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BADAS SIAUČIA 
GRAIKIJOJE 

New York Times kores
pondentas iš turkų sostinės 
Ankara praneša, kad badas 
siaučia Graikijoje. Turkijon 
atvykę iš Atėnų keleiviai 
pasakoja, kad užsienio lab
daros agentijos prisiuntu- 
sios keletą laivų maisto 
graikų pagalbai. Tačiau tas 
yra kaip lašas vandens ki
bire, nes pagalbai reikalin
gas didelis maisto kiekis. 
Visi graikai, ypač miestuo
se, nepaprastai daug kenčia 
dėl maisto trūkumo. Dau
gumas jų ištikti visokių li
gų. Atėnuose pardavinėji
mams iš šunų kačių ir žiur 
kių pagamintos dešros. 
Laikraščiai įspėja žmones 
nepirkti ir nevartoti tų deš
rų, nes jose yra suchama 
ptomainą (nuodai). Juodo- 
je rinkoje išnaudotojai že- 
riasi didelį pedną parduoda
mi vokiečių ir italų maistą 
skardinėse, šis maistas ne
paprastai brangus. Atėnų 
gatvėse kasdie daug žmonių 
dėl bado ir nuo ligų krinta 
ir miršta. Sakoma, vos spė
jama lavoms išrankioti ir 
rankiniais vagonėliais juos 
vežti į viešąsias lavonines, 
kur namiškiai mirusiuosius 
atpažindins.

KOMUNISTU SĄMOKSLAS 
CHICAGOJE.

Herald-American prane
ša, kad feraliniai agentai 
Chicagoje susekė vietos ko
munistų sąmokslą tikslu įsi 
galėti civilinės apsaugos or
ganizacijose, būtent, į orinį 
budėjimą, pagalbinę polici
ją, į blokų kapitonus ir gai
arų užvaizdas įvairiose mie
Bto dalyse. Apie trečdalis jų■ dekU
pašalinta ir jų vietoje pas 
kirti ištikimieji šaliai. Bet 
kiti komunistai kol kas lai
kosi savo užimtų pozicijų.

Federaliniai agentai par
eiškia, kad Chicagoj komu
nistų įgaliojimą direktuoja 
čia vienos raudonųjų orga
nizacijos vadai, kurie dirba 
Maskvos trečiojo internaci
onalo nurodymais. Tikslas 
—komunistams visur įsiga
lėti ir, progai pasitaikius, 
iškelti bolševistinę diktatū-

TEKS IR BERNIUKAMS. 
Amerikos Berniukų Klu

bų (Boys’ Clubs of Ameri
ca) organizacijos ’ direkto
rius David W. Armstrong 
yra nuomonės, kad šiandie
niniams 14 ir 15 metų am
žiaus berniukams ateityje 
reikės kareiviauti, jei karas 
tęsis mažiausia penkeris

listai yra nuomonės, kad 
Vokietiją visiškai suklupdy
ti ims mažiausia dešimts 
metų. Kadangi šis karas 
yra daugiausia mechaninis 
tai reikia dabar berniukus 
pratinti operuoti karo ma
šineriją. Negana berniukui 
skirti šautuvą. Pirmoje vie
toje berniukai turi būti tin
kami šautuvus vartoti, sako 
Armstrong.

AMERIKOS KATALIKAI 
ĮSPĖJAMI.

Nesenai konsekru o j a n t 
Pueblo vyskupijai pirmąjį

metus. Bet kariniai specia- vyskupą J. E. WiUging He-
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Pertvarka Amerikos Kariuomenę
Prezidento Roosevelto įsakymu 
kariuomenė padalinta 3 dalis
Aviacijai suteikta pusiauautonominė 
tvarka, panaikinta įsisenėję biurai.

Sąjungininkai sulaikė japoną 
invaziją Javos salon
Prie Javos žuvę 10,000 japonų, padaryta 
milžiniški nuostoliai laivynui.

Sąjungininkų štabas Ja-J tinių gyventojų kariuomenė
voje, kovo 2 d.—Amerikos 
skraidančios tvirtovės ir 
kiti didieji bombanešiai iš
vyko atakoms prieš japo
nus, kurie bando išlaipinti 
daugiau kariuomenės Javos 
šiauriniam pajūryje.

Amerikos lakūnai prane
šė, jog japonų laivyno pajė
gas vidurinės Javos šiaurės 
pakraščiuose sudaro didelis 
skaičius laivų.

Kiek anksčiau pranešta, 
jog sąjungininkų kariuome
nės veiksmai Javoje paten
kinamai vystosi.

Pirmosios priešo atakos 
sulaikytos ir svarbiausia, 
japonai nebando išlaipinti 
daugiau kariuomenės.

Pradėjo Naikinti.•
Paskelbta, jog Batavijo

je pradėta naikinti svarbie
ji įrenginiai, nors apie grei
tą pavojų Olandijos Rytų

.^.Indijų sostinei nesą. . jolq$ riems jau pradedą trūkti _
klausimo.

Javoje kovos vykstančios
pagal iš anksto nustatytą 
planą. Saloje nereikėjo pra
vesti skubios vyrų ar reik
menų mobilizacijos, nes vis
kas buvo paruošta iš anks
to.

Santykiai.
Iš pranešimų paaiški mil-' 

. žiniški japonų kariuomenės

net 10,000 kareivių. Japoni
jos laivyno nuostoliai taip 
pat dideli—nuskandinta ar
sužalota 27 japonų laivai,, TQLsį vairuotoiai 
kurių tarpe dešimts karo 1QKSI vairuotojai 
laivų.

Manoma, jog japonams 
Javoje pavykę išlaipinti 
apie 100,000 kariuomenės, 
kai tuo tarpu olandų ir vie-

Ašies jėgos 
pasitraukė Libijoj

Kairo, kovo 2 d. — Britų 
generalinis štabas praneša, 
jog į rytus nuo EI Mechili 
priešo kolona “pasitraukė 
susitikusi su mūsų artileri
ja.”

Komunikatas pare fi š k ė 
jog daugiau jokių veiksmų 
Libijos fronte neįvykę.

Iena (Mont) katedroje, Salt 
Lake City vyskupas D. G. 
Hurit sakė pamokslą. Eks
celencija įspėjo katikus, kad 
Bažnyčia J. A. Valstybėse 
netikėtai gali sulaukti rim
to pavojaus. Visokio pikto, 
ateizmo ir pagonizmo jėgos 
naudajaai karo proga ir dir
ba prieš Bažnyčią, kad ją 
žlugdyti. Savimeilės, kraš
tutinis ir fanatiškas nacio
nalizmas pasaulį papplukdė 
kraujuose, šis piktas ir 
Amerikoje nerimsta ir kelia 
galvą. Tad reikia iš anksto 
pasiruošti kovon

siekia 250,000 ir šalia jos 
yra tūkstančiai amerikiečių 
australų ir britų. .

Rusai baigia 
supti nacius

Maskva, kovo 2d.—Prane
šama, jog sovietų kariuo
menė šiandie jau esanti vi
sai netoli nuo svarbaus va
karų miesto Starais Rusa, ’ 
kur, sakoma, 90,000 vokie
čių kariuomenės apsupta, 
kai tuo tarpu toliau pietuo
se rusai stumias Smolensko 
ir Dniepropetrovsko linkui.

Pranešimai iš Staraja Ru 
sa regijono skelbia, jog ru
sų kariuomenė kaskart stip 
riau supa vokiečius, ku-

Apdaužytas nacių laivas.

("Dr&ur&s” Acme telephoto) 
Britų karo lakūnų vadovybė praneša, kad britai bom

barduodami .Vokietijos bazę Kiel, matyt, tarp kitako 
apdaužė ir ten buvusį nacių karo laivą Gniezenau, kurs 
andai su kitais nacių laivais paspruko iš Prancūzijos 
pakrančių.

maisto ir reikmenų. Vienas 
suimtas vokiečių karys pa
reiškęs, jog paskutiniosio
mis dienomis, apsuptų vokie
čių nuotaika kaskart blogė
janti.

Aršios kovos vykstančios 
ir Leningrado fronte, kur 
sovietai stengiasi išlaisvinti 
apsuptąjį miestą.

Centraliniam fronte ru
sai, besiverždami Smolens
ko linkui sunaikinę du na
cių pėstininkų batalijomis.

Javos fronte.

Bandoeng, kovo 2 d. — 
Pirmajam pasauliniam kare 
Paryžiaus taksi vairuoto
jai padėjo sulaikyti vokie
čius prie Mamos, kai jie sa
vo taksi nugabeno frontan 
skaičių Prancūzijos kariuo
menės. 1

Panašiai šiuo metu Javos 
taksi vairuotojai skubiai ga 
bena olandų kariuomenę Ja
vos frontan kovoms prieš 
japonus.

Pergyvenimai

Atlante.

Kanados rytų pajūris, 
kovo 2d.—Išsigelbėję jūri
ninkai, išlaipinti Kanadoje, 
šiandie pasakoja apie bai
sius pergyvenimus jūrose 
kai jų laivų grupę užpuolė 
submarinu būrys. Esą nus
kandinta bent keturi preky
biniai laivai.

Išgelbėtieji jūrininkai, ku 
rių yra šimtas vienuolika iš 
keturių laivų, pareiškė, jog 
submarinai jų laivus užpuo
lė Atlante ir torpėdomis ap
šaudę bent devynis preky
binius laivus.

Svetimi orlaiviai
bombardavo
Bataan

Washingtonas, kovo 2d.— J 
Karo departamentas šiandie 
pareiškė, jog gen. Mac Ar
thur kariuomenė šiandie * 
bombardavo nepapras t a i s j 
ženklais atžymėti priešo or
laiviai. kurie galėjo būti pa
gaminti Vokietijoje.

Pasak komunikato, priešo 
atakos nuostolių nepadariu
sios.

Priešo orlaiviai esą nu
dažyti juodai su baltais kry
žiais ir, pasak komunikato, 
japonai turį vokiečių gamy
bos orlaivių atsargoje.

Žemyno kovos per pasku
tiniąsias 24 valandas visai 
aptilo.

Skaitlingi Partizanai.
Kariniai šaltiniai tuo pa

čiu laiku Washingtone pa
reiškia jog Filipinuose ja
ponams baisiai trukdą skai
tlingi partizanai, kurią skai 
čius net galįs būti du kar
tus didesnis už gen. Mac 
Arthur kariuomenę.

Pereitos savaitės pabai
goje prezidentas Quezon iš
leido į filipinus atsišaukimą 
ragindamas juos kovoti iki 
mirties.

Vienas karinis sluogsnis 
apskaičiuoja jog Filipinuo
se amerikiečių ir filipinų 
partizanų skaičius esąs kur 
nors tarp 75,00d ir 90,000.

Viena nedidelė partizinų 
grupė šiaurinėj Luzon daly
je išvijo japonus iš Abra 
slėnio.

Mac Arthur vadu.

Sidney, Australija, ko
vo 2 d.—Laikraštis Daily 
Telegraph šiandie reika
lauja, kad Picifiko karo 
apylinkei vyriausiuoju ka
ro vadu būtų paskirtas 
gen. Mac Arthur.

“Gen. Sir Archibald 
Wavell ABDA vadovybė 
perkelta į vakarus, Bur- 
mon. Kadangi dauguma 
jo karinių pajėgų bus 
amerikiečiai, naujasis va
das turi būti amerikie
tis.”
Mc Arthur yra dinaminis, 
rašo laikraštis, “drąsus ir 
agresingas. Ne taip kaip 
daugelio mūsų generolų, 
jo vardas japonams yra 
siaubas.”

Sostinė abejojaA
Javos likimu.

Washingtonas, vasario 2 
d.—Sostinė šiandie pasiren 
gusi sutikti nemalonių žinių 
iš Javos fronto, kur japona: 
panaudojo visas savo pajė
gas invazijai.

Nors manoma kad ameri
kiečių daliniai dalyvauja ko
vose visuose Javos fronto- 
se, bet sostinėje karo ir lai, 
vyno departamentai apie tai 
nieko neskelbia.

Naciai bombardavę 
Maltos tvirtovę.

Berlynas, kovo 2d.—Ber
lyno radio paskelbė, jog na
cių karo orlaiviai Libijos 
fronte sunaikinę 10 anglų 
orlaivių.

Washingtonas, kovo 2d.— 
Prezidentas Roos e v e 11 a s 
šiandie įsakė perorganizuo
ti kariuomenę ir tuo pačiu

Submarinai tebe
veikia Atlante

Norfolk, va., kovo 2d.— 1 
Išgelbėtieji įgulos nariai pa- ’ 
sakojia, jog Amerikos krovi
nių laivą Marore nuskandi
no Atlante trys ašies sub
marinai, kurie paleido į lai
vą virš 100 šūvių.

Nuskandintasis laivas ga
beno 23,000 tonų geležies 
rūdos, kai jį submarinai nu
skandino. Laivo išgula pa
vyko išgelbėti padedant lai
vyno orlaiviams.

U. S. prancūzų 

sutarimas Pacifike.

Londonas, kovo 2 d. —* .

Jungtinės Valstybės šiandie 
dalinai pripažino laisvųjų 
prancūzų vadovybę Ramia
jam vandenyne ir kooperuo
ja su gen. De Gaulle pajė 
gomis Prancūzijos nuosavy
bių tose vietose apsaugai.

Ramiajam vandenyne vie
na svarbiausių Prancūzijos 
salų yra Naujoji Kaledoni
ja (Caledonia), kuri perė
jusi laisvųjų prancūzų pu
sėn.

Berlyno radio paskelbė 
pranešimą iš Tokijo, jog 
Jungtinių Valstybių kariuo- 
menų okupavusi Naująją 
Kaledoniją.

Naujas destrojeris
ntiskandino
submaring

New Yorkas, kovo 2d.— 
Trečiasis laivynd distriktas 
paskelbė, jog vienas nau
jausių Amerikos destroje- 
rių šiauriniam Atlante susi
tiko priešo submariną ir 
tikriausiai jį nuskandino. 
Tai įvyko tik 48 valandoms 
praslinkus, kai naujasis dės 
trojeris išvyko pirmojon sa
vo kelionėn.

Naujasis destrojeris buvo 
visai neišbandytas ir jo jū
rininkai buvo neįgudę, bet 
tai buvo geriausias išban
dymas, davęs gerus rezulta
tus.

Naciai taip pat paskelbė, 
jog jų aviacija vėl atakavu
si Maltą ir bombomis apmė
tyta dokai ir reikmenų san
dėliai.

VoL XXVI
—-

pridavė aviacijai svarbų 
vaidmenį.

Panaikindamas tradiciniai 
persenusius biurus Prez’den 
tas įsakė perorganizuoti ka
riuomenę į tris pagrind nes 
grupes: žemyno kariuome
nė, aviacija ir tiekimoo da
linys.

Kiekvienai šių grupių pa
skiras vadovaująs generolas 
ir visi bendrai priklausys 
nuo generalinio štabo virši
ninko gen. George C. Mar
shall.

Aviacija Atskirta.
Svarbiausias vei k s n y s. 

privedęs prie šio kariuone 
nės pergrupavimo buvęs bū 
tinas atskirti aviaciją :uc 
bendrosios kariu o m e n ė a 
kad tuo padaryti jos vei. s 
mus nepriklausomesnius ir 
našesnius.

Šis įsakymas įeis galion 
nuo kovo devintosios dieios 
ir pasiliks galioje karo me
tui ir šešiems mėnesiams po. 
karo.

Karo sekr. Stimsonas -že
myno kariuomenei vadu pa
skyrė Įeit. gen. Lesley J. 
McNair ir maj. gen. Brehon 
B. Somervell tiekimo daliniri 

i vadu.

Pertvarkė Marinus.
Aviacijai suteikta pusiau

autonominė tvarka ir jos 
vadu paskirtas Įeit. gen. H. 
H. Arnold.

Savo įsakyme Prezidentas 
Rooseveltas taip pat palietė 
ir marinus, ypač prekybi
nius marinus, kai perkelta 
marinų inspekcijos biuras 

' iš Komercijos departameUf 
jto į pakraščių sargybą.

Vichy kaltina komu
nistus pasikęsinimu

Vichy, kovo 2 d. — Čia 
šiandie oficialiai paskelbta, 
jog pasikęsinimai prieš vo
kiečių okupacinę vyresnybę 
esą pravesti komunistų or
ganizacijų.

Pareiškiama, jog šios or
ganizacijos padalinusios oku 
puotąją Prancūziją į dešim
tį zonų, kurias jungia mo
terys, organizacijos narės.

Kratų metu esą rasta lan 
dėliai ginklų ir sprogstamų
jų medžiagų ir visi pas:kę- 
s into j ai esą daugiausia jau
ni vyrai.

•
Washingtonas, kovo 2d.— 

Senatas šiandie priėmė ir 
pasiuntė atgal atstovų rū
mams įstatymą, kuriuo ski
riama $32,737,900 karo rei
kalams.

•
Washingtonas, kovo 2d.— 

Karo reikmenų gamybos o- 
misija patvirtino įsakymą, 
kuriuo draudžiama gaminti 
gumos užkulnius batams.

e •
f
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MŪSŲ DIENOS IR DARBAI
Lietuvių jaunimas susirinkimas buvo labai 

tvarkingas, todėl būtų dar 
rataja maloniau jeigu parapijiečiai

visuomet taip tvarkingai 
svarinus parapijos reikalus 
svarstytų. Komitetan išrin
kta: F. Simaitis, Jr., ir An
tanas Babrauskas, veiklūs 
ir geri parapijonai.

Taipgi svarbu paminėti, 
kad gegužes 26 d., 7:30 vai. 
vakare, J. M. vyskupas J. 
H. Schlarman prisirengu
siems prie to suteiks Dirma 
vonės Sakramentą.

Dabartiniu laiku su dar
bais gerai. Atlyginimas ne
blogas. Todėl, kurie kar čia- 

i mų nelanko, nėra reikalo 
; skustis. Tiesa pragyvenimas

Vasario 8 dieną buvo pa-i daug kainuoja, bet tas bran 
rupijos metinis susirinki- j gumas visur vienodai jau- 
mas. Malonu pažymėti, kodlčiamaa. Vietinis

Kewanee, III. — Ir mūnų 
apylinkėje tuo tarpu eina 
viskas tvarkingu gyvenime 
keliu. Žinoma pasitaiko per 
gyventi džiaugsmo ir nuliū
dimo, ypatingai dabar, ka
ro laiku, kuomet daug jau
nųjų turi palikti savo tėve
lius, gimines ir namus. Ištik 
rųjų dabartiniu laiku ir mū
sų jaunųjų vyrukų skaičius 
mažėja. Pirmiau daug buvo 
paimtų į kariuomenę, bet da 
bar vis dar vienas po kito 
iškeliauja ginti savo šalį 
nuo žiaurųjų priešų.

vokiečiai įžengė į Prahą 
jie tuojau privertė' Čekoslo
vakijos Tautinio Banko va
dovybę duoti parėdymą An
glijos Bankui ir Tarptauti
nių Atsiskaitymų Bankui 
auksą perduoti Reichsban- 
kui.

Tarp kitų šalių užgrobtų 
hankų, autorius sumini ir 
Vokietijos bankų elgesį Lie
tuvoje ir tarp kitko sako:

“Jų (vok. hankininkų) vė 
liausi darbai buvo įvykdy
ti “išlaisvintose” Baltijos 
valstybėse. Lietuvoje trys 
vietiniai bankai nesiskubino 
pakankamai vykdyti Gesta
po instrukcijų; pasekmėje 
jie buvo perimti Drezdeno 
Banko. Sis ir kiti vokiečių

kinti.” Taip pat Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo faktą paminėjo “Journal 
American” ir “Nsw York 
Post”, bet ypatingai gražų 
vedamąjį įdėjo įtakingas ir 
plačiai skaitomas New Yor
ko dienraštis “The Sun”, 
kurį išvertę ir paduodame:

“Tarp šalių, kurioms Su
vienytos Tautos prižadėjo 
suvereninių teisių ir nepri
klausomybės atstatymą, Lie 
tuva turi ypatingų simpa
tijų. Jos nepriklausomybės 
buvo paskelbta 1918 metų 
vasario 16 dieną, bet dvide
šimts keturi metai buvo pil-|

kaktuvių proga Lietuvos mi- 
nlstsris Vašingtone Povilas 
Zadelkis turi tik vieną tik
rą viltį dėl savo krašto atei
ties, būtent, kad abu kai
mynai — Lenkija ir Rusija 
yra pasirašę po Suvienytų 
Tautų principais. Ir tikrai, 
labai maža tėra vilčių lietu
vių ar kurių kitų laisvei, jei 
šitą sutartį pasirašiusieji 
nesusilauktų pergalės tri
umfo.”

ACHING-STVF 
SORE MUSCLES

OHEITUI palen<vlnlmul — 
patrinkite au Musterole. 18- 
torauktmaa au »tuo “Omnier- 
Irrltaot” aktualiai gelbėja lr 
gydo skaudančius museulua. 
Geresnis aegu "nustard plaa- 
ter”l Daromas 8-jų stiprumų,

HUSteroiF

(Bus daugiau)

~ ——- —----------r ! Don’t deapsir
ni pasikeitimų. Ji prarado | SUSl^ArtbrT.

. 11. achea or
paina. The 
NEVT Colloldal 
lodized Sulphur

savo senovinę sostinę pir
miausiai Rusijai, o paskui

bankai atidarė skyrių. vi- Vokietija pagrobė

ARTHRITIS

SPAUDOS APŽVALGA
(Nr. 3 - redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New York, N. Y., 1942 m. vasario 28 d.)

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

Jx« dabar Kalite pirkti vieno arba 
dvigubinio regėjimo akinius. prltalkln- 
tue pratikusiuose frėltiuoee. eu akių 
Itegsamlnaviiniu. viekų ų-, "jc
ttt tiktai .................................................. O**.
ARCWAV 'AKINIAI, viso iCiniUk 
Ne maliau — ne daugiau........... U.IU.UV

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

280 8. Halsted St., prie Jackson
Tel.i RONroe 27JM. įsteigtu ĮSI 1 
Atslnetktte i) Bkulblntų ir gausite 
dykai C. C. Eye Glaus Cleunlng

Solution.

I. ANGLIŠKOJI SPAUDAI ,
Bankai vokiečių 
okupuotose šalyse

Londone išeinantis banki-

vo šitame plėšime. Okupa
cijos organai samdėsi vo
kiečių bankininkus specia
listus, bet jie tarnavo kaip 
valdininkai, o ne kaip Vo-

ninkystės žurnalas “The j kietijos bankų atstovai. Ben 
Banker” pereitų metų gruo
džio mėnesio ir šių metų 
sausio mėn. numeriuose į- 
dėjo Paul Einzig du straips
nius apie vokiečių bankų 
veikimą okupuotose šalyse.

Pirmajame - straipsnyje 
“German Banks in PI under-
land” autorius nurodo, kad 
prieš šio karo pradžią dau
guma Vokietijos bankininkų 
stengdavosi sudaryti įspūdį 
anglų ir amerikiečių banki
ninkams, kad jų esą negali-

drai kalbant, bankininkai 
1014-1918 metų lalkotarpyj 
išlaikė savo rankas palygi
namai švarias. Tai buvo 
viena iš priežasčių, kodėl 
britų ir amerikonų banki
ninkai nariai sutiko atnau
jinti prieškarinius ryšius po 
to, kai taika buvo pasira
šyta.

Šiame kare vokiečių ban
kininkai elgiasi visai ki
taip. Jie visa širdimi metė
si konfiskuoti Vokietijos

ma jungti su nacių rėžimu, agresijos aukų bankinius iš-
Bet vos tik Vokietija pra
dėjo vykdyta eilę užkariavi
mų, vokiečių bankininkai 
pasirodė tikrose savo spal
vose, nes jie labai aktyviai 
pradėjo dalyvauti užkariau
tų kraštų plėšime. Šituo at
veju jų charakteris žymiai 
skiriasi nuo vokiečių banki
ninkų pereitam kare. Tada 
taip pat vokiečių okupaci
jos organai išnaudojo oku
puotąsias šalis pagalba ban 
kų ir valiutos, bet tam tiks
lui jfe subūrė specialias or
ganizacijas. Patys Vokieti-

teklius. Jie jau neberodo net 
noro skirti save nuo nesą
žiningų susikompromitavu
sios vokiečių vyriausybės 
veiksmų okupuotose šalyse.
Taip, pavyzdžiui, po Austri
jos okupacijos Reichsban-
kas mielai talkininkavo na-1 mūsų tautos laisvės laimė- 
ciams užgrobiant Austrijos jimą.

sose Baltijos valstybėse, dau 
giausia pasisavindami jau 
egzistuojančius bankus”.

Autorius daro išvadą, kad 
vokiečių komercinė moralė 
naciškoje santvarkoje išsi
gimė ir todėl dabartiniai 
Vokieti j os bankininkai yra 
naciškos valdžios nusikalti
mų bendrininkai.

Antras to pat autoriaus 
straipsnis “Banking in Ger- 
man-Occupied Europe” įdė
tas š. m. sausio numeryje, 
smulkiau aiškina vokiečių 
naudojamas priemones per 
bankui apiplėšti užkariau
tuosius kraštus. Padėtis y- 
ra tiek beviltiška okupuo
tuose kraštuose, kad vienin
telė viltis lieka, jog išsilais
vinimas ateis anksčiau negu 
kad šitas griovimo proce
sas spės perdaug toli nu
žengti. .
Vasario 16 atgarsiai 
Amerikos spaudoje

Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis Amerikos spau 
doje šiais metais ypatingai 
prielankiai mūsų tautai pa
minėta. Tą visuotiną prie
lankumą mūsų tautos lais
vės atgavimo pastangoms 
sutinkame su džiaugsmu ir 
kartu viltimi, kad Amerikos 
ir kitų demokratinių šalių 
laimėjimas reikš kartu ir

jos vienintėlį gerą uostą — 
Klaipėdą net dar prieš šio 
karo pradžią. Nuo to laiko 
ši šalis buvo užpulta sovie
tų ir vėliau nacių, kurių ji 
dabar ir valdoma. Sitų su-
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DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

IV GYDYTOJAS 
rMMSI IHTAS

GKRAI rSUTACUrn AKINIAI 
pataisys kreivas akla. tramparenrM* 
lr toilregystv;
palepgvlng aklų |t«replmų. nraiallea 
galvos skaudėjimų, svaigimų Ir aklų 
kartų.

MODKRS1UIAIJ8I, TOBUUAUHI 
KOSAMINAVIMO SODAI

i valkų
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
le.tae Iki l-tos valandos kasdien 

Sekmadieniais pagal auUrtJ.

4712 So. Ashland Avė.
TsL TARPS 1178

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
Ofiso UL VIRginia 0036 

Sssidencijos toL; BBVarly 8144

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ĮR OMtRURGAS 

4137 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ree. 6958 So. Talasn Art.
Rea. TeL GROvahill 0611 
Office UL HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS

VaL: 2-4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. 
2423 VVest Marąuette Rd.

Tikima: HtSkLOCK OMl.
DR. A. W. ORUSIS

* 6924 So. Western Avė.
Chicago, 111.

OFISO VALANDOS:
Nuo 8:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 8:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Seitadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tautinio Banko užsienio ver 
tybes. Kaip tik Reichsban- 
kas perėmė Austrijos Tau
tinio Banko auksą ir kitas 
vertybes, jis jas tuojau per
davė Reicho valdžiai. Pana
šiai pasielgta ir po Čekoslo-

joa bankai mažai tedalyva-, vakijos užėmimo. Vos tik

Didžioji New Yorko spau
da, o taip pat Vašingtono, 
Čikagos lr kitų miestų laik
raščiai, ypatingai kur dau
giau lietuvių gyvena, \ tą 
dieną viena ar kita. forma 
paminėjo.

OR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4643 So. Ashland Avenue '
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki I vaL vak. 
Nedaliomis pagal sutartį. .

Office UL YARda 4787 
Namų UL PROspect 1880

TeL OANal 6188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—S ▼. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. CalUornia Avė. 

Yri. RBPuhlic 7888
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Taip, pavyzdžiui, “The r<; DNvrood 5107. k 
New York Tim«s” įdėjo ve- 
damąjį vasario 16 dienos 
laidoje, kuriame tarp kitko 
sakoma:

“Du kartu nuo karo pra
džios ši tauta buvo naiki
nama žiauraus įsiveržimo, 
pirma Rusijos, o paskui Vo
kietijos. Vaisiai dviejų de
šimtų metų taikos bei prog
reso laikotarpio, kuriame 
nepalaužiama tauta, ilgai 
buvusi pavergta, persikėlė 
iš vieno šimtmečio į kitą, 
buvo beveik visiškai sunai-

ADVOKATAI

• •
i e j 

o i i 4 ♦ n •

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

caarrruNTB ornaa:
8188 RO. HAINTEB OT. 

nutnvta AMftertttk) 
vajJLMlDOa: Kuo l-moe IU t-tee 

TaL OAJLhmI 88TJ
184 NO. LA SAULE OT.. 

2014 Tel. Stoto 7ff7«

DR. SELMA SODEIKA,
a d.

AKIS IfiURINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo lake St)
Teisę beari — EUCLID 906.

>>- REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Avė., Cicero, UL 

Tel.: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingal ui 
prieinamų kainų.

JOS F. BUDBIK
KBAUTCVISJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591

DEL RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

YARDS 3088

LIETUVIAI daktarai
DR. P. ATKOCIONAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniai*, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P.M. 
3U7 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir SeStadieniais 

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

Yri. OANal 0257
Rea. UL: PROspeet 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
RanidencUa: 6600 So. ArUeian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popiet

6 iki 9 vaL

DR. A. 3. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso v»L: nuo l-3j nūn 6«MGl1 priešininką, negu au melu 
draugą. Dr. V. Kudirka

Geriau au teisybe laimėti

756 Weri 35th Street

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viri 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, Išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NRCTAR. Bis Alus yra pagamintas Ii Importuotų 
pirmo rūšies produktų.

%«

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OE
'. r

Ambrosia & Nectar
"'■į^BEERS

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2138 Weri Cermak Road 

Ofiso UL CANaI 2845
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—B 

Seredoj pagal sutartį.
Ban.: 7904 So. Falrfleld A 

t«L- HEMlock 8150

Tol. YARds 2846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4643 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nno 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMoek 6S4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CMDBUROAS 

6787 Bo. Western Avė.
- OFISO VALANDOS:

Popiet auolUd3vaLVak7Ikl8
Neddlilmia pagal sutartį.

TaL YARda 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ER CHIRVRGA8 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2135 Wėst Cermak Road

:B \)F16o vaLandoš
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2617 Bo. Weatern Avė.

TaL CANaI 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofiso TeL............... VIRginla 188S

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1883 Weet 33th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

Telefonas CANaI 4796
OR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1913 Bo. Halsted 8t,

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7ri 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Rea telef enas SEBey 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe luboe)

TeL MIDiv&y 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDAS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6

ir nuo 7 iki 8:3u vai. vaL 
iuuad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Yri. auto 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Kamp. 15toe gat lr 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pairai sutarti.

Res. 1623 So. 30th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TaL YARda 0994 

Rea. taL PLAaa 8200
VALANDOS
Nuo 10-^2 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedaliomis ano 10 ik. 12 vaL dienų.

DR. A. JENKINS
(Lietuvie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

0FI8O VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—8 vakare

Taipgi pagal entartį. ___
Ofise ulafoau FROspMt 8787 
Namų tolefonaa VTRdnia 8421

Re*. Tel. LAFayette 0004

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA U CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Oftoo Tel. LAFayetto 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk RBDzie 2868 

VALANDOS:
Nno 2 iki 4 Ir nuo 8 iki 8 :30 vaL 
Trečiadieniaia nuo 2 Ud 4 popiet 

Nediliomla Pagal Suritorimą

TELEFONAI:
Otfice — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDvvay 0001 
Ree. — HEMloek 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo i iki 8 ir nuo 6 Ud 8 v. vak. 

2468 Weet 63rd Straet

Ofiso Ir Ree. Tel.: LAFayetto 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3348 Bo. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Ižklriant Sekmadlenlun — 
nuo S Iki 4 vai. popiet lr nuo T Iki

1:10 vai. vakarala, 
Seksaadlaolala pa«al auattarlraų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*
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LAIŠKAI IŠ ISLANDIJOS

VISU GEIZERIU TĖVAS
Rašo Teodora* Bieliackinas

Nedidelis bet jaukus gel
svas islandiškas autobusas I
vikriai bėga siauru žvyruo
tu keliu tarp laukų ir kups
tais nusėtų pelkių. Kairėje, 
kiek atokiau, stūkso nuogi 
kalnai. Jų nuogumą vieto
mis dengia krūmynai, islan
dų išdidžiai vadinami “miš
kais”, nes tikrų miškų šia
me šiauriniame krašte kaip 
ir nėra. Nuo vienų kalnų iki 
kitų niekas tau neužstoja 
vaizdo. Jau iš tolo pamato
me priešakyje, ten, kur mū
sų autobusas mus neša, ga
rų stulpų eiles. Šie stulpai 
svyruoja nuo vėjo, palinks
ta, prigūžta prie žemės, vėl 
atsitiesia. Jų viršūnes susi
lieja į vieną debesį. Netru
kus autobusas sustoja prie 1 
nedidelio dviejų aukštų me
dinio viešbutėlio, kurio sie
nos yra apsiūtos banguota 
skarda. Išlipę skubame prie 
garų stulpų. Einame atsar
giai žiūrėdami sau po kojo
mis, kad neįlįstumėme į ko
kią skylę, o tai būtų neper- 
maloniausias dalykas, nes 
tose skylėse verda, kunku
liuoja karštas vanduo. Todėl 
čia tiek garų. Daiktais že
mės pluta tokia plona, kad 
pakanka arklio 
smūgio, ir jau ima veržtis 
karšta versmė. Viena didelė, 
kelių metrų skersmen-skylė 
aptverta geležine tvorele. Ji 
pernelyg jau pavojinga. 
Prieš kiek laiko, kai skylė 
dar nebuvo atitverta, į ją 
įgriuvo karvė. Vargšas gy
vulėlis tuoj virte išvirė. Pri
ėję žiūrime. Brrr, nejauku. 
Dugno nematyti, o garų bur 
bulai tik kyla, tik kyla. Nie
ko sau katilas! Tačiau kad 
biaurūs tokie “šuliniai”, dar 
biauresnės nedidelės klastin- > 
gos skylutės pilnos karšto, 
verdančio molio. Į tokią, ko
šę, pakliuvęs gyvas neišsi- 
krapštytum, o jei ir pasisek

“hver” galioja visoms karš
toms versmėms, ramiosioms 
ir toms, kuriose laikas nuo 
laiko įvyksta išsiveržimų. 
Išsiveržimai būna nedažnai. 
Priėję matome, kad senasis 
milžinas dabar miega ra
miai kvėpuodamas savo ga 
linga krūtine. Lauksime jo 
pabundant. Tai gali užtrūk
ti kelias dienas, taigi tuo 
tarpu įstojame viešbutėlyje. 
“Versmių laukuose” nema
ža nematytinų dalykų, ir 
mes nenuobodžiaujame tas 
kelias dienas, kurias tenka 
čia išgyventi belaukiant 
Geysir’io išsiveržimo. Yra 
čia toks nedidelis geizeriu- 
kas, kurio veikimą galima 
sukelti apdengiant garuo
jantį kraterį velėnomis. Ga
rai susikaupia, numeta velė
nas ir keliasdešimt sekun
džių, iš pc žemės muša apy
aukštis vandens fontanas. 
Dar kiti geizeriukai ima vei 
kti įmetus į juos — porą 
muilo gabalėlių.

tų išsikrapštyti, nedaug ką 
laimėtum: Kad ir mėgintum 
nusiplėšti drabužius, nusi- 
plėštum juos drauge su oda, 
nes.purvas limpa prie jos.
Tuo tarpu įlindus į skaidrų 
karštą vandenį daugiau Šan
sų išsigelbėti. Taip bent 
mums aiškina senyva 
ponia, o tuo tarpu jau
nos mergužėles baimingai 
glaudžiasi prie savo palydo
vų. Atsargiai vedame kiek
vienas savo damą už pa
rankės, einame žingsnis už 
žingsnio, vis mėgindami že
mės saugumą. Pagaliau išei
name į viešąjį kelią.

Kiek paėjėję besivinguo- 
jančiu keliu, pamatome keis 
tą daiktą. Pasakytum, kad 
tai milžiniškas akmens pil
tuvas siauru galu įkištas į1 Geizerių karalius pe taip 
žemę. Vjršuje tas piltuvas į lengvai prižadinamas, kaip 
skersmens nemažo, net kelių kad jo pavaldiniai. Kartais, 
dešimčių metrų. Vidurys šiltais vakarais, garai vir-
pilnas karšto garuojančio 
vandens o apyplokščiais pa 
kraščiais gali vaikščioti žmo 
nės. Vandens lygmuo čia kiek 
pakyla, čia vėl nusileidžia. 
Pačiame centre po vandeniu 
įžvelgiame skylę. Taigi, čia 
tikras piltuvas su giliai į po 

kanopos j įemį einančiu vamzdžių.
Vamzdžio gylis esąs pagal 
mokslininkų matavimus apie 
šimtą metrų, šitas savotiš-

šum jo sutirštėja, suaidi po 
žeminiai smūgiai ir mes, 
šio viešbutėlio svečiai, viską 
metę, galvotrūkčiom r lekia
me žiūrėti, kas ten dedasi. 
Purkšt — purkšt — Geysir’- 
is ima spiaudytis. Arčiau
siai bestovįs senyvas ponas 
dėl visa ko išsiskleidžia skė
tį. (Matyti, čia esama Cham 
berlaino tautiečio ir pasekė
jo). Bet geizeris dabar nege

kas gamtos sukurtas akme- rai nusiteiks ir, kiek pasis-
ninis padarinys yra ne kas 
kita, kaip visame pasaulyje 
pagarsėjęs “Geysir”. Vardas 
yra kilęs nuo islandų veiks
mažodžio “gjosa” — “tryk
šti”. Dabar visos kalbos yra 
pasisavinusios šį islandų žo
dį: trykštančios versmės vi 
sur vadinamos “geizeriais”.

Tačiau islandams tai te
bėra vienos šitos milžiniš
kos versmės tikrinis var
das. šiaipjau šiltos versmės 
jų vadinamos “laug”, o kar 
gtos — “hver”. Pavadinima

STANISLOVAS KAZLAUSKAS
Mirė kovo 2 d., 1942 m., 1:50 vai. ryto, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskr., Vek- 

snų parap., Tučių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotriną (po 

tėvais Becelaitė); sesers dukterį Josephine Pzytu- 
lą ir jos vyrą Frank; švogerį Frank Gudas ir jo 
moterį Oną; švogerką Veroniką Raubunienę ir jos 
vyrą Victor ir jų šeimas; švogerį Joną Stenson ir 
jo moterį Marijoną; švogerį Stanislovą Manišką ir 
jo moterį Grasildą, ir daug kitų giminių ir draugų. 
Lietuvoje paliko senus tėvelius, brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas namuose: 2555 W. 45th St. 
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 7 d., 1942. Iš narni/ 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. švč. 
Panelės parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sesers Duktė, švogeriai, Švo- 
gerkos ir Giminės.

Laid. direkt. John F. Eudeikis, tel. Yards 1741,

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

SESUO M. APOLONIJA
(Vincenta Bubliuuskaitė)

Aukščiausiajam patiko pasiimti iš mūsų tarpo į am
žinybę mūs mylimą Seselę M. Apoloniją šeštadienį, va
sario 28 d., 10:05 ryto.

A. a. Seselė gimė Brighton, Massachusetts rugsėjo 7 
d., 1904 m. Duktė Aleksandro ir Onos Rusteikų. Ve
lionė buvo devynioliką metų šventuose apžaduose. Vie
nuolyne išgyveno dvidešimt du metus.

Dideliame nuliūdime paliko savo mylimą Mamytę, se
sutes: Aliciją, Seserį M. Emmą. Kazimierietę, visas šv. 
Kazimiero Seseris, gimines, mokinius ir pažįstamus.

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 3 d. Gedulingos pa
maldos prasidės 9:00 vai. Šv. Kazimiero Seserų koply
čioje, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, III. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Prašome Seselės mokinių, ir pažįstamų dalyvauti lai
dotuvėse ir maldose velionės vėlę prisiminti.

šv. Kazimiero Seserys, 
Motina, sesutės ir giminės

Laidotuvių direktorius A. Phillips

£■ j? i ll’™elis ,own lake

ga ponia rioglinasi, viską gyyenfojdS ITlirė 
versdama, ant stalo, ne. U | D Us Town of Lakie. 
ten versmės juk geriau ma- j tis JokQbas GalvanaugkaSi 
tomos. Jei “aliarmas” buvo
apgaulingas, visi tuoj suse-

piaudęs, jis vėl aprimsta, o 
nusivylę svečiai sugrįžta į 
viešbutį. Viešbučio padavė
ja juokiasi iš mūsų pasivai
kščiojimų. Ji čia nenaujokė, 
geizeris jai seniai jau atsi
bodo, daug įdomesnis atro
do jai svečių lakstymas Ir 
jaudinimasis, taip bent ji 
pati sakosi. Iš tikrųjų, jei 
kas svetimas, nieko apie jo
kius geizerius nežinąs, už
klystų į šį viešbutėlį, jis tik 
rai pamatytų, kad čia be

da už stalo, bet jeigu iš tik 
Tųjų “veikia”, visi puola 
pro duris ir lekia kiek įka
bindami prie geizerio. Kar
tais tai įvyksta nakties me
tu. Svečiai pažadinti, lekia 
su pižamomis, chalatais, 
šliurės krinta nuo kojų, bet 
kas jų ieškos. Juk kito išsi
veržimo gal kažin kiek lau
ksi ir nesulauksi. 10-20 
metrų aukščio vandens stul
pai paprastai nieko nedžiu
gina. Dideli išsiveržimai re 
tai tepasitaiko, bet juos ga
lima sukelti dirbtiniu būdu 
— su muilu. Muilo reikia 
įkišti ne taip jau mažai, ir 
tai brangokas malonumas. 

(Bus daugiau)

4618 S. Paulina St., mirė ko
vo 2 d., 1942 m. po ilgos ir{ 
sunkios ligos. A. a. Jokūbas 
buvo didelės šeimos galva ir 
gana veiklus parapijoje.

P-no Galvanausko kūnas 
yra pašarvotas J. F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 S. Her- i 
mitage Avė. Laidotuvės į-, 
vyks trečiad., kovo 4 d. ir 
bus laidojamas iš Šv. Kry
žiaus par. bažnyčios 8:30 v. 
ryto, į 'Šv. Kazimiero kapi
nes

Hit Them Where It Hurts 
... BUY BONDS!

Here’s the New Amazlng

COUGH MUTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Buekley'j CANADIOL Mintura a diBerjnt- 

more efrective—faster in aetion than onything 
you'va ever u tad. Gat a bottla today. Take a 
coupla of dotat, instantly you faal it* pooerful 
effectiva aetion tpraod thrv throot, h tad and 
bronchlal tūbas. Tiekliną-^covęhinę etate*— 
phleam it lootancd and roitad—eloęgtd bron- 
chiaf tu bet opan up, air postagat eltared. 
All druggittt. Satisfaction or monay rafundad.

(įsteigta 1889 m.).

: PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

SI firma viri 60 m. toe pačio* 

Šeimynos rankose!

Make no mistake—this la a Ufe 
or death struggle. Men are dy- 
lng ln your defense. Dylng that 
America may be safel

Olve our flghtlng men the 
guns, the planes, the tanks they 
needl Bonds buy bomba. Ev 
ery dlme, every dollar you put 
Into Defense Bonds and Stamps 
ls a bk>« at the enemy. Hltthem 
where lt hurts — buy bonds I 
Bonds cost as little as $18.78 up— 
stamps as little as 10 centą up.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ -

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

krkjpkitbs į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member ot the T.lthnanJan 

MODERNI Hvtdhsš PARODA: 
4635 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3646

er of Oomneroa 
REZIDENCIJA:

5919 South Troy St 
Tel. REPubUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 ▼. vak.; BettaZL Ir Sekm. 9Ud6vaL

A. "j" A.
KAZIMIERA GILVIDIEN®

kuri mirė vasario 25 d.. 1942 
m. Ir tapo palaidota vaaario 
28 d., o dabar ilsis Av. Kazi
miero kapinėse amžinu! nutilus 
ir negalėdama atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paakuttnj pa
tarnavimu ir palydėjo ją J tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami tą jos liūdną pruslfta.ll- 
nlmą IS mūsą tarpo, dėkoja
mo mūsą dvasiškiems tėve
liams — kun. kleb. Ig. Alba- 
vičlul, kun. J. Griniui, kun. 
E. Abramavičiul, kun. K. Rėk
laičiui, kun. A. Mužuknal Ir 
kun. A. Valančiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas ui 
jos sielą. Dėkojame kun. K. 
Rėklaičiui už pasakymą pri
taikinto pamokslo prie žios 
progos.

Dėkojame p. Mondeikai ir 
p-lel Elenai Valančiūtei ui 
gražų grojimą ir giedojimą 
bažnyčioje.

Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams.

Dėkojame grab. Ant. B. Pet
kui, kuris savo geru ir man
dagia patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją j amžtnastf, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabneSiams ir vi
siems kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje, o p-niai 
Baubkienei už paruošimą ska- 

,ntu pietų laidotuvių dalyviams.
Pagalios, dėkojame visiems 

dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylima moteris
ir sesuo, lai Visagalis Dievas 
suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę lieka: Vyr«rs Se
suo, Švogeris, Broliai, Sesers 
Duktė ir Giminės

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

- REIKALINGI DARBININKAI
HELP WARTED — MOTERYS

OPERATERKOS 
|j Patyrusios siuvimo mašinoms op©

raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis. .

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenne

OPERATERKOS
Vienos adatos, guzikų, ir guzikams 
skylučių operaterkos reikalingos 
dirbti prie skalbiamų dresių. Tik
tai patyrusios. Pastovūs darbai. 
Kreipkitės:

3021 NO. PVLASKI ROAD

TRADE SCHOOLS

DARBININKAI YRA REIKALINGI 
UŽDIRBTI DIDEIES ALGAS 

Prie visokiu “Defenaa" l>arl>u t
Vyrai tarp IS Ir 44 m. amž. išmokinti 

“we 1(1 lt) ar. tool - die. įnachlnint; ecrew mt- 
rlilne, body nnd fender, auto. rilesel and 
Avlatlon ronetruetlon”. jRlmokinkl e vieni 
Iš Alų svarbių amatų žema prieinama kai
na per — Oreer Praetlcal Shop Training. 
Kreipkitės prie Mr. Herrera.

GREF.R SHOP TRAINING
2024 So. Uabasl, — Calumet 4600

PATARNAVIMAI

CLASSIFIED
PAiRSIDVODA PIGIAI

2-fletų, 5 ir 5 kambarių geraB mū
rinis namas. Netoli krautuvių ir 
gatvekarių. Kaina tiktai $8,750.00. 
Mainys ant mažesnio namo arba ant 
lotų. Rašykite ar matykite kogrei- 
čiausiai:

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 S». Rockwell Street

Tel.: HEMlock 2323

PLATINKITE “DRAUGĄ*

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymai 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rąžykite dšl “Free Catalogue” kai- 
navtmo sąrašo.
Prlslųskite piūklus paštu “parcel 
post”. j

28 NO. LOOMIS BTREET
Tel. MONROE 1397

KAMBARIS IŠRENDUOJAMAS. — 
Šilto vartdens šiluma. Randasi Mar- 
ąuette Parke. Tinkamas pavieniam 
ar vedusiai porai. Atsikreipkite po 
antrašu:

6446 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Žmogus giriamas sulig Jo 
išminties.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

55

JOHN F. EUDEIKIS

laiMi Dnktm
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

43084)7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

ToL LAFayette 0727

Radio Programa. — 10:00 rai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stotie. WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

DIENĄ IR NAKT|

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS LR CICEROS LIETUVIŲ 

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

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth SOth Avenue 

Tei. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiil 0142 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

8. P. MAŽEIKA 
3319 Lltuanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

______ Pullman 9661_____
J LIULEVICIUS 

4348 8. California Avė. 
Tel. EAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lltnanlcs Avenne 

Tel. YARda 4908

9
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Kailininko ieškokime žmoguje
šiandien pasaulis pergyvena ypatingos nesantaikos 

laikus. Dabartiniu metu nesantaikos kyla ne vien iš 
maištingų aistrų prasiveržimo, bet iš gilios dvasinės 

‘ krizės, išgriovusios išmintingus privačiosios ir viešo
sios doros pagrindus.

Iš dvasinės krizės, kaip iš kokios nuodingos versmės 
trykšta visa eilė kitų pavojingų klaidų.

Dabartiniu laiku smarkiai reiškiasi dvi klaidos.
Pirmoji klaida yra žmonių solidarumo — sugyveni
mo bei meilės įstatymo pamiršimas, o antroji didžių
jų šių dienų klaidų yra valstybės atpalaidavimas nuo

Dievo, jos sudievinimas.
Žmonių solidarumo ir meilės reikalauja žmonių 

vienokia kilmė bei jų protingos prigimties lygybė ir 
Atpirkėjo Kryžiaus auka, kurią Kristus yra davęs sa
vo dangiškajam Tėvui Mž nuodėmingą’' žmoniją.

Šv. Raštas didingu paprastumu nusako, kaip Dievas 
yra sukūręs žmogų “pagal savo paveikslą ir panašu
mą” (Gen. 1, 26-27) ir kokiai paskirčiai skyrė. Taigi 
žmonių giminė yra viena dėl jos bendros kilmės iš Die
vo; “Vienas Dievas ir visų Tėvas” (Ef. 4, 6). Toliau 
žmonių giminė yra viena ir dėl jos prigimties (iš kū
no ir sielos sudėtos) esminio vienodumo, dėl jos gyve
nimo žemėje, kurios turtais naudotis yra visų įgimta 
teisė, dėl vieno antgamtinio tikslo ir priemonių tam 
tikslui siekti. Ji yra pagaliau viena dar ir dėl vieno to 
paties atpirkimo, kurį visiems žmonėms savo mirtimi 
yra nusipelnęs Kristus, kuris paskutiniosios vakarie
nės metu, įsakydamas visiems mylėti viens kitą (Jon. 
15, 12), tik* dar labiau sustiprino žmonių giminės vie
ningumo ryšius.

Tik gaila, kad atsiranda įvairiausių “mokslinčių” ir 
ideologų, kurie visą tai nori sugriauti ir iškelti vienos 
rasės kilmingumą, o kitas paniekinti, pavyzdžiui, na
cių ideologija tik germanų kilmės žmones aukština ir 
dievina.

Antroji šių dienų baisi yra klaida: valstybės atpa- 
laidavimas nuo Dievo, jos sudievinimas, šiandien labai 
madoj yra Vokietijoj, Sovietų Rusijoje ir kitur nuo
monė, pagal kurią valstybės valdžia turinti būti laisva 
ir nepriklausoma nuo Aukščiausios Esybės, nors Die
vas ir atskiro žmogaus ir visuomenės yra pirmoji prie
žastis ir galutinis tikslas.

Kada dabar karas siaučia, mes turime rūpintis, kad 
būtų mūBų pergalė. Toji pergalė bus tikresnė, jei mes 
turėsime artimesnius ryšius, santykius su Aukščiau
sia Esybe — Dievu. Todėl

šiandien yra mūsų pareiga rūpintis ne tik kuo ge
riausiai apsiginkluoti orlaiviais, tankais, šautuvais, 
laivais, bet taip pat tenka gyvai susirūpinti solida
rumo bei meilės įstatymais ir pripažinti Dievui vi
sas Jo teises asmens, šeimos ir valstybės gyvenime.

Visa to, kas mums šiandien nepatinka, šaknies rei
kia ieškoti ne tiek institucijose, kiek pačiame žmoguje, 
žmonijos ateities klausimas grynai dvasios klausimas. 
Ar žmogus kaip siela pakils į savo galimumų aukšty
bes? Ar jis supras prasmę to, ką jis daro? Jei taip, tai 
šio pasaulio žmogus — tik jis vienas gali išspręsti ši- 

• tuos klausimus — turi puikią ateitį priešakyje. Jei ne,
tai jo žlugimas yra tikrąs.

Bet mes turime vilčių, kad žmogus atsižadės pada
rytų savo klaidų — meilės įstatymo ir Dievo pašalini
mo iš viešojo gyvenimo ir atgimęs dvasioj sukurs nau
jus ir gražius laikus.

bų, nors jų submarinai ir lėktuvai nekartą jau pasiro
dė Jungtinių Valstybių pakraščiuose, bet vis tik ir tai 
“lengvapėdiškos nuotaikos” nepakeičia.

Ypač tai yra ryšku, kai pakeliauji po didesnius mies
tus. Visur tebejaučiamas tas pats prahangiškumaa, vi
sur ir daug kas tebeieško tuščių pasilinksminimų, ku
riems eikvojama daug brangaus laiko ir pinigų. Pati. 
visuomenė lyg tr laukia, kad, jei reikalingas taupumas, 
jei reikalinga taikytis prie šių laikų dvasios ir aplin
kumos, jai pačiai tuo nereiks rūpintis: pasunkėjusi) ka
ro našta ją “atves į protą”.

Šie žodžiai yra labiausia taikomi “šimtą procenti
niams amerikonams”. Vadinas, tiems, kurie arba nebe
turi arba nebenori turėti jokių ryšių sa tais kraštais, 
iš kurių yra kilę jų tėvų tėvai.

Tenka konstatuoti, kad prie šių laikų dvasios ir ap
linkumos daugiausia prisitaikė tie, kurie dar turi di
desnių ar mažesnių ryšių su kitų kontinentų kraštais, 
šie nelaukia, kada karo našta jų nuotaiką pakels, bet 
patys prisitaiko prie aplinkumdb. Ir* tai daro neišmė- 
tinėdami. Tą daro iš savo giliausio įsitikinimo, iš tau
raus patriotizmo.

Kodėl taip yra?
Mat, ateiviai ir jų vaikai tikrai geriau nusimano 

apie tą tikslą, dėl kurio Amerika ir jos santarvininkai 
kariauja. Jų dauguma patys yra patyrę, ką reiškia 
būti pavergtais, neturėti religijos, spaudos, veikimo 
laisvės. Ateivių vaikai apie tai girdėjo iš savo tėvų 
lūpų. Jie tikrai geriau įmvaizduoja, kaa būtų, jei Ame
rika netektų laisvės, jei vieton demokratinės santvar
kos būtų įvesta diktatūra. Už tat, jie labiau vertina 
tas laisves, kokiomis šio krašto žmonės naudojasi ir 
tikrai noriau dedasi prie Visų darbų ir reikalų, kurie 
veda prie karo laimėjimo.

Be to, visi tie, kurie dar nėra nutraukę bet kokių 
giminingumo ryšių su savo tėvų kraštais, gyvena nuo
širdžiausiu troškimu, kad ne tik Amerika būtų apgin
ta, bet kad kuo greičiausia būtų nušluoti nuo žemės 
veido visi diktatoriai, imperialistai ir militaristai, ku
rie pavergia tautas, kurie yra užsimoję visus žmones 
padaryti vergais. Dėl to jie kuo tik išgalėdami, deda
si, ‘ksd kar^|Al<t^,s^nbuN^ainka^ iitimd kuo grei
čiausia būtų išlaisvintos pavergtosios tautos, įgyven
dinta pastovi ir teisinga taika visuose pasaulio kraš-

' tuose.
Tad, ne tik kad nėra vietos kvestionuoti Ateivius ir 

jų vaikus dėl ištikimumo kraštui ir rėmimo Štaro tiks
lus, bet tuo atžvilgiu daugely atvejų jie darodo dau- 
lus, bet tuo atžvilgiu daugely atvėjų jie parodo dau- 
dinami “šimtaprocentiniai” amerikonai. Rimčių, žino
ma, yra. Bet jos yra taip menkos, kad bevelk ir dė
mesio nevertos. ,,

Taigi, prie karo nuotaikos greičiau prisitaikė atei
viai ir jų vaikai, dėl to jų šiandien daugiau tarime, 
proporcionaliai imant, savanoriais į kariuomenę ir prie 
visų karo vedimui reikalingų

Hitlerio generolai

Ateiviai, jų vaitui ir karas
Reikia pasakyti, kad Amerikos visuomenė dar negy

vena karo nuotaika. Dauguma vis dar lyg iv4 negali su
virškinti to fakto, kad mūsų kraštui bent kokių pavojų 
gąRtiį ižkiįtį. £&rs jau^ poetai gasį&fč nemaža nuoato-
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"Sartais spaudoje pasirodo žinių, kurios sako, kad 
daugelis Vokietijos generolų yru nepatenkinti Hitle
rio karo planais ir jie norėtų Hitlerį nuversti ir gehe- 
roiai paėmę valdžią į savo rankas norėtų daryti taiką 
su kariaujančiomis valstybėmis.

Suprantama, kad yra generolų nepatenkintų Hitle
riu, taip pat nepasitenkinimas Hitleriu yra Ir liaudyje, 
nes karas vokiečiams įgriso iki gyvo kaulo. Bet ma
nyti, kad generolai lengvai galėtų susitvarkyti su Hit
leriu, tai būtų rizikingas galvojimas, nes slaptoji po
licija (Gestapo) budriai seka kiekvieno žingsnį. Gesta
po nepalankius Hitleriui žmones greitai moka praša 
linti ir įkišti į koncentracijos stovyklą, arba dar blo
giau padaryti. Tai viena. .

Antra. Dabar vokiečiai nelabai norėtų rizikuoti savo 
tautos likimu kokiais nors perversmais, nes nežino ko
kius sumišimus galėtų įnešti tokie permetamai. Liaudis 
yra linkusi laukti, o šalia to, ir generolai gerokai yri 
įpratinti lankstytis Hitleriui, žodžiu, vokiečiuose gero
kai yna aplaužytas savistovumas. O kai to nėra, tai 
sunku laukti kokių nors staigių pasikeitimų.

Mes esame linkę manyti, kad anksčiau ar vėliau Hit
lerio žvaigždė visai nusileis. Bet kada, kokiu būdu — 
sunku

n-

(“Draugas”, ĮSI7 m. ko
vo 8 d.)

Svedų-lietuvių komitetas. 
Švedijos sostinėj Stockhol- 
me yra susiorganizavęs šve
dų lietuvių komitetas nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams gelbėti.
•
Belaisviai verčiami dirb

ti... Pranašams, kad Rusijo
je prie šėmės ūkio darbų 
yru pristatyta 1,138.000 be
laisvių.

— Rusijos vidaus 
reikalas... Iš Petrogrado gau 
ta žinių, kad Rusijos val
džia esanti įsitikinusi,* jog 
Lenkijos sutvarkymas esąs 
išimtinai Rusijos vidaus rei
kalas.

Pasmerkė mirtia 150 žmo 
nių~~ Austrijos karo teis
mas pasmerkė miriop 150 
serbų. Austrija serbų neap
kenčia ir juos baisiai perse
kioja.

•
Oiakluaja lai

Tenka kovoti su lietuvių tautos atsimetėliais — ko
munistais, ji yra skandi. Apie tą kovą “Darbininkas” 
taip rašo:

"Kova su išsigimėliais ir išdavikais visuomet yra 
nemaloni tuo atžvilgiu, Kad nuolatos reikia sunMsr- 
ti su buvusiųjų saviškių niekšyste. Ir pačiam be galo 
neskanu, ir prieš kitataučius gėda. Bet jau take gy
venimas, kad be valymo šiukšlių negalima spaelti. 
Tas nepatrauklus darbas daugiausiai tenka spaudai 
attikti- jį .

Antradienis, kovo 3 d., 1M2

Po svietą pasidairius
(Pabaiga)

Jie įveda valstybines 
šventes, kuriose galėtų link 
ėmiau laiką praleisti, bet 
praleidžia jas bemiegodami, 
nes šventės išvakarėse, be
veik visą naktį praleidžia 
kur nors šokiuose ar kito 
kiose pramogose ar pasi
linksminimuose arba gėralų 
užeigose.

Jie, vos tik spėjus jų plau 
kams kiek paūgėti, tuoj bė
ga pas plaukų kirpėją ir 
juos nukerpa, bet kai tik 
jų plaukai pradeda patys 
nuo galvos jau slinkti, tuo
met jie iš baimės,' kad pli
kiais nepaliktų, pradeda vi 
sokius plaukams tepalus 
pirkti ir stengiasi kiek ga
lint juos ilgiau ant savo 
galvos pasilaikyti.

Jie pasipuošia drabužiais 
ir užsimauna kelnes, o kad
tos jų kelnės nenusmuktų, 
jię sugalvoja tam tikrus 

tini, vadinamus pžtne;
mpmdi kad vW Amen- Senus' Jas lalkyt1’ kad

’i

kos laivai, plaukią Europon, 
turi būti apginkluoti.

•
Ssstiaė bus <4sausa’L Kon 

greso žemesniame bute dau
guma balsų priimtas suma
nymas sostinę!. Vašingtoną 
padaryti “sausą”.

•
Dr. J. Bielskio prakalbos. 

Apvažiavęs Chicagos para
pijas dr. J. Bielskis iškelia
vo su prakalbų maršrutu j 
Illinois ir Wisoonsin lietu
vių kolonijas.

tų petnešių nesimatytų, jie 
ima ir paslepia jas po švar
ku, o kad vasarą nuo karš
čio nesušustų, įsitaiso elek
trikinius vėsintuvus, kad 
juos vėsintų.

Jie patys nubalsuoja mo- 
kestimis bilijonus dolierių 
sukelti, bet paskui panaudo
ja visokius būdus, kad nuo 
tų mokesčių išsisukti arba 
moka juos su skaudančia 
širdimi.

Jie pastato puikiausius ir 
aukščiausius namus, įsteig- 
gia didžiausius miestus, su
kuria civilizaciją ir aukštą 
kultūrą, bet vėliau įsteigia 
komunizmą, kad tą viską iš 
pamatų sugriautų ir sunai
kintų; paskui vėl įsteigia 
kitokias diktatūras, komu
nizmui naikinti, o pastarų
jų naikinimui pavartoja de
mokratijas.

Jie išranda orlaivius, su 
kuriais gali tarp debesų 
skraidyti, ir povandeninius 
laivus po vandeniu važinėti, 
bet kuomet kurio nors žmo 
na be savo vyro žinios tik 
išvažiuoja jo automobilium 
pasivažinėti, o jis turi ant 
žemės veido atsistoti ir sa
vo kojomis, kurias Dievas 
jam vaikščiojimui suteikė, 
keliauti, tuomet jis baisiai 
supyksta ir susierzina.

Tai yra žmonės, priešingu 
mų padariniai, kurie gali 
sunkiausius ir painiausius 
pasaulio dalykus išspręsti, 
bet kartais negali išsirinkti, 
eidami kur nors į puotą, ko
kį sau kaklaraištį baltą ar 
juodą privalo jie dėvėti.

Jonas Vištalakis prieš 
išeidamas į Dėdės Šamo ka
riuomenę nutarė apsišenyti. 
Susiradęs svythart atiden
gia jai savo širdies paslap
tis, o kad drą/aaW
dies duris varstyti, eid 
pas ją'paėmė ant abiejų ko
jų. Baigdamas išlieti * savo 
meilę ir matydamas, kad 
mergina šaltai laikosi, Viš
talakis sako:

— Mery, ar gi tu nieko 
nejauti, kai aš tau karštai 
kalbu apie meilę?

— O, labai gerai jaučiu iš 
tavo burnos viškies kvapą.

Vakar einu namo ir ant 
vieno kampo pastojo kelią 
nepažįstamo tipas:

— Mister, paskolink man 
penkis dolerius...

— Ką? Kaip tamsta drįs
ti prašyti manęs tokio daly 
ko. Tamsta esi man nepa
žįstamas ir pirmą sykį aš 
tamstą matau.

— Taigi ir bėda... Kurie 
mane pažįsta, tie neskolins. 
Dėlto esu priverstas prašyti 
tų, kurie nepažįsta...

i, v% tftLinr ANŲ WISET
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Antradienis, kovo 3 d., 1942 DRAUGAI
K. BARAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus 
pergyvenimai

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

f
(Tęsinys)

Netoli stovėjo vien&s studentas iš studentų tarybos. 
Jis mandagiai kreipėsi į plūstantį j į ir tarė:

— Drauge, prašau kreiptis į studentą Teleginą. Jei 
jūs tikrai proletaras esate, čia matyt, įvyko klaida ir 
tikrai jūs būsite išbrauktas iš išmestųjų sąrašo.

Ilgasis studentas padėkojo ir atsitolino. Viena stu
dentė šaukė;

— Taip, taip aš maniau, kad čia dėl mokslo pažangos!
Komunistas atsisuko, aštriai pasižiūrėjo į kalban

čią ir pagrąsino:
— Ramiau, ramiau, drauge! Kitaip jūs galite susi

laukti nemalonumų!
Pamaži grįžau namo, laužydama galvą, kaip pasaky

siu tą baisią žinią Irenai ir kas reikėjo daryti, kad ją bū
tų galima išgelbėti.

Lenočka taip pat pašalinta. Ji daro įspūdį kad per 
tą porą valandų ji suliesėjo keletu kilogramų; bet ji ne
nustoja energijos.

— Ne taip lengvai jie mane pašalins, — tarė ji. s- 

Aš turiu seną tėvą ir seną motiną. Jei aš universiteto 
nebaigčiau, visos jų viltys palaidotos. Man riekia tik 
pas draugą Teleginą nueiti ir su juo užsiregistruoti, ir 
aš pasilieku universitete...! Bet mano kunigaikštis verkia 
ir labai susigraužęs. Kas man reikia pradėti?

Aš esu praktiškiausias žmogus ir nenoriu sentimen
talių dramų. Aš noriu gyventi, noriu savajam padėti! 
Aš nebūsiu ne pirmutinė, ne paskutinė ištekėjusi, ver
čiama aplinkybių. Svarbiausia, jog aš nebūsiu su juo 
surišta, baigsiu universitetą, gausiu savo profesijos pa
žymėjimą, tada nuo draugo Telegino atsiskirsiu ir išteku 
už savo kunigaikščio. Aš jam viską paaiškinau, bet jis 
verkia ir sako, kad po draugo Telegino aš jam nereika
linga. Aš nei pakarta, nei paleista, ką turiu daryti,

„ Balandžio 3 d.
Toks pats likimas ištiko ir trečiąjį kursą. Praėjo 

savaitė, kol jie peržiūrėjo studijų knygeles. Viskas ga
lėjo vykti greičiau, nes jie turi aiškius davinius, bet 
dabar bolševikai vėl kažką velniško sugalvojo.

Pirmiausia užkliudė mokslo mokestį. Valdininkų 
vaikai, dažniausiai moka dideles sumas atsižvelgiama į 
tėvo socialinę padėtį. Daugiausia nulemia draugo Ku- 
šakovo galingas žodis, kuris faktinai tvarko studentų 
mokestį už mokslą. Jis pagal savo nuožiūrą ir paskirsto 
sumas pav. 75 rub., 100 rublių už ketvirtį metų, kai tuo 
tarpu studento tėvas gauna per mėnesį 30 ar 40 rublių.

Kas pinigų paskirtą dieną nesumoka, tuojau išbrau
kiamas iš studentų skaičiaus. Mokesčiai tyčia yra toki 
aukšti, kad iš inteligentiškų šeimų kilusiems studentams 
būtų užkirstas kelias baigti universitetą. Studentai, pro- 
letariškos kilmės arba kurie turi kokių nors ryšių su 
partija, visai atleidžiami nuo mokesčio. Mokėjimo diena 
dažnai irgi labai liūdna, nes turi susispausti visa gimi
nė, kad galėtų sudaryti reikalaujamą sumą.

Tas pats buvo ir šį kartą. Su dideliausiomis pastan
gomis vakar buvo sumokėtas mokestis, o šiandien jų 
sąrašai paskelbti, kaip išmestųjų; pinigai negali būti 
grąžinami!!!

Irena taip pat tarp išmestųjų. Aš ieškojau kokios 
nors išeities. Dėl Natašos nėra toks rimtas dalykas, nes 
ji neturi didelio noro studijuoti, bet Irenai — tai gyvy
bės ar mirties klausimas! Taip aš tuojau nuėjau pas 
profesorių Bieloborodovą, kurs nori ją paimti savo asis
tente. Kaip visada jis mane priėmė maloniai.

— Aš atėjau dėl Irenos, — tariau be įžangų. — Ją 
pašalino dėl nepažangumo moksle, bet jūs patys žinote, 
kad ji turi maksimumą; ar negalėtumėte dėl Irenos pa
sirūpinti ?

— Ak, Aleksandra Lvovna! — atsakė jis nupuo 
lusiu balau. — Jūs žinote kaip artimai esu surištas su 
jumis ir jūsų visa šeima. Bet padėti jums negaliu! Stu
dentų “Išvarymas” tai tik pradžia. Tuo jau ateis ir mū
sų, profesorių, eilė. Mes čia dar sėdime kaip blakės ply
šiuose ir laukiame, kol mus iš čia iškrapštys. Dabar 
studentija sistemingai bus apvalyta nuo gabaus ir kul
tūringo elemento. Ar neskaitėte paskutinius numerius 
sieninių laikraščių su šūkiais: Salin pažangą! Salin visus, 
kurie veržias pro socialistišką liniją! Ar jūs nežinote, 
kad tie, kurie gerai mokosi, vadinami profesorių ber
nais? Tai yra pradžia “trečiojo fronto" kovos; ji jau pa
lietė studentus, greitai ateis eilė ir profesoriams.

Jūs manote, kad aš jums galiu padėti, aš pats rei
kalingas, kas man padėtų... Bet žinote, Aleksandi-^ 
Lvovna, kad jūsų vyras gali šį tą padėti!

(Daugiau bus)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pamokos teikti 'Brighton Parke dvi
pirmąjį pagalbą 
nemokamai

tautinės šventės
Federacijos skyriaus pa 

Kovo 4, Darius-Girėną s! sidarbavimu, per eilę metų j 
Auxiliary Red Cross viene- švęsdavom Lietuvos Nepri-'į 
tas turės First Aid instruk- klausomybės šventę parapi-
cijas Dariaus-Girėno svetai
nėj, 4418 S. Western Ave. 
Pradžia 7 ;30 vai. vak.

First Aid mokėti labai 
svarbu, nes nežinome, kada j

jos salėj. Ir šįmet švęsim 
sudėję net dvi šventes: Lie
tuvos Nepriklausomybės ir 
Lietuvos globėjo iv. Kazi
miero. Tas dvi istorines šven

mums tas mokslas gali būti |tes rengiamasi švęsti šv. Ka

reikalingas. Jei ne šiandien 
tai, gal, rytoj. Jei nežino- 
sim, nebus laiko mokintis.

štai, viena didžiausių ir 
svarbiausių organizacijų 
duoda mums progos pasi
mokinti pirmosios pagalbos. 
Tai visų prašoma ateiti šį 
trečiadienį lr pradėti klau
syti instrukcijų. Jos bus 
kas trečiadienį. Kiekviena 
instrukcija yra kitokia" ir 
nebus atkartojama. Dėlto 
svarbu pradėti su pirma. 
Jei kas negalės šį kartą, te
gu pradeda kitą trečiadienį.

Mariau Sebastian

zimiero dieną, 4 kovo, 8 v. 
vakaro, parapijos salėj. Ruo 
šiama graži programa. Bus 
pakviesti žymūs kalbėtojai.

Šiais laikais kam gi ne
apeina padėtis ne tik ėio 
krašto, bet ir mūsų tėvynės 
Lietuvos. Ii jos ateini ži
nios, kad buvęs mūsų kraš-

BARBORA VISOCKIEN®

Nuo keleto* metų, įsira
šius į Labdarių 8 kuopą, 
daug pasidarbavo. Virš $40 
surinko skelbimų programos 
knygutėn ir viri 35 bilietų 
pardavė. Senelių prieglau
dai aukoja naują lovą su 
visais įrengimais. Ponia B. 
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Politikos klausimais 
susirinkimas

Vasario 22 d. lietuvių ir 
]|enkų biznieriai ir vadai 11 
Wardo turėjo bendrą pasi- 
tarimą savo wardo politi
kos klausimais. Kalbose iš
kilo faktas, kad lietuviai ir 
lenkai, būdami daugumoje 
balsuose šiame warde, pri
valėtų turėti daugiau savo 
tautos žmonių valdiškose 
vietose.

Pirmininkas raportavo 
faktą iš Election Commis- 
sioners ofiso, kad 11 War- 
de yra viso 32,000 balsuo
tojų kurių tarpe virš 20,000 
lietuvių ir lenkų. Kaip ma
tyt, susijungę galėtumėm 
padaryti daugiau ką nors 
politikoje. Po raporto dau
gelis biznierių nutarė remti 
kandidatą į aldermonus ir 
sujungti abiejų tautų žmo
nes to tikslo siekti.

Mes žinome, kad netiktai 
galime išrinkti savo tautos 
žmones į aldermonų, bet ga
lime išrinkti ir Ward komi- 
temoną, sanatorinį atstovą, 
senatorių ir turėti balsą pa- 
skirimui mūs žmonių į mies
to ir apskr. darbus. Vieny
bė — galybė. Ignas

jis turi teisę vėl pavergti 
ją. Kaip balsu! Net šiurpas 
ima pamanius, kas būtų, jei
gu tas įvyktų? Ir kiek tų 
žinių, gandų! Šiandie kiek
vienas sąmoningas lietuvis 
tik iri gyvena klausimu, kas 
bus au mūsų Lietuva?

Taigi, turėdami, nors ret
karčiais, savo tarpe tokių 
progų, kad pasiklausyt kal
bėtojų, kurie dienos įvykius 
atydžiai seka, duos progos 
ir mums daugiau suprasti. 

. NąųdokiimUv. tuo^ . lapkyki- 
mės visi į šias paskaitas.

Vienutė

Išvyko į „floridą
Praėjusį sekmadienį kovo 

1 d. išvyko iš Chicagos į 
Floridą Šie lietuviai: Pra
nas Vaičkus, plačiai žino
mas bridgeportžstis, buvu- 
si8 biznierius, 634 W. 35 St., 
Stanislovas Baltas, market- 
parkietis, daugelio namų sa
vininkas, 6622 So. Troy St. 
Jis vyksta su žmona. Ket
virtas paaažierius yra Ralph 
Puslis, tavernos sav., adr 
2553 W. 69 St. Išvyko į Mia

Radio
Dainuos sesutės 
Praninskaitės, bus 
“piršliai”, Juokų, patarimų, 
pranešimų ir t.t

Radio klausytojai galės 
smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausydami re
guliarūs antradienio radio 
programos, kuri bus šian
die, 7 valandą vakare, iš 
stoties WGES. šių progra
mų leidimu rūpinas Peoples 
Furniture Co., 4183 Archer 
Ave. Šiandie programoj da
lyvaus sesutės Praninskai
tės, “.dėdė” Vaitekūnas ir 
kiti talentai. Nepamirškite 
pasiklausyti. Rep. XXX

įdėjus i prirengimą Lsb. Są
jungos 8 kp. Sidabrinio Jubi
liejaus Bankietą, kuris įvyks 
sekm., kovo 8 d., 1942 m., 
Brighton Pk. parap. salėje.

Smagios žinios iš 
Federacijos sus-mo

Cicero. — Federacijos 12 
skyriaus susirinkimas, va
sario 22 d., buvo gausus ir 
atstovais ir nutarimais. Iš 
draugijų atstovų pranešimų 
pasirodė, kad visos Cicero 
lietuvių katalikų draugijos 
veikia. Vienos rengia pra
mogas savo naudai, kitos 
parapijos labui. Malonu bu
vo tai girdėti, nes tokiu bū
du draugijos palaiko veiki
mą katalikiškoje dirvoje, 
tokiu būdu jos ir auga.

Padarius pranešimą iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimo, pasidžiaugta, 
kad ciceriečiai lietuviai skait 
lingai dalyvavo Tautos Šven 
tėję, kad Federacijos sky
riaus vardu buvo gauta dy
kai iš miestelio valdžios trys 
busai, kurie žmones nuvežė 
ir parvežė. Susirinkimas vie
šai pareiškė padėkos mies-mi pas lietuvius Esulius, ku

rie ten turi keletą moder-1 telio valdžiai .už tokią au
niškų vasarnamių. Išvyko 
automobiliu. Tikisi vietoj 
būti trečiadienį.

Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remta 
katalikiškąją spaudą. Dėl to 
lr Tamsta pasistengk gauti 
“Draugui” naują skaitytoją

Susirinkimai
Bridgeport. — Penktadie

nį, kovo 6 d. Šv. Jurgio pa
rapijos- mokyklos kambary 
įvyks Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų 2-ro sky
riaus susirinkimas. Nors da
bar eina šv. Misijos, bet su
sirinkimas visvien įvyks.

Valdyba

Meilės jėga gyvai pasireiš 
kia tiktai netekus mylimo
žmogaus. A. Cechov

Detroite rasinės 
riaušės

Detroite federalinė vy
riausybė užbaigė statyti na 
mų projektą negrams ir kai 
negrai subruzdo į naujus na 
mus kraustytis, prieš juos 
pakilo baltieji. Kilo riaušės. 
Keliolika asmenų sužeista, 
daugelio negrų daug nami
nių baldų sunaikinta. Anie 
20 asmenų areštuota.

Mayoro įsakymu negrų 
persikėlimas sulaikytas.

INCOME TAX-us
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
8241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358
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ką. Dar pažymėtina, kad 
ciceriečiai iš anksto tikietų 
pardavė sekančiai: A. Va
lančius 154, K. Sriubiene 24, 
J. Motekaitia 14, M. Vaičiū
nienė 10, L. Šeputienė 10, 
M. Česienė 4, A. Stulginskis 
4. Taigi, Cicero veikėjai gra
žiai pasidarbavo Vasario 16 
paminėjimui. Manau, kad 
ciceriečiai ir aukų nemažai 
salėje sudėjo Amer. Raud* 
Kryžiui. Bravo, ciceriečiai, 
už tokį patriotizmą!

Nutarta surengti gavė-1 
nios metu paskaitas mūsų 
pačių reikalais. Prelegentu, 
kaip jau yra Federacijos 
Chicago apskritis minėjęs, 
bus kun. dr. A. Deksnys.

Sus-mas prašo draugijų 
pranaštl skyriui, kokiomis 
dienomis ir kokios draugi-1 
jos turės savo bet kokius, 
parengimus, kad galima bū * 
tų sudarius kalendorėlį ret
karčiais paskelbti spaudoje. 
Draugijoms tai nieko nekai
nuos, o naudos bus daug. 
Federacijos yra tiesioginis 
uždavinys padėti draugi
joms, nes tam juk jos ir 
priklauso, taipgi kad vieni 
kitiems padėtumėm.

A. Valančius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
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APIE GRESIANČIAS ORO ATAKAS 
SIRENOMIS BUS PRANEŠTA

Civilinės Apsaugos Chica
goj ir apylinkėse tarnyba 
praneša, kad jau sudaryta 
visa programa, kaip bus įs
pėti gyventojai, jei kartais 
priešas kėsinsis iš oro ata
kuoti miestą.

Miestas ir apylinkės pa
dalinta į divizijas, kurių cen 
trai yra susisiekime su vy
riausiuoju visų divizijų cen
tru.

Kaip tik vyriausias cen
tras gaus žinių apie priešo 
lėktuvų skridimą miesto 
link, apie tai tuojau painfor 
muojami divizijų centrai. Šie

praneša ugniagesių stotims 
ir policijai. Ugniagesiai iš
traukia aparatus gatvėn. Po 
licijos skvadai pasiruošia. 
Laukiama iš centro signalo, 
kada sirenos turi būti palei
stos darban. Gavus signalą 
ugniagesių ir policijos skva- 
dų sirenos per dvi minutas 
bliauja. Gyventojams prane 
šama apie orinių atakų pa
vojų. Jei tas įvyksta naktį, 
visos šviesos mieste ir apy
linkėse užgesinamos. Visos 
gatvės iir namai nutamsina- 
mi. Sirenų bliovimais prane
šama ir apie praėjusį pavo
ju-

KUN. O'DONNELL SMOGIA 
DIVORSAMS, GIMDYMŲ KONTROLEI

Notre Dame universite- sai yra legalizuoti.
to prezidentas kun. J. H. 
O’Donnell kalbėjo gausin
gam Kolumbo Vyčių organi
zacijos susirinkime šį sekma 
dienį Palmer House. Gerbia
mas kalbėtojas smogė prapli- 
tusiems divorsams ir plin
tančiai gimdymų kontrolei, 
kurių jokie valdžios organai 
nevaržo.

Kun. O’Donnell pareiškė, 
kad Amerikoje divorsai yra 
nepaprastai stambus busi
ness, už kurį kelios valsty
bės varžosi. Nes tas joms 
yra pelininga. Jos nepaiso,

Pagalvokite apie krikš
čionišką šalį, kur leidžiama 
negimusius kūdikius žudyti, 
pareiškė kun. O’Donnell. 
Juk taip būta Erodo laikais, 
kai susimesta gimusius kū
dikius žudyti. Kitose šalyse 
sveikinamas žmonių gimimų 
didėjimas. O Amerikoje gi
mimai sulaikomi, lygiai kaip 
sudygę komai laukuose apa 
riami autoritetų nuospren
džiais. Ašies šalyse gimimų 
rata didėja ir tenai moti
noms mokamos premijos. 
Čia gi dažnai mokamos pre-

kas įvyksta su divorsininkų' mijos už sėkmingą šunų au- 
vaikais, su išgriautais na- Į ginimą per rengiamas šunų 
mų židiniais, kadangi divor Į parodas.

Gražins permokėtu 
taksu dalis

Cook apskrities iždinin
kas -John Toman pranešė, 
kad artimiausiuoju laiku jis 
grąžins taksų mokėtojams 
permokėtas taksų dalis už 
1932 metus. Už tuos metus 
buvo padaryta klaida ratoje. 
Praeitais metais legislatiira 
nusprendė, kad permokėti 
taksai turi būti grąžinti. 
Šiam tikslui iždininkas tu-

Apie 4,000 priešu 
neįsiregistravo

Chicago pašto viršininkas 
praneša, kad iki vasario 28 
dienos imtinai apie 4,000 ne 
piliečių priešų Chicagoj ne
įsiregistravo. Jiems gresia 
koncentracijos stovykla vi
so karo metui.

Pranešta, kad per kovo 
mėnesį jiems bus leista re
gistruotis. Bet jie bus ištir-

HOLLYWOODO ŠAUNIAUSIEJI

("Draugu" Acme telephoto >
Hollywoodo aktorė Joan Fontaine ir aktorius Gary 

Cooper pripažinti šauniausiais vaidintojais 1941 me
tais ir abiem skirti pažymiai — “Oscars” statulėlės.

Išgaudyti vagiliu 
gaujos nariai

Šiaurinėj miesto daly po
licija suėmė kelioliką vidu
rinių mokyklų mokinių, ku
rie buvo sudarę vagilių gau-

Žemės drebėjimas 
Illinoise

Praeitą sekmadienį rytą z 
septyniose šiaurvakarinės 
Illinois valstybės apskrity
se atjaustas žemės drėbė ji-

ją ir daugybę namų apvogė, j mas. Dukart trumpai žemė 
Jų tarpe yra trys augusie! susipurtus. Padaryti kai ku

ji vyrai, kurie nuo tų vagių 
įvairius vogtus daiktus pir
kdavo.

Policija gaują vadina “Ice 
box” banditais, nes jie ap-

rie nuostoliai.
Loyola universiteto seis

mografas drebėjimą įrekor- 
davo 9:44 ryto. Įrekordavi- 
mas buvo taip mažas, kad 
negalėta nustatyti drebėji, voginėdami namus visados 

apkraustydavo ir elektrines , mo centro iki gauta žinių iš 
ledaunes. I ištiktų plotų.

Gauja susekta, kai vienas , Drebėjimas ištiko šiae 
tų jaunų plėšikų vienuose apskritis: Henry, Buresu, 
namuose pametė sau adre- • Knox, Stark, Rock Island,
suotą laišką. Areštuotasis 
tuojau savo sėbrus išdavė.

Mercer ir Peoria.

ri atidėjęs apie 1,200,000 do- ti, kokiais sumetimais skir-
lerių. tu laiku nesiregistravo.

11 mikentėjusiujll 
nurodė plėšiką

Policija sugavo baustą ka
Įėjimu plėšiką Milton Stoll, 
27 m. amž. Sekmadienį vie
nuolika asmenų jį identifi
kavo.

Gary, Ind. mirė prel.
T. F. Jansen

Nuo širdies ligos mirė pre
latas Thomas F. Jansen, 70 
m. amž., šventų Angelų pa 
rapijos, Gary, Ind., klebo
nas.

Trečiadienį laidojamas.

“THAT LITTLE GAME” When “Fours” Fall

imu
X Kun. dr. Kaz. Rėkia! 

tis, MIC., Tėvų Marijonų A- 
merikos provincijos virši
ninkas, vakar išvyko į Ry
tines valstybes. Pakely su 
stos Niagara Falls, N. Y., 
kur kun. M. Urbonavičius, 
MIC., eina klebono pareigas 
lietuvių parapijoj.

X Teisėjas John T. Zūris 
praeitą šeštadienį tapo per
keltas į Felony Court.

X Bruno ir Elena Gedmi
nai, bizn. J. Gabrėnas, siu
vėjas J. Globis, buvę cice
riečiai Slušniai, P. Gečas ir 
eilė kitų brightonparkiečių 
užsiprenumeravo “Draugą”.

X Muz. J. Brazaitis, Auš
ros Vartų panap. vargoni
ninkas, pritaikė muziką pa
saulio trubelmekeriams: Mu 
aoliniui, Hitleriui, Stalinui, 
Hirohito ir Liuciperiui, ku
rie pirmiausiai pasirodys 
Gimimo Panelės šv. para
pijos salėj Verbų sekmad., 
kovo 29 d.

*
X E. Andriuškevičienę, ži-

Scott Lucas, Sabath, Koą- 
cialkowskio ir k. Už dienos, 
kitos apie tai mūs spaudoj 
tilps plačiau. A. Maciejews- 
kis yra cicerietis.

X Juozapas Gurinskas 
prieš tris metus mirė kovo 
8 d. Velionis buvo senas 
Bridgeport gyventojas, uq- 
lus katalikas ir rėmėjas kat. 
įstaigų. Priklausė prie dau
gelio draugijų. Už jo, ir vi
sos Gurinskų seimos sielas, 
šv. Jurgio bažnyčioje kovo 
6 d. bus atlaikytos trejos 
šv. Mišios: 6, 7 ir 8 vai. 
Taipgi vienos šv. Mišios bus 

J atlaikytos kun. dr. D. Mo-
nomą No. Side veikėją, už-|Zerio Washington, D. c. Vi
gavėnių vakare nusirinkęs Į „ų praSoma pasimelsti 
būrelis (draugių pagerbė 

, —, , gimtadienio proga. Nors
.^.„ “ “ JJt^-Andriuškevifienei 65 metai

lė Wilkes Barre, Pa., LRKS pripuolž kfl{ių vakarą
čiau jos draugės nepamiršo 
ir vėliau. Jubiliatę dar ir 
apdovanojo.

A Pildomosios Tarybos po
sėdžio ir pradėjo eiti savo 
pareigas.

X Wm. Masiauskas, 941 
W. 33 St., “Draugo” skai
tytojas sunegalėjo ir randa
si dukterį priežiūroj, nesv 
jo žmona Ona taipgi serga.

X K. Šliogerienė, K. Ur
bonienė ir kitos Aušros Var
tų parapijos veikėjos šau
niai darbavos ARD 10 sk. 
vajaus bankiete praeitą sek
madienį. Skyriaus pirm. y- 
ra veikėja Jurkštienė.

X Juliaus Gumuliausko
žmonai Šv. Antano ligoni
nėj padaryta operacija. J. 
Gumuliauskas yra Šv. Jur

X Ona Zdanevičiūtė, žino
ma Dievo Apvaizdos para
pijos veikėja ir organizaci
jų darbuotoja savo tėvo 25 
metų mirties sukakties pro
ga, užprašė šv. Mišias, ku
rios bus Laikomos šį rytą 7 
vai. Dievo Apvaizdos baž
nyčioje.

X Ryšium su Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mu, Chicago lietuvių rezo
liucija, kuri buvo priimta 
Ashland Blvd. Auditorium, 
vasario 15 d., kongr. A. Ma- 
ciejewskio pasiūlymu, įtrau-

gio parapijos zakristijonas, kta į “Congressional Re- 
ir nuolatinis “Draugo” skai- cords”. Toji rezoliucija taip
tytojas.

X Trys ąpgkritys: Fede
racijos, Susivienymo ir Mo
terų Sąjungos sutarė atei
nančią vasarą Labdarių ū- 
kyje surengti pikniką.

X Kaz. Labanauskui, 2115 
W. Coulter St., padaryta o- 
peracija ant akių davė ge
rų rezultatų. Jau pradeda 
matyti.

X Beuigna Zalatorienė, 
6159 S. Artesian Avė., po 
operacijos guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėj dr. S. Biežio prie
žiūroj ir kasdien eina ge
ryn., t

X M. Zarombienė, 6515 
S. Talman Avė., kuri buvo 
sunkiai automobilio sužeis
ta ir vėliau, išėjus iš ligoni
nės kurį laiką gyvenus pas

pat nepraėjo nepastebėta

l&nnųUJise
saga...

"Pincbing Pennies it 
Practical Patriotism^/

GET acųulinted with the cowl 
You’ll sarę money if you 

know cuti of beef—their most 
economical and auccessful ūse. 
Your butcher can supply you 
with auch Information.

Spend the pennies you’ll save for 
DEFBNSB SAVINGS STAMPS — yOU 
can buy them for 10 cents, 25 
cents, 50 cents, $1, or $5. Suggest 
to your husband that he enter 
into any pay roll savings plan his 
company may consider for De
fense.— War Needs Money I

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 
Mokame

31/2^ Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRŠ....................................... $1,100,000.00--------- 1---------- -------------------------- i------- --------------

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

dukterį S. Bartush, šiomis lINCOMĘ TAX BLANKOS PILDOMOS
dienomis jau grįžo namo.

X Dariaus - Girėno Ame
rikos Legiono Auxiliary. R. 
Kryžiaus vienetas rengia 
“coffee party” kovo 7 d., 
Dariaus-Girėno salėj. Įžan
ga nemokama. Visas pelnas 
eis Raud. Kryžiui.

JCS E8ATE KVTECIAMI ATSI
LANKYTI J MCSŲ RPnCIAI.1 
I6PARDAVTMĄ SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
Didelių Barabanų. malu Baraba
nų. "Tunable Tom Toma" pritai
komi prie visokių Barabanų te
tų. greiti pėdintai 'Uymbola" Ir 
"Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat Pedale" 
bename Ir orkeetroma Trflboa. 
Clarlnetal. Sasaphonal, Trombo
nai "etandard" Udlrbyačlų, Rmul- 
koa Celloe, Strflntnlal Batai. Oul- 
taral. Banjoa atrflnų. Ir ''caeee", 
"mouth plecea", "muta reeda”. Ir 
muatkoa etovlklla. Pilnam paal- 
rtnklmaa amulkoma amlčėlų Ir 
"casea". Pataisome Ir atnaujina
me vleoklų lftdlrbyačlu phonogra- 
fua ar Jų daile.
A. B.a DRUMMERS SERVICE 

•14 Maxwell Street, Chicago

"DRAUGO" RASTINĖJE

PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 
KONSTANTAS J. SAVICKAS

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė
jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir 
duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Savickas bus “Draugo” raštinėje Iki Kovo 16 
dieną, nuo 2-tros vai. popiet iki 7-tos vai. vakare. Išpil
dymas bus telkiamas prieinama kaina.

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs 
iš anksto.

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, ata
kų ir 1.1, 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 vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;

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

Ineome Tax blaikos turi būti išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.


