
kepurėlė? Aš maniau, kad nugalėjimą vyriškosios gimi
nės tu atidėjai po egzaminų? O gal negali ilgiau laukti?

— Dievulėliau, nuo tų vyrų tikrai neturiu ramybės, 
visur jie paskui mane laksto! Bet jie manęs nepadarys 
sovietiškos, pasiieškosiu sau pastovesnį! Mano gyvenimo 
draugas turi būti taip sužavėtas, jog būtų prisirišęs visą 
gyvenimą. ,

— Ką reiškia, “gyvenimo draugas”?
— Aš visada sakau, kad namų ponas būsiu aš pati. 

Kaip medikė išrinksiu, kad būtų pagal visus eugenikos 
reikalavimus. Mano idealas yra sveika ir gausi šeima, 
nes pati esu kilusi iš popo šeimos.

— Lenočka, viskas labai gražu, bet aš vis dar neži
nau, ką reiškią ta tavo mėlynoji kepurėlė?

- Tu esi įkiri! Na, jei taip nori, tai prie manęs pri
kibo vienas vaikinas, ir aš dėl jo užsidėjau šį menkniekį!

-Tui sakydama, ji visa užsikūrė. Ir turėdama raudo
nus veidus, ji gali labai prarausti.

-r- Ar jis tvirtas ir sveikas? Ar tinka jis eugeniš- 
kai reikalaujamai šeimai? — klausiau domėdamasi.

— Priešingai! Išbadėjęs! išblyškęs, silpnas, tikras 
sulūžėlis! Aš jį gerai apžiūrėjau, jo plačiai nevisai 
sveiki. i*

-- Na, o tu?
-i • Jis verkia kruvinomis ašaromis, taip mane pa

milęs, jis pasisiūlė jau ir mane vesti! žinai, jis savo 
kilmę gali net ligi Rūriko išvesti, jis yra kunigaikščių 
kilmės.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ŽINOSIME, KAS IS MOS KOLONIJOS TARNAUJA 
U. S. KARIUOMENĖJ

Jau 74 jaunuoliai įtraukti garbės sąrašan. 
Tai tik pradžia. Be to, steigiamas 
Tėvu Komitetas
Brighton Park. Reikale į

steigimo lietuvių kareivių 
garbės sąrašo gavau daug

Tvarkunas, 481 Ant. Kaz
lauskas, 49) Ant. Kasars- 
kis, 50) Pvt. Ant. Bukaus-

K&relvio gyvenimas
Kareivio gyvenimas daug 

kuo skiriasi nuo eilinio pi
liečio gyvenimo. Kareivis 
neturi tų patogumų ir ne
gali pasiskirti, taip kaip 
eilinis pilietis. Valgis, dra
bužis butas ir visos gyve
nimui reikmenys ne karei
vio nuožiūrai arba pasirin
kimui pavestas, bet valdžios 
parūpinama. Tiesa, šioje ša
lyje kariuomenės užlaiky-

narvelyje paukštelis būtų 
patalpintas, kaip gerai ap
rūpintas, vis tik jis nesi
jaučia taip, kaip tas, kuris 
laisvai skrajoja ore ir pats 
savim rūpinasi. Taip ir ka
reivis pasilieka kareiviu, 
reikalinga jį užjausti.
Tėvų Komitetas

giasi dideliais uždarbiafis. 
Bet visas sveikas šalies jau
nimas turėjo palikti tuos 
uždarbius, turėjo palikti sa
vo tėvus, ne vienas ir savo 
jauną šeimą ir eiti tėvynę 
ginti. Dėlto tėvynės gynė
jas šiandien yra brangiau
sias asmuo, dėl kurio mes 
visi, likusieji namie, turime 
pasišvęsti ir darbuotis. 

Neužilgo bus šaukiamas

pritarimo ne tik iš Brighton kas, 51) Bernardas Zaner, 
Parko, bet keletą laiškų iš152) Pranas Mikutis, 53)

Be to, kas dabar daroma, 
organizuosime komitetą iš 
tų tėvų, motinų ir kareivių
giminių, kurių vaikai pa- susirinkimas sudarymui ko

mas yra geriausias pašau- į šaukti karo lavybom8 j ko. miteto. Diena bus paskelb- 
lyje. Nėra pasaulyje kitos mitetą be tėvų galėg įeiti|ta iš sakyklos Nekalto Pra- 

ir parapijos darbuotojai. Tė- idėjinio Šv. Panelės bazny-
vams bus duodama pirme-

kitų kolonijų. Visi skatina 
vykdyti gražų sumanymą. 
Galima pasakyti, kad suma-

Juozas Zoland, 54) Juozas 
Miciunas, 55) Mykolas Ve
zelis, 56) Edmundas Nama-

nymas jau vykdomas. Rasi-1 vičius, 57) William Stanke-
rodo daug lietuv. jaunimo iš 
Brighton Park atsisveikino 
su savo giminėmis ir pažį
stamais ir išvyko vieni 
savanoriai^, kiti pašaukus į 
kariuomenę tėvynės ginti. 
Pirmųjų lietuvių kareivių 
vardus iš Nekalto Prasidė
jimo šv. Panelės parap. se
kančiai paduodu:

1) Petras Kaminskas kri
tęs kovose su japonais Ba
taan pusiasalyje. Tai pir
mutinis lietuvis katalikas 
kareivis žuvęs už šios šalies 
ir kitų pavergtų tautų lais
vę.

vičius, 58) William Dam- ; 
brauskas, 59) P. F.G. Sta
sys S. Kibartas, 60) Anta
nas Salton, 61) Jonas Kon
radas, 62) Bruno Grybas, 
63) Jonas Urnežius, 64) 
Walter Gadwell, 65) Pra
nas Travis, 66) Ray Jan
kauskas, 67) Leonas Urban,
68) Pvt Jonas Skudvick,
69) P. F. C. Pranas Kava
liauskas, 70) Napoleonas 
Treinauskas, 71) Walter

tokios šalies, kuri taip ge
rai užlaikytų ir globotų sa
vo kareivius, kaip Amerika. 
Daugelis iš mūsų atsime
nam gerai kareivio padėtį 
rusų kariuomenėje. Savo 

i jaunose dienose turėjau pro

čioje.
nybė, nes nieks taip gerai' Tėvai, kurių sūnūs pra
negali atjausti ir neatjaus 
savo vaiko, kaip tėvas ir 
motina. Ir šiandien jų min
tys skrenda toli, toli ten, 
kur jų vaikai randasi. Jie 
ir šiandien yra dvasioje su 
savo vaikaia. Ir daugiau a

gos mokslus eiti Rusijos sos 
tinėje Petrapilyje. Sykį šal
tą žiemos vakarą valgyklo
je susipažinau su jaunu ka- juog rūpinosi, negu ka-
reiviu. Ėjome Ne vos pros
pektu pasivaikščioti. Eida 
mi šaligatviu jautėmės kai
po du draugai. Bet, štai, ne- u įvairių reikmenų, 
tikėtai nei iš šio nei iŠ to 
mano draugas pasitraukė 
nuo manęs, nušoko nuo ša
ligatvio ant gatvės, išsitem-

WT . , P® kaip Striūna, pridėjo ran-Navickas 72) Pranas Mon-1 ką prje kepurg8 |auk-

da jie buvo tėvų globoje ir 
jų pastogėje. Komitetas rū- 
nii-ais kareiviams parūpin-

tąruoju laiku pašaukti Į ka 
riuomenę ir kurių vardai 
dar neįtraukti į garbės są
rašą, prašomi kuo greičiau
siai priduoti. Te nei vienas 
nebūna praleistas.

Klebonijos durys visuo
met dr visuose reikaluose 
buvo ir yra atdaręs. Ir šia
me reikale aš pats, arba 
mano kunigai pagelbininfcai,
su džiaugsmu patarnaus. 

Brightonparkiečiai vi- Nes gįs reikalas yra mūsų 
siems gražiems tikslams iš- vįsų reikalas. Užsibriežėipe 
tiesdavo savo dosnią ranką tikslą, pradėjome darbą ir 
ir kiekvieną gausiai rėmė. tas J artas testiprina mūsų

2) Antanas Skipetis, 4140 
S. Albany Avė.; 3) Petras 
Nevedomskis, 4139 S. Rock- 
well St.; 4) Juozapas Nedz- 
veckas, 2454 W. 45 St.; 5) 
Chester Klova, 6) Walter 
Klova, 4441 S. Campbell av.; 
7) Juozas Stumberas, 3947 
S. Rockwell St.; 8) Raste- 
nas, Jr., 4653 S. Rockwell 
9) Sgt. James Noreika, 10) 
P. F. G. George Ashley, 11) 
P. F. G. Ray Anglin, 12) Pvt. 
Jurgis Alesky, 13) Pvt. Cla- 
rence Norkus, 14) Pvt. Ed’ 
vardas Rauba, 15) Pvt. 
Hurley Briggs, 16) Pvt. Sta 
sys Klapatauskas, 17 Pvt. 
Antanas Kukšta, 18) Pvt. 
Leonas Meškauskas, 19 Pvt. 
Billy Kulikauskas, 20) Pvt. 
Wally Daunoris, 21) Juozas 
Norkus, 22) Pvt. A. Eva
nauskas, 23) Pvt. Leo Bar
kauskas, 24) Tadas Greetis,
25) Pvt. Jonas Simonaitis,
26) Ed. Giedraitis, 27) Ed. 
Skrodanis, 28) Pvt. Clem. 
Zalandauskas, 29) Pvt. Jo
nas Jomantas, 30) Walter 
Jomantas, 31) Pvt. Bruno 
Maukus, 32) Pvt. Al. Strut-Bet jis tai slepia, ir gyvena netikru pasu... Jam pa 

tinka, kaip jis sako, mano žydinti jaunystė, natūralu- g^us, 33) Ernest Statkus, 
mas ir sveikata; jis sako, esu kaip obuolys, kaip apeisi- 34) Pvt Juozas Januška, 
nas! Jis mane visada vadina auksiniu apelsinu. Bet koki 35) Pranas Frantz, 36) Al. 
bus vaikai? 11 |^į Lukas, 37) Juozas Stankus,

— Lenočka, visai nesuprantu,. kam užsidėjai tą mėj3g) Corp. Benny Grigu tis, 
lyną kepuraitę, jei nonori už jo tekėti!

Žinai, mane kiek domina ir traukia: mano vaikai 
bus kunigaikščiukai, o aš kunigaikštienė... nors netik
ru pasu! Jis toks inteligentiškas, tokias gražias rankas 
turi ir taip kilnų veidą!

Lenočka, giliai atsidususi, pasakojo toliau:
— Turiu dar vieną, priešingą pirmąjam; stačiokas 

kaip kiaulė, tikras bolševikas. Jis paprastai sako:
— Jei tu už manęs netekėsi, išlėksi iš universiteto 

kaip plunksna. Aš žinau, jog jis turi bjaurią įtariamą 
ligą, nes jis gulėjo mūsų universiteto klinikoje. Dabar 
sudiev! Jūs matote mano jausmus. Aš turiu skubintis, ! 
man reikia šiandien dar viename fabrike skaityti pas
kaitą apie užkrečiamąsias ligas, paskui turiu mokyti gai
lestingas seseris skaityti, ir dar reikia truputį pastudi
juoti!

Ir išsiveržė ji kaip pavasario vėjas pro duris. Tik
ras “naujosios mergaitės" tipas, kuri drąsiai, tik savi
mi pasitikėdama, siekia savo tiikslo, nors kliudoma įvai
raus purvo, ji vis dėlto stengiasi pasilikti skaisti ir tyra. j 

(Daugiau bus).

39) Pvt. Felix Venslovaa,
40) Jenas Aukškalnis, 41) 
Pvt. Albert Strokas, 42) 
Pvt. Jonas Zielovas, 43) 
Pvt. Jonas Kerulis, 44) Pvt. 
Tadas Kerulis, 45) Pvt. 
Pranas KAnsulskis, 46) Pvt. 
Pranas Pieža, 47) Aleks

tville, 73) Pvt. Clement 
Krasauskas, 74) Pvt. Ber
nard Zayner, 75) Pvt. An
tanas V. Bell.

Taigi garbės sąrašan, iki 
šiol surinkta 75 kareiviai. 
Jų tarpe 74 gyvi, o vienas 
garbingai žuvęs karo lauke.

Dar yra daug nesuspėju
sių priduoti vardus,bet pa
sitikim, kad, laikui bėgant, 
visus surinksime. Čia sužy* 
mėti tik pirmieji, rengiant 
šį sąrašą spaudai. Iš to aiš
kiai matyti, kad mūsų jau
nimas įvairioms karo lavy- 
boms išsiųstas į įvairias 
vietas. Vieni t.rčiau, kiti 
toliau, o kiti ir gana toli, 
net į Australiją. Daugelis 
jų iki pašaukimo į kariuo
menę gyveno sykiu su save 
tėvais, retai kada buvo to
liau iš Chicago išvykę; visą 
laiką, galima sakyti,, bu v 3 
tėvų globoje. Bet, užėjus ka
rui, turėjo apleisti tėvų pa
stogę. Mes visi atjautčme, 
ir atjausim, savo jaunimą 
kurie iki šiol buvo su mu
mis, bet dabar toli nuo mū
sų. Mes reiškiame užuojau
tą ir pagarbą tėvams ir mo 
tinoms, kurie duoda tiex 
daug savo sveiko gražaus 
jaunimo gynimui mūsų brar 
gios ir laisvos tėvynės nuo 
priešų. Kad mūsų atjauti
mas nebūtų bergždžia.? ani 
kiek galima, turėsim* tą ui 
uojautą savo kareiviams pa
rodyti ir darbais.

kiame stovyje kol praėjo 
karininkas. Toks vergišku
mas pagerbimui karininko 
sukėlė manyje gailesčio 
jausmus link vargšų karei
vių. Pagarba, drausmė ir 
tvarka labai reikalingi d a 
lykai žmogiškame pasauly 
je. Bet tik ne toks vergiš 
kūmas. Žiaurumų taip pat 
pritaikydavo kareiviams c& * 
ro laikuose. Tie ir jiem; 
panašūs dalykai vertė Lie 
tu vos jaunimą ieškoti nau 
jos tėvynės ir žmogiškesnk 
gyvenimo užjūryje.

Jios šalies kareivis yr? 
visų gerbiamas ir mylimas 
Į jį žiūri kaipo į drąsu at 
rėmėją priešo ir gynėją žrac 
nijos laisvės ir šalies gero
vės. Už tai žiūrima, kad ka
riuomenė visko turėtu ir nie
ko jei nestigtų. Tad gi, šian
dien mūsų jaunuomenė ne- 
lieja ašarų eidama tėvynė*- 1 
ginti, nes žino savo parei i 
gą ir reikalą. Priešas užpuo-' 
lė, reikia jį atremti, reikia | 
jį sunaikinti, kad niekuomet 
daugiau nesikėsintų ant mū
sų naujos tėvynės.

Nežiūrint, kaip gražiame

Ir šis gražus tikslas gali
ma pasitikėti, bus užjaus
tas ir tinkamai paremtas. 
Kada mūsų jaunimas su
lauks nuo mūs pirmų dova
nėlių, pajus, kad mes esame 
su jais nežiūrint kaip toli 
jis būtų nuo mūsų atskirti. 
Šis mūsų darbas tęsis iki 
karo pabaigos. Dirbame jų 
naudai iki jie grįš namo 
su pergalės vėliava.

Šiandien daugelis džiau-

jaunus Kareivius; te jie ne 
tik girdi, bet ir pamato, 
jog mes juos atjaučiame.

Kun. A. Br’ška

For Victory 
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INCOME TAX-us
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina RheumatiSki 
Skausmai, Diegliai, Rankų ąr 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas. 
Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per včlu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Mostj. Visa
dos žūrėk, kad rastūsi ant dė
žutės vardas DEKENS OINT
MENT, tai tik tada apturėsi tik
rąjį. Kaina 76c. ir >1.50.

Dekens Oiniment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINĖSE.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGĄ

v
ISvežioJa 'W 

po vtaų 
Chicago

rem’ rrij 
8E.M

LIETI IŲ

W. KANTER. 8a» DRX 
MUTUAL LIQUOK CO, 

1707 8. Halsted St.
IX BOULKVARD «O14

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūftles su mo-

• derniSkonėls užlai
domis ir Hoiiywood 
Ivtaeorals. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tol; Blsolo - ENGlewood SUS 

Bes.: r ENGlevrooŲ SMS

£ut«fi te

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring « Program of
TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Evsry Satardaj, 1 te 2 P. M. 
STATION WHIP1IM MVmtcIm (Tap af e

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VIgA CHICAGOS IB

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:

IMR-GUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAII —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dieniomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. Ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. VVestern Avenue

PhOBs: GBOvahUl 2342

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
punše room siant — far- 
LOR 8ET8 -r BEDROOM 8KT8— RADŽOS — KB-
Aū Ri

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avent
REPUBLIC 6051



Pirmadienis, vas. 23, 1942

ŠV. VARDO (HOLY NAME) DRAUGIJOS 
RENGIASI MALDOS DIENAI

Daugiau kaip 175,000 Šv. 
Vardo (Holy Name) drau
gijų narių 37o-se parapijose 
Chicagos arkivyskupijoj da 
lyvaus visoj šaly minimoj 
Maldos Dienoj už preziden
tą ir už mūsų šalies nacio
nalinius vadus kovo 8 die- 
nž>- ‘ .1.

Apie tai pranešė Chica
gos Arkivyskupas S. A. 
Stritch, ragindamas visus 
katalikus tą dieną susijung
ti su Šv. Vardo draugijomis 
maldoje už mūsų preziden
tą.

“Mūsų prezidentas reika
lingas visokios mūsų pagal

bos, kokią mes jam tik ga
lime teikti šį laiką”, pareiš
kia Arkivyskupas. “Mūsų 
armijos yra didžiausios pa
sauly. Tačiau tų armijų va
dai turi turėti tautos dvasi 
nę ir moralinę paramą”.

Arkivyskupas sako, kad 
malda yra svarbus fakto
rius palaikyti piliečiuose ir 
armijose pakilią dvasią.

“Šiandie reiškiasi kėsini
masis prieš krikščionis tiks

lu iššaukti jos kovon”, sako 
Arkivyskupas”. “Kas turi 
dominuoti pasauly, Kristus, 
ar materijalizmas? Šis klau 
simas šiandien yra tikras .» 
gyvas. Jis ne tik skatina, 
bet ir verčia mus pavesti 

I viską mūsų laisvės apsau- 
I gai. Susiduriame su krize. 
Malda galt mums padėti šio 
je krizėje. Mes atsižiūrime 
į katalikus, ypač į Šv. Var
do draugijų vyrus, kurie

vadovautų Maldos Dienai už 1 Kas turi dauq 
musų vyriausybes nacionah l * ’
nius vadus”.

Specialiai pagamintas raš 
tas (scroll), kuriame bus 
įrašyti dalyvavusieji Mal
dos Dienoje visi šv. Vardo 
nariai, Prisikėlimo Sekma
dienį bus pasiųstas preziden 
tui kaip Chicagos katalikų 
dvasinė kontribucija.

j mus

Nuolaidos už Jūsų 
Sena Parlor Setą Dabar!

perkant naują gražų, stiprai padarytą, garantuotą per 10 metų 
Parlor Setą:

Šv. Vardo draugijos 
vakaras buvo 
sėkmingas

Town of Lake. — Vasario 
14 d. rengtas šokių vakaras 
pavyko. Jaunimo suvažiavo 
iš visų parapijų.

Draugija dėkoja visiems 
Ypač kleb. kun. A. Linkui 
ir dvasios vadui kun. J. A 
dominui už patarimus; taip
gi komisijai, kurioj darba- 

. vosi J. Juška, Petrošius, Ka- 
, zėnas, Navickas ir pirm. P.
1 Kilmitzs. Ir visi nariai iš
vien darbavosi. Dabar visi 
klausia: “Kada įvyks kitas 
toks parengimas?” Šv. Var 
do dr-ja sako: “Po Velykų”.

Visi vyrai, kurie dar ne
sate nariais šv. Vardo dr- 
jos, ateikite į sus-mą ir pri
sirašykite. Mėnesinė komu
nija ir susirinkimas įvyks 
kovo 8 d. Korespondentas

Gali užšaldyti 
atlyginimus
Leon Henderson, nacio- 

1 nalinis kainų administrato 
rius, kalbėjo vienam susi
rinkime Palmer House, Chi 
cagoj.

Jis pareiškė, kad šalies 
vidui didžiausias pavojus 
yra dolerio infliacija. Vy
riausybė nusprendusi viso
mis priemonėmis gintis nuo 
šio pavojaus. Šių priemo
nių yra visa eilė.

Vyriausybe pirmiausia

cukraus, težino
Kainų administratorius,

Leon Henderson ragina šei
mininkes, kurios turi prisi- 
pirkusios daug cukraus, kad 
turimo cukraus dalis jos 
parduotų kaimynėms, arba 
krautuvininkams. Nes tu- X $200 tikimasi sukelti 
rint daug cukraus nebus Raud. Kryžiui vakaru —• 
lengva gauti iš boardų cuk- bunco party, — kuris įvyks 
raus paskirstymo knygelės, antradienį, vasario 24 d., 
Reikės pasakyti tikrai, koks ! Aušros Vartų parapijos sa- 
išteklius turima. Už netei-, lėj. Vakarą rengia Raud. K. 
singą cukraus ištekliaus nu West Side lietuvių vienetas.
rodymą bus traukiama teis
man ir aštriai baudžiama.

Pririnkta nepaprastai daug 
ir gerų dovanų.

X J. Vašingtono gimta
dienis švenčiamas šiandie. 
Mokyklos, valdiškos įstai
gos, taipgi bankai uždary-

Senesni bus priimti
Illinois valstybės organi- 

zuojamon milicijon iki šioliai 
buvo priimami vyrai nuo 18 Dirbtuvės, ypač kurios
iki 50 metų amžiaus. Dabar 
pranešta, kad senesnis am
žius pakeltas iki 55 metų. 
Sako, tuo būdu tikimasi į 
miliciją įtraukti daugiau bu 
vusio pasaulinio karo vete
ranų.

gamina karo reikmenis 
dirbs. Laiškai bus išnešioja
mi tik vieną sykį. “Drau
go” pašto skyrius taipgi bus 
uždarytas.

X Ray Apolskls, studen
tas Marąuette universiteto 
(Mihviaukee), kur pagarsė
jo kaipo futbolininkas ir vė
liau lošė su profesionale 
Cardinals rinktine, eina į 
marynus — Dėdei Šamui 
tarnauti.

X Antanas Puišis, 2923 
So. Emerald Avė., šią sa
vaitę išvyko į U. S. kariuo
menę. Sunku buvo tėvams 
atsiskirti. Puišiai yra pa
vyzdingi Šv. Jurgio parapi
jos nariai. Be to, jau kelin
ti metai, kaip Puišis tar
nauja parap. komitete.

X Kun. V. Slavynas, mi
si jonierius lietuviams, kurie 

' gyvena be parapijų, šiuo lai-

Kas girdėt rožių 
žemėje

Roseland. — Vasario 23.
Iš Visų švntų parap. baž
nyčios po gedulingų pamal
dų iškilmingai palaidota į 
Šv. Kazimiero kapus a. a.
Marijona Papšienė. Bažny
čioje atlaikytos trejos šv.
Mišios ir pamokslą pasakė 
kun. V. čemauskas, So.
Chicago par. klebonas. Lai
dotuvėse dalyvavo didelė 
žmonių minia ir į kapus pa
lydėjo. Kapuose pamokslą 
pasakė vikaras kun. B. Gri
nius. Mandagų patarnavi
mą suteikė laidotuvių dį- 
rektorįai Lackavičiai.

Klebonas kun. J. Paš- įU gyvena Rochester, Minn., 
kauskas išvažiavęs vakaci- j,ur ianko garsiąją ligoninę.
M-

Ligonių randasi šie: Mar
tinas Vaitkus, 10713 S. Wa- ca^ą 
bash, jau ketvirtas mėnuo 
kaip gydosi. Turi sulaužy
tą koją. Buvo užgautas au

Vėliau žada atvykti į Chi-

x • xx u x tomobiliaus. Taipgi šiomis yra paatryžuai užšaldyti uz dienomi8 nuken£jo auto. 
darbą mokamus atlyginimus; mobįlio „elaimėje Matilda 
o jei ne, tai kaip kitaip Rubinienė, 10503 S. Ed-

Tvirti, gražūs Parlor Setai po............. ................................$149.50
Nuolaidos už seną setą . ..................  ................................... $ 50.00

. VISO TIKTAI .... $ 99.50
Paprastas Parlor setas ar Bedroom Setas po . . ................$49.50
Didelis Vasario Išpardavimas ant GESINIŲ PEČIŲ. ANGLINIŲ 
PEČIŲ. ALIEJINIŲ PEČIŲ. RADIO. DULKIŲ VALYTUVŲ. KAR- 
PETŲ. DINETTE SETŲ.
Už senus rekordus mokame po 2 centus, po 2l/2 ir po 5 centus. Nenumeskite senų rekordų, nes 
jie yra verti pinigų.

Gražūs, nauji Mažučiai Spinet ir Baby Grand Pianai

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.,
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS 

3409 ir 3241 S. Halsted St. Telephone Yards 3088

juos sumažinta. Pasiryžusi 
dar daugiau suvaržyti žm-3 
nėms visokį kreditą. Paga
liau, jei reikėtų, įvesti pri
valomą taupumą. Yra tas 
dar ir kitų priemonių kovai 
su infliacijos pavojumi

Henderson sako, kad ne 
reikia tų galimų priemonių 
nuo žmonių slėpti, žmonės 
težino ir iš anksto teprisi-

brooke avė. ir Magdalena 
Sungailienė, taipgi turi su
žeistą ranką Morta Konce
vičienė, 34 E. 108 st. Be to 
dar serga Barbora Žilienė, 
10835 S. State St.

Užsirašė “Draugą”: Jo
nas Koncevičius ir Joe Me- 
čis.

Atnaujino “Draugo” pre
numeratą : Paulina Vait
kus, Marijona Vasiliauskie
nė, Eva Valantienė, Kas

rengia susidurti su numato tancija Padziukas, St. šid- 
mais gyvenimo sunkumais. I lauskas, V. Fabijonas ir ki

ti. “Laivo” prenumeratą at-
žmogus, kurs prie visokio 

darbo turi linksmą ūpą ii 
džiugų veidą, tikrai laimės, 
nors kartais aplink būtų 
tamsu ir niūru.

naujino Pr. Cepulionis

X Ed. Kazlauskas, 2453 
W. 45 PI., mokinys Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos, šiomis dienomis 
jau grįžo iš ligoninės ir pra
dėjo tęsti mokslą. Kaimynų 
šuo buvo labai jam perkan- 
dęs veidą. Ligoninėj dakta
rai specialistai plastikai dė
jo pastangų, kad veidas lik
tų nesugadintas.

X Juozas Jokantas, vie
nas plačiai žinomų kontrak- 
torių, 4138 Archer Avė., pa
staruoju laiku buvo sunkiai 
susirgęs ir keletą savaičių 
išgulėjo Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. šiomis dienomis jau 
grįžo namo ir kaip jis, taip 
ir jo žmona Teofilė, visiems

Rep. 1 lankytojams reiškia padėką.

Leidžiamas Radio Programas iš WCFL — 1000 Kilocycles stoties, nedėlios vakare 5:30 
Chicagos laiku.

JTS ESATE KVTKZIAMI ATSI
LANKYTI I MCSŲ SPECIALI 
I AP ARD A V IMA SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
Didelių Barabanų, malu Baraba- 
nų, "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie vleoklų Barahanų Re
tų. greiti pėdintai •Cymbola’' Ir 
"Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat Pedali" 
bename Ir orkeetroma, Trtlboa 
Clarlnetal, Haxaphonat, Trombo
nai "atandard” Iftdtrbyadlų, SmuU 
koa, Celloa, Strflnlnlal Baant. Out- 
taral. Banjoa, atrflnų, lr "caaeg". 
''mouth plerea”. "mute reeda’’. lr 
muztkoa atovlklda. Pilnaa pa«i- 
rinktmaa amutkoma amlčėlų lr 
"caaea''. Patataome Ir atnaujina
me rlaoktų lAdlrbyadu phonogra- 
fua ar jų dalia.
A. B.O. DRUMMERS SERVICE 

• 14 Maxwell Street, Chicago

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association oi Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičins Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRŠ.............................................................. ......................................f1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887


