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

— Abraham Lincoln
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DIRS ARBA KOVOK.
American Bar Associa

tion 200 atstovų turėjo su
važiavimą Chicagoje. Svar
styta karo vykdymo pro
blema. Suvažiavusieji nu
sprendė kreiptis kongresan 
ir pasiūlyti pravesti įstaty
mą prieš darbininkų strei
kus karo gamybos pramonė
se. Įstatyme turi būti vaiz
džiai pažymėta, kad karo 
metu darbininkai neturi 
teisės kelti streikus, arba 
išlėto dirbti ir tinginiauti, 
kad tuo būdu trukdyti ga
mybą.

Advokatai iškėlė šūkį: 
“dirbk, arba kovok.” Sako 
šis šūkis visiems darbinin
kams karo pramonėse turi 
būti taikomas. Kurie darbi
ninkai linkę streikuoti arba 
tineriniauti, tie turi būti pa
imti karo tarnybon. Kurie 
gi karo tarnybai netinkami, 
turi būti pašalinti iš darbo 
karo pramonėse.

Anot advokatų, be tokio 
įstatymo niekad nebus gali
ma kai kurių darbininkų 
įsąmonininti, kad jie karo 
metu paliautų trukšmavę. 
Advokatai taip pat patarė 
įstatymo keliu savaitės dar
bą prailgint iki 48 valandų. 
Tačiau už priedines 8 va
landas turi būti pusantro 
karto’ atlyginamą.

STREIKAI KARO METU.
National Association of 

Manufacturers praneša, kad 
vasario mėnesį darbininkų 
streikai J. A. Valstybėms 
kaštavo 2.628.824 darbo va
landos. Tiek laiko pakanka
ma pagaminti 2,000 nardan
čių bombanešių. Nepaisant 
kritiško karo stovio, orga
nizuotas darbas grįžta prie 
“streikų kaip įprasta” nusi
statymo. Tuo būdu ir trukdo 
karo pramonėse gamybą.

Šiemet sausio mėnesį karo 
pramonėse 15,512 darbinin
kų streikavo, o vasario mė
nesį jau 70,905 darbininkai. 
Tuo tarpu ne karo gamybos 
pramonėse streikai sumažė
jo.

Association yra nuomo
nės, kad karo metu strei
kams neturėtų būti vietos.

•
NAUJAS APSAUGOS 
ŠŪKIS.

Suffem miestelyj, N. Y. 
valstybėje iškeltas naujas 
šalies apsaugai šūkis. Kai
mynas su kaimynu susitikę 
gatvėje daugiau nesako “la
bas rytas,” arba “labas va
karas”, bet stačiai “eik 
dirbti.”

Šį naują šūkį iškėlė An
thony Guldo, miestelio biz
nierius ir Savanorių Apsau
gai draugijos organizato
rius. Dabar visi naujo šūkio 
ir “eik dirbti” ir laikosi.

KĄ RANDA SPECIALIS 
TAI

Kalifornijos valst y b ė j e 
įvesti dideli taksai už paja
mas. Kai dabar U. S. iždo 
departamento sekreto rius 
Morgenthau kongresui siūlo 
didinti federalinius taksus 
už pajamas, iškyla didelis 
keblumas milijoni e r i a m s 
Kalifornijoje, nes jiems ne
užtektų pajamų užmokėti
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Daugiau Amer ikosKar ei vių Š. Airij on

Amerikos kariai 
atvyko Londonan

Londonas, kovo 4 d. — 
Šiandie iš šiaurinės Airijos 
Londonan atvyko keletas 
šimtų Amerikos kariuome
nės. (Cenzūra sulaiko pla
tesnius pranešimus apie 
Amerikos kariuomenės ju
dėjimą).

•
Šiaurinė Airija kovo 4 d. 

—Šiomis dienomis į Ulsterį 
atvyko tūkstančiai naujų 
Jungtinių Valstybių karei
vių, kurie padidino skaičių 
jau anksčiau atsiųstosios 
Amerikos kariuomenės.

Kaip ir anksčiau atsiųs
tieji Amerikos kariai, šie 
paskutinieji daugiausia yra 
iš vidurvakarinių valstybių, 
kurie ištisus metus yra iš
buvę apmokomose stovyklo
se.

Londono šaltiniai skelbia, 
jog šiuo metu prisiųstosios 
kariuomenės skaičius yra 
daug didesnis už pirmąjį 
kontingentą.

Admirolui Helfrich
speciali misija

Londonas, kovo 4 d.— 
Olandijos vyriausybė šian
die paskelbė, jog adm. C. E. 
L. Helfrich, buvusiam są
jungininkų laivyno Pacifike 
vadui, pavesta speciali mi
sija ir jo vietą užėmė adm. 
J. J. A. Van Staveren.

Pareiškimas sako, jog 
gen. Sir Archibald Wavell 
išvykus, žemyno kariuome
nės vadovybę perims Įeit. 
gen. Hein Ter Poorten.

Olandijos vyriausybė taip 
pareiškė, jog Rytų Indijų 
vadams—net ir tiems kurią 
kariuomenė gali būti atkir
sta—įsakyta kovoti iki pas
kutinio kario.

Olandų žinių agentūra 
pareiškia, jog tai esą gali
ma suprasti, kad karinin
kams įsakyta tęsti partiza
nų kovas, kad trukdytų ja
ponams visą laiką.

Tankai kovose prieš
japonus Burmoje.

Rangoonas. kovo 4 d. — 
Britų karo Štabas šiandie 
paskelbė, jog į šiaurvaka 
rius nuo Pegu, Burmoje, bri
tų pėstininkai ir tankų da
liniai susirėmė su priešu ii 
padarė didelių nuostolių.

Komunikatas pareiškia, 
jog britų aviacija atakavo 
japonų pozicijas, kai vakar 
britų bombanešiai bombar
davo japonų transportaciją, 
ypač štabo automobilius

federaliniams ir valstybės 
taksams už pajamas.

Specialistai pateikia pa
vyzdį. Nevedęs vyras turi 
vieną milijoną dolerių paja
mų į metus. Iždo sekreto
riaus siūlymu jis išmoka 
879,610 dolerių federalinių 
ir 140,800 dolerių valstybės 
taksų. Išviso turi išmokėti 
1,019,410 dolerių taksų. Va
dinasi, jis turi išmokėti 
daugiau taksų, negu turi pa
jamų.

Pittsburghe žiema.

("Draugaa" Acme telephotol
Pittsburgho miestą ištiko kovo pradžios sniego pusnys. Užpustytos visos gatvės. 

Trafikas sustabdytas, žmonės į. darbą ir iš darbo ėjo daugiausia gatvių viduriu, nes 
šaligatviai nepraeinami.

Per 34 valandas 
žuvo 3,400 nacių.

Maskva, kovo 4 d. — So
vietų laikraštis Izvestija 
praneša, jog apsupto ji prie 
Staraja Rusa vokiečių 16- 
toji armija atsisakė pasi
duoti ir todėl šiuo metu yra 
naikinama.

Maskva, kovo 4 d.—Rusai 
šiandie paskelbė, jog į 48 
valandas sovietų kariuome
nė nukovė 3 400 vokiečių 
dviejose kovos zonose į 
šiaurę nuo Maskvos ir iš
sprogdino apsuptosios 16- 
tosios armijos aviacijos ba
zę.

Sovietų informacijos Mū
ras pareiškia, jog Leningra
do fronte išnaikinta du tūk
stančiai vokiečių karininkų 
ir kareivių ir Kalinino fron
te vokiečiai neteko 1,400 ka
rininkų ir kareivių.

Tarp Leningrado ir Kali
nino yra Staraja Rusa, kur 
sovietų kariuomenė kas kar 
tas tvirčiau supant 96,000 
vokiečių kariuomenės.

Atmušę rusus.
Berlynas, kovo 4 d.—Na

cių radio paskelbė, jog vo
kiečių karo vadovybė pa
reiškusi, kad rusų karo pa
jėgos, mėginusios prasi
laužti pro vokiečių apgulos 
linijas prie Sevastopolio, 
Kryme, buvusios sunaikin
tos.

Raudonoji armija pakar
tojusi savo atakas Donets 
baseine, kur vokiečių Alpių 
kariuomenė, padedama tan
kų ir aviacijos, atmušusi 
rusų raitininkų atakas.

Pasak karo ’ vadovybės 
rusai taip pat pravedę ata
kas viduriniam ir šiauri
niam fronte, bet be jokių 
rezultatų.

Washingtonas, kovo 4 d. 
—Jungtinių Valstybių Ra
miojo vandenyno flotila, pra 
siveržusi giliai japonų val
domų salų tarpe, sunaikino 
16 priešo bombanešių.

šis laivyno žygis nėra 
vienas svarbiųjų ir lemia
mųjų žygių, bet jis įrodė, 
jog laivyno priešorlaiviniai 
pabūklai veikia tiksliai nes 
iš 18 priešo bombanešių 
teišsigelbėjo tik du ir ame
rikiečių nuostoliai tesiekia 
tik dviejų orlaivių, ir jog 
laivynas veikia giliai priešo 
pozicijose prie gerai forti- 
fikuotų japonų Caroline sa
lų, kur yra svarbiausios 
Ponape, Truk, Yap ir Pelew 
bazės.

šešis japonų bombanešius 
pašovė Įeit. Edward H. 
O’Hare, Chicagietis, kurio 
tėvą milijonierių ir arklių 
lenktynių magnatą, nežino-

Londonas, kovo 4d.—Reik ’ mi asmenys nušovė 1939 
menų ministerija šiandie ( metais jo automobiliuj prie 
paskelbė naują įsakymą, Ogden ir Rockwell. Mrs.
pagal kurį draudžiama de

ginti popierą. Už nusikalti 

mą bus baudžiama.

Dešimtieji metai

Washingtanas, kovo 4 
d. — Šianc$e Prezidentas 
Rooseveltas pradeda de 
šimtosius prezidentavimo 
metus. Prieš dešimtį me
tų, taikos meto, jis pirmą

zidenta.
Savo dešimtuosius pre

zidentavimo metus, sunj 
kius ir pavojingus Ameri
kai metus, Prezidentas 
Rooseveltas pradėjo mal
da, iešdodamas paramos 
iš Kūrėjo.

Senoje episkopalų St. 
Johns bažnyčioje be Pre
zidento pamaldose daly
vavo viceprezidentas Wal 
lace, kabinetas, vyriau
siojo teismo nariai ir ki
ti aukštieji pareigūnai.

Sunaikino 16 
priešo bomberių

O’Hare buvo persiskyrus su 
vyru ir su sūnum gyveno 
St. Louis.

Nedideli priešo 
laimėjimai Javoj.
Bandoeng kovo 4 d.—Olan
dų komunikatas šiandie pa
reiškė, jog kai kuriose vie-

fctumėti pirmyn. Tai jiems, vokiečių industrijos ir tranš t ■ „ ■
pavykę padaryti dėl savo porto kartu su laukiama na- KariCOTlS mOKeSIUS
kariuomenės skaičiaus per
viršio, ypač aviacijoje.

Atrodo, jog šiuo metu Ja
vos likimas priklausys nuo 
jos gynėjų pajėgumo sunai
kinti ar bent susilpninti iš
laipintą japonų kariuomenę.

Šiandie 25 japonų orlai
viai vėl bombardavo Ban
doeng, kai tuo pačiu laiku 
pranešta, jog kiti japonų 
oraliviai atakavo kitas Ja
vos vietas.

Tačiau kai kuriose vieto
se britų savanoriams pavy
ko japonus atmušti.

Vėl atakavo 

Australijos uostą.

Sydney, kovo 4 d - -Aus
tralijos premjeras John Cur- 
tin šiandie paskelbė, jog ja
ponų aviacija pravedė nau
ją ataką Darvin uoste, bet 
iki šiol smulkmenos dar 
nepaskelbta.

Naujoji ataka Darvin uos 
te, kuris yra šiaurihiam

Pažymėtina, jog tai buvo 
. pirmoji britų aviacijos ata

ka taip arti vokiečių oku-
... . puotosios Prancūzijos sos-Australijos pajūryj, seke po tjnės Iki 8jo, britai 

japonų bombanešių atakos davo uk slaurinę okupuotų-
vakar dviejuose Australijos 
miestuose.

Japonai taip pat atakavo 
Port Moresby, Naujosios 
Gvinėjos saloje, kur esą pa
daryta nuostolio aerodro
mui ir uosto įrengimams.

Atmušė naciuse
Libijos fronte

Kadangi valstybės depar- 
„ . , . . „ ,. tamentas atstovauja sąjun-
Kairo, kovo 4 d. Kyido- ginįnjjų reikalus Vichy nuo

menšą Stabo komunikatą. lalk\.kai Amerika irto ‘^voJ’u.^rttrtrt
pareiškia, jog britų pajėgos . . ivvkin bdkn or*alvlU pavojaus signalaiLibijoje “sėkmingai susirė- Ls re^mm J I paskelbti netiksliai ir apie
mė” su vokiečių kariuome K ‘ sprogimus nieko nepaaiškiu
ne į pietus nuo Tmimi. Šiose Berlyno radio pareiškė,1 ta.
kovose dalyvavo aviacija i: jog atakos metu anglų or-! Honolulu policija paskel- 
Artilerijos ugnis privertus, laiviai numetę didelį kiekį. bė, jog sprogimų metu iš- 
priešą pasitraukti. Į atsišaukimų ant Paryžiaus, daužyta skaičius langų.

GEN. MAC ARTHUR LAKŪNAI 
NUSKANDINO JAPONŲ LAIVUS.
Nuskandinta virš 18,000 tonų, sukelta mil
žiniški gaisrai priešo sandėliuose.

Washingtonas, kovo 4 d. 
—Karo departamentas pra
neša, jog nedidelės gen. Mac 
Arthur aviacijos pajėgos 
Bataan pusiausalyje, Fili-

Paryžije žuvę
1,500 asmeny.

Londonas, kovo 4 d. — 
Exchange Telegraph prane
ša, jog Paryžiaus radio pa
reiškė, jog vakar nakties 
atakose žuvo bent 1,500 as 
menų ir keletas šimtų sužei
stų. Pasak radio, sunaikinta 
paskyros gatvės ir ištisi 
distriktai išnaikinta.

veiksmų Bataan pusiausa- 
Londonas, kovo 4 d. — lyje neįvykę jau per kelias 

Aviacijos ministeris Sir dienas.
Archibald Sinclair šiandie
pareiškė jog britų aviacija TT C
euderins-eavo atakas ant FatiVigUDintg Ų. D.

cių pavasario ofensyvą Ru
sijon.

Vienas šių sunkiųjų smū
gių buvo vakar dienos ata
kos ant didžiųjų Renault 
dirbtuvių Paryžiaus prie
miestyje, kuriose žuvo 600 
asmenų ir 1,000 sužeistų. 
Dirbtuvės gaminusios karo 
reikmenis Vokietijai. 
Bombarduos Dirbtuves.

Ministeris pareiškė, jog 
Anglija neleis, kad Vokieti
jos produkcija, gaminimas 
tankų, tankams motorų ir 

! motorų orlaiviams eitų visu 
smarkumu tose dirbtuvėse 
nekliudomai, nes jos yra 
okupuotoje Prancūzijoje.

Pereitos nakties atakos 
ant Renault dirbtuvių ir ki
tų dirbtuvių Paryžiaus priemiežiuose nepakeltų s i o« ataka pateisinama.
Anglijos aviacijos nusieta 
tymo.

ją Prancūizją. Matomai, ne
norėta sukelti prancūzu pyk 
čio.
Nesitarta su Amerika.

Pranešama, jog prieš šią 
ataką nebuvę jokio pasita
rimo tarp britų uėsienio 
ministerijos ir Jungtinių 
Valstybių valstybės depar- 

i tamento.
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pinuose, savo stebėtinojoj 
atakoje sunaikino virš l&fjti 
000 tonų japonų laivyno, "b 

Pasak departamento ko-.
munikato gen. Mac Arthur 
lakūnai netikėtoj atakoj Su- 
bic įlankoje sunaikino vieną 
10,000 japonų laivą, vieną 
8,000 tonų ir du motorinius 
mažesnius laivus.
Gaisrai Sandėliuose.

Beto, skelbia komunika
tas, Olangapo dokuose ir 
Grande saloje esamuose 
priešo /sandėliuose 'suke’Ju 
milžiniški gaisrai. Taip pat 
sunkiai sužalota nemaža i 
skaičius mažesnių laivų.

Oficialus komun i k a t a c 
pareiškia, jog po atakos 
priešo sandėliuose įvykę 
smarkių sprogimų.

Tuo tarpu japonų karo

Washingtonas, kovo 4 d. 
—Senato karo subkomisija 
šiandie priėmė įstatymą, pa 
gal kurį pašauktiems ka
riuomenėn vyrams atlygini
mas būtų padvigubintas ir 
pakelta algos žemesniojo 
rango karininkams.

Senatorius Johnson iš 
Colorados, subkom i s i j o s 
pirmininkas, pareiškė, jog 
tai kasmet kainuotų $255,- 
000,000.

Dabar per pirmuosius ke
turis mėnesius kareiviai 
gauna atlyginimo 21 dolerį 
į mėnesį, pagal naująjį įs
tatymą jie gautų 42 dole
rius.

Teisiniai Paryžiaus

Wa8hingtona8, kovo 4 d. 
—Laikinai einąs sekr. parei 
g<as Sumner Welles pareiškė, 
jog britų bombanešių ataka 
Parydžaus priemiesči u o s e 
buvo teisiniai tikslus karo 
žygis.

Paklaustas ar jis nema
nąs, kad tuo gali pasibaig
ti sąjungininkų pastangos 
atitraukti Vichy vyriausy
bę nuo nacių, Welles nieko 
nepasakė.

Honolulu, kovo 4 d. — 
Šiandie trys smarkūs spro
gimai sujudino visą Hono
lulu, kai prieš tai buvo pa
skelbta orlaivių pavojaus 
signalas 2:10 vai. ryte.

Kariuomenės oficialienji
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Pasidairius aplink

X Kun. Kazėnas smar
kiai plečia idėją bendro gie
dojimo bažnyčioje. Praeitą 
sekmadienį kvietė visus pa
remti bendrą giedojimą ir 
visi visas bažnytines gies
mes giedoti. Turime, daug 
gražių lietuviškų giesmių, 
kurių kitos tautos neturi — 
tik giedokim.

X Po trumpos ligos pasi
mirė Šv. Kazimiero parapi
jos šulas, a. a. Povilas 
Truškauskas, vienas para
pijos steigėjų prieš 50 metų. 
Palaidotas Šv. Petro kapuo
se. Pamaldos buvo Šv. Kazi
miero bažnyčioje su trejo
mis Šv. Mišiomis.

X North Side Į Dangų 
Žengimo parapijoje sekma
dienį pasibaigė Tėvų Pran
ciškonų vedamos misijos. 
Skaitlingai dalyvavo žmonės 
per visas dienas ir naudojo
si misijose įsigijamomis ma
lonėmis. Ant užbaigos buvo 
ir svečių kunigų: kun. Jur
gutis, kun. Pikutis, ką tik 
pagrįžę sveiki iš Pietų šil
tų kraštų, kun. Kapelionas 
Skripkus, kun. Karužiškis, 
kun. Vaišnoro pagelbinin- 
kas ir kiti.

x ’ f I ’ /* V
X Sv. Kazimiero parapi

joje einasi gana smarkus 
“Katalikiškos Spaudos Va
jus”. Platinime katalikiškos 
spaudos daug darbo ir lai
ko pašvenčia sesuo'M. Ėvė-

liną su mokykols vaikučiais. 
Pastebėjau šiuos laikraš
čius: “Lietuvių žinias”,
“Draugą”, “Darbininką”,
"Ameriką”, “Register”, 
"Pittsburgh Catholic”, “Lai
vą” ir dar kitus laikraščius 
ir įvairias knygeles ir bro
šiūrėles. Visi katalikai tą 
vajų turėtų paremti.

X Iš įvairių “Pranešimų” 
ir paskelbimų pasirodo, kad 
Pittsburghe nemažai yra 
įvairios rūšies vertelkų. 
Daugumoje katalikai. Yra 
keletas nezaliežninkų, tau
tiečių ir net komunistų. Žy- 
miausis visų gal bus Stanley 
Simonavičius, kurs yra ir 
Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetu.

X Kadangi biznierių va
karienė gerai nusisekė, tai 
dabar jau komitetas šneka 
apie kiaušinių vakarienę tuo 
jaus po Velykų.

X Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių skyrius, kurs susi
renka kas savaitę antradie
niais praeitą savaitę žymiai 
padidėjo. Rodos, apie 45 
moterys ir merginos dar
buojasi Raudonajam Kry
žiui. Praeitą savaitę buvo 
kalbėtojo iš Raudonojo Kry 
žiaus centro^ Girdėjau, £ad 
daug įdomių dalykų papasa 
kojus. Man rodos, kad ne 45 
moterys, bet bent 145 turė
tų būti. Atminkite, kad su
sirenka kas anradieniais ly
giai 7:30 p. m.54

TT. Marijonu misijos
Milvvaukee, Wis. šv. Gab

rieliaus parap. bažnyčioje
— nuo kovo 1 d. iki 8 d. — 
kun. V. Andriuška, M.I.C.
f L&wrence, Mass. -— Šv. 
Pranciškaus parap. bažny
čioje — (jaunimui) nuo ko
vo 2 d. iki kovo 8 d. — kun. 
Jonas Šaulys, M.I.C.

Mount Carmel, Pa. — Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčioje
— kovo 8 iki 10 d. — kuri. 
Jonas Jančius, M.I.C.

Athol, Mass. — Šv. Pran
ciškaus parap. bažnyčioje 

į— nuo kovo 8 d. iki kovo 15 
d. — kun. Juozas Vaškevi
čius, M.I.C.

Cleveland, Ohio — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo 
kovo 9 iki 15 d. — kun. An
tanas Ignotas, M.I.C.

**• Ntrw»rk, N. J. —- ŠvČ. Tre
jybės parap. bažnyčioje — 
kovo 11 iki 19 d. — kun. 
Jonas Jančius. M.I.C.

Plttston, Pa. — Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 15 iki 17 d. — 
kun. P. Malinauskas. M.I.C.

Roseland, Chicago, III — 
Visų šventųjų parap. baž
nyčioje — nuo kovo 16 d. 
•iki 22 d. (jaunimui) — kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

Norwood, Mass. — Sv. 
Jurgio parap. bažnyčioje — 
<nuo kovo 16 iki 22 d. — 
kun. Kazimieras Rėklaitis,
M.I.C.

Cleveland, Ohio — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 16 iki 22 d. (jaunimui)

IŠVADUOTI Iš LAIVO JACOB JONĖS

Ifraumu" Aom* telepUOM,
Tik šie iš visos įgulos 11 jūrininkų išVaauc kai ašies submarinas sutorpedavo ir 

nuskandino U. S. naikintuvą Jacob Jonės netoli _ A. Valstybių pakrančių.

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

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

jau trys mėnesiai kelia 
triukšmą. Pasiųsta telegra
mos ir protestai sekretoriui 
Hulliui, ambasadoriui Litvi-

novui, ambasadoriui Ciecha-J 
nowskiui — bet tatai atsi-' 
mušė kaip žirniai į sieną, j

“Už kalėjimų grotų ken
čia ne tik Alteris ir Ehrli- 
chas, bet ir tūkstančiai len
kų patrijotų!”

OR, VAITUSH, OPT.
LlKTUVls 

AJLIV GYDYTOJAS. 
Ul-airi AMATA*

Surirl 20 melų praktikavimu aklų 
taisyme Ir gydymo

GKRAJ PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreiva* akla, truro parecym* 
lr tollraryste;
palen*vlns aklų Įtempimų, prašalint 

j kalvos ekandajlmų, svaigimų lr aklųkantų.
MODERN1SK1AOS1, TOBUIAAU81 

EGZAMINAVIMO BODAI
Bpeolall atyda atkreipiama 1 valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDOS:

10-toe iki l-toe valandos kasdien. 
Sekmadlenlala pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878

SUTAUPYK NUO <8 iki $10 !

Jxa dabar Kalite pirkti vieno arba 
(lvlKUhitilo reKėJttno uktulua. pritaikin
tu. vrailauatuoeo friiiiuose, au aklų 
lAvK.ainlnavilinu. viski, d" | -te
ut tiktai .................................................. **'

ARCWAV AKINIAI, viso .<£11)1)0
Ns maliau — nedaugiau.............

CHAPMAN OPTICAL CO. 
Not Ine.

280 S. Halsted St., prie Jackson 
Tel.: VOSroe 8784. įsteigta ĮSU 
AtstneAkite Sį skelbimu lr gausite 
dykai C. C. Bye Olass Cleaning 

Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591

DEL BADIO PATAISYMO 
PARAUKITE:

YARDS 3088

— kun. Antanas Ignotas, 
M.I.C.

Harrison, N. J. — Dievo 
Motinos Sopulingosios par. 
bažnyčioje — nuo kovo 22 
d. iki 29 d. — kun. Petras 
Malinauskas, M.I.C.

Providence, R. I. — šv. 
Kazimiero parap. bažnyčio
je — nuo kovo 22 iki 29 — 
kun. Jonas Jančius, M.I.C.

Tėvų Pranciškonų 
misijos - 1942 m.

3. Vandergrift, Pa. — Šv 
Kazimiero parapijoje, kovo 
6 — 8 d. — T. Juvenalis 
Liauba.

2. New Haven, Conn. — 
Šv. Kazimiero, parapijoje 
kovo 2 — 8 d. — T. Justi
nas Vaškys.

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

II. LENKŲ, UKRAINIEČIŲ, 
RUSŲ IR KITŲ SPAUDA
Lenkai skundžiasi 
bolševikų elgesiu

Sekant lenkų spaudą pa
stebėta, kad bendradarbia
vimas tarp Lenkijos ir So
vietų •» Rueijoa ^-nėra toks 
sklandus, kaip jis galėtų ir 
turėtų būti tarp sąjunginin
kų. Lenkai dėl tų nesklan
dumų kaltina bolševikus. Šių 
metų vasario 19 d. New Yor
ke išeinantis lenkų dienraš
tis “Nowy Swiat” įdėjo la
bai aštrų vedamąjį, reika
laujantį “Atidaryti Kalėji
mus.” Šį vedamąjį, kaipo 
charakteringą nesklandaus 
lenkų - bolševikų bendra
darbiavimo apibudinimą pa
duodame išvertę ištisai:

“Viešoji nuomonė Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
sujaudinta ir “užaliarmuo- 
ta” žinios apie suėmimą 
dviejų lenkų socialistų — 
Viktoro Altero ir Henriko 
Ehrlicho.

“Abu, žymūs P. P. S. (Len 
kijos Socialistų Partijos)

veikėjai ir Lenkijos patri- 
jotai, paskirti Tautinės Ta
rybos nariais, sėdi sovietiš
kam kalėjime. Tautinės Ta
rybos nariai sovietiškame 
kalėjime!! Nei gen. Sikors
kis nei ambasadorius Kot 
nesugebėjo išrūpinti jų pa- 
liuosavimo.

“Kai vokiečiai paėmė Var
šuvą, Alter ir Ehrlich nu
vyko į rytus organizuoti ko
vą su Hitleriu. Juos Varšu
von begrįžtančius dalyvauti 
pogrindžių kovoje GPU su
ėmė.

“Sudarius lenkų-rusų su
tartį, juodu buvo iš kalėji
mo paleisti. Pirmas jų žings 
nis buvo surašymas ugnin
go atsišaukimo i lenkus, ra
ginant stoti lenkų kariuo
menėn Rusijoje ir kovoti 
prieš Hitlerį. Lenkijos vy
riausybė paskyrė juodu Tau 
tinęs Tarybos nariais ir iš
šaukė atvykti į Londoną. 
1941 m. gruodžio mėnesį 
juodu buvo iš naujo suimti.

“Jų reikalu darė interven
cijas gen. Sikorskis ir am
basadorius Kot. Darbinin
kų organizacijos ir spauda 1

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki B vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— BEZIDENCUA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, OL 

TeL: Cicero 7681

B&kite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vteaa pora aklų 
vtoimuL Saugokit jaa leladaml 
itotmmtnnett Ja* modernldklauta 
metodą, kturla regdjlmo 

gali mt*tktl. aa motai patyrimo

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

1801 So. Ashland Avenue
Rampa* lt-to* 

Mėtomi GAN Ali OAtt — I 
OFISO VALANDOS 

Kudlea »:0P * m. iki tik* g. m 
Treč. ftr Mt: »:•<> a m. Iki 

a. ta.

Jr

AD VOK AT AI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISAS:
SIM 80. HALSTED ST. 

(lietuviu Auditorijoj*) 
VALANDOS: Nao 1-mo* Iki S-to* 

vai. vak.
TeL OALanst 8877 

184 NO. LA SALLE 8TM 
Room 2014 Tel. Stato 7571

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Hectar
BEERS

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

J?

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRgima 9036 

Residencijos ML: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-8 Ir B—8:30 P. 11 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Res. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0611 
Office toL HBMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis smitaru*. 
2423 YVest Marąuette Rd.

Telefonu: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 6:00 vai. po piet lr

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

rais pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

ToL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas 
2158 West Cermak Road 

Ofiao teL OANal 2346 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bet.: 7004 So. Fairflekl Avenue 

Bes. toL: HEMlock 8160

TeL YARda 2246

DR. C. YEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 8 vaL Vak 7 iki I 
Nedėlilmia pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea. telefoną* SEElay 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. STRIKOL’IS
PHYBIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offloe toL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1980 
ToL YARda 6921.
Rea.: KENvood 6107.

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TaL REPubllc 7868

TaL OANal 0257
t«L: PROapeet 6659

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal autartį.
Ofiao telefonas PROapeet 8787 
Namu telefonas VTRgtnia 2421

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vaL: nuo 1-3; nue 6:30-8:30
736 West 35tb Street

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Raaidencįja: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vaL vakar*.

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

Res. Tel. LAFayetto 0004

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
gauk KEDzie 2888 

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

Nedaliomis Pagal 8usitarimą

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 YVest Cermak Road

• OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

TeL CANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso TeL................VIRginla 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1853 YVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago. ŪL
OFISO VALANDOS:

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

Sckinad. nuo 10 iki 12 voL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
ToL YARda 0994 

Rez. toL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL dienų.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MlDway 0001 
Rea. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 YVest 63rd Street

Ofiso Ir Ree. Tel.: LAFayetto 7028

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and 8URGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kandlen, Iftkirtant Sekmadienio* —
nuo S IU 4 vai. popiet lr nuo 7 iki 

t:SO vai. vakarai*. 
8ekmadleni*l* pagal susitari m*.

SKAITYKITE “DRAUGĄ'
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Ketvirtadienis, kovo 5, 1942 D BAU O AB

LIETUVIAI 1941 M. KALINTI 
LUKIŠKIŲ KALĖJIME IR VĖLIAU 
BOLŠEIVIKŲ IŠVARYTI Į SIBIRĄ

simųta pertvarkyti į bolše-. Pagaliau, užsimota muzie- 
vikinės propagandos įstaigą. | juje pavaizduotą įr paakuti-
Visų pirma jie pašalino už 
rašus nuo kai kurių pamin-

nę bolševikų okupaciją 1940 
m. birželio 15 d. Buvusioji

apskričiai dienas savo pa 
rengimų, kad būtų galimi 
paskelbti spaudoje ir tokiu 
būdu išvengti nesusiprati- A.

Lietuvių politinių kalinių, 
kalintų Lukiškio kalėjime 
ir išvežtų 1941 metų birže
lio 3 d. į Vitegorl koncen
tracijos stovyklą:

Stelmokas Povilas, Sla
vinskas Juozas, Stogonavi- 
čius Vincas, Kirulis Pranas,

nas, Meškauskas Česlovas, 
Jankus Stasys, Stasiulis 
Juozas, Jakštas Anicetas, 
Mardosas Stasys, Vaitkus 
Juozas, Piksrys Jonas, Vel- 
ioniškis Juozas, Žvenklys 
Donatas, Keblia Edvardas, 
Laucius Lubomiras, Klybas
Adolfas, Medzkauskas Al- 

Genys Petras, Davidaviėius bjnas žvirbly8 p<>vila 
Pranas, Banys Bromus, MarcinaSi c
revičius Andrius, Karaliau- g Pamkinas Jonas,
skas Jurgis, Kraunevičius 
Aleksas, Kriščiūnas Anta
nas, Jurėnas Juozas Pare- i ▼ . -»•- T 7T J. 7. 7 ’ ’ , a ai c | in(jnšlunas Julius. Paliokas
gonskis Aleksas, Truškaua

i Sliauteris Pranas, Briedis 
Albinas, Bingelis Edvardas,

kas Pranas, Valatka Vaclo
vas, Vereckis Jurgis, Vara
navičius Aleksandras, Kati
lius Klemensas, Raikevičius 
Jurgis, Balčiūnas Stasys, 
Gražulis Kazys, Navakas 
Pranas, Naudžiūnas Pra
nas, Vanagas Povilas, Ker- 
šulis Jonas, Punzinskas An
tanas, Eirošius Maksimiljo- 
nas, Lipčius Mykolas, Pet
kevičius Kazys, Navickas 
Klemensas, Gladpiras Ed
vardas, Danta Tadas, Kir- 
šas Albinas, Šimkus Krizo- 
timas, Ulinauskas Kazys, 
Burkus Jonas, Tiškus Vla
das, Grincevičius Edvardas, 
Klaupa Adomas, Genaitis 
Vladas, Banys Liudas, But- 
kauskas Antanas, Adomai
tis Juozas, Andrijauskas 
Pranas, Andriuškevičius 
Vaclovas, Becenskas Ste
pas, Berzdžius Pranas, Bal
čiūnas Alfonsas, Blaževi
čius Adolfas, Macėnas Kos
tas, Sargiūnas Leonas, La- 
puvka Juozas, Buodžius 
Benediktas, Šarka Vladas, 
šikšnys Pantėljonas, Gela
žius Pranas, Budrys Alek
sandras, Kaukorius Bene
diktas, Kasputis Adomas, 
Dėdelė Pranas, Mažeika 
Martynas, Sakalauskas Jo
nas, čižinauskas Stasys, 
Zaknys, Petras, Drackinys 
Juozas, Briškelis Adomas, 
Mykalonis Karolis, Blauzdis
Povilas, Grigulis Povilas, 
Grigaitis Julius, Jančys Jo-

Pranas, Zabrys Klemensas,
Dulskis Jonas, Stuogis Vai
tiekus, šorka Antanas, Vit
kauskas Juozas, Žiežmaras 
Pranas, Enčeris Juozas,
Zynka Vincas, Noreika An
tanas, Neimanas Vylius,
Garcisevičius Donas, Nor
vaišas Zakvaišas, čečeta 
Viktoras, Gaidelis Mikas,
Greblikas Jurgis, čaikūnas I įdomių dokumentų, kurie

klų muziejaus sodely, kurie j Lietuvos kariuomenė 1940 mų, kokių pasitaikydavo 
bolševikinei propagandai bu m. rugpiūčio 30 d. iš “liau- praeity. Kurios dr-jos pir- 
vo “nesimpatiški”. Tačiau dies kariuomenės” perorga- miau pasirinko dieną, ar iš

nuomavo (paėmė) daržą, ar 
salę, toms reikia atiduoti 
pirmenybę.

galutinių siekimų jiems 
nebuvo lemta įvykdyti. Da
bar Karo Muziejui vėl vado 
vau j a jo kūrėjas-organizato- 
rius ir viršininkas gen. Na
gius.

šiame muziejuje buvo jau 
čiamas vienas trūkumas — 
lietuvių kovų dėl savo že
mės pavaizdavimas schemo
mis, ypač kovų su bolševi
kais ir lenkais. Muziejaus 
viršininkas gen. Nagius tai 
spragai užpildyti pasitelkė 
karo mokslų žinovus ir to
se kovose dalyvavusius. Jie 
šiuo metu uoliai dirba prie 
anų karinių operacijų tin
kamo pavaizdavimo muzie
juje.

Tvarkant kovų su lenkais 
medžiagą, mūsų, o ypač 
lenkų archyvuose, užtikta

Mykolas, Zabulionis Liudas, 
Mačiulskis Stasys, Igaunis 
Antanas, Bendoraitis Pra
nas, Januškevičius Vaclo
vas, Vilimavičius Antanas, 
Alburda Adrius, Valovskis 
Estaliejus, Šlapkonis Anta
nas, Ūsonis Alfredas, Baltri- 
mavičius Julijonas, Misiū
nas Juozas, Kukaitis Jonas.

Lietuviai politiniai kali
niai, kalinti Lukiškio kalėji
me ir išvežti 1941 m. birže
lio 16 d. į Uktizem koncen
tracijos stovyklą:

Morkūnas Bronius, sūnus 
Petro, Velomškis Stasys sū
nus Mato.

Bolševiku išniekintam 
Karo Muziejui vėl 
vadovauja gen. Nagius

Bolševikai, užėmę Lietu
vą, Karo Muziejuje rado 
daug jiems nemalonaus, to
dėl visuomenei jo lankymas 
buvo uždarytas, muziejaus 
viršininkas gen. Nagius pa
šalintas, o pats muziejus už-

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

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

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

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

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

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

Nuliūdę: Moteris, Sese r' Duktė, Švogeriai, Svo- 
gerkos ir Giminės.

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

GARV, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUFERAL HOME

Geriausias patamavima 4 — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 020 WEST 15TH AVENUE

t A. CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

nizuojama į raudonosios ar
mijos šaulių teritorinį 29 
korpusą. Pagal turimus do
kumentus suplanuota pa
vaizduoti, kaip tas korpu
sas laikytas neištikimu ir 
kaskart vis stumtas toliau 
į rytus, kaip bolševikai ne
pasitikėjo lietuviais kariais 
ir kaip juos tolino nuo Lie
tuvos o Lietuvoje stiprino 
ir didino įgulas iš Rusijos.

Muziejaus vadovybė yra 
užsimojusi»lankytojams pa
vaizduoti lietuvių partizanų 
kovas su bolševikais 1941 
m. birželio mėn. Pagal su
rinktus dokumentinius duo
menis bus pavaizduota, kuo 
mūsų savanoriai prisidėjo 
prie bolševikų “išlydėji
mo” Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir kituose apskri
čių miestuose, valsčiaus mie 
steliuose, kas laimėta, ko
kias aukas lietuviams per 
tas kovas teko pakelti.

kai kam iš Muziejaus lan
kytojų sudarys staigmeną, 
pav. kad gen. Želigovskiui 
lenkų karinė vadovybė buvo 
davusi įsakymą, užėmus 
“Vilnių, veržtis toliau į Lie
tuvą Kauno, Kėdainių kryp
timi. Tik mūsų savanorių (Draugijos, organlzacuju 
energingo pasireiškimo dė- kuopos prašomos įsidėmėti
ka pavyko Lietuvą apsaugo
ti nuo lenkų okupacijos.

Ligi šiol muziejus neturė
jo nė vienų kovų reljefinio 
pavaizdavimo, nes toks pa
vaizdavimas, savaime su
prantama, menkiausio išsi
lavinimo lankytojui vaiž- 
džiai, be aiškintojo pagal
bos, parodo buvusias kovas. 
Anų kovų operacijose veikė 
eilė Lietuvos pulkų. Kiek
vienas pulkas kuo nors pa
sižymėjo. Tačiau per tam 
tikrą laiką tie žygiai iš žmo 
nių atminties išdyla. Muzie
jaus vadovybė ėmėsi kai ku 
rių pulkų schemas labiau pa 
ryškinti, papildyti, kad lan
kytojams būtų vaizdu.

Žymesnių įvykiu 
kalendorius

ir tomis dienomis nedaryti 
parengimų, jei iš anksto ne 
buvo išnuomuoti daržai ai

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

Gegužės 17 d. metinis 8v 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos seimas.

Liepos 19 d. Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėip Or
gijos metinis piknikas Holu 
Family Vilią (Labdarių ū- 
kyje).

Centralinės organizacijos 
arba apskritys, prašomi pra 
nešti Federacijos -Shicago

(įsteigta 1889 m.).

PETER TR005T 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

SI firma virš 60 m. tos pačloa 

šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnantan Chamber of Oommerce.

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
REZIDENCIJA:

5919 South Troy St. 
Tel. REPnbllc 4298

VALANDOS: Kandien 9 iki 9 v. vak.; fiefttad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

STANISLOVAS
BAKŠYS

MirS kovo 3 d.. 1 942 m.,
1:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Kražių par., 
Livoniškių kaimo. Amerikoje 
iSgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimų moterį Anastaziją (po 
tėvais Vaikaitė); 2 sūnus. Jo
ną ir alex: dukteri Bernice; 2 
marčias Oną ir Mlldred; žen
tą Alexander Martlshius; uoš
vienę Kostanclją Valskienę: 
brolj Alex; pusbrol) Pranciškų 
Skrodenį ir jo šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų; o Lietuvoje paliko 
brol} ir seserį.

Kūnas pašarvotas namuose: 
319 West 117th St., telefonas 
Pullman 1093.

Laidotuvės )vyks šeštadienį, 
kovo 7 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Petro 
ir Povilo par. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingote pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę — Moteris, Sūnui, 
Duktė, Marčios, žentas. Uoš
vienė, Brolis. Pusbrolis, Anū
kai Ir Giminės.

Lajd. direktorius John F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741

JURGIS NOMEIKA
Gyveno: 4635 S. Paulina St.

Mirė kovo 3 d. 1 942 m..
6:15 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kėdainių par., Kodžonių kai
mo. Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Kazimierą (po tėvais 
Višnauskaltė); 2 dukteris —
Allee Hajdys Ir žentą James, 
ir Antolnette: sūnų Wtl!lam 
Ir marčią Marijoną: marčią 
Marcelę; 4 anūkus; pusbrolį 
Valerioną Nomeiką; švogerką 
Allee Zuznls (Bronx. N. Y.): 
švoger) Stanislovą Višnausk) ir 
jo šeimą, ir daug kitų gimi
nių, draugi) Ir pažįstamų.

Vollonls priklausė prie A- 
paštalystės Maldos ir Tretinin
kų draugijų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė. Laidotuvės J- 
v.vks šeštad., kovo 7 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnus, Žentas, Marčios. Pus
brolis, fivogeris. švogerką, An
ūkai ir Giminės. G-

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WA.\TED — VYRAI

DIE M A KERS — patyrę prie Bake- 
ltte moldų, "dle rast dies" ir prie 
"gauge" darbų. Kreipkitės prie: 
MIDLAND DIE & ENGRAVING CO.

1800 Berenicc Avenue

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATERKOR 
prie Campbell I^imlls Union I-ock 
Stitch mašinų. Kreipkitės prie:

ERPF.NBECK & SEGESSMAN 
417 No. State Street

HELP WANTED — MOTERYS

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

HELP WANTED ___
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANAolph »4M—»48»

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo 1 vlršmlnėtan dar
bininkų pateškančias įstaigas ir | 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti darbo viršininkams, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri ir paged- 
dauami darbininkai, bus jums daug 
lengviau gauti darbus paaiškčjant 
vlršminėtoms informacijoms.

PATARNAVIMAI

CLASSIFIED
PARSIDUODA PIGIAI

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

JOSF.PH VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell Street

Tel.: HEMIock 2323

DIAMOND POINT SAW

FILING WORKS
Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai
na vi m o sąrašo.
Prisiųskite plūktus paštu “pareel 
post”.

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

PARSIDUODA "BUNCALOW" po 
antrašu — 7114 So. Rockvvell 8t. 
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuokite dėl tolimes
nių informacijų šiokiomis dienomis 
šaukdami — DREXEL 3130.

AIA
PETRONĖLE
KINDERIENE

(po tėvais Jiikncvičaltė)
Gyveno: 5431 S. California 

Avenue.
Mirė kovo 2 d., 1942 m.,

2:40 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Eržvilku apskr., Gaurės par., 
Purviškų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Antaną; 2 sūnus, Bro
nislovą ir Antanai seserį Oną 
Galjausklenę Ir jos vyrą Juo
zapą ir ju šeimą (Šcranton, 
Pa.) švogerį Joną Pikčūną ir 
jo moterį Petronėlę ir Jų Sei
mą. ir daug kitų giminių, 
draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė. Laidotuvės ,- 
vyks penktad., kovo 6 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta J šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Kūnai. Se
suo, švoger i s ir Giminės.

lAld. direktorius John F. 
Eudeikls. tel. YARds 1741.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

PLATINKITE “DRAUGĄ*

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFeyette 0727

Radlo Programas — 10:06 vai. antradienio ir šeštadienio rytalą 
iš Stoties WHIP (1520), su P. flaltimleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CH1CAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehUl 0142 
I. J. ZOLP

1840 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR 8CNAI 
2314 We«t 28rd Plaee 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanlca Avenue 
TeL YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michlgan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUS 

4848 8. California Avė. 
Tel. L'AFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanlca Avenue 

Tel. YARda 4908
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dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
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Jie krašto neužvils
Po Pearl Harbor įvykio gruodžio 1 d. Amerikos vi

suomenė buvo gerokai priblokšta. Bet ji atsipeikėjo po 
to, kai negausingos Jungtinių Valstybių karo jėgos pra
dėjo akciją Pacifiko vandenyje. Leitenanto Kelly did
vyriška mirtis po didelių smūgių japonų karo laivy
nui, generolo MacArthur tikrai stebėtinas pozicijų lai
kymas, leitenanto O’Hare ir kitų prieš pora dienų iš
gelbėjimas Amerikos laivų nuo užpuolikų sudaužant 
japonų 16 bombonešių ir daug kitų įvykių fronte aiš
kiai rodo Amerikos kariuomenės drąsą, ryžtingumą 
ir sugebumą. Iš to aišku, kad

Amerikos kariai savo krašto tikrai neužvils. Jie jį 
apgins.

Amerikos visuomenė, besidžiaugdama savo karių 
drąsiais ir {licLvyrįšk&is, aktais, nė valandėlei neturi 
užmiršti savo pareigų. Ji turi žiūrėti, kad kariuome
nei nieko nepritrūktų. Ji turi žiūrėti, kad būtų užtek
tinai karo lėktuvų, laivų, submarinų, tankų ir visų 
kitų karui reikalingų pabūklų. Visuomenė turi rūpin
tis, kad Amerikos Raudonasis Kryžius galėtų plačiau 
veikti ir karo frontuose ir už frontų. Dėl to pati svar
biausioji visų pareiga šiandien ir daugiau dirbti ir dau
giau aukoti krašto gynimui.

Kariai krašto tikrai neužvils. Jie savo pareigą šau
niai atliks. Mes žiūrėkime, kad neužviltume karių, kad 
savo pareigas tinkamai atliktume.

Bolševikai - aiškūs tautos priešai
Paskutiniaisiais laikais lietuvių bolševikų spauda ga

na dažnai deklamuoja žodžius — demokratija, tautų 
išlaisvinimas, demokratijos fronto laimėjimas etc. Jie 
virto “demokratais” ir “tautų išlaisvintojais” visai dar 
neseniai. Kai Stalinas, jų vyriausias vadas, laižė Hit
lerio debatus įr visu kuo rėmė nacių imperialistinius 
siekimus, mūsiškiai bolševikai visu balsu šaukė prieš 
Angliją, prieš Jungtinių Valstybių pastangas ruoštis 
karui ir prieš pačią demokratiją. Tik po to, kai Hitle
ris užpuolė Sovietų Rusiją, bolševikai apsivertė rago
žium ir pradėjo deklamuoti aukščiau suminėtus žodžius.

Tasai bolševikų “atsivertimas”, vis dėlto, nėra nuo
širdus. Nuo praeitų metų birželio 22 dienos jie nė vie
ną kartą neparodė, kad jiems ištikro rūpėtų demokra
tija ir tautų išlaisvinimas ar bent apsisprendimo dės- 
nys.

Jei Bimboms, Andruliams būtų rūpėjusi demokrati
ja ir tautų laisvė, pirmoje vietoje jie būtų pasisakę už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Bet jie to nepa
darė, nors turėjo daug gražių progų.

Kiek kartų Sovietų Rusija darė didžiausio spaudimo 
į Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstybių vyriau
sybes reikalaujant, kad Lietuva ir kitos Baltijos valsty
bės būtų pripažintos Rusijai, Bimbos ir Andruliai ne 
tik neprotestavo, bet dar gi džiaugėsi, kad tokie rei
kalavimai yra statomi.

Pagaliau, kai šiomis dienomis anglų ministras Crip- 
psas savo viešoje kalboje parlamentarams siūlė pripa
žinti nieku nepagrįstas Maskvos pretenzijas prie Bal
tijos valstybių, visi lietuvių laikraščiai pakėlė stiprų 
protesto halsą, bet bolševikiškieji arba nutylėjo, arba 
pasidžiaugė Crippso akcija, kuri jokiu būdu nėra su
derinama su tais tikslais, kuriuos Prezidentas Roose
veltas ir premieras Churchillas nustatė šiam antrajam 
pasauliniam karui. Ministras Crippsas daro Lietuvai 
išimtį, išeina prieš jos nepriklausomybę, norėdamas 
ją jungti prie Rusijos ir mūsieji “demokratai” ir “tau
tų gynėjai” bolševikai rankas trina iŠ džiaugsmo. Tad, 
tuo savo šlykščių elgesiu bolševikai dar vieną kartą 
įrodė, .kad jie yta Lietuvos žmonių' pikti priešai, bes 
stengiasi pastoti jiems kelią į laisvę ir nepriklauso
mybę.

U

Savieji reikalai •/, !

Katalikų spaudos pažanga
Per paskutinįjį dešimtmetį Amerikos katalikų spau

da padarė tikrai didelę pažangą. Tai pastebi ne tiktai 
patys katalikai, bet ir nekatalikai stebisi, kad katali
kiškoji spauda ir teknišku ir ypač turinio atžvilgiu 
žymiai gerėja ir stiprėja.

Aną dieną Tuscon, Ariz., vyskupas Daniel J. Gercke 
sakė kalbą apie spaudą. Jis atvirai ir teisii gai pasa
kė, kad nekatalikiškoj spaudoj daug ko rasi, bet tik 
nerasi pačių svarbiausių dalykų, kurie žmogaus gyve
nime yra būtiniausi. Vyskupas Gercke pastebėjo, kad, 
jei kas nori būti gerai ir teisingai informuojamas, jis 
turi skaityti katalikišką spaudą, kuri duoda visų šių 
dienų įvykių sveiką interpretaciją.

Šiuo metu, kuomet ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
kariauja, katalikiškoj spaudoj surandamos tikslios ži
nios neklaidingi nurodymai, visų įvykių paaiškinimai.

to, ji, katalikiškoji spauda, vaidina nepaprastai svar
bų vaidmenį Katalikų Bažnyčios gynime. Ji yra pati 
didžiausia jėga kovoje su šių dienų visais blogumais, 
su ateizmu ir materializmu. Ji yra pati energiškiau- 
sioji kovotoja prieš totalitarizmą. Ji yra čempijonė 
vykdyme į gyvenimą krikščioniškojo socialinio teisin
gumo. Ji deda žinias, kurios yra be sensacijų, kurios 
nėra iš piršto išlaužtos, bet patikrintos. Ji nepataikau
ja. bet visada teisybę kalba. Ji tarnauja žmonių ir dva
sinei ir medžiaginei gerovei.

Tokias tai mintis reiškė Tuscono vyskupae ir tos 
mintys, be jokios abejonės, yra teisingos.

“Garsas” savo 9-tame numery stipriai ragina dėtis 
prie krašto gynimo darbų ir reikalų. Jis džiaugiasi, kad 
lietuviai noriai dedasi prie darbų ir aukoja, kad Ame
rika greičiau karą laimėtų. Lietuviai jaunuoliai karo 
fronte parodė daug drąsos. Keletas jau žuvo karo ug
ny. Bet “Garsas” ragina neužmiršti ir savosios veik
los, savųjų organizacijų. Anot jo,

dėl ištraukimo vyrų, žymiai nukentės mūšlį visuo
meninė veikla, mūsų organizacinis judėjimas. Mažė
ja chorai, mažėja draugijų ir organizacijų narių skai
čiai. Deja, tie vyrai nepasitraukia iš narystes, bet 
jie negalėdami aktyviai dalyvauti veikloje bent lai
kinai palieka aptuštėjusias vietas. Gražu, kad pasi
likusieji namie ir išėję stengiasi palaikyti kuo tamp
riausius ryšius susirašinėjimais.

Bet pasilikę namie turėtų padidinta energija ir 
veikla užpildyti atsiradusias spragas.

Nors ir karo metas, bet mūsų visuomeninės veik
los ir draugijinio gyvenimo niekas nevaržo, turime 
laisves organizuotis ir veikti.

Taigi, naudokimės tomis laisvėmis nei vienai die
nai neišleisdami iš minties savųjų lietuviškų reikalų.

Dabar eina specialia L. R. K. S. A. naujų narių 
vajus. Susivienymo vadovybė kviečia ir ragina kiek
vieną kuopą, kiekvieną narį pasidarbuoti savo orga
nizacijos gerovei — auginti ją naujais nariais. Bef 
darbė, galima sakyti, išnyko. Kai žmonės dirba ir 
turi iš ko užsimokėti duokles, daug lengviau gauti 
naujų narių.

Lietuviai, duokime kuo didžiausią talką Dėdei Ša
mui ir neužmirškime savų — lietuviškų — reikalų.

Mūsą pasiuntinybė dirba

Minimo laikraštis
^Vyties” 2 numeris išėjo turiningas ir gražus. Jis 
pašvęstas Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos apskri
ties ir kuopų nuveiktų darbų įvertinimui ir Vyčių vei
kėjų pagerbimui. Pastebime, kad to apskrities kuopos 
yra daug pasidarbavusios ir Lietuvos, ir šio krašto, ir 
Amerikos lietuvių visuomenei. Tikrai gražu ir labai 
naudinga, kad “Vytis” iškelia aikštėn apskričių, kuo
piu ir paskinį nanu gerus ir naudingus darbus.

(“Draugas”, 1917 m. ko 
vo 5 d.)

Vokiečiai nepaleidžia a- 
merikonų... Vokiečiai laiko 
nelaisvėje 72 amerikonus. 
Jau kelis kartus žadėjo juos 
paleisti, bet vis dar tebe
laiko juos kalėjime.

♦
Vokiečių suokalbis,... Vo

kietijos vyriausybė prisipa
žino prie suokalbio ir intri
gų prieš Jungtines Valsty
bes.

Nuskandino 9 laivus... Bai 
tijos jūrose Vokietijos sub- 
marinas nuskandino 9 rusų 
laivus.

Šaukia atsargos karinin 
kus... Jungtinių Valstybių 
karo departamentas išleido 
parėdymą, kuriuo šaukiami 
kariuomenėn 21,750 atsar
gos karininkų.

•
Varpai karo reikalams.... 

Vokietijos vyriausybė nu
sprendė rikvizuoti visus Vo
kietijos bažnyčių varpus ka
ro reikalams.

Tariasi anglai su prancū
zais... Prancūzijos ir Angli
jos lyderiai susirinko bend 
ron konferencijon tartis ka
ro reikalais. Dalyvauja an
glų premieras Lloyd George 
ir prancūzų premieras Bri 
and. Dalyvauja ir karo va
dai.

Kun. Pakalnis Šv. Kry
žiaus parapijoj... Atvyko iš 
Lewiston, Me., kun. Norber
tas Pakalnis ir apsigyveno 
Šv. Kryžiaus parapijoj, kai
po antras kun. A. Skripkos 
vikaras.

•

Blaivininkų veikla.... Chi
cagos Pilnųjų Blaivininkų 
apskritys rengia prakalbas 
apie blaivybę. Prakalbų ko
misija: V. Raulinaitienė, O. 
Viselgiūtė, St. Kybartas ir 
J. žalaginas.

■ J V-

‘•BarbininkMt”, š. m. vasario 24 d. rado, kad mūsų 
pasiuntinybė Washingtone eina savo pareigas drąsiai 
ir taktingai. Apie Lietuvos pasiuntinybės Washingtone 
darbus laikraštis taip sako:

“Periodiniai leidžiamais biuleteniais ji rūpestingai 
ir tiksliai nušviečia ir dabartinę ir istorinę Lietuvos 
padėtį, ypatingu stropumu pabrėždama, kad Lietu
va niekad nėra kvietusi Sovietų Sąjungą nė valdyti, 
nė šeimininkauti, ką bolševikų propaganda atkakliu 
užsispyrimu siekia įrodyti. Reagavimas į tą mela^ 
gystę anaiptol nėra lengvas.”

“Darbininkas” džiaugiasi, kad Lietuvos Pasiunti
nybė Washingtone ateina į pagalbą ir spaudai savo 
oficialiniais dokumentais, nes tikros paspirties susi- 
įąyJsiama. AA *

Po svietą pasidairius
Šiandie gromata iš Cam- 

bridge, Mass., su priklodu, 
kaip reikia draugijoms mi
tingus laikyti ir nutarimus 
daryti.

Po apsvaitymo kelių rei
kalų, “toliau prasidėjo “cir
kas”. Vienas žmogelis pa 
siūlė pakelti pirmininkui al
gą iki $52 metams. Protoko
lo raštininkas ir gi parei
kalavo po $1 į savaitę. Pir
ma buvo mokama šitaip: 
pirm. $25, prot. rašt. $25, 
fin. rašt. $15. Prasideda pa
siūlymai: mokėt pirminin
kui $50, $75, $100. Balsuo
jama. Už $75. 20 balsų. Se
kretorius užrašo ‘vienbal
siai’. Susirinkime sėdi narių 
60, o 20 reiškia “vienbal
siai’. Prasideda trukšmelis. 
Vieni rėkia “laikytis parla 
mantariškų taisyklų’, kiti 
‘atidaryti barą’ ir eiti alaus 
gerti’. Vice pirmininkas rei 
kalauja, kad pirma būtų 
jam pakelta alga, o paskui 

• eiti prie baro. Bet daugu
ma pakyla nuo sėdynių ir 
eina prie baro. Baras atida
romas ir prasideda alaus gė
rimas. Pirmininkas sėdi 
prie staliuko ir dar veda su 
sirinkimą, nors jau nedaug 
kas to susirinkimo žiūri. 
Rytojais dieną girdim, kad 
susirinkimas nutarė pakelti 
algas: pirm. $75, protokolų 
rašt. $52, finansų rašt. $52, 
vice pirm. $25, tik - vienas 
kasierius tylėjo ir pasiliko 
su $15. alga”.

\----------
Nesenai buvo renkama 

aliuminas. Į tam tikras vie
tas buvo nešami visokie 
puodai, petelnės ir kitokie 
iš aliumino padirbti indai, 
daiktai.

Dabar, kaip žinome, stoka 
gumos ir ji taupoma karo 
reikalams. Einant aliumino 
rinkimo priklodu, daugelis

Si

• ^.7 A

amerikiečių patriotų jau 
siunčia į Washington gumi
nius daiktus. Sakoma, jau 
gauta: keletas senų 1906 
metų tajerų, guminių išėju
sių iš mados gėlių, 76 suply 
susiu gorsetų, 160 porų se
nų kaliošų ir net 3 guminiai 
“smegenys” dirbtiniems dan 
tims burnoje laikyti.

Gavėnia, kaip matai, pra
eis, Velykos, o po Velykų 
vėl ženijomosi sezonas. An
dai jau girdėjau, kaip Pet
ras, Jurgis ir Andrius susė
ję svarstė žneybos klausi 
mą.

— Su kokia tu manai že- 
nytis? — klausia Petras 
Jurgio.

Ieškosiu visoj Chicago pa 
čią turtingiausią. O tu.

— Aš gi už visas gražiau 
šią — atsakė Jurgis. — Na, 
o tu? — paklausė Petrai 
Andriaus.

— Aš pasirinksiu ne tur
tingiausią ne gražiausią, 
bet rimčiausią ir meiliausią, 
nors ji būtų praščiausia. Aš 
esu įsitikinęs, kad su meile 
galima daugiau turto prigy
venti, nes rimta, ir papras
ta žmona nemetys nieknie
kiams pinigų.

Artinantis Velykoms Zo
sė Puskapienė jau prie kiek
vienos progos primena savo 
vyrui apie naują autfitą. 
Vieną sykį, norėdama patir
ti, ką vyras apie tai mano, 
sako:

— Džian, kodėl tu man 
dabar dovanų neperki. Pa
meni, kai buvom neženoti, 
tai tu visko man pripirkda- 
vai.

— Kokia tu kvailutė, — 
atsakė jai vyras. — Kur tu 
girdėjai, kad meškeriotojas 
pagautai žuviai duotų slie
ką. Tas pats esti ir su vy
rais.

<7/
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė MatuseviėMHk 

(Tęsinys,

— Jęi jūs negalite, būdamas senas profesorius, kaip 
jam pasiseks jaunam docentui? — klausiau dvejodama.

— Jūsų vyras yra svetimšalis! Jis turi Visai kitų 
teisių! Jei rusas inteligentas ir kultūringas, skaito
mas buržuazinės ideologijos, svetimšaliui palaikoma Va
karų Europos civilizacija!... Taip, tai vienintelis būdas, 
ką gali padaryti jūsų vyras. Dėl Dievo, Aleksandra 
Lvovna, Rusijoje jau galas mokslo ir dvasios Viešpa
tystei !

Otmaras dar šiandien vakare buvo studentų komi
sijos būstinėje dėl Irenos. Jis ten paaiškino, kad Irena 
gyvena jo lėšomis, ir kaip universiteto docento šeimos 
narys vėl buvo priimta.

Balandžio 10 d.

KITAS LAIVAS {LEISTAS

i*.* •< i . c”

-i

(“Draugas" Acme telephoto^

Antras karo laivas viduriniuose vakaruose baigtas ir Chicagos upėn įleistas. Šį kar
tą minų šlavėjas — 136 pėdų ilgas. Bus išbandytas ir pasiųstas jūron.

virš antakių if tai dažniau
sia rytmečiais, šios rūšies 
galvosopį galima pagydyti 

, tik pagydant sinusų nenor
malumus, pašalinant prie
žastis, kurios užblokuoja si-

Sveikata •-* Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

GALVOS SKAUDĖJIMO PRIEŽASTYS ,
Turbūt, nėra pasaulyje I vos skaudėjimai pasireiškia nu8lT kanalėlius. Jei sinusai 

žmogaus, kuriam niekad ne- 1 nuo perdideno kr“ ujospū- užsiblokavę nuo infek-

LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va 
lanėtus, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J Ma 
tukaitls, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinin. 
kė; M. šrupšienė, finansų raštininkė.

J

Iš labdarių Sąjungos 
8 kuopos istorijos

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos 8 kuopa Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Panelės pa
rap., Brighton Parke, įsi
steigė 1917 metais. Prie kuo 
pos suorganizavimo labai 
dang prisidėjo kun. Anta
nas Briška, klebonas.

Apie kuopos įsisteigimą 
1917 m. “Draugo” 30 nume
ryje įdėtas toks pranešimas:

“Nedėlioję, sausio 21 d. 
bažnytinėje svetainėje para
pijos Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios įvyko 
susirinkimas dėlei įsteigimo 
kuopos Labdaringos Sąjun 
gos. Vietos klebonas kun. 
A. Briška paaiškino tikslą 
labdarybės, jos naudą ir rei-

DAIN. ANTANAS 
GIEDRAITIS

Rį* B
b *

, . ... M

Prieš keletą metų teko 
girdėti per radio ir paren
gimuose “Antano Pipirus”. 
Tai buvo jo ensamblis. še
šis metus vargonininkavo 
pas kun. J. Vaitekūną, Pro-

kalingumą. Į naują labda vidence, R. I. Yra parašęs 
rybės kuopą prisirašė 20 3ą daug lietuviškų dainų, dve- 
narių. Yra viltis, kad ši jas mišias ir operetes. Chi- 
kuopa augs, nešdama pagal į cagon grįžo, kad užbaigti 
bą ir paguodą suvargusiems Bachelor of Arta muzikoje, 
ir našlaičiams. Labdarių Sąjungos 8 kuo

pos, sidabrinio jubiliejaus, 
kovo 8 dieną, vakarienėj, jis 
su “Pipirais” išpildys visą 
programą.

HELENA ŠIRVINSKIENĖ

džio (high blood pressure), cijos, tai tūlais vaistais kaip 
Taip kaip dūmai reiškia arba nuo anemijom, arba sulfanilamidas gydytojo 

nuo sinusų užsiblokavmo. priežiūroje, galima pagydy- 
ga, taip galvos skaudėjimas : Tuomet pavojus gręsia. Kartais sinusų išplovi-
reiŠkta, kad žmogaus kūne' Bile priežastis kur’, padi- raas’ yra priskretę ar

būtų galva skaudėjus.

šiandien vėl girdėjau pasikalbėjimą buvusios vienuo
lės Dašos ir jos jaunikio.

Anksčiau tikrai buvo sunkiau, nes reikėjo skaitytis su 
kitų nuomonėmis; bet dabar viskas paprasta, — mokė 
jaunasis vyras. — Jei aš, pavyzdžiui, su tavim noriu 
pasitenkinti, paprastai aš pasakau tau, ir dalykas aiš
kus...

Rytoj, sakysime, tas pats su Naste, užporyt su Ma
ža, ir kvaila būtum, jei ir reikia iš gyvenimo viską paim
ti, ką gali...

Pusberniokas būtų ir toliau dėstęs savo gyvenimo fi
losofiją, jei jo Daša nebūtų pertraukusi aštriu kertančiu 1 k&d kas nors kur nors de 
balsu:

— Palauk, sustok! Anksčiau tu kitaip kalbėjai! Tu 
sakei, jei būtų vaikas, tada tu su manim užsiregistruo
tum!

— Man visai nesvarbu! Ar neturėčiau ko veikti, jei 
su kiekviena mergužėle užsirašyčiau ir vėl skirčiausi; 
tada man reikėtų visą dieną prastovėti vedybų įstaigoje, 
neturėčiau laiko nei pietų pavalgyti, o apie tarnybą ne
gali būti nė kalbos!

— O vaikas?
— Vaikas? Vaikas priklauso valstybei; o kam tada 

vaikų lopšeliai?
— O aš ką turiu daryti?

dina spaudimą makaulės vi j P^šašę, pagelbsti, 
duje, kuomei. smegenya yra i Stoka vietos ir laiko ne- 

nėra liga, o yra tik kurios ' spaudžiami, galvos opis yra leidžia visas galvos skaudė-
nors ligos Simptomas. Užge- Į nepakenčiamas. Jei sniege- j jim° priežastis čia suminė-
sink ugnį, bebus dūmų; pa- ' nyse auga navikas (tumor), Į ti ir gvildenti. Pakaks. Tik
šalink iš kūno esamus ne-' ar votis tvinksta smegeny- , skaitytojus perspėju, kad , mininko pagelbininkas, J.
normalumus, tai nebus gal-' te, ar gabalėli ! sak.ekcju- perdaug nevartotų aspirino Į Jančauskas, finansų^ rašti

nio kraujo at-vranaa smege- 'ir kitokių galvosopio maiši-Į ninkas: J- Jovaišaite, pro 
r.yse. — tai spaudžias gal- ' nimui vaistų, nes jie širdį ■ raštininkė ir E. Ži-
vos viduje padidėja ?.r tuo- ' gadina, ir sveikatą naikina, 1 kasininkė.”
met galvą taip baisiai skau ; ir amžį trumpina. Kuopos valdyboje buvo
da, kad rodos plyš pusiau. | Qs|rtarn flftAkvvnBi 1 daug uolių pasišventusių

Kosulys ir čiaudulys taip ’ 1 veikėjų. Dėl to ji galėjo di-
Atsakymas P. S. — Tam- delius darbus nudirbti. Ypač

yra kas tokio negero. Gal
vos skaudėjimas savaimi

vos skaudėjimo?
Niekas neatsitinka be

priežasties, ir galva negali
i sopėti be priežasties. Gal- 

— Tu? Tu gali ką nors dirbti, kad atneštų visuome- vos skaudėjimo priežasčių 
nei naudos. Tau yra užtektinai darbo pakeisti savo vie- yra apie pusantro šimto. Vi 
nuolyno buržuazinius įpročius! Padėk statyti valstybę! sas tas priežastis čia sumi-

Daša nieko neatsakė, bet atsistojo ir svyruodama 
atsitolino. Pusbernis paniekinamai nusišypsojo ir tarė:

— Na, mergelė su temperamentu!
Per langą mačiau, kaip Daša sunkiais žingsniais ėjo

nėti neįmanoma, tik keletą 
svarbesnių galėsiu tepalies- 
ti

Jei žmogui galva skauda
prie upės. Aš negalėjau nustingti vietoje ir nusisgkubi- todėl, kad jis neišsimiege

jęs, arba kad išalkęs, arba 
kad jo viduriai yra užkie
tėję, arba kad avalinės kul
nys yra peraukštos, arba 

šios

nau paskui ją.
— Daša, nenusimink! — mėginau raminti. Ji buvo 

visai parblokšta.
— Ak, kad jūs žinotumėte, kaip pati neapkenčiu sa-1 

vęs! tarė ji pro ašaras. — Seniai supratau, jog nuodėmė-Į kad pervargęs, — tai 
je negaliu rasti jokios laimės. O vis tik nuėjau šiuo ke-Į rūšies galvosopis nesudaro 
liu... Dvidešimts keturius metus buvau vienuolyne. Ten pavojų. Pagelbėti lengva pa 
tik meilę, ramybę ir pasitenkinimą radau. šalinus priežastis.

Povilas visada sako, kad aš ten nebuvau laiminga Painesnis dalykas kuomet

gi padidina spaudimą gal
vos viduje, tuomet ir gal
vosopis paaštrėja. Slogo 
mis sergantieji labiau ken
čia nuo galvosopio rytme 
čiai8. Kuomet išgeriama 
daug svaigalų, tai rytme-

“Valdybon išrinkti šie 
žmonės: kun. A. Briška, ka
pelionas; J. Karbauskis, pir 
mininkas; J. Valskis, pir-

i -i

V

sta neprivalai perdaug siel- daug savo tautiečių sušelpė 
vartauti jei apdraudos gy- depresijos laikais, užmokė - 
dytojas surado jog tamstos dama nuomas, už anglis, nu- 
širdyj girdisi “murmurs” ir pirkdama drabužių, maisto, 
turi taip vadinamą “leaking g kp. labai žymiai prisidė

jo prie Šv. Kryžiaus ligoni
nės pastatymo, labdarių u 
kio išmokėjimo ir dabar de
dasi prie statymo lietuvių 
senelių prieglaudos.

heart” ir kad dėlto Insuran-
tyj galvą labai skauda, nes ^ce Company atmetė tams- 
nuo alkoholio smegenyse i-08 aplikaciją. Jaudinimams 
pritvinksta daugiau sulčių n*oko nepadės. Tamsta tei- 
(fluide) ir smegenų spaudi- raujiesi ar ilgai žmogus ga
mas padidėja. ' li gyventi su tokia širdies

Kuomet pas žmogų krau- ^ga* Taip, žmogus su 
jo spaudimas yra virš 200 leaking heart gali labai 
punktų, tuomet gan dažnai ^ga* gYventi, jei jis tik hi-

Tai netiesa; ai buvau laiminga ir patenkinta, paiiiau nu0 gal'"» neaJ’megenya menlSkal gyvena'
ikonas, buvau rami... 0 paskui atėjo Šitie gyvuliai. s'uimo. arba nuo slogų, yra spaudi,am,. Tuomet gal I Atsakymas K. A. _ Inkš

— Gal, jums kūdikis suteiks laimės? šiais atvėjais reikia ata tin- vosopis yra tvmkčiojančio tų figų yra labai daug rū-
— Ak ne, tai negalimas daiktas! Kas iš jo bus? Jie kawi° gydymo

jį paims į vaikų lopšelį ir išaugins tokį bedievį, kaip Po 
vilą. Bet dėl vieko aš pati kalta. Kaip galiu Povilą kal
tinti, jis toks paprastas buvo, o aš pasidaviau jo įtakon? 
Ko aš galėjau iš tokio bedievio laukti, jei pati sulaužiau 
savo įžadus. Kas papildė didesnę nuodėmę? Ne, man nė
ra jokio suraminimo...

Balandžio 15 J.

Mitia Cistekovas prieš kelias dienas buvo suim
tas ir vakar ištremtas į Solovkų salas. Kodėl, hie- 
kas nežino. Greičiausia, kad jis turėjo kam nore dėl sa
vo kilmės išsiplepėti kaip mums.

Gegužės 5 d.

Vargšė Daša, taip begėdiškai savo jaunikio apleis
ta, gimdydama klinikoje išsilaisvino iš gėdos ir vargų. 
Kūdikis gimė negyvas, ir ji pati mirė po poros Valandų. 
Duniaša sako:

— Gerai, bent dabar nelaiminga siela ras ramybę, 
nes ji negalėjo gyventi, sulaužiusi įžadus!

Sunku pasakyti, kas Duniašos širdį nugalėjo: ar už
uojauta vargšei vienuolei, ar atstatytas teisingumas.

JBui daugiau.)

Daug blogiau kuomet gal

Hit Then Whert h Harts 

.... BUY BONDS!

8 kuopos vice pirmininkė,
Daug yra nuaipelnęa a. a. komi9ij°s Plrminink6. bilie- 

kun. Pranciškus Vaitukaitis,, tvarkytoja, galva šeimi- 
kai jis čia buvo vikaru. Daug ninki« vakarienės. Nauja 

narė bet gražiai darbuoja-

I

Mafrw no Ia a HTa
or ffRfcth atrucaK. Man are dy- 
lnt m year defenae. Dtfnf tbat 
Anftrlca may be aafet

(Mae our flthtlnt men «be 
runa, the ptanea. the tanki they 
nedSI Bonda buy bomba Sv 
ery dlme, every dollar you put 
Inte Defenae Bonds and Štampe 
la a bM» at the enemy. Uit them 
vhera lt hurta —buy bonda I 
Bonds ooat M little aąiS.78 Up- 
atampe m ttttB M 10 oanta up.

pobūdžio, visą galvą skau- i šių. Pačiam žmogui, be gy
dą, o kartais net akys rai- dytojo išekzaminavimo, nu- 
bsta. Šios rūšies galvosopis statyti inkstų ligai diagno- 
yra labai pavojingas, nes zą yra neįmanoma. O tams- 
kraūjas gali pratrūkti ir už tos minėti patentuoti “Kid- 
lieti smegenis. O kai tas ney Pilis” yra humbukas;

si. Kovo 8 dieną atsilanku-
' sius svečius, sako, pavaišins 
skania vakariene. Bilietai 
tik 75c.

prisidėjo adv. J. Grišius, J.
Enčeris ir visa eilė kitų.
Nuo 1917 metų kuopoj nuo 
lat su dideliu pasišventimu
tebesidarbuoja F. Gubista, i 
J. Valskis, F. Vaičekauskas J
M. Simonavičienė, M. Na- J®Wiiejin6 vakarienė 
vickienė, A. Jasparienė, V 
Kulikauskas, O. Kulikaus 
kienė, F. Kilkus, M. Sadaus

įvyksta, tai žmogus nete- jie gali tamstos sveikatai pa kienė, B. Grybas, T. Atnoš- 
kęs sąmonės ir miršta, o jei 
kartais iSlieka gyvas tai 
tampa suparaližuotas.

Kieno kraujas yra anemiš 
kas-perblėdnas, taipgi ga
li turėti ne tik svaigulį bet 
ir galvosopį. Šios rūš e 8 gal 
vosopį nesunku pagydyti.
Kai anemiškas kraujas at
gauna savo raudonumą var 
toj ant atatatinkamus vais 
tus, tai galvosopis bei svai
gulys savaimi išnyksta. Rei 
kia žinoti, kad anemijos 
priežasčių taipgi yra labai 
daug.

Labai daug žmonių ken
čia buo sinusinio galvoso
pio

kenkti. Kadangi inkstų li
gos yra nevienodos, tai ir 
gydymas negali būti vieno
das, ir tik gydytojas gali 
tinkamai inkstų ligą gydy
ti.

kienė, J. Miciūnas, Samoš- 
kienė, B. Visockienė, J. Kli
mas, A. Zalumskis.

Nuo 1917 m. garbės na
riais į Labdarių Sąjungą į 
stojo: E. Žiliūtė, A. Vilkiu 
tė, E. Vilkiūtė, E. Jokubaus- 
kienė, B. Nenartonis, Nekal
to Prasidėjimo vyrų ir mo
terų draugija, Šv. Kazimie 
ro Karalaičio Gvardijos dr 
gija, pati labdarių kuopa. 
J. Steponkaitė, Moterų Są 
jungos 20 kuopa, J. ir M 
Grish, T. Atroškienė, J. Kli
mas, A. Zalumskis, p. Paul,

Sekmadienį, kovo 8 d. Lab 
darių 8 kuopa kviečia visus 
atvykti į šauniai surengtą 
vakarienę, kuria bus pami
nėta 25 metų sukaktis ir 
pagerbti garbės nariai. Va
karienė bus Nekalto Prasi
dėjimo parap. salėj. Progra
ma bus graži. Kuopos vai 
dyha ir visi nariai darbuo
jasi, kad svečius maloniai 
priimti ir pavaišinti.

Dovanų jubiliejinei vaka
rienei davė: P. Vengeliaus- 
kas. broliai J J. Jokantai, 
Fairfield Ave. Bakery Shop. 
J. A. Kass, biznierius va
karienėj rezervavo keletą 
vietų. Taip pat rezervavo 
keletą vietų kun. J. Dam
brauskas, Aušros Vartų pa-Mrs. Louiaa Slack. Visi au

mas visuomet veda prie bru- i kojo mažiausia po šimtą do- rapijos klebonas ir daug ki- 
Bieaai galvą skauda toliausio egoizmo. Į lerių. ty.

.. ti
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DIDŽIOJI AUKLĖTOJŲ DORYBĖ
(Pabaiga) | lių metų pradinis, nuolati-

Tėvas perka berniukui' nis auklėjimas iš motinos
žaislus. Renka šiokius, ren
ka tokius, bet galutinai vi
sada nuperka žymiai vyres
niam amžiui tinkamus žais
lus. O paskiau širsta, kad 
sūnus tuos žaislus, dažniau
sia mechanizuotus, motori
zuotus, nubloškia šalin ar
ba visai sugadina. Jam sun 
ku suprasti, kodėl vaikas 
mieliau žaidžia su medinė
mis kaladėlėmis, o ne su jo 
pirktais, komplikuoto veiki
mo automobiliukais. Jei su
manytų, jis paskatintų vai
ko brendimą. Tiesa, psichi
nį brendimą ne retai bando 
skatinti, ima per anksti mo 
kyti, šviesti, seniu versti. 
Bet iš to būna maža naudos. 
Dažniausia tik vaikui skau
džiai pakenkia.

Jei nepasiseką mažą vai
ką keliais metais brendinti, 
tai tėvas visu savo nekan
triu griežtumu prispaudžia 
mokyklą pradėjusį lankyti

pareikalauja neapsakomai 
daug kantrybės. Jei ji visa 
širdimi kūdikio nemylėtų, 
tai gal tiek ir neištesėtų.

Kartais ir motinai pasi
taiko vienai kitai minutėlei 
kantrybės netekti. Kas pasi
daro? Staiga susvyruoja 
taip rūpestingai statytas 
auklėjimo pastatas. Nes vai

PERLINĖS AŠAROS
išreikštųToks sumišęs rudens vė- šviesu ir gera pasidaro ap- 

jas blaškėsi, siaurumon įs- j link, nors saulė storais rū- 
mukęs švilpė, laukų platu- ' kais uždengta. Susilaikai, 
moję išsitiesęs blabsėjo iš-. kad nebūtų per daug, bet 
skėstais sparniais, tarytum rodos, paimtum tuos mažus, 
vydamas ir gaudydamas pasitikėjimo kupinus, sutvė- 
dulkių stulpus. O tie, kaip rimus ant rankų ir taip iš- 
gudrūs vaikai, — čia į šalį glostytumei, praplėtumei tą 

kas motinos nekantrume • Pasuka’ čia ant žemės krin- ( uždengtą pasaulio grožio už
įžvelgia tyčia jam primeta- ta- vėjas skren- dangalą ir parodytumei, valai išlaikyti lygybės prin-
mą suaugusiųjų valią. Ta- da tu8Čiomis tolyn, atsispi-1 jiems tą šalį, į kurią nori cipą — nevalia rasti, nei iš-
da jis spyriuojasi, ožiuojasi. ria 1 čia Pat kicenančio bė- juos vesti. skirti vieno iš būrio, negab
Tad* jau žymiai sunkiau 'rio nu£ar4 išpešdamas pluo- Į — Kuo tu vardu? — krei- ilgiau sustoti prie to, kurio

momentus vargiai 
kas žodžiais.

Pamoka viena kita, o ma
no Poviliukas vis nelinks
mas. Jo geras veidukas su
stabdo mano žvilgsnį daug 
kartų, bet darbas verčia už 
miršti sentimentus. Čia, toje 
savotiškoje auditorijoje, pri-

VERŠIENOS KOTLIETAI

Vienas svaras liesos avie
nos, viena riekė baltos duo
nos, vienas gvaizdikėlis čes
nako, druska, pipirai, ir 
apie pusę puodelio pieno.
Su rankom sutrinti duoną į 

smulkus trupinius, įpilti 
pieną ir gerai išplakti. Pri 
dėti mėsa, kuri turi būti su
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supiaustytas, apie pusę 
svaro šviežių grybų, pus
antro šaukšto sviesto, vie
nas puodelis rūgščios grie
tinės, pusę šaukštelio drus
kos, truputis pipirų ir du 
šaukštai miltų.

Pakepinti jautienos gaba
liukus riebaluose kol visi 
gražiai paruduos. Įpilti apie

malta, smulkiai sukapotą į puodelio vandens ir išlengvo 
česnaką, druską ir pipirus. 1 kušinti apie valandą ar dau 
Gerai viską išmaišyti su ša-1 &iau

sekasi su juo susitvarkyti. 
Gal būt, kad ir šis pedago
ginis patyrimas bent iš da
lies verčia motiną būti kan
tria. Ji dažniau, negu kas 
kitas, turi progų įsitikinti, 
kad su kantrybe sparčiau 
vyksta auklėjimas ir giliau 
įsidiegia geri įpročiai.

Bet naudingiausiai moti
nos kantrybė pasireiškia 
vaikui susirgus. Kantri mo-

štus storų plaukų, kurie, 
kaip strėlės, šauna į veidą. 
Kai, gindamosi tų strėlių, 
prisimerkiau, rodos, ir ma
čiau tą satyrišką, pilką vė
jo veidą, iššieptas lūpas, 
pro kurias kyšojo reti ilgi, 
kaip kaltai, dantys ir liežu
vio seilėtas galas mataravo 
tuoj purslotis pasirengęs.

Į tuščių lauaų tolumas, 
vokų varžomas, skrido smai

piausi į galutiniame suole galvelę, taip labai norėtų mo 
išlindusią galvą. tiniškai paglostyti. Girdžiu,

— Ak tu, Povilai pasiro 1 kaip nuspaudė netaisyklin- 
dyk ar didelis užaugai, at- ‘ go suaugimo krūtinėje kar- 
sistok. kuoja kiekvienas atsikvepi -

i mas. Pastebiu, kad Poviliu- 
ko rankoje plunksnakotis

kute.
Daryti kotlietus iš mišinio 

ir kepti nedideliame kieky
je riebalų, ant lengvos ug
nies, tol kol viena pusė bus 
parudavus. Paskui apversti 
ant kitos pusės, ir kepti kol 
bus iškepę. Kotlietai bus la
bai minkšti, todėl reikia 
juos versti tik vieną sykį

kol suminkštės. Išimti 
ir sudėti mėsą į kepamą in
dą. Pakepinti svogūnus ir 
grybus svieste ir pridėti 
prie mėsos. Sumaišyti mil
tus su rūgščia grietine, pri
dėti druską ir pipirus, ir 
užpilti ant mėsos ir grybų. 
Įdėti į vidutinio karščio pe
čių ir kepinti apie pusę va
landos.

I las žvilgsnis, nerasdamas į 
berniuką. Iš jo tėvas nuolat; tina labai pagelbsti ligą nu | ką atsiremti Vėjo švilpynės
ne&tlaidžiai reikalauja pa- galėti. Todėl ir vaikų gydy- 
žangos. Nori, kad jis būtų, tojai neužmiršta motinai
jei ne pirmasis, tai bent 
tarp pirmųjų mokinių. Ir 
čia tėvo nekantrumas gali 
vaikui daug žalos padaryti. 
Ne kiekvienas tėvas tatai 
supranta. Ne kiekvienas tu
ri kantrybės palaukti, kada 
ateis tinkamas, patogus sa
varankiškumo auklėjimui 
laikas, O palaukti, neskubė
ti labai reikėtų. Geriau per 
visą tą laukimp laiką nors 
kiek daugiau padėti motinai 
auklėti mažus vaikus.

Pats žodis “kantrybė” 
yra moteriškosios giminės. 
Gal būt, kad ne kas kitas, o 
tik moteris ji pirmą kart 
ištarė. Nes šis žodis sukau
pia visa, kuo tikra moteris 
pasižymi. Motina yra įkū
nyta kantrybė, pasiaukoto- 
ja savo kūdikiui, didžiausia 
auklėtoja iš meilės.

Nei tėvas, net pagaliau, 
pats mokytojas neturi tiek 
dažnų progų išbandyti savo 
kantrybę, kaip motina. Ji 
viską tyliai iškenčia. Tai 
jos motiniškoji pareiga. Jau 
nuo pat pirmųjų kūdikio va 
landų jai tenka rodyti tylią 
kantrybę. Kelių metų rūpes
tinga kūdikio priežiūra, ke-

kantrybės priminti. Tai aiš
ku. Nekantri motina ma
žam ligoniui įsteigia nera
mumą, o jaudinamasis vi
sada ligą pasunkina ir už- 
tęsią. Ir motinai jaudina
masis kenkia, — neleidžia 
tiksliai vykdyti gydytojo 
nurodymų.

Pasitaiko, kad, jei moti
na būtinai reikiamos kan
trybės neparodo, gydytojas 
liepia valką vežti į ligoninę. 
Ten jam bent tuo atžvilgiu 
būna geriau. Užtat kantri 
motina yra didelė gydytojo 
pagelbininkė. O vaikui, ką 
ir bekalbėt! — ji yra tikra 
laimė. Jis niekada neužmirš 
ligoje praėjusių dienų. Nes 
tada motina buvo nepapras 
tai švelni, rūpestinga, kan
tri, mylinti. D. č

ir senai teptų ratų cypian
tis griežimas jungėsi su iš
gainiotomis mintimis. Dar 
vienas pasisukimas — prieš 
akis išdygo dantyta • miško 
ketera ir prisiplojusios prie 
žemės pilkos pirkelės.

Sustojome prie pirmojo 
kiemo Pamiškės kieme.

Geltoni klevo lapai, nutru 
kę nuo aukšto medžio, glo
bojančio klėties galą, suko- visai kirptinus plaukelius ir

Dar labiau vaikas parau 
do ir nepaaugo nė sprin
džiu. Tokia neaiški šypsnė- 
lė pakreipė plonutes lūpas.

— Tai nenori man pasi
rodyti? O aš taip noriu ta
ve pamatyti, — vis neda
viau vaikeliui ramybės, — 
eikš pas mane arčiau.

Poviliukas išslinko iš suo
lo ir ateina. Sustingo mano 
širdis — tai buvo reto ma
žumo sutvėrimėlis, rachito 
sulankstyta nugara vaiku
tis.

Nutilau, nebeturėjau ką 
besakyti. Gėda suspaudė 
krutinėję kvapą. Paglos
čiau smailai nuaugusius,

si, riedėjo kiemo dulkėse. 
Aplūžęs tvartas, išžiotom 
bedantėm karklėm į laidarį 
ir pašiauštą kuokštą šiaudi
nių plaukų iškišęs, vėpsojo.

liepiau sėstis.
Negalėjau suprasti savo 

įžūlumo ir negalėjau išsiaiš 
kinti kodėl taip įkyriai už- 
sipuoliau tą vargšą Povi-

Pažaliavęs kibiras suposi liuką Ga, tog didelė8) i§_ 
prie girgždančios svirties ' mintingO8j vargo įr sunkios 
prikibęs. Karkdama kuoduo nedalioa paženklintos
ta višta, vydamosi draugeSf 
nukurnėjo po prieklėčiu.

Grįžtelėjau — nedidelių 
langelių pora, kaip nuste
busios akys šypsojo iš po 
samanotos stogo čiupros. 
Senų girnų pertrūkęs ak
muo, patįsęs po durimis,

Londonas, kovo 4 d. —
Užsienio sekr. Edenas pa
reiškė, jog Anglijos vyriau
sybė daro skirtumą tarp • snaudė.
nacių režimo ir Vokietijos Netyčia pasikando lūpa 
gyventojų. .— ant gOnkeĮįo kaktos iš

iškabąEnsenada, Meksika, kovo 
4d.—Meksika siunčia dau
giau kariuomenės, aviacijos 
ir laivyno žemutinės Kalifor 
n i jos apsaugai.

MostMIDOLEAGE~Women
38-52 Years 

.Snffer Distress At This Time!

If this period in a woman’« life 
makes you cranky, restless, 
hervous, irritable, tired, blue at 
tlmes, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irre<ularities”—

Start at once — try Lydla E. 
Plnkham’s Vegetable Com
pound It’s one medicine you 
can buy* today made erpecially 
for womrn—it helps relieve 
distress due to this functlonal 
disturbance Lydis Pinkham’s 
Jompound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go smlling tliru trying “mid- 
dle age "

Taken rej 
Pinkham’ 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing Also very effective for 
younger women to relieve* 
monthly cramps Follow label 
directlons. WORTH TRY INGI

regularly—Lydla 
i s Compound helps

blukusią mokyklos 
pamačius papilkęs žirgas, 
bet energingai mušėsi į prie 
kį, o raitelio, lietaus lašų 
nulaižytas, kardas linko že
myn.

Atsistojus ant žemės, šir
dy pajutau daug energijos 
ir meilės kaimo vargams. 
Ilgas darbo baras kaip 
pravažiuotasis vieškelis, iš
sitiesė prieš akis.

Klasė ankšta, žemutė. Ne 
pažįstamų vaikų raustelėję 
nedrąsus veidukai, ir gražiu 
blizgėjimu spindinčios akys 
sukaupė jėgas ir nuteikė 
dirbti visa siela toms ma
žoms būtybėms.

Takiais momentais, ro
dos, augi į milžiną. Taip

akys
mane užbūrė. Nuo tos minu
tės pasijutau pagauta ir su 
rišta tokio jausmo, kurs gy 
venime kalnus varto.

— Kaip tu mielas, vaiku
ti, gyveni, ką tu valgai, ki-p 
tu žaidi, kas tave džiugina, 
ar jauti savo nedalią? — 
tie sprangūs klausimai įvai
rių formų ir garsų atsaky
mais ir nežinojimu, kaip 
paukščiai šmesėlavo visą 
dieną akyse.

Laikas, kaip upelio van
duo skubėdamas akmeniu
kais, skrido. Ėmė tysti die
nos pavasarėjo. Dideliais 
minkštais kąsniais krito 
sunkus vandeningas snie
gas ir saulei nušvitus, 
kaip kepamas tirpo pa
sieny po langu ir sutrempto 
kiemo vidury. Pirmieji pa
vasario trimitai atsiima 
kažką iš žmogaus. Junti, kad 
ir purvinam klanely ir ži
bančioj sniegulėj ir žai- 
džiančiame su saulės spin
duliu vandens lašely, rie
dančiame pilku stogo žiau 
du, tiek daug gyvybės. Tuos

virpa, o jo akys drėgnos ir 
degančios. Dar pažvelgiau 
ir pamačiau jose dvi perli
nes ašaras.

— Mielas vaike, kas tau, 
sergi ?

— Nee! — Verksmingai 
gergždančiu balseliu prata 
rė.

Po pamokų priemenėj, 
tarp drabužių, kamputy tu
no Poviliukas.

— Kas tau, eikš pasisa
kyk! — Susirūpinau.

Pakėlė vaikutis akis ir jo 
se vėl žibėjo tos didelės 
ašaros. Rankoje gniaužė 
raštelį. Atsiduso. Ir, prakai 
tu, nudrėkusi rankutė, su 
popieriaus lakšteliu, sunkiai, 
nedrąsos spaudžiama, kils
telėjo į mane — paėmiau.

Dirstelėjau į laiškelį — 
raštas ryškus, o laiškelio 
turinys, kaip ant delno. Su
spaudė širdį. Dar kartą no
rėjau pamatyti tas giedrias 
perlais papuoštas vaiko 
akis, bet jo nebebuvo.

Laiškely pasakyta visa 
jo širdies gėla: “Aš išva
žiuoju su tėveliais į Plauši- 
ninkų dvarą. Aš daugiau 
neateisiu. Man gaila mo
kyklos, nenoriu važiuoti”.
Ir, kai vaikai išėjo, ilgai žiū 

rėjau su gilia meile į pamiš
kėj nutįsusį keliuką, kol ma
žas juodas taškelis išnyko iš 
akių, bet tas tyras perlines 
ašaras ilgai nešiojau širdy.

A. S.

JAUTIENA SU GRYBAIS

Vienas svaras jautienos, 
(taip vadinamo “round- 
steak”), kurią reikia supiau 
styti į mažas gabaliukus. 
Vienas svogūnas riekėmis

Forquick rei ir 
athlete’s foo 
ternally cauącd 
cooling. antis. 
Greaseless, su. 
quickly stopa ui 
proves it, or y 
druggist today f
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GAVĖNIA.................
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS !

Kiekv'enas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame 
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri. 
Susikaupimui reikia ska’tyti gerų dvasiškų knygų. 
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.

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

quintuplets
raliąve misary of

CHEST COLDS
this good old reKible way

At the first sign of the Dionne Quln- 
tapleta catching cold—their ehests and 
throat. ara rabbed iri t h Muaterole—a 
product mada etpecially to promptly 
raliavę diatreaa of eolda and reaulting 
bronchial and eroupy eourha.

Tha Quinta have alvaya nad «xpert 
care, ao mother—be aaaured of uaing 
juat about tha BEST product made 
when you uae Muaterole. It'a mor. 
than an ordinary "aalve”—Muaterole 
help. break up local congeationl 
IN S STR ENGTUS: Children’a Mlld 
Muaterole. Alao Regular and Extra 
Strmyth for yrown-up. who prefer 
a .tronyer product. All druyatorea.

HOSteroiF

MALDAKNYGES

“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota ................................................................ $3.50
Paprasta ..................................................................... $3.00

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

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

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

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

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

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

DVASINĖS KNYGOS

“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................. $2.00

“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00 
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.

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

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

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

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

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

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

Vaitukaitis) ........................................................................i o

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS į

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. $

TELEPHONE: CANAL 8010



Ketvirtadienis, kove * 1°"* DRAUGAS f7

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Padėka vajaus
vakarienėje
dalyvavusiems

Malonu ir dživ'ti

Į $140.00; 7-tas skyr. ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parap. $10.00; 
8-tas skyr. Gimimo Panelės j

! Šv. parap. $10.00; 9 tas sk.j 
j šv. Antano parap. $10.00; 

10 tas skyr. Aušros Vartų 
buvo parap. $10.00; 13 tas skyr. Į

matyti tiek mūsų. nuoširdžių gv Kazimiero parap. Chi-1 
prietelių vakarienėje. Nors cago Heights, $25.00. 
reikėjo mums daugiau pasi-i Mirusiųjų rėmėjų sielas 
darbuoti, kaip jau matėte, meilingai prisimename kas- 
visgi džiaugiamės, turėju- dieninėse maldose. Vakarie- 
sios jus visus mūsų malo-I ngį metu j amžinų narių 
niais svečiais. Už tat tikru skaį<*įų įrašyti; a. a. Kazi- 
nuoširdumu tariame didelį! mieras Ališauskas iš Šv. 
didelį lietuvišką ačiū. , Jurgio parap ( chicago III.

Ypatingą padėką reiškia- ir Jurgig Ružingkas iš §v
me gerbiamiems klebonams Kazimiero parap., Philadel- 
už atsilankymą ir paragi-1 phia pa
nimą parapijiečių remti va-i Aukojusieji po $100.00: 
fcarėlj. Taip pat esame de kun g j Bartkus iš Kewa. 
kingos kunigams asisten-’ nee in . Ju2uliai Povilas, 
tams už jų palankumą. Daug Barbora ir sūnus Vincentas; 
malonumo suteikė mums Antanaa Sakevičius iš Bal- 
garbingas svečias kun. A-! timore ir Ona Samsonaitė 
Petraitis, klebonas Šv. Ka-jiš Chioago
zimieno parap.. Worcester,

SEKRETORIUS MORGENTHAU APIE TAKSUS

* Urnugiia’ Acme telepnotoj

Iždo sekretorius Henry Morgenthau (dešinėje) su at
stovų rūmų komiteto pirmininku R. I. Doughton kai 
jis baigęs komitetui aiškinti apie taksų didinimo rei
kalą.

S». Kaiimiero akad. Į Sl|Siri|||(imji 

programos atgarsiai ci«r.. - tt Marijonų
| Vasario 22 d. ARD meti -Į Bendradarbių kuopos nariai 
i nės vakarienės programa iš
pildyta ąkademikių buvo V k 
rai patriotiška ir art ištiš 
ka. Kostiumai ir scenerija 
pilnai pritaikinti. Tai nuo
pelnas seserų Kazimierieėių.

renkasi šv. Antano parapi
jos mokyklos salėn labai 
svarbiam susirinkimui ket
virtadienį, kovo 5 d. 7:30 
vai. vak. Kuopos nariai ren 
kasi jau rengtis vasaros . this cheese 

that’s digestible 
gt milk itself I

SPREADS! SLICESI TOASTS! 
' MELTS PERFECTLY! '

Programą labai sumaniai darbams parapijos ir kuo 
vedė kun. B. Urba. pos naudai. X.

Ir taip, vienoj salėj buvo --------------------
linksma nuotaika, o aukš- Cicero. — Visų Šventųjų 
čiau vienuolyno rūmuose, draugystės “bunco-card par
buvo liūdna, nes vieną tų ty” įvyks kovo 5 d. Pelnas j--------
vaidelučių ramiai sudėjus skiriamas Šv. Antano par. 
rankas ant krūtinės gulėjo, naudai. Įžanga 25c. Kviečia- 
karste. Tai sesuo M. Cipri-jme visus. Komisija
joną, palikus šią ašarų pa i -----------
kalnę išvyko pasilsėti Vieš- L. Vyčių Chicagos apskri-

INCOME TAX-us

veikienė, L. Druktenienė, D. nė, V. Trust, P. Vaičetaitė, 
Po $50.00 aukojo: Agota! Drungle, O. Emantienė, P. Į P. Vaicekauskienė, P. Vai 

Mass. Dėkojame už atsilan- Nausėdienė iš Kewanee, III.; j Gailius, P. Gailus, Galeckas kaitė, B. Vaišnoras, Z. Va 
kymą ir už pasakytą turi- $30 90 j Pumputienė; po! Geridauskienė, Z. Giržaitie-1 nikaitė, J. Vaiskia, M. Var 
ningą kalbą. , $25.00 — kun. A. Briška, nė, L. Gotautas, M. J., N. j kalis, C. Vertelka, B. Vic

Gilią padėką reiškiame j Kazanauskas, Kaz. Sta- Janavičius, M. Janavičius,! tor, Vilimienė, O. Wright,
vakaro vedėjui, mūs rūpės sįuKaitis; po $20.00 — kun. V. Jankuski, S. Janush, M. Zaromskienė, A. Zausitienė,
tingajn kapelionui, kun. B. 1 gjavynas jr Ignacas Rada- . Jasulaitienė, V. Jodelis, Ma- E. Zeleckis, O. Žiedienė, P.
Urbai į viela. Po $10.00 — kun. S J ry Jotka, J. Jucius, Juozai-1 Ziukienė, S. Zigis, A. Zube,

Nuoširdžiai dėkojame ka' Adominas, kun. J. Albavi-Į tienė V. Jusevičienė, V. Ka-! Žukas, Žukauskienė, F. Yur- 
bėtojams už reikšmingas , *jug kun ą Petraitis, dr.1 bauskas, Kai, M. Karackie-
kalbas, profesionalams ir {g gįe£įg j Gr}sh, A. Gudo-1 nė, L. Kardelis, P. Karka- 
biznieriams už paramą, rė
mėjų vadei ir rėmėjų sky
riams už uolų pasidarbavi

J. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7358

patyje. Vos spėjus gailesčio ties susirinkimas įvyks penk j 
ašaroms nudžiūti, kaip vėl! tadienį, kovo 6 d. Šv. Anta- 
gedulo kaspinas iškabintas' no parapijos mokyklos kam- 
ant vienuolyno durų, pra- ! bary 8:30 valandą vakare ! 
nešdamas praeiviams, kad Visos kuopos nepamirškite' 
mirties angelas paėmė kitą atsiųsti delegatus ir valdy-1 
mokytoją — seserį M. Apo- bos nariai atsilankykite su-1 
loniją, kuri iškilmingai pa- sipažinti su apskritimi.
laidota kovo 3 d. Šv. Kaži-Į Raštininkė
miero kapinėse. /. . ■ ■■ ■■ — • 1

Konstancija, Skelly', čiamos atsilankyti kovo 10 1 
--------------------- j d., 8 valandą vakare į pa- i

Mūsų klūbo veikimas rapijos apatinę salę ir prisi-1 ” j rašyti. Mėnesinis mokestis
Town of Lake. — Nega- yra labai mažas, o ūpas su 

liu praleisti progos nepara- gįrinkimuose malonus, 
šius apie vieną neseniai įsi- Ir kurios nemano tapti
steigusią čia draugiją, bū- nargmis vis tiek kviečiamos 
tent šv. Kryžiaus Moterų atsilankyti kaipo viešnios į
Klubas. Nors dar tik. virš

WHOLESALE
liquor

P.* < JSTA1OA

Išvrilojame 
po vis*
Ohlcaifc

kus, A. Yuškienė.
Džiaugiamės, kad' mūsų

kvietimą į vajaus vakarie
nę priėmėte. Jūsų gausin
gas dalyvavimas paliko ne
išdildomą įspūdį, kuris pa
siliks dėkingumo žodžiais į- 
rašytas į akademijos kroni
kų knygą. Tą dėkingumą, 
kurį mūs šifdys šiandien 
jaučia sudėsime prie alto
riaus mūs koplytėlėje tylio
je maldoje per šv. Mišias, 
kurios bus at Laikytos sekma
dienį, kovo mėn. 1 d. auko
jusiųjų pasidarbavusiųjų ir 
dalyvavusių intencija.

Melšime Jėzų, kad Jūsų

ba, M. Pilip.avičia S. Shįepo-! lis, E. Karlawicz, 0. Katsni- 
sienė, O. Kaznauskįenė, F. 
Kazmauskienė, T. Kikienė, 
Angeline Kilmitz, A. Kle- 
vinckienė, Klikūnas, A. Knis

wicz, $6.00 A. Leščinskienė. 
Po $5.00 — kun. B. Liu

mą, ypač uz parupimmą am- bauska8i kun j Mačiulio- 
žinų narių, dėkojame bilie- nig MIC Petra3 ir Juoza 
tų pardavėjoms, akademi- pina Daužvardžiai, Moterų tautienė, A. Kripas Krivi, 
kėms už patarnavimą prie Sąjungos 58 kuopa, Nashua, O. Kukanienė, Lauraitis, J. 

.••N. H.; dr. Atkočiūnas, M.
Balnienė, A. Chutro, O.
Daukšienė, J. Kabelis, V.
Lakavičienė, P. Miniat O. 

dominienei iš Cicero; Elz- Moseliūnas, C. Nakatis, Ga- 
bietai Brazauskienei iš Ci

stalų ir už ,gražiai atliktą 
programą.

Dėkojame už aukas amž': 
niems nariams: Elzbietai A

ry, Ind.; J. B. Naujokai, 
cero; Bukauskams Vladui Paukšticn8 0 Pr09evičienė. 
ir Onai iš Cicero; Onai Dauk M Sveikauska8i j stanke.

Lileika, J. Lindžius, B. Lin- 
džienė, S. Maičienė, K. Mar- 
tinkienė, O. Mažeikienė, H. 
Meškauskienė, Micka, A. 
Micka, Mikšas, M. Mikšienė, 
O. Mikšienė B. Milkus, Mi
sevičienė, Misiūnas, J. Mo- 
tekaitis, J. Mozerienė, N. N.,

šienei iš Chicago Heights, vįįįus Marijona Užemeckie- N. N., Nekrošius, Nenarto
Agnietei Gilienei iš Šv. Jur

dviejų metų amžiaus, bet 
jau daug gero yra nuveikęs 
parapijos mokyklai. Be to 
yra aukojęs ir naujai salei. 
Pastaruoju laiku suteikė 
auką klebonijos pagerini
mui. Aukojo ir Raudonajam 
Kryžiui per vajų. Ateinantį! 
susirinkimą turės valgomų-1 
jų daiktų “shower” vietos J 
seserų naudai.

Garbė yra būti šio klūbo 
nare. Atėjusios į susirinki l 
mą ne tuščiai, arba “good” j 

time”, praleidžia laiką, bet 1

viršminėtą susiėjimą ir su
sipažinti su kitomis.

"" Koresp.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

nė, A. Waska, J. žalanda, 1 nis, Nevedauskas, Norbu- genaširdingumą ir kiekvieną Į svarsto naudingus sumany-
gio parap. Chicago. III.; An- A z . p0 $3 „„ _ Q Eicie 
taninai Jonsonienei iš Cice- ^^ D A S|enjs
ro, Lapinskams Vincentui conn- Balčiūnas Rar s- Piktužis. S. A. Pi- Švenčiausios Širdies gerumo
ir Petronėlei įs Roekford, ”° $2.00. Balčiūnas, Bar- v 1III.; Karolinai Leketienei iš «enė V. Jonaitienė, V. Ker-!1^ P’P’nene, F. Pleko- gelmes

tienė, O. Norkienė, K. Pet- darbą atliktą mūsų vienuo 
kelionė, Petkūnas, M. Petro- i lijos gerui įrašytų į savo

I vičienė, Em. Prosevičiūtė, 
Purtokas, V.Cicero; Julijonai Morkienei šulienė, E. ir H. Kodis, ' p ki nė 

iš So. Chicago; Norbutams Kazlauskas, Mondeika, J. U1‘ 0 .\ene’_
Pranciškui ir Marcijonai iš Petraitis, M. šeputienė, R. a apCie"e’ . ' aaRU Iene’ j hį - Jr IplHnc
Gimimo Pan. Svenč parap. i Urmonienė, Valančius. XY Roz Ra"ba' A R*iz.ukmas. j KOZM H LelljOS
Chicago, III.; Viktorijai Šau

mus, o paskui pasivaišina 
kava, pyragaičiais.

Šiuo laiku taktingai klu
bą veda Jadvyga Skinderiu-

Sv. Kazimiero Seserys 1Kuileikienė. Matyt, visos 
______________ narės ją myli ir vieningai

su ja veikia. “Harriet”, kaip

REM’ 1TB 
8EU>

lieti ru 
____  DRA Ą

w KASTEM,

MUTUAL LIUUOR CO. 
1707 8. Halsted St
Imi. KOI iJKVAKI) MIK

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to2 P.M. 

STATION WHIP
HM UUeyelM CT»p «f th« Dial)

T j .r Aš

CONRAD
Fotografas

, Studija Irenata pir 
1 ji os rūšies su mo

derniškomis užlal- 
j domis Ir Hollyvvood 
‘ švlaeoroia. Darbar 
| OaiaDtuot&a.

ENGlewood 58X3 
ENGlewood 5840

420 W. 63rd Street
Tel.: Bisnlo 

Rez.:

linskienei iš Gimimo Pane
lės šv. parap. Chicago. III.; 
Agnieškai Stanislovaitienei 
iš Cicero; ir Jonui žalandai 
iš Gimimo Pan. Šv. parap. 
Chicago, III.

Šv. Kazimiero akademijos 
skyrių atstovės sveikinda 
mos įteikė aukas: 1 mas sk. 
Šv. Kryžiaus parap. $25.00;

! visos yra ją papratusios va- j 
Reikauski, Remeika, A. Ri ] - dinti, yra patyrusi draugi

nė, Adomėnis, E. Andruške-j mavičia’ B Rokaitienė A P5S mUS I JU veikime, rimta ir moky-i
vičienė. Arelis, A. Arla.us-' Razbada\sklene’. _Rudakas- Cicero. — Draugystė Šv. ta moteris. Ji yra farmacis- 
kas, M. Anužienė, G. Bai-1 Ru<dakiene, Rudienė, O. Ru- Motinos Dievo Sopulingos : tė ir dirba West Pullman li-

Po $1.00: J. Abromavičie-1

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Balčiūnas, O. Bal-' ^oka3, Rudytė, O. Rugie- rengįa vakarą kovo 8 d. pa 
nė, I. Rusteikaitė, Sabalaus- rapjjos svetainėj. Pradžia

runas
čiūnaitė, D. Bartkus, S. Bar 
tuševičius, V. Baturienė, K. 
Baubkus, J. Birgelienė, Bra- 
zauski, O. Brazauskienė, S. 
Brazauskas, F. Brokor, S

kis, Sadula, A. Shadbaras, 
T. A. Shadbaras, Sereikis, 
S. Sinkienė R. Skelly, P. 
Šloger, švabas, M. Stankus, 
B. Stradomskienė, dr. Stul
ga, O. šniaukštienė, V. Si-

Bučinskas, A. Bridevičaitė,
2-ras skyr. Šv. Jurgio par.! A. Budris, Budrevičienė, Bui _

vidienė Bukauskienė. F. monavič.ene, Simanaitis. S. 
Burba, J. Čepulienė, Cinikas, Staulto. A. šiuma, A. Stan-
Vera Dargis. A. Dambraus-1 kiena»’ 8 SUntiB' U- Sta“’ 
kienė, Dargelienė, N. Dob i vičienė, M. Šveikauskienė. 
ravolskienė, F. Dovalka, Do ' A. Tiervaihis, M. Tremunie-

$15.00; 4-tas skyr. Visų 
Šventųjų parap. $350.00; 5- 
tas skyr Dievo Apvaizdos 
parap. $25.00; 6-tas skyr. 
Nekalto Prasidėjimo parap.

7 valandą vakare. Tikietai 
40c asm.

Veikalą loš Rožių ir Le 
lijų Klubas ir Ciceros Dai
nos Mylėtojų choras.

Komisija: M. Paseckienė,, 
E. Pauzienė, J. Stankienė,! 
B. Daukšienė kviečia visus 
atsilankyti. A. G.

goninėj.
Klubas kitame susirinki

me turės naujų narių priė 
mimą ir pavaišinimą, todėl

VVOLK STI DIO
1945 StrrM

\l»\ IMKI) PHolhi.H

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

NAPPY
GOSH? TH'CHltF IS 
PIENTV SORE.' 
SOšAEBODV SMACKEDj 
'IM V/ITH A ROTTEN 
T'MATER WHILE 
HE WIJZ COVERIN’ 
THAT GAN6 V/AR 
OOV/N &V TH',
TRACKS.'.' j

GET TOO6H,\WILL 
THE V? I’LL SHCštf 

’ THOSE GUVS.'j
octerHO^-

DO UT

^i e\

WERE VOU H VtAHf LlSSEN.*I 
PAGINS ME,JwANT OJA T WRITE AN

CUIEP ?tJ EDITORIAL ON TUFFY -< 
T^M^tEAN AN' MIS MOB.AN' 
'SIVE IT ALL Y'GOTZD’YA

, THINK Y'KIN

By Irv Tirman
OH QUITE SlR, QUITE f I SHALL 
BAILY \X/ELL ANNIHILATE THEAA 
WITH ADJ6CTIVES

DININO ROOM SBTS — PAR 
Lok SETS — BEDROOM SETS 
•» RLUS — KABIOS — IU£- 
rRIGERATOKS — WASHKRS — 

MANGKL8 — STOVĖS.
AdvertlMd itMz

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

J

NEŽICltlNT KUR hrNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IK 

APYLINKfiS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rnARCUTir
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

■ . .
Vienintėlis ir Smagiausias

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje!

— DESIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dimomls 9:30 v. vak. 
PENKTAI), ir AEATAIK 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. VVestern Avenue 

Pitone: GKOveliil) 2242
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ŠV. VARDO DRAUGIJŲ VYRAI 
MELSIS UŽ TAIKĄ

Šv. Vardo draugijų unijos, mėjimu. Dėl to turime mel-; 
Chicagos arkivyskupijoje
daugiau kaip 175,000 narių 
vyrų ateinantį sekmadienį, 
kovo 8 d., savo parapijų
bažnyčiose melsis už prezi
dentą ir kitus tautos va
dus, kad Dievas jiems padė
tų sėkmingai iki laimėjimo 
išvesti karą ir ne vien Ame 
rikai, bet ir visam pasau
liui, užtikrinti pastovią ir 
teisingą taiką, ramybę ir 
visoms tautoms skaistesnį 
rytojų.

8:00 ryto Šv. Vardo dr-jų 
vyrai išklausys mišių ir 
priims komuniją. Po mišių 
susirinks į parapijų salęs 
pusryčiams.

Jo Eksc. arkivyskupas S. 
A. Stritch, D. D., kovo 8 d. 
paskyrė maldai už prezi
dentą ir tautos vadus. Arki
vyskupas ragina visus ka
talikus tą dieną melstis ben

stis, kad mūsų vadai teiktų 
mums neklaidingus nuro
dymus. Maldos diena yra są 
judis, prie kurio visi Šv. 
Vardo dr-jų vyrai kaip tik
rieji amerikiečiai turi dė
tis”.

Teismai gelbės karo 
tarnyboje esantiems

Plėšikas žudikas 
negras pašautas

Policininkas Howard An- 
derson sunkiai į krūtinę pa
šovė negrą plėšiką Thomas 
Woods, 32 m. amž, 3133 
Indiana avė., kurs prieš tai 
peršovė vieną vyrą ir vieną 
moterį ir pagaliau užataka 
vo patį policininką.

Woods pirmiausia užpuo
lė taxi šoferį negrą Booker 
T. Washington. Plėšikas jį 
peršovė kai jis pasipriešino.

Palikęs nušautą šoferį.
Chicagos miestiniai teis- Woods tuojau užpuolė 

mai pasitvarko gelbėti pa- Foote restoraną, 3511 So. 
šauktiems karo tarnybon 1 state Restorano vedėjas 
vyrams, kurie yra palikę sa-! Milton HiU metėsi prieš 
vo žmonas ir šeimas, kad pikta-darj. Kai jiedu sueiki-

Suvažinėta einant 
jai į bažnyčią

Joliete automobilio suva
žinėta ir užmušta Mrs. Fran 
ces Venegoni, 81 m. amž. Se 
nutė rytą ėjo į švč. Širdies 
bažnyčią mišių klausyti, kai
nelaimė įvyko. Į Bernadėtos vardą gaus

Automobiliu važiavo John sekmadienį, kovo 8 d. Sta- 
Novak, 27 m. amž., iš Coal 8į0 jr Onos Piežų dukrelė

mu

City. Policija jo nė nesulai
kė.

X Kun. A. Marti n kus, Die į riaus S. Lechawicz, šiomis 
vo Apvaizdos parapijos kle-' dienomis minėjo 60 m. am
bonas šiomis dienomis pra- į žiaus sukaktį ir ta proga
dės lankyti parapijonus.
Rinks aukas parapijos sko
lai mažinti ir darys sąrašą 
lietuvių pašauktų į U. S. ka 
riuomenę. Sąrašas bus iš
spausdintas ant lentos ir | nės. 
pakabintas bažnyčioje tam 
tikroje vietoj. Už žuvusius 
kare bus laikomos pamal-

paliktieji nebūtų skriaudžia 
mi, arba kaip nors kitaip 
spaudžiami dėl negalėjimo 
mokėti nuomų už butus ir 
dėl nemokėjimo bet kokių 
nors skolų.

Karo tarnybon pašauk-

bo, tuo laiku į vidų įėjo iš 
gatvės pakviestas policinin-

Žuvo paliegęs 
ugniagesis

Kilo gaisras namuose, 
7919 So. Justine gat., kur 
gyveno paliegęs Josepb 
Kane, 40 m. amž., kurs prieš 
penkerius metus buvo su

kas Anderson. Jis atėmė iš žeistas.

tuosius teismuose ginti ir gy^^

plėšiko revolverį ir tuo mo
mentu plėšikas užatakavo 
policininką, šis gindamasis 
paleido kulką plėšikui sta
čiai į krūtinę ir piktadaris

Užgesinus gaiisrą, kurs 
buvo kilęs rūsyje, Kane ras
tas negyvas ^avo kambary
je. Matyt, jį dūmai užtroški- 
no.

drai su Šv. Vardo draugijų jiems reikalingų patarimų
vyrais.

Kun. E. J. Kelly, Šv. 
Vardo draugijų unijos Chi
cagos arkivyskupijoje ekze- 
kutyvis direktorius, pareiš
kia, kad visose J. A. Valsty 
bėse Šv. Vardo draugijų vy
rai, kurių yra daugiau kaip 
trys milijonai, kovo 8 dieną 
melsis už Amerikos laimėji
mą ir taiką. Tas bus milži-

nemokamai teikti paskirtas 
advokatas F. X Poynton.

Federaliniu aktu pašauk
tiems tarnybon vyrams rei
kalinga globa užtikrinta.

šiame restorane Woods 
peršovė vieną moterį.

Chicago miesto 
sukaktuvės

Daugiau taksy 
surenkama

Vidaus mokesčių kolekto
rius C. H. Harrison praneša, 

niška katalikų vyrų tikybi- Rad 3ausį jr vasario mS. 
nė ir patrijotinė manifesta
cija karo metu, kokios Ame
rikoje dar neturėta.

Kun. Kelly sako:
“Mūsų šalis yra kare. Ne

svyruojama vadovybė yra 
būtina atsiekti teisingą tai
ką. Tas gi galima at
likti tik mūsų šalies lai-

Vakar, kovo 4 d., Chica
gai suėjo 105 metai kaip yra 
miestu. Valstybės legislatū- 
ra 1837 m. kovo 4 dieną, 
tuometiniam pelkuotam 
miesteliui pripažino miesto 
čarterį ir nuo tos dienos

nesį į jo ofisus grąžinta ; Chicago ėmė vadintis mies- 
211,200 blankų ir sumokėta į tu.
daugiau kaip 52 milijonai Naujas miestas turėjo 
dol. taksų už pajamas. 4,170 gyventojų, iš kurių

buvo 700 vyrų balsuotojų.

Mirė eidama
102 metus amžiaus

Waukegane mirė Mrs. 
Christine Fincutter, 102 me 
tus amž. ėjusi. Sirgo vos 
keletą dienų. Gimusi Vokie
tijoj. Lake apskrityje su vy 
ru apsigyvenusi 1872 me
tais.

Bus laidojama šį penkta
dienį. Gedulo pamaldos — 
mišios, įvyks Šv. Juozapo 
bažnyčioj, Waukegane.

V V V v v

Praeitais metais per tuos 
du mėnesius buvo grąžinta 
86,500 blankų ir sumokėta 
ta daugiau kaip 30 milijonų 
dolerių.

GAZASv v v v v

UZGRUDINA PLIENĄ

Nekilnojamų nuosavybių 
vertė buvo 238,842 dol. Mies 
to importas tais metais bu- 

: vo 373,677 dol. vertės, o ek
sportas, daugiausia kailiais 
ir javais, 11,665 dol.

William B. Ogden buvo iš 
- rinktas pirmuoju mayoru.
1 Miesto 105 metų sukaktį1 
vakar paminėjo tik Chicago 
Historical draugija.

Butų nuomotojai 
protestuoja

Namų savininkai Chica
goj susimetė didinti nuomas 
už nuomojamus butus. Kai 
kurie padidina žmoniškas 
fiuomaa, bet daugelis kitų 
nuomas kelia be jokios ato
dairos sakydami, kad taksai ( parapijonės asmenyje Kazi- 
yra nežmoniški. I mieros Gilvidienės, kuri pa-

Vyrai, Metalai 
ir taipgi Medžiaga 

Tikrai Laimės Šį Karą!

• Kad užtikrinti laimėjimą, Amerika dabar rei
kalauja kodidžiauaios produkcijos visokių meta
lų dėl karinės medžiagos. Čikagos dirbtuvės ir 
metalurgijos srityje darbininkai tame dalyke 
kuoširdingiausia kooperuoja.

Plieno kalimo išdirbimb. didžiausios štangos 
plieno turi būti suminkštintos spausdini m ui. 
Gazas priduoda reikalingą karštį šiame darbe 
ir yra vartojamas kadangi jis yra tyrus, ir be 
jokiu elementų kurie yra pavojingi plienui ar 
jo išdirbime. Gazas taipgi yra pageidauiamas 
kuras iš priežasties to lankstumo — nes ji ga
lima greitai nustatyti kad duotų tikrą tempe
ratūrą, lygų karščio išdalinimą ir chemikalinei- 
tikrą atmosferą, reikalavimai kurie yra būtinai 
reikalingi išdirbime plieno produktų aukštosios 
vertės.

Pagaminimas gazo kaitinimui yra vienas iš 
Peoples Gas patarnavimų plieno dirbtuvėms. 
Be to, Peoples Gas kompanija leidžia pramo
nėms naudotis josios inžinierių štabu, kuris vi
sais atžvilgiais yra susipažinęs su išdirbysčių 
problemomis, metalurgijos darbais ir moka pri
taikinti gazo karštį taip, kad ištišius visas 
šias problemas.

Peoples Gas kompanija, per savo gazo išlei
dimo departamentą, užlaiko 24-valandų į dieną 
susisiekimą su didžiomis Čikagos plieno pra
monėmis, ir priduoda atsakomingai užtenkamą 
kiekį gaainio kuro kaipo dalį savo veikimo, ku
rioj srityj mes esame privilegijuoti prisidėti 
prie griežto pasiryžimo laimėjime šio karo.

PIRKIT U. S. DEFENSE SAVINOS ŠTAMPAS
ARTIMIAUSIAME PEOPLES GAS OFISE

««OOMW COONHY CONJTANT MOT W*TM JIIINT (IIIIGIIATION GA» HtATINO

THI f O P L E S GAS LIGHT AND COKE COM'PANY
» M f N I V A M 6 • H a ' *

priimant ją į Bažnyčios vai-1 ^og 
kų skaičių. S. Pieža yra Į 
Chicago Evening-American 
korespondentas.

X Ona Labanauskienė,
2313 S. Seeley Avė., grįžus 
iš Šv. Kryžiaus ligoninės, 
jaučiasi gerai ir dėkinga dr. 
Bartkui už rūpestingą gydy
mą, taip pat dėkoja sese
rims, slaugėms ir lankyto
jams.

vaikai ir skaitlingas būrys 
draugių jos namuose suruo
šė surprizą ir apdovanojo. 
Visa Lechavvicz šeima yra 
draugiški ir malonūs žino

X Mrs. Cora C. Burnette 
šiomis dienomis dviem Šv. 
Kazimiero akademijos at
stovėms įteikė Raudonojo 
Kryžiaus certifikatus, kuo
met jos baigė 24 savaičių

X Nikodemas Petraitis, 
Brighton Park ekspresinin- 
kas, 2539 West 46 St., šio
mis dienomis grįžo iš ligo
ninės. Per tris mėnesius jį 
vargino liga. N. ir O. Pet
raičiai, nauji “Draugo” akai 
tytojai, šįmet mini 15 m. 
biznio sukaktį. Sūnūs Anta
nas ir Jonas lanko aukštes
nes mokyklas.

X Juozas Količius, 4403 
S. Maplewood Avė., kovo 19 
d., vardadienio proga, tiki
si savo namuose turėti sve
čių ir viešnių. J. Količius

kursą, kaip slaugyti namuo- su skv° žmona Rozalija yra 
se sužeistuosius. Atvaizde1 pavyzdingi katalikai ir ka

talikiškos spaudos rėmėjai.
X Nekalto Prasidėjimo 

Panelės šv. draugija, Brigh
ton Park, pastarame sus-me 
nutarė nupirkti Defense Bo
nų už $500 ir Lab. Są-gos 
kuopai pasveikinti jos 25 
m. gyvavimo sukaktuvių 
proga paskyrė $5. Dr-jos 
pramoga (bunco) bus kovo 
29 d., Vengeliausko salėj.

X Veronika Lechawicz, 
žmona plačiai žinomo Chi
cagoj laidotuvių direkto-

žiūrint iš kairės į dešinę: 
akademijos 4-tų metų pre
zidentė Rita O’Donohue, Co
ra C. Burnette ir Elena Pau
lius, prezidentė 3-jų metų.

X Šv. Antano parapija 
neteko dievotos ir duosnios

’S-

Kareiviai turi 
saliutuoti karininkams

Iš karo departamento per 
karo vadovybę paskelbtas 

< įsakymas, kad visi kariškiai 
, kaip stovyklose, taip visur 
: kitur visuomet turi vilkėtit
savo uniformas ir eiliniai ka 
reiviai visur turi saliutuoti 
karininkams.

Iki šioliai kareiviai kari
ninkams saliutavo tik savo 
stovyklose, o kitur ne.

Miesto tarybos vadinama 
sis Fair Rent komitetas kas 
dien gauna tūkstančius pro 
testų prieš nepateisinamą 
nuomų kėlimą.

Matyt, šalies vyriausybė 
turės įsikišti į šį klausimą.

Illinoiso respublikonai 
skaidosi

Illinois respublikonų par
tija skyla į dvi sau priešin
gas sroves. Gubernatorius 
Green remia dabartinio se
natoriaus Brooks kandida
tūrą “primary” balsavi
mams. Valstybės iždininko 
Wright, kurs pasiskelbė 
šen., Brooks oponentu, šali
ninkai darbuojasi per “pri
mary” prastumti patį 
Wright. Vyksta politinė ko
va.

Pataisos
So. Chicago. — Pastaro

joj korespondencijoj įsibrio- 
vė kelios klaidos, kurias 
reikia pataisyti.

Saldžiausios Jėzaus šir
dies draugija paaukojo $35, 
o ne $30, švenčiausios Jė
zaus širdies statulos atnau
jinimui.

Paskutinės dvejos šv. Mi
šios sekmadieniais yra ne 
12:45 ir 12:15 vai. popiet, 
bet turėjo būti 11:45 ir 12:15 
vai. popiet.

liko šį pasaulį ir vasario 28 
d. iš Šv. Antano bažnyčios 
palaidota Šv. Kazimiero ka
puose.

X Valerijonas Lekia, sū
nus Domic. Lekienės, 6558 
So. Green St., prieš kiek lai
ko išvykęs į Kanadą mokė
si orlaivininkystės srityje. 
Dabar motina gavo žinią, 
kad pašauktas į kariuome
nę. Bet kur išvežtas — ne
žino. D. Lekienė yra sesuo 
žinomos Bridgeporto veikė
jos Mazeliauskienės ir West 
Side veikėjos M. Aitutienės.

X Šv. Onos draugija, Die
vo Apvaizdos parapijoj, sek
madienį, kovo 8 d., parapi
jos salėj vaišins visus, ku
rie atsilankys į draugijos 
rengiamą “bunco” pramogą.

Prašo pasimelsti
Gimimo Panelės Šv 

napijos bažnyčioj kovo 7 d. j 
bus laikomos pamaldos už 
a. a. Vincentą ir Marijoną 
Ercus. Giminės ir pažįsta
mieji prašomi atsilankyti ir 
pasimelsti. B. L.

pa. i

Nesidžiaug radęs, 
juok pametęs.

nede-

For Victory...
Jį
0. S. DEFENSE
BONDS
STAMFS

JČS ESATE KVTF/IAM1 ATSI- 
LANKVTI I MfRŲ SPECIALI 
IftPARDAVTMA SEK ANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTU

M M M
D,dėlių Barabanų, malu Baraba- 
nų. "Tunable Tom Toma" pritai
komi prie visokių Barchanų se
tų, (reltl pėdintai Tymbola’' Ir 
“Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after best Pedala” 
benama Ir orkeatroma, TrOboa. 
Clarlnetal. Saxapbonal. Trombo
nai “atandard” Hdlrbyaflų, 8mul- 
koa, Celloe, Strflnlnlal Baafll. Oul- 
taral, Ranjos, atrflnų, Ir "cnsea”, 
“mouth pleeea”, "mute reeda'*, Ir 
muclkoa atovlklėa. Pilnas pasi
rinkimas amulkoma amldėlų Ir 
"rases" Pataisome Ir atnanllnn- 
me visokių Iftdlrbyaėlu phonogra- 
fua ar Jų dalia.
A. B .C. DRLMMERS SERVICE 

• 14 Maxwel| Street, Ctilrairo

X Bruno Budrikas, 3256 
S. Morgan St., vienas Keis- 
tuto “spiulkos” direktorių, 
šiandie išvyksta į kariuo
menę. Praeitą ketvirtadienį, 
Mazeliauskų salėj “spulkos” 
direktoriai jam buvo suruo
šę išleistuves ir apdovano
jo.

X Mikalajūnienė, 2701 W. 
43 St., suklupus taip sužei
dė koją, kad jau kelinta sa
vaitė negali pavaikščioti. 
Mikalajūnai yra žinomi Bri
ghton Park biznieriai, turį 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
Jų duktė plačiai pažįstama 
moterų ir merginų tarpe, 
nes yra savininkė grožio sa- 
liono adresu 4405 So. Fair- 
field Avė.

X DKK antru metiniu 
bankietu susidomėję ne tik 
visi “Draugo” koresponden- 

I tai, bet ir šiaip veikėjai. Per 
bankietą bus įteikti kores
pondentams nauji narystės 
pažymėjimai ir padaryta 
metų veiklos apžvalga. Be 
to, bus ir vienas surprizas. 
Vietas reikia rezervuoti iš 
anksto pašaukiant “Drau
go” telefonu klubo pirm. I. 
Sakalą. Bankietas bus kovo 
15 d. Little Bohemia resto
rane. Dalyvavimas $1.25.

U2TIK RINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

SS

INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS 
"DRAUGO" RAŠTINEIE

PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 
KONSTANTAS J. SAVICKAS

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

P-nas Savickas bus “Draugo” raštinėje iki Kovo 16 
dieną, nuo 2-tros vai. popiet iki 7-tos vai. vakare. Išpil
dymas bus teikiamas 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, sta- 
kų ir 1.1, per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, knrlų įplaukos bnvo 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 blaikos turi būti išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.


