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Nepanaikins 40vai. Darbo Savaites
Kova su aydra.

ĮSTATYMO PAPILDYMĄ ATSTOVAI
ATMETĖ Ui BALSAIS PRIEŠ ū

Japonai atakavo
Indijos salą.

RINKLIAVA
BAŽNYČIOSE ŠELPIMUI
Atsimename, kaip praei
tais metais gavėnią J. A.
Valstybių katalikų vysku
pų šelpimo komitetas viso
se .bažnyčiose surengė vadi New Delhi, India, vasario
namąją Karo Greitosios Pa 27 d. — Šiandie skelbiama,
galbos
Rinkliavą
(War jog Japonijos bombanešiai
Emergency Relief Collec- pirmą kartą šiam kare pra
tion). Surinkta
daugiau vedė atakas Indijos terito
kaip vienas milijonas dole rijoj. Japonų orlaiviai ata
rių. Europos šalių pabėgė kavo Adaman salas Benga
liai ir tremtiniai sušelpti. lijos įlankoje.
Antradienį ir ketvirtadie
Pagalbos teko ir daugeliui
nį
pravestosios atakos buvo
lietuvių, kuriuos karas iš
blaškė iš savo mylimosios tolimiausieji japonų žygiai
tėvynės. Apie 600,000 dole į vakarus.
Savo atakose japonai bom
rių per popiežių Pijų XII
bardavo ir apšaudė kulkosšelpimui paskirstyta.
vaiddžiais
Blair, svarMinėtas vyskupų komite ,..
...
,Port
v
.
tas ir šiemet planuoja baž-' b,aU8»‘ 3alų,.
.ku,n8
nyčiose įvykdyti tokias pat yra 350 “ylu» > P>.<*vakarius nuo Rangoono ir vie
rinkliavas kovo 15 dieną
ketvirtąjį* gavėnios sekma nas svarbiausi uostų reik
menims Rusijai ir Kinijai.
dienį.
šį kartą daugiau dėme Sąjungininkų aviacija
sio kreipiama į nukentėju
sius dėl karo Havajų ir Fi Rangoono
komunikatas
lipinų katalikus, o ypač į pareiškia, jog paskutiniosio
misijas ir misionierius, ku mis valandomis neįvykę jo
kių kariuomenės fronto pa
rie pagalbos šaukiasi.
•
sikeitimų, bet sąjungininkų
— britų ir amerikiečių _ —
JUGOSLAVUOS
aviacija buvusi labai aktyvi
ATSTOVAS — KUNIGAS žvalgyboje ir priešo pozici
Jugoslavijos jaunas kara jų bombardavime.
lius Petras prieš pat nacių
Pranešimai jog iš Rango
įsiveržimą į jo valdomą šalį ono duoda suprasti, jog Bur
savo specialiniu atstovu ir moB gynėjų linijos, nors ir
ministru plenipotentu Len labai perviršytos skaičiumi,
kijos respublikos preziden tebesilaiko.
tui (Londone) paskyrė ka Japonams
prisiunčiama
talikų
kunigą
Aloysius kas kartas daugiau karinės
Kuhar. Naujai paskirtasis paramos iš Malajų pusiasa
nesuspėjo kaip reikiant pri lio.
sirengti, kaip staiga naciai
ir fašistai užpuolė Jugosla
viją. Kun. Kuhar, kito kuni Anglams trūksią
go lydimas, tuojau leidosi , ..

Prezidentas Rooseveltas pasisakė prieš
panaikinimą 40 valandų darbo savaitės.
Washingtonas, vasario 27
d. — Atstovų rūmiai šiandie
226 balsais prieš 62 atmetė
įstatymo priedą, kuriuo no
rėta panaikinti 40 valandų
darbo savaitė ir ir viršlai
kio mokesnis karo metui.

Rusai naikina
96,000 nacių
Maskva, vasario 27 d. —
Pranešimai iš Staraja Rusa
fronto pareiškia, jog rusai
baigia sunaikinti apsupto
sios vokiečių kariuomenės
(“Drauiraa" Acme telephoto'
Amerikos laivai su karo reikmenimis kovoja su Atlanto audra visam plote tarp A- likučius. Rusų apskaičiavi
merikos ir Islandijos. Šios rūšies audra jau porą Amerikos laivų sulamdė. (U. S. Navy mais apsuptosios vokiečių
kariuomenės skaičių sudaro
photo).
96,000 kareivių.
Rusų pranešimai sako,
jog apsuptoji kariuomenė
Europa badauja atsisakiusi pasiduoti ir jai
daromi nuostoliai esą milži
naciai tuniką.
niški.

Bafaane japonus
vėl atmušė -

Prancūzai pasilai
kys laivyną -

Washingtonas, vasario 27
d. — Prezidentas Roosevel*
tas šiandie pareiškė, jog jis
nepalankiai žiūrėsiąs į prie
dą prie įstatymo, kad būtų
panaikinta 40 valandų dar
bo savaitė karo metui.
Aukštas administracijos
pareigūnas pareiškė, jog vy
riausybe mano, kad tai esan
čios tik pastangos išvengti
viršlaikio mokėjimo iir šis
įstatymo priedas vienodai
paliestų ir ne karo reikme
nis gaminančias dirbtuves.
Dirba apie 44 valandas
Aukštieji pareigūnai pa
reiškė, jog šiuo metu darbi
ninkai kai kuriose dirbtuvė
se dirba kartais iki 60 va
landų į savaitę ir bendrasis
skaičius susidaro tarp 44 ir
46 valandų į savaitę.
Bendrai, aiškiai duoda
ma suprasti, kad krašto administracija esanti prieš pa
naikinimą 40 valandų darbo
savaitės ir svarbiausia to
dėl, kad šį įstatymo priedą
pravedus sumažėtų dauge
lio darbininkų algos.

Kalininio fronte
Pasak rusų, Kalinino fron
Washingtonas, vasario 27
Washingtonas, vasario 27
I
d
_
’
ei
valsty
.
te
sov. kariuomenė apsupusi
d. — Karo departamentas
,,___ .
_____riois dalį nacių kariuomenės ir
gg^retoriaus
pareigas
šiandie pranešė, jog Bataan
Amerika norinti
g
r w „ sįan^e 8
sumušusi vokiečių pėstinin
fronte tebevyksta mažesnių
skelbg jog JungtinSse Vals kų 397 regimentą, inžinie
jų dalinių susirėmimai.
Vichy laivyno
tybės gavo formalų užtikri rių batalijoną ir prieštanki
Gen. Mac Arthur kariuo
nimą raštu iš Prancūzijos nės artilerijos dalinį.
menė tebelaiko naujai už
— naciai..
Tuo tarpu sovietų dali
vyriausybės, jog Prancūzija
imtąsias pozicijas, kurias
ir toliau pasiliksianti neutra niai Leningrade sunaikino Washingtonas, vasario 27
bėgti į užsienį. Traukiniu iš Kitų Žiemą ITlGlStO
ji užėmė atstūmusi priešą
Ii ir neteiks karinės para 11 įsitvirtinimų, 30 artileri d. — Valstybės departamen
vyko į Graikiją. Nacių laku Exeter, Anglija, vasario atgal. Bataan pusiasalyje ja
mos ašies valstybėms, ypač jos įsitvirtinimų ir nukovė tas užginčijo Paryžiaus ra
nai dukart atakavo trauki 27 d. — Agrikultūros mi ponai buvo priversti pasi
dio pranešimą, jog ambasa
2,500 vokiečių.
Prancūzijos laivyno.
nį. Kiek tai žmonių užmuš nisteris R. S. Hudson šian traukti per paskutiniąsias
Sovietų informacijų biu-Į dorius Leahy atšaukiamas
Welles pareiškė, jog ga
ta. Bet kun. Kuharui su pa die pareiškė, jog nežiūrint 48 valandas aštuonis kilo
ras
apie karo veiksmus te-! namo ir jog Amerika norin
rantijos
gauta,
kai
marša

lydovu pavyko pasiekti Sa kas įvyktų, maisto, situaci metrus.
las Petainas atsakė prezi pareiškia labai bendrais sa-{ ti kontroliuoti Prancūzijos
lonikus, o iš tenai — Atė ja sekančią žiemą bus sun
dentui Rooseveltui į jo pa- , kiniais, jog “mūsų kariuo- laivyną.
Laimėjimas dešiniajam
nus. Britų laivu jie nuvyko kesnė, negu šįmet.
•
siųstą laišką vasario 10 die- į menė tebežygiuoja, nežiūsparne
į Palestiną, o iš tenai — į
Jis nuoširdžiai patarė ūki
Londonas,
vasario
27 d
ną.
rint priešo smarkaus pasiCapetown (Afrikoje) į P. ninkama sudaryti planus da
Pasak komunikato, “di
Savo laiške Prezidentas priešinimo ir užėnųj keletą — Vokiečių kontroliuojamas
Ameriką, o iš ten grįžo į
bar, kad ateinančią žiemą džiausias laimėjimas įvyko
Paryžiaus radio šiandie pa
Rooseveltas
pareiškė,
jog apgyventų vietovių”.
Londoną.
dešiniojoj linijos dalyj į
būtų
galima
pergyventi
len

reiškė, jog esą patvirtinta,
Prancūzijai teikiant bet ko- i
e
šiaurę nuo Pilar. Priešas
gviau.
kad Amerikos ambasadorius
kią karinę paramą ašies vai
mūsų
kariuomenę
lengvai
NEPAPRASTAS
stybėms, jis bus laikoma re, Wiant Washingtone William D. Leahy pareikala
apšaudo
artilerija
ir
aviaci

Londonas,
vasario
27
d.
vęs, kad Prancūzijos laivyne
mianti Jungtinių Valstybių
REKORDAS
— Sąjungininkai nuskandi jos atakomis.
rusų
reikalu,
judėjimas pirmiausia turį?
priešus ir šis žygis “būtų
J. A. Valstybių cenzo biu no 35 Japonijos karo lai
“Per kelioliką dienų prie
būti autorizuojamas Jungti
prieš
Prancūzijos
žmonių
ras iškelia aikštėn nepap vus ir septyniasdešimt de šas iš savo pozicijų Cavite
Chicago,
UI.,
vasario
27
nių Valstybių.
valią ir pavojingas jų sie
rastą rekordą. Būtent, ša vynis transportinius laivus. pakraštyje nebeapšaudo ar / •
Pasak radio, Vichy vy
kiams ir galutinam liki d. — Chicago Sun korespon
lies administracija, kiekviu
tilerija mūsų fortifikacijų’’.
dentas praneša iš Londono, riausybė ši “motoleruotiną
mui”.
na valstybė ir lokalinės val
Padarydamas šį pareiški jog Amerikos ambasadorius reikalavimą” atmetusi.
džios šiandie išlaiko 4,800,- mis.
Radio taip pat pareiškė,
mą Welles davė suprasti, John G. Winant išvykęs
000 apmokamų tarnautojų Anot jo, karo frontai Litvinovas apie
Bandoeng, vasario 27 d. jog Jungtinės Valstybės ne i Washingtonan svarbiems pa jog Vichy vyriausybei nesu
ir darbininkų. Į šį skaičių Amerikai labai atokūs. Rei
—
Sąjunginingų aviacija sančios pilnai patenkintos sitarimams su Prezidentu tikus su šiais reikalavimais
neįimami karo tarnyboje kmenų privežimo keliai ne karo vedimą/
sunaikinusi ja prancūzų paaiškinimu dėl Į Rooseveltu ir kitais admi ambasadorius Leahy išvykesami vyrai ir visi reliefu paprastai ilgi ir apsunkinti. New Yorkas, vasario 27 d sėkmingai
ponų invazijos flotilą prie suteiktųjų reikmenų ašies nistracijos aukštaisiais pa siąs Amerikon ir jo vietą
Priešas yra stiprus ir gud
šelpiami asmenys.
užimsiąs ambasados patarė
reigūnais.
—
Pirmą
kartą
pareikšda
Javos šiandie pradėjo ata pajėgoms Libijoje.
Tokio aukščiau minimo rus. Karą galų gale laimės mas savo nuomonę viešai kas
Prieš išvykdamas amba jas S. Pinkney Tuck.
prieš naujai sudarytą Ir Prezidentas ir Welles
tarnautojų ir darbininkų orinės pajėgos. Tad lakūnų nuo to laiko, kai jis buvo japonų
flotilą prie Sumatros aiškiai davė suprasti, jog sadorius konferavęs su Ru Kiek vėliau Vichy radio
skaičiaus Amerikoj dar nie mokslinimas šiandien yra paskirtas
ambasadorium
krantų.
Amerikos santykiai su Pran sijos ambasadorium Mais- pareiškė, jog vicepremjeras
kados nebūta. Praeito pa svarbiausias uždavinys.
Maximas Litvinovas pabrė
cūzija priklauso nuo Vichy kiu, vėliau su premjeru adm. Darlan priėmė ambasa
*
Sąjungininkų
aviacijos
saulinio karo metu šalies
žė, jog sąjungininkių vals eskadtona, kuriame grei vyriausybės nuoširdumo ir Churchill, su aviacijos virši dorių Leahy šį rytą pasitari
administracija neturėjo nė
ninku Sir Hugh Downing ir mams.
tybių atakos dviejuose ai čiausiai dalyvauja iir Ameri jos veiksmų.
vieno milijono apmokamų
daugiau frontų šį pavasarį kos didieji bombanešiaii,
užsienio ministeriu Anthony
tarnautojų ir darbininkų. Po ilgoko tylėjimo paga , gali
sunaikinti
Hitlerį.
Tik

Edenu.
liau
ir
vėl
prašneko
žino

Berlynas, vasario 27 d. —
Prie New Jersey
Šiandie gi turi jau apie
atakavo
japonų
laivų
konmas buvęs respublikonų par tai tuo būdu, pasak Litvino i centracijas prie Bangkos aaPasak korespondento, ma Berlyno radio paskelbė, jog
1,500,000.
noma, jog ambasadorius dės rusai pravedę atakas Sevas
tijos prezidentinis kandida vo, ir nepaliaujant teikti los, kur juos pasitiko aršus dega laivas,
tas Wendell WiUkie. Jis pa Rusijai karo reikmenų būsią priešorlaivinių pabūklų atpastangas išaiškinti svar topolio ir Kereli frontuose,
I
galima
sunaikinti
nacių
ka

geidautų, kad Amerikos lai
klausimus ir duo bet atakos esančios sulaiky
NUMATO ILGĄ KARĄ
sišaudymas, bet visi orlai Belmar, N. J., vasario 27 biuosius
dama
suprasti,
jog Washin- tos.
d.
—
Belmaro
policija
šian

Pirmojo pasaulinio karo vynas ir kariuomenė veikiau ro pajėgas.
•
Pasak Litvinęvo, Hitleris viai grįžo nepaliesti.
die pranešė, jog apie pen- gtone būsią iškeltas Pabalžymusis lakūnas kap. Eddie iš apsaugos persimestų ofen
Londonas,
vasario 27 d.
Tuo pačiu laiku sąjungi- > kias mylias nuo pakraščių ' čio klausimas.
Rickenbacker pareiškia, kad syvon, kad apsaugos bonai ruošiasi pavasario ofensyRusija reikalaujanti kad — Admiralitetas paskelbė,
šis karas bus ilgas, kad jį būtų vadinami bombardavi- vai ir jis gerai supranta, ninku kiti orlaiviai atakavo' pastebėta degąs laivas. New
bnvęs
laimės sąjungininkai ir tas mo ir laimėjimo bonais. jog nuo šios ofensyvos pa japonų akupuotą Palemban Yorko ir New Jersey pa- Anglija pripažintų Pabalčio jog nuskandintas
Amerikos
destrojeris
Bei
reisiąs
ne
tik
jo,
bet
ir
vi

gą, aliejaus centrą pietinėj1 kraščių sargybos laivai iš- okupaciją ir tuo parodytų
laimėjimas bus atsiektas Anot jo, tik tas laimi, kurs
mont.
sos ašies likimas.
Sumatroj.
, siųsta ištirti įvykį.
savo gerą valią Rusijai.
daugiausia orinėmis pajėgo- smogia.
Londonas, vasario 27 d.
— Sąjungininkų informasijos komisija pareiškia,
jog naciai
jog
uoeiai savo tariamu
uoiiomu
supirkinėjimu maisto reikmenų okupuotoje Europoje verčia vietos gyven
tojus badauti. Sąryšyj su
tuo plėšikavimu apie 500,
000 graikų bus priversti
mirti badu.
(Panašiai ima “aukas”
naciai ir Lietuvoje. Todėl
netektų stebėtis, kad ir
Lietuvoje netrukus pasi
rodytų bado šmėklą).
Pasak pranešimų, Vo
kietijos kariuomenė ir
žmonės gyvena gerai ir
sočiai. Kai knr Vokietijo
je maisto trukumo visai
nejaučiama.

Bombarduoja
japonu armadą

KĄ

SAKO

WILLKIE

šeštadienis, vas. 28, 1042
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“ORINES ATAKOS” LOS ANGELES
"r

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0030
Reaidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

Minės Vasario 16 d. - Kalbės kun. Deksnys,
kun. Čižauskas. - Aukos eis Raudonam
Kryžiui. - Vakaras lietuviams kareiviams. Dykai judamieji paveikslai.

GYDYTOJA 3 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M
Trečiadieniais pairai sutartį.
Rea. 6958 So. Talman Avė.

Office teL HEMlock 4848

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Avė.
Chicago, III.

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.

rais pagal sutartj.

Kovo 1 d., Lietuvių Au
BR. J. J. SIMONAITIS Tel CANaI 6122
ditorijoj 7 vai. vakare, pas
DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
tangomis katalikiškų drau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gijų rengiama Lietuvos Ne
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis su-sitarug.
priklausomybės (Vas. 16 d.)
2201 VVest Cermak Rd.
2423
VVest
Marąuette
Rd.
Valaudoa:
1—3 popiet ir 7—8 v. v
paminėjimas. Šis vakaras
REZIDENCIJA:
turėtų būti svarbus mums,
6631 S. California Avė.
DR. STRIKOL’IS
TeL KEPublic 7808
lietuviams, ypatingai šiais
PHYSICIAN AND SURGEON
nepastoviais karo laikais.
TeL CANaI 0257
Re*. teL: PROspect 6059
4645
So. Ashland Avenue
Mes, kaipo geri, ištikimi AOFISO VALANDOS:
merikos piliečiai, duodami
DR. P. Z. ZALATŪRIS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
savo paskutinį skatiką, gal,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutartį.
Acme telephoto*
ir gyvybę už šios šalies lais
Office teL YARda 4787
1821 So. Halsted Street
Namų tet PROspect 1930
vę ir demokratiją, negalime
Kun. Dr. A. Deksnys
šie darbininkai jiems einant į darbą per ilgas valandas buvo sulaikyti per “orines ata
Residencija: 6600 So. Artesian Avė.
TeL YARda 5921.
užmiršti, jog kariaujame už
kas” Los Angelese iki pranešta, kad pavojus praėjęs ir nutamsinimas atšaukiamas.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Rea.: KENvood 5107.
g iki 9 vaL vakare.
laisvą nepriklausomą Lietu
gūsio,
lietuvio
patrioto,
My

vą. Mes remiamės tais isto
vo 16 iki 22 d. (jaunimui) visais laikais buvo apsikro_ kun Antanas Ignotas, vusi cukrumi ir čia jo dau GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Geriau su teisybe laimėti
riškais žodžiais, pasakytais kolo Butkaus, šeštadienį va TT. Marijonu misijos
sario
28
d.,
7:30
vai.
vaka

priešininką,
negu su melu
A. J. V. vado prezidento D.
Milvvaukee, Wis. Šv. Gab- M.I.C.
giau kaip kur kitur ir šian Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
draugą.
Dr. V. Kudirka
Roosevelto. Jisai pareiškė re Lietuvių Auditorijoj, bus rieliaus parap. bažnyčioje
756 VVest 35th Street
Harrison, N. J. — Dievo die vartojama.
rodoma
filmą
iš
dabartinio
mūsų atstovams: “Jūsų tau
— nuo kovo 1 d. iki 8 d. — Motinos Sopulingosios par.
karo
lauko.
Ateikit
pama

ta nėra žuvusi, tik paverg
kun. V. Andriuška, M.I.C. bažnyčioje — nuo kovo 22
LIETUVIAI DAKTARAI
ta, ir galite tikėti, jog visos tyti.
Lawrence, Mass. — Šv. d. iki 29 d. — kun. Petras
TsL YARda S146
tautos bus laisvos ir nepri
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
Pranciškaus parap. bažny Malinauskas, M.I.C.
DR.
VAITUSH,
OPT.
Lietuviams
kareiviams čioje — (jaunimui) nuo ko
klausomos.”
DR. V. A. ŠIMKUS
u Krūvis
DANTISTAS
Providence, R. L — Šv.
AM iv GYDYTOJAS
vakaras
rengiamas
lietuvių
Lietuviai, pakelkime bal
1446 So. 49th Court, Cicero
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun. Kazimiero parap. bažnyčio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IMTA*
moterų
ir
mergaičių
pastan

IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
są, remiantį jo pareiškimą,
Jonas Šaulys, M.I.C.
je — nuo kovo 22 iki 29 —
ir Penktadieniai!)
gomis
kovo
18
d.
Bus
loši

jog mes sutinkam su visu
Mount Carinei, Pa. — Šv. kun. Jonas Jančius, M.I.C.
744 VVest 35th Street
' Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
mas
kortomis
ir
kauliukais.
tuo, jog stovim už Ameriką
Kryžiaus parap. bažnyčioje
' 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir sykiu nepamirštam mūs Visas pelnas skiriamas vie — kovo 8 iki 10 d. — kun.
ir
Šeštadieniais
tos
lietuviams,
kurie
tarŠventadieniais 11-12.
Havtrt
20
metų
praktikavimo
aklų
Senovėje žmonės
tėvų brangios tėvynės Lie
Jonas Jančius, M.I.C.
Valandos: 3 — 8 popiet,
taisyme lr gydyme
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
GERAI PRITAIEIA TI AMINIAI
TeL CANaI 5969
tuvos. : Ateikite Visi! Bus įnaują^ Ųv; Sr,: karįuomęnėj., Athol, Mass. m- ŠV. Pran
pat&Uys kretv&a akis, truropareg-yate j
gyvenę
be
cukraus
Bus
nupirkta
ir
pasiųsta
oigraži programa, kurią iš
lr tollreayate;
ciškaus parap. bažnyčioje
palengvini. aklų įtempimų, prakaltos
Šiandien
amerikiečiai
DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
Baltramiejaus
garetų
ir
kitokių
reikalin
gM
pildys Šv.
galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklų
— nuo kovo 8 d. iki kovo 15
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
choras, po vadovyste varg. 'į jiems dalykų. Gražus suma- d. — kun. Juozas Vaškevi daug susirūpinę vyriausy karkti.
MODERNIAKIAVSl, TOBULIAUSI
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 VVest Cermak Road
bės pastangomis
varžyti
EGZAMINAVIMO BODAI
Stasio žyliaus. Dalyvaus ir nymasčius, M.I.C.
2155 VVest Cermak Road
Opeclal* atyda atkreipiama 1 valkų
Ofiso teL CANaI 2345
parapijos mokyklos moki- k,
Cleveland, Ohio — Nepa cukraus vartojimą. Fieldo Akiniai prttalkotnr tiktai kada reikia
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
OFISO'VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
niai. Vasario 16 d. tema kai.
Pataisau ir atsiprašau, liaujamos Marijos'Pagalbos muziejaus botanikos deparVALANDOS:
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Re*.:
7004
Bo.
Fairfield
Avenae
iki 8-tos valandos kasdien.
bas pasakys kun. J. čužaus- ^er mano ar redakcijos parap. bažnyčioje - nuoitamento
griaus ku- 10-tos
Re*. taL: HEMlock 3160
ANTRAS OFISAS
Sekmadieniais pagal sutarti.
klaidą,
vardas
Lietuvių
Au

kovo 9 iki 15 d. - kun. An-1 storius Paul C. Standley
2017
So. VVestern Avė.
kas ir svečias kalbėtojas,
Tel. YARda 2246
ditorijos
valdybos,
vice
pir

ramina
žmones
aiškinda4712
So.
Ashland
Avė.
TeL
CANaI 7171
kun. Deksnys. Įžanga nemo
tanas Ignotas, M.I.C.
mininko
vietoj
Vinco
J.
Ja

DR. C. VEZELIS
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
TeL YARDS ISIS
kama.
Newark, N. J. — Švč. Tre mas, kad senovėje cukrus
kučio, kaip buvo paskelbta, jybės parap. bažnyčioje — žmonėms nebuvo žinomas,
DANTISTAS
Ofiso TeL................. VIRglnia 1886
4645 So. Ashland Avenue
turėjo
būti
vice
pirm.
Vin

o
visgi
žmonės
galėjo
be
jo
Kaip jau aukščiau pasa
kovo 11 iki 19 d. — kun.
arti 47th Street
sveiki būti. Tik 1580 me LIETUVIS DAKTARAS
DR. AL. RACKUS
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
kyta, kovo 1 d. į vakarą į- cas J. Jakaitis.
Jonas Jančius. M.I.C.
Seredoj pagal sutartį.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
žangos nebus. Bet bus ren
Pittston, Pa. — šv. Kazi tais pirmiausia Europoj pra
OPTOMETRISTAS
Kovo
15
d.
“
Enrikas
”
ir
Pritaikina akinius Telefonas: HEMlock 5849
1853 VVest 35th Street
kamos aukos Amerikos Rau
miero parap. bažnyčioje — dėta plačiau vartoti cuk
vietos
veikėjias
A.
J.
Sutkus
atsako
mingai
ui
rus.
LIGONIUS
PRIIMA:
donaj am Kryžiui, kurio dar
nuo kovo 15 iki 17 d. —
DR. PETER T. BRAZIS
prieinamą
kainą.
nebus
piamie:
važiuoja
į
{
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vaL
Anot Standley prieš ko
bas jau yra visiems žino
kun. P. Malinauskas. M.I.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
“Draugo”
Korespondentų
mas. Aukos R. K. labai rei
Roseland, Chicago, DI — kius 40 metų Rusijoje cuk
JOS F. BUDRIK
6757 So. VVestern Avė.
Klubo, kurio jie yra nariai,
kalingos.
OFISO VALANDOS:
Visų šventųjų parap. baž rus buvo prieinamas tik
DR. CHARLES SEGAL
KRAUTUVĖJE
bankietą Chicagon.
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 Ud I
miestams,
o
sodiečiams
ma

nyčioje — nuo kovo 16 d.
Nedėliimis pagal sutart}.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pastangomis mūs čia auEnrikas iki 22 d. (jaunimui) — kun. žai buvo žinomas ir skaito 3241 So. Halsted Si.
4729 So. Ashland Avė.
mas luksusas. Amerika gi
Telefonas CANaI 4796
Antanas Mažukna, M.I.C.
Telefonas:
(2-tros lubos)
DR.
PE
fEB
J.
BARTKUS
TeL MIDvray 2880
Chicago, Ik
Norvvood, Mass. — šv.
pe ir vienas lietuvis Vincas
Calumet 4591
Statys dideli fabriką Matulevičius.
SUTAUPYK NUO $8 Iki $10 !
Jurgio parap. bažnyčioje —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo
10
iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
1913
So.
Halsted
St
DffiL
RADIO
PATAISYMO
nuo kovo 16 iki 22 d. —
Iš anglų spaudos sužino
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vaL vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
PAŠAUKITE:
Pas mus buvo labai šalta kun. Kazimieras Rėklaitis,
ttekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
ir pagal autart;.
me, kad į pietus nuo Illinois
YARD
8
3688
Sekmadiesiais
taipgi
pagal
sutartį.
upes valdžia rengiasi būda tuojau po Naujų Metų. Tik M.I.C.
Res. telefonas SEEiey 0434.
DR. MAURIGE KAHN
Cleveland, Ohio — Nepavot milžinišką $50,000,000 neilgai, šiuo laiku šalna, bet
ADVOKATAI
TeL Cicero 1484
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sprogstamųjų medžiagų ga pakenčiama. Daug žmonių liaujamos Marijos Pagalbos
7®!
parap. bažnyčioje — nuo koDR. S. R. PALUTSIS 4631 So. Ashland Avenue
minimo fabriką. Jei tas tie serga slogomis.
YYHITNEY
E.
TARUTIS
TeL YARda 0994
sa, tai mūsų miesto žmonės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHAPMAN OPTICAL CO.
Re*. teL PLAaa 3200
ADVOKATAS
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
ir apylinkės, turės gerus už
VALANDOS
CENTRINIS OFISAS:
230
S.
Halsted
St.,
prie
Jackson
OFISO VALANDOS;
darbius.
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
3133
SO.
HALSTED
ST.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
Tel.: MONroe 27.14. JsK-Urta l«l 1
Nedėliomis
nuo 10 ik. 12 vai. dieną.
(Lietuvių
lų
Auditorijoje)
J
_
AtslneSklte ftj skelbimų Ir gausite
ir pagal sutartį.
Jx«
dabar
galite
pirkti
vieno
arba
dvigubinio regėjimo uklniue. pritaikin
tu*
Krailaueluoee e'frėinuoRC,
eu
aklų
lėegzanilnavllmu, viekų
ut tiktai ................... ,............................
ARCWAY
AKINIAI,
vlao
$10 AA
Ne mažiau — nedaugiau.............. v
*

Not

Praeitą savaitę iš Spring
Valley ir apylinkės mieste
lių daug jaunuolių išvyko
į U. S. kariuomenę, į Grant
Camp, Rockford, III. Jų tar-

PIRMAS LIETUVAITES
KONCERTAS CHICAGOJE

• KADA?

Balandžio (April) 26, 1942
5-tą vai. po piet.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,
3133 So. Halsted Street
KAS?
ANITA NAVICKAITE — nuoširdžiai kviečia
visus dalyvauti jos rengiamam DAINŲ KON
CERTE.
Visa programa LIETUVIŠKAI. Po programo
— ŠOKIAI. — ĮŽANGA tiktai ............. 75c
• KOLftL?
Visi Lietuviai, kurie mėgsta praleisti įdomią
valandėlę su savo draugais atvažiuos į šį kon
certą. Visi žino, kad ANITA NAVICKAITfi
yra viena iš gabiausių Chicagos Lietuvių ar
tisčių, ir kad šis jos PIRMAS KONCERTAS
bus vienas, kurį visi prisimins ilgą laiką.

• KUR?

Asfhma Mucus

LoosenedFirjtDay
For Thousands of Sufforors
Choklng.

gaaplng.

»h.»«lng
ruln »Imp and

ot

Bronchui Aithma
enirgy In
ta ln the pmacriptton Maedaea qulokĮy clrculąte througb the blood and
ai
cotnmon•trangllng nueut
leoHD tha thtok
„.
dlng ne t u re In pamatini
ig, thue alrtlng
tha terrible recurrtnt choklng tpaeme. and
>r oreethlng and reetfu
reetful
ln promotlng freer
eleep Meadaeo le not a emoke. dope. or InIllatlng
Jectlon. Just pleaeent. taetelete
of «uftableta that have helped "
ferere. Prlnted guarantee
gu
vlth each paekage
—money back unjeeacompletely MUglgetory.
Aikyourdrugglstfor--------------<Oa.

_

PLATINKITE

_ , OO - IHM

“DRAUGI*

dykai

C. C.

lue.

Eye G laša
Solutlon.

Cleaning

VALANDOS:

Nuo 1-mo*
▼SU. vak.

Ud

l-tee

TeL Cicero 1484

134 NO. LA SALLE ST,
Room 2014
TeL State 7872

DR, A. JENKINS

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randaai kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 5 vai. kai dieną.
Antradienio Ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lak* St)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 80th Av*., Cieero, UL
Tel.: Cieero 7681

Res. 1625 bo. 50th Avenue

TeL CALomet 6877

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų vlaam gy
venimai. Raugoklt Ja* leladaml
ISekmunlnnotl Jae modernUklauela

kuria re**1lmo mol
■eUI anteiktl.
'Al PAT
vtaa akta aeenDlmų

Or. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRIOTAI

1801 Ro. Ashland Avenue
Kampa* ll-toa

Telefoną* CANAL MM — Ohta*C*
OFISO VALANDOS *
Kasdien StOO a. m. Iki • .»• p. m.
Tred. Ir Salt:
a. m. iki
f:S* B. m.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call Mll)way 0001
Ke». — HEMlock 1643.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 VVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo I—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737

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

2468 VVest 63rd Street

Namu tebrfonaa VIRglnia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094

Ofiso lr Bes. Tel.: LAFayette 7026

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien, Ifckiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet ir nuo 7 iki
1:20 vai. vakarai*

Sekmadlanlaia pagal susitarimų.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
Nedėliomis Pagal Susitarimą

šeštadienis, vaa. 23, 1342

D B A U O A B

VAKARAS

RIMTIES VALANDĖLEI
Nelaimėse dar energingiau turime dirbti
išgąsčio bei nusiminimo —
kokia laukia jų ateitis.
Pasitenkinimas mūsų gy
venimo dalimi padaro gra
žios įtakos mūsų sumany
muose. Nusivylimas esama
tvarka, nuliūdimas paeinąs
iš netikėtų aplinkybių nei
giamai atsiliepia geriausia
Paties atsimainymo neuž me žmoguje, nežiūrint kad
teko. Seno Įstatymo du gar ir bebūtų stipraus būdo ir
bingi asmens apsireiškė: nusistatymų.
Mozė ir Elijas su Kristumi j Ūkininkas pamatęs kaip
kalbėjosi, Jam teikė pagar gražiai javai, pilnomis grū
bą kaip įžymiausiam vadui. dų galvomis, siūbuoja der
Apaštalai džiaugėsi tuo re linguose laukuose, su šyp
giniu, nors nemaža turėjo sena sveikina kiekvieną sve
baimės. Iš džiaugsmo apaš čią. Sunku rasti ar net ti
talai buvo pasiryžę viską kėti, kad tas pats ūkinin
Kristui paaukoti.
kas, nelaimių (parblokštas,
Už kiek laiko, Kristus, dėl audros netekęs viso tur
žmonių akivaizdoje, ant Kai to, su tokiu pat malonumu
varijos kalno, tarpe dviejų ir šypsena visus priimtų.
piktadarių prikaltas prie Nelaimė atsilieps jo žodžiuo
kryžiaus, sukėlė tų trijų šir se ir veiksmuose.
dyse visai kitokius jausmus.
Kazys buvo stiprus vy
Tada jų širdis buvo kupina ras; darbas jam malonumas.
ne džiaugsmo ,ar laimės, bet Dažnai perspėdavo draugus,

Kristus pasiėmęs su sa
vim Petrą, Joną ir Jokūbą,
nuvykęs ant Taboro kalno,
tų trijų apaštalų akivaizdo
je atsimainė; Jo veidas spin
dėjo kaip saulė, Jo drabu
žiai pasidarė balti kaip snie
gas.

PADARE MAŽUS NUOSTOLIUS

Kai tik dienos kelionę atlikusi
Ir savo paskirtą užduotį pabaigusi,
Leisdamasi poilsiui toli vakaruosna
Ir slėpdamasi už akiračio dausuosna,
Gelsvai raudonomis spalvomis padabinus
Visą vakarų padangę, ir pagražinus
Aukštai bekraštėje erdvėj plūduruojančius
Ir oro jūrų platumoje plaukiojančius
Baltai pilkuosius debesius, saulė pranyksta
Už žemės krašto — į kitas šalis nuvyksta,
O plačiai išskėtusi savo tamsius sparnus
Ateina naktis, nešdama saldžiuosius sapnus,
Tuomet aukštojo dangaus tamsiuose skliautuose
Jo begalinių tolumų erdvių plotuose,
Milijonai žvaigždžių papuošia mėlynumą
Ir žavingai pagražina nakties tamsumą.
Dažnai, ir menas, palikęs savo bustynę,
Gražiai pasidabruoja žvaigždėtą mėlynę.
Džiaugiasi žmogus tuo vakaro malonumu
Ir susižavi taip gnažum dangaus puošnumu.
S. K. Lukas

Brookly, N. Y., sausio 20 d.,
kad reikia laimę ir nelaimę
priimti nuo Viešpaties. Ka
ziui tikrai nebuyo sunkeny
bių pildyti Dievo ar žmo
nių duodamus įsakymus.
Deja, sveikata jį apleido,
apgavyste nedorėlių turtų
neteko, galutinai buvo at
leistas nuo darbo.
Naujos aplinkybės, nesma
gumai pakeitė Kazio gerą
būdą. Tai atsitiko vienam
bet neapleidžia visų. Gera
pasisekimuose veikti, dar
geriau kai žmogus nelaimių
apsuptas nenustoja vilties)*
smarkiau net dirba. Apaš
talai susiprato laiku. Jų pa
vyzdys teprimena mums,
laimėje ar nelaimėje, sieki

Ultra-Violet Sunahine ir Infra' Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniais.

Telefonas: VIRgiiia 9493

MASSAGE

A. F. CZESNA, savininkas

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

Acme

(Įsteigta 1889 m.).

telepno**’

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PADfiKONfi

CLASSIFIED

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI
“LATHE OPERATORIAI. Pastovūs
darbai prie “defense" darbų.

BROWN LATHE & TOOL 06.
14 North May Street
HELP WANTED — MOTERYS

100 OPEKATORKV
Prie siuvimo
mašinų;
patyrusios,
prie “defense” darbų modemiškoje
priruoštoje dirbtuvėje.
Atsišaukite
asmeniškai prie W. V. Browning.

GENERAL SHIRT CO.
1922 So. Halsted St.
(8th Floor)
OPERATERKOS reikalingos; paty
rusios prie siuvimo moterių “slack”
siūtų lr "house-eoats". Pastovūs dar
bai. aukščiausias užmokestis.

H. HYMAN & CO., 230 8. Franklin

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo mašinoms ope
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.
SMOLER BROS.
2800 VVabansia Avenue
PASKUTINE

PROGA* *nu* 'kovo

10-toa. KOL NAUJI T,IRTAI
DAR NEIŠDUOTI
įsigykite modernišką 5-fletų gerą
namą už prieinamą kalną.
2-fletų. 5 lr 5 kambarių, geras
mūro namas.
Biznio namas. Storas lr 3 fletal.
Mainys ant mažesnio.
10-fletų

geras namas.

namas.

6-fletų
žesnio.

Mainys

ant

ANELIJA

JOŠEPH VIT.IMAS CO.
6753 So. Rockwell Street
Tel.: HEMlock 2323.
KAMBARIS IŠRENDUOJAMAS. —
Šilto vandens šiluma. Randasi Mar
ąuette Parke. Tinkamas pavieniam
ar vedusiai porai. Atsikreipkite po
antrašu:

6446

8.

MAPLFUOOD

AVE.

PASKUTINIS

CIŽINAUSKIEN®

(po tėvais Jučaitė)
'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 Išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą -Antaną lr sūnų Antaną;
seserj
Prancišką Zlaubellenę
lr Jos vyrą Nikodemą lr Jų
šeimą; 3 pusbrolius. Antaną.
Karolj lr Benediktą Ir Jo žmo
ną Trakšellus, lr daug kitų gi
miniu. draugų ir pažįstamų.
Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos draugijos.
Kūnas pašarvotas J. Llulevlčlaus koplyčioje,
4348 So.
California Ave. Laidotuvės Ivyks pirmad., kovo 2 d. Iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėta j Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švč. par. bažny
čią
kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta i šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras Sūnus. Se

suo. švogorts,
Gi m Inta.

Pabroliai

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi DirtttiriB
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Ir

r Aid. direktorius J. Llulevičius, tel. Lafayette 3572.

Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytala
iš Stotie. WHIP (1120). .u P. šaltlmleru.

PASITIKĖJIMO MUMIS
JONAS SLEDŽIUS
Gyveno 1928 Canalport Ave.
Mirė Vasario 25 d., 1942. 6:00
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoj,
VilkavISkio parap.

Amerikoje Išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime
5 dukteris: Oną lr žentą Jur
gi Puplls, Margaret lr žentą
George Klein, Lillian lr žentą
Peter
Deln,
Joseph Ine
lr
žentą Frank Šimkus, Stella lr
žentą Viktorą
K lėlaitis,
au
gintini
Thomos
Mačiokas;
švogerką
Marijoną Rkflrtenę.
R anūkus ir vieną anūkę lr
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Velionis priklausė prie Ro
žių Ir Lelijų klluho ir buvo
dramos artistas.
Kūnas paftarvotas 8. M.
Rkudo
koplyčioje, 718 West

18th

St.

Laidotuvės (vyks pirmadie
ni, Kovo 2 d. IS koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas- J Die
vo Apvaizdos parap. bažnyčią,
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dsikterys,
Augintinis. švogerką
ir Giminės.

žentai,
Anūkai

Tąldotuvlų direktorius R. M.
Skudas. Tel. MONroe 3377.

A.

REKORDAS

DOMINIKAS RUPftIS

SI firma vtrš 50 m. tos pačios

Kuris mirė Vasario 19 d. Ir
po gedulingų
pamaldi!
šv.
Jūrei o parap. bažnvčloje. pa
laidotas šv. Kazimiero kapi
nė— Vasario 23 d.. 1942.
šiuoml reiškiame gilios pa
dėkas žodžius kunigams:
S.
Or-A|ul
P Lukošiui. P. ftlnik"l. M. I. C. Ir kun. Ba
rauskui už atlaikytas namai,
dns už velionio* siela. Dėkojeme varg. nrof. A. Pociui.
Toliau dėkotame visiems gi
minėms. kaimynams Ir dran
goms 'už lankvma
pašarvoto
velionio koplvčlole lr nsrelkSt”. mums užuojautos žodžius.
Dėkojame šv. Mišių aukotolams Ir rrabnešalms Liet.
Keistučio Kllubo.

šeimynos rankose!

Dar dėkotame
Palaimintos
Lietuvos Draugijai, Liet. Kei
stučio
Pašeln'nlam
Kllnbul,
rietuvių
Piliečiu
Darbininkų
'išelplnlam Kllubnl Ir Ame
rican T^glon Frank Hughes
I’ast, už Jų patarnavimą.
Pagailos
d’la padėką
i-almynams
’vvavuslems
itėjusiems J

reiškiame
nuošlrvisiems giminėm,
Ir draugams dapamaldose Ir ~ Įr
kapines.

Dėkojame laldotuviu dlrekrjnt
Antanui M. Phillips už
tvarkingą laidotuvių surengi
mą.

Nuliūdus

Rupšienė
purai

Moteris

Ir

Marijona

pn«eiinial

Rt»-

PERSONALIZED MEMORIALS '
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTA:

JOHN W. PACHANKIS
Memher of the Lithnanlan Chamber of Gosnmeroo.

MODERNI Išvidini PARODA:

4535 W. W&ahington Blvd.
TeL ESTebrook 8645

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

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

KREIPKITĖS Į

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 0 y vak.; fteitad. ir Sekm. 0iki0 vaL

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 60th Avenue
Tel. CICERO 2109
8812 So. Western Avenue
Tel. GROvehUl 0142

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

TeL YARda 0781-0782
LACHAWICZ IR ŠONAI
2814 West 2Srd Plaee
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

ma

4 geri lotai prie parko, ant ku
riu galime pastatyti jums namą.
Taipogi parūpiname 1-mus mor
gičius nuo 5 Iki 25 metu už mažą
nuošimti lr lengvomis sąlygomis.—
Kam reikalingas morgičius. pašau
kite mus. Sutaupysite laiko ir pi
nigų. Rašykite ar matykite:

PAGERBIMAS

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
I Šią
Šia nModernišką Lietuvių Įstaigą!
IAI TREATMENTAI
ELEKTRIKINIAI

("Draugas”

CLASSIFIED

Žymesnių įvykių
kalendorius

visokius plūklus. Taisymas
(Draugijos, organizacijų Taisome
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
dėl "Free Catalogue” kai.
kuopos prašomos įsidėmėti Rašykite
navlmo sąrašo.
Prlsl ųsk lt e
plūklus
paštu
“parcel
ir tomis dienomis nedaryti post
”.
28 NO. LOOMIS STREET
parengimų, jei iš anksto ne
Tel. MONROE 1897
buvo išnuomuoti daržai ai
salės).
»
Gegužės 17 d. metinis Sv
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos seimas.
Liepos 19 d. šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Drgijos metinis piknikas Holv PRANCIŠKUS WITKOWSKI
Gyveno: 4722 S. Justine St.
Family Vilią (Labdarių ūMirė vas. 25 d.. 1942 m„
kyje).
1:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Centralinės organizacijos
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
arba apskritys, prašomi pra
Žerėnu apskr., Dūkštų parap.,
Veldzikėnų kaimo.
nešti Federacijos Chicago
Amerikoje Išgyveno 30 m.
apskričiai dienas savo pa
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Marijoną
(po
tėvais
rengimų, kad būtų galima
Sklraltė); 3 dukteris, Bemice
Malio y, Helen Kovarik lr Jacpaskelbti spaudoje ir tokiu
ųueline Mlngottl ir 3 žentus;
•
švogerj Nikodemą
Aboravlcz
būdu išvengti nesusiprati*
lr Jo sūnų Leonard lr daug ki
1942 m.
tų giminių, draugų Ir pažįs
mų, kokių pasitaikydavo
tamų: o Lietuvoje paliko seserj Veroniką Dudlenę.
mas amžinojo tikslo negali praeity. Kurios dr-jos pir
Velionis priklausė prie ALegion
Dariaus
lr
būti užmirštas.
A.B.C.J. miau pasirinko dieną, ar iš merlcan
Girėno Posto No. 271.
nuomavo (paėmė) daržą, ar
Kūnas pašarvotas John F.
Eudelklo koplyčioje, 4605 S.
salę, toms reikia atiduoti
Hermitage Ave.
Kol žmogus gyvens netur pirmenybę.
LaldotuvSs Įvyks pirmadie
to minčių tvaiku apsisupęs,
ni, kovo 2 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas J Šv.
ir jomis pats spinduliuos, to)
Kryžiaus par. bažnyčią, ku
Laikas — tai amžinas ne
rioje (vyks gedulingos pamal
jis bus bejėgis.
dos už velionio sielą. Po pa
pastovumas, amžinas bėgi
maldų bus nulydėtas j Švento
Kazimiero kapines.
mas
nebegrjžtančion
praei

VUMB
Nuoširdžiai kviečiame visus
tin.
t
gimines, draugus ir pažįstamus
9MH
Per didelis savęs vertini dalyvauti šiose laidotuvėse.
You
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
mas visuomet veda prie bru Žentai,
švogerts Ir Giminės.
So?
taliausio egoizmo.
Lai d. direktorius John F.
Eudeikis, tel. YARda 1741.
Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo br
tikėjimo.

Paulina Russian and Turkish Baths

Ęriešo submarinas pirmadienį apšaudydamas Kali
fornijos pakrantes padarė mažus nuostolius. Kareivis
Barney Hagen laiko rankoj metalą, kurį submarino šovinysi atplėšė nuo aliejaus šaltinio keltuvinio aparato,
Goleta, Cal.
Į -•*! 7'Tj

8

S. P. MAŽEIKA
8819 Litnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michigan Ave.
______ Pullman 9661_____
J. LIULEVICIU8
4348 S. California Ave.
Tel. EAFayette 3572
ANTANAS M. PHILLIPS"
8807 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908
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Gyvas reagavimas
Visų kilniųjų lietuvių didžiausias troškimas matyti
demokratijas, žygiuojančias po pergalės vėliava. Visų
tikrųjų lietuvių švenčiausias lūkestis, kad būtų perga
lėti baisūs diktatoriai. Visi taurūs lietuviai persiėmę
aukos ir pasišventimo dvasia. Jie nieko nesigaili Jung
tinių Amerikos Valstybių apsigynimui ir didžiajam lai
mėjimui, nes Jungtinių Amerikos Valstybių laimėjimai,
atneš ir pavergtiesiems laimėjimus — laisvę ir žmoniš
ką gyvenimą. Juk mes būdami laisvi, nieku būdu neno
rime, kad kiti būtų diktatorių pavergti.
Mes norime savo kraštui — Jungtinėms Amerikos
Valstybėms pergalės ir didžių laimėjimų, mes trokš
tame, kad pavergtiesiems būtų numesti nuo rankų ir
kojų vergijos pančiai. Mes to norime, nes esame žmo
nės. Juk niekur ♦ nėra tiąk kiliuos ir gražios širdies,
kaip Amerikoje. Kas nors badauja, ką nors ištiko ne
laimė — tuojau Amerika ištiesia jiems savo duosnią
ranką. Jos ranka siekia labai labai toli: ir Kiniją, ir
Indiją, ir Lietuvą.
Kaip šiandien Amerikoje tūkstančiai žmonių siel
vartauja, kad Belgijoje, Prancūzijoje vaikučiai neturi
gana maisto, kad Sibiro dykumose kenčia tūkstančiai
ištremtų mūsų brolių. Tai kilnios širdies pažymys.
Amerikietis į viską gyvai reaguoja ir gina žmonių
teises. Prieš kelias dienas pasklydo žinia, kad Cripps
įtikinėjo anglų parlamentą, kad Didž. Britanija pripa
žintų Pabaltijo kraštus Sovietų Rusijai, koks skaus
mas apsiautė amerikietį lietuvį, kaip jis gyvai pajuto,
kad toks žygis smarkiai sukrėstų žmoniškumą ir pa
kirstų demokratijomis pasitikėjimą pavergtų ir laisvų
tautų žmonėse. Todėl lietuvis gyvai reagavo į tokį
Crippso pareiškimą ir Chicagos vyriausias Lietuvos
Nepriklausomybei minėti komitetas pasiuntė rezoliu
ciją anglų parlamentui, ministeriui pirm. Churchill,
prezidentui Rooseveltui ir Hull dėl šio Crippso pareiš
kimo ir nušvietė tikrąją dalykų padėtį, kad sovietai ne
gali turėti jokių pretenzijų į Lietuvą. Šios rezoliucijos
tekstas tilpo vakar dienos “Draugo” pirmame pusla
pyje.
z
Kada mūsų tautos atsimetėliai — komunistai ver
gišku atsidėjimu padeda bolševikams slopinti mūsų
nepriklausomo gyvenimo siekimus — begalo skaudu
ir liūdna. Ir pragarišku uolumu mūsų tautos išsigimė
liai dirba ir varo propagandą, kad mūsų broliai lietu
viai vėl bolševikiškon vergijon pakliūtų.
Vakar Chicago Sun pranešė, kad iš Londono atskrido
Winant į Washingtoną daryti spaudimą, kad Jungtinės
Amerikos Valstybės pripažintų Sovietų Rusijos pre
tenzijas į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Winant, Ameri
kos pasiuntinys Anglijai, turėjęs pasimatymus su Chur
chill, Maiskiu, Edenu ir kitais.
Laikraštis Chicago Sun pastebi, kad dėl Europos
pertvarkymo Anglija nieko nedarysianti, pirm nepa
sitartus su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis.
Labai džiugu, kada atsiranda tūkstančiai Amerikos
lietuvių, kurie gyvai reaguoja, kad brolis lietuvis ne
turi būti niekam parduotas, jis turi būti laisvas ir ne
priklausomas.

Dabar atėjo laikas rūpintis visu stropumu Lietuvos
laisvės reikalu.

— Aš dažnai galvoju, kad didžiausias nusikalti
mas, kurį papildė Hitleris, buvo tai pažeminimas!
sunaikinimas kUaių jaunimo savybių — entuziazmo,
pasiaukojimo, dievotumo, — ir to jaunimo nubloškimas į žemą tarnybą materialiniems dalykams. Tą
viską Hitleris padarė siekdamas neleistino dalyko,
kad Vokietija pasidarytų viešpačiu pavergto ir vHties netekusio pasaulio”.
Toliau lordas Halifaksas pabrėžia, kad demokra
tijų uždavinys po pergalės bus perauklėti tą 80 mili
jonų tautą. Kad tą demokratijos įstengtų padaryti, jos
pačios turi būti gyvo, liepsnojančio tikėjimo.
— Žmogus, — kalbėjo Halifaksas, — iš esmės yra
dvasinė būtybė. Giliausis ir tikriausis auklėjimas yra
atskleisti žmogui kokie turi būti jo santykiai su ta
Galybe, Kuri yra anapus ir Kuri didesnė už jį patį, —
ir išmokyti žmogų kasdieniniame gyvenime padaryti
išvadas iš savo tikėjimo.
Mes dirbame išvien, nes mes tikime, kad žmogaus
laisvės teisė yna verta bet kokių aukų. Dangus žino,
ar mes viską pasieksime, kas pateisintų tuos baisius
nuostolius, kuriuos karas neša. Tik du dalyku juos at
pirktu. Pirmas — aš tikiu, kad per šį karo kryžių tau
tos supras, kad laimė glūdi ne medžiaginiuose daly
kuose. Žmonės eina prie to, kad naujai supras senąją
tiesą: “Ką žmogui padės, nors jis visą pasaulį laimė
tų, savąją gi sielą pražudytų?”
'Antra, aš tikiu, kad audroms praūžus mes bendrai
prieisime svarbios išvados, kurią Nurse Cavell taip
yra išreiškęs: “Vien patriotizmo neužtenka”, kad “rei
kia dar aukštesnių ryšių ir nusistatymų, kurie paska
tintų visas tautas darbuotis bendram žmonijos labui”.
K. J. Prauskis

Lordas Halifaksas, buvęs britų užsienio reikalų mi
nisteris, o dabar britų ministeris Jungtinėse Amerikos
Valstybėse pasakė įdomią kalbą, kurioje iškelia labai
svarbų religijos vaidmenį atkuriant naują pasaulį (jo
kalba buvo išspausdinta “Bullet. From Britain” Nr. U,
š. m. vasario mėn. 18 d.). Lordas Halifaksas pristmipjs Hitlerio kovj su religijaj sakoj___________________

(“Draugas*
sario 28 d.)

1917 m. va-

Hartford, Coniu... L. Vy
čių 6 kuopa laikė mėnesinį
susirinkimą, kuriame nutar
ta kreiptis prie centralinės
Vyčių valdybos ir ją pra
šyti, kad ji pasistengtų prieš
seimą pagvildenti laikrašty
amatų mokyklos steigimo
klausimą. L. Vyčių 6 kuopa
suruošė “kepurinį balių”, į
kurį atėjo labai daug žmo
nių, su įvairiomis kepurė
mis. Už įdomiausią kepurę
buvo paskirta dovanų dien
raštis “Draugas” visiems
metams. Dovaną laimėjo vie
na, taip vadinama laisvų
'pažiūrų, mergina. Ji spyrės
nenorinti “Draugo”, bet vy
čiai savo nutarimo neatmai
nė ir paskirtą dovaną jai
įteikė. Pelno nuo šio pasi
linksminimo liko $150.
•

Vakar bučiavosi, šiandien skandinasi

Nebeliko arklių Lietuvo
je... Vokiečių kareiviams už

Seniai jau daugelis jautė, kad lenkų kitados pada
rytoji sąjunga su vokiečiais labai įtartina. Dabar len
kams tenka skaudžiai, net ir persunkiai nuo savo va
karykščių bičiulių kentėti. Lenkų spaudos agentūros
pranešimu, vokiečiai išleido įstatymą, kad ant visų
namų ir visų hutų durų, kur tik gyvena lenkai būtų
išpiešta didelė raidė “P.” General gubernatorius Fran
kas išleido įsakymą, kad visi lenkai, gyvenantieji general governmente (buvusioje rytinėje Lenkijoje/ nusto
ja Lenkijos pilietybės, pasidarydami Staatenlose (ne
turį savos valstybės). Lenkai nebėra Lenkijos piliečiai.
Lenkijoje skurdas ir badas. Varšuvoje juodojoje rin
koje už svarą duonos tenka mokėti net iki 1 dol. 60c.,
už svarą lašinių net iki 5 dolerių mūsų pinigais.
Lenkų bažnyčios daug kur uždaromos, net paverčia
mos sandėliais ir tvartais. Taip Poznaniuje, šv. Jono
bažnyčioje vokiečiai ėmė statyti savo arklius. Rezurekcionistų bažnyčia paversta sandėliu, į kurį deda
drabužius ir daiktus, paimtus nuo žuvusių ir sužeistų
vokiečių karių.
Tai nenaujiena. Buvo laikai, kad ir Napoleonas bu
vo pastatęs arklius Zapyškio bažnyčioje. Dar ir dabar
rodomos arklių apgraužtos krotelės. Bet bažnyčios

imtoje Lietuvoje ir Kurše
trūksta mėsos. Dažniausia
maitinasi žuvimi, kurią gau
do upėse ir ežeruose. Ka
dangi žuvų nebeužtenka, vo
kiečių karo vyriausybės įsa
kymu atimami iš gyventojų
paskutiniai arkliai. Jie ga
benami į Mintaują, Liepo
ją, Tilžę arba į kitus mies
tus, ten skerdžiami ir ark
liena maitinami ne tik ka
reiviai, bet ir gyventojai.
Ką vokiečiai darys netekę
arklienos.
•

Zapyšky dabar net dvi ir tikinčiųjų gausos skaičius.

Kaip naciai engia pavergtuosius
Kuo daugiau vokiečius spaudžia rytų fronte, tuo vo
kiečiai daugiau spaudžia okupuotas tautas, tarytum
norėdami kiekvieną gyvasties šyvą iš jų išspausti sa
vo armijai. Olandų spaudos agentūra praneša apie nau
ją vokiečių nuostatą Olandijoje: kas “nusikals” veng
damas atiduoti vilnonius drabužius, renkamus reicho
kariams rytų fronte, galės būti baudžiamas net mir
ties bausme. Taigi — vilnonius rūbus ar gyvastį! Bet
lazda turi du galu — patiems vokiečiams kad tik ne
reikėtų fronte atiduot ne tik vilnonius rūbus, bet ir
gyvastį...
Vokiečių oficialiniu pranešimu reiche dabar yra 2,160,000 svetimšalių darbininkų, jų tarpe apie 1,000,000
lenkų. Jie kaip beteisiai vergai turi dirbti nugalėtojams.
Tai oficialinė statistika, neoficialinė gali būti dar di
desnė. Pagaliau kone visos Europos tautos tik tiek lais
vės teturi, kiek vokiečiai joms duoda. Bet auganti de
mokratijų galybė mobilizuojasi ir mes tikime, kad ji
atneš Europos žmonėms žmonišką gyvenimą.
J. Cikaginis
- b' -.

Rusai iš bėdos kariauja
Hitleris papildė didžiausią nusikaitimą

šeštadienis, vas. 28, 1942

"N-nos” apie rasų bolševikų karą taip rašo:
“Daug geriau, kad rusai prieš Hitlerį kariauja,
negu kad jie su juo draugautų. Bet jie kariauja tik
tai iš bėdos — dėl to, kad jie buvo užpulti, o ne dėl
to, kad jie nori padėti demokratijoms. Kur Rusija
nėra puolama, tenai ji su demokratijomis nekoope
ruoja. Todėl Jungtinės Tautos negali priimti bendro
plano ofemyvtam karui. Tai yra silpniausias punk
tas įj grograme.”

Žinios iš Lietuvos... LaikPaštis “Dabartis” praneša:
Lietuvoje darbininkų užtek
tinai, nes liko daug jauni
mo. Žibalo visai nėra kai
muose degina balanas, mies
tuose elektra. Muilo ir cuk
raus visai nėra, vartoja sa
chariną ir šlyną. Mokyklų
vokiečiai netrukdo steigti.
Švenčionyse atidaryta liau
dies mokykla, į kurią netil
po viai vaikai, todėl rengia
si atidaryti kitą mokyklą.

Po svietą pasidairius
Kai popiečio valandeiį,
dantis bekrapštydamas, pa
siimi pavartyti “Daugo” pa
geltusius lapus, tai iš Ame
rikos lietuvių, išvirtusių vi
sokiais cicilistais ir parmazonais gyvenimo ir darbe
lių funių prisirenki pilnas
kišenes. Štai, jums pora ant
delno.

Baltimorėje vasario 4 d.,
1917 metais, lietuviški cicilistai ir kitokie parmazonai
buvo surengę A. Bulotai
prakalbas. Bulota buvo toks
ponas, buvęs caro dūmos
atstovas, atvykęs iš Lietu
vos su savo žmona ir rašy
toja Žemaite, sakoma, bu
vo Bulotos tarnaitė ir čia
važinėdamas rinko aukas ei
cilistų fondui. Kur važiuo
davo Bulota, ten važiuoda
vo ir Bulotienė ir Žemaitė.
Taigi, Baltimorėje pabai
gus Bulotai kalbėti ant
scenos užėjo juodai pasi
puošusi “moteris”, juodu
velioniu uždengus savo veidą
Skurdas ir badas Rusijoj.

Rusijos gyventojai kenčia
skurdą ir badą. Kaip Petra
pilis, taip ir kituose dides
niuose miestuose visokios
komisijos ir komiaij ėlės
svarsto ir riša maisto klau
simą. Skaitlingi būriai pa
bėgėlių iš Lietuvos, Lenki
jos, Rumunijos ir pietinės
Rusijos užplūdo didesniuo
sius miestus ir ten badmiriauja.
Tautos šventė.... Greit ateina šv. Kazimiero šventė
— tautos šventė. Mums ši
šventė yra brangi, todėl tin
kamai ją atšvęskime. Lie
tuva, okupantų prislėgta,
negalės tinkamai tą šventę
minėti. Bet pusė milijono
jos sūnų, atkeliavusių į lais
vės šalį — Ameriką, iškil
mingai privalo švęsti.

ir padavė Bulotai poperiu
apdengtą gėlių buketą. Bu
lota linksmai nusišypsojo
išvydęs, kad jam duoda bu
ketą, ir mandagiai “mote
riai” už jį pasikloniojo. Tei
kusi buketą moteris nu
ėjo nuo scenos. Ir koks bu
vo Bulotos ir jo palydovių
nustebimas, kada, numetus
irods

tai buketas iš dagių, usnių
ir kitokių piktžolių. Vidu
je gi to buketo stypsojo mu
lo apgraužtas korno staga
ras.
Publika kvatojo pilvus su
siėmus, o Bulota su savo
palydovėmis sėdėjo ir jau
tėsi taip, lyg būtų prūsoką
prariję.
Arba, štai, kitas.
Kai Skrantuose gyveno be
die vių karalius dr. J. šliu
pas, kuris turėjo didelę nodieją, kad neužilgo Amerike visos bažnyčios bus pa
verstos šiovais, o kunigai
iškarstyti varpnyčiose, kad
greičiau tokie čėsai ateitų,
pasikvietė į pamacę parmazoną Mickų, kuris, Kol pa
liko nezaliežninkų vyskupu,
turėjo pereiti net tris “šven
timus”. Pirmas “šventimas”
buvo Čikagoj vienoj bučer
nėj, kur bedirbdamas dešras
jas sugadino; antrą “šventi
mą” gavo nuo kokio tai pa
lioko; o trečias, pats svar
biausias, buvo atliktas jau
Skrantuose ir šį, pastarąjį
Mickui suteikė nigeriai,
kuomet, sakoma, jis buvo
padaręs vienoj vietoj įtarti
ną vizitą. Po pastarojo
“šventimo” bedievių kara
lius dr. J. šliupas turėjo
net ilgokai gydyti Mickaus
išmuštą koją.
Tai tokie anais metais bu
vo lietuviškų cicilistų ir
parmazonų darbeliai. Kitą
sykį padėsiu ant delno ki
tokius, taip pat “gražius”
jų darbelius.
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DRAUGAS

šeštadienis. ”nA- Rechmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte.
(Tęsinys)

BAKAS

NAKVYNE PIRATŲ SALOJE
- Prie vėžliu skerdyklą - Hetikėta susitikimas
su kardinolu. - Amerikietis vyskupas šnekina
lietuviškai. - Laivyne leitenantas tarnauja
Mišioms. - Miestas saloje, bet neturi vandens.
- Ka pasakoja aviatoriai.

f&nnyWise

Totai Dtfens'”

k

3 Itetp coffee fresh and Havorful, store it in the retrigeritor—and buy no mote than a
week'< lupply. You'll ūse lesa
coffee per cup if you follow these
limpi e tūle*.

T

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
Kq mačiau keliaudamas, per įvairius

kraštus, į laisvės šalį.

Matote, visai mokslišku metodu priėjau, koks turi
(Tęsinys)
būti sovietų žmogus. Prašau, pasižiūrėkite, pavyzdžiui,
Kaip Jums einasi!
Nenusigąskite. Key West
j mano švarką! Ir matote, ar jis ne sovietiškas? Jis paa. Bolševikai Visiems Amžiams Atsižadėjo Nuo
siūtas iš geriausios užsienietiškos medžiagos, aš jį įsigi- saloje dahar gyvena ramūs
j. kur faa amerikietis!
Pretenzijų Į Lietuvą.
jau per vieną partijos narį. O jis atrodo sovietiškesnis amerikiečiai. Tik seniau čia Vyskupas įįmoko tuos lietuuž seną, suplyšusį, nušiupusį inteligentišką apsiaustą buvo piratų sala. Ji tikrai viškus žodžius taip ir nepa-;
Sovietų Rusija, 1920 m. liepos 12 d. ir 1926 m., sutar
Vladimiro Vasilevičiaus. Žiūrėkite, koks stilius: pusiau ' patogi tiems jūrų vanagams, tyriau _ išsiskubino į savo
timis su Lietuva, aiškiai pripažino Lietuvą laisvą ir ne
kariškas kirpimas, lyg sportiškas ir salioninis rūbas, vi iS čia galėjo pasiekti dau- automobUį mielal Syp8oda.
priklausomą valstybę ir visiems amžiams atsižadėjo nuo
gelio
laivų
kelius.
durys tarp smokingo ir frenčiaus, žodžiu, lygiai toks,
pretenzijų į Lietuvos kraštą.
masis ir draugiškai kraty
kaip GPU vyrų ir koperatininkų...
Invest the pennies ssved in DBI
1920 m. liepos 12 d. Sovietų Rusijos sutartyje su Lie
damas savo pakeltą ranką.
Pirmą kart ragauju
FENSB SAVINGS STAMFS. Uacle
— O kokia yra tikroji linija, kurios laikantis
tuva pasakyta:
Berods tai buvo Atlantos
Sim can ūse every cent you can
spare from your houcebold budget
padarytas valymas, — pertraukė Irena Karpovą.
i
“Rusija be atodairos pripažįsta Lietuvos valstybės
Encourage your husband to coPirmas nuostabus daly- vyskupas.
Oficialiai pirmiausia bus imama dėmesin blogos
! savarankiškumą ir nepriklausomybę su visosais iš tekio
operate with any plan for pay roll
savings that bis company may in
studijos, neoficialiai vienintelis matas — klasių kovos ^a8’
mes &a pamatėme Leitenantas prie altoriais
l pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis ir gera
stitute lot DEFENSE B0ND pur— vėžlių prūdas. Prigaudy-, Nei nebesakau, kad toje
rhases—for War Needs Moneyl
nesupratimas ir nepageidaujama kilmė.
* valia visiems amžiams atsisako nuo visą Rusijos suverta
okeane
jų
daugybė.
Subuvuaioje
piratų
aa
ioje
nakTuo tarpu pradėjo verkti vaikas, ir aš turėjau išeiti,
---------------------------------- - niteto teistų, kurių ji yra turėjusi lietuvių tautos ir jos
mesti
į
užtvertą
prūdą,
kaip
tls
pražjo
mums
ramiai
tuo būdu negalėjau girdėti viso pašnekesio.
atvykę tų salų pasižiūrėti,! teritorijos atžvilgiu.”
paršiukai j prūdą jie sau allaint patogiame ir pigia- — šnekėjo jie.
i 1926 metų sutarty tarp Sovietų Rusijos ir Lietuvos
Kovo 30 d. čia rangosi, tingiai varto me kataliko vyro viešbuty,
— Kokios Jūs kilmės?
pasakyta:
savo kietas kaip rages nu- Mane tik
nu3te
bino,
•
r ——. Aš iš vokiečių
pra
“Kiekviena susitariančioji šalis pasižada suritarikyti
Antrojo kurso sąrašai “išvarytų” jau beveik visi iš
garas. O dideli. Sėstumės, kai besiruošiant laikyti šv. <' šneko renas.
■uo bet kurių agresijos veiksmų prieš antrąją šalį.”
kabinti. Vakar nuėjau į universitetą pasižiūrėti dalykų,
rodos, ant jo kupros ir joki Mišias atėjo patarnauti lai-* — Q jei reikėtų į frontą Sutarty randame ir toki paragrafą, kuriame numatoma,
stovio. Sąrašai kabojo antrajame aukšte ir prie laiptų.
per jurą, kad tik jie netu- vyno leitenantas. Su gra-! stoti su vokiečiais,
kaip kad kilus konfliktui tarp šių valstybių, jos susitaria skir
Laiptai buvo visai užsigrūdę studentų, kurie labai susi
retų kvailo papročio
Pa , ii« žibančia uniforma, jau tada?
ti taikomąsias konusijast.
jaudinę aplinkui lakstė, vienas antram svaidydami trum sinerti.
pradėjusiais
žilti
plaukais.
—
Tai,
aš
čia
gimęs,
čia
1939 m. spalių 10 d. Sovietų Rusija pasižadėjo nesi
pas pastabas. Vėl krito man į akis jų pasibaisėtinai
Vargšai,
jie
gal
ir
nejau

Jis
jau
buvo
priėjęs
komuaugęs,
|aš
jau
amerikietis,
kišti į Lietuvos vidaus gyvenimą.
vargingas apsitaisymas. Jie visai nepanašūs į buvusių
čia
kad
plauko
jie
prie
pat
uijos
(kasdien
ateina),
jau
ir
su
visais
ui
Ameriką
koKai daugelis, po 193© m. spalių mėnesio pasirašytų
laikų studentus, kokius mes buvome įpratę matyti!
skerdyklos, kur juos už die būvo tarnavęs dviem Mi- voaiu.
Sovietų Sąjungos sutarčių su Estija, Latvija ir Lietuva,
Šalia manęs nervingai šaukė jauna studentė:
nos kitos įvilks.
šiom, atėjo ir man padėti.: _ Daug dabar turite dar- kuriomis buvo įsileista rusų boBevikų kariuomenės gar— O Leninai! (Dabar atėjo į madą vietoj “o Dieve”,
' nizonai į tuos kraštus, pradėjo baimintis dėl Pabaltijos
Vėžlių mėsa nebloga. Ra Rimtai, gražiai rankas ant bo?
sakyti “o Leninai!”) jie sako, kad ir aš tarp “išvarytų”! gavau ją pirmą kartą. Nors krūtinės sukryžiavęs jis lai- i — Lakai. Esame aviaci-1
kraštų sovietizacijos, tai 193© m. spalių 31 d. V. MeEotov,
Ką aš dabar pradėsiu?
čia baisiai pigūs vėžiai — kė vienoje rankoje vyną, ki- jos yn^kanikai
Buvo labai sunku prisigrūsti prie sąrašų. Jie buvo lobsteriai, tik po 60c už toje vandenį prieš juos įpil- • — Bet jus išleidž’a iš ka- užsienių reikalų komisaras, kalbėdamas Aukščiausioje
Sovieto sesijoje, pareiškė:
iškabinti viduryje koridoriaus, kaip tik toje vietoje, kur porciją, bet aš panorau švie damas į kieliką. Leitenan- reivinių?
“Mes stojame už skrepuftngą lr tikslų sutarčių vyk
tamsiausia.
žienos ir už tiek pat pinigo tas! Kaip giliai religingų
_ Kas aštuntą dieną, kas dymą. .. ir mes pareiškiame, kad visos nesąmonės (kurios
— Kiaulystė! Jie tyčia iškabino sąrašus tamsiau gavau pietus su vėžlio stei- inteligentų mes turime!
sekmadienį turime off.
yra skleidžiamos) apie Baltijos kraštų sovietizavimą yra
sioje vietoje! — kažkas pastebėjo.
ku. Mėsa jų kažkaip — nė Vanduo iš už 140 mylių
! _ Ar esate tikri, smmš< i (skleidžiamos) tiktai mūsų bendrų priešų ir autfooviett— Yra dalykų, kurie bijo šviesos! — atsiliepė iš tai žuvies, nė tai vėžio, nė
— Mūsų miestui, — kai-1 te japonus?
, nių provokatorių interesuose.”
minios kitas balsas.
tai taip gyvulio. Kažkaip bėjo klebonas pakvietęs pas
— Yes, bet darbo bus, jie,
Taigi matome, kad Sovietų Rusija savo sutartimis
save pusryčiauti, — vyriau labai toli.
Studentai užbraukinėjo degtukus ir jų šviesoje su ! vidury tarp tų
au Lietuva pripažino Lietuvą laisvą ir nepriklausomą
sybė milijonus skiria. Tre
baime ieškojo savo pavardžių prie didelės lentos, kur Į Vargšė Lietuva! _
Kaip armijos dvasia? valstybę ir atsižadėjo visiems amžiams nuo bet kokių
jetas milijonų išleista ke
buvo daugybė sąrašų. Išvien girdėjos nusiminusių stu- sako kardinolas
Puiki. Kovoti nebijo pretenzijų į šį kraštą. Taip pat Sovietų Rusijos vadai
liams
pagerinti,
tiltams
į
>
Mes
turime
geriausią aprū- savo kalbose pabrėžė kad jie stovi už skrupulingą ir tik
dcnčių dejavimai. Ant suolų prie sienų sėdėjo šie nelai
Pirmas
mūsų
rūpestis
—
mūsų salą ištaisyti. Dahar' pinimą. Tik tie anglai, va, slų sutarčių vykdymą. Tokia yra teisinė ir žodžių būklė.
mingi žmonės ir verkė; jų verksmas draskė širdį, jos
susiieškoti
bažnyčią.
Tik
ke

šalia kelio deda “paipas”. žiūrėkite, vokiečių laivyną
buvo labai nusiminusios. Buvo daug priežasčių, dėl kurių
lionėse aiškiai pajunti kaip Atves mums puikų geriamą I praleidžia...
tikrai reikėjo nusiminti. Būti išmestu iš universiteto,
miela priklausyti prie dide- vandenį iš užu 140 mailių.
— O kaip su valgiu?
reiškia tą patį, kaip būti pasmerktu mirti. Toks nelaiBet 1940 m. birželio 15 d. rusų bolševikų kariuome
minga s negalėjo tikėtis gauti kur nors vietą arba įsi- Į J®9 .
bendruomenės, Dabar mes geriamo vandens
— Mums duoda gerai. Ir
kurios bažnyčias rasi visa neturime. Aš surenku lie visokių kitų gėrybių, pra nė, pasiųsta Stalino ir Molotovo, okupavo Lietuvą ir Mas
mušti į profesines sąjungas.
me pasaulyje.
taus vandenį nuo mūsų baž mogų turime už dyką: “naū- kva padiktavo Lietuviai savo bolševistinę santvarką. Rusų
Tuo tarpu, kai studentės rodė viešai savo nurimau
— Maris Stella, Jūrų nyčios ir kitų parapijinių viai”, bowling visokios spor bolševikų vadai tokiu būdu sulaužė savo sutartis ir uždė
jo vergijos pančios ant lietuvių rankų.
mą, studentai laikėsi vyriškai, galvodami naujus planus. žvaigždė — buvo vardas jė namų stogų ir geriame. Yra to rūšys.
Rusai bolševikai okupavę Lietuvą, greit paskelbė
Jie su didžiausia panieka spjaudė į žemę, rankas įsikišę zuitų bažnyčios, skirtos Ma čia daug gerų katalikų, bet
— Kokie santykiai su ka
liaudies seimo “rinkimus” ir pastatė savo kandidatus,
į kelnių kišenes šen ir ten laipiojo laiptais, galvas pa rijos garbei. Greit prisista yra ir tokių žmonių, ku rininkais, su ofieieriais?
numatytus Maskvos.
lenkę ir giliai susimąstę. Visų akyse spindėjo panieka, tė ir klebonas, vienuolis. riuose dvasia nuo ispaniškų,
—
Jie
kaip
mes.
Aš
mįsli1940 m. liepos 14-15 d. įvyko liaudies seimo “rinkikuria vienas antrą drąsino ir kėlė dvasią.
Vienmarškinis, rankoves at piratų laikų — kiti nežino
nu
niekur
geresnių
nerasį
mai.
”
Lietuviai neturėjo teisės statyti seimo kandidatų,
nė kas kurio tėvas...
Vėl praėjo pro mane dvi studentės; viena iš jų ver siraitęs :
tum.
Negalėjo siūlyti nei apskričiai, nei valsčiai, nei paskiros
— Atleiskite... klebonija Nuostabus medis
kė, antroji jai prikaišiojo:
i grupės seimo kandidatų. Rusai bolševikai, okupavę Lie
Prieš išvykdami dar kar Pakelėse šypsniais
— Na, pasakyk man, kam tu šitą vilnonę suknelę pas mus dar neužbaigta.
tuvą, sudarė vieną kandidatų sąrašą, nustatė tam. tikrą
vilkėjai, eidama į universitetą! Matai, dėl šios suknelės Pats noriu įrengti svečių tą pasigrožėjome nepapras- sveikino mergaites
kandidatų skaičių ir pasakė:
kambarį”.’
tu medžįu prie bažnyčios.
tu esi “išvaryta”!
Važiavome šnekučiuoda-.
—de, balsuokite už šį “kandidatų į seimą” sąrašą.
ia žiMjo oke
— Bet ką aš galėjau padaryti? — teisinosi antroji,
Ką jūs pasakysite — Jo storosios šaknys - auga , Q fal
Lietuviai susipažinę sa pastatytais į liaudies seimą
— Tai buvo mano paskutinė suknelė, persiūta iš senos ! mums bešnekant praveria viršum žemes, paplokščios, ano vandenys. Ant lengvų!
vilnonės suknios mano motinos, kurią ji turėjo iš jau- duris, pamatome augalotą kaip gyvatės, kaip vientisa bangų supėsi pelikanai. Ke kandidatais, pamatė kad tai beveik visi yra rusų bolše
nystės laikų!
[dvasininką su raudona pa- tvora rangydamosi nuo me liu gi dardėjo daugybė ka vikų klapčiukai; gal tik para kandidatų turėjo dar šiek
tiek lietuviškos širdies;
džio.
kaklinc
riškų sunkvežimių. Mergai
Po kiek laiko pasisekė man prisiraušti prie lentos;
Lietuviai, trokštą laisvo ir nepriklausomo gyvenimo,
— Aš čia tik lentomis a— Kardinolas Dougherty!
Nataša mane siuntė pažiūrėti, ji pati pasiliko namie. Ir Tsip, ir jis čia atvažiavo | tidalinčia ir būtų puikus^ bi tės su šypsena ir smagiais pamatė, kad rusai bolševikai tokiais pastatytais į seimą
rankų mostais sveikino pra
Nataša buvo tarp išmestųjų dėl menkos pažangos moks
tems avilys, — gyvai šne važiuojančius harfus. Pas kandidatais ir tokia “rinkimų” tvarka skaudžiai iš jų ty
y
ach
ta
beatostogaudamas.
le! Ji turėjo maksimumą pa kalbinimų!!! Išmestųjų pačiojasi ir juokiasi. Todėl lietuviai pasiryžo laudies seimo
~
Su do i esi kėjo mielas bitininkas kun. kui sunkvežimius riedėjo pa
vardės daugumoje man buvo pažįstamos, daugiausia ki- Pasisveikinome.
*
“rinkimus” boikotuoti.
.
.
.. .
xx, . .
»—a •
-xpratarė: Paškauskas, žiūrėdamas į, trankos. Jos kol kas nieko
1 usnį
is Rviesuomenee
seimų: gydytojų,
mokytojų,
inži, kad..mes lietuviai,
», ,
„ „
Kai rusai bolševikai pamatė lietuvių nusistatymą, iš
gražią kertę, susidariusią iš nesveikino....
, ...
. . . . 7
... . .
i*. • tBe
> — Vargše
Lietuva. Po žodi
menų, dvasininkų,
teisininkų,
valdininkų
vaikai.
®
.
visų pakampių jie ėmė Šaukti:
tų šaknų.
išimties buvo pašalinti vaikai fabrikantų, pirklių, buvu- suaQetę J”®8 1S^
mies
Kada ir kur jos giltinės
—Kas nedalyvaus liaudies seimo “rinkimuose,” tas
Mes paimame du kareiviu
<uų policininkų ir žandarų. Įdomus dalykas yra su dviem i
r
.
balsu sukauks?!
bus liaudies priešas ir mes su juo pasielgsime kaip su išdvynukėm, kurios studijavo kartu su Nataša antrame i P . apK°8, i
wv,e
Iš
miestelio
traukėme
į
.
daviku.
K. J. Pranskis
kurse. Viena buvo gabi ir darbšti, ji buvo pašalinta. An mažai ir skurdžių bakūžių. šiaurę, atgal į Mi arai. Ant
Tokiais ir panašiais šūkiais buvo nulipdyti visi
Nieko patrauklaus.
troji nieko nestudijavo, nieko nesuprato, bet mokėjo
kelio pastebėjome porą tam
Menkoje šių Laikų žmo miestų, miestelių ir sodžių stulpai. Tokiais žodžiais buvo
L’etuviški žodž’ai
prisiplakti prie partijos narių, ir toji pasiliko.
šiai mėlynų uniformų, su
gaus sieloje išgeso visos išmarginti visi laikraščiai, kurie jau buvo paglemžti bol
Pietų Floridoj
nykščiais atsuktais į tą pu
fialia manęs stovėjo aukštas, išblyškęs studentas.
ugnys. Jos tamsoje no tik ševikiškų rankų.
Per sodžius ir vienkiemius ėjo rusų bolševikų paslai
— Idiotai, ui ką jie mane išmetė, negaliu suprasti! ; Su buku gal ir išaugs į sę kur mūsų mašina riedė Dievui nėra vietos, bet ir
jo.
ir visus žmones ragino eiti balsuoti. Bolševikų paslai ūki
— tarė jis. — Mano tėvas tikrai buvo teisėju, bet jam didelį kurortą, jau ir da
stabui pasidarė ankšta.
—
Kodėl
jų
nepavežti.
Ka

ninkams sakė:
in irus, aš buvau trijų mėnesių. Mano motina buvo siuvė- bar atostogauja keletas ra
M. Gorki]
reivėliai.
Už
Amerikos
lais

—Jei jūs neisite balsuoti į liaudies “seimą," tai iš
ja, ir nuo ketvirtos klasės pats mušiausi į moks'us, vers- šytojų ir net vienas vyskuvę
kariaus!
jūsų nepirks valdžia nei bekonų, nei sviestos nei kitų pro
damaais pamokomis. Aš esu proletaras, ir kiaulystė ma- pas. Ekscelencija tikrai ma
Kas
bus
Ištvermingas
Bu
duktų Jei pase nebus pažymėta, kad jūs balsavote, tai
ne nustebino, kai ryto su
ne pašalinti!
Jie vikriai įšoko į auto
galui,
tos
bus
išgelbėtas.
karčiai jums atsirūgs.
tikęs zakristijoje paklausė mobilį.
bus ! vėžlio

mėsą

b.

iBu» daugiau.)

I

lierturiiksl:

— Mes į Mlaml, buvome

(M&t IG, W

Bolševikai

Sulaužė

(Daugiau bus)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TAUTOS GLOBĖJO DIENA MINĖSIME
PASKAITOMIS

West Pullmano
naujienos

sirašė 12 naujų narių. 1942

m. valdybon išrinkta: pirm.
— Louis Rimkus, vice pirm.
— Kaz. Zube, rašt. — Bro
nė Zubė, iždininkas — Jo
nas Andruška. Valdybon įėjo pavyzdingi jaunuoliai,
parap. mokyklos alumnai.

Kovo 1 d., parap. salėje
Moterų Są-gos 7 kuopa ren
gia pramogą Raudonojo
Kryžiaus naudai. Pradžia 7
vai. vakare. Bus atvaidinta
komedija, o po to “bunco”.
Visi kviečiami paremti kil
Praeitą sekmadienį prie
nų tikslą.
bažnyčios katalikų spaudos
naujas agentas M. KiupeVasario 18 d. katalikų lis, Sr., platino dien. “Draujaunimo klubas turėjo me- gą savait. “Laivą” ir Sta
tinį susirinkimą, kuriame į cijų knygutes. Reikia pasa-

šeštadienis. vas. 28, 1942
kyti, kad jam labai
sekasi.

gerai I šnekučiuoja, pasitaria, o po kupo S. Stritch reikale rinkto palošia pinoklį.
t liavos dr-jai Tikėjimui Pla-

Praeitą sekmadienį mo
kyklos vaikučių programa
šauniai pavyko, žmonių pri
sirinko pilna salė. Progra
moj buvo dainų, drilių, komedijėlių. Visa žmonėms la
bai patiko.

Brighton Park. — Mūsų zimiero diena, kiekvienas
gražiai ir teisingai tautai geras lietuvis, daugiau ne
likimas tikrai negailestin gu kada, tegul prašo jo už
gas. nes skyrė jai gyventi tarymo kankinamai tėvynei,
Šv. Vardo dr-ja per ga
tarp blogų, neteisingų kai kad per jo užtarymą Aukš
vėnią,
kas trečiadienio va
mynų. Gyvendama ji tarpe čiausias padėtų apsiginti
karą, po pamaldų, parapi
tų grobikų, visuomet buvo nuo dabartinių ir busimųjų
jos salėje turi draugišką su
teriojama ir visaip kandžio- neprietelių, kad suardytų
sirinkimą. Susirinkę pasijama. Tačiau niekada dar jos sūnų palaidūnų judošišnėra buvus taip nuskriaus kus darbus ir kad išlaikytų
ta, kaip dabar. Ne tik sve gyvus ir grąžintų į tėviškę HIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIII
timi priešai ją puola iš ry nelaimingus tremtinius.
tų ir vakarų, bet ir savieji
Brighton Parko Federaci
judai, išdavikai, ją išdavę jos 19 skyrius šv. Kazimie
baisioms kančioms, deda vi
ro šventę rengiasi minėti
sas pastangas, kad tik ji ne
paskaitomis, trečiadienį, ko
beprisikeltų laisva.
■i
vo 4 d., parapijos salėj', po i
Budriko Milžiniškas Užpirkimas Rakandų kada kainos
Matydami savo brangią
vakarinių pamaldų. Bus žy
tėvynę apsuptą neprietelių
buvo žemos padaro galima parduoti dabar
mūs kalbėtojai. Įžanga ne
iš visų pusių ir besidarbuo
už tikrai žemas kainas I
dami dėl jos laisvės, nepa mokama. Tad visi brightonparkiečiai
lietuviai
prašomi
mirškime savo darbus jung
ti su malda. Štai, artinasi susirinkti į salę tuojau po
mūsų tautos globėjo šv. Ka pamaldų.
Laisvutė

i PIRKITE RAKANDUS DABAR!!!)

Adolfo ir Onos Šaltukų Moterų Są-gos 2 kp.
vedybų sukaktis
narėms žinotina

Kaimynas
vo gerų kostumerkų. Pra
šom nepamiršti ir E. Lang
krautuvės, kur rasite įvai tutės; nori kuo daugiausia
rių tinkamų dalykų. Yra iš padaryti pelno. Mes joms
padėsime, jei skaitlingai at
ko ir pasirinkti.
silankysime. Beje, bus dar
ARD 9 skyrius kovo 1 d. ir graži programa. Tikietai
rengia metinę vakarienę pa po 50c.
rapijos ; salėj. Užpildykime
Oras, saulė, maistas sttp
svetainę, paremkime rėmė
jų darbuotę. Pelnas skiria rina kūną; sveikos mintys,
mas vienuolyno naudai. Vi kilnūs jausmai, dorybių vyk
sos rėmėjos dirba, kai bi dymas stiprina sielą.
I

Parapijos komitetas

z Trečiadienių ir penktadie-1 visiems įteikė vokelius, o
nių vakarais mūsų bažny- kitą sekmadienį bus link
čioję būna Kryžiaus Keliai liava tam tikslui.
Rap.
— Stacijos, žmonės skaitlingai pamaldose dalyvauja. 1
"

Asthma Mikus

Šv. Juozapo ir šv. Kry-_____
Baus

dr-jos

pirko

u.

s.

ap.

saugos bonų po $500. Gra
,rQ
žus dr-jų sumanymas pade
ti Dėdei Šamui.
Praeitą sekmadienį kuni
gai per visas Mišias šv. skai
tą laišką Chicagos arkivys-

Coughing, Gasping
Thanks to a Doctor'o prescriptlon called
Mrndaeo. thousands uow palliate terrlble rt«
currlng attacks of choklng. gaaping. couahtng. wneezlng Bronchial Aitnma by helplng
nature remove thlck ezcesa mucua. No dopts,
no įmokės, no lnlections. Just tasteless,
pleasant ta\>lets. The rapid. dellghtful palllatlvs action commonly h ei pi nature br ne
welcome aleep
••Ooo-aend.
A pr
printed
sleep—a "Ooc-send.
auarantee vrapped around each package oi
Mendaco lnaures an lmnedlate relund of
the fuU cost unless you are completely aatlsfled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under this posltlve money
back guarantee so get Mendaco from your
druggist today for only 60c. '
f

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.

i

Cicero. — Adolfas ir Ona
Cicero. — Narės M. S. 2galiukai, 1432 So. 48th Ct., ros kp. prašomos susirinkti
šiandie, vasario 28 d. mini į B. Remdžienės krautuvę
20 metų savo vedybinio gy kovo 3 d. 7 vai. vakare. Iš
venimo sukaktį. Kadangi ten visos važiuosime aplan
dabar gavėnios laikas, tą kyti seniai sergančią narę
dieną rimtai praleis. Savo M. Šneiderjenę, kuri jau še
intencija tą pačią dieną 7:45 ši metai, kaip paralyžiaus,
vai. ryto užprašė šv. Mišias ištikta kankinasi. ApgailėŠv. Antano parap. bažny damos jos padėtį, norime
čioj.
savo atsilankymu padaryti
Saliukai augina dvi duk jai nors kiek malonumo.
reles — Melaniją ir Sylviją.
Tegul nepasilieka nei vie
Vyresnioji, Melanija, jau na*, kuriai leidžia laikas. Da
trečias metas kai lanko Šv. lyvaukime skaitlingai. Ku
Kazimiero akademiją. Ji tą riai neparanku ateiti į krau
pačią dieną su savo tėve tuvę, gali važiuoti tiesiai
liais švęs, taip sakant, pas Šneiderienę, 4743 W.
“sweet sixteen” ir turės ma Maypole Avė., Chicago.
žą puotelę savo tėvelių na
Nesivėluokite. Išvažiuosi
muose, kur susirinks j>os ar me lygiai 7 vai.
timos draugės ją pagerbti.
A. Šatklenė
Jaunesnioji duktė, Sylvija,
lanko Šv. Antano parapijos
mokyklą.
Budriko programa Saliukai yra “Draugo”
skaitytojai ir rėmėjai per Sekmadienį 5:30 iki
6:80 — WCFL
daugelį metų. Geri parapi
Kas mėgstate pasiklausy
jonai, veiklūs draugijose, o
ypač daug darbuojasi lab ti gražių lietuviškų dainų
darių labui. Be to, čempio šį sekmadienį turėsite pro
nai tikietų pardavinėjime gos jų išgirsti per Budriko
geriems tikslams, ypač dnr. radio programą iš didžiulės
“Draugo” • parengimams WCFL radio stoties nuo
daug tikietų išplatina ir vi 5:30 iki 0:30 vakare, Chi
cagos laiku. Programą su
sados patys dalyvauja.
Ilgiausių metų ir geros darys rinktinės liaudies dai
sveikatos!
Rap. nelės bei keletas klasiškų
kūrinių, pritariant didžiulei
Biznierka EIz. Lang, 1904 radio orkestrai. Dalyvaus
choras ir Om Juozaitis, AkSo. Cicero Avė., atnaujino
“Draugo” prenumeratą 1942 vilia Ančiūtė, A. Chapas ir;
m. ir priminė, kad nepa kiti. Prie progos tenka pa
minčiau ateiti paimti vely stebėti, kad dabar Budriko
krautuvėse, 3409 ir 3241 S.1
kinio sveikinimo savo kos
tumeriams per “Draugą”. Halsted St., eina didelis žie-;
minis rakandų išpardavimas
Sako, taip svarbiose meti
nėse šventėse negalima pa nupigintomis kainomis. Pa- Į
miršti nepasveikinus ir sa tartina pasinaudoti proga. •

! tinti.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
ss

s,.

GAVĖNIA.............. ..
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS 1
Kiekvienas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
atgailos laike susikaupia ir rimčiau j gyvenimą žiūri.
Susikaupimui reikia ska'tyti gerų dvasiškų knyeų.
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.
GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!

5 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAI, po

$69.50

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAI. PO.............................. $59.50

BALTO PORCELINO PEČIAI, po............................. $54.50

LOVA. MATRASAS ir SPRINGSAI. ui .... .

$18.95

DIDELĖS. GRAŽIOS FLOOR LEMPOS, po ... $
9x12 MARVEL KARPETAI. po........................

6.95

. $ 16.50

MIDGET - MAŽUTĖS - RADIOS. po.................... $ 9.95

RADIO ir PHONOGRAFAS krūvoje, po . .

. $39.50

MALDAKNYGĖS
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota................................. ................................ $3.50
Paprasta ....................................................................... $3.00
“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00,
“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
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS RADIO CHICAGOJE VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSCIŲ

R.C.A. VICTOR - PHILCO - ZENITH - GENERAL
ELECTRIC, CROSLEY ir kitų

ELEKTRIKINIAI ŠALDYTUVAI - SKALBYKLOS - DUL

KIŲ VALYTOJAI ir daug kitokių įrengimų!
DEL JŪSŲ PATOGUMO KRAUTUVE ATDARA IR SEKMADIENIAIS

Joseph
F.
Bud
r
ik,
Ine.
DVI DIDELES KRAUTU^S
3241 ir 3409 S. Halsted St-

Yards 3088

LEIDŽIAMAS —
Žymus Lietuvių Radio programa iš WCFL, 1000 kil. Radio Stoties, Sekma
dienio vakarais, nuo 5:30 iki 6:30 p. m.

“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. I. C.) .................................................. $1.00 j
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $1.00
“Apmastymai Apie Švč. Jėzaus širdį” (Išvertė Kun.
J. Vaišnora, M.I.C.) ...................................................... 40
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
Petrauskas) ......................................................................... 351
“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 I :—

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė.,
TELEPHONE:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Į
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DRAUGAI

NAUJI ŽYGIAI BRIDGEPORTE
- Gražiai atnaujinta šventovė. - Misijas
ves tėvas Kidykas ir tėvas Maloney.

A. a. Kunigo Jono Navicko Fondas

1

ĮAMŽINO SAVO VARDĄ

Susirinkimai

Bridgeport.

a
Marųuette Park. ’4— ARD

Draugijos

Šv. Pętronėlės susirinkimas 8 skyr. visos narės prašo
įvyks sekmadienį, kovo 1 d.
Brighton Park. — Dr-stės 1 vai. po pietų parapijos sa mo? susirinkti kovo 1 die
ną prieš 8 vai. ryto, į para
Saldžiausios širdies V. J.
lei. Malonėkite visos narės pijos salę. Iš ten “in cęrpoNo. 1 susirinkimas bus ko
atsilankyti į šį susirinkimą. re” eisime į bažnyčią ir prie
vo 1 d., 2 vai. po pietų paA. Laurinaviche, rašt. šv. Komunijos. Susirinkimas
rapijos mokyklos kambary.
ARD 8 skyr. įvyks kovo 3
Malonėkite nariai laiku su
Moterų 1 d., 8 vai. vakare parapijos
sirinkti, nes yra daug kas Town of Lakę.
E. A., sekr.
aptarti. Taipgi atsiveskite ir! Sąjungos 21 kp. mėnesinis salėj.
naujų narių.
G. S. P. susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 1 d., 1 vai. po
Kam nors pavydėti reiš
Brighton Park. — Labdcu piet . parapijos mokykloje.
rių Sąjungos 8 kuopa laikys Visos narės prašomos atsi kia laikyti save žemesniu.
mėnesinį susirinkimą nedė vesti po naują narę. Po su
1 Mrs. G ui bert
lioj, kovo 1 d., tuoj po pa sirinkimo bus arbatėlė ir ar
maldų. Visi prašomi' daly timesnis narių susipažini
mas didesniam draugišku
vauti šiame susirinkime.
mui.
Valdyba

Bridgeportiečiai
gražiai Misijų užbaiga — kitą sešmini savo jubiliejinius me- • tadienį vakare,
tus. Sv. Jurgio bažnyčia,
Po šių lietuviškų misijų
pirmoji lietuviška šventovė bus misijos tiems, kurie varČikagoje, d. g. prel. M. L. toja anglų kalbą, šias misi
Krušo rūpesniu ir parapi jas ves žinomas mūsų apy
jiečių aukomis dailiai atnau linkėje misijų vedėjas tėv.
jinta, nuplautos visos dul Pat. Maloney. Angliškų mikelės ir dekoravimas atnau- sijų metu rytais pamaldos
jintas. Jaukioje šventovėje bus taip pat 9 vai., o vakadabar įvyks ir parapijiečių rais pamaldos ir pamokslas
dvasinis atsinaujinimas — 7:30 vai. Angliškos misijos
misijos.
tęsis taip pat savaitę ir
..
.
baigsis kovo 14 dieną vakaMisijos prasidės sekma7-30 vai
dienį, kovo 1 dieną vakare
Cicero. — šv. Antano drLietuvių keistučio Pašai
Dabar karo metas. Dau
Vytautas Domkus, De Paul pįni7:30 vai. ir tęsis visą savai gelis vyrų ruošiasi į fron
pos Klubo mėnėsftilš ‘ susi jos mėnesinis susirinkimas
versiteto studentas, įamžino savo
tę. Jas ves jėzuitas tėv. Ki
rinkimas įvyks kovo 1 d., bus kovo 1 d 1 valandą pc
tą, kiti jau išėję. Sunkus
vardą
Tėvų
Marijonų
kongregaci

dykas, kurs moka taip nuo
ftoif^wood svetainėj 12:30- pietų parapijos mokyklos 8
karo metas kviečia prie di
joj, paaukodamas $100 kun. dr. J.
širdžiai į žmones kalbėti.
vaL.po piet. Visi nariai nuo-:. kambary. Visi nariai būti
desnio susikaupimo ir prie
Navicko vario fondui gabiems jau
Neveltui gi yra garsaus niiŠirdžiai kviečiami atsilanky nai ateikit ir naujų atsivesatgailos, prie maldos už sa
nuoliams į kunigus leisti. Jis tą
sijonieriaus tėv. Bružiko
ti. Mokesčiai bus priimami kit. Išgirsime daug praneši
ve ir prie maldos už tuos,
dovaną gavo nuo savo tėvelių gim
mokinys. Rytmečiais pamal
mų iš Federacijos 12 sky
nuo 10 vai. ryto.
kurie priversti apkasuose
tadienio proga. Gražus pavyzdys
dos bus 9 vai., su pamoks medituoti. Taigi tikimasi,
Lucttle S. Dagis, rašt; riaus ir Labd. Są-gos veiki
kitiems
liętuviams
jaunuoliams.
lu. Vakarais pamaldos 7:30 kad visi gausiai misijose
■■■ )■ I
---------- mo, bei iš rengto vakaro.
pastogėje ir paremti kilnų
Pirm. A. Pajialžus
vai., taip pat pamokslas. dalyvaus.
Ip. susirinkti su ženkleliais mo
darbą.
į ,
Rast. J. Gribauskas
kyklos kambarin apie de Bus visko, visko
Visas pelnas skiriamas
šimts minučių prieš laiką.
Elzbiefiečių pramoga ARD 6-to skyriaus
Dievo Apvaizdos parap.— Šv. Kazimiero vienuolynu^
ARD 10-to skyr. susirin ARD 5-tas skyrius jau priVVOLK SfLUlU
Rap.
1941 West 35** Street
sekmadienį
dvasinė puota :
kimas bus kovo 4 d., po pa 1 sirengęs prie' metinės va
Town of Lake. — Šv. Elz
Brighton Park. — ARD maldų mokyklos kambary. jaus vakarienės, kuri įvyks
bietos mergaičių ir moterų 6 skyrius sekmadienį, 1 d. Į
E. Bitinaitė, rašt. kovo 1 d., parapijos svet.
draugija rengia “bunco” ko-J kovo turės dvasinę puotą
Skyriaus pirm. Ona Kalas,
Scenoje Jausmingi A|B fcD' PHOTCM.RAi’HY
vo 1 d., narės Brazauskienės švenčiant draugijos globėjo
ižd. Teodora Stučinskienė ir
LOW£bT PGSSIBLF. PRK fcS
salėje, 4558 So. Paulina St. šv. Kazimiero šventę.
PHONą LAFAYETTE 2*»13
Akordiono Aidai
vajaus komisijos pirm. Ona
Vestsaidietės,
Pradžia 3 vai. po pietų. Bus
Visos narės prašomos da
Jucevičienė rūpinasi vaka
vertingų dovanų
taipgi lyvauti puotoje. 7:30 vai. |
rienės pasisekimu.
dėmesio!
“door prizes”.
prašomos susirinkti mokyk-1
Rengėjos sako: “Bus ge
Kviečiami visi atsilanky-į los kambarin, iš ten eisime1 West Side mergaitės, mo
ti.
į bažnyčią Mišių šv. išklau- terys kviečiamos dalyvauti ra vakarienė ir graži prog
Jeigu jus kankina RheumatiSki
rama. Seserys mokytojos
Skausmai,
Diegliai,
Rankų
ar
Draugija Šv. Elzbietos ge- ®yti
prie šv. Komunijos. Raudonojo Kryžiaus Pirmu- lavina vaikučius. Solo ir du
Kojų skaudėjimas
ir tirpimas,
rai gyvuoja. Tuti gabią ir Po pamaldų, kaip kas met, tipės PagaUMMbte«~ lftrst Aid etu dainuos sesutės Arlaus
šalčiai'**1- •netatrit-'-KgaV NAd ntbūtų pąr, vSlu, Tuojau reikalauk
—
pamokose,
kurios
prasi

turėsim
bendrus
pusryčius
darbščią pirm. asmeny Elz
kaitės.
Dalyvaus
vietos
ku

DEKENS OINTMENT. Tūkstan
bietos Skinderienės, kuri ir atlaikysim susirinkimą. dės trumpu laiku Aušros nigai. Atvažiuos svečių: ku
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnio Galingų Mostj. Visa
Vartų
parapijos
salėj.
No

pirmininkauja nuo pat drau
Vienute
dos žūrėk, kad rastūsi ant dė
nigai
—
Barauskas
ir
Deksrinčioms dalyvauti pamoko
gijos įsteigimo.
žutės vardas DEKENS
OINT
nys-dėdė. Atvyks centro vai
MENT, tai tik tada apturėsi tik
se
reikia
būtinai
užsiregis

Draugija remia bažnyčios
rąjį. Kaina 75c. ir $1.50.
įdybos nai ės: pirm. A. Nau
truoti,
tai
yra
paduoti
sa

ARD
10-to
skyriaus
ir tautos reikalus. Pastaram
vo vardą — adresą. Užsire sėdienė ir Bronė Bytautie
Dekens Ointment Co.
sus-me aukojo Raud. Kry-, pgjju (įėffleSiui
gistruoti galimas pas S. Sa- nė. Bus ir daugiau įvairuHARTFORD, CONN.
žiui $25.00.
mų .
__
..
.
v
j
West
Side.
—
ARD
10-to
kalienę
2317
So.
Hoyne
av..
PARSIDUODA GERIAUSIOSE
Yra amžina nare Labda- ,
,
. ,
Prašome visus — mūsiš-J
kt—
1
j
skyr.
vajaus
vakaras
Įvyks
VAISTINĖSE.
tel.
Seeley
6632,
arba
M.
rių ir ARD. Nėra praleidus , J
\
.
Juozukas Warputas
, . , _ 1 kovo 1 d. parapijos saleje, Peters 2222 W. 23 PI., tel. kius ir svečius atsilankyti,
nei vieno seimo, ar tai bu-| _ .
.
„
Šaltimiero Metiniam
paviešėti Dievo Apvaizdos
6 vai. vak. Įžanga 50c. Ko Can. 0637.
durum Burum
tų ARD, ar Labdarių, ar
<
misija: K. Šliogerienė, K.
TT. Marijonų Bendradarbių.
Kažkur
saulėtoj
Ispanijoj
gi

Užsiregistruoti
būtinai
Vienas atstoja dešimt* męs ir vėliau kitokio popūdžįo paUrbonienė ir P. Rainienė
1
Į visus siunčia atstoves su
kviečia visus atsilankyti ir reikia iki pirmadienio kovo tūkstančių, jeigu jis yra kil- tekęs j Lietuvą, akordionas yra
WHOLESALE
auka. Dr-jos rašt. yra žemvienas
nepaprasčiausių
muzikos
1 nūs.
.
Heraklitas instrumentų, kartais iškilmingai |
paremti vajaus vakarą. Ko- 2 dienos.
gulienė ir Daukšienė, o ižd.
FURNITURE
gaudžius vargonais, kartais smui
Narė miaija stenSsis visus kuo
Brazauskienė.
ku verkiąs, bet visados mielas, ar
geriausiai pavaišinti skania
timas ir suprantamas.
Lietuvių
BROKER
muzikų šeimoje pilniausiai akorvakariene.
Juo labiau susipratęs ka

Sveikata Turtas

INCOME TAX-us
I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ
Chicago, Illiriois
Tel.: CALumet 7358

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvežtoj
po visa
CVilcagc

REM’ITB
SKUA
LIET? IŲ

• SANTER. Sav. DRA
MUTUAL UUUOR CO.
1797 S. Halsted 8t
MOlUKV AKI)

0014

į

ARD .10 sayr. narės pra
talikas, tuo daugiau remia
katalikiškąją spaudą. Dėl to šomos eiti ‘ ir. corpore” prie
ir Tamsta pasistengk gauti šv. Komunines kovo 1 d. per
“Draugui” naują skaitytoją 8 vai. šv. Mišias. Visos turi

PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO"

dioną supranta ir išgauna iš jo
jausmingiausią muziką tik Juozu
kas. Warputas.

RASTINĖJ FEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS

Lietuviams nekartą tteko girdė
ti . Juozuko WarpuU> mužiką per
radiją ir įvairiuose parengimuose
bet jis pasirengęs geriausiai pasi
rodyti per Šaltimiero metinį šu
rum Burum parengimą Balandžio
12 d!, Ashland Blvd. Auditorijoj.

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

<žf

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
Įstaiga Chicagoje

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo”
laštinę A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenue Deputy
Collector pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax btan
1 kas ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income
faksus.
P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasariu
28 d. , nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakare. Išpildymas blan
kų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.

Todėl kiekvienas, kuris mėgsta
skambiąją akordiono muziką, ku
ris mėgsta dainą, juoką, dramą;
ir šokius, negali praleisti Saltimiero penktojo metinio Šurum Bu
rum, nes ten be Juoiuko Warputo bus didelis skaičius įvairiau
sių Chicagos lietuvių artistų. Kiek
vienas nuoširdūs scenos meno mė
gėjas turi būtinai nusipirkti sau
Surum Burum tikietą dabar. Ti
kintai tekainuoja $1.10 su visais
taksais.

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

Didelis Pasirinkimas
Naminio, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavemama.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

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 $400.00 galima
imti už kiekvieną valką, 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 <L. 1942 m.

CONRAD
Fotografas
Studija (rengta pir
•nos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbai
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlewood 5888
Re*.: - ENGlewood 5840

DLN1AU BOOM SBB8 — FABLOB SETS — BEDKOOM SETS
— BlIGS — RAD1O6 — BKrRlUEKATOBK — W AHHBBS —
B1B — MTOTK*.

A1£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

Litfen fo

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
•'
« •
Featuring * Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION

WHIP

IBM kflaeytlm (Ta» «f Mm Dlal>

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!

— DESIMTI ' METAI! —j
. SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.;
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.

PENKTAD. ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kilj
6755 So. Western Avenue
Pboue: GROvehlll 2242

TeL REPubllc 1538—9

SKAITYKITE

“DRAUGI

DK&ua&■
WPA DARBININKAI PAVASARĮ Raudonojo Kryžiaus
BUS SIUNČIAMI Į FARMAS
kampanija
mės ūkio darbais, arba lr
tie, kurie reikštų pageidavivimo farmose pasidarbuoti.
Kurie darbams farmose
tinktų ir skiriami nenorėtų
vykti, tie būtų pašalinti iš
WPA darbininkų sąrašo ir
Anot administratoriaus, tegul sau žinotų, pareiškia
kai kurie nebūtini projektai administratorius.
valstybėje šį kartą bus nu
Šiemet karo metu ūkinin
traukti ir darbininkai nu kams reikės daug darbinin
kreipti į farmas, kur bus kų. Darbininkams bus moka
trumpa darbininkų išaušus ma po 40 iki 45 dol. į mėnepavasariui. Iš jų tarpo bus sį ir teikiama pastogė ir
parenkami tokie, kurie yra maistas. Tik dirbk ir norėk
kiek nors susipažinę su že- dirbti, taip geros sąlygos.

Charles P. Casey, Illinois
valstybės WPA administra
torius, praneša, kad pava
sarį nemažiau kaip 5,000
darbininkų iš WPA bus ga
lima pasiųsti į farmas (že
mės ūkius) darbams.

3 g V WO»|IČ>*£T
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Mirė automobilio
sužeista

šeštadienis, vas. 28, 1942

i Neteko pantės kraujo
ir apsilpo

X Valeria Sriubaitė (Phil
lips) pasitraukia iš librarian Illinois universitete ir sri
savo vyru išvyksta poves
tuvinei kelionei į Rytines
valstybes. Valeria yra duk
tė plačiai žinomų Chicago
lietuvių veikėjų Sriubų, gy
venančių Cicero.

Mis Rose Doble, kuri dir
Amerikos Raudonojo Kry
Šv. Antano ligoninėje mi
žiaus kampanija Chictgoj rė Mrs. Catherine Kurczak, ba R. R. Donrelley & Sons
surinkti 3,750,000 dol. kvo- 65 m. amž., 2317 So. Sacra- Printing Co., ketvirtadienio
tą artinasi prie užbaigos. mento avė. Anądien 23 g. ir vakarą važiuodama namo,
Vasario 25 d. R. Kryžiaus Marshall bulv. skersgatvy 6542 So. Artesian avė., Wes •
viršininkai pranešė, kad su nežinomas autoistas ją sun tern gatvėkary apsilpo ir
X - Sv. Antaninos kovo 1
sugriuvo.
rinkta 3,098,896 dol., arba kiai sužeidė.
X P. Nover, turįs laikro
Policija ją nuvežė namo. d. Tą garbingą vardą ne džių krautuvę adresu 4208
83 nuošimčiai visos kvotos.
Paaiškėjo, kad ji po darbo šioja visa eilė dienraščio Archer Avė., Darius-Girėnas
Vadinasi, tenka jau nedaug
buvo nuvykusi į Raudonojo • “Draugo” bičiulių: koressurinkti. Viršininkai tikisi, Apiplėšė
paminkliniam namui aukojo
Kryžiaus buveinę, 624 So. pondenčių, veikėjų, rėmėjų.
kad tas greit bus padaryta.
tris laikrodžius: salei, val
Kaip bebūtų, bet kampanija Trys plėšikai užpuolė ga Michigan avė., ir ten davusi Redakcija visas nuoširdžiai gomajam kambariui ir klu
sveikina ir linki ilgiausių
nebus nutraukta iki bus gau zolino stotį, 2958 No. Ash- vieną pantę kraujo.
bui. Jo žmona šiuo metu
metų.
ta visa kvota iki paskuti-) land avė. Iš stoties savininatostogauja Floridoje.
nio nikelio, sako jie.
, ko atėmė 55 dol. ir 20 dol. Į lelalęvintat
X A. a. Nikodemas Vili X Town of Lake moterys
________________________ iš tą laiką ten buvusio pieno
mas
laidojamas šiandie iš ir merginos sekmadienį, ko
SKELBKITĖS “DRAUGE” i išvežiotojo R. Johnson.
jj |((||ėjjinO
Nekalto Prasidėjimo Pane vo 1 d., 2 vai. popiet, bus
1921 metais John Deuben lės Šv. bažnyčios Šv. Kazi vaišinamos Moterų Sąjun
už plėšikavimą teismo nu miero kapuose. Laidotuves gos 21 kp. arbatėle. Kurios
teistas 10 metų kalėti. Po tvarko direk. J. Liulevičius. norės, per arbatėlę galės į7 mėnesių jis pabėgo iš kaX ARD 9 skyrius sveiki- sirašyti j sąjungą. Dabar
Įėjimo ir iki 1940 metų Dėt- na Antaniną Nausėdienę, A eina naujų narių vajus.
roite pavyzdingai gyveno. RD centro pirm. vardinėse,
X Antanas šalčius, duosTais metais jis savanoriai
kurios pripuola sekmadienį, nus Dievo Apvaizdos para
pasidavė policijai ir pasiųs
kovo 1 d. ir linki sulaukti pijos parapijonas ir pavyz
tas atgal kalėjimam Dabar
daug linksmų vardinių.
dingas katalikas parapijos
gubernatoriaus Green nuos
X Antaniną Linkevičienę Užgavėnių baliui pardavė 49
prendžiu jis visiškai išlais
vintas iš kalėjimo, kai pra šį vakarą vardadienio pro- tikietus. Kas sako, kad tik
nešta, kad jis turi užtikrin ga susirinkusios į jos na-j moterys gali tikietus sek
tą darbą Detroite.
mus, 2535 W. 45 PI., svei mingai pardavinėti.
kins “Panevėžio” choras, ku
X Kastas Kazanauskas,
rio
ir
ji
yra
nuoširdi
narė.
West
Side jaunimo veikėj.as,
Kūdikių prieglaudos
Seniau Linkevičiai gyveno aukso žiedelį padovanojo
West Side. A. Linkevičienė Irenai Pakeltytei, Brighton
savininkė nuteista
Teismas nuteisė vieneriems: yra *3™ draugijų veikėja, Park jaunimo veikėjai. Abu
mėtoms į Dwight reformax už $1000 Defense Bonų ypač veiklūs Vyčių organi
toriją Mrs. Lillian Schwen- nupirko Saldžiausios Širdies zacijoj. Prieš sukursiant
ke, kuri savo namuose, 7341 dr-ja Brighton Park. Petras naują gyvenimą Kastas dar
So. Hermitage avė, turėjo vengeliauskae, sav. ^„3 turi atlikti karinę prievolę,
kūdikiams prieglaudą be i ir salSs adr 4goo g Talman į kurią jį pašaukė Dėdė Ša
valstybinio leidimo.
st jau treti mctai
ei. mas.
Pnes kokj laiką jos na- na
d
ijos iždininko
X Juozapas ir Marijona
muose rasto septyni
__ •__ „
r J išlaikopareigas.
RIzgen, 3249 So. Halsted St.,
mi kūdikiai, kuriuos autori
tetai pasiuntė į Šv. Vincen-1 X ' incas ir Juzefą Bai savininkai gražios auksinių
to prieglaudą. Ji nubausta1 ’ūnai savo name, 2534 W. daiktų krautuvės, vasario
pirmoje vietoje už gydytojų ^5
atidarė valgomųjų 27 d. švenčia 15 metų vedaiktų krautuvę. Jų sūnus, dybinio gyvenimo sukaktį.
receptų iškraipymą.
Vincas yra baigęs St. Rita’s Ta proga jų artimi drau
high school ir dabar lanko gai, Pranas ir Antanina
Padėka
Aeronautic University. Bal- Juškai, sveikina sukaktuvi
Šiuo noriu išreikšti nuo iūnai yra seni “Draugo” ninkus ir linki sulaukti ne
tik sidabrinio, bet ir auksi
širdžią padėką visoms ir skaitytojai ir rėmėjai.
visiems, kas tik kuom nors I X Antanina Krotkaitė, nio jubiliejaus.
prisidėjo pne mano • bndal žjnoma katalikisku įaUi
e*
125
shower , vasario 12 d. Dė- rtmžja
vaka.
kojų šeimininkėms: Urbo re, kovo 1 d., vardadienio JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MCSŲ SPECIALI
nienei, Lapienei, Kilienei, proga ruošia giminei ir
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
Kvederienei. Taip pat bro
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
draugėms-ams puotą savo
lienei Metei šienei, visoms
M M M
bute 2136 West 24 St. Ji yviešnioms ir svečiams už at
Barabanų, mažų Baraba
ra sesuo prieš keletą metų j Didelių
nų, "Tunable Tom Toma” pritai
silankymą ir dovanas. Nie
prie vlaoklų Barabanų se
mirusio bankininko Jono komi
tų. greiti pėdintai ‘ ’Cymbola” lr
kuomet neužmiršiu parody
"Cymbol Holders” kur tik reika
Krotkaus.
lingi. "Hl-Boy after beat Pedala”
*
>
tos gražios širdies ir steng
benama lr orkeatroma,
Trūboa,
Saxaphonal. Trombo
X Pranas ir Emilija Mas- Clarlnetal.
siuosi tuo pačiu atsilyginti.
nai "Standard” tSdlrbysčIų, Smui
Cellos. StrOnlnlal Basai. OulDėkinga Albina Meteišiū kolaičiai, žinomi scenos mė ko),
taral, Banjoa. strOnų. lr “caaes”.
“mouth pleees", “mute reeds”, lr
gėjai ir seni No. Side gy- muzikos
tė ir visa Metei šių šeima.
atovIklSs.
Pilnas pasi
1 ventojai, šiomis dienomis rinkimas smulkoms smlčėlų lr
“cases". Pataisome lr atnaujina
jau persikėlė į Marąuette me visokių ISdlrbyačlu pbonograi Park, kur pasistatė gražų fus ar Jų dalis.
A. B.C. DRUMMER8 SERVICE
T&nni|Wi8C
•14 Maxwell Street, Chicago
bungalow prie So. Califor
nia tarp 70 ir 71 St. <

mu

ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJOS
NUOSAVAS NAMAS.

2310 W. Roosevelt Rd.

KURIS RANDASI

“Pinching Penniet is
Practical Patriotism’V

Chicago, II

Per 13 metų šiame name parduota rakandų virš $1,500,000
vertės ir įsigijo tūkstančius savo gerų kostumerių ir draugų.

ET acųuainted with the cnw!
You'II save money if you
know cuts of beef—their most
economical and suecessful ūse.
Your buteher can supply you
with luch Information.

G

Vasario mėnesis yra mūsų JUBILIEJINIS mėnesis. Ir Roo

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame
31/2% Dividendus

sevelt Furniture Kompanija turi nužeminusi kainas ant visų
namams reikmenų. Taipgi bus duodama DOVANA prie kiek

vieno pirkinio.

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

Spend the pennies you'll save for
SAVINGS STA MM — yOU
can buy them for 10 cents, 23
cents, 30 cents, 1, or $3. Suggest
to your husband that he enter
into any pay toli savings plan hia
company may consider for De
fense.—War Needs Money I

OBFINSI

f

Darom 1-mns
Morgičius Lengvom
Sąlygom

TURTAS VIRŠ ...................................... |l,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

