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...“and tfiat government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Japonai Veržiasi Batavijos Linkui
U. S. kariuomenė šiaurės Airijon.

Jon. Vaiva

JAPONU KARIUOMENE PERKIRTO
SVARBIAUSI JAVOS GEIEZINKELĮ

Žuvo tūkstančiai
Iki šiol Prancūzijos vyriausybės santykiai su są japonų - M'Arthur
V1CHY IK
SĄJUNGININKAI

jungininkais nors ir buvo
lyg ir pakenčiami, bet jie
negalėjo patenkinti nė są
jungininkų, nė Vichy. Rei
kia manyti, kad po paskuti
niųjų britų aviacijos žygių
okupuotoje Prancūzijoje šie
santykiai dar labiau įsitems, ar gali net visai nutrukti.
Tiesa, pranešimuose skelbiama, jog sąryšyj su_ atakomis britai nesitarė su
Amerika, bet tuojau po įvykio posekretorius VVelles pa

Priešas per dešimtį mylių nuo Batavijos
ir per 25 mylias nuo Bandoeng.

VVashingtonas, kovo 5 d. I
— Gen. Mac Arthur šiandie
pranešė karo departamentui ,
jog jis įsitikinęs, kad jo ma
žų aviacijos pajėgų netikė
toj atakoj ant japonų laivų
Subic įlankoje, žuvę tūksj tančiai Japonijos kareivių,
Trys nuskandintieji laivaį buvę kariuomenės trangpOrtįniai laivai pilni japonų kariuomenės. Daugumas
jų prigėrę ar žuvo bomboms
1 sprogstant

Bandoeng, kovo 5 d. — i jungianti šiuos du miestus
Šiandien japonu kariuome j ir kartu ąu svarbiąja laivy
nė žygiuoja Batavijos ir no bazė Soerbajoj.
Bandoeng linkui, kai jiems
Paskutinieji
pranešimai
pavyko perkirsti geležinkelį,
skelbia, jog japonai yra per
dešimtį mylių į vakarus nuo
Batavijos ir per 25 mylias
nuo Bandoeng, kur šiuo me
tu yra Indijų vyresnybė.

reiškė, jog šios atakos esą- išsprogdinta amunicija

mos pateisinamos.
LAISVIEJI PRANCŪZAI

Pirmą kartą nuo karo Pa
cifike pradžios amerikiečiai
( "Draugas" Acme telephoto)
lakūnai nesusitiko jokio pa- Į
Daugiau J. A. Valstybių kariuomenės pa šiųsta į šiaurinę Airiją. Kareiviai apleidžia
sipriešinimo ir todėl neturė
transportą (Photo passed by censor).
jo jokių nuostolių.
Pasak karo departamento
komunikato, šiose atakose
išsprogdinta priešo amunici
Javai 2 savaitės.
jos sandėliai. Taip pat šukei
ta dideli gaisrai įvairiose
Sidney, kovo 5 d. —
priešo pozicijose.

Taip pat pranešama, jog Vi
chy vyriausybė svarstanti
protestą Amerikai sąryšyj
su Amerikos pareiškimu
“laisviesiems prancūzams”,
kuriuo dalinai pripažįstama
laisvųjų prancūzų vadovy
bė Prancūzijos Pacifiko nuo
savybėse — Caledonija ir
Ataka Havvvaii
Oceanija.
Karo departamentas savo
Tikėti, kad Washingtonas
ilgai pakęstų Vichy bendra komunikate taip pat pranedarbiavimą su naciais ir ša, jog “vienas priešo orlaibandytų pataikauti, šiandie I vis numetė keletą bombų ne
jau negalima ir todėl galima, toli Honolulu. Bombos nulaukti, kad netrukus santy-1 mesta iš už debesų ir nepa
kiši tarp Washingtono
ir i darė jokių nuostolių. Manoį ma, jog orlaivis pasirodė
Vichy nutruktų
nuo japonu laivo į vakarus
nuo Havvaii salų”. Nepalan
GALIMOS PASĖKOS

Antras sprogimas
ginklų dirbtuvėj.

Burlington, Ia., kovo 5 d.
— Beveik vidurnaktį vakar
Iowa karo reikmenų dirbtu
vėje įvyko didelis sprogi
mas, kuris buvo jaučiamas
per dvidešimtį mylių aplin
kui ir kurio metu žuvo še
šiolika darbininkų ir sužeis
ta 42.
Šis sprogimas dinamito
kios oro sąlygos neleido
dirbtuvėje, kuri išsiplėtusi
Amerikos orlaiviams sugau
per 20,000 akerių, yra jau
ti priešo lakūną.
nebe pirmas. Pirmasis spro
girnas įvyko pereitų metų
12 dieną ir tada
Paprastiems pilie gruodžio
žuvo 12 darbininkų.

Jei tiek ilgai pataikauta
Vichy vyriausybei, reikia
manyti, jog Washingtonas
tikėjo, kad galės Vichy vy
riausybę atitraukti • nuo na
cių ir bijotasi, kad kartais
Prancūzija neperleistų vo čiams nebus
kiečiams savo laivyno, ku. ris, palyginamai, dar yra pa padangų
jėgingas.
Jei nutruktų paskutinieji Washingtonan, kovo 5 d.
santykiai tarp sąjunginin —Kainų administratorius L.
kų ir Vichy, galima tikėti, Henderson pareiškė Senato
kad prancūzai pasiųstų sa- apsaugos komisijai, jog nevo laivyną naciams ir savo bus galima gauti nė vieno
kariuomenę Afrikoje paves svar° gumos žaliavos nautų nacių vadovybei. Tačiau joms automobilių padantaip pat labai galima, kad • g°ms ar jų pataisymui pa.pnuo šių žygių prancūzai su-! ėstojo piliečio automobiliu,
silaikytų
Hendersonas padėkojo se
natoriams už suteiktą pro
gą paskelbti Amerikos vi
TĖVŲ BALSAS
suomenei apie esamą sunkią
Daily Times, skaitytojų gumos situaciją.
skyriuje, viena motina ra
šo, jog “daugelis mūsų, ku
rie bandėm auklėti savo vai Žuvo šimtai nacių
kus taip, kaip mes manėm
darbininkų
esant protinga, buvom pa
juokiami ir vadinami pase
San Francisco, kovo 5 d.
nėjusiais”. Mokyklose moky
—
Maskvos radio pereitą
tojai aiškinę vaikam apie sa
naktį
paskelbė, jog chemi
vo išraišką ir patarimą vai
jos dirbtuvėse Duesseldorkams pamokyti tėvus.
Tos motinos nuoširdumu fe Vokietijoj, įvykęs milžiir teisėtumu mums šiandie , "iškaa
netenka abejoti, nes pasku- tu„žu,vę 8lmta‘
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iškasta 192 darbininkų lavo
pakrypimas į pasenusį ma
nai. Daugiausia žuvusių dar
terializmą ir jvairiausį pabininkų yra svetimšaliai.
gonizmą. Reikia viltis, kad
toji nesveika auklėjimo pa
kraipa netrukus pasuks tik- nur ir kitur prasimuša amerojon pusėn.
rikiečių laimėjimai.

Sulaikyta produkcija

Dirbtuvėje
produkcija
bent laikinai sustabdyta ir
darbininkai grįžo į Burlingtoną.

Oficialieji žmonės pareiš
kia, jog kariuomenės investigacijos komisija šiaandie
išvykusi iš
Washingtono
Burlingtonan. Panaši komi
sija pravedė tyrimą po pir
mojo sprogimo, bet jos pa
reiškimas viešai nepaskelb
tas.

U. S. aviacijos
parama jau pasiekė
Javos gynėjus.
VVashingtonas, kovo 5 d.
— Karo sekr. Stimsonas
šiandie pareiškė, jog mate
rialinė aviacijoos parama
Javon pasiųsta pereitą sa
vaitę.
Spaudos konferencijai jis
pareiškė, jog ištraukimas
gen. Wavell iš Pacifiko karo
vadovybės nepakeitęs Ame
rikos ir Anglijos nusistaty
mo.

Savo pareiškime Stimso
paramos
Arčiausia prie
širdies nas nepaskelbė
kiekvienam
amerikiečiui smulkmenų ir taip pat nepa
MAC ARTHUR
, šiuo momentu yra gen. Mac aiškino nieko apie gen. Mac
turimas aviacijos
šiandie mus pasiekia dau- Į Arthur kovos Filipinuose, Arthur
giausia vien tik juodos ži- Tokios žinios, sakytum, šal- pajėgas, kurios panaudota
nios. Tačiau kartais taip tas vanduo ant pralaimėji- atakoms prieš japonus Fili
pinuose.
miela išgirsti, jog štai vie- mų karščio.

Sidney Daily Telegraph
korespondentas, ką
tik
grįžęs iš Malajų ir Bata
vijos, šiandie pareiškė,
jog Java gali laikytis
“daugiausia dvi
savai
tęs ’ ir pažymėjo, jog ne
trukus įvyks atakos; ant
Australijos rytų pakraš
čių.
Jis pabrėžė, jog olan
dai ‘‘kovos iki paskutinio
sios ir lakūnai vartos sa
vo pasenusius orlaivius,
kol jie galės pakilti nuo
žemės.’’

Rusai naikina
nacių liekanas

Maskva, kovo 5 d. — So
vietų pranešimai šiandie pa
reiškia, jog rusų kariuome
nė naikina vokiečių 16-tosios armijos liekanas Staraja Rusa apylinkėse ir pra
laužė vokiečių gynimosi li
nijas prie Smolensko.
Tuo tarpu Smolensko fron
te rusų kariuomenė padariu
si žymių nuostolių nacių
septynioliktajai armijai.

Pralaužė britų
linijų Burmoje

Mandalay, kovo 5 d. —
Šiandie japonai perėjo Sittang upės žemutinę dalį ir
veržiasi Martaban įlankos
vakariniu pakraščiu Rangoono linkui.
Trumpas britų komuni
katas pareiškia, jog priešui
pavykę pralaužti britų lini
ją palei Sittang upę, 15 my
lių į šiaurvakarius nuo Pegu miesto. Tuo būdu japo
nai perėjo paskutinę natūra
lią apsaugos liniją Rangoono linkui.

Perkirto pusiau

Paskutiniuoju laiku susi
daro didelis avojus, kad
priešas gali perkirsti 622
mylių ilgumo salą į dvi ir
tuo padalinti gynėjų pajė
gas su centrais Batavija ir
Bandoeng vakaruose ir Soer
abaja rytuose.
Beto,
japonai pradėjo
bombarduoti vieną gerą pie
tinį salos uostą, per kurį
Javai buvo teikiama para
ma.

šiuo metu Japonai turi už
ėmę Javoje svarbų aerodro
Officialiai skelbiama, jog mą Kalidjati, 25 mylios į
pasitraukdami Pegu linkui šiaurę nuo B&ndoengo.
britai viską pakeliui sunai
kino, kad neatitektų japo Daugiau kariuomenės
nams.
Londono kariniai sluogs-

Ašies propaganda
prieš Prezidentą.

niai pareiškė, jog paskuti
niuoju laiku japonai vaka
riniam Javos pakraštyje,
olandų, britų ir amerikiečių
pasipriešinimo išlaipinę dau
daugiau kariuomenės.

Pranešimai iš Stockholmo pareiškia, jog gen. Guderian vadovaujama 24,000
Tokijo, kovo 5 d. — To kariuomenė esanti izoliuota
Washingtonas, kovo 5 d.
Tačiau olandų vyriaus?
kijo radio pranešimu, japo prie Orelio, 200 mylių į pie — Pirmininkas Martin Dies
nų karo vadovybė paskelbu tus nuo Maskvos.
vakar pareiškė atstovų rū- bėssluogsniai Londone pa
si, jog 30 priešo orlaivių ata
mams, jog vadovaujama an- reiškia, jog tai esą nepa
Sunaikino
200
orlaivių
kavo Minamitori Shima, ja
tiamerikietiško veikimo tyri tvirtinta, nors priešas ir ga
ponų salą, apie 1,200 mylių
Pranešimai iš Staraja Ru nėjimo komisija suradusi lėjęs išlaipinti kiek daugiau
j pietryčius nuo Tokijo. Esą sa fronto pareiškia, jog įrodymus apie ašies propa naujos kariuomenės.
pašauta 7 priešo orlaiviai. Frontan pasiųsta Danijos ir gandą, nukreipta prieš Pre
Jugoslavijos
rezerviniai zidento Roosevelto asmenį, Bombarduoja ae rd romą
transportiniai orlaiviai, kad kad tuo būdu būtų sunai
Pranešimai skelbia, jog
Omaha, kovo 5 d. — Lelt. galėtų pasiųsti kariuomekintas visuomenės pasitikė britų orlaivių grupė ataka
gen. William S. Knidsen pa 1 nės ir reikmenų kariuomejimas Prezidentu'.
vo Kalidjati aerdromą ir iš
reiškė, jog Amerika laimės jai nacių armijai.
Jis
pareiškė,
jog
ši
pro

to spėjama, kad aerdromas
šį karą be jokio klausimo,
patekęs japonams.
paganda
nukreipta
ne
prieš
Pranešimai iš Londono
nes šio krašto gamyba gali
I
Prezidento
vedamą
politiką,
Vėlesnieji pranešimai pa
pagaminti dvigubai daugiau 1 skelbia, jog į tris dienas
bet prieš jo asmenį.
karo reikmenų už kitas val šiame fronte rusai sunaiki
žymi, jog Kalidjati aerodro
Dies taip pat pareiškė,
nę 200 nacių orlaivių.
stybes.
mas yra japonų aviacijos
jog jo vadovaujama komisi
bazė, iš kurios japonų or
ja padarė investigaciją kun.
laiviai ir bombanešiai bom
Huenos Aires, kovo 5 d. į Singapūro pabėgeCharles Coughlino veikime. barduoja olandų, britų ir
— Prieš dabartinę einančio į
amerikiečių pozicijas.
prezidento pareigas Ramon }ĮqĮ Dasiekė
S.
Oalstillo administraciją ;
susiijungė socialistai ir ra Australija,
dikalai.
Mexico City, kovo 5 d. —
Vidaus reikalų deartamentas paskelbė, jog visų Meksi
koje gyvenančių svetimšalių
registracija prasidės šešta
dienį.

•

Ganberra, kovo 5 d. —
Galima, kad Australijoje bū
tų suregistruota karo metui
visi vyrai iki 60 metų tarny
bai darbo korpusuose.

•

MARE

EVERY
PAY DAY
\
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BONO DAY

Melbourne, kovo 5 d. —
Paskutinis iš Singapūro iš
vykęs britų krovinių laivas
atvyko į Australijos uostą j
ir atgabeno 2,500 kariuome ,
nės, moterų ir vaikų. Nor
malus laivo keleivių skai
čius yra 12. Laivas pergyve
no penkių valandų 90 japo - !
nų orlaivių ataką ir sekmin
gai išliko.
Dauguma laivo keleivių at
vyko Australijon tik su dė
vimais drabužiais.

Laisvieji prancūzai
Suomiai apie
Libijos fronte.
Htlerio planus.

Kairo, kove 5 d. — Britų
karo vadovybė pranešė, jog
Londonas, kovo 5 d. —
Libijos dykumų fronte tej
vykę šiandie tik menkesni Pranešimai iš Stockholmo ir
'ąūricho šiandie skelbia, jog
susirėmimai.
Karo pranešimas
taip Helsinkio laikraščio redak
pat paskelbė, jog į pietry- torius, grįžęs iš Berlyno, pa
čius nuo EI Mechili veikia rašęs, kad Hitleris viską ren
laisvųjų prancūzų kariuome giąs pavasario ofensyvai ir
nė ir jog pereitą pirmadie
nį britai atmušę ašies pės jog jis visas savo viltis sutininkus, kuriems padėjo dedąs šion ofensyvon.
dvylika lengvųjų tankų.
‘“Ateimanti
pavasario
-------------------- j ofensyva viską dominuoja
Maskva, kovo 5 d. — So- Vokietijoje”, rašo suomis,
Washingtonas, kovo 5 d. — vietai išradę naują slaptą ar Tankai ir orlaiviai bus paŠio mėnesio pabaigoj Prezi tilerijos pagerinimą, kuris siųsta kovon tokiu skaičium
dentas
išvyksta į Warm daug padedąs kovoms prieš apie kurį niekados dar nenacius.
buvom girdėję”.
Springs, Ga.

—
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Penktadienis, kovo 6, 1842

NAGAM FALU. NEW YORK

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

d. tikrai šlykščiai pasikal
per pamaldas. Dalyvavo
Daug
ligonių
|Sve4ias
bėjimus darė komunistai
kun. Wm. Powers ir jrrela SodaUetės
Mūsų koloniją aplankė
per savo valandą. Lietuvos
Šiuo laiku aplink mus tas Malone, kuris šv. RoPraeitą sekmadienį soda-1 garbingas svečias TT. Mari- Jx»
pardavikai pajuokė Lietu- randasi daug ligonių. Pas šanėiaue paslaptie pašven- liečių būrelis priėjo prie šv.
tu® Mfaiialleluoa, (rėuiUuae.
į
>*.40
L. R. K. Fed. 4 skyr. i vių Dieną. Bet įdomu štai taruoju laiku Butternvonth tino ir baigė pamaldas pa- Komunijos “in -eorpore”, jonų provincijolas kun. Ka ui tlkUU...................
AKINIAI. viso
$10.00
mėnesinis sus mas įvyko va- kas: radio sąraše WJBK ligoninėj randasi po opera- laiminiam šv. Sakcaneoto. jaaaipuošuaios Sodalic-ijos žirnienis Rėklaitis. Tas at AHCVVAY
Ne uiailau — ne daugiau . . .
silankymas
yra
tuom
malo

CHAFMAN OPT1CAL CO.
sario 25 d., Lietuvių svetai- garsinasi “Lit h u a n i a n c i jos šios: Antanina Vaši o-— ------- -------priimtais mėlynais kaspi nesnis, kad garbus svečias
Not
Ine
nėj. Iš svarbesnių dalykų Church”. Veidmainiai!
tienė (dabar jau sveiksta
Judamieji Paveikslai — nais ir medalikais, o po piet atsilankė čia savo vardadie 230 8. Halsted St., prie Jackson
Tel.: VONme 27JU. |-4<-ttaa Ittl 1
galima pažymėti tas: išklau
Detroito lietuviai, kurie namuose), Magd. Ivylins- Jonas ir Veroaika Ralys- turėjo susirinkimą, per kiurį
A tnlnt-Aklte ft) nkelliiinų Ir Kausite
nį,
šv.
Kazimiero
dieną,
dykai C. C. Eye OIukd Cleaning
syta platus raportas komi- Į jaučiatės tikrais lietuviais, kienė, Diana Ugenskiūtė ir Raulinaičiai ų š
Lowell, ‘buvo perskaitytas veikalas, praleisti.
Solutlon.
sijos narių rengiamo Fed., ištikimais šiai šaliai, taipgi Petronė Norkus (kuri irgi Mich., kurie minėjo 25 m. tinkam a s vaidinimui gavė
pikniko gegužės 31 d., Beech draugijos, kuopos, klubai, grįžo namo ir sveiksta).
vedybų sukaktuves vasario nios laiku. Maigaitėme labai Šaunios 25 m. -Sukaktys
Nut Grove. Raportas priim- j profesionalai siųskite sto Linkim visoms greit pa- 17 d-» *tvyko
«a»o JlTOG- patiko: pasidalino rolėms,
Juozapas ir Antanina Ge- LIETUVIS DAKTARAS
tas.
I čiai WJBK protestus dėl aveikti.
P*te’
“•"J***
bet t pamesiu jį ftUVRidinti - niai kaip tik atšventė savo
OPTOMETRISTAS
Nutarta pikniką pavadin- Į tokios komunistų progra
delinskus kovo 1 .d. -suprašė
y*—įgysiu laiku, nežinia,
Pritaikina akinius
ti gegužine susipažinimui mos.
Koresp.
Prieš porą savaičių etsi- visus rengėjus ir darbinioveikalas yra lietuviš- moterystėj sugyvenimo 25
atsako mingai ui
su kitų miestų lietuviais.
tiko šiurpi nelaimė: Jonas kus jų sukaktuvių puotos
g mergaičių gi nė vie- m. sukaktuves. Gerbiamie
prieinamą kainą.
Bus kviečiami dalyvauti
Labunskis, apie 60 m. am- |r parodė judomus pavelka- na nebuvo lietuviškoj moky- ji jubiliatai po iškilmių baž
JOS F. BUDRIK
svečiai iš artimesnių mies East Side
žiaus, mėgino užsikurti ap- lūs puotoj dalyvavusių. Pa- 'ikaj jr niekados lietuviškai nyčioj aavo puošnioj reziden
cijoj šauniai pavaišino didetų. Bus ruošiama plati prog-i Nedėlioj, kovo 1 d., Šv. gesusį pečių. Pavartojo ko- veikalai iššaukė daug juoko.
KRAUTUVĖJE
aeaimokiuo.
Bet
ūpas
yra
lį būrį svečių, kur jų tar
rama
Jurgio parap. svetainėje rasiną, kuris žaibo greitu Matėm patys save ir kiti
geras, o dėl to ir viltis — pe buvo kun. M. Urbonavi 3241 So. Halsted St.
Darbas pavestas komisi-, įvyko “bingo party,” kurią mu apsiaubė žmogų ugni mus -matė. Jautėmės, kaip
kad veikalas bus suvaidin
čius.
jos nariams, kad susižinotų surengė draugija Panelės mi. Apdegė visa galva, bur kokie
Telefonas:
“Holyw«od muvie tas.
ir pakviestų laiškais.
įSv. Neperstojanči-os Pagel na ir rankos. Dabar guli atars.” Šis susirinkimas1
Padidėjo Parapija
Calumet 4591
Komisiją sudaro: P. Me- bos. Publikos atsilankė ga- !Butterworth ligoninėj sun- taip pat buvo nufiimuotas, la. Vardo draugija
Praeitą šeštadienį Albino j
douis, S. Atkočiūnas, M. Ši- na- skaitlingai. Buvo gražių kiam padėjime. Prieš porą kad palikus atmintiAteinantį sekmadienį tikiDEL RADIO PATAISYMO
monis.
dovanų, teipgi ir užkandžių. Į metų Lahunskį buvo ištikus
PASAUKITE:
—-------—------ masi susilaukti daugiau vy- Maculevičiaus šeima padidė
Nutarta atspausdinti FeDraugijos pirm. yra Ma-. irgi nelaimė—sunkioj eujo:
gimė
berniukas.
YARDS
8088
‘NHenor BoU.”—Mūsų pa- rų ir vaikinų bendroj šv.
deracijos 4 skyr. atvirukų ri joną Krivickienė, uoli vei- žeistas automobilio,
rapijos bažnyčioje įmūryta Vardo Draugijos Komuni
sus-mams šaukti. Darbą at- ^ėja
lenta ‘Tarish Honor ftoll,” joj ir pusryčiuose. Gavėnios
LIETUVIAI DAKTARAI
Bronė Druskauskienė reiš
likti apsiėmė pirm. P. MeLaidotuvės. Vasario 26 d ; kurioj surašyti vardai lie laikas, novena į šv. Jurgį ir
kia nuoširdžią padėką vi laidotuvės gerai žinomo se-1 tuvių, pašauktų tarnauti :6v. 'Kazimiero diena, gal. jdonis.
AR. f. ATKOciflHAS Tel. YARda 8146
Ižd. P. Grybas pranešė, j siems. kas ją aplanke ir gė no gyventojo, Vinco Kilio j u.S. kariuomenėn. Aišku, kvėps daug šventų minčių
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTĮ STA8
kad nuo rengto koncerto lių suteikė, kuomet sirgo: , taičio (Kelly), kuris mirė sąrašas nėra pilnas, dėlto 1 ir norų mūsų vyrams ir jau 1446 Ko. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
art. Anna Kaskas likusio Lietuvos Dukterų Draugija,1 Vas. 23 d. Velionis gyveno prašoma visų, kurių sūnūs, nuoliams.
IR AKINIUS PRITAIKO
Antosdieniais, Ketvirtadieniais i
ir
Punktadieniaia
pelno 12 dol. pasiųsta Lie Moterų Sąjungos 54 kp., gi- pas Antaną Barščiauską, ar giminė, yra pašaukti ar
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. j
minėms draugams ir kas (bet pasijutęs nesveiku išva- savanoriai išvykę į kariuo- Šv. tingio Novena
tuvos Gelbėjimo Fondan.
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Nutarta sekantį sus-mą tik lankė ir raminimo žode- žiavo į Sunshine Sanitari menę, pranešti, kad ar jų
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Devynių trečiadienių no
Pirmadieniais tik 2-4
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
šaukti atvirutėmis, nes bus nį suteikė.
um. Kūnas buvo pašarvotas vardai būtų įtraukti. 'Nepa vena į šventą Jurgį, kaipo
Valandos: 3 — 8 popiet,
Kiek buvo galima sužino-1 pas graborius Stanley Barta mirškime ir slaugių (nur- mūsų kareivių globėją, su
daug svarbių dalykų. Sus1—4 ir 6:30—8:30 vakaro
TeL CANaI 5969
mas įvyks kovo 25 d. Visi ti, iki šiol, iš mūsų koloni-1 & Son. Gedulingas pamaldas ses). Jų vardai taip pat rei kėlė daug -susidomėjimo vi
DR. WAITER J. PHILLIPS
Fed. 4 skyr. atstovai, vei jos išvažiavo tarnauti Dėdei už velionio sielą buvo 0 vai. kalingi.
same Niagara Fails mieste, M. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kėjai kviečiami skaitlingai Šamui šie lietuviai:
ryto. Palaidotas ŠŠ. Petro
Mosespoadentė. taip, kad didokas būrys sve
Ofisas ir Rezidenoija:
dalyvauti sekančiame susi John Žvirblis, Joseph U- ir Povilo parapijos kapinė ■ ■■■ ■■■ ■igjąięi im >' i ■■■■ timtaučių atsilankė bažny 2158 VVest Cermak Road
2155
VVest Cermak Road
Ofiso UL CANaI 2346
rinkime.
* A. Ą. aorius, Albin Petrokas, Bru se. Velionis priklausė prie
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Tegul masrt -gaivą puošia čion. Mat, vietos angliškuo
OFISO VALANDOS
pagal sutartį.
no Stašaitis, Edvvard Mus Šv. Jurgio ir prie Vytauto ne kepurė, o smegenys.
se laikraščiuose buvo apie Bes.: Senedoj
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
3004 So. Falrfield Avmoe
teikis, Dan. Vasukonis, Vin Kareivių dr-jų. Iš giminių,
tai paskelbta.
Bes. teL: HEMIock 8100
ANTRAS OFISAS
West Side
cent Širvaitis, George Tu- kiek girdėt, likosi tiktai vie
2017
So. Westem Ave.
TtL YARda 2B46
TeL CANaI 7171
Kovo 1 d. per sumą kun. lauskas, Stanley Janauskas, na seserėčia (niece—-sisters
GREAT SMCfifitf M*
Vincent
Švendris,
Stanley
gį
r
i).
DR.
D.
YEZELIS
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
J. Kidykas, S.J., iškilmingai
isftc^lpnūn
OTYffl] I nVŲUL U9
DANTISTAS
baigė misijas Šv. Antano Karpšlis, Walter Baronas,
Ofiso Tel. ............... VIRginla 1888
SAVO
AS3M6I
(ortomalty
caused)
4645
So.
Ashland Avenue
Algirdas
Išginaitis
Michael
Paslapčių pašventinimas.
bažnyčioj, kurios tęsės per
Mi
arti 47th Street
MA
DR. AL. RAČKUS
Dudėnas,
Vic.
Dudėnas,
Al.
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Vasario 24 d. vakare -buvo
10 dienų. Iškalbingas pa
**' "■—- mu
FlonSEu
Seredoj
pagal
sutartį.
A
FROM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mokslininkas daug pamoki Chapas, Joseph Kratavičius pašventinimas Šv. RažanMW
Charles
Vichulis,
Michael
Telefonas:
HEMIock
5849
1853 West 35th Street
nimų klausytojams paliko.
čiaus paslapčių, kurios puo
Vale,
Anthony
Michuta,
Rivte*
/iki*
PRIIMA:
Jei žmonija nors dalinai
šia mūs atremontuotos ŠŠ.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Dr.
Jctm
f.
Sm
e
ta
na
chard
Sarpolis,
Frank
Sharprisilaikytų katalikų tikėji
Petro ir Povilo parapijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
No matter what
tried witfceut
kis,
Ben
Jakubeitis,
John
mo, būtų ir bažnyčios pil
bažnyčios sienas. Pamaldose
6757 So. Westeru Ave.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Spaustinas,
Peter
Medonis,
ovTcmsniuTAi
OFISO VALANDOS:
nesnės, draugijos skaitlindalyvavo kun. Wm. Savage
deė«
DR. CHARLES SEGAL
PopUt a»o 1 iki S vaL Vak 7 Ud I
TSOl'So.
Ashlaad
Avenue
Leonard
Teerney,
Joseph
gesnės, katalikiška spauda
(Misevičius) iš Dearborn,
NetUlUmla pagal sutarti.
Kampu II-toe
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
W*II CĮHH «au —G^la^e
irę premste I
____ _
stipresnė, o, kas svarbiau Širvaitis, George Svobunaa, Mich., kuris pasakė įspūdin
80 'yean contlnuoua sueceaat Let
4729 So. Ashland Ave.
Telefonas CAN&l 4796
Zemo's 10 different.aiarvelouaįy effec
sia, Detroito katalikų vie Joseph Kalvinskas Joseph gus pamokslus—'lietuviškai
(2-troe lubos)
tive ingredients help YOUR rida.
BfL
PETER
L
BARTKUS
Ako ointmant form. Severe «aaea
TeL MIDvray 2880
Chicago, IIL
ningumas, (kuisis suskaldy Uždarinis, Frank Gužaus- prieš pamaldas ir angliškai
*eff ueed EetraStrencth Zaaeo.
kas,
Vincent
Čepelonis,
Vic

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tas ir dar vis skaldotoas,
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
191$
So.
Halsted
St
tor
Vilbikaitis,
Charles
Jausustiprėtų. Mūs vieningumą
ADVOKATAI
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:3u vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
MA3?TAT
AjKR&isps lArrmrip bamtukv
ga,
John
Stanevičius,
John
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ne laisvamaniai ardo, bet
■ir pagal sutartį.
...I-.. .—, —
SekmadiemaiH
taipgi
pagal
sutartį.
šetkauskas,
Walter
StrippeOfieo -tel VIRginla 0036
patys katalikai. Yra tokių,
Yekrf««a»: HEMLOCK «M1.
VHITHEY E.
Ras. tafefMM REHlay 0434.
BMkUaaijM <ML: BBVariy 8044
nas,
Al.
Vaichunas,
Vytau

DR. MAURICE KAHN
kurie pajuokia tuos, ką dar
ADVOKATAS
UR.
A.
W.
PROStS
TaL
Oiaaro
MM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
buojasi, dedasi prie kokio tas Bakas, Joseph Kudžius,
mto
;
6924
So.
VVestern
Ave.
3188 80. HALSTED 8T.
nors vieningo darbo. Kun. Arnold Kudžius, Charles
AR. S. fl. PALUTSIS 4631 So. Ashland Avenue
svo-anuiHo ui EvroiAdAO
Chicago, JU.
(Llstavtų Auditorijoj*)
Begonskas,
Aloysius
Šurkus
4157 Archer Avenue
Kidykas nušvietė, kokiais,
▼AJLAKDO8: Nuo 1-moo Iki >-«M
TsL YARda 0994
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Raa.
teL PLAaa 3200
Ray
Lukoševičius
Ralph
Ofieo .vai.: 1-^8 ir 4—8s60 P. M Nuo 0JM) lyto įki 12:00 pietų; Kamp. I5tos gat ir 49th Ct
ištikrųjų, katalikai turėtų
Tel. CALamet wn
VALANDOS
Tre6iadieniaia
pngal
sutartį.
nuo
2.-90
JJti
5:00
vai.
po
jjiet
k*
OFISO VALANDOS:
184 NO. LA SAULE fiT„
•būti. Duok Dieve, kad pe Lukoševičius, George Bunnuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
g iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vok.
Room
24)14
«
Mato
78W
Rae.
8848
«o.
fetman
J
ms
.
NedAliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieuą.
P-n.n.
šių misijų katalikai supras dzair pagal sutartį.
Yre&adieniato
.Sfl8tadlenfc> vak»~
Ros. Tai. GROnkill jMjn
Res. 1625 So. 50th Avenue
tų savo klaidas kurias sa
rais pagal sutartį.
Office teL HBMlock 4848
TELEFONAI:
TeL Cicero U&4
Office — HEMIock 5524
vęs silpninimui darydavo,
M. OANal 6122
Emergency — call MIDway 0001
GERKIT
TIK
GERĄ
ALŲ,
padarytą
Chicagoj.
Visi
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
ir sustiprintų visą mūs vie
Ree. — HEMIock 1643.
♦
geria
ir
mėgsta
AMBROSIA
Alų,
bet,
prie
to,
tšdirbši
i JENKINS
H.BE2IS
GYDYTOJAS IR USneOEGAfl
ningumą.
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvavdi- >
(Lietuvis)
GTOTTOJAS Bt -OMBUBGAfi
DR. ALBERT J. VALIBUS
Vai.: 2—4 ir T-8 aak.
Spaudoje buvo per klaidą
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas K importuotų (
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ketvirtad.
ir
Nedrliottie
ei
M
tterac
2201 AAtest Cermak Rd.
parašyta apie misijų baigi pirmo* rūšies produktų.
PHYSICIAN AND SURGEON
2500 West 63rd Street
24«8
Mapąuehe
Rd.
Valandos:
1—3
popiet
ir
7
—
8
v.
mą vas. 22 d.
OFI8O VALANDOS:
ČFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vale.
P. Grybas kun. Kidykui
6621 S. CaUfomia Ave.
Taipgi Pagal sutartį.
2408 VVest 63rd Street
DR. STRIIOL'IS
TaL JKEPubUc 7868
automobiliu aprodė Detroi
Ofiso tslnfonas PROspect 6737
Meniu
telefonas
VTRaini*
9491
THB8NIAH «ND STOMOM
to apylinkes.
TaL OAKal MBT
DISTRHUTtlR
4645
<o. AsfaJand Avenue
Ofiso ir Ros. Tel.: LAPay^tte 7020
4JB. A»L: PROspect 6659 Rez. Tel. LAFayette 0094
Prieš keletą mėnesių at
OF
OFISO VAIANDO8:
sidarė kita lietuviška radio
<R. P. Z. ZALATORIS DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
Nno
2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak.
valanda, kuriai vadovauja
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
NodJboaufl pagal aatactįGYGYMMA IR CIBRCRGA8
PHYSICIAN and SURGEON
Aido choras. Buvo pareikš
Office teL YARda 4787
4146 Archer Avenne
laša
So.
lUteted
Street
Namu
tek
RBOepert
1810
ta, kad oro bangomis jokias
3343 So. Halsted Street
BEERS
Ofiso Tel. LAFayette 3210
TeJ. YARda 5921.
RaaMencįja:
8800
Bo.
Arteaian
Ave.
komunistinės propagandos
Rep.: BBNwood 5UW.
Jeigu Neatsiliepia —
V,AŪANDO8; jįi <. ryto įki g popiet
OFISO VALANDOS:
neves, bet ar gi komunistai
Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir -ki- ,
g Iki o VSL’Vakara
Sauk KEDzie 2868
Kasdien, likiriant Sekmadienine —
gali išlaikyti žodį. Komu tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur '
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 IRI
DR. A. j. IOTA)H
VALANDOS:
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
8:30 vai. vakari. Ir
nistų vienintelis tikslas —
Geriau au teiaybe laimėti Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak- HnkmadtenlBla
pa«al «uslLa.rl ni(j
•YPYTCUSS JR CHIRURGE
kitus užgaulioti, pajuokti ir 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
(priešįninką,
negu
su
melu
Ofieo vel,« vmm> 1-3; nao -6:3041:30
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
savo biznj garsinti. Kovo 1
draugą.
Dr. V. Kudirka Nedėliomia Pagal Suaitarimą SKAITYKITE “DRAUGĄ”
756 VVest 35th Street

Federacijos 4 skyr.
susirinkimas

dabar
aullle
plikti
vieno
arba
dvigubinto reKėjituo uklniua. pritaikin
au
aklų
išegzuiiiluavliiiiu
viską

•r

q(AM TRAKSIR

1.1

n. t.

M.

LEO NORKOS, Jr.

Ambrosia & Nedar

u

Penktadienis, kovo 6, 1943
T=:

— kun. Antanas Ignotas,
M.I.C.
Harrison, N. J. — Dievo
ęvoikinil
'tangomis surinkta daug ge- Motinos Sopulingosios par.
JVvllMIIU
. rų dovanų
bažnyčioje — nuo kovo 22
Aš, Barbora Yuraitienė,
Linkime joms ir toliau d. iki 29 d. — kun. Petras
senoji ARD 22 skyriaus taiP gražiai ir sėkmingai Malinauskas, M.I.C.
pirmininkė, sveikinu naują darbuotis.
| providence K L _ gv
pirmininkę Oną Norkienę ir
Š1UO raetu- ačlū Dievui, Kazimiero parap. bažnyčioprašau Dievo per užtarymą turime gražų būrelį Šv. Ka- į ję
nuo jęOVO 22 iki 29 —
Šv. Kazimiero, kad laimintų zimiero akademijos rėmėjų. kun jonas jančius, M.I.C.
jos pasišventimą visuose
jnj0 toliau tuo daugiau 1
$3.00 dovana kiekvienam. darbuose akademijos ir vie-; įsirašo naujų narių. Vienam
Pskutinį žaidimą dovana tos seselių labui. Ji yra la- pastarųjų susirinkimų vėl
bus $13.00. Visas pelnas ski bai geros širdies ir veikli nutarta surengti “bunco”
riamas parapijos naudai.
moteris. Nesenai vietos se vakarą, kovo 22 d., kuris
bus vajaus vakaras. Kun. J.
selių naudai surengė '‘bun
Martis tam pritarė, ir davė
ŽINUTES
co” vakarą, į kurį sutraukė
STANISLOVAS
salę. To vakaro komisijoj
BAKŠYS
Vyčiai ir Sodalietės va daug žmonių ir pelno pada- yra Elena šerkšnienė, AnasMirė kovo 3 d.. 1942 m.
žiuos “rolling skating” į rė $40.90. Be O. Norkienės, tazija Adomaitienė ir Ona
1:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gary Armory P° pamaldų I komisijoj darbavos dar ir j Norkienė.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Raseinių apskr.. Kražių par.,
trečiadienį, kovo 11 d.
Elena šerkšnienė. Jų pasBarbora Yuraitienė.
Livoniškių kaimo. Amerikoje

[HAIRIBOIR©
Klebono varduvės
Pagerbimo vakarienę kun.
Kaz. Bičkauskui surengė
pirmininkės O. Jurgutienė
ir O. Musteikienė. Pagelbė
jo Mai. Paulauskienė ir A.
Guduliauskienė, A. Gužienė
V. Grimailienė, K. Karve
lienė, B. Plaskettienė ir Em.
Zarankienė.
Vakaro vedėju buvo kun.
J. J. Naudžius. Dalyvavo
kun. K. Rėklaitis MIC.,
Marijonų Provincijolas, kun.
J. Mačiulionis, MIC., Mari
jonų vice provincijolas kun.
J. Paškauskas, kun. M.
Švarlis, J. Poška su žmona,
P. Vileišis su žmona, miesto
rašt. N. Markey su žmona,
vandens komisionierius Al.
Viorick, aldermonas J. Gus
taitis su žmona. dr. M. Lipner ir vietos lietuviai biz
nieriai su žmonomis.

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

Sodalietės turės susirin
kimą pirmadienio vakarą, IT. Marijonu misijos
kovo 9 d. Daug naujų narių
Lavvrence, Mass. — Šv.
laukiama tą vakarą. Ūpas
draugijoj kyla. Garbė mūsų Pranciškaus parap. bažny
čioje — (jaunimui) nuo ko
merginoms.
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun.
Jieva Poškienė, nuo AlexJonas Šaulys, M.I.C.
ander Avė., mirė pirmadie
Mount Carmel, Pa, — Šv.
nį po ilgos ligos. Laidotu
vės buvo ketvirtadienį. Am Kryžiaus parap. bažnyčioje
— kovo 8 iki 10 d. — kun.
žiną atilsį!
Jonas Jančius, M.I.C.
Liudgarde Merkelienė —

išgyveno

kun. Kazimieras Rėklaitis,
M.I.C.
Cleveland, Ohio — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 16 iki 22 d. (jaunimui)

MIDDLE-AGED
' PEOPLE

Athol, Mass. — šv. Pran
nuoširdžiai dėkoja Mikalau
skams iš Chicago Heights ciškaus parap. bažnyčioje are common offenderš
— nuo kovo 8 d. iki kovo 15
už aplankymą jų ligoje.
Linksmino mokyklos vai
d. — kun. Juozas Vaškevi
A.
a.
sesuo
M.
Apolonija
kai, E. Kiela ir P. Vaišnora
čius, M.I.C.
akordionais ir Šv. Cecilijos prieš kelis metus mokyto
Cleveland, Ohio — Nepa
javo mūsų parapijoje ir bu
choras.
vo labai mylima. Atminki- liaujamos Marijos Pagalbos
parap. bažnyčioje — nuo
J. Horn iš Washington me ją maldose.
Lumber Co. negalėjo atvyk
kovo 9 iki 15 d. — kun. An
Misijos
prasidės
kovo
15
ti, tai prisiuntė sveikinimus
tanas Ignotas, M.I.C.
1
d.
ir
tęsis
iki
22
d.
Misijas
Newark, N. J. — Švč. Tre
ir dovaną. Ir kiti, pavienės
ves
jėzuitas
kun.
J.
Kidy

jybės parap. •bažnyčioje —
grupės teikė sveikinimus ir
kas.
kovo 11 iki 19 d. — kun.
dovanas.
If you're past 40, the chances are
Kun. K. Bičkauskas nuo
High School mergaitės Jonas Jančius, M.I.C.
that your breath vrlll be offensive
Pittston, Pa. — Šv. Kaži
oftenerthan thatof a ydung person.
širdžiai dėkoja visiems, ku penktadienių vakarais po
Fermentation of tiny food particles
rie jį atminė ir atsilankė į pamaldų turės choro prak miero parap. bažnyčioje — caught
by partitfr'plates and den
nuo kovo 15 iki 17 d. — tures freąuently cause this condition
vakarienę.
tikas.
vvhich you yourself may not detect
Sveikiname kun. Kaz. Bič i ..Bun(.o partv„ rengiama kun. P. Malinauskas. M.I.C. būt which is so offensive to others.
Roseland, Chicago, III — Why not take the easy, pleasant prekauską ir linkime geros svei
Apaštalystės sekma
caution that so many f astidious peo
Visų Šventųjų parap. baž ple ūse to halt this fermentation—
katn<?
dienį, kovo 8 d. Pelnas skiAntiseptic employed as a
nyčioje — nuo kovo 16 d. Listerine
mouth rinse. It immediately makes
“Bingo” Vakaras
riamas parapijai. Visi nuoiki 22 d. (jaunimui) — kun. the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
Kovo 12 d., vakare ture- Sirdžiai kvie«iami paremti, Antanas Mažukna, M.I.C.
S t. Louis, M o.
sime “bingo” vakarą. Tokie
Motiejus.
Nonvood, Mass. — Šv.
Refore Any Date Ute
vakarai bus kiekvieną sa- ,
______________
Jurgio parap. bažnyčioje — LISTERINE ANTISEPTIC
Oras, saulė, maistas stip nuo kovo 16 iki 22 d. — l
vaitę, išskiriant misijų ir
To Make Your Breath Sweeter
Didžiąją Savaitę. Įžanga 35 rina kūną; sveikos mintys,
centai. Už tą įžangą galima kilnūs jausmai, dorybių vyk
žaisti devynius žaidimus. dymas stiprina sielą.
(Įsteigta 1889 m.).
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metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
mylimą, moterį Anastaziją (po
tėvais Valskaitė); 2 sūnus. Jo
ną ir alex; dukterį Berniee; 2
marčias Oną ir Mtldred; žen
tą Alexander Martishius; uoš
vienę Kostanei.ią
Valskienę:
brolį Alex: pusbrolį Pranciškų
Skrodenį ir Jo šeimą: 2 anū
kus ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų: o I.ietuovje
paliko brolį ir seserį.
Kūnas pašarvotas namuose:
319 West 117th St., telefonas
Pullman 1093.

A.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

JURGIS NOMEIKA
REIKALINGI DARBININKAI

Gyveno: 4635 S. Paulina St.

HELP WA\TED — VYRAI

———I- ■ ■

Mirė kovo 3 d. 1 94 2 m..
6:15 vai
ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Kėdainių par, Kodžonių kai
mo. Amerikoj išgyveno 35 m.

MIDLAND DIE & ENGRAVING CO.
1800 Bervnlec Avenue

Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Kazimierą (po tėvais
Višnauskaitė) ; 2 dukteris —
Aliee Hajdys Ir žentą James.
Ir Antolnette; sūnų \Villlain
ir marčių
Marijoną;
marčią
Marcelę; 4 anūkus; pusbrolį
Valerloną Nomeįką: Svogerką
Aliee Zuznis ( Bronx. N. Y ):
švogerį Stanislovą Višnauskį ir
Jo šeimą, ir daug kitų gimi
nią, draugi; Ir pažįstamų.

C O R E

ACE FOCNDRY CO.
1650 No. Kostner Avenue

HELP

WANTED

—

MOTERYS

SICVIMO MAŠ1NV OPERATERKOS
prie Campbell Kandis I'nion I.oek
Stitch mašinų. Kreipkitės prie:
ERPENBECK & SEGESSMAN
417 No. State Street

Kūnas pašarvotas John P.
Eudeiklo koplyčioje, 4605 So.
Hermitage Avė. laidotuvės (vvks šeštad . kovo 7 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j šv. Kryžiaus par.
bažnyčią, kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

direktorius
tel. Yards

M A K E R S

A-l: pilnai patyrę prie žalvario (breso).

Velionis priklausė prie Apaštulyslės Maldos Ir Tretinin
kų draugijų.

Laidotuvių
P. Eudeikis.

1^—1 I ——

DIE MAKERS — patyrė prie Bakeltte moldų. “die east dies" lr pila
"gauge" darbų. Kreipkitės prie:

OPERATERKOS reikalingos; paty
rusios prie siuvimo moterių "slack"
siūtų ir “house-eoats". Pastovūs dar
bai. aukščiausias užmokestis.
H. HYMAN & CO.. 2SO S. Franklin

TRADE

SCHOOLS

DARBININKAI YRA REIKALINGI
I ŽDIRBTI DIDELES ALGAS
Prie Visokių "Defense” Darbų !
Vyrai tarp 18 ir 44 m. amž. Iftmoklntl
•‘wpldln< tool - die. machinlat. w*rew ma
rkine. bo<ly and fender. auto. dleael and
aviation conatructlon”
laimoklnklte vien*
IA Alų avarblų amatų žema prieinama kai
na per — (ireer Practical Shop Tralnlng.
Kreipkitės prie Mr. Herrera.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Sūnus. žentas. Marčios. Pus
brolis, švogeris, švugerka, An
ūkai Ir Giminės.
G-

GREITO SHOP TRAINING
2024 So. Waba.sh — Calumet 4600

John
1741.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAVV
FILING VVORKS

CLASSIFIED
PAKSIDCODA

PIGIAI

2-fletų. 5 ir 5 kambarių geras mū
rinis narnas. Netoli krautuvių ir
gatvekarių. Kaina tiktai $8.750 00.
Mainys ant mažesnio namo arba ant
lotų. Rašykite ar matykite kogrei
čiausiai:

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

JOSEPH VII,IMAS co.
6753 So. Rockuell Street

Tel.: HEMIock 2323

Nuliūdę — Moteris, Sūnai,
Duktė, Marčios, žentas, Voš-

PLATINKITE

Anū

Laid. direktorius John
Eudeikis, tel. Yards 1741

+

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

Laidotuvės jvyks šeštadienį,
kovo 7 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto Irus atlydėtas į šv. Petro
ir Povilo
par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

v^enė. Brolis. Pusbrolis,
kai ir Giminės.

A.

CLASSFIED

“DRAUGĄ*

Taisome visokius plūktus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai
na vi m o sąrašo.
Prisiųskite
piūklus
paštu
"parcel
post".
28 NO. LOOMIS STREET

Tel. MONROE 1397
PARSIDUODA
"BUNGALOW"
po
antrašu — 7114 So. Rockwell St.
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuokite dėl tolimes
nių informacijų šiokiomis dienomis
šaukdami — I)REXEL 31SO.

P.

I

A,

JJAsJ/saLa

STANISLOVAS
KVIETKUS
Mirė kovo 5 d., 1 942 m.. 7
vai. ryto, sulaukęs 28 m. amž.

Gimęs

Chicago,

Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime:
motinėlę Marijoną ir tėvelę
Joną: 2 seseris, Berniee ir Cecilia: brolį Steponą; tatas fi
ną Lasauskiene ir jos šeimą
(Watervliet. Michigan) ir Ma
rijoną Wistort ir jos šeimą ir
daug kitų giminių, drangų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
8949 Muskegon Avė.
Ijiidotuvės įvyks pirmad., kovo 9
d.. 1 942 m. Tš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į švento
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Motinėlė.

Tėvelis,

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Seserys, Brolis, Tetos. GimMės.

PETER TROOST

FOHAICTORY

T,aid. Direktorius T, J. Zolp.
telefonas YARds 0781.

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

BUY

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

STATES

REKORDAS

Geriausias patarnavima---- Moteris patarnauja.

PHONE: 9000

620 VVEST 15TH AVENUE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

faimyno* rankonel

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Addltional Cost.

ANTHONY B. PETKUS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
8812 So. VVestern Avenue

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

Tel. GROvehiU 0142

KRETPKITfiS J

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

PRUZIN FUhERAL HOME

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Ai firma virš 50 m. toa pačio*

DEFENSE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

KOPLYČIOS DYKAI I

MAUZOLEJAI

UNITED

BONDS
STAMPS

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1620), su P. ftaltimleru.

JOHN W. PACHANKIS

LACHAVVICZ IR RUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Member of the Lltlmanlan Chamber of Comsnerc*.

MODERNI Išvidini PARODA

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. E8Tebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; fiefttad. ir Sekm. 9 Iki 6 vai.

i

S. P. MAŽEIKA
8319 Lltuanlca Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michigan Avė.

Pullman 9661
J. LIULEV1CIUS
4348 S. California Avė.
Tel. L’AFayette 3572
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. YARda 4908

t
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i<S4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily. except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Rix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
________ •
- Bendradarbiams ir korespondentams rastų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Pagalba badaujančiai Graikijai
Visa Amerikos spauda plačiai skelbia, kad Graikijos
žmonių būvis yra vargingas, sunkus. Milijonai jų ba
dauja daug miršta badu. Ne tik Amerikos graikai,
bet ir duosnioji Amerikos visuomenė yra susirūpinusi
nelaimingosios Graikijos šelpimu. Pirmiausią pagalbą

badaujančiai graikų tautai suteikė Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XI!, kurio rūpesčiu pasiųsta į tą kraštą
dideliais kiekiais maisto.
Atėjo į pagalbą ir neutralioji Švedija. Ji ir nuo są
vęs siuntė Graikijai įvairių reikmenų, ir, kaip prane
šama, sutiko pergabenti Amerikos Raudonojo Kryžiaus
dešimtimis tonų maisto produktų ir medikamentų. Yra
gautas sutikimas įvairių kraštų vyriausybių, kad tų
siuntinių nesutrukdytų. Pažymėtina, kad ir priešų val
stybės šiuo reikalu sutiko kooperuoti, bent tiek paro
dydamos žmoniškumo.
Kaip atsimename, Graikijos žmonės narsiai, tiesiog
didvyriškai kovėsi su užpuolikais fašistais ir naciais.
Toj kovoj jie daug kraujo praliejo, visas kraštas labai
daug nukentėjo. Savo karingumu graikai stebino pa
saulį. Atsilaikyti, žinoma/ negalėjo, nes jų priešai ke
leriopai buvo gausingesni ir keleriopai geriau prie ka
ro prisirengę.
Tikrai yra smagu konstatuoti, kad ir šventasis Tė
vas ir neutraliosios valstybės ir Amerikos visuomenė
eina badą kenčiantiems graikams į pagalbą.
Pas mus vyrauja įsitikinimas, kad priešų užimtų
kraštų žmonėms jokiu būdu negalima pagalba pasiųsti.
Bet, matyt, kur yra noro, kur padedama pakankamai
pastangų, kliūtys yra nugalimos, keliai surandami.
Pavyzdį turime iš graikų šelpimo.

•

Lietuvių šelpimo darbai
Daugelį kartų buvo nurodyta, kad ir Lietuvos žmo
nės didelį vargą vargsta, pusbadžiai gyvena, ligų yra
kankinami. Be to, dešimtis tūkstančių lietuvių yra iš
tremta į kitus kraštus, kur jų būvis yra tiesiog ap
verktinas.
Visi gerai jaučiam, kad ir Lietuvos žmonėms ir vi
siems tremtiniams yra reikalinga skubi pagalba. Ta
čiau ligšiol tik mažą trupinėlį tesame pasiuntę. Mes
įsikalėme sau į galvą, kad visi keliai lietuvių šelpimui
yra užsidarę, dėl to ir savo kišenius uždarėm į šelpi
mo fondus nebeaukojame ir visa ši šelpimo akcija ima
sustoti.

Tai negera, nepatriotiška ir, pagaliau, nekrikščio
niška Jei kuriuo tarpu skubiai pašalpa nebuvo galima
pasiųsti, tai dar nereiškia, kad ji visai nebus galima
pristatyti. Iš graikų ir kitų pavyzdžių matome, kad
keliai galima surasti. Surado juos ir Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacija ir, kiek galėdama, tremtinius
sušelpė. O tų tremtinių yra visur — ir Rusijoj, ir Pran
cūzijoj, ir Portugalijoj, ir Šveicarijoj, ir Švedijoj ir
kitur. Jų visų akys yra atkreiptos į mus, amerikie
čius. šelpiant tremtinius nereikia užmiršti ir Lietu
vos žmonių šelpimo. Jei mes tiek būtume sąmoningi
ir organizuoti, jei išaugintume savo fondus tiek, kad
didesniais kiekiais pašalpą galėtume teikti, ir į Lietu
vą atsirastų keliai, kaip atsirado keliai į okupuotą
Graikiją. Be to, mūsų šelpimo fondai ir rezervą turėtų
turėti ateičiai. Juk kai karas pasibaigs, Lietuvos šel
pimo ir atstatymo problema bus milžiniško didumo.
Kas bus, jei nebūsime nė kiek pasirengę tą problemą
spręsti ?
Ligšiol didžiausią paramą nuo karo nukentėjusiems
lietuviams yra suteikęs Amerikos Vyskupų šelpimo
Komitetas prie N. C. W C., kurs iš kolektų Amerikos
katalikų bažnyčiose pernai paskyrė $60,000 ir juos lie
tuviu

šelpimui išsiuntė.

Tai laimėta Lietuvių Kunigy

==S-*»i ■■ ■■«»
Vienybės darbščios ir sumanios centro valdybos rūpes
čiu. šiemet bažnyčiose ir vėl bus tam tikslui kolekta.
Tokia, o gal ir didesnė suma įr lietuviams vėl bus pa
skirta. Tuo visi džiaugiamės ir dėkojame gemai rd jojamu
Amerikos vyskupams ir, apskritai, Amerikos katali
kams.
Bet žinokime, kad tai dar visa pilnuma didžiosios
lietuvių nuo karo nukentėjusių šelpimo problemos ne,
išriša. Pirmoje vietoje patys lietuviai turime ir dirbti
ir aukoti. Kai kiti matys mūsų rūpestingumą, neabe
jojame, prisidės.

a---------- —-----------

laivus..... Vakar
vokiečių submarinas bloką
dos juostoje nuskandino an
glų laivą “Pina”, li,500 to
nų įtalpos. Nuo vasario 1 d.
nuskandinta du Amerikos
laivai, 116 anglų, 53 neutra

•

Amerikos katalikų veikimo centro (N. C. W. C.) so
cialinio departamento direktorius prelatas John Ryan
vienoje savo radijo kalboje gerai apibudino patriotiz
mą. Anot jo, svarbiausi pątriotizmo reiškiniai yra —
paklusnumas autoritetams, pagarba, ištikimumas.
Bet ne Visi tą supranta. Dėl to prof. J. Rykh' pabrė
žia, kad patriotizmas nėra tuščias šūkavimas, strąksėjimas ar ateivių užpuldinėjimas. Tikras patriotas
myli savo kraštą ir myli visus žmones, kurie tame
krašte gyvena, Tik rasai patriotas nuolat rūpinasi visų
žmonių, visos visuomenės gerove. Jisai rūpinasi visų.
žmonių klasių reikalais.
•
Būt gera, kad prel. Ryan žodžiai pasiektų tuqs šimta
procentinius patriotus”, kurie mano, kad juo labiau
jie neapkęs ne savo rasės žmones, juo labiau užpuldinės ir net persekios ateivius, juo geresni bus patrio
tai. Tokie tipai nėra patriotai, bet priešai, nes jie kni
sa demokratinę krašto santvarką iš pačių pagrindų.

Lietuvos vargai
“Lietuvių Žinios” rašo apie tai, kaip vokiečiai elgia
si su Lietuvos žmonėmis. Jos sako:
“Jau pačioje pradžioje vokiečių okupacijos mes spė
jome, kad vokiečių okupacinių rėžimas greit įgris
lietuviams, nes Lietuvos žmonės dar gerai atsimena
pereito karo vokiečių okupaciją, jų žiaurumus su gy
ventojais ir metodišką okupuoto krašto išnaudojimą.
Naciai ne tik nėra geresni, bet dar blogesni įr
žiauresni už kaizerinius vokiečius.
Kol kas dar vokiečiai politikuoja su lietuviais ir
nenori pilnumoje parodyti savo žiaurumo, bet juo
artyn karo pabaigos ir neabejotino pralaimėjimo,
tuo vokiečiai darysis žiauresni Lietuvoje ir pagaliau
virs paprastais plėšikais, kaip savu laiku darė va
dinamieji “bermontininkai”.
Suhkus likimas laukia mūsų brolius Lietuvoje, to
dėl kiek tik mūsų sąlygos leidžia ruoškimės pagel
bėti savo tautiečiams iikentėjusiems dvi žiaurias oku pačijas.”

Parėmė Lietuvos piliečiu sąjūdį
A. L. R. K. Federacijos Naujosios Anglijos seimelis,
buvęs vasario 23 d., Lawrence, Mass., specialia rezo
liucija parėmė Lietuvos Piliečių Sąjungos organizavi
mą. Šį sąjūdį nuoširdžiai pasveikino, “tikėdamasis dLaag
gražių vaisių ir organisuotos Lietuvos piliečių veiklos
tiek Lietuvos ateičiai, tiek kuo artimiausiam bendra
darbiavimui su vietos lietuvių organizacijomis, ir ste
bisi tais, kurie drumstais sumetimais ir pasenusiomis
ambicijomis dangstydamiesi, neranda galimybės įsi
traukti į darnų Lietuvos piliečių darbą ir net stengiasi
jį trukdyti."

s

Gavėnia — susilaikymo, pasninko ir gerų darbų lai
kas. Vienas didžiausių ir svarbiausių šiais laikais dar
bų, tai katalikiškos spaudos platinimas ir rėmimas. Ne^
užmirškim*.

6. 1942

vo 6 d.)

Po svietą pasidairius

dra. Jūs mus piaunat, mes
nuo jūsų bėgam.

PASAKA APIE AVINĄ,

— E, koks tu neišmanė
lis, — tarė vilkas. — Įsika
lęs sau galvon, kad tarp
mūsų ir jūsų nieko nėra
bendra! Na, sakyk, kas aš?
— Gyvulys.
— O tu kas?
Ir gi gyvulys.

Iki kovo 15 tos dienos visi turėsime sumokėti Dėdei
KURIS PATEKO
Šamui taksus nuo įeigų. Kaip žinome, taksai šiemet
VILKŲ GAUJAI
yra gana aukšti, o kitais matais, galime nusimanyti,
Bebėgdamas mišku susi
bus dar aukštesni.
Bet, kiek pastebimą, taksai yra mokami be murmė lių šalių ir 20 Anglijos tal tiko vilkas aviną.
jimų ir išsisukinėjimų. Viri, mat, gerai žino, kad kraš kininkų.
— Sveika^, drūtas, avinė
< ’ <
tas yra kare ir kad kiekvienas sumokėtas centas yra
li!
reikalingas apsigynimui.
— Laba dien, vilkeli, —
* Nori unijos
KriJkuvos
Kad ir žymiai didesnius valdžiai mokesčius turėtu
ątsakė drebėdamas avinas.
me mokėti, vis vien šio krašto žmonės gyvens geriau, ‘lenkų dienraštis rašo, • kad
— Jei nori, aš tau pasa
negu visų kitų pasaulio kraštų gyventojai. Reikia tik lenkų veikėjai išsijuosę dar kysiu didelę naujieną, — to
buojasi dėl suvienijibio Len
įsivaizduoti, kokioj dabar padėty yra Europos ir Azi
kijos su Lietuva. Ypač1 smar liau tęsė vilkas.
jos žmonės ir jei karas ilgai užsitęs, jų būvis pasida
-— Klausau, — tarė avi
ki agitacija šiuo reikalu ei
rys nebepakenčiamas, tiesiog desperatiškas. Supranta
nas.
na Vilniuje.
' ma, kad ir Amerikos žmonėms karo metu gyvenimo
— Žmonės išrado koope
•
našta yra sunkesnė, tačiau toli gražu negalima lyginti
Nutraukė diplomatinius raciją, avinei.
su kitų kraštų žmonių vargais. Ir, reikia neužmiršti,
. — Kas yra toji kooperaci
ryšius.,.. Bulgarijos vyriau
kuo greičiau, sąžiningiau savo pareigas atliksime, tuo sybė nusprendė nutraukti ja?
greičiau karas bus laimėtas ir gyvenimas sugrįš į nor
diplomatinius
ryšius
su
— Tai labai geras daik
males vėžes.
Jungtinėmis Valstybėmis.

Tikrasis patriotizmas

...

(“Draugas”, 1917 m. ko

Skąndįną

Taksu reikalu

Penktadienis, kovo

Streikas ir polici ja-. Chi
cagoj streikuoja
siuvėjos.
Policija baisiai jas terori
zuoja. Prieš streikininkes anot liudininkų pasakojimų,
panaudoja tiesiog rusiškas
metodas.
•

Naujos vienuolės.,^... šv.
Kazimiero vienuolija kovo
4 d. susilaukė naujų sese
lių* vienuolių: M. ^Zita, Mr
’Berchmana, M. Emerencija,
M. Rozalija, M. Emilija, M.
Bonifacija,
M. Florentina,
M. Gerardą, M. Karolina.
•

Vokiečiai traukiasi... Vo
kiečiai pasitraukė Sommes
fronte,
Prancūzijoje,
kur
prieš vokiečius smarkiai vei
kia anglai.
•

Lietuvių Diena..., Lietu
vių katalikų visuomenė nuor
širdžiai džiaugiasi, kad šv.
Tėvas paskyrė lietuviams

tas: žmonės dirba išvien ir
gautąjį pelną dalinasi iš
vien. Ar nevertėtų užvesti
kooperaciją ir gyvulių tar
pe? Aš esu vilkų įgaliotojas
jus, avinus, kviesti į vieną
bendrą vilkų avinų koopera
ciją. Būtų gera, kad tu pa
ragintum savo avinus dėtis
ton vienon didžiulėn koope
racijom

— Bet kokia čia gali būti
paūsų ir jūsų kooperacija?
Juk mes neturiim nieko ben
dieną sekmadienį prieš Sek
minės. Toj dienoj bažnyčio
se bus daroma rinkliava lie
tuviams nuo karo nukentė
jusiems.

“Mašina pinigams
dirb
ti”.... Frank Gurgul pas ko
kį tai sukčių nusipirko “ma
šiną pinigams dirbti”
už
$310.00. Grįžęs namo sūra
do, kad tai ne rtiašina, bet
cigarams dėžutė.

— Na, matai, mes ir jūs
lygiai gyvuliai. Ar gi ne
bendra mūsų ypatybė? Bet
ji yra toli gražu ne vienin
telė. Pavyzdžiui, ir tu ir aš
norime lygiai gyventi. Nori
me ėsti, o paėdę pamiegoti.
Argi ne tiesa?
— Tiesa, —
avinas.

patvirtino

— O be to, juk ir jums
lygiai reikalingas yra mais
tas. Taigi ir imkime bendro
mis jėgomis, kooperacijos
pamatais gamintis maisto.
Mes, vilkai, gaminsim jums
žolės, o jūs, avinai, mums
teiksit mėsos. Ir vieni ir ki
ti būsim sotūs, ir gyvensim
draugais. Tikėk
manim!
Piauti jus man jau senai
įkyrėjo. Pradėkim naują gy
venirną, draugišką; būkim
vieni kitiems talkininkais,
bendradarbiais
kooperatoriais. Būtų gera, kad tu,
avinei, tą mintį išplatintum
ir savųjų tarpe.
(Bus daugiau)

Daugelis amerikonų dar
ir šiandie negana rimtai žiū
ri į karą. Tokių buvo ne tik
dabar, ale ir praeity. Buvęs
prezidentas Taft sykį to
kiems amerikonams pasakė:

— Ponuliai,* nemanykite
kad karas, tai piknikas.

Vienybėje glūdi galybė !
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Vienos Rusės Dienoraštis
į

BAIGĘS DEVYNIS METUS PREZIDENTAUTI

New York, N. Y., 1942
(Pabaiga)

lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatusevUUtH
(Tęsinys)

Gegužės T d.
Lenočka Voskresenskaja galutinai nutarė ištekėti už
partijos žmogaus. Ji bando laimingai nusišypsoti, bet
tuojau matyti, jog ji kenčia. Jes viltis, kad vedybos ne- (
ilgai truks, O paskui ji vėl galėsianti grįžti prie SftVU
kunigaikščio.
1
“Valymas” mieste iššaukė didelį susijaudiųiųaą. Pąąg J
kas važiuoja į Maskvą ir bando centruose šio to pasiek-1
ti. Jau įvyko kelios savižudybės, o šiandien anksti rytą
parke ilgąjį studentą rado pasikorusį.
Nieko jam nepagelbėjo nė proletariškas gyvenimas.

s. vasario 28 d.)

(Draugijos,
organizat.jų
kuopos prašomos įsidėmėk
I ir tomis dienomis nedaryti
parengimų, jei iš anksto ne
buvo išnuomuoti daržai ai
salės).

vinhąut Juo labiau, kad vi
anose svarbiuose momentuo
se lietuviui neužmiršta ir

Lietuvi* NeprtMww»wM»
sukaktis
priespaudoje
gyvenančios
YrIOSM prisfcnkjąį V*r Ukrainiečių tagtos ir stovi
nario II paminko ukrainie už laisvą, nepriklausomą,
čių dienraštis “Svoboda”, į> demokratinę Ukrainą.”
dpdamas ilga stra psnį_ Lietavos Nepriklausomybės Sukąktis", kurio reikšminges
nes ištraukas išvertę paduo-

dąme»

<Jrą»atiėkų žinių* kurios pasiekia
j nąus iŠ įvairių karo froptų,
Gegužės 10 d. gjojnįp dienpmįą išpuolė
Docentas Jurgis Aleksandrovičius niekados neieško priklausomybės stfkaktųvąs
būdų spausdinti savo raštus, nors jis daugiausia ui vi nedidelės valstybės
Lie
sus dirba.
tuvos. Nedidelės, vtopok
— Kodėl jūs nepasistengiate išspausdinti savo raitų? garbingos ir dąrbš&9S, klk
— paklausiau jo.
ri per trumpą laiką gavo ne— Man, Aleksandra Lvovna, svarbiausia, jei ai pats prikLausotųo gyvavimo įrpesu patenkintas savo veikalais. Jie visai ifetinka šių lai dė kąd palyginamai
kų dvasiai, įr aš absoliutiškai ųaturį# noro prie jos pri valstybė gali gyvuoti, jeigu
sitaikyti. Geriau telieka jie visada peįš#pa#sdį»tį. Aš sa tik (įdėlį ir gąlingegpį kai
vo darbam? neturiu nė vieno skaitytoju Rusijoje.
mynai nesikiša ir nekįrŠ PĮ
Atsimenate Puškino eiįes:
jes vidaus gyvenimo. Lietų
— Poete, neprivalai pataikauti liaudies skopiu), vei va gi tupna atsižymėjo, kad
kalo didžiausias atpildas yra pačiam tavyje.
sugebėjo gyvuoti ir progre
suoti, kol joe gyvenimo «£•
Gegužės 13 d- suardė galingi kaimynai.. Ji
— Alia, kas tau, tu visai pakitėjai! — tą*ė motina ' įgalėjo net paprastų dip=
įėjusi į kambarį, kai taikiausi sau naktinius marškinius Ipmatinių santykių turėti su
“Tarp svarbių ir

j

Tas pato dienraštis vąsa
rio
zio

H

ftjog
vos

d.- numeryje įdėjp Ka
Yidikąųskp iš FįĮadel

straipsnį apie

sėjimą,

papuoštą

to Ąntopo

Gegužės 1? d metinis šv
Kazimiero Akademijos liė
mėįų Draugijos seimas.

Lietu

Nepriklausomybės

Kovo 29 d. "Diktatorių
(Musolinio, Stalino, Hitlerio
ir Hirohito) mirties šokis,
Gimimo Panelės Šv. para
pijos salėj 8 vai. vakare.

nąi

1

preziden

Smetonos ir dak-

tąro Jono Basanavįčįaus pa

veikslais.

Toliau, vasari© 2Q 4« ris
laikraštis įdšjo ilgą išsamų
vedamąjį “Ltotųvįąį apsi
ąpreųdė PUOŠ totelltorineą
valstybes”. Straipsnyje ’jšdėstomos pirmosios sovietų
ųkupaeljes aplinkybės ir il
t "Draugas” Acme teiephoto) I
giau sustojama ties dabar
Prezidentas Rooseyeltas linksmai nusiteikęs išėjęs iš
tine vokiečių okupacija ir
sų tuo susijusiais lietuvių St. John epįskopalų bažnyčios, Washingtone, kur jis j
Vargais. Toliau pereinama kovo 4 d. dalyvavo pamaldose. Jis tai padarė pradėda i
prie Amerikos lietuvių veik mas dešimtuosius metus prezidentauti.
J
los ir minimos lietuvių sim
patijos ukrainiečiams.
pagyręs sovietų politiką, šieJ nesili-ovė dėl jo protestavu- i
Rusų ųųonjoųės
į kusįą atsiskyrusias nuo Ru si. Cecil sako, kad Tautų
sijos tautas atgal į Rusiją
“įfederuotį”. Tad dabarti
nis rucų socialistų - revo
liucionierių partijos nusi
statymas Lietuvos ir kitų
tautų atžvilgiu pasilieka ne
visai aiškus. Anksčiau ši
partija neabejotinai pagei
davo tų tautų įjungimo į
“Rusijos Demokratinę Fe
deralinę Respubliką.”

Sąjungos esąs nuopelnas,
kad išvengta karo. Jis bai
gia: “Tai buvo melancholi
ška demonstracija, vėliau
pasikartojusi, kad tarpinin
ko pastangos be jėgos nėra
efektyvios.”
:

Liepos 19 d. Šv. Kazimie
ro Akademijos Remčiu Dr
gijos metinis piknikas Hob’
Family Vilią (Labdarių ūkyje).
Centralinės vi ganizacijos
arba apskritys, prašomi pra
nešt’ Federacijos
Chicagapskričiai dienas savo pa
rengimų, l.nd būtų galim,
paskelbti spaudoje ir tokn
būdu išvengti
nesusiprati
mų,
kokių
pasitaikydavo
praeity. Kurios dr-jos piimiau pasirinko dieną, ar iš
nuomavo (paėmė) daržą, ai
salę, toms reikia atiduot

oirmenybę.

Vilniaus universiteto stu
dentų choras, bolševikų lai
kais likviduotas, vėl atnau
jino savo darbą. Keli choro
dalyviai bolševikų nužudyti,
būtent, J. Gudūnas, Vyt.
Černiauskas, Ašmutaitis

Nsw Yorko rusų soctolis-:
prieš veidrodį.
gavo kaimyne Lenkija, kuri tų revoliucionierių grupė sa- j
— Kaip tai? — klausiau nustebus.
jąi jgga atėmė Vilnių, toro yo organe “ga Svobodų”'
— Na, anksčiau niekas tavęs pas siuvėją pabūtų »u- vinę Lietuvos sostinę,
j.942 m. saųęio-vasario nu
tempęs, nešiodavai, kas pasitaikydavo, visai neąirųpto- į ‘'Tenka stebėtis lietuvių meryje paskelbė rezoliuciją,
dama. Kąs mane stebina, kad tų priešingai elgiasi, kaip dvasia: nors jie supranta, kurioje tūlas V«.V. Suchomkitos. Tu nešioji kaip mergaitė; ištekėjus visai vistiek,1 įgd jįe Biipnį įr nesfcaitlin- Įjn, buvęs tos grupės narys,
tave vyras mato kasdien įvairiausiai apsitaisiusią!
gį palyginus su save galin- dąbar iš jos dėl įvairių ae
— Todėl neturi jis manęs visada su virtuvės pri- gaįg kaimynais —- Sovietų sutarimu pasitraukęs, pa
juostė matyti, bet įr kitokią- Aš nesuprantą tų motorų, Ęusija ir Vokietija, kurie smerkiamas be kita ko, ir
kurios tesipuošia, eidamos į draugiją, bet namuose latas- dabar pešasi tarpusavyj, už tai, kad savo straipsniuo
kuoja kaip pragaro močiutės.
vienok nenustoja vilties ir se rasų spaudoje teisino So Šiandien gal nėra labai
Ką džiuginą Labiausiai, jei stengiuosi būti graži? Ži- tiki, kad ateis galas prie vietų Rusijos agresiją prieš svapbu ar reikšminga, ko
noma, mano vyrą. Ir kodėl aš turėčiau stengtis prieš sve vartai ir tarptautiniam ban tris Pabaltijo respublikas; kios yrą tplų rusų, ne bol
timus, ką turiu jam parodyti? Aš pasirūpinu savo išore, dįtizmui. Lietuvių tauta pa- — Lietuvą, Latviją, Estiją ševikų nuomonės ir pagei
eidama į svečius, bet daug daugiau rūpinuosi jam pa skutimuose metuose išmėgi- Į — iv Lenkiją bei Suomiją. į davimai, bet, vis dėl to, pra
tikti, kada tįk jis vienas mane mato!
no sovietų, o dabar naciu Tokiu savo eigčsiu, sakoma1 vartu su jom susipažinti.
— Gal tu turi tiesą, — tarė lėai motina, — bet man valdymą. Tad tas jungo lai-, rezoliucijoje, V. V. Suchom1|I. KNYGŲ ARŽVALGA .
tai skamba svetimai, neįprastai...
kotarpis visus išmokė galiai lipas nusmukęs į siaurą, in
| Kauno radijas pranešė, surastos ir kankinimo prioMotina išėjo, o aš dar ilgai stovėjau su savo nakti įvertinti visa tą, ką jie tu- diferontičką tarptautinei tei
Viscount Cecil knygoje p.a(j p^g Kauno sunkiųjų monės. Lankeliškių miške
niais marškiniais ir galvojau, ką motina man pasakė. rčje, kuomet patys lietuviai šei, naciooąbąmą, kas esą A Great Experiment , iškalėjimo sudaryta ka- užtikti nukankintų kunigų
Taįp, mano teisybė. Aš supratau, ką raiškią būti mote valdė aąvą šalį, kuomet tu ypač aeeuderiaama su jo, leistoj Londone 1941 m., tarp jįnįų lavonų atpažinimo sek- lavonai: kan. Dabrilos, Petrimi. Tikriausiai vyras myk visą žmogų, jei jam patin rėjo sayo valstybę i* savo buvusio socialistų • revoliu.- kita rašoma ir apie Lietu- i cjja Kauno kapinėse esą at- riko ir Balsio. Jų kūnai la
ka. Bet visumai priklauso ne tik sielą, bot ir k$A**l tvarką. gu>mata tą gerai cioaierių partijos atstovo vą. Cecil buvo dažnas britų ragįa 45 nužudytų bolševi- bai subadyti ir sužaloti. PaYpatingas jausmas mane pagauna pagalvojus, kąd nie ir Amerikos lietuviai, ku intsmacįpaale, padėtimi.
delegatas Tautų Sąjungoje
laikais politinių kalinių laidotų politinių kalinių lako nėra manyje, kas jam nepriklausytu.
Įrieųiu ta proga pastebė ir jam teko daug ir dažnai iavonaj jų tarpe atpažinti: J vonai rasti taip pat Raseiris iškilmingai misi Lietu
Ir dėl jo aš neturėčiau pasigražinti?
vos Meprilriauaemyfeę ir tvir ti, kad čia ąuaiaaoji New susidurti su lietuviais ir Lie y)UV burmistro pulk. St. niuose ir Zarasuose,
Ką mąn reiškią svetimų vyrų komPlŪRSgtąi prieš tai pasiryžę parišti savo tau- Yprke rasų socialistų - re tnivą liečiančiais klausimais. Rusteikos. Šabaniausko, Špo!
Kauno laikraščiai rašo,
vieną mano vyro nusišypsojimą, jei japa kas patink* iŠ tipčimns išsivaduoti nuo uš- voliucionierių partijos gru. Jis tarp kita suminėdamas kevičiaus, pulk. Gustaičio,
mano rūbų ar šukuosenos?
pė (kuri sakosi esanti vie- Vilniaus bylą rašo: “...Išti- Pronakūnienės ir kitų, ku- kad “buvusis Raudonasis
pueiikų.
Tikiuosi, jog suradau šeimos paslaptį: ne nąąių
**Anksčiau jis dainai kai nintčlš šiuo metu veikiau- sais mėnesiais, dargi me- rįų pavardžių nenugirsta, Kryžius” ligi šiol jau sure
šeimininke, ne drauge, ne bendradarbe ir Žmona, bet ir dąyo balsą prieš aovietua, > šioji tos partijos organizaci- tais, Tautų Sąjunga sten- Pereitų metų iįepos m. 11 gistravo daugiau 20 000 tre
mylimąja būti. Vyrąs moterį ną tik mylėti tyri, bet įr kuris gerokai įkyrėję lietu- ja) 1941 na. spalio 30 die gėsi per garsų belgų delega- d Petrašiūnuose buvę at- mtinių, bolševikų laikais iš
būti įsimylėjęs visados iš naujo. MaU° visas galyojynas, yiam* pmr okupacijos laike- aą buvo paskelbusi kitą re-i tą, H-ymansą, rasti sprendi- kastį 29 politinių kalinių vežtų į Sovietų Rusiją. Po
išsiauklėjimas ir pojūčiai turi to siekti, kad visada keltų tąrpi- Jau visi Amerikoje žolineiją (patalpintą “No- mą bet be pasėkų. Aš ne- 1 iavOųąj. Lavonai buvę pa litinių kalinių iki lapkričio
jo širdį; mano visa būtybė jam priklauso. Šiandien ryto gųprąųtą fcęri lietuviai bus vųyje Rusokoye Stovo” 1941 pianau, kad bent viena pusė kastį ne vienu metu, bet' Pabaig08 buvo
tarė Otmaras:
prieš visus tuos, kųrię |ė- m. lapkričio 7 diępps nume būtų buvusi patenkinta bet i roaždaug tarp 194U m. gruo-1 ta 2 626 Žuvusiųjų politi— Žinai, mano mylimoji, kad pamiltų svetimas vy stasis į jų Salį. Jie nori tik ryje), kurioje pasisakoma, kuria jo sugestija. Jos (Lie- Idžio ir 1941 m.
nių Minių priskaitom. 450.
ras, nėra taip sunku; bet tu priverti savo vyrą kasdien vieno: kad lietuviai vėl kū- kąd sočiąliątų - seyeliucio tuva ir Lenkija) priklausė mėn. Nužudytųjų tarpe eW | iSaila-.vinusių - 565 ir diniš naujo vis labiau tąyo pamilti.
tų šaiaainiąkais, 9 pe įąa ' nierių partija tvirtai tebe- prie “visa arba nieką” gin daug darbininkų. 25
| g™» arba mveztų -1,611.
miais aąvę šalyje. Tame jų remiąnti Rusijos fecjer.aty- čo partnerių tipo, kuriems nių lavonai buvę atpažinti
tebevykdoma.
GegUŠės 29 J. riektoi eųpuoją sg tokiais vipio susitvarkymo princi kompromisas reiškė pralai. ir palaidoti Kauno kapinė bet ji neina labai sklandžiai,
— Iš Vokietijos gavome k*ygą, kur įėąpąųsūintas pą* ukęatotočių aiškiais. Lie PA kuri paskelbęs viso# Ęu- mėjicaą. Vienu laiku tūlas se. Ląvonai smarkiai suža. peš iš provincijos dėl susi
mūsų darbas. Mūsų pirmasis dąrtoęs, pasirodęs užsienyje- įųriai ūskąr skaudžiai jąu- sijos strigtomaris Susirik Lenkijos generolas želigovs loti
stačiatikių kapinėse siekimo sukrikimo ne visa
Ak, kaip puiku, kiek džiaugsmo ir pasididžiavimo! čia «*cių (okupaciją kr ffy- kipšas (L* G. g. pastąba: kis okupavo Vilnių, svar ; Kaune rastas Onos Vyš- da galima gauti pageidau
Visko mes atsižadėjome, nepailsda<ni, s i ate mat ingai vena riltijn, kad jie atgaus 1917 metais, po pirmosios biauaią ginčijamos srities i niauakaitė8 lavonas. Klebo- jamų žinių. Yp&č sunkiai iš
su energija nugalėjome visas kliūtis. Mūsų knyga, nes ir lająyę pu demokratinių yąl- revoliucijos. To “fedaraty- ąiiestą. Lenkijos vyriausy niškyje, prie Kauno, rasti provincijų plaukia ištremtų
mapo daug darbo įdėtą. Ir toliau steągiuos šią kryptimi ątybię pprgale. Amerikos viaio7 principo esmė yrą tą bė buvo jo atsižadėjusi, bet kapai su 19 lavonų. Jie bu jų ūkininkų sąrašai.
sunaudoti savo jėgas. Aš savo vaikui ųe tįk motina, o sa lįptuviai vėl iipasi akcijas, kad jig atmata Lietuvos
vėliau aprobavo jo veiks vę užkasti 1941 m. pavasa
vo vyrui ne tik namų šeimininkė, žmona ąoriu būti, bet Mari Lietuvos rieji i ai būtų kitų jRusijos pavergtų taiv lius. Tai buvo apie jį, kad rį be karstų. Ant tų lavonų
kartu bendradarbe ir drauge, kuri ijr aukštesniuose jo pųprąsti ir, stiklą pripažip- j tų atsųtoyrium ftša Kurija* Balfouras viešam Tarybos huvę užpUta tiktai pusė meMucik
laimėjimuose neatsilieka.
posėdyje pasakė: “šis am
pi, kąri to AroariJtoje vfs miptįj.
tro žemės. Prie IX forto už (oughlng, Gasplng
Mes išsinuomojome puiku vasarnami peakeriems me*
daugiau supran ! Sugretinus šias dvi reto biciagąg generolas nežinia
Thankžto » DortOT-B preurrlpffon callil
tikti 3 lavonai.
M«ndar«, UiouMnds uow nalllutr Urrlbl* ri •
tams, tai gražus namelis su keturiais kambariais ir di ka tragtogą Lietuves pašė-1 liudijąs,
jų »ri«4 nuo ko priklausąs, tebėra
eilrrthg
Of chnklrft. psplįU. Coutfh •
ln». wTiM»lng Bronchlal A.itnfna by belplnž
deliu prieangių, iš kur pasirodo gražus reginys į raišką 4
n»tur»
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uuole
ex«eo mucuj No dopp*.
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taravinuM viena kitai. Vie
no umokM, na tnlectlorts. Ju-.l UsUJ-ss,
Telšiuose
katalikų
kapi
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tfUUžts.
Tį«
fapld, deligbtful p»lir upę. Mes ten gyvensima visą vasarą. Anksčiau šie **“Ającrikoą
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llitlvo žotlod cojnBttpn!, WpJ nature bring
welcome
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»
"Ood-eend
A prlnted
nėse užtikta 84 politinių ka
sarnamai buvo buržujų, dabar jie išnuomojami už ganę gali ęąjtokčtį Amerikos lię- "fedeiatyyiąią” Ępąįjpę su
ir»ntM »r»np*4 Kound »»ch p*ck»« oi
Tolįąu Cecil sumini Am
MidaM IniflirA »n
relund nf

LIETUVOJ SUDARYTAS KALINIŲ LAVONU
ATPAŽINIMO KOMISIJA
Miškuose atkasami bolševiku nužudyti ir
krūvomis užkasti lavonai. Tarp kilu rasta
lavonai kan. Dabrilos, kun. Petriko, kun.
Balsio, pulk. Rusteikos, pulk. Gustaičio ir k.

■

■

~

■■--------

Asthma

aukštas sumas.

(Bus daugiau.)

Konferencijos linių lavonai. Jie buvo nužutaurtom tik kęę gvaibąsto sitvarkymas, kiloję gį pa basadorių
sprendimą
Ir,
kad Lietuva1 dyti Telšių miškelyje.
Čia
paeiMmmo Lictuvoi ibius- smerkiamas partijos narys,

W
thž full cnt) unl«»» you »r« eompletelv e»t-

lintd. Vou h»v» *»<ryihin< to »Mn »n<
hotnlni to loM under thf» ooeltlre mohe#
b»e» l’jiftnu* io get Mendooo from yuut

te> o&iy to«. ’

r

■
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CHICAGO DISTRICT KNIGHTS FETE
ST. CASIMIR'S AT ST. ANTHONY'S PARISH

a a « a ■

KILNUSIS JAUNIME, TU TURI AMŽINA SIELA,
UŽDEK JOJE DIEVIŠKA UGNĮ!

Penktadienis, ko- o C

Brighton Park Sodality
News

SPORT

NEWS

... “Cream?”
Members of the Knights .number; preparations are1
Atelna valandos, kada ro. III., Čikagos apsk Vyčiai
...“No. 1 prefer lemon”.
UUr
Ladies vvon tvvo games vvith
of
Lithuania,
Chicago i being made to accomadate mea ,urLme auaikauPt'. kada ruošia didelę šventę. Tai bus
gamea of 750-719 785 forą
... “Sugar?”
District. will observe St. such a number. We are to »«PO-bėk j«gP pasisemti ir graži kilnius jaunimo Eu... “One lump, please”.
Tovvn of Lake Ladies 2254 series from Brighton
Caąimir’s Feast Day, the hear Mass. and receive Holy Mw sielas malone Pratur‘ charistin® puota ir jai savo
...Cream?
Sugar?
Yes,
of
made a 2054 series vvithout B (De Biase Accordians)
dvasią paruošti labai tinkapatron saint of our organi Communion, in a body at tinti.
course,
they
remind
you
of
handicap
būt lošt
tvvo Girls vvho made 729-761-709
Chicagos Ate i t i n i n k ų ma yra rekolekcijos. VieSpiritual
adviser’s
zation, this Sunday, March our
only one thing — tea. May- games to the North Side (A. ^or 24®9- B. Watkins vvas
8, all are requested to meet1 parish. Therefore, it is our draugovė savo veikimo pla- niems mums tos valandos
be the Sodality tea party Petkus, Ladies. Tovvn of
f°r Bridgeport vvith a
in the school bldg., on the duty to partacipate ,his , nuošė numatė jaunimui re- bus dvasinio atsigaivinimo
kolekcijas,-—dienas, kuriose valandėlės, kitiems — gero vvill not receive as rnuch Lake’s scores (vvith handi 444 series and Stella Jucikas
second floor, not later than Sunday, March 8.
jauno žmogaus sieloj būtų kataliko pareigos atlikimas, Publicity as the historic cap) vvere 766-820-813 for vvas high for Brighton “B”
8:45 A. M. We vvill then
After Mass, all members, įžiebta daugiau dieviškos tretiems gi gal savo sielos Boston tea party, būt all 2399. Agnės Yucus vvas high 5a 364proceed to church for the and the K. of L. Choir, are
ugnies. Trys vakarai—trys paruošimas ir sutvirtinimas w^° attended it, deemed it vvith a 478 series. North
Thursday at Bovvl more,
nine o’clock mass.
reąuested to meet in the mūsų susitelkimo valandos prieš išvykstant į kariuo-sa day well spent.
Side made 792-794-816 for 5112-S. Halsted St., 9:00
... The glee club made its 2402. Catherine Wesley vvas p. M.,
The Cicero council acting parish hall, were breakfast jau sutartos ir paskirtos, menę.
Pen. Gerb. šv. Kryžiaus parap.gia proga kvje{iu j reko_ first public appearance and 1 high vvith a 421* series
as hosts, anticipate a large 1 will be served.
Tovvn of Lake meets
really
made
a
big
hit
—
in
Brighton “A” (Wm. A. Brighton “A” the game
klebonas kun Linkus leido ,ekcija3 „e tįk ateitininku3>
fact,
one
encore
vvas
not
Levvis) Ladies made a 2001 promises to be exciting, if
mums naudotis mokyklos pa
uip
yyčiu3 jr vigą
enough.
Due
to
the
limited
series (vvithout harfdicap) the Brighton Ladies vvin
talpomis ir bažnyčia. Kon- kjtą organizuotą ar neorg.arepartoire,
hovvever,
the
Marųuette Park. — You see our Mary Urban at the ferenHjos įvyks kovo mėn.; ni2uotą kj, . Jaunimą at. gals decided they didn’t vvhich as five pins short to three games, they’ll be in
read about our new Nativi- meeting lašt month. We 6, 7 ir 8 dd. vakarais 7-30,vyk.te . ^ag susikaupimo vvant to sound likę a broken break their 2005 būt good first place. If they vvin tvvo
enough to vvin tvvo games jor three they vvill inerease
ty B. V. M. Sodality offieers Į hope you vvill stay with us, v. mokyklos salėje (4555 S. I valanda3.
record.
Nice
going,
me
from Marąuette Park (Coun their lead
to a
larger
Jaunime, niekada neap lassies!
lašt month, and this month Mary, and by the vvay, Wood St.). Rekolekcijas
cil-112) Ladies. Brighton imargin and remain in first
vve do want to confirm the vvhat did your sister think ves: penktadienį ir šeštadie- leisk tos valandos, kurios
...
Monologues
are
usually
“A” made 838 756-809 for place, the position they have
Deksnys sek- gyvenime, o ypač susidūręs
fact that they really are of the girls; do you think n* kundūli
affairs,
būt
not
the
a 2403 series (vvith handi- held since the beginning oi
madienį—kun. J. Prunskis. su mirtimi nesigailėtum ją
full of enthusiam and great she vvill consider joining us
vvay
Vichy
Pasiskevičius
'cap).
Marąuette’s
games the season.
|šeštadienį po konferencijų turėjęs.
ideas. We failed to mention next month?
presented
hers.
Her
“
Ma,
were
800-779-786
for
2365. Brighton “B” meets North
|bus gera proga atlikti išpathe narnės of the tvvo blond
Kun.
A.
Deksnys,
dam President” might vvell Nancy Murphy vvas high Side and Bridgeport meets
Tvvo of our Sodalists cele- j žintį Šv. Kryžiaas bažny
sergeants-at arms,
Anne brated their birthdays in
have described the Sodality vvith a 401 series.
Ateitininkų Dr-vės
‘ Marąuette. Come out and
čioj. Sekantį rytą, kovo m.
Abromaitis and Sue Stogis
tvventy
years
hence,
and
Dvasios Vadas.
February — Adelle Rud- 8 d. šv. Antano bažn. CiceBrigeport (S. Mažeika) give the girls a hand.
— lašt būt not least they
_
vvere
a
fevv
faces
Red!!
’
.
man, our recording secretaare doing their great bit to
Reason: ąuite a fevv secrets KNIGHTS OF LITHUANIA CHICAGO DISTRIcf
,
, . „ ,
ry on February
17th and
make this Sodality year a .
„
„ .
vvere revealed when Vicky
J *
Anne Rapsis on February
very outstanding one.
prefaced some of the narnės
16th (almost tvvins, right?).
LADIES BOWLING LEAGUE STANDING
Phyllis Pechukas, our pre Those of us vvho did not abc—lmn.. 345 ... This is Too bad lt vvasp’t vvarm, I’m : by addressing the members
vvould | as a Mrs. So-and-So. Amid
sident, vvho has become a know of
these
“happyi the time all good men... sure Al Vasaitis
(Including games of Feb. 26, 1942).
bovvling champ this year, events” wish to extend our come to the aid of their have liked to don that nevv fhe blushes and laughs, it
Won Lošt
Team
manages to be present at belated greeting to you, j country... (I vvish someone bathing suit he bought Lašt vvas noticed that not one
30 18
1. Tovvn of Lake
the hall at 7:55 P. M. Annie and Adelle.
vvould come to mine!) I’ve year. Oh, vvhat’s the ūse! I denied it.
29 19
2. Brighton “A”
y .... Community
singing
sporting a “Cracker Jack
guess
I
might
as
vvell
call
it
been
slipping
lately
(ormy
The Board of Directots’
27 21
3. Bridgeport
usually brings out the best
Co.” blouse and bovvling
ąuits.
I
’
m
getting
more
fun
vietims
have
been
extremely
25 23
meeting vvas held at the
4. North Side
(or vvorst) in us, būt in the
shoes under one arm all sėt
out
of
this
just
thinking...
careful
of
snoopers)
that
I
18 30
home of Lee Gudenas, our
5. Brighton “B”
case of Father John, Jr.
for an
active
meeting
It
’
s
a
shame
I
’
m
not
a
don
’
t
have
much
to
tattle
15 33
vice-president, lašt Sunday;
6. Marąuette
(Stankevičius, to you) it
session. Her vim, vigor and
vvriter.
I
’
m
going
to
the
about...
expect
that
Al
Davis
just vvhat Sodality plansvve
vitality is
really vvorth managed to slip into the is g°in£ to he kept pretty library tonight to get some vvas a delightful baritone
’... Incidentally, not trying Tha’t the vvrong thing U
inųuiring about, “Hovv do i
Correct that lead in the singing of
ręst of the discussions you busy for the next fevv books on “The
Chattanooga
Choo-Choo.
to
change the subject or say. Fo’give me, chillun...
you do it, Phyl??
in
Writing”.
vvill hear at the regular months ansvvering all those Approach
... The members of the anything, būt I just found 1 Fo’give me). ’Bye novv...
Emilie Prose, as chairman ! meeting on Monday evening,; leffera that keep pouring in. Maybe next vveek you 11
C’mon Al, let us in on the I really have something en- publicity committee certain- out the name of that cer
Gabby
of Our Lady’š Committee March 9th at 8:00 P. M.
tain
sailor
vvhose
ring
Eve
secret,
vvho
’
s
the
giri.
The
i
joyable
to
read...
just
you
;
ly
won
’
t
be
sorry
to
have
gavę an exceptionally fine
Chicago Public Library is vvait and see. Oops, there I j fhe membership drive end, Radovick is sporting. He’s
report. We expect vvith help
NUTRENKĖ 6 JAPONŲ going to be up in a huddle Į go again, sticking out my I especially Dale
Vaikutis, one Robert Collins of Boston
from the ręst of her commit
LĖKTUVUS
one of these days. (A ’ neck for
j chairman vvho tried her (pronounced Bahston). Not
tee members, this branch of
vvoman’s intuition prediets i The clam and all its little level best to publicize the bad either, not bad at all!
the Sodality vvill really
bakers. event. Then, too, vve mustn’t
... At this point, I think it
that). Fruzy Miksis forever
accomplish much.
_____________
_
forget
Madge
Bagdonas
vvho
vvould be best for me to sail
keeps pulling out her library
Glee club secrets
Nesidžiaug
radęs,
nedeadded
a
s-well
poster
for
dison. See you next vveek, šame
card from her purse, and
play.
Thanx,
loads,
Madgie!
time,
šame station (Oops!
The Glee Club is not yet
from the looks of things, juok pametęs.
ready to divulge its prog
(Don’t tell anybody I told
ram secret; būt something
you) the card is going to
THAT LITTLE GAME”........... Sale Watef Taffy
big mušt be in the air
expire February 13th, a
Hit Them Where It Hurts
because regular rehearsals
Friday! vvhen Eddie Martin
t'M
rUt.t.T.iaYsv Se.
-J t
have already begun vvith a
recently spotted a friend of
ciep*.
.... BUY BONDS!
don Batuose
Pass MimTkc
very fine attendance. We
his 50 pins in a bovvling
tMBfATS
I
Toto
V
om
fou nuo no
uoeHATTHrt*
tamt, rv«a« of
TrtUT Stbff
rehearse on Sunday afterARPeiiTE
mateh, I thought he vvas
rtfvt. kat
t’w»
St*
T** salt
zėo«Lt> et Au
CM LO44MBOKT UBT
CAftbS
noon, from 3:00 o’clock to
Noe» ulMtte He
even Tite
either a chump or a champ.
~<«HJ OtfT.
CARDS.—
TVio SToch
Mulas. YooO HAHb'S
4:00 o’clock in one of the
I’m sorry I stuck my neck
| toto*) VlttAT
-foarvHea 'amt
v tat a Tok «•
DBAD.
irs ukb. — ' Cus« To Do.
5tWVt SXK*y
classrooms — so if anyone
vr «e*tf< ar
out... he’s a champ! Speak-Ate MMttone.
v fru. 'feu Rtatrr
vvould likę to join our
ing of bovvling, don’t ever
group, you are very vvelcome
let that “gal” Alice Szamba-o
to do so.
ris ever get the better half
Make no mlatako—thla la a llfa
of
you
by
telling
you
she
’
s
a
or
death atrunle. Men are dyReports of the Defense
beginner.
She
might
be
lng
ln your defenae. Dylng that
("Dranint" Acme telephoto)’
Dance shovved it to be a
America
may be aafel
great financial success, and
Lakūnas Įeit. Edvvard H. bovvling just a short vvhile,
Olve our flghtlng men the
those vvho vvere present at O’Hare iš St. Louis, Mo., būt b’lieve me, she’s a Vete
runa. the plaoea, the tanka they
the dance can vouch for its kurs nutrenkė šešis japonų ran. (Maybe I’d bovvl better,
needl Bonda buy bomba. Every dlme. every dollar you put
• being a sočiai success too; didelius jūrinius bombone too, if I quit tryin’ to be a
Into Defense Bonda and Stamps
as vvaa the Valentine’s Day šius. kai japonai susimetė Veteran and change to just
ta a blow at the enemy. Hit them
party some Saturdays ago. • atakuoti IJ. S. karo laivus a plain vegetarian). Nice
where lt hurta — buy bondal
Three cheers for the Com- Į Gilbert salų vakaruose. Iš vveather for svvimming in
Banda cost aa little aa 111.71 up—
stamps aa little aa 10 centą up.
18 bombonešių japonai 16 in public places... for instanmittees of both affairs!!!
• ce streets and sldevvalks...
We vvere very pleased to neteko.

D0Wliny bllS

SODALITY NEVVS

L. R. C. S. O. CLAMBAKE

Penktadienis, kovo 6, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Misijų įspūdžiai
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s
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Bridgeport. — Federaci

£
Marųuette Bark. — Vy
Bridgeport. — Misijouiejos 26 skyriaus tradicinės
....
..
, .
rai, ar norite pašvęsti sekrius jėzuitas tėvas Kidykas
.
šv. Mišios aulyg praloto M.
,
. ..
,
, - madiemo popieti Dievo gartęsia misijas tema: dorybe
. ,
L. Krušo nustatytos dienos
,,
, ... bei ir savo sielos naudai?
— klusnumas. Pamokslai be
_
artimiausiame sekmadieny
... _ .
. .
Kas gali būt kilnesnio
UI) I K S t t £l J U
prieš, ar po šv. Kazimiero,
galo Įdomus ir visus — sei- , .
, , , .. „
įSa'i Wi.si JS“
....
.
,
kaip rekolekcijos?
mas, valdžios visas formas,
J . .
.
Šv. Jurgio bažnyčioje buvo
.
..
.
.
,
Ramiai apmąstyti Dievo
atlaikytos mūs tautos inten
draugijas, organizacijas, ly...
, ...
MODK KN
....
I galybę ir savo silpnybę. Viecija,
prašant
Dievo
pasigai

i (»..«»'• > IE
giai mo ina.
j nam kartais sunku susitelk lėjimo per užtarymą Lietu uivanced photogkapmy
Anot misijonieriaus, “kur ti. Bet, su pagalba mokyPKI< Kh
vos globėjo šv. Kazimiero. I Ill>WLST’ POSMIBI.E
lt A i'EI I > 2*13
klesti klusnybė — susiklau Į tesnių, tas lengva: sukels
Altorius skendo elektros
symas, ten gyvuoja visokia aukštesnes mintis, palenks
šviesose iki pat skliautų.
laimė — Dievo palaima. Kur širdį prie pamaldumo ir toMišias šv. laikė praloto
nėra klusnybės — susiklau bulumo.
pavaduotojas kun. St. Gau
symo, ten viešpatauja visos
Kaip tai visa galima pa
Ašies submarinas Atlante netoli J. A. V alstybių pakraščių, sutorpedavo ir nuskan čas.
laimės išgriovimas; žodžiu, daryti ?
dino U. S. naikintuvą (dostrojerį) JacobJones. Iš 150 vyrų įgulos tik 11 narių iš
Tą pačią dieną prasidėjo
pragaras.”
Šv. Vardo draugystės pas- vaduota.
I. P. VARKALA
ir šv. Misijos, kurias veda
Gal, šios midijos prives1 tangomis, Gimimo Panelės
Lietuvis Auditorius
jėzuitas tėvas Kidykas.
Bridgeportą prie pažinimo šv. parapijoje nariams, viJ. š. 3241 SO IIALSTED ST.
ir pamylėjimo klusnybės Fe siems vyrams parapijoje, Iš Raudonojo Kryžiaus | Vyčių Mamytes
Iš Demokratu veiklos
PILDO PER 20 METŲ
deracijoj ir kaip galima ka-1 nuo aštuoniolikos iki seniau
Vardu Lietuvos Vyčių ChiChicago, Illinois
Kovo
25
d.
Lietuvių
De-j
y
ase
i
pranešė,
kad
Lietu
vieneto
susirinkimo
talikų akcijos dirvoje vary į šio amžiaus atsibus rekolek
cagos Apskrities ir Cicero mok ratų Lyga laikė mene vjų Auditorijos svetainė jau
Tel.: CALumet 7358
ti plačiausią vagą po Fede- cijos kovo 8 d. 1:30 popiet,
Town of Lake. — Vasario 14 kuopos visi prašom duo
siaį susirinkimą adr. 4501 rezervuota Velykų dienai ir
racijos vėliava.
j bažnyčioje. Bus ir svetimų 26 d įvyko skaitlingas Rau
ti cįceriečiam žinią, kad da- S. Ashland Avė. Kadangi C. į įa(j komisija imsis darbo
žvirblis iš po balkio kunigų. Pamokslai bus sa-1 donojo Kryžjuls vieneto sulyvausite dvasinėj puotoj Kriščiūnas yra lygos narys ; Apie tai vėliau bus praneš‘ komi lietuviškai ir angliš- 3irinkimas> kuriame sumiošŠv. Kazimiero dieną. šv. i tai ir užsikvietė pas save
WHOLESALE
kai.
ta
ir
laimėjimas
dovanų.
Antano bažnyčioj, Cicero.
Kolekluoti užtrauktus Rekolekcijos baigsis Šv.
ir dar pavaišino. Susirinki-1 Lyga pasiryžę sparčiau
LIQLOR
Laimėtojais buvo: A. Kamas dėkingas Kriščiūnams. verįkti, pradėti lankyti war
Visi
susirinks
pusę
po
as

Valanda
prie
išstatyto
Šv
IŠTAIGA
tauskas, Čeponis, MęNhiktaksus
dų susirinkimus ir stiprin I
tuonių
ryto
parapijos
salėn,
Sakramento.
Susirinkimą
atidarė
pirm.
lac, Cegielski, Joe France.
Chicago miesto aldermenų
ti silpnesnes organizacijas
J. Ka- ...
Jonas Skelly, sekr. Vakaro komisijoj darbavos: o iš ten vyks į bažnyčią iš- . Al.. Ktunskis.
,
, Rast.
.
.... .
,
T
,
tarybai pasiūlyta įsteigti
IAvrilo,aaw
___________
Į pirjn šatūnienė B Pivarū- į klauaytl av Matų ir prum- minskas perskaitė protoko- Į bei politinius kiubus. Lyga f
specialų biurą kolektuoti už
fVilcagc
Meilės jėga gyvai pasireiš nienė, M. Sudeikienė, Kark- ti -Šv. 'Komuniją. Po jaunai- lą praeito susirinkimo. Pri- į gerai gyvuoja, turi skaičių
trauktus ir nemokamus tak
pritarėjų,
ir
pažinčių
poli-1
dų -hus pusryčiai parapijos imtas vienbalsiai.
sus už nekilnojamas nuosa kia tiktai netekus mylimo lelis, Petrauskienė. Pelno pa
tikoj.
A. Cechov daryta $100.00. Ant galo su- salėję. f»o pusryčių visi yaAl. Kumskis aiškino apie
žmogaus.
vybes.
HEM' ITHi
Po susirinkimo buvo “De !
SEUA
________ sirinkusios pavaišintos dė žiuos į &v. Kazimiero kapi savo padėtį. Sakė, “apgai
LIETI nj
fense Program ir industry”.!
nes
uždėti
vainiką
ir
pasi

ka B. Pivarūnienės, M. Sulestautina, kad man neten
» BANTEK. «a»
°RA
A
Filmą rodė Mr. White.
deikienės, N. Šatūnienės melst už savo narius.
ka būti ant tikieto balan
(KUTUAL Liųi OK CO.
Lygos koresp. St. GurskSj
Doršienės, Kušleikienės, Ge
*707 S. Halsted St
džio
14
“
primary
”
rinkimuo

Kad ši tradicija kuo ge
Ira. SOI LEVARD UflH
dvilienės ir k.
riausiai pasisektų, rašome se, bet nenusiminkim, nes
Žmogus giriamas sulig jo
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS !
Sekantis vieneto sus-mas atvirą laišką Vyčių mamy yra progos tapti Glerk of išminties.
Superior Court: trumpoj a
įvyks kovo 5 et., 7:30 vai. tėms.
Kiekvienas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
jįęityje pasidarys, spraga,
parap. svetainėj, šiame su Brangios oJtaptort
atg&ttoMkikė Suslkdhpia Ir rimčiau į gyvenimą žiūri.
vv
*nes baigsis terminas Victor
Susikaupimui reikia skaityti gerų dvasiškų knygų.
sirinkime bus tariamasi ąListen to
Kurios turite sūnus ir Sleigeriui. Pramatoma gera
CONRAD
Y’patingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
pie surengimą vakaro. Do- dukreles, narius tos kilnios
Fotografas
proga
man
užimti
šią
vie

lias knygas.
PALANDECH’S
I vanų vaišėms žadėjo atnešti Į.jj> garbingos organizaoijos
; Studija Įrengta plr
Zaboskienė ir B. Cicienienė — Amerikos Lietuvos Vy tą, tik reikia tuo reikalu
i Jion rOAi&a au uioRADIO
BROADCAST
derni&komia
užlai
GILINKI? PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
Visos narės prašomos atsi čių, būkite jiems primini dar sparčiau veikti.”
j domia ir Hollywood
Featurlng a Program of
' fivleaomia.
DarbiuŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!
lankyti ir drauges pasikvies mo ženklas ir pasakykite,
Ragino klubus bei orga
YUGOSLAV FOLK MUSIC | Oaiantuotaa.
ti.
Narė , kad visos kupos, kurias ri- nizacijas siųsti laiškus
420 W. 63rd Street
' ša Chicago apskritis, turės nepasitenkinimą centralinei £very Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION WHIP
Tel.: Biznio - ENQlewood 5883
MALDAKNYGES
bendrą susiėjimą ateinantį komisijai — Pat Nash ir
Iš sąjungiečių
Bee.: • EN6lewood 5840
HM hfU*relM <T*p
tha Olai)
sekmadienį, kovo 8 d. “Tą maJorui Kelly- ka<1 Kumskio
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
dieną Vyčių jaunimas Šv. neuždėjo ant tikieto į SaPaauksuota .................................................................. $3.50
veikino
,
Kazimiero, jaunimo globė- ' nitary Diatrict trustees.
Paprasta ..................................................’•................. $3.00
Town
of
Lake.
—
Mote

“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) . . $2.00
jo, melsis už taiką, prisimi- ' Toliau Prašė vi®» Sėtuvių
rų Sąjungos 21 kuopos skait
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir
nūs tuos savo draugus, ku-' “Pamary” balsuoti už dclingas sus-mas įvyko kovo
paauksuota) ................................................................ $1.75
tfHOLESALE
rie dvasioj bus mūsų tarpe, i nekratu tikiefą. Sakė, tuo
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
1 d. Naujų narių prisirašė:
Maldoje prašys -pasauliui tai :mes Par0(^ys^mc wardų ko
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
Viktoravičienė ir Dapkienė.
FURNITURE
mitemeniams kad esam tvir-1
Paauksuota ir su gerais viršeliais ............... $1.25
Iš apskrities raportavo kos ir kad jie rugrįžtų svei tais demokratais ir galėsi-'
Kietais viršeliais ............................................................... 50
ki.
DfiOKER
Sudeikienė ir Kneižienė.
“Graudūs Verksmai ir Stacijos" (Atspausdinta iš
me reikalauti daugiau dar
Mamytes, žinokite, kad ne
“Ramybė Jums”) ............................................................... 10
IUN1NG ROOM 8E5T8 — HĄJJAtsilankęs dvas. vadas
bų.
LOB 8ET8 — BEDKOOM 8£T8
“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
kun. S. Adominas pakvietė I v'en jūsų širdys, plyšta iš
— RVOS — RAD1O8 —
Teisėjas Zūns pranešė,
—
rRlOKRATURS — W i
“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ....................................... 10
sąjungietes pasidarbuoti Ule f?aūesčio, kai reikia išleisti kad jis ir vėl yra kandida
>IEBS
VES.
“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
AB
bono kun. Ą. Linkaus banaŪDUS i karo lauką; tas į tą pačią vietą. Sakė
Pocius), .............................................................. 50
kiete, kuris įvyks bal. 19 d. mŪ»4 aūtfys tą patį jaučia, “per šešis metus, kurie, ro
W
m
Apsiėmė.
Komisijon įėjo: neB MŽunome, ar mūsų bro- dos, greit praslinko, nesi
DVASINES KNYGOS
du
pirm. Šatūnienė ir vice pirm. i ^lai 4>ri®- Dėlto tą dieną girdamas. sakau, kad esu
“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
kreipiamės į dangaus galy- ® .
M. Sudeikienė.
v 5,.
,,
į lietuviams patarnavęs ir e-.
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $2.00
TACTORY REPRESENTATIVE
Iš vice pirm. pareigų at- bę tylia malda ir graudžia 1 su tikras, kad turiu daugiau
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00
giesme.
|)sisakė Doraienė, nes ji nei
Mi “Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
draugų, negu -priešų, tarp
6343 So. Western A ve n r
Mamytės, lauksime jūsų
Matulaitis, M. I. C.) ................................................. $1.00
sikėiė toliau gyventi. Jos
lietuvių. Nes, jei pasitaikė
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
Telefonas JREPUBLIC 6091
■ vieton apsiėmė buvusi per dukrelių ir -sūnų atsilankant lietuvį nubausti, tai nebuvo
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $1.00
daugelį metų M. Sudeikienė. pas mus, j Cicero.
be reikalo. O kad ir nubau
“Apmastymai Apie Avč. Jėzaus Širdį” (Išvertė Kun.
Maršalka
apsiėmė
V.
Buč
^Cice rietė džiau, tai kaltininkas dar
J. Vaišnora, M. I. C.) ............................ ,........................ 40
nienė.
lįjj “Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
pats padėkojo už švelnu
NEŽIŪRINT KUR «CNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
Po sus-mo pasivaišinta
v
Petrauskas) ......................................................................... 35
Juo labiau susipratęs ka mą”. Teisėjas prašė lietuvių
AR VAŽINIU ANT LAUKUOSE — VISA CIHCAOOS IK
k! “Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25
arbatėle.
Sąjunginė talikas, tuo daugiau remia neskaidyti balsų nes, skal
APKLJNKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:
‘Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.
katalikiškąją spaudą. Dėl to dydami pasidarysime sau
Jusevičius) .......................................................................... 25
Haflvr'jOeiy

INCOME TAX-us

GAVĖNIA....................

AUX A1ESAUSKAS & SONS

“Pašaukimas į Dvasinį Luomą" (Parašė Kun.
Pr. Vaitukaitis) ................................................................ 25
Krikščioniškoji šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
Vaitukaitis) ......................................................................... K)
VJSV KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į

|
“DRAUGAS“
įjį 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.1
I

TEIaEI’HONE: ( ANAI. 8010

Argentinos sviestas
Cbicegoj

Daug sviesto iš Argentinos
I atvežta Chicagon, kadangi
naminio sviesto nepakanka
Įąprūpinti gyventojus. Daug ,
naminio sviesto superka vy
II gausybė.
Tūkstančiais žodžių nenu

veiksi tiek, kiek geru dar
bu.
' H. Ibsen

rUARGDTIJ'

Ir Tamsta paalstengk .gauti daugiau žalos
“Draugui” naują skaitytoją
Toliau Juozaitis, Jacka ir

>l

Paulina Russian and Tutikish Balhs
Savo Sveikatą Pasėsiasite Atsi'ankvdami
Mod<
’
dų įstaigą!

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienlntėlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

[TRIKINIA1 TREA1
ATMENTAJ

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

Moteriai. — TroMadMeniais

WHFC-I45O kil.!

Ultra-Violet Sunahlne ir Jtafra Red LIght
Radiations, Swedish Maasage ir Mnvementa.

Telefoną*: VftBgfciia 9403
A. F. ęZBSNA, .savininkas

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

6755 So. Western Ave.nue
Pilone: GROvehilI 2242

ola naši

9

SV. VARDO DRAUGIJŲ

NELAIMIŲ SKAIČIUS ILLINOISO
FABRIKUOSE DIDĖJA
Harry Guilbert, nacionali
nio komiteto konservuoti vy
rijos jėgas rajoninis atsto
vas, praneša, kad šiemet
sausio mėnesį Illinois įvai
rių pramonių fabrikuose ne
laimių skaičius tarp darbi
ninkų padidėjo 127 nuošim
čius daugiau palyginus tai
su praeitų metų sausio mė
nesiu.
To priežastis yra žymiai
padidėjusi karo reikmenų ga
myba ir pavedimas operuoti
mašinas darbininkams, ku-

Pritruks žemės
ūkiui mašinerijų

KAMPANIJA

Chicago
arkivyskupijos
rie mažai su jomis apsipaži
nę. Nėra juokai operuoti ma ' j>v. Vardo draugijų unijos
šinas tiems, kurie to darbo 1 vadai pasiruošia kampanijai
į šias draugijas
patraukti
neįpratę.
Pranešta, kad planuoja daugiau narių vyrų kiekvie
jama imtis visų galimų prie noje parapijoje.
monių apsaugoti darbinin
Šv. Vardo uniją arkivys
kus nuo įvairių nelaimių. kupijoje sudaro 375 lokaliStambiųjų kompanijų fabri j nės draugijos. Iš šių visų
kuose bus steigiami kursai draugijų apie 17,000 narių
darbininkams. Kai kur tie paskirta aktyviai dalyvauti i
kursai jau turimi. Tik kvali naujų narių prirašyme. Šią į
fikuotiems
darbininkams savaitę įvairių parapijų sa
bus leidžiama painias maši lėse jie lanko pamokas, ku
nas operuoti.
rias dėsto draugijų unijos
žymieji vadai. Po kovo 10
dienos jie bus paskirstyti po
Įspėja nesikišti
parapijas ir pradės rinkti
naujus narius.
į agentu funkcijas

FBI (Federal Bureau of
Investigation) agentų virši
ninkas Chicagoj A.
H.
Johnson įspėja darbdavius,
kad jie nesikištų į federalinių agentų pareigas susekti
priešų agentus. Tas yra federalinių agentų funkcija.
Aišku, kad šių mašineri
Pašalinis kišimąsis federalijų gamyba visiškai suma
niams agentams
trukdo
žinta, kai fabrikai suskato
darbą.
gaminti karo reikmenis.

International
Harvest er
kompanija praneša, kad ar
timoj ateity farmeriai nega
lės gauti žemės ūkiui reikalingu naujų mašinų, arba jų
dalių, kad būtų galima se
nąsias pataisyti.

Chicagoj suimti
84 svetimšaliai

Oriniu atakų
aliarmo sistema
Mayoras Kelly, civilinės
apsaugos Chicagos ir apylinkių koordinatorius, prane
ša, kad orinių atakų aliarmo sistema mieste jau įtaisyta ir paruošta veikti, jei
būtų reikalas.

MARIJONA SRUPŠIENfi

Po Pearl Harbor įvykio
į iki šiandie F. B. I. agentai
I Chicagoj ir apylinkėse suėmė 84 įtariamus svetimšaliūs priešus. Kai kurie išlaisvinti, bet daugumas jų tai
koma uždaryti. Pavardžių
nepasakoma.

Butu savininkai
įspėjami
Chicago mayoras Kelly
įspėja apartamentinių na' mų savininkus ir agentus,
kad jie nedidintų nežmoniš
kų nuomų už butus. Sako,
jei tas įspėjimas bus neigia
mas, jis bus priverstas krei
ptis į federalinę kainų ad
ministraciją, kad ji nustaty
tų nuomas už butus.
Mayoras sako, kad aparta
mentinių namų savininkai
susilauks sunkumų, kai federaliniai autoritetai ims
kontroliuoti butų nuomas.
Tos kontrolės ir miestas ne
pageidauja. Tad namų savi
ninkai turi tuo klausimu pa
sitvarkyti.

Burtonų kūdikis niekados nelaukia savo šiltos

maudynės kada jie nupirko atsakomą

Elektrikini
Vandens šildytuvą

Penktadienis, kovo 6, 1942
X Loreta Brazaitytė, Au
šros Vartų parapijos moky
klos mokinė, verbų sekma
dienį kovo 29 d., Gimimo
Panelės šv. parapijos sa,lėj, Susivienymo 163 kuopos
vakare, dalyvaus kaipo so
listė. Marketparkiečiai ne
X A. švilpauskienė, žino
išgirs, bet ir pamils jau
ma Melrose Park veikėja, niausią Chicagos lietuvių
Ji yra duktė J
jau tiek pasveiko, kad gali solistę
išeiti iš namų. Per pastaras Brazaičio, Aušros Vartų
dvi savaites sunkiai sirgo. parap. vargonininko.

mu

Užtenkamai minkštų, baltų palu
kių man taip kaip jums užtenka
mai švarių apatinių drabužių. Ma
mytė visuomet turi jų užtenka
mai man, nes jai nereikia laukti
karšto vandens juos išplauti.

Kas link įrengimų, kuriuos
mes garsiname dabarties

Ar jie nustebinti? Kaina šildy
mas viso to vandens mažiau negu
kiek jie apkainavo. Aktualiai kai
nauja tiktai pora centų į dieną.

įrengimus, kuriuos mes dabar gar
siname apribota tokius, kuriuos
turime ant rankų, ar gaminti ne
kliudant karės produkcijos.
Visi yra parinkti, nes jų nor
malia operavimas namuose priei
na tokiu dienos laiku, kada elek
tros jėga yra didesnė negu kiek
reikia aprūpinti abu karės pro
dukcijos ir civilinį reikalavimą.
Apart to, mes tikim, kad jų
vartojimas prives prie sutaupymo
pastangų
ir
paliuosuos
namų
tarbą didesniam karės rteikalų
veikimui.

Klauskite kas link—veltui įreng mo—palankios
nuolaidos už seną.
Dėl

faktų

kas

link

elektros

vandens

šildymo

Kreipkitės prie savo krautuvininko ar į
Commonvvealth Edison Kompaniją

Pas

biznierių

D. Klimą,

X J* ir M. Janušauskų,
žinomų Brighton Park biz
nierių, didelių parapijos,
spaudos, vienuolynų ir visų
kitų katalikiškų įstaigų rė
mėjų, namuose, 4601 South
Wa8htenaw Avė., kunigų at
silankymo (kalėdojimo) pro
ga buvo iškelta puota, į kurią pakviesta ir daugiau sve
čių.

X Kazimieras ir Pranciš
ka Vertelkai, 4558 S. Wash--tenaw Avė., turintieji saldai
Jau kelinti metai, kaip
nių urmo krautuvę (wholeeina finansų raštininkės pa
sale house), šiomis dienomis
reigas, tvarko visą kovo 8
minėjo dvejas sukaktuves:
dienos programą, ir ieško
16 metų vedybinio gyvenimo
tam vakaroti daugiausiai
ir 20 metų biznio. Svečius
amžinų ir garbės narių, ku
vaišinti ir aptarnauti moti
X B. ir S. Juškų name,
X J. ir A. Bubnių, žino nai padėjo dukterys: Sylvia
rie aukotų po $100. Jiems
4428 So. Campbell Avė., ko
bus įteikta diplomai per va mų Bridgeport veikėjų, sū ir Teresė.
vo 14 d. rengiamos išleistu
karienę. Diplomus įteiks se nus Viktoras, kuris praeitą
X J. ir S. Kaupai, 2100 vės Benediktui Pociui, sū
nelių prieglaudos statybos vasarą su Aleliūnų sūnum
West 23 St., šiomis dieno- nui J. ir S. Pocių, Julia’s
komisijos pirm. kun. A. Lin buvo išvykęs į Alaską dirb
kus. Be to, prašo visų Brigh ti valdžios projektuose, da- ;mis min8i° astuonių metų restorano, prie W. 47 ir S.
Avė., savininkų, ku
ton Park draugijų prisidėti bar pašauktas j Amerikos,8ukakt’' kaip atpirko biznį Western
nuo
A.
Dulskio.
Kaupų
už
ris savanoriu išvyksta į U.
su sveikinimais per jubilie J. Valstybių kariuomenę.
eigoj viskas taip sutvarky S. kariuomenę. Jis palieka
jinę vakarienę.
X DKK bankiete, kovo 15 ta, kad malonu užeiti. Juo ne tik tėvus, bet ir žmoną
d.
bus išpildyta ir graži zas Kaupas jau ruošias ko Veroniką.
ONA IVINSKAITE
programa. Gavę tikietus na vo 19 d., nes tikisi daug sve
X J. Šarkauskas, 633 Tay
riai prašomi pranešti klūbo čių.
lor Avė., Alameda, Cal., me
pirm. Ign. Sakalui, kiek as
X Dr. A. J. Gussen, dan chanikas Pan American Clip
menų dalyvaus. Negavę ti
tistas, 1410 So. 49 Ct., pil per Co., kovo 6 d. savo gim
kietų, bet norintieji daly
nai patenkintas nauja vie tadienį praleis su tėvais K.
vauti, prašomi iš anksto re
ta. Žinoma, vieta daug reiš Šarkauskais, 2140 W. 22nd
zervuoti vietas. Įžanga as
kia, tačiau visi žino, kad PI. Pagerbdami savo vien
meniui $1.25.
dr. A. J. Gussen yra paty turtį sūnų tėvai rengia vai
ręs daktaras ir turintiems šes, kuriose dalyvaus daug
triubelio su dantimis patar svečių. K. šarkauskas yra
Graikai nors alksta
nauja sąžiningai. Dėl to, kai Aušros Vartų parapijos ko
bet kovoja
kas sako, kad ir kažkur dr. miteto narys.
Graikijos švietimo minis Gussen savo ofisą atidary
SKELBKITfcS “DRAUGE”
tras ištrėmime Evangelos tų, žmonės jį surastų.
Sekeris yra Chicagoj. Jis pa
reiškia, kad nors graikai saUŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
Jau kelinti metai, ka’P vo tėvynėje skaudžiai ištikUNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
raštininkauja -Labdarių 8' ti alkio ir bado, tačiau at
irsinimo ko kakliai grumiasi su užpuoli
kuopai. Yra garsiniu
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
misijoj. Kovo 8 d. 7:5:30 vai. kais naciais, fašistais ir
vakare bus viena solisčfių bulgarais,
kurie apnyko
and Loan Association oi Chicago
per vakarienę.
Graikiją.
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Dviem mėnesiais prieš
italų ir nacių įsiveržimą bu
Liepta nominuoti
vo sulaikytas Graikijon mė
sos, ryžių, cukraus ir kavos
zonų kapitonus
Mokame
įvežimas. Paskui įsiveržusieCivilinei apsaugai Chica ji daugumą graikų turėtų
go ir apylinkės paskirstyta maisto produktų užgrobė ir
į zonas, kurių yra apie pus žmones paliko be nieko.
trečio tūkstančio.
TURTAS VIRS .............................................. $1,100,000.00

X Lietuvos Vyčių Chica
go Apskrities choras atei
nantį sekmadienį giedos Šv.
Antano bažnyčioje, Cicero,
per šv. Mišias 9 vai. Tą die
ną Chicago vyčiai bendra
šv. Komunija pagerbs savo
globėją Šv. Kazimierą.

Taupytojams

Darom

Morgičius

31/2%

Kada Tėvelis įtaisė naują elektri
nį vandens Šildytuvą, būnu išprau
stas tada kada man yra reikalin
giausia... ir su vandeniu, kuris
kaip tik geras — ne perkarštas,
nei peršaltas.

X

3959 So. Rockwell St., šio
mis dienomis buvo užėję du
tipai, sakės ne čikagiečiai,
kurie pasirodė nieko neži
ną apie katalikišką spaudą.
Jų galvos taip apsuktos be
dieviškos spaudos, kad jo
kiu klausimu negalima buvo
, rimtai pasikalbėti

Ralph H. Burke, civilinės
apsaugos
koordinatoriaus
pavaduotojas (deputy) įsa
kė blokų kapitonams nomi
nuoti 2,579 zonų kapitonus.
Zonų kapitonai bus tarpi
ninkai tarp blokų kapitonų
ir vyriausios civilinės ap
saugos vadovybės Chicago
je. Vadovybė tik per zonų
kapitonus duos blokų kapi
tonams, kurių yra
apie
15 000, reikalingus įsakymus
ir nurodymus.

26,995 seni
automobiliai
WPA viršininkas randa, ,
kad Illinois valstybėje laužų į
sandėliuose (junkyards) yra
i sukrušta 26,995 sulamdyti
automobiliai ir jų dalys. Tai
visa bus panaudota karo ga
mybai.

Bankininku mitingas
Investment Banker’s Asso
ciation of America centralinių valstybių grupė turi su
važiavimą Chicagoj.

Vagiliu gaujos
vadas nuteistas

Dividendus

1-mus

Lengvom

Sąlygom

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Vagilių gaujos vadas F.
Binkley, 19 m. amž-., kriminališkų bylų teisme nuteis INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS
tas 10 metų kalėti dėl jo
"DRAUGO" RASTINĖJE
nepasitaisymo. Jis buvo jau
kalėjime, iš kur paroliuotas
PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
ir vėl pradėjo vagiliauti.
KONSTANTAS J. SAVICKAS
Keturis jo sėbrus, ku
riems Binkley vadovavo,
laukia toks pat likimas, jei
Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė
teismas nepripažins pasiūly jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir
mo jiems skirti išbandymą. duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income Taksus.

JTS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MCSŲ SPECIALI
IAP ARD AVIM A SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M

M

M

Dideliu Barabanų, malu Baraba
nų, "Tunable Tom Tomu" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. rreltl pėdintai 'iCymbole" Ir
"Cymbol Holders" kur tik rrtkallngl, "Hl-Boy after beat Pedala”
bename Ir orkeatroma, Trflboe,
darinėtai, Saaapbonal. Trombo
nai "atandard" Hdlrbyačlų. Rmulkos. Cellos. Strflnlnlal Basai. Oultarat, Banjoa, strflnų. Ir "cases",
"mouth pleces". "mute reeda". Ir
muilkos atovtkUa.
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms
emlčėlų
lr
"rases”. Pataisome lr atnaujina
me visokių lėdlrbysdlu phonojrafua ar Jų dalis.
A. B .O. DRUMMF.RS SERVICE
• 14 Maxwell Ktreot, (lilragn

P-nas Savickas bus “Draugo” raštinėje iki Kovo 16
dieną, nuo 2-tros vai. popiet iki 7-tos vai. vakare. Išpil
dymas bus teigiamas 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, 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 vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;
c) Biznieriai turi išpildyti b’ankas, jeigu įplaukos
(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.
Income Tax Malkos turi būti išpildytos ir priduotos
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.

