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

— Abraham Lincoln

3c a Copy

PROTESTAS
Pagaliau dėl Sir Stafford 

Cripps pareiškimo apie Pa- 
balčio okupaciją vyriausias 
Lietuvos Nepriklausomybei 
minėti komitetas pasiuntė 
Churchillui, Prez. Roosevei- 
tui ir sekr. Hull protesto 
telegramas.

Mums šiandie malonu pa
žymėti faktas, kad pasau
lio valstybininkų pareiški
mai yra glaudžiai sekami ir 
į juos aktingai reaguoja
ma. Mes taip pat neabejoja
me, kad bent Jungtinių Val
stybių vyriausybė, kuri vi
sados pažymėjo _ mažesnių
jų užtarimu, į šį protestą 
atkreips dėemesio.
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Priešo Orlaiviai Virš Los Angeles
U. S. submarinai 
pataikė penkiem 
japonų laivams

Jūrų keliai.

Batavija, vasario 26 d. — 
Jungtinių Valstybių subma
rinai, tebetęsdami kovas 
prieš japonus, pasak oficia
liųjų pranešimų, apšaudė 
torpedomis du priešo kariuo 
menės laivus ir paskutinio- 
mis dviem dienomis patai
kė į Japonijos į pagalbinį 
laivą ir freiterį ir gal būt ] 
pataikė į kruzerį ar destro
jerį.

Pravedusieji atakas sub
marinai turėjo skubiai pa
sinerti ir nesuspėjo paste
bėti savo atakos vaisių.

Tuo tarpu olandų komu
nikatas pareiškia, kad ja
ponams pavykę užiimti dalį 
Benkoelen, Sumatros piet- . 
vakariniam pakraštyje. Ko
munikatas taip pat paskel
bė apie japonų ataką ant 
Surebajos laivyno bazės ir 
įvairiuose aerdromuose.

DEMAGOGIJA
Vien tik dėl to, kad mes 

priminėm Pruseikai jo pra
eitį, jo nepalankumą Lie
tuvos mužikams, jis mus 
pavadino demagogais. Ką 
padarysi. Žmogus kitus pa
gal save sprendžia.

Ko jau ko, bet demagogi
jos — ne Pruseikai iš mūsų 
mokytis. Jis tam yra ge
riausias sepcas.

S
JAPONAI PRIEŠ RUSUS?

Pasirodo, jog amerikie
čių, kinų ir britų ekspertų 
sluogsniai įsitikinę, kad 
dviejų mėnesių bėgyje japo
nai pradės atakas prieš ru
sus pro Sibirą. Sakoma, jog 
ir rusų sluogsniai įsitikinę,
kad tokių atakų galima ne- d. — šiandien grupė lietu- 
trukus tikėtis, bet rusai ti- • vių įteikė Amerikos Raudo

Lietuvių auka
Raudonajam
Kryžiui.

Chicago, III., vasario 26

(•‘Drauca.” Acme telephoto)
Rodomi keliai, kuriais japonų lėktuvnešiai su bombonešiais gali pasiekti Amerikos 

pakraščius ir atakuoti Amerikos miestus.

Atstūmė japonus 
Bataan pussalyj.

Sostinėj orlaivių 

pavojaus signalas

VIRS LOS ANGELES BUVO 
15 PRIEŠO ORLAIVIU
Bombų nenumesta ir nepašautas 
nė vienas orlaivis.

Washingtonas, vasario 26 
d. — Karo sekretorius Stim 
son šiandie pareiškė, jog ne 
žinomi orlaiviai, gal net

penkiolika jų, kuriuos galė
jo vairuoti priešo agentai, 
vakar buvo pasirodę virš 
Los Angeles ir juos apšaudė 
priešorlaiviniai pabūklai.

Stimsonas pareiškė, jog 
ataka, kurią vakar sekr. 
Knox pavadino klaidingu 
signalu, įvyko tarp 3:12 
vai. ryte, Pacifiko karo lai
ku.

Orlaivių nepašauta
Sekretorius spaudos kon

ferencijoj pareiškė, jog šie 
orlaiviai praskrido pamažu 
ir tarp 9,000 ir 18,000 pėdų 
aukštumoj.

Jis taip pat pareiškė, jog

kiši, jog tai įvyksią kiek 
vėliau.

Šie pranešimai kiek sun
koka suderinti su paskuti
niaisiais pranešimais iš 
Kuibiševo, jog rusai-japo
nai veda žvejybos derybas. 
Tačiau šiuo momentu daž
nai karai, ypač japonų, ir 
pradedami derybų metu. 
Mums užtenka tik prisi
minti pereitų metų gruod
žio 7 dieną.

LAIVYNO VEIKSMAI
Paprastai karui nevyks- 

tant plačioji visuomenė ieš 
ko kaltininkų ir pasipila 
plati kritika, kuri dažniau
siai neturi ne tik jokio są
ryšio su karo vedimu, be* 
dažnai kenksminga bendra
jai visuomenės nuotaikai

Ir pas mus ypač aštriai 
buvo kritikuojamas laivy
nas. Reikalaujama pakeisti

najam Kryžiui lietuvių vi
suomenės auką $1,600. Šią 
auką įteikė Teis. J. T. 
Zuris, Justinas, Mackevi
čius, dr. Petras Vileišis, An 
tanas Valonis, Pijus Gri
gaitis, Mrs. Ann Firant. 
Auka įteikta Amerikos Rau 
donojo Kryžiaus, Chicagos 
skyriaus vicepirmininkui 
Joseph H. King.

Šie pinigai surinkti Lie 
tuvos Nepriklausomybės mi 
nėjime, vasario 15 d. Ash
land Blvd auditorijoj. Tai 
pirmoji stambesnė šiam ka
re lietuvių auka Amerikos 
Raudona j am Kryžiui.

kiu susipratimu ir duosnu- 
mu. Toji visuomenė tą die 
ną Amerikos Raudonajam 
Kryžiui sudėjo 1,600 dole
rių. Tiesa, tai nėra galimai 

mesdidžiausia auka, bet 
vodovybė, nes, girdi, laivy- žinome, kad tie lietuviai ir 
nas nieko neveikiąs. Prie I ateityje dės didžiausias pa- 
šios kritiku grupės aiškiai' stangas remti kiekvieną šio
prisidėjo ir kaimynės Ka 
nados kai kurie asmenys. 
Tik paskutiniuoju laiku pa
aiškėjo, kad Jungtinių Val
stybių laivynas veikia ir 
labai gerai veikia. Paskuti
nieji pranešimai pasakoja 
apie sėkmingas atakas prieš 
japonus ir nacių submari- 
nus.

krašto žygį
Ši auka yra geriausias 

įrodymas, kad geras lietu
vis gali būti ir yra nuošir
dus ir tikras šio krašto pi
lietis. Tai toji lietuviškoji 
visuomenės dalis, kuri ne
mato reikalo dangstytis 
įvairiais šauniais “kultūri
niais” pavadinimais, kuri 
neveikia slaptai, bet už sa
vo žygius visados pasiren
gusi viešai atsakyti. Tai 
tikrieji Amerikos lietuviai, 
kurie pirmiausia trokšta 

Lietuvos Nepriklausomybės j šio krašto laimėjimo ir sa- 
paminėjime, mes nemažiau vosios tėvų žemės laisvės, 
džiaugsmo reiškiame tos pa kurie protestuoja prieš bet

1,6<M) DOLERIŲ 
R. KRYŽIUI

Džiaugdamies taip skait
lingu lietuvių atsilankymu

Washington&8, vasario 26 
d. — Karo departamentas 
šiandie pranešė, jog netikė
toj atakoj gen. Mac Arthur 
kariuomenė atstūmė japo
nus keletą kilometrų atgal 
Bataan pusiasalyje.

Komunikatas pareiškia, 
jog kovos tebevykstančios 
su kai kuriais laimėjimais. 
Svarbiosios priešo pozicijos 
nepralaužtos.
Partizanai tebeveikia

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog nedidelės grupės 
amerikiečių ir filipinų ka
riuomenės tebeveikia cen-, 
trinėj Luzon saloje, kurios 
nuolatos užpuldinėja japo
nus.

Mindanao saloje įvykę su 
sirėmimų. Japonai toje sa
loje susilaukė daugiau pa
ramos. Iš Japonijos prisiųs
ta marinų grupė.

Wavell sužeistas 
orlaivio nelaimė)

Washingtonas, vasario 26 
d. — Karo sekretorius Stim 
eonas pareiškė, jog sąjungi
ninkai pradėję sėkmingą 
olandų Indijų gynimą ir ja
ponams padarę didelių nuo
stolių.

Savo pareiškime sekr. 
taip pat puikiai pažymėjo 
britų gen. Wavell, kuris bu 
vęs sužeistas orlaivio nelai
mėj savo paskutiniojo kelio 
nėn Singapuran, dieną prieš 
miesto paėmimą.

Gen. Wavell taip pat bu
vęs pareiškęs norą vykti 
Bataan pusiaaalin, bet jį at 
kalbėjęs gen. Mac Arthur.

Washiogtonas, vasario, 
26 d. — Šį rytą Washing- 
tone netikėtai- - paskelbta 
orlaivių pavojaus signa
las, kuris tęsės nuo 1:31 
vai. iki 1:44 vai.

Pavojus paskelbtas per 
policijos radio sistemą, 
kai radio operatorius pa- 
kelbė, jog kariuomenės 
radio paskelbė pavojaus

Burmoj pašauta 
25 japonų orlaiviai

Lietuvių protestas 
dėl Cripps kalbos.
RESOLUTION

Adopted at the regular 
meeting of the Lithuanian 
Independence Day Commit- 
tee held on February 25th,
1942, at the American 
Legion Hali, 4416 South 
Western Avenue.

WHEREAS, the attention , . . . v 
of the Committee was call- orlai"al b“mb^ nenumetė 
ed to the February 24th, gyvybes jaikų Amerikos ka- 
1942 issue of the Chicago tarpe nėra, nepa
Sun, which carried an artic-
le to the effect that Sir

šauta ne vienas orlaivis ir 
Amerikos kariuomenės ar

čio8 lietuvių visuomenės da 
lies (ne komunistinės) aia-

kokius svetimųjų pasikęsi- 
nimus prieš jų tėvų žemę.

Rangoonas, vasario 26 d _ __ _
— Sąjungininkų orlaiviai ' oį ’G~at' BriUin to’ recog- 
pasove šiandien 21 japonų nize Soviet Rusaia.s OCCUpa- 
orlaivį virs degančio . Ran- tion of the Baltic States> 
goono, kuris padegtas, kad and that Soviet Rusgia
japonai nerastų jame nieko ' ąesireg Lithuania and the 
sau naudingo ir vartotino. other Baltic stateg to be 
Tuo tarpu britų kariuome- acknowledged aS part of 
nė aršiai tebekovoja valka- j her territory, and 
rimam Sittang upės krante. WHEREAS, the foregoing

_____ r__________ _ _________Amerikiečiai lakūnai su-Į claim of Soviet Russia( and
signalus Hampton Roads, H^lkino keturis japonų oriai tbe attitirde of Mr. Cripps, 
Va. apylinkėje. V1US atak°8e Siame. įf ^me, are contrary to the

Iš Chungkingo praneša- principles and policies of 
ma» j°8 dar daugiau vete-; Our Democracy, and are 
ranų Kinijos karių atvyko likewise against the princi- 
Burmon kovoms prieš japo- ples of the United Nations 
nūs. ant the Atlantic Charter,

S and
. WHEREAS, approzimate-

llkl ankstyvos japo* ly one fourth of the Li
thuanian nation resides in 
the United States, and

Rusai sunaikinę 
nacių rezervus

Maskva, vasario 26 d. — 
šiandie rusai, pareiškė, jie | TUSUS, 
sumušę vokiečių rezervus, 
kurie buvo pasiųsti kovoms 
prie Staraja Rusa, kur ru
sai baigią supti nacių 16- 
tosios armijos likučius.

nų atakos prieš

Stafford Cripps, member of I lai,vyno blaiviai nepravedė 
the Cabinet of Great Brit- Joklų
ain, urged the Government . Stimsono pareiškimu,, ka

dangi orlaiviai bombų nenu- 
metę, jie galėjo būti ko
merciniai orlaiviai operuo
jami priešo agentų, kad su 
keltų gyventojų tarpe neri
mą, surastų priešorlaivinių 
pabūklų įtvirtinimo vietas 
ir sutrukdytų produkcija 
blackoutais.

Mongolai prisijungė 
prieš japonus.

in

Chungkingas, vasario 26 
d. — Pranešimai skelbia, 
jog visa 18,000 gerų kovoto 
jų mongolų kariuomenė, pri
siekusi atkeršyti japonams 
už jų vado nunuodijimą, per

paratively recent, almo3t
, ... every Lithuanian familyd- - .<*«■ ‘^uotieji haB yclo8e relativea livjng £
Chungkingas, vasario 26

view of the fact that Li- ėjo kiniečių pusėn vidurinėj 
thuanian immigration to Mongolijoj, 
the United States i s Com- gįą mongolų kariuomenę 

suorganizavo ir aprūpino

Pranešimai iš fronto pa
reiškia, jog rusų aviacija ir 
priešorlaiviniai pabūklai su 
laikę nacių pastangas pris
tatyti vokiečiams paramą 
transportiniais orlaiviais.

Pievakariniam fronte, pa
sak rusų, sovietų kariuome
nė laimėjusi prieš vokiečių 
ir rumunų pajėgas.

Sužalojo 3 nacių 

karo laivus.

Londonas, vasario 26 d. 
— A. V. Alekaander, pirma 
sis admiraliteto lordas, pas
kelbė, jog matomai Vokieti
jos trims didiesiems karo 
laivams Scharnchorst ir 
Gneisenau / ir Kruzeriui 

Roma, vasario 26 d. — Prinz Eugen padaryta dide- 
Aiandie mirė kardinolas To-1 H nuostoliai.
mmaso Pio Boggiani. Miręs šiuo metu vienas jų yra 
kardinolas buvo 68 metų i dokuose Kiel ir kitas Wil- 
amžiaas. i hemshavene.

amenkieėių tat, r kinie Lithuania and is, therefore. 
čtų karo ekspertai jeitikinę intere8ted in the
kad , du menesius japonai; f war ,
pradės pro Sibirą atakas , atatua o( j^p,,^,,

8 uogs- , Lithuania. Intimationjaponų , guch aa that ag that refer.
prieš Rusija. Rusų 
niai taip pat tikisi
atakų, bet jie laiko nenusta red tQ above depreMedthe
to

Ekspertai pareiškia, jog 
japonai prieš rusus atakas 
pradės, kai tik jie pastebės,

spirit of American Lithuan
ians.

N0W THEREFORE BE 
IT RESOLVED: That the

kad kovos olandų Indijose American Lithuanians main
linksta jų pusėn ir prie& bet 
kokį bandymą pulti Indiją 
ir Australiją.

Londonas, vasario 26 d. 
— U. S. ambasadorius John 
G. Winant išvyko Iš Angli
jos į Jungtines Valstybes, 
kad padarytų pranešimų 
Prezidentai Rooseveltui.

St. John’s, Newfoundlan- 
das, vasario 26 d. — Apskai 
čiuota iš sudužiusių U. S. 
laivų išgelbėta 168 jūrinin
kai.

tain that Russian claims are 
unjust, and, therefore, they 
hope that Soviet Russia will 
renounce those claims to 
Lithuania and will thereby 
avoid the possible stigma of 
aggression from falling 
upon her;

BE IT FURTHER RE
SOLVED: Tat loyal Ameri
can citizens of Lithuanian 
birth and extraction reaf- 
firm their most earncat 
pledge to support, with all 
the means at their com- 
and, the fight of our Coun
try the United States o f 
America, to defeat ber

ginklais patys japonai. Dau 
1 guma jų yra raitininkai ir 
pereidami pas kiniečius jie 
su savim atsigabeno savo 
arklius ir visus japonų 
jiems duotus ginklus.

enemies, Nazi Germany and 
the Nazi dominated forces 
of Japan and Italy.

BE IT FURTHER RE 
SOLVED; That copies of 
this resolution be sent to 
the Honorable Franklir 
Dalano Roosevelt, President 
of the United States of 
America; the Honorable 
Winston Churchill, Prime 
Minister of Great Britain; 
Sir Stafford Cripps, Mem
ber of the British War Ca
binet, and to the American 
Press.

Done at Chicago, Illinoi. 
this 25th day of February 
1942 A. D.
LITHUANIAN 
INDEPENDENCE 
DAY COMMITTEE:

(Signed) John T. Zuris 
(Signed) Lon Labanauskas
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TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
Metinis susirinkimas

Vasario 15 d. buvo meti
nis susirinkimas Šv. Agotos 
dr-jos. Be kitų svarbių rei
kalų, rinkta ir nauja valdy
ba šiems metams. Pirminin
kei Katarimai Dubinskienei 
griežtai atsisakius jos vie
ton išrinkta Antanina Vai

ko j Grand Rapids. čionai 
pradėjo darbuotis. Parapiją 
rėmė gausiomis aukomis. 
Už poros metų apsigyveno 
ūky Lowell, Mich., kur ir po 
šiai dienai gyvena. Dainai 
atvažiuoja į Grand Rapids 
aplankyti savo draugus, pa
žįstamus. Tokia proga, vas

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
$90,000
■/ v« ■Kryžiui

Tai kvota, kurią mūsų 
miestas turėjo sukelti, šiai 
didelei sumai surinkti nie
kas nebuvo verčiamas au
koti. Gera valia ir liuosu 
noru daugelis, nei paragini-

17 d., jų sukaktuvių dieną, mo nelaukę, aukojo Ameri- 
navičįenė, pagelbininke —: atvykę pas savo draugę Ur- can War Relief Fund. Su
Ona Krulikienė, fin. rašt. — 
Florence Kribbet, nut. rašt. 
— Augustė Salatkienė, iž-

šulę Sakalauskienę, jos na
muose suruošė vaišes ren
gėjoms ir darbininkams-ėms,

dininke — Petronėlė Yan- kurie kokiu būdu prisidėjo 
čarienė (visos tos pačios), prie surengimo jiems taip 
iždo globėjos — Lucija Ra- tšaunaus vakaro. Ir vėl at 
mutienė ir Katarina Dubins-

judo, sukruto visi: dirban
tieji dirbtuvėse skyrė savo 
dalį uždarbio, kiti net visos 
dienos uždarbį. Visokių pro
fesijų žmonės, organizacijos

Moterų Klubas .. $5.00. 
Rožančiaus pašalpinė
draugija ............. $5.00

Šv. Mykolo vyrų dr. $5.00 
Apaštalystės dr-ja $3.00.
Choras ................. $2.00.
Liet. Kultūros drrja $5.00 
L. Sus. Am. 284 kp.

(pati nunešė) .... $5.00 
Taigi, lietuvių draugijų 

sudėta bendra suma $9Q.OO 
Lietuvių Politikos
ir Pašai. Klubas $57.25 

Pavienių aukos .. $51.60 
Viso iš šios mažos
kolonijos .........  $198.85

Miesto lyga žadėjo $5.00,

Bažnyčioje gavėnios pa
maldos esti — trečiadieniais 
rožančius ir Šv. Sakramen
tu palaiminimas, o penkta
dieniais Kryžiaus Keliai ir 
palaiminimas.

Prieš dvi savaites mirė 
LRKSA 146-tos kuopos na
rė Gendrūta Kundokienė 
(Ankudavičienė). Paliko iš
auklėtą šeimą. Pereitą sa
vaitę mirė Ieva Balsitienė, 
kilus nuo Mariampolės. Mąž
ta senieji lietuviai. Už ke
lių metų mažai beliks.

sivežė savo "movie camera”.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA 3 IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6968 So. Talman At*.
Rea Tel. GROvehill 0611 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sanitaras.
2423 West Marąuette Rd.

kienė, kuri išbuvo draugijos 
pirmininke per aštuonis ir 
pusę metus.

Draugija nutarė pirkti 
apsaugos bonų už $1,000.
Labai girtinas dalykas.

Draugija yra viena iš veik 
liausiu šioj parapijoj. Mo
terys ir merginos gali tapti. metų! 
narėmis nuo 16 m. iki 45

parodė naujus paveikslus ir 
seniau imtus.

Manoma kad šios žinios kaupu — virš $91,000.00

parapijos, pavieniai ir net bet aukos nepridavė. Yra ir 
mokyklų vaikai neatsiliko, daugiau, kurie nesuteikė jo- 
Ir, reikia pasigirti, bėgiu kių žinių apie savo veikimą, 
dviejų mėnesių, surinktą su

Darhai viršutiniuose fab
rikuose ir mainose eina ge
rai. Mainose uždirba po 60 
ir 70 dol. į dvi savaites. {

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir fteitadienio vaka

rais pagal sutartį,

Tel. OANal 6122

DR. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė. 

TeL KTPublic 7868

Iš lietuvių turime teisėją Office teL YARda 4787 
William Vienbiskį, pnlicmn-: Waml* PR°8Pect 1930

bus labai įdomios Chicago
je ir Cicero, nes ten randa
si daug jubiliatų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Ilgiausių, laimingiausių

m. amžiaus. 
Sukaktuvės 
! Vas. 14 d

Po rinkimų
Vas. 16 d. buvo pirmieji 

rinkimai miesto valdybos, 
ir Majoras vienbalsiai pasiliko 

Povilo dr-jos svetainėj bu-' tas pats, Geo. Welsh. 1-mo 
vo surengta šauni “surprise Wardo kandidatai pasiliko 
party” Veronikai ir Jonui1 John Foley ir James Quin- 
Raulinaičiams jų 25 m. ve-[lan. Balsuotojai turės iš jų 
dybų sukaktuvių proga. Puo į vieną pasirinkti. Gaila tik
ta buvo surengta rūpesčiu ’ tai, kad žmonės, turėdami 
ir pastangomis jų draugių: i teises, ’—*“ —

ŠŠ. Petro

Na, o kaip mūsų koloni
jos lietuviai? Geriau ir ne
galėjo. Visos draugijos sa
vo dalį įteikė. Ir pavieniai. 
Biznieriai — tai žvaigžde
lės; jie niekada neatsisako 
prisidėti prie bendro veiki
mo. O Šv. Kazimiero para
pijos vaikučiai pirmąją vie
tą užimą. Jie aukojo kiek
vieną centelį, kurį gavo nuo 
tėvelių saldainiams ir kito
kiems malonumams. 6 ir 8 
skyriai sudėjo net $10.00. 
2emesntių skyrių vaikučiai 
sudėjo $5.00. Ar gi ne pui-

Laukiame.

Šitie biznieriai pris dėjo: ną Motiejų Račinską ir van- TeL YARda 6921. 
John A. Prnan, laidotuvių' dens inspektorių Juozą žvinJ *•■■■ KIN.ood “»’■ 
direktorius $1.00 ir tikietų gilą visi {(a gimę ir augę
pirko; Molis, 1624 W. 15th geri lietuviai_ nesigėdi
Avė.; Antanas Kazlauskas įr angĮų publikoje kalbėti 
paaukojo $1.00 pinigais pir- lietUviškai. 
ko tikietų ir davė bačkutę
alaus; Valėnai prisidėjo su 
$1.00 ir pirko tikietų; Jo
naičiai $2.00, Stanley Pet
raitis $1.00, Petras Yrutis 
$2.00, J. Klivickas, John 
Waitkus $1.00 ir tikietų pir
ko ir dovaną aukojo.

TeL OANal 0267
Rea. tel.: PROepeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

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

6 iki 0 vaL vakar*

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35tt» Street

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

Šiuo laiku labai pakilus 
Illinois upė, net krantus sie
kia. To nebūta nuo 1916 me
tų. Upėje yra gausiai žu 
vieš ir vėžių.

Pas mus, kaip ir visur,

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam į 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.I

Pavieniai aukotojai: Steve tapo pavaryti laikrodžiai, 13147 S. Halsted Št., Chicago 
Battikauskas $1.00, Galinis j^t nesukontroliuoti štor

Uršulės Sakalauskienės, O- 
nos Štreimikienės, Marijo
nos Medelinskienės ir Magd. 
Ambatavičienės. Dalyvavo 
apie šimtas rinktinės publi
kos. Rengėjos visus pavai-

jomis nesinaudoja, 
nepaiso, t. y. progą turėda
mi nebalsuoja, o paskui rū- 
goja, kad viskas ant niek.J svečius

Helene Bernott, duktė An 
tano ir Marcelės Bernotų,

šino. Jubiliatams sudėta su keletą savo draugių bu- 
sveikinimų, linkėjimų ir vo išvykus į Chicagą pa- 
stambi dovaną —- “electric' viešėti.
roaster” su staliuku ir “bed- 
apread”.

Kadangi jubiliatai gyvena 
toli nuo miesto, jiems buvo 
apie tai duota žinoti, kad 
galėtų laiku atvykti. Tokiu 
būdu atsivežė su savim 
“mvvie camera” ir nutrau
kė judamus paveikslus, ku
riuos žada visiems parodyti.

Jubiliatai yra pavyzdingi 
lietuviai, gražiai išaugino 
šeimynėlę —■ 2 sūnus ir 3 
dukteris. Dvi vyresnės duk
terys randasi Chicagoje, bet, 
gavę žinią apie rengiamą 
puotą tuojau atvyko, daly
vavo ir džiaugėsi su tėvais 
už atmintį.

čia reikia noro truputį 
paminėti apie jubiliatus. 
Raulinaitienė (iŠ angliško 
vadinasi Ralys) yra narė M. 
S. 42 kp. Kadaise gyveno 
apie Chięago ir Cicero, buvo 
žinoma kaipo Stalilionaitė. 
Buvo viena pirmutinių stei
gėjų Moterų Sąjungos ir na
rė pirmos centro valdybos.

Chae. Stepanauskas, ku
ris mirė prieš kiek laiko De
troite, prieš 20 m. gyveno 
Grand Rapids. Dirbo Show- 
case Co. Paliko keletą toli
mesnių giminių: pusseserę 
Moniką Rusinauskienę, kuri 
buvo išvykus į Detroit į lai
dotuves.

ku! Štai, vaikučiai: J. Ka- Mary Steponaitė $1,1ninkai. Mėsa neįperkama. Ir
minskas ’ sudėjo $111, ' Neverdauskai $2.00, C. Bur- ne visur vienoda kaina. Pav.,

Serga
Šiomis dienomis sunkiai 

serga viena mūs parapijos 
darbuotojų Ona Danevičie- 
nė, motina Onos Simmons, 
mūs jauno žymaus spaustu
vininko John Simmons žmo
nos.

Linkime ligonei greitai 
pasveikti. Korespondentė

Šimkus — $1.37, A. Lazar
— $1.21 G. Kinpalis — $1.- 
02, R. Radis — 70c, R. Bald- 
win — 59c, W. Elias — 59c, 
M. Nenls’— 58c, E. NeniB
— 51c, J. Mažeika — 50c, 
H. Liubauskas — 50c, J. Liu 
bauskas — 50c, E. Rabke-

į nes — 40c. Kiti po 25c ir ma 
žiau.

j Draugijos, parapija auko
jo:

Šv. Kazimiero par. $10.00. 
Kleb. kun. J; Martis $5.00. 
Šv. Kaz. Liet. para
pijos mok. vaikai $15.00. 

West Side Lietuvių 
Pašalpos Klubas $10.00. 

Moterų S-gos 61 kp. $5.00. 
R. K. Susiv. 129 kp. $4.00. 
Gyvojo Rožančiaus
draugija .............. $5.00.

šv. Kazimiero dr-ja $5.00 
Katalikių Jaunų

ba $1.00, Alb. Petraitienė . uj “boiled hams” svarą vie- 
$2.00, Rožė Yprevyčienė $1.-1 pur 50c kitur 60c., o dar ki- 
10, Jack Prueas $1.00, A. J. tur 75c> išrodo, bus dar blo- 
Prakaitis $1.00, Lesiskmer giau. Man atrodo, sykiu rei- 
50c, Ona Kurpalis $1.00. Ki- kėjo sukontroliuoti ir mė
tų pavardės jau buvo pa- SO8 trustą.
skelbtos anksčiau.

Nors mūsų maža koloni
ja, bet nesnaudžia ir savo 
tautos vardą garbingai ke
lia. Korespondentė

šįmet rengiamasi būdavot 
arti Illinois upės milžinišką 
eleveiterį. žemė būt tai jau 
nupirkta. A. P.

Pirmadieniais, Treėiadieuiais 
ir šeštadieniais 

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

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

Ofiso teL CANal 2346 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 bo. Fairfield Avenue 

Bes. toL: HEMlock 8150

TeL YARda 3146

DR. Y. 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.

Vieša padėka
LoweU, Mich. — Tariam 

širdingiausią padėką myli
miems mūsų draugams ir 
kūmams už surengimą mums 
visai netikėtos, labai pui
kios, puotos ir puikias do
vanas proga mūsų 25 m.

Vėliau padėjo suorganizuo- vedybinio gyvenimo, 
ti Mot. Są gos 2 kp. Ciceroj,' Ačiū rengėjoms: U. Sa- 
kuri minėjo savo 25 m. su- kal&uskieneft, Štreimikiams, 
kak tu ve s prieš du metus ir M. Medelinskienei, M. Am- 
kuri, atsiminus savo orga- butaitienei, M. Slavickienei, 
nizatorę Stalilionaitę - Rau- L. Zegomiui, Mrs. Poppel, 
linaitienę, suteikė jai dova- J. Martinkevičiui, R. Saka- 
ną, kuria jubiliatė buvo pa- lauskiūtei. A. Kamsickiūtei, 
sipuošus per savo jubiliejų, j R. Ugenskiūtei ir B. Zego- 
Ten būdama darbavosi taip- niūtei, kurios mokėjo taip
gi ir kitose draugijose: Vy
čiuose, Tautos Fonde, Lie
tuvos šelpimo. Jubiliatas 
Jonas taipgi daug pasidar 
bavęs visuomenei. Priklau
sė prie Giedorių ir Vyčių. 
Prieš 22 m. jubiliatai atvy-

gražiai mus prigauti. Ačiū 
visiems ir visoms už linkė
jimus ir dovanas.

Tas įvykis mūsų širdyse 
pasiliks ant visados.

Jonas ir Veronika
RaulinničiaJ-Ralys

Trumpai iš mūsų 
miestelio

Spring Vnlley, III. — šv. 
Onos parapijos finansinis 
stovis šiuo laiku labai ge
ras. Klebonas kun. William 
Kwinn atmokėjo skolos $2,- 
500. Dar Ūko $2,000. Reiš
kia, kaip nieko ir greitu lai
ku ir ši skola bus atmokė
ta.

NIAGARA FALU, NEW YORK
Gavėnia

Su gavėnios prasidėjimu 
stebėtinai padidėjo žmonių 
pamaldumas ir lankymas! 
bažnyčios paprastomis die
nomis. Gal, toks čia seno
vės paprotys, gal, laikų rim
tumas paveikė. ✓
Novena į šv. Jurgį

Vasario 25 d. prasidėjo 
devynių trečiadienių nove
na į šv. Jurgį, šios parapi
jos globėją. Sv. Jurgis yra 
dar ir Lietuvos globėjas ir 
vienas iš keturiolikos Ame
rikos globėjų ir, bendrai,. 
visų krikščioniškų kareivių Į 
globėju. Taigi šiuo pasauli 
nio karo laiku, kada daug 
jaunų vyrų liaujasi mūšių 
laukuose, tinkamas dalykas 
yra, kad jų tėvai, broliai,! 
seserys ir draugai karščiau 
melstųsi į šv. Jurgį ir jam 
pavestų savo brangių karei
vėlių likimą. Juk tikim, kad

per šventuosius drąsiau prie 
Dievo prieiname.
Bažnyčios dekoravimas 

Jauki šv. Jurgio bažny
čia būtų daug jaukesnė ir 
gražesnė, jeigu būtų išdeko- 
ruota. Bet ji nuo pastatymo 
dar jokio dažo nematė. Tai
gi, kas kart gyviau kyla 
mintis ir kalbos, kad reikia 
pasistengti ir bažnyčią nors 
kartą išdekoruoti. Planai 
jau yra ruošiami. Rap.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
«t* ak o minga! ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVUS

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RApiO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDS 8088

ADVOKATAI

WWTNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISAS:
HM SO. HALSTED 6T. 

VAAA^^^tt Ate. 

TeL CALomat 6877
H4 NO LA SAULE ST., 

2014 TeL Stoto 7679

SUTAUPYK NUO $8 iki (10 !

Jxa >ln.i>«r unllt* pirkti vieno u-l,n 
ilvlniblnln mnAllint, nktnlun. pritaikin
tu. Krnilnitaluuav frOiuuono. nu aklų 
Mvicinuilnkvlliiiu, vl«k« fiM ".(r
u* HMM ..................................................
AHCVVAY AKINIAI, vlm> jin ....
No iimAIau — no dKUklou..............e

CHAPMAN OPTICAL OO.
Not Ine.

290 S. Hateted St., prie Jackiton
Tel.: MONrm- JT M. |a«4S«« 1*11
Atnlnr-kklto A) nkclhlfnii Ir guunItA 
dykai C. C. Eye OUtio Claanli 

Sofutlon.

Bfildte malonūs
SAVO AHMSI

i POPA A>
Spupoidtt 

ISekaunlntiott įee ■

TU viena perą akle vleam py 
t Iritedaml

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

OPTOMBTRIHTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampan It-toa 
OAK AL,

OFISO VALAKUOS 
e >t«e a m. iki 8(1* p. m.

TmA U toM: •«•<> A M. Ui 
Ttee k m.

,tn«

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vėl.: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

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

Telefoną*: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 8 vai. Vak 7 ikį t 
Nediliimla pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

DK. PLIEK J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutarti.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEiey 0434.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DB. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ik
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8uio vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 voL ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rea. teL PLAaa >200
VALANDOS
Nuo lv-12 v. ryte; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iRi 12 vaL dien*.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROepeet 6737 
Kama telafonaa VIRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0004

DR. EMŽY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

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

Nedėliomis Pagal Susitarimą

TELEFONAI:
(Mfioe -* HEMlock 5524 
Emergency — oaU MWway 0001 
Rea. — HEMlock 1048.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo l iki 3 ir nuo tt iki 8 v. vak. 

2466 Weet 6Srd Street

Oflw) ir Res. Tel.: LAFayette 7026

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and 8URGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iftktriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet lr nuo T iki

>:>* vai. vakarala 
Bokmadienlale pagal amiltarimg.

SKAITYKITE “DRAUGI
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Sveikata - Brangus Turtas
Rado Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

BALIONU IEŠKOMA SUBMARINŲ

Apie Vitamine "K"
Skaitytojams bus pravar

tu žinoti keletą davinių 
apie vitaminą “K”.

Šis vitaminas yra reika
lingas kraujui, kad palaiky
ti kraujuje esamo proth- 
rombino lygsvarą. Proth- 
rombinas yra tūla medžia
ga kuri pagelbsti kraujui 
sutirštėti ir sukrekėti.

Kai kūnui pristinga vi
tamino “K”, tai štai kas at
sitinka: dėl menkiausio su- 
sižeidimo, kraujas teka ir 
teka, ir nesustoja tekėjęs. 
Jei vyras besiskutant barz
dą truputi su skustuvu įsi- 
brėžia, tai jam iš barzdos 
kraujas bėga lyg “iš jau
čio” ir turi didžiausį vargą 
tą kraujotekį sustabdyti. 
Arba jei kam iš nosies pra
deda kraujas tekėti, tai be
veik čiurkšle bėga, ir tuo
met nei šalti kompresai nei 
kitokios priemonės nepajė
gia nosies kraujotekį sus
tabdyti. Neretai pasitaiko, 
kad moteriškės baisiai nu
silpsta ir dideliame pavoju
je atsiranda kai netenka 
daug kraujo nuo perdidelio 
mėnesinio kraujoplūdžio. 
Juo mažesnis vitamino “K” 
nuošimtis kūne randasi, juo 
smarkesni kraujoplūdžiai 
įvyksta.

Vitamino “K” randasi 
daugiausia šiuose valgiuo
se: kiaušinio trinyj, kepeny 
se; sojos pupose, špinatuose, 
tomatese (pomidoruose) ir 
įvairiose daržovėse. Taigi 
normalėse gyvenimo sąly
gose, jei žmogus pakanka
mai valgo šiokius valgius, 
tai jo kūnui neprivalėtų pri 
stigti vitamino “K”.

O visgi yra priežasčių

kūnui vitamino “K”. Pavyz
džiui, jei žmogui užsiblo
kuoja tulžies kanalas, jei į 
tulžies kanalą įstringa ak
menėliai (gall-stones), arba 
jei koks skaudulys užspau
džia tulžies kanalą ir tulžis 
negali normaliai tekėti į 
virškinimo aparatą, — tuo
met kūnas nepajėgia absor
buoti vitaminą “K” iš mai
sto. Įvairios kepenų ligos 
taipgi sumažina vitamino 
“K” kiekį kraujuje. Jei žmo
gus turi viduriuose kolitinį 
uleerį arba ileitis, tai vita
minas “K” iš maisto nenu
sigeria į kraują. Be to, ku
rie dažnai vartoja visokias 
druskas vidurių liuosinimui, 
taipgi sumažina vitamino 
“K” nuošimtį savo krauju
je. Yra labai daug priežas
čių, kurie sumažina vitami
no “K” kiekį žmogaus kū
ne.

Žmogus pastebėjęs, kad
jo kraujas yra “perskys- gauti atatinkamą dožą vita- 
tas”, kad iš žaizdelės tekan- mino “K”; tai apsaugos nau 

! tis kraujas nekrekėja ir jagimį kūdikį nuo pavojin-

(“D rautas” Acme teiepoe>»» 
U. S. laivyno balionas patruliuoja Atlantike. Ieško 

priešo submarinų ir radus pasirengęs atakuoti bom
bomis.

gos kūdikiui ligos, kuri va
dinasi “diathesis haemorr- 
hagica”.

DAKTARO ATSAKYMAI

sunkoka kraujotekį sustab
dyti, privalo kreiptis pas gy 
dytoją ir ištirti kame prie
žastis, privalo tinkamai gy- 
dyties. Kartais valgant dau
giau maisto turinčio savyj ' Į KLAUSIMUS 
vitaminą “K” pagelbsti su
balansuoti kraujuje proth- 
rombino kiekį, o kartais rei
kia pagydyti liga, kuri ne
leidžia kūnui absorbuoti vi
taminą “K”.

Atsakymas E. A. — Tam
sta klausi patarimo ką da
ryti “kai po krūtine suspau
džia ir seilės pradeda taip 
smarkiai tekėti, kad vos spė 
jama nuryti”, ar nėra pavo
jaus, kas do liga ir t. t. Ga
li būti, kad tamsta turi so- 
literą, gal skilvyje randasi 
hyperchlorhydria, gal tik 
nervotumo reiškinys, gali 
būti ir viena iš daugelio ki-

dėl kurių kartais pristinga Į valo nueiti pas gydytoją ir

Medicinos mokslui pavy
ko surasti būdus kaip vita
miną “K” sukoncentruoti.
Dabar šis vitaminas yra pa
daromas laboratorijose ir 
plačiai vartojamas medici
noje. Dabar daug gyvybių tų priežasčių. Tik atydus 
yra išgelbėjama nuo mir-. gydytojo išegzaminavimas 
ties. Beje, motinos paskuti- 1 gali nustatyti tamstos ligos 
nėję nėštumo sąvaitėje pri- diagnozą ir tinkamai pagel

bėti. Gydyties reikia.

A. ■ A. 
NIKODEMAS 

VILIMAS

fa

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

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

Saudargaitė, iš Retavos parapijos); sūnų Vaclovą ir marčią 
Sofiją ir anūkę Florenciją: dukterį Teofilę; brolį Petrą ir jo 
moterį Jozeffiną ir jų dukterį; 3 pusbrolius — Jurgį Jakimaus- 
kį ir j šeimą, Joną ir Antaną Krauklius ir jų šeimas; švo
gerką Magdaleną Kiauliakienę ir jos šeimą; uošvius Kazimie
rą ir Petronėlę Jackūnus ir jų šeimą; švogeri Pranciškų Sau
dargą ir jo moterį Marijoną ir jų šeimą ir daug kitų pažįsta
mų Amferikoj; o Lietuvoje seną motinėlę ir seserę Viliunį.

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

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

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, Anūkė, Brolis, 
Pusbroliai, švogeriai, Avogerko ,, Motina, Sesuo ir Giminės.

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

Kolumbo Vyčių 
iškilmės

Kolumbo Vyčių (Knights 
of Columbus) organizacija 
šį sekmadienį, kovo 1 d.,
vakare Palmer House turės 
banketą. Keletui šimtų na
rių bus pripažinti ketvirto
jo laipsnio požymiai.

Žymiausias vakaro kalbė 
tojas bus Notre Dame uni
versiteto prezidentas kun. 
J. Hugh O’Donnell, C. S.C.

Tarp kitų kalbėtojų bus

ir teisėjas Zūris. Jis kalbės 
tema “Dienos įspūdžiai”.

Bankiete dalyvaus daug 
žymiųjų asmenų.

CLASSIFIED

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
KAMBAKIS IŠRENDUOJAMAS. —
Šilto vandens šiluma. Randasi Mar- 

j ąuette Parke. Tinkamas pavieniam 
ar vedusiai porui. Atsikreipkite po “~~~““~~~~——~~
antrašu: I “I.ATHE OPERATORIAI. Pastovūs

(M4U S. MAPIiEWOOI) AVĖ. • darbai prie “defense” darbų.
BROWN LATHE & TOOL CO. 

14 North May Street

HELP WA.\TED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

Atsakymas B. V. — Gerti 
daug vandens be gydytojo 
įsakymo nepatariu. Ypač 
kurie turi širdies ligą, tai 
bereikalo gerti daug van
dens yra pavojinga.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

QUINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the iirst sign of the Dionne Quin- 
tuplets catchingcold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made etpecially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
Lronchial and croupv coughs.

The Quints have alvrays had eipert 
care, ao mother—be assured of using 
just about the BEST produet made 
when you uae Musterole. It’s more 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local eongestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grovm-ups vvho prefer 
a stronger produet. Ali drugstores.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos pačios 

šeimynos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREJPKTTfiS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce. 

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 Sonth Troy St

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298
VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼, vak.; šeštad. ir Sekm. 9 iki6 vaL

---------

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

ANELIJA CIŽINAUSKlENfi
(po tėvais Joc&itė)

•Mirė vas. 25 d.. 1942 m.,
9:20 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kražių par.. 
Kalvių kaimo.

Amerikoje ISgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Antaną ir sūnų Antaną: 
seserj Prancišką Ziaubelienę 
ir Jos vyrą Nikodemą Ir jų 
Seimą: 3 pusbrolius, Antaną. 
Karolj Ir Benediktą Ir Jo žmo
ną TrakSeiius. ir daug kitų gi
miniu. draugų Ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie ApaS- 
talystės Maldos draugijos.

Kūnas paSarvotas J. Mule
vičiaus koplyčioje. 4348 So. 
California Avė. laidotuvės J- 
vyks pirmad., kovo 2 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta J Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švč. par. bažny
čią. kurioj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimierio kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Sūuiis. Se
suo. švogeris, Pusbroliai ir 
Gintinos.

Iald. direktorius J. Liuie- 
vičlus, tel. lafayette 3572.

KAZIMIERA
GILVIDIENfi

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

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

Telšių apskr.. Apgirdžių par., 
Laukstėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Stanislovą; seserj Sofiją 
ir švogerj Julijoną šaulius; 3 
brolius, Antaną, Mykolą Ir Jo
ną; sesers dukterj Constance 
Venskienę Ir jos vyrą Stanislo
vą Ir jų dukterj Constance, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
seseris ir kitas gimine®.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Gyvojo ir Amžino Rą
žančiam ir prie Saldžiausios 
Širdies Jėzaus draugijų.

Kūnas pašarvo'as namuose — 
1231 S. 50th Avė.. Cicero. 111.

Laidotuvės jvyks šeštad.. vas. 
28 d. Iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Antano par. baž
nyčią, kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už ve'lon^s Sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoš'rdžial kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir jažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Seaie, šv<«- 
gerl.s. Broliai, Sesers Duktė ir 
Giminės.

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

L'II L
PRANCIŠKUS WITKOWSKI

Gyveno: 4722 S. Justine St.

Mirt' vas. 25 d.. 1942 m.,
1:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lletuvole. Kilo iš 
Žerėnu apskr., Dūkštų parap., 
Veldzikėnu kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijona (po tėvais 
Sklraltė): 3 dukteris Bernice 
Mailoy, Helen Kovarik ir Jae- 
ouellne Mlngottl Ir 3 žentus; 
švogeri Nikodemą Aboravicz 
Ir Jo sūnų Leonard Ir daug ki
tų giminiu, draugų ir pažįs
tamų: o Lietuvoje paliko se
serj Veroniką Dudlenę.

Velionis priklausė prie A- 
merican Leglon Dariaus ir 
Girėno Posto No. 271.

Kūnas paSarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioje. 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvėš (vyks pirmadie
ni. kovo 2 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai, švogeris ir Giminės.

I-aid. direktorius John F. 
Eudeikls, tel. YARda 1741.

s

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

GENERAL SHTRT CO.
1022 So. Halsted St.

(5th Floor)

OPERATERKOS reikalingos; paty
rusios prie siuvimo moterių "slaek” 
siūtų Ir “house-eoats”. Pastovūs dar
bai, aukščiausias užmokestis.
H. RYMAN & CO.. 230 S. Franklin

PASKITINft PROGA IKI KOVO 
10-tos. KOL NAVJT LIKTAI 

DAR NEIfiDliOTI
įsigykite modernišką 5-fletų gerą 

namą už prieinamą kainą.
2-fletų, 5 ir 5 kambarių, geras 

mūro namas.
Biznio namas. Storas ir 3 fletal. 

Mainys ant mažesnio.
10-fletų geras namas.
6-fletų namas. Mainys ant ma

žesnio.
4 geri lotai prie parko, ant ku

rių galime pastatyti Jums namą.
Taipogi parūpiname 1-mus mor

gičius nuo 5 iki 25 metų už mažą 
nuošimti ir lengvomis sąlygomis.— 
Kam reikalingas morgičius, pašau
kite mus. Sutaupysite laiko ir pi
nigų. Rašykite ar matykite:

JOSEPH Vn.IMAS CO.
8753 So. Roekwell Street

Tel.: HEMlock 2323

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plflklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kal- 
navlmo sąrašo.
Prlslųskite plflklus paštu “parcel 
post”. .

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotojo Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

ai
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1620), su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE I 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: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiil 0142

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lltuanlca Avenne 
TeL YARda 1138-1139

L J. ZOLP
1646 West 46th Street 
TeL YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

______ Pullman 9661_____
J. LIULEVICIUS 

4848 S. California Avė. 
TeL EAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lltuanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

l«
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Demokratija nerems imperialistų siekių
Mes esame j.au rašę, kad Cripps, atstovų rūmų lyde

ris, anglų parlamentarus įtikinėjęs, kad Didž. Britani
ja pripažintų Sovietų Rusijos nustatytas Pabaltijo val
stybėse sienas, prieš birželio 22 d. (vadinasi oficialus 
anglų valdžios kalbėtojas, Anglijos parlamente, stoja 
už Pabaltijos kraštų — Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įjungimą į Sovietų Rusiją).

Crippso kalba sukėlė audrą ir nepasitenkinimą.
Iš Ankaros pranešama, kad turkų laikraštis Vatan 

pastebi, kad “tautos, kurios stovi už teisę” jau prade
da kitaip galvoti, pažvelgusios į demokratinių tautų 
taikos ir karo tikslus. Šita disiliuzija, laikraštis Vatan 
pastebi, išėjo iš Crippso pareiškimo, kuri padarė anglų 
parlamentui.

Kaip tucjkų. spauda , praneša,* Cripps pareiškęs, kad 
Rusijai turėtų būti' garantuotos “strateginės sienos” 
po karo.

“Taigi koks skirtumas tarp šio reikalavimo ir vo
kiečių lebensraum (gyvenimo erdvės) reikalavimo?” — 
klausia laikraštis Vatan.

“Protestai prieš tokį Crippso pareiškimą turėtų tuo
jau ateiti iš Rusijos, Anglijos ir Amerikos ir Crippsui 
jo vyriausybė turėtų priminti Atlanto čarterio nuosta
tus”, — rašo turkų laikraštis Vatan.

Mes netikime, kad sveikoji anglų nuomonė galėtų 
patenkinti Rusijos imperialistinius tikslus, nors Angli
ja ir kartu kovoja su ja., nes juk šis karas yra ne tik 
apginti savo teritorijas, bet ir suvaldyti imperialistų 
gruoboniškus apetitus ir išlaisvinti pavergtas tautas. 
Taip kalba Atlanto čarteris, kurį paskelbė Roosevel- 

'tas ir Churchill.
Amerika susikovė ne tik dėl savo laisvės: ji ko

voja dėl visų pavergtųjų tautų rytojaus, nežiūrint, 
ar tos tautos būtų didelės ar mažos.

Šiandien milijonai gyvų, kenčiančių būtybių iš Norve
gijos fijordų, iš snieguotų Latvijos, Estijos, Lenkijos 
ir Lietuvos lygumų, iš Kinijos neaprėpiamų plotų, iš 
Jugoslavijos, Graikijos žiūri į Dėdę Šamą ir visus sa
vo lūkesčius, visas savo laisvės svajones sudeda į jo 
pergalę. Visa tai gerai žino garbingas Amerikos pre
zidentas Rooseveltas, todėl mes šventai tikime, kad jis 
nepatenkina imperialistų užgaidų į svetimus kraštus, 
į tuos kraštus, kurie už laisvę yra tiek daug kraujo 
pralieję.

•

Ar gali ištikti Ameriką infliacija
Kalbant apie infliaciją, tuojau susiduriame su įvai

riomis nuomonėmis.
Vieni teigia, kad Amerikai negręsia jokia infliacija, 

nes kainų kilimas yra normalus, produkcija ris auga 
ir plečiasi; prekių yra ir ateity bus pakankamai; pre
kybos apyvarta nuolat didėja; pinigų padengimas yra 
labai geras — žodžiu nėra ko nerimauti.

Antri tvirtina, kad infliacija Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms gręsia, bet jei vyriausybė atkreipei dėmesį 
ir laiku pavartos reikiamas ir tinkamas priemones, — 
infliacijos bus išvengta, šitoji žmonių grupė nurodo, 
kad infliacija yra galima todėl, kad staigiai kyla kai
nos, pavyzdžiui ūkio produktų kainos pakilo net 47-49 
nuoš. virš nominalinės kainos: varis ir cinkas, geležis 
ir kitos žaliavos pakilo 25-40 nuoš. ir Lt. Taigi jie sa
ko, kad greit pritruksime kai kurių žaliavų, ir todėl 
netolimoj ateity nebegausime net labai reikalingų pre
kių.

Treti sako, kad infliacija Amerikai tikrai gręsia ir 
nebėra vilties nito jos išsigelbėti.

Klystumėm, jei manytumėm, jog vien tik kainų ki
limas gali iššaukti infliaciją. Sovietų Rusijoje apie 1929- 
1934 m. beveik visy urekiij kainos buvo nežmoniškai

aukštos (net iki 600-700 nuošimčių virš normos), o via 
tik jokios infliacijos nebuvo.

Didelės skolos ir stoka prekių irgi dar neviaada ve
da prie infliacijos, nes dabar Vokietijoj trūksta kai ku
rių prekių, o skolos yra didesnės jau beveik šešis kar
tus negu D. Karo pabaigoj, jos aukso rezervas yra 
mažesnis už daugelio vidutinių Europos valstybių, o 
vis gi Vokietijoje dar nėra infliacijos.

Tikroji infliacijos priežastis gMktt pinigų vertės 
sumažėjime, kuris atsiranda po to, kai vaUUa ne
paisydama visuomenės opinijos, ietilila naujas pi
nigų sumas, nepagrįstas nei biznis transakcija, aei 
savo turimais rezervais.

Taigi tikrieji infliacijos kaltininkai paprastai yra du: 
valdžia nepaisanti savo santvarkos nai ekonomijos dės
nių ir bandanti nepamatuotai pagerinti situaciją, ir taip 
pat žmonės, kuris tokiais bandymais nepatiki ir nuo 
aavo vyriausybės nusigrįžta.

Šiandien Amerika stovi prieš tokią padėtį: arba pa
siduoti srovei ir už poros metų susilaukti skaudžios 
infliacijos, arba imtis griežtų priemonių ir net prie
vartos, ir tik tokiu būdu išsigelbėti iš gręsiančio pa
vojaus.

Savaimi aišku, kad dabartinė A—rikos valdžia 
eina tuo kebu, kad šį kraštą neištiktų infliacijos ne
laimė.

Todėl įvedė dideles taksas ir ateity turės jas dar kelis 
kartus padidinti. Bando nustatyti kainas; greit įves 
dar griežtesnę reguliaciją. Nustačius kainas, nuoseklus 
žingsnis toliau bus nustatymas algų ir pajamų, taip 
pat apribojimas paskolų ir naujų pramonės šakų. Taip 
pat stengsis dar labiau paskleisti apsigynimo bonus, 
dar smarkiau ragins žmones taupyti ir turės griežtai 
uždrausti atsargai pirkimą, kuris paprastai yra ženk
las, kad visuomenė ima aklai vadovautis savo nežino
jimu ir nebepasitiki esama tvarka.

Mes pasitikime, kad rūpestinga lr toli pramatanti 
Amerikos valdžia darys viską, kad mus neištiktų in
fliacijos nelaimė. Iš kitos pusės, jei mes nenorime tos 
infliacijos, t^tu^įpę'Ho ^sųž^ningiausiai padėti vykdy
ti valdžiai tuos planus*, kuriuos ji turi paruošusi apsi
saugojimui nuo infliacijos.

Infliacija neįkels į mūsų kraštą kojos, jei mes žiū
rėsime visuomeninių, o ne asmeniškų reikalų. Dabar 
mes tuo keliu ir bandome eiti, o ateity žengsime dar 
drąsesniais žingsniais. Todėl į ateitį žiūrime optimisr 
tų akimis.

Komunistai žavisi Lietuvos kunigas
“Vilnyje” Prūseika rašo: “man išrodo (turėtų būti 

atrodo), kad didžiuma Lietuvos kunigų nepučia į nacių 
dūdą.”

Mes turime pranešti ponui Prūseikai, kad Lietuvos 
kunigai nepūtė į bolševikų okupantų dūdą, jie ir dabar 
nepučia ir į nacių dūdą, nes visi Lietuvos kunigai ir 
visi lietuviai nenori nei nacių, nei bolševikų okupacijos.

Jau tas įrodo, kad Lietuvos kunigai nepūtė į bolševi
kų dūdą, nes bolševikai ne vieną kunigą uždarė į ka
lėjimą, ne vieną ištrėmė į Sibirą, o kokia dvidešimt nu
žudė.

Rusai bolševikai vertė Lietuvos kunigus, kad jie bū
tų bolševikų šnipais, bet Lietuvos kunigai verčiau be
velijo eiti į kalėjimą, bet nieku būdu nesutiko būti sa
vo brolių išdavikais. Iš tūkstančio ir šimto Lietuvos ku
nigų, tik vienas atsirado, kuris nuėjo pūsti į bolševikų 
dūdą. Bet ir tas pūtėjas į bolševikų dūdą nebėgo į 
Maskvą, bet pasiliko Kaune ir dabar pakutavoja už 
savo griekus.

Ponas L. Prūseika žavisi, kad Lietuvos kunigai ne
pučia į nacių dūdą Labai gražu. Bet tegul Prūseika 
atverčia “Vilnies” ir “Laisvės” pereitų metų puslapius, 
prieš birželio 22 d., tai pats pamatys, kad pereitais 
metais jis pats ir jo draugai buvo didžiausi nacių or
kestro trubočiai, arba nacių didų pūtėjai, nes smar
kiai priešinos pagalbai Amerikos Anglijai, kuri ir 
tada kovojo prieš nacius. Pažvelgę komunistai į savo 
naciškas, 1940 m. ir 1941 metų, prieš birželio 22 d., 
trobas, turėtų nurausti iš gėdos. Bet akiplėšiškos akys 
dūmų nebijo.

Lietuvos kunigai ir visi žmonės nepūtė į bolševikų 
dūdas, jie dabar nepučia ir į nacių dūdas, bet jie pučia 
į Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės dūdą. Todėl lai
kas būtų susiprasti visiems lietuviams komunistams ir 
nepūsti į bolševikų dūdą o pūsti į Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės dūdą, juk to nori visa Lietuva ir 
visi padorūs žmonės.

Laukiame kada lietuviai komunistai, buvę nacių dū- 
doriai, nustos būti ir bolševikų dūdoriais. O kad taa 
laikas ateitų, mes juos iš visos širdies pasveikintumėm. 
Dabar gavėnios laiku kaip tik geriausia būtų padaryti 
lietuviams komųuistamfl atgailą. k _____

Kg rašo kiti
1. Amerikos karo tikslai

8. m. “Studentų žodyje” No. 1 rašytojas Ant. Vaičiu
laitis nupasakojęs Amerikos gamtos grožybes, techni
kos stebuklus, o apie Amerikos laisvę ir jos karo tiks
lus taip rašo:

“Didžiausias Amerikos turtas ir grožybė tai jos 
laisvė, gyva, tikra, visus apimanti, visiems lygi lais
vė.

Dabar visa tauta stoja tos laisvės ginti. Jungtinės 
Amerikos Valstybės kare. šitas karas nėra tik teri
torijų kova. Tai ir valstybės gyvenimo būdo, jos tra
diciją, dvasinių vertybių Išsaugojimo kova. Bruta
lios jėgos, smurto, patrankų ir išgriautų miestų gar
bintojai norėtų, kad visame pasaulyje nebūtų žmogui 
šviesos, nebūtų saugumo šeimoje, nebūtų savarankiš
ko galvojimo, nebūtų bet kurios laisvės asmeniui ir 
visai tautai. Pasikėlė barbarai, kurie nori įvesti nau
ją kultūrą tikėjimą, naują gyvenimą, ir visa tai yra 
žmogaus visų teisių pavergimas, pamynimas to, kas 
nešė žmogui laimę, susiraminimą, pasilsį, kas jo gy
venimą darė džiugų ir prasmingą.”
Mes esame tikri Jungtinių Amerikos Valstybių per

gale, nes Amerika gina amžinus teisybės dėsnius, o juk 
teisybė turi laimėti. Tai viena.

Antra. Dabartinėje kovoje Amerikos pergalei juoba 
daug vilčių, nes čia įkinkomi turtingiausi visamė par 
šauly gamtos ištekliai, didžiausia pramonė, sumaniausi 
išradėjai. Su kiekviena minute, su kiekviena valanda, 
su kiekviena diena, su kiekviena savaite ir mėnesiu to
ji pramonė vis labiau auga, ir vis daugiau, ir daugiau 
lėktuvų, šautuvų, tankų, armotų išeis iš fabrikų.
2. Visi su Amerika

Su Jungtinių Amerikos Valstybių karo tikslais visi 
sutaria ir eina petys petyn.

Apie visų vieningumą A. Vaičiulaitis taip sako: 
“Amerika stovi vieninga savo kovoje — vieninga

vadovybėje, vieninga darbe, vieninga žmonių prita
rime ir pasiaukojime, vieninga galutinio tikslo sie
kime — ėjime į pergalę. Gražu žiūrėti, kaip jaunimas, 
vyrai, moterys, maži, vaikai, seniai .lyg. kukiu vienu 
ryšiu buvo* surišti: užiųipšo vaiduą* užmiršo parti
jas, užmiršo asmeninius išsikišimus ir pamatė didįjį 
reikalą visi kaip vienas: pamatė reikalą ginti savo 
pačių laisvę ir visų tautų laisvą ateitį. Nesvarbu, pi
lietis ar nepalietis, kiekvienas stoja į bendrą kovą ir 
nori visas jėgas atiduoti už visos žmonijos šviesų ry
tojų. Stoja graikai, stoja lenkai, stoja latviai, o ypa
čiai stojame mes lietuviai: tai yra mūsų tautos ir 
valstybės gyvenimo geroji kova draugėje su kitais.”

3. Lietuva bus nepriklausoma
“Darbininkas” savo editoriale pakalbėjęs apie Lietu

vos praeities galingumą, dėl jos dabarties ir ateities 
drąsiai ir atvirai sako:

“Deja, Lietuva nebe laisva. Senovės neprieteliai ją 
parbloškė. Rusas, kadaise tai klusnus jos pavaldinys, 
tai būkštus, prietelyste apsimetęs kaimynas, amžių 
bėgyje išsivystė į aršų neprietelių ir, pagaliau, į bar
barišką žudytoją Iš kitos pusės gobšus ir plėšrus teu
tonas jau uždėjo ant jos savo geležinę ranką. Kas ją 
nuima? Kas mūsų Lietuvą išlaisvins? Kas neprileis 
pirmeaniojo budelio? O jei neprileis, ką jis pats su 
Lietuva padarys? Kas pagaliau iš jojo rankų ją iš
gelbės? Tie klausimai ypač tuomi skaudus, kad da
bartinio karo eiga nebežada tokių griežtai lemian
čių rezultatų, koki įvyko 1918 m. Abudu Lietuvos ne
prieteliai tebestiprūs. Bet karo persilaužimo momen
tas dar neatėjo. Pavasary padėtis paaiškės, o rude
niop tai jau gerokai bus numanu, kaip dalykai kryps
ta. Tuo tarpu

laisvės ištroškę lietuviai puoselėja tvirtą vilti, kad 
yra gi Apvaizda, kuri neprileis prie pavergimo ir 
išnaikinimo lietuvių tautos.

Vienos vilties nebeužtenka. Bet tikrai žinome, kad 
patogiam momentui atėjus, lietuviai ir ryžtingumo 
parodys.”

(“Draugo” 1916 m. vasario 
27 diena)

Vokiečių profesorius ragi
na kolonizuoti Lietuvą.... 
Muncheno universiteto prof. 
Krueckmemannas laikrašty 
“Sches. Zeit” rašo, kad Lie
tuvą ir Lenkiją reikia tuo
jau pradėti kolonizuoti, ne
laukiant karo pabaigos. Pro
fesorius pataria savo val
džiai negarbingą kolonizaci
jos darbą pavesti kariškai 
valdžiai, kurios rankos yra 
laisvesnės, negu civilės val
džios. Prof. Krueckmeman
nas siūlo vokiečius kolonis
tus kviesti iš Amerikos Aus 
tralijos ir kitų kraštų. “Kuo 
greičiausiai imkim, atver
kim užkariautuose rytų 
kraštuose viską, ką tik ga
lim”, — rašo minimas laik
raštis.

Didelis susirūpinimas A- 
merikoje... Anglija uždrau
dė visokių prekių įvežimą 
savo šalin. Anglija nuspren
dė namie pasigamintu mais
tu prasiversti, sumažinant 
jį iki minimum. Tas prekių 
uždraudimas gyvai paliečia 
ir Jūbgtines Amerikos Val
stybes. Pernai iš šios šalies 
į Angliją įvairių prekių bu
vo išgabenta už 60,000,000 
dol. Dabar to nebus.
•
Truputis kantrybės... Ei

na baisus karas. Tikimasi, 
kad šis karas bus paskuti
nis. Kruvinas krikštas at- 
gimdys mūsų tėvynę. Tru
putis kantrybės, šiek tiek 
pasišventimo ir mūsų tau
ta bus laisva ir 3 milijonai 
lietuvių stos į kultūros dar
bą.

Nesiliauja moterų triukš
mas New Yorke.-. Penki 
tūkstančiai moterų vakar 
susirinko į Madison Sąuare 
ir iš ten nuėjo prie turtuo
lių viešbučio — Waldorf- 
Astoria ir pareikalavo duo
nos. Dauguma moterų atė
jo nešinos ar vedinos vai
kus.

Mokytojų kursai Lydoje.. 
“Dabartis” rašo, kad Lietu
voje labai mažai esą moky
tojų. Todėl dabar Lydoje į- 
taisė mokytojams kursus, į 
kuriuos įsirašė 26 klausyto
jai.

Blaivybė.... Chicagoje, Die 
vo Apvaizdos svetainėje į- 
vyksta Chicagos apskrities 
pilnųjų blaivininkų susirin
kimas.

Neramumai.... New Yorke 
ir Philadelphijoje dėl valgo
mųjų daiktų brangumo kilo 
neramumų. Chicagoje javai 
pigesni, negu New Yorke 5- 
20 centų už bušelį.

H. C. Landis su žmona Lps Angeles© stebi savo ga 
ražiuje išgriautą sieną. Tas padaryta priešlėktuvinių 
gatrankiį šoyiuijj sprogimais per “orines atakas”,

Kova su tamsybėmis... Lai 
kraštis ragina daugiau švies 
tis, remti parapijines mo
kyklas ir kovoti su įvairiais 
burtiuinkaii. ____ *
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A. Rachmanova

Moterys RaudonojojAudroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 
(Tęsinys)

— Mes gyvename darbininkų racionalizmo laikais, 
buržujus pirmiausia reikia išnaudoti kaip darbo jėgą, o

PER KETURIASOESIMTS TILTŲ GILYN Į OKEANO SALAS
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ Pavergtosios Lietuvos sūnaus

- Orendzių sodai. - Per pelkes, kur milijonai moskitų. - Būrys alkanu —-.......3 -—=-- .

vanagu. - Bitė džiunglėse. - Kareiviai su plikais durtuvais prie tiltų. - pergyVCRimai 
Ilgiausi; pasaulio tiltas - septyni q mailių.

K. BARAS

Kaip sau norite, o vis dėl Alkani vanagai ir 
to įdomu, kai Čikagoje pa- nelaimingas šunelis 
Ūkę ledą, o kai kur ir snie- žiūrime _ yirguj galyų

tik paskui juos iš šio pasaulio pašalinti. Kokia nauda juos 8° loPuk Qetoh nuo Flon- gukasi keletaa aštriasnap;.ų 
tuojau išžudžius? dos Paname lauke žaliuo-

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

(Tęsinys)

Naciai yra gyvai susirūpinę vokiečių tautos prieaug- 
Jie nežiūri kokiais būdais ir kokiomis priemonėmis

nę salą. Pamatęs žJedus mie
lasai bendrakeleivis sustab
do mašiną ir šoka dairytis:

— Bitė, brolau, bito dž’un 
glėse, — ėmė šaukti. — Otx. , x- • - vanagų:jančią palmę, su gražiai ve- _  jg

tinėlį. Nuėjau su Otmaru. Prieš kalėjimo vartus buvo j° Mūbcojamomis sakomis. j. t k j. suvažįnėtas, aš čia gyvenčiau, būtn ai tu- • • • . T . ’ r . • . ..Orendž'u farmos n.y vcuvmu, uuu.ai tu giai guntų vaikų. Jei neistekejusi moteris sulauaia kūdikį
prieiti prie jo negali - ma- rėčiau bičių. Tegu būtu ma- ig kareivio ir jia žūsU fr£)nte tai tokįi moterig gauna .g

Pasiryžau Govorovui nunešti į kalėjimą maisto siun-

prisirinkus daugybė žmonių, daugumas' norėjo savo gi

liu.
Išalkę matote,_ šu- ir okeano salose jų yra. Jei bug padidįntag prieauglis tik raginama, kad ko daugiau-

minėms ko nors įduoti. T« vėl turėjo būti daugybė su- j Floridoje prasidėjo ir o- Sinos vis lekia... žai žiedų, tai cukrum pene- valdžioa ponsi5ą. žodžiu, nežiūrima ? teisines moterystės
imtų paskutiniu metu. Del ko, metas nešino v.skas rerldlių sodai,- vietomis gra- Nuostabua sm5. č’au, o laikyčiau, - vis kai- f 0 tik ž kad ko skaitllnglausiai gimtų vaikų.
vyksta dar paslaptingiau ir neaiškiau, kaip anksčiau. žįai aplinkui palmėmis ap- r _ h lt tsli * t is bėjo bitininkas kun. Paš-

Atėjo mano eilė paduoti. Iš manęs ryšulį paėmė rie- sodinti. Ne taip dideli me- ,, . / . f Jį i <, kauskas ir nusiskubinęs Bet su mergaičių prievartavimu griežta: kovojama 
bus patarnautojas ir po pusvalandžio grąžino servetėlę, deliai, bet daugelis vaisiais į^+i^ air°C° Y° prie mašinos, galvą įkišęs Kart4 jaunuolis, kokių devyniolikos metų, kuris už kelių
kurioje buvo įvyniotas valgis. Ant popierio, kur buvo ' apkibę, kad net geltonuoja. aPsnx®tl‘ nugėrė kelis gurkšn'us mi- dienų turėjo išeiti į karą, užpuolė tamsoj šešiolikmetę
įvyniota duona, buvo Govorovo parašyta: Jų čia tiek daug, kad ne- Džiunglės daus, iš Roselando įsidėto, mergaitę. Po dvidešimt keturių valandų jaunuolį pastatė

— Ačiū. Prašau, nerašykite apie tai mano motinai, spėja po medžiais nukritu- Mūsų kelionės tolimiausis tardamas: prie gėdos stulpo ir nukirto galvą.
Jūsų Govorovas.

Kovo 25 d.
—Džiaukitės, Irena ir Natalija Lvovna!

Šiais žodžiais pasveikino Tolia Karpovas būrelį
jaunų studenčių, susirinkusių pas mus arbatai. Visi 
jį apipylė klausimais, ką tas turėtų reikšti; bet jis 
lėtai ištiesė kiekvienai ranką, patogiai atsisėdęs, pradė
jo dėstyti savo naujienas:

— Pagaliau prasidėjo universiteto valymas”!
Jo žodžiai buvo paleistas šūvis, nes panelės tikėjosi

iš jo išgirsti ką nors malonaus. Vladimieras Vasilevičius 
Trubinas, Tolės draugas, kurio mes iš karto nepastebė
jome, buvo mirtinai išbalęs ir pasenėjęs kokia dešimti
mi metų. Jis mus pasveikiuo; jo rankos buvo šaltos kaip 
ledas.

Valandėlę buvo tylu, paskui visi subruzdo. Irena pra
dėjo verkti, Nataša laužė rankas, jos buvo pilnos akys 
ašarų; Asia toji maloni ir švelni būtybė, tamsiomis me
lancholiškomis akimis, žiūrėjo į Tolią kaip sužeista stirna. 
Lena Voskresenskaja rodė aktyvų pasipriešinimą. Ji pa
šokusi lakstė po kambarį ir šaukė:

— Dievulėliau, valymas! Aš esu žuvusi! Man dar

šių surinkti. Kaip bulvės pa- punktas — nuostabus tiltų 
berti, kitus matyt paima, o kelias per vandenyifo salas 

J Key West.kiti taip ir supūsta.
— Ach, taip norėtųsi da

bar įšokti į tuos sodus ir 
prisiskinti sultingų vaisių, 
— šneka mielas bendrake
leivis.
Lietuvis toli pietuose

Nereikėjo nė įšokti — pa
kelėse ant stalų prisikrovę 
kalnus pietų vaisių parda
vinėjo vietiniai farmeriai'. 
Sustojome.

— O, prašom paragauti!.. 
Vyras nė nežiūrėdamas ar 
pirksime, ar ne, vieną per
plovė per pusę kitą — tik 
spėk valgyti.

Nusipirkome gerą maišiu
ką orendžių, maišiuką tan-

Atsikvėpę Miamy švilp'a- 
mc toliau. Vietomis platūs 
daržovių laukai, vietomis

— Tuoj smagiau važiuo- Nacizmas ir bolševizmas yra du broliukai, kurie ke
ti! Midus gerai. Be alkoho- sinasi į žmogau^ asmens laisvę ir žmogų paverčia kokiu 
Ko— tai daiktu, kuris tėra valstybės įrankis, įrankis diktato-

Aš jums pasakysiu — jei rankose.
važiuosite kur toliau, tai Laisvam ir sąmoningam žmogui nepakeliu nei su na-

. . ... .. 'apsižiūrėkite, ar draiveris cizmu, nei su bolševizmu, nes jei su jais susidėsi ir bičiu-
ai įetsargiai porais įe į ne bitininkas. Kelionė ilgiau nepamatysi ka^p jie iš tavęs išplėš laisvę ir ne-

............ .. ............. trunka- K“r «k - i' priklausomybę.
stoja ar nepamatys bitės...

Į —Kazy, tau teko keliauti per įvairius kraštus, sakyk,
Kelsu tarp Atlanto ir kokia nacių markė tuose kraštuose—prisispyręs kiausia
Meksikos įlankos nenuorama Vincas.

O kelionė iš tikro graži j —Neradau nė vieno krašto kur naciai būtų mėgiami,
salelės ir tiltai. Ne per jęacįai įvairiuose kraštuose veda smarkią propagandą, 

upę, ne pei ežerą, o per van- tur- net papįrktus laikraščius, kurie jiems tarnauja, bet 
tokių nedaug atsiranda. Prieš keletą metų Brazilijoj buvo

menimis su spyglių kuokštą 
ant viršūnės — pietų pušys, 
o tuose miškeliuose — bez 
džionių rezervatai — far
mos.

Ne visur tokia derlinga 
žemė. Privažiuojame džiung
les — kiek aky3 užmato — , . ., _ , v . . . . , denyno sąsiauriuskrūmokšniai, su viršun ky-
šančiomis šakomis ir van
duo, vanduo kaip pelkėje. 
Nepraeisi, nepraplauksi. 
Užmaskuotos kareivinės

Saulutė
i šviečia, o čia vienoj pusėj,
: kiek akys užmato žibą At- 
! lanto vandenynas, kitoje — 
Meksikos įlanka.
Ilgiausis pasaulio tiltas

toks atsitikimas. Kartą atąįna į vokiečių mokyklą brazilų 
mokyklų inspektorius ir klausia: ‘‘Sakykite, kas yra mū
sų tėvynė?” Vokietukai mokiniai atsako: ‘‘Mūsų tėvynė 
yra Trečiasis Reichas.” Brazilų inspektorius klausia kito 
dalyko: “Sakykite, kas yra mūsų prezidentas?” Vaikai 

Pasibaigia u sausažemis,, - •••-- drąsiai vėl atšauna: “Mūsų prezidentas yra Adolfas Hit-
prasideda salos salelės, o 0 ll* - galybės. Net leri8,,

to! Ne, taip negali būti, aš nepasiduosiu taip lengvai! Sužinojęs, kad mes lietu < P“ J“ U1Ui- Ant kiekvie-: “^“„^iUMia2 kliu Po “to brazilų inspektoriaus vizito vokiečių moky,-
- Jūs neturite tei^s taip purkštauti, drauge Vos- viai, praėjo pasakotis: ' n° tUto' ~ į si,alwą k ; Tolumo je k‘“e, tapo uždaryta dvidešimt devynios mokyklos.

kresenskaja! ,— tarė Karpovas juokaudamas. — Um-. _  Mano tėvas lenkas, o! du. Tikri džentelmenai. Gink * . f *
versitetas turi būti apvalytas nuo pavojingo buržuazinio motina lietuvė Iš Radzvilų pagerbia pravažiuojan- ”1_a_esi ?? 0 !a 5 1 e ® Dėl tos neapykantos, kuri reiškiasi įvairiuose kraš-

kunigaikščių paeina... Seniai čius. Rankose šautuvas su de^e’ ° Pasir^de sunk; tuose prieš vokiečius, vienas žymus vokietis, grįžęs is 
jau as nemoku lietuviškos Pliku durtuvu. Ant tiltų ir,vežimis- Tai tiltas! Patys iš didesnės kelionės po įvairius kraštus, aiškiai pasage, kad 
kalbos l kibiras pririštas — jei koks automobilio rodyklės matė- vokiečiai moraliniai šį karą jau yra pralaimėję,

sabotažninkas padegtų tuoj me’ ^ad xa vi30 jis turi 7;
Šnekus seniokas. Kad jis gesyti mailias ilgio. Netikėčiau, jei 20. Kada mes patiktumėm komUIŪStams?

kilęs iš kunigaikščių, abe- j bosta ėt nebūčiau pats matę3 ir va- •
jotina, bet kad jis apsukrus' . enusi oa a žiavęs. Raitas, gražus, sep- Jungtinių Amerikos valstybių lietuviai komunistaiklausiu vieną kareivelį.

trūksta vienerių metų, ir aš būsiu išmesta iš universite- džerinų.
Sužinojęs, kad mes lietu

elemento, nes jie veržiasi į aukštesniąsias raudonųjų mo
kyklas. Turi būti ruošiamos vietos tiems, kurie veda at- 
sakomingą klasių kovą. Tik šie turi teisę įžengti į p r oi e- 
tariško mokslo rūmus!

— Ak, mano Dieve, aš viską padariau, kas žmogaus 
jėgos pakeliama! — dejavo Lena. — Universiteto žemes
niuosius tarnautojus išmokiau skaityti ir rašyti, darbi
ninkams skaičiau apie Veneros ligas, gailestingosioms se
serims pasakojau apie Karolių Liebnechtą, paskui apie 
vaikų ligas, apie Rozą Luksemburgą, apie utopinę kul
tūrą, aviaciją, koperatyvus...

— Palauk! Jūs klaidingai manote; — pertraukė ją 
Karpovas. — Tas viskas jūsų neišgelbės, bet jūsų asme
niška draugystė su įtakingomis asmenybėmis akademi
kų sekcijoje galėtų daug padėti.

— Jūs visos išlėksite kaip plunksnos, — kreipėsi jis 
į mano seseris ir Asią. — Jūs be ideologijos, be sovietiš
ko susipratimo, paskui nepriklausote jokiai darbininkų 
draugijai!

— Mes du mėnesius abi mokėme beraščius! — kir- 
toBe Irena.

— Du mėnesiai! Kaip mūsų jaunimo sąjungos Kom- 
somolo pirmininkas sako: per mažai, palyginus su viso
mis masėmis. Paskui jūs labai rūpestingai dėvite, moka
te vakarų Europos kalbų, nepripažįstate laisvosios mei
lės, valote savo nagus, trumpai ir aiškiai: visiškai ati
trūkusi nuo darbininkų klasės, jokio supratimo apie kla
sių kovą, neturite aiškios partijos linijos...

— Bet aš išlaikiau maksimumą egzaminų! — kir
tosi Irena susijaudinusi.

— Ak, esi visai vaikas! Tai ir yra jūsų didžiausia 
klaida! Kiek kartų aš jums sakiau, — tęsė jau dabar 
rimtai Karpovas, — Jūs turėtumėte iŠ manęs imti pa
vyzdį. Aš, pavyzdžiui, esu aktyvistas, nors savo moksli
nes studijas visai apleidžiu, vos teturiu porą pakalbini- 
mų, kuriuos su vargu sugaudžiau, tikriausiai aš pasilik
siu universitete, o jūs tuo tarpu išlėksite. Paskaitose ir 
seminaruose retai kas mane mato, užtat esu aktyvus be
dievių ratelio narys, redakcijos nąrys ant sienų klijuoja
mo laikraščio, kur aš stengiuosi iškelti įtartinas profeso 
lių idėjas, skleidžiamas paskaitose; visuose susirinkimuo
se esu referentu ir svaidau skambias frazes. Jūs žinote 
dabar viešpataujantį partijos šūkį: “užkariauti visas sri
tis”, aš likau kovotojas. Sovietų valstybėje gali dar šio 
to pasiekti, jei būsi įžūlus, begėdis ir nepraustaburnis...

vyras — tai tikrai: kun. J. 
Paškauskas pamatęs me
daus pilnus stiklus, susido
mėjo.

— Aš jums duosiu para
gauti..., — vėl prašneko mū
sų naujas pažįstamas duo
damas šaukštus.

Keliu važiavo daugybė 
sunkvežimių, prikrautų o- 
rendžių ir kitų pietinių vai
sių. Vienuose buvo sudėti 
dėžėse, o kiti sunkvežimiai 
tiesiai pripilti kiek telpa. 
Medžiai su kasomis

Mašina 70 mylių greičiu 
lėkė prie Miami. Keliai — 
lygūs kaip stalas, tiesūs 
kaip stygos. Tai Amerika! 
Privažiavome pelkes, kur 
vanduo telkšo, kur žmogus 
neišbristum. Nei krūmelio 
oei medelio, tik ilgos Žolės, 
o ir per tas pelkes kad Iš 
piltas kelias kad geresnit 
nereikia.

— Vasarą, — pasakojo 
kun. Paškauskas,—čia spie
čiai uodų, moskitų. Prisipe
ri jų čia kaip debesys. Tik 
▼ėjos ką gelbsti — nubloš
kia į vandenyną.

Ir vėl lekiame tiesiais ke
liais, stebėdami lapuotus 
medžius, nuo kurių kaip 
kasos driekiasi samanų 
pluoštai.

— Pamaino. Stovime po 
6 valandas. Bet jan stovėt 
reikia, ar lyja, ar saulė ke
pina.

— Iš kur Jūs?
— Iš Mississippio valsti

jos. Visas mūsų pulkas.
Privažiavome ir kareivi

nes, žalios spalvos, gerai 
užmaskuotos. Sunku būtų 
japonų lėktuvams įžiūrėti.

Vėl privažiuojame didės- Vest.

žiavęs. Raitas, gražus, sep
tynių mailių tiltas nuo vie
nos salos iki kitos vande
nyne. Ant stulpų, iš viršaus 
jokių žėglių, o kelias per jį

pyksta ir širsta, kam mes savo kalbose, spaudoje ar kito
se progose parodome tikrąjį rusų bolševikų, jų vadų ir 
lietuvių tautos veidą, kam mes parašome tiesos žodį apie 
bolševikus ir jų darbus ir lietuvių tvirtą ir nepalaužiamą

kaip išlietas. Tikrai nežinau, norą būti laisvais ir nepriklausomais.
j bet man rodosi tai ilgiausis 
pasaulio tiltas.

yiCTORY

Jei mes sakytumėm, kad Lietuva laisvu noru prisi
jungė prie Sovietų Rusijos; jei mes rašytumėm, kad 1940 

Tą dieną pravažiavome a- m. liepos 14-15 d. Lietuvoje buvo laisvi liaudies seimo 
pie 40 tiltų, pasiekėme tu- rinkimai, kur žmonės su entuziazmu pareiškė savo valią 
ristų pamėgtąją salą ir mies- prisijungti prie Maskvos; jei mes skelbtumėm, kad rusų 
tą nebetoli Kubos — Key bolševikų vadai nelaužo sutarčių ir laikosi savo duoto 

K J Pranuku žodžio; jei mes skelbtumėm, kad lietuviai laukia ir ilgisi 
rusų bolševikų okupacijos, jei mes kalbėtumėm, kad nei 
vieno lietuvio rusai bolševikai nepasodino į kalėjimą, nei 

1 vieno lietuvio nenužudė; jei mes tvirtintumėm, kad visi 
lietuviai ištremti į Sibirą savo noru išvažiavo, bėgdami 

; nuo karo audrų, tai mes tada komunistams patiktumėm 
i ir jie savo spaudoje ir kalbose mus girtų, liaupsintų ir 
šlovintų. \

Jei mes taip kalbėtumėm, taip rašytumėm, kaip ko
munistai nori ir kaip jie daro, tai mes nieku nuo jų nesi
skirtumėm. Jei mes taip elgtumemės, kaip komunistai 
nori, tai mes būtumėm pirmos rūšies melagiai ir tikrų 
faktų falsifikatoriai ir skaudžiausiai įžeistumėm lietuvių 
tautą, kuri nenori jokios okupacijos: nei bolševikų, nei 
nacių, nei kitokių.

Lietuviai nori būti laisvai ir nepriklausomai tvarkyt 
aavo gyvenimą ir kopti į kultūrinio ir ekonominio gyve 
nimo viršūnes.

BUY
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For Victory.,
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SPORT NEWS
K. of L. CHOIR NEWS

KIGHTS OF LITriUANIA CHICAGO DISTRICT 
Ladies Bowling League Standing

(Including game of Feb. 12, 1942)
Team Won L

1. Town of Lake 29 lt
2. Brighton “A” 27 lt
3. Bridgeport 25 2(
4. North Side 23 21
5. Brighton “B” x 17 21

6. Marąuette 14 3J

INDIYIDUAL STANDING

HOT SHOTS | ing the refreshments.
. . , I Those Jakaitis sisters,A gay sočiai wound up. Stephame and Valerie, are the pre-lenten activitiea of'loaJs of fun Adele Ahtu 

the K of L Choir. Everyone Į maviciU8 and Ann Maciulis
was in good spiritą after proved themeeelves to be 
the warm reception accor- good aport, and joined in
ded the chorus at the everything that was going 
Ashland Boulevard Audito

Vic Lukas took charge of finished off a very enjoya- naciją senatui pasiuntė, 
the revolving bandstand ble evening. I Chicagos pašto viršininku

To start the solemn Kruetgen paskirtas 1933 
season of Lent the Choir is metais. 1937 metais ir da- 
going to rehearse the Mass bar antrąjį kartą • renomi- 

80 to be sung at the annual K nuotas.

(Including games of Feb. 19, 1942) 
Name & Team Games

1. S. Jesulaitis — Town of Lake 45
2. T. Daresh — Brighton “A” 45
3. A. Yucus — Town of Lake 45
4. N. Murphy — Marąuette 12
5. A. Manst — North Side 21
6. B. Watkins — Bridgeport 42
7. J. Gaidis — Bridgeport 45
8. — V. Brennan — Marąuette 45
9. H. Woicek — Brighton “B” 42
10. H. Shimkus — Town of Lake 36
11. H. Cherry — Brighton “A” 42
12. M. Yudeik — North Side 21
13. A. Ambrose — Town of Lake 39
14. — E. Kawall — Town of Lake 39 
35. M. Krakausky —Brighton “A” 30
16. A. Razbud — Bridgeport 45
17. S. Gimbut — Brighton “A” 45
18. S. Tenzie — Bridgeport 45
19. Adei Woicek — Brighton “B” 42
20. A. Junes — Bridgeport 42
21. L. Tanke — Brighton “A”. 18
22. Ann Woicek — Brighton “B” .24
23. C. Wesley — North Side 45
24. L. Rauba — Marąuette 42
25. A. Kirstuk — North Side 45
26 S. Jucikas — Brighton “B” 45
27. A. Jatis — Marąuette 45
28. H. Ruby — North Side 26
29. B. Adams — Marąuette 24
30. V. Kraus — Brighton “B” 42

Average
144.27
143.34
135.43
134.11 
134
133.4
127.43 
127.43 
126.2 
126.1
125.5
125.4
123.34 
122.26
121.19
121.12
120.20 
118.1 
117.40 
115.31 
115.8 
113.12
109.11 
107.26
107.5 
107.2 
102.42
101.12 
100.13

97.16

rium at the Red Cross rally. 
This was the Choir’s first 
public appearance under 
the direction of its new 
Leader, Leonard Simutis, Jr. 
Of course, it was not a 
debut in any sense būt was 
just a warm-up for the 
night of nights to be 
sponsored by the K of L 
Choir, the date of which 
will be annouced in the very 
near future.

A party is only as good

on. Our very newest mem- 
ber, Millie Kalnia, organized 
dance and you should have 
seen the gang go to town! 
MORE DETAILS 

The ‘knusical chairs”
t

game was won, after a

and did a neat job of it.
Even Stanley Šimulis 

danced a waltz, which really 
makes history as he 
seldom dances.

Anne Masiliūnas, Gene
vieve Jakub, Bernice Švel
nia, Emily Kass and Irene 
Laurens are the choir 
jitterbugs.

Orchids to the whole 
Bridgeport bunch — Irene 
Gumalauskas, Stella Kup- 
ris, Helen Kazragis, Meldred 
Matuliokas — to name a

of L St. Casimir’s Day 
affair. We understand that 
this is to be March 8th at 
the Cicero Parish. All are 
asked to attend rehearsals 
regularly. Ina Daže D

A

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

hard struggle, by none I few, for their sociability.
other than Peter Novinsky. 
Congrats, Pete, and condol- 
ences, Vai. It was a hard, 
clean fight that left the 
spectators dizzy from 
watching the two of yov

Pauline and Emie Sutkus 
and Bernice and Tony Uk
sas were very much present
and took in all the fun1
from the sidelines.

Senatas patvirtino 
Kruetgeną

Žiniomis iš Washingtono, 
senatas patvirtino E. J. 
Kruetgeno renominaciją 
Chicagos pašto viršininku 
Prez. Rooseveltas jo renomi

BUY
UNITED
STATES
AV1NGS
BONDS

IHZMRIBOIR©

Kleb. kun. Kaz. Bičkaus
kas nuoširdžiai dėkoja Sv. 

Kleb. kun. Kaz. Bičkaus- Onos dr-jai už sėkmingą
Sveikiname
ką jo besiartinančių vardu
vių proga. Sveikiname ir vi
sus parapijos Kazimierus, 
seseles Kazimierėtes ir Vy
čius. Lai Dievas, per šv. 
Kazimiero, užtarymą šutei

‘ ‘bunco 
naudai.

party” parapijos

CASEY AT THE BAR
Three cheers for Casimir 

“Casey” Boguslovas, our 
bartender for the evening! 
We’re told he made a 
promise to a few girls and

PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO”

Pranciškus Zaranka, 3908 
Elm gatve parapijos komi
tetininkes, jau kurį laikas •

kia kiekvienam malonių, ku- kaip paskirtas į pašto dar-' j A ™und °f 
rios yra reikalingiausios. į bą.

— | Juozapas Juška grįžo iš
Šitą sekmadienį sykiu ei-' ligoninės namo, 3829 Fir 

na prie Sv. Komunijos, o gatvė.
po Mišių šv. nariai ir sve-1 Katrina Tamkntonls sve
čiai susirinks parapijos sa- kata po operacijos.

going round and round that 
as the guests make it and chair.
if the merry countenances We thought for a moment 
of the various people that Len Simutis would 
attending sočiai was any I never get out of that circle 
indication, a mighty good formed by the girls. He
time was had by all and was trapped for the longest Į they’re going to hold him to 
the event can be deemed a time! What was the pass it. Poor Kazimieras! 
success. We’re going all word. we wonder? ' A
out for more sočiais in the į —________________________
future.
IN DETAIL

Antoine Linkus, the tenor 
debonnaire, came in for just 
a short while. He claimed 
he had to leave early as he 
had a date with an “angel 
If she’s of this earth, Tony, 
bring her to rehearsals.
We’ve heard that angels are 
mighty fine singers.

Speaking of tenors, it was 
whispered that golden- 
voiced Jim Petrowski is a 
very shy young blade. On 
the contrary, he proved to 
be the life of the party.
Tell you a secret, girls — 
he seems to prefer 
brunettes.

Conspicuous by their 
absence were our Brighton 
Parkers — Valeria Gedimi
nas, Ann Papevis, Philome- 
na Rekašius, Peggy Zakaras 
and Kastas Zaromskis.
However, we heard that 
there was a big ‘‘Užgavėnių 
vakaras” in their parish and, 
of course, one can’t be in 
turo places at once. 1

Paul Jocius. wa8 alko 
among the missing, as was 
Joan Balchunas and Sophie 
Andruska — and Al Kanu- 
sas, we gather, was all 
worn out from the 
christening he attended on

iew rousing songs

liOilVr lOLAi’IU ri. X. rt.iC.xiO 

k the “V" (tartiaq at the upper leit-hand corner are Irr Torjotf, Daily Kiną. Nat 
Frankai. Oeeie Schectman. Jack R.illy, Bob Dcnn. Pop Galee. Sol Schwarlx. 

and SI Lobollo.

lėj pusryčiams. Juos rengia j 
Sv. Vardo dr-ja ir ypatingai • 
darbuosis B. Eišminskis,1 
rašt., ir Al Petrauskas, bu
vęs pirm.

is
f due the committee, consis- 
ting of Harriet Lukas, 
Emilie Prose and Phyllis 
Pechukas, who did a nice 
job in serving and prepar-

Motiejus

Liudgardija Merkelienė, 
šiomis dienomis jau pasvei
ko ir šia proga taria nuo

širdų ačiū visiems savo prie 
toliams. kurie meldėsi už 
jos sveikatą, atlankė ją ir 
kitais būdais reiškė užuo
jautą esant ligoj.

CHICAGO..............—Cage atara
who packed gymnasiums and 
auditorlums from one end of the 
country to the other while star- 
rlng wlth the great college teams 
of the natlon. wlll be eeen ln 
action March 7-8-9-10 and 11 ln 
the International Amphitheater, 
42nd and Halsted Streets. when 
the World’s Basketball Cham
pionship is determined via the 
six-sesslon eliminatlon tourna- 
ment.

Ozzie 8hectman, Irv Torgoff, SI 
Lobello, Sol Schwartz and Dolly 
Kine, the Ove startine regulars 
who complled a 43-game winnlng 
streak while representing Clalr 
Bee’s Long Island University 
Blackblrds, wili be ln the touma- 
ment with the Long Island Flyers. 
NATION’S CREATEST STARS

Herman Schaefer of Indiana. 
Bobby McDermott and Paul Blrch 
of the Orlglnal Celtics and Elmer 
Galner of De Paul, wlll be with the 
Port Wayne Žoliners: the great 
Chuck Chuckovlte of Toledo U. 
and Jim Rae of Michigan wlth 
Toledo Chevvies: Jewel Young and 
Johnny Slnes, former Purdue 
greats, Mark Ertle of Notre Dame 
and the immortal Johnny Town- 
send of Michigan, wlth Indlan- 
apolls Kautskys.

Oshkosh National League Cham
pion. preaenta among Its atars. 
Gene Englund. who won the Most 
Valuable Player Avard for lead- 
Ing Wisconsln to a Big Ten title, 
Eddie Riska, lašt year’s Notre 
Dame captain and Leroy Edvards 
vho led the National League ln 
icorlng three conaecutlve years. 
BII1 MoDonald of Marquette. Babe 
Zlegenhorn of Notre Dame. Ken 
Bueseens of lova and Bd Dancker 
at Mllvaukee Teachers. vili lead 
the 8heboygan Redskins.

Ralph Vaughn of D. 8. C., Wlbe 
Kauta, Mike Novak and George

Hogan of Loyola. Johnny Drlsh. 
lašt year’s Ulini captain, vili be 
with the Chicago Bruins: F y 
Bell, Sonny Boswell. f y 
Brovn, Zach Clayton and 9 
Willie” 8mith vili be vith 9 
Nev York Renalssance: i
Strong. Bernie Price. Ro;'. t
Hudson. Louis “Babe” P. y
vith Harlem Globė Trotters 1 
Jeannette of Wash. and Jefl c 
Ahearn of St. Johns, B.< a,
Paul Widowltz of Plttsburgl 1
Lou Kasperik of Duquesne vila 
Detroit Eagies, defending cham- 
pions.

Al) of the above mentloned 
players vere unanlmous All-Am- 
erlcans or von mention On the 
various selectors' squads.
16 TEAMS COMPETE

81xteen teams vili partlclpate 
in this fourth annual battl- for 
the vorld's championship of the 
cage court and vhat a ba t
vili be. So great are the c t-
ing teams that there ls Ii o
choose betveen any tvo 
nents on any of the slx sc s.

Play vili be held night’* n 
Saturday, March 7. throug i-
nesday. March 11. vith ar 
noon sesslon Sunday. Ma:* n
the beautlful, spacious I »-
natipna) Amphitheater \...-ie 
PREE PARKINO space ls avail- 
able for 5,000 automoblles.
MAIL ORDERS ACCEPTF.D

A block of tlckets have b • * *et 
aside for out-of-tovn fa** o 
vili have the opportunity 
tend any one. or all. of X
resalona. All alxteen teams 
pear on the three sesslon.- I- 
uled for Saturday night a >- 
tlay aftcrnoon and ever 
cerved seats are 82 20. 8* 1
01.10 General admisston e
flfty-flve cents and thes s
also vili be sold tn advar .d
rhecks or money orders to ...kct 
Maniger, Room 807 326 W Madl- 
son Street, Chicago, m.

RASTINĖJ FEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —

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

taštinę 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, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $100.00 galima 
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;

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

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

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai pada
ręs, nes tiktai 15 min. laiko skiriama ypatai.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

i šia Modernišką Lietuviu įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečladiieniais.
✓ Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

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

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

' OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Susirūpinkime savo j 
spauda

Dienraštis “Draugas” yra j 
įdomiausias laikraštis, nes 
jame telpa įvairiausių iš pa
saulio žinių.

Jei atsirastų daugiau 
žmonių, kaip kun. Ant. 
Briška, kuris šauniai išdės
tė spaudos reikšmę ir ragi
na remti katalikišką spau
dą, tai atsirastų ir daugiau 
skaitytojų.

Jei būtų

kraštis bus dar įdomesnis.
Jei mes norėsime, tai ga

lėsime padaryti, nes pinigų
mums nestinga.

A Valančius

Nenuoseklu
Iš Bridgeporto Plunksna 

mums rašo: “Pas mus yra 
katalikų, kurie lanko bažny
čią, bet išėję iš jos puola tą 
pačią bažnyčią. Tai nenuo
seklu. Taip pat nenuoseklu
katalikui atkalbėti organi- 

sustiprintas Zacijas siųsti savo atstovus 
spaudos vajus ir kiekvienoj , j a. L.R. kat. Federaciją, 
kolonijoje atsirastų po pen-, nes Federacija dirba katali- 
kius “Draugo” platintojus, kiškąjį ir lietuviškąjį dar- 
tai skaitytojų turėtumėm bą. Šitą dąrbą Federacija

DRAUGAS

U. S. KARIUOMENft TRINIDADE Budriko radio
programos
pasiklausius

. •<

žymiai daugiau.
Jei mes kiekvienoje kolo

nijoje turėtumėm po penkis 
šimtus skaitytytojų, tai ga
lėtumėm turėti “Draugą” ne 
aštuonių, bet dvylikos pus
lapių. Tada galėtų dar dau-

dirba organizuotai ir planin 
gai, kad sustiprintų ir iš 
plėstų katalikiškąją ir lie
tuviškąją dvasią mūsų bro
liuose lietuviuose. Todėl 
kiekvienas sąmoningas lie
tuvis katalikas, jei jis nori

giau įdomių žinių tilpti lai- Į daugiau nuveikti, turi dir- 
kraščio puslapiuose ir ko- Į bti organizuotai ir vienin-
respondencijos būtų šviežes
nės. Jei padidėtų skaitytojų 
skaičius, “Draugas” galėtų 
būti pigesnis.

Man atrodo, kad reikia 
daugiau darbo ir vaisiai bus 
gražūs. Juk kaip skaudu, 
kai pas kuriuos mūsų gydy
tojus ar advokatus nerasi 
“Draugo”, o tik senus an
gliškus žurnalus.

gai, O tas organizuotumas 
ir vieningumas bus, jei mes 
palaikysime tamprius ry
šius su A. L. R. K. Federaci
ja, kuri turi nepaprastai di
delių nuopelnų katalikybės 
ir lietuvybės reikaluose. Ir 
toji pati Federacija turi di
delių planų, kaip dar la-

U. S. kariuomenė Trinidade, britų posesijoje, žyg-iuoja į savo bazę. Kariuomenė ten 
pasiųsta Karibejo salų ir Panamos kanalo apsaugai.

< "Unuicao" Acme telephoto*

U. S. kariuomenės Trinidade, britų posesijoje, vadai turi pasitarimus. Trinidade 
biau ir gyviau sustiprinti bazė skirta Karibėjų ir Panamos kanalo apsaugai, 
mūsų dvasią. Boikuotuoda

Yra net tokių mūsų tau Federaciją, mes patys sa 
tiečių, kurie visai nežino, ve boikotuojame ir bereika- 
kad yra dienraštis “Drau- ! eikvojame savo jėgas ir 
gas”, kuris tarnauja žmo- gerokai pasitarnaujame ka- 
nčms. talikybės ir lietuvybės prie- Sekmadienf

Laikas atėjo susirūpinti 
katalikiškaja spauda ir ją 
ko plačiausiai paskleisti, 
kad katalikiška spauda pas- 
klystų po visus žmones, rei-

šams: Taigi, būkime nuo
seklūs”. Plunksna

Areštuotas advokatas
Policija areštavo advoka- 

kia sušaukti didelis susirinki ! tą C. A. Berens, buvusį ap- 
mas ir sudaryti “Draugo” skrities prokuroro asisten- 
klubą, kuris rūpintųsi kata- tą. Kaltinamas klastuoto

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Dėl to' jo programoj dai
nuojamos dainos žavėjan- 
čios įr lietuvio sielą pripil
do pąąigerėjimu.

Šie keli žodžiai tesuteikia 
.J. Budrikųi ištvermės tęsti 
tokias programas.

Radio klausytoja

ej Vasario 22 d. teko> pasi
klausyti lietuviškos Juozo 
Budriko radio programos. 
Ištikrūjų, buvo labai graži 

. į ir žavė janti programa. Ne
galima buvo atsigrožėti lie
tuviškomis dainomis. Taip 
jos širdį džiugino ir gaivi
no.

Niekas nedrumstė lietu
viškos dainos skaistumo ir 
tyrumo: nei žydiški biznie
riai nei dainų pamėgdžio
jimas.
, Dainininkai geriausi. Jad
vygos Gricaitės balsas labai 
gražus ir žavė j antis, ypa
tingai kada dainuoja lietu
viškas dainas. Algirdo Bra
zio ir Aldonos Grigonytės 
balsai lygūs, gražiai skam
bėjo. ,

Būtų malonu Brazį daž
niau išgirsti Budriko prog
ramose.

Budrikas yra patrijotas. 
Jis tarnauja tik lietuviams. 
Jo dainininkai nedainuoja 
ir negarsina nelietuviškų į- 
staigų. Jo dainos yra paren- ‘ 
kainos gražiausios, neiš var
tomos, neišniekinamos. Dai
nuojamos taip, kaip Lietu
vos dainiai — muzikai ir 
poetai parašė ir visi lietu
viai dainuoja.

Menkoje šių laikų žmo
gaus sieloje išgeso visos 
ugnys. Jos tamsoje ne tik 
Dievui nėra vietos, bet ir 
stabui pasidarė ankšta.

M. Gorki j
—4-

INCOME TAX-us
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
8241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358

WHOLESALE
LIQCOK
ĮSTAIGA

OO ris*nb traure

KKM'JTM.
8KU.A 

l.IETT IŲDR* g

iki 9:00 vakaro. Kovo 16 
diena yra paskutinė regis
travimosi diena.

• K.ANTC31. «*»*.

MUTUAL L1UUOK CO. 
n<rc s. Halsted st
l«t. HOltKV ARI) MOK

Sveikata Turtas
Jeigu jus kankina Rheumatiškl 
Skausmai, Diegliai, KatjJcų ar 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas. 
Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per vėlu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų. Mostj. Visa
dos žūrėk, kad rastųsi ant dė
žutės vardas DEKENS OINT
MENT. tai tik tada apturėsi tik- 
rųjj. Kaina 75c. Ir $1.50.

Dekens Ointment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINĖSE.

Ateitininku draugovės 
veikimas Alkoholio dirbėjai 

traukiami tiesonsu rėmėjomis
West Side. — ARD 10-tas 

skyrius kovo 1 d. eina “in 
corpore” prie šv. Komuni
jos 8 valandą Mišiose. Gi 
vakare rengia metinį vajaus 
vakarą. Bus vakarienė ir 
programa. Pradžia 6 vai.

Gal, nėra reikalo man čia 
išaiškinti apie šį vajų, nes 
Aušros Vartų parapijonai 
gana gerai susipažinę su rė- 

i mėjų vakarais. Kaip visa
da, taip ir dabar rėmėjos 
stengiasi patenkanti publi
ką vakariene, o seselės iš-

, , . , . .. lavintų vaikučių programa,landoje, netekus savo myli- *
mo vyro ir tėvelio. I Rėmėjos kviečia visus at-

ARD 6-tas skyr.' silankyti. Rėmėja

čekio keitimu ir kitomis suk 
tybėmis.

Užuojauta

likiškos spaudos platinimu.
Į šį darbą reikia įtraukti 
katalikus veikėjus ir rasti 
kodaugiausiai rėmėjų ir pla 
tinto jų.

“Draugo” administracija Brighton Park. Reiškia^ 
turėtų sušaukti kolonijų vei me gilios užuojautos Bar
bėjus, aptarti spaudos pla- borai Vilimienei, dukrelei 
tinimo reikalus ir prašyti Teofilei, sūnui Vaclovui ir 
energingai platinti dienraš- ! giminėms jų skausmo va- 
tį “Draugą”, o pamatysime,
kad mes turėsime žymiai 
daugiau skaitytojų ir lai-

Rekolekcijos
Vasario mėnesio draugo

vės susirinkime nutarta ko
vo mėn. pradžioje turėti už
daras rekolekcijas nariams. 
Rekolekcijos būtų vedamos 
vakarais, kada nariai grįž
ta iš savo užsiėmimų. Po 
rekolekcijų būtų bendra šv. 
Komunija.
Vakaras

Balandžio pabaigoje ar 
gegužės pradžioje numaty
tas suruošti vakaras, kuria
me draugovės artistų grupė 
suvaidintų veikalą, o šokikų 
grupė dar lietuvių visuome
nei pašoktų naujų tautinių
lietuviškų šokių. Vakaro ren jant 
gimo komisijon pakviestas 
Antanas Čelkis, Jurgis Paš- 
kauskas ir Valerija Tarna 
pavičiūtė. Sk

Federalinė “grand jury” 
Chicagoj įkaitino 29 asme
nis už sąmokslą neteisėtai 
gaminti ir išvežioti alkoho
lį. Sakoma, kad šie sąmoks
lininkai tuo savo žygiu vy
riausybei sumažino pajamų 
apie 200,000 dol. sumoj, ne
mokėdami taksų už gamina
mą, bet vartojamą, alkoho
lį.

CONRAD
Fotografas

. Studija Jrengta plr- 
i mos rūdies su mo

derniškomis užlal- 
i domis ir Hollywood 

Svtaaoruts. Darba*
| Garantuotas.

420 W. 63rd Street
ENGleweed 5883 
ENGIevrood 5840
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Are You crzAtV 
umth The heat? 
cut rr out;
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Amo Houj iT EmoCOj ,
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UJH'T PROVOHfc 
THE AGonV’ 
HAMO
Youn STM.H

Teismas paneigė iškeltus 
kaltinimus prieš 25 pi keli
ninkus, kurie piketavo tris 
apartamentinius viešbučius 
ten darbininkams streikuo-

W()Lh STU 1)1 O
1943 VVest 35* Street

MUŠT

,ilt» < Eli I i i «> i «»«•»% a • H)

l OU EKT POSSIBI.K l’RK ES

PIH)\ F I 4 FA VE fTF 2*1<

Add Indigestion
What maro Doctors do for it 

i stnnw h add rausės gas. iWhen aiceaa storrtbr-h agftd rauges tu, mutr atnigarh 
I or brartbum. dortora preacrlhr the fast ėst artlng 

no a Imt i np Tki 1 iO mQ medicines kn<»wn for vmpfoniatle relkf -mrdlrlneapdSnULIIIC pi UIO llk, ,n nell an* Tablete. Try Bell-ant youraelf.
at first algn of dlatreaa. They neutralia? arld. reHere 
gas. and bring comfort r?ry ųotrkly—yet are net e 
laiatlre! Only 25e. at drug Stores If your very flrat 
trial doetn’t proro Rei i ant better. return bottle to 
us and get double your money bark

Kovo 16 paskutinė 
registruotis diena

i
Rinkimų komisionierių 

boardo vyriausias klerkas 
John S. Rusch paskelbė, 
kad prieš “primary” rinki
mus
įsiregistravimo diena bus 
kovo 16 diena. “Primary” 
rinkimai įvyks balandžio 14 
d.

Turi registruotis visi tie, 
kurie sulaukę 21 m. am
žiaus, kurie pakeitę savo 
pavardes ir kurie naujai na 
turalizavosi. Kurie pakeitę | 
savo adresus, apie tai gali 
laišku pranešti komisijonie 
rių boardo ofisui.

Galima registruotis kas
dien, išėmus sekmadienius 
boardo ofise auo 9:00 ryto

Litten to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1BJS kfloeyel« (Te» at 4* Diat)

WHOL£SALE
FURNITURE

BROKER
IMSIMO ROOM SES8 — HAB- 
LOR 8ET8 -a BEDROOM 8JBT8 
— RUOŠ — RAJMO6 — IUC- 
VRIGKKATOHS — W A.sRKRK — 

atAMOKLM — trroviss.

AIR ALESAUSKAS & SONS
;» FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Tetaromu REPUBUC 6051

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

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rAEGITIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintėlia Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
DESIMTI METAI! — | 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir AE6TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 Bo. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242
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DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS A. A. KUN. J. 
NAVICKO ĮSTEIGTU FONDU

A. a. kun. J. Navicko var
do seminaristo fondas, ku
ris rūpinsis išleisti netur
tingus jaunuolius į kunigus, 
jau pradėjo veikti ir šiuo 
fondu susidomėjimas yra 
labai didelis. Jau nemažas 
skaičius žmonių įsirašė į 
šį fondą ir įnešė po šimtinę. 
Vakar įdėjom kun. Ig. Alba- 
vioiaus fondo nai|o <ato-

frafiją, įnešusio į fondą šim
tinę. šiandien dedame An
taninos Leščinskienės foto
grafiją, kuri įsirašė į a. a. 
kun. J. Navicko fondo na
rius ir įnešė šimtinę. Vėliau 
įdėsime kitų fondo narių 
fotografijas, kurie jau yra 
įsirašę į fondo narius ir į- 
nešę po šimtinę, kaip Šul
cus, Domkus ir kitus.

PRASIDĖS TALKA GAUTI DAUGIAU 
NARIŲ $V. VARDO DRAUGIJON

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMAS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI DAVĖ $1,600.00

Prie likusio gryno pelno $1,590.32 komiteto 
pirm. teisėjas J. Zūris pridėjo dar $9.68. 
Komiteto darbas baigtas.
Praeitą trečiadienį, Da- 

rius-Girėnas salėj įvyko Lie 
tuvos Nepriklausomybės mi 
nėjimo komiteto susirinki
mas, kuris išklausė ir pri
ėmė tautos šventės minėji
mo finansų komisijos ir iž
dininko A. Valonio raportą.
Atmokėjus išlaidas, gryno 
pelno Amerikos Raud. Kry
žiui liko $1,590.32. Kad pa
daryti lygią sumą, komite
to pirmininkas teisėjas Zū
ris, be pirmiau gana stam-

bios aukos, susirinkime pri
dėjo $9.68. Tokiu būdu pa
sidarė $1,600. Kadangi au
kotojų vardai nebuvo dar 
spaudoje paskelbti, nutarta, 
kad finansų komisija tuo
jau sutvarkytų sąrašą ir jį 
paskelbtų laikraščiuose. Pi
nigus Raud. Kryžiui įteikti 
įgaliota komiteto valdyba 
prie jos pridedant finansų 
komisijos pirmininką ir 

Į spaudos atstovus.
Su pinigais Raud. Kry

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

Kiekvienas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame 
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri. 
Susikaupimui reikia skaityti gerų dvasiškų knygų. 
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į

"D R A UG A S"
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

TELEPHONE: CANAL 8010

Antanina Leščinskienė,
(žymi įvairių labdaringų ir 
kultūrinių įstaigų rėmėja ir Į iki 225,000. 
stambi kilnių tikslų palai
kytoja. Ji įsirašė į a. a. kun.
J. Navicko fondo narius ir 
Įnešė šimtinę.

Chicagos arkivyskupijoje 
Šv. Vardo (Holy Name) 
unija turi apie 175,000 na
rių. Kiekviena parapija tu
ri savas Šv. Vardo draugi
jas ir jos visos arkivyskupi 
joje sudaro uniją.

Šv. Vardo unijos ekzeku- 
tyvis dirketorius kun. E. J. 
Kelly praneša, kad jau pil
nai pasiruošta kovo 1 d. 
pradėti šios unijos vajų, 
kad narių skaičių padidinti

pradžia šie distriktai paei
liui ims laikyti parapijose 
susirinkimus tikslu patrau
kti draugijon vyrus.

Kas metai naujai įstojusi 
dr-jon narių grupės gaus 
specialų pavadinimą, kad 
jas būtų galima atskirti nuo 
kitų narių. Šių metų grupė 
bus vadinama “Popiežiaus 
Pijaus XII” grupe. Kitais 
metais naujai grupei bu3 
pipažintas naujas koks 
vaidas; ir tt.

mu

žiui bus įteiktas ir šio turi
nio laiškas:

Chic. Chapter Am. 
Red Cross

Feb. 26, 1942
Gentlemen,

Cognizant of the fact that 
the American Red Cross is 
expending all its efforts and 
funds towards the allevia- 
tion of human suffering 
and pain caused by the ra- 
vages of war, the Lith.ua- 
nian Independence Day 
Committee, has unanimous-

Anot jo, arkivyskupijoje 
yra apie 400,000 vyrų, tin
kamų būti šv. Vardo drau
gijų nariais. Tai galinga ar 
mija. Ir reikia darbuotis 
juos patraukti į šias drau
gijas, Teisybę sakant, kiek
vienas katalikas vyras turė
ti priklausyti šv.' Vardo 
draugijai.

Šv. Vardo draugijų unija 
arkivyskupijoje padalinta į 
22 distriktus (14 mieste ir 
8 priemiesčiuose). Su kovo

Rezoliucija dėl Sir Stafford 
Cripps kalbos

Baigiant susirinkimą įneš
, ., , , ta, kad komitetas tartų saly decided bo donate to the x ,. . jvo žodį ir dėl Sir Stafford 

Cripps, oficialaus kalbėtojo 
Anglijos parlamente, pasa
kytos kalbos, (kurią jau 
skaitėme mūsų spaudoje), 
privačiam parlamento narių 
susirinkime apie Sov. Ru
sijos nusistatymą Pabaltas

War Relief Fund of the 
American Red Cross, the 
entire proceeds of the Li
thuanian Independence Day 
Commemoration held on 
Feb. 15th, 1942, at the Ash
land Blvd. Auditorium. The 
sum of $1,600.00 is respect 
fully presented to you here- 
with.

This contribution added 
to the sums already dona- 
ted by the Americans of 
Lithuanian birth and ances- 
try, combined with the la 
dies in the numerous vo- 
lunteer units of the Red 
Cross is a token of our 
earnest intention and pro- 
mise to support and to aid 
to the fullest extent the hu- 
manitarian work of the Red 
Cross, to work and to fight 
for our country. the United 
States of America, until 
aggressors are defeated and 
occupied and subjugated 
countries, including Lithu- 
ania, the land of our fore- 
fathers, will be liberated 
from the aggressors and 
their enslaved peoples freed 
from the bondage of ruth- 
less dictators.

Liepta paskirti 
60,000 užvaizdu
Chicago Office c f Civi- 

lian Defense išlei’j įsakymą 
blokų kapitonams, kad jie 
kiekvienam Gavo blok3 pas
kirtų po keturis asmenis, 
kurie užimtų orinių atakų 
užveizdų (wardens) parei
gas. Visame mieste iš viso 
šių užveizdų turi būti 
60,000. Juos turi patvirtinti 
minėtas ofisas. Kiekvienas 
užveizdas per 25 valandas 
bus apmokomas. Jie bus ap 
rūpinti identifikavimo žen
klais, šalmais, atitinkamais 
žiburiais, dujakaukėmis, 
specialiniais batais ir pirš
tinėmis.

Be to, Office of Civilian 
Defense paskyrė komitetą 
iš trijų prižiūrėti operuoja
mųjų fondų rinkliavą. Visi 
piliečiai bus pakviesti auko
ti šiems fondams, nes Civi-

X Šv. Kazimiero akade
mija Chicagoj per kun. dr. 
A. Deksnį paaukojo $25.00 
Lietuvai Gelbėti Fondui.

X Al Baltuška, 7622 
Dante Ave., veiklus Šv. Juo
zapo parapijos jaunuolis, 
jaunimo draugijų narys, va
kar saviškių išlydėtas į U. 
S. kariuomenę.

X D. Puidokienė iš Thorp, 
Wis., per Lower West Side 
Distrjict lietuvių vienetą 
Raud. Kryžiui aukojo $2.00. 
Pinigai perduoti vieneto 
valdybai.

X Vytautas Damkus, De 
Paul universiteto studentas, 
savo gimtadienio proga niuo 
tėvelių Vincento ir Teodo
ros gavo dovanų $100, ku
riuos Vytautas paaukojo a. 
a. kun. dr. J. Navicko var
do fondui gabiems jaunuo
liams į kunigus leisti. Dam- 
kai yra pLačiai žinomi Brigh 
ton Park gyventojai.

X J- A. Mickeliūnas, Cha r 
les Norušis ir Stanley Mit- 
chel, legijonieriai Darius- 
Girėnas posto, išlaikė kvo
timus į National Defense 
pagelbinę policiją ir dabar 
Lanko federalės valdžios tei
kiamas instrukcijas. { Visi 
trys priskirti prie 16 dis- 
t rikto.

X Marąuette Park lietu
viai, išgirdę, kad Verbų sek
madienį, parapijos salėj, 
mirties šokį šoks Musolinis,

X Antanina Navikaite, A- Hitleris, Stalinas ir Hirohi-

Respectfully yours,
THE LITHUANIAN DAY 

COMMITTEE:

valstybių atžvilgiu ir pasi-. .. _ , ........ ... lian Defense organizacija
sake pilnai pntanąs tokiam' , . ... ... ..., . turi išlaidų ir reikia jas pa-bolševikų nusistatymui

teitininkų draugovės sekre
torė nuo vasario 18 d. sve
čiuojasi pas savo gimines 
Philadelphijoj ir Rytinėse 
valstybėse.

X Kun. J. Dambrauskas, 
M.I.C., Aušros Vartų para
pijos klebonas ir Ben. Ka- 
zanauskas, Mutual Savings 
and Loan Ass’n sekretorius, 
iki šiol stambiausias aukas 
davė R. K. per lietuvių vie
netą, būtent po $10.00.

X Marijona Nebereizienė 
ir. Alice Augaitienė, gyve
nančios arčiau No. Side, ne
praleidžia didesnio West 
Sidėje parengimo. Dalyva
vo ir praeitą antradienį R. 
Kryžiaus naudai suruoštam 
“bunco” vakare.

to, labai susidomėjo ir vi
si rengias juos pamatyti. 
T,ai neregėtas,. negirdėtas 
daiktas ir tokio dar Mar
ąuette Park nebuvo.

X K. Kaunietis, žinomas 
Marąuette Park biznierius, 
2650 West 69 St., įsirašė 
mūs stiprion organizaci jon 
— Lietuvių R. K. Susivieny- 
man Amerikoje.

X Dr. A. J. Valibus, ku
ris ofisą ligoniams priimti 
turi prie 63 ir S. Westem 
Ave., iš LRKSA 209 kuopos 
persikėlė į 163 kuopą, Mar
ąuette Park. Jis yra buvęs 
centro daktaras-kvotėjas. Be 
to, iš 16 kp. Bridgeport, į 
163 kp. persikėlė Alijošienė, 
P. Valaitienė ir Makarevi-

Vienbalsiai priimta žemiau 
telpanti rezoliucija lr nutar
ta jos kopijas pasiųsti An
glijos parlamentui, premje
rui Churchillui, Prezidentui 
Rooseveltui ir Valstybės 
Sekretoriui Hull.

Rezoliucijos tekstas pa
talpintas pirmame puslapy
je.

Su šiuo susirinkimu Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimo komitetas baigė 
savo darbą. Koresp.

dengti.

Chicago, III., vasario 26 
d. — Septyniolikos metų 
Clarence McDonald, kuris 
paskutiniosiomis dienomis 
nušovė kino teatre savo mo 
kyklos mylimąją Dorothy 
Broz, 17 metų, šiandie pa-

(signed) John T. Zuris reiškė, jog jis viliasi, kad 
(signed) Anton J. Valonis i jis bns pasmerktas mirti 
(signed) LonLabanauskas ■ elektros kėdėje;

Ofisas vakarais 
bus atidarytas

Carter H. Harrison, vi
daus mokesčių kolektorius 
Chicagoj, pranešė, kad pra
dėjus kovo 4 d. jo ofisas se
nuose pašto rūmuose (Court 
house) ir vakarais kasdien 
nuo 8:45 iki 9:30 bus ati
darytas, kad duoti progos 
visiems iki kovo 16 dienos 
imtinai užsimokėti taksus 
už pajamas.

Tačiau šeštadieniais ofi- 
valandos bus tik nuoso

8:45 ryto iki 5:30 vakaro.

"Daktaras'' pripažintas

ONE OF RŪBE GOLDBERG’S INVEN.

VVHAT’S
THE
BIS

IDEA ?

THIS IS MY SPECIAL MACHINE 
TO TIE STRlNG ON MY FINGER 
SO I WON’T FORGET TO BUYd««nh
BONDS

EVERY
ršy-day;

i čienė. kun. Makarevičiaus 
X Federacijos 19 skyr.,| motina 

Brighton Park, nutarė Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero
šventę minėti paskaitomis 
trečiadienį, kovo 4 d., pa
rapijos salėj. Prelegentu nu
tarta kviesti kun. dr. A. 
Deksnį ir dar vieną žymų 
kalbėtoją.

X Juozas Yurčius Darius- 
Girėnas paminklinio namo 
direktoriato paskirtas nau
ju namo ir biznio menedže- 
rium. Iki šiol buvo J. Ka- 
ledinskas, kuris pastarame 
susirinkime atsisakė iš tų 
pareigų.

X Izidorius Narbutas, na
mų dekoratorius, 8136 So. 
Marshfield Ave., šįmet mi
ni 41-mą metą kaip Ameri
koj. Pažymėtina, kad Iz. 
Narbutas yra turėjęs net

Apskrities teisme kaltu operacijas. Namus
pripažintas Joseph Liss, na 
turopatas, kurs be valsty
bės “laisnių” kai tikras gy
dytojas gydytojavo ir ėmė 
iš žmonių už tai atlyginimą.

dekoruoja labai gražiomis 
spalvomis.

X Viktoro šlapiko asme
nyje, brightonparkiečiai ne
užilgo susilauks profesiona
lo — medicinos daktaro. Jo 
tėvai seni Brighton Parko 
gyventojai ir žinomi biznie
riai (sav. bučernės prie 42 
ir So. Maplewood). Pažymė
tinas dar Viktoro būdas: 
kas šeštadienis jis parsive
ža namo vieną neturtingą 
studentą, kurį jo geroji ma
mytė pavaišina.

X Eugenijui Kristopai- 
čiui, gyv. 5206 S. Lotus av. 
važiuojant automobiliu prie 
kryžkelio iš užpakalio taip 
smogė kitas automobilis, 
kad jį išmetė ant gatvės. 
Skilo galvos kaulas. Dvi sa
vaites išbuvo be sąmonės. 
Atgavus sąmonę, dr. Poška, 
kurio priežiūroj ligonis ran
dasi, turi vilties, kad pa
sveiks.

Jfs ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MfSŲ SPECIALI 

IAPARDAVIMA SEKANČIŲ 
Ml’ZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
Didelių Barabanų, malu Baraba
nų. "Tunable Tom Toma” pritai
komi prie vlaoktų Barabanų ae- 
tų. greiti pėdintai 'Cymbola” Ir 
"Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pedalo" 
benama lr orkeatroma, Trflboa, 
Clarlnetal, Snzaphonal. Trombo
nai "atandard” IRdlrbyaėlų, Smul- 
koa, Celloe. Strflnlnlai Basai. Oul- 
taral, Banjos. strūnų, lr "pasės”, 
"mouth pleces”, "mute reeds”, Ir 
muzikos atovlklfls. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smlčėtų Ir 
"caees”. Pataisome lr atnaujina
me visokių Iftdlrbyačlu phonogra- 
fus ar jų dalia.
A. B .C. ORI MMER8 8 E K VICE 

• 14 Maxwell Street, Chicago

UŽTIK RINK IT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 
Mokame

31/ž% Dividendus

• r »•' Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887


