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BOLŠEVIKŲ AUKOS 
LIETUVOJE

Amerikos lietuvių spau 
da praneša, kad Kaune su
daryta lavonų atpažinimo 
komisija. Jos sudarymas pa 
sirodė gyvas reikalas, nes 
visoj Lietuvoj randama 
daug nužudytų ir visur pa
kastų žmonių lavonų. Tai 
bolševikų aukos. Apnykę 
Lietuvą raudonieji žmones 
žudė šimtais ir tūkstančiais. 
Nužudytųjų Lavonai buvo 
užkasami kalėjimų kiemuo
se, laukuose ir miškuose. 
Stengiamasi rastuosius at
pažinti.

Amerikos lietuviškų ko
munistų leidžiami šlamštai 
nepaduoda apie tai žinių. Jų 
leidėjai nė negali to daryti, 
nes jie pasisako Sov. Rusi
jos raudonojo režimo valdi
niai vergai. Jie jau nė ne
bando ir užginčyti, kad jie 
yra biauriausi Lietuvos iš

...“and that government oi 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln DRAUGAS » n x tt o k s
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Japonai Okupavo Javos Sostinę
Japonai bijosi 
filipinų sukilimo

Sąjungininkų kova su japonais.

Washingtonas, kovo 6 d. 
— Karo departamentas šian 
die pranešė, jog matomai 
bijodamies vietinių gyvento
jų sukilimo, japonai įsakė 
visiems filipinams okupuo
tose dalyse sunešti kiekvie 
ną ginklą ir įrankį, kuris 
galėtų būti panaudotas ko
voms prieš japonus.

Gen. Mac Arthur paskel
bė japonų įsakymo kopiją, 
kuriuo įsakoma filipinams 
atiduoti japonams ir bolo 
peilį, kurį filipinai vartoja 
įvairiausiams ruošos reika
lams.
Išsklaidė japonų planus

Komunikatas taip pat pa 
reiškia, jog Mac Arthur avi 
acijos žygiai prieš japonų 
laivus Subic įlankoje sunai- 

davikai ir mūsų tautos kū- ' kinę kokiua japonų p!a
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ne iškilę piektašašiai. Ture 
kime vilties, kad jie nieka
dos neįstengs mūsų tautos 
organizmo užlieti savo rau-t 
donaisiais nuodais.

nūs atnaujinti atakas prieš 
amerikiečius ir filipinus Ba 
taan pusiasalyje.

Sąryšyj su japonų įsaky
mu, komunikatas prisimena, 
jog kiek anksčiau Mac Ar
thur pranešęs apie 30,000 

. n .. | moro karių pasižadėjimą ko
votį prieš japonus. Šie ka-

TCKSTANCIAI LENKŲ

praneša, kad ten gautomis 
žiniomis okupuotoj Lenki
joj Maciai apie 100,000 len
kų išžudė ir kita tiek lenkų 
naciai laiko koncentracijos 
stovyklose.

Tai tik rudąsis lapas ats
kleidžiamas. Raudonosis la
pas kol kas nejudinamas. 
Po karo ir tas bus atkleis- 
tas.

•

MISIJŲ ARMIJA DIDĖJA

riai kovose naudoja bolo 
peilius.
Vieno vyro kariuomenė

Kiti sluogsniai praneša, 
jog nesenai kovose sužeistas 
kap. Arthur Wermuth, Jr., 
iš Chicagos, kuris kovose 
nukovė 116 japonų, šiandie 
vėl su savo kuopa iškeliavo
rieš japonus.
Po mėnesio ligoninėje kap 

Wermuth kovosna išvyko
Išleista Pontifikalinis me apraišiotas bandažais ir dar

traštis 1942 metams, prane
ša NCWC. Paduota žinių iš 
bažnytinių sričių statisti
kos. 1941 metais kunigų mi 
sionierių skaičius nuo 20,- 
496 padidėjo iki 20,578.
Brolių skaičius taip pat pa- Baltoscandian 
didėjo misijose, bet seserų tion”, kurioje 
vienuolių skaičius

kai kurioms žaizdoms ne vi 
sai užgijus.

Chicago, III., kovo 6 d. — 
Ką tik Išleista Prof Pak
što parašyta knyga “The

Confedera 
nagrinėjama

sumažė- Pa balčio ir skandinavų tau- 
jo. To priežastis yra nepap- tų konfederacijos galimy-
rastai sunkūs susisiekimai •
su misijomis karo metu. 
Šventąjam Pijui XII popie
žiaujant įkurta 70 naujų 
bažnytinių jurisdikcijų — 
28 rezidencinės vyskupijos 
ir 42 apaštališki vikarijatai, 
prefektūros ir misijos. 35 
valstybės turi savo atstovus 
Vatikanui.

Kardinolų kolegija turi 
tik 51 narį kardinolą. 19 
vietų yra tuščios.

ARMIJA VISUR
TURI BŪTI

OLANDŲ KARIUOMENE ATMUŠĖ 
JAPONUS BANDOENG LYGUMOJ.
Olandų ir sąjungininkų pozicijos naujose 
vietose patogesnės gynimuis.

Javo Seo •4
Ta^RTust^
JAP OBJECTIVI!

MILĖSr ■ n
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BONIHIS..'

MARIANAS 1$.

Londonas, kovo 6 d. — 
Reuters šiandie pranešė iš 
Bandoeng, jog olandai smar 
kioje kovoje atmušė iš Ban
doeng lygumų, kurias japo
nai bcvo vakar užėmę.
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Viršutiniam žemėlapy rodoma sąjunginiuxų kovos ei japonais Java saloje ir 
pakrantėmis. Žemutiniam žemėlapy rodom os kitur kovų vietos. Japonai praneša, 
sąjungininkų lakūnai japonus atakavo Wake ir Marcus salose. O TJ. S. praneša, 
vienas priešo lėktuvas arti Honolulu (Havajuose) išmetė tris bombas.

Stalinas svarsto vaistzb»aj*°ia. Marš. Rommelis
karą su japonais

Bernas, kovo 6 d. — Pra
nešimai iš Belgrado skelbia, 
jog gen. Dusan Trifanovič, 
buvęs Jugoslavijos karo mi- J 
nisteris, mirė nacių kalėj! į 
me Nurnberge.

ningumas, ryžtumas ir pa
siaukojimas šiandien yra bū 
tinas.

MOTERŲ 
REGISTRAVIMAS j

Anglijoje karo tarnybai 
jau seniau suregistruotos

Thomas E. Dewey, buvęs1 visos 20 iki 40 m. amžiaus 
distrikto prokuroras New moterys. Dabar pranešta, 
Yorke, kurs 1940 metais kad tomis dienomis bus re- 
siekė prezidentinės kandida- gistruojamos 18 ir 19 m. 
tūros, smerkia visus tuos, amž., moterys, o už poros 
kurie norėtų, kad U. S. ka- mėnesių, arba anksčiau, 16 
riuomenė nebūtų paskirsto ir 17 m. amž. mergaitės. Be 
ma po visą pasaulį, bet būtų : to vyrams kareiviavimas 
laikoma namie šalies apsau- nuo 41 metų padidintas iki 
gai. 45 metų amžiaus. Moterų

Anot Dewey, tuo būdu ka svarbiausias uždavinys už- 
ras nebūtų laimėtas. Ka imti vyrų vietos karo gamy- 
riuomenės daliniai turi būti bos fabrikuose.
siunčiami į visas pasaulio! Kalbama, kad ir Ameri- 
dalis, kur tik žinoma, kad kai nebus galima išvengti 
priešui bus smogtas smar- moterų registravimo, kai 
klausias smūgis. Visų vie- karas plačiau praplės.

Washingtonas, kovo 6 d. — į 
Gaunami valstybės departa- j 
mente pranešimai iš Mas
kvos duoda suprasti, jog I 
Stalinas esąs kaskart 1a- [ 
biau nepatenkintas japonų 
vyriausybe.

Iki šiol Washingtonas su
tiko su Maskvos nusistaty
mu, kad nesą prasmės rusų- 
japonų karui, jei bent būtų 
nors šiokia proga laimėti.

Stalinas dabar randąs, 
kad tęsimas dabartinės poli
tikos su japonais pasidarąs 
sunkus ir gal net neprotin
ga.

Pasak diplomatinių sluog 
snių, šiuo metu Stalinas su
sirūpinęs, kad laimėję pieti
niam Pacifike japonai galį 
pradėti karą prieš Rusiją 
ir todėl jis svarstąs ar ne- i 
geriau būtų, jei rusai pir
mieji imtųs iniciatyvos.

Pataria sujungti 
laivyną su armiją

Washingtonas, kovo 6d« — 
Išėjęs atsargon gen. Johnson 
Hagood, šiandie pareiškė, 
jog įvairiausių klaidų išven-, 
gimui, bendram nepasitikėji 
mui ir tarpusaviam pavydui 
išvengti Amerikos laivynas 
ir kariuomenė turėtų būtų 1 
sujungtos ir sudaryta viena I 
“saugumo ministerija”.

Jis pataria panaikinti lai
vyno ir kariuomenės sekre- 

J toriatus ir jų vieton paskir
ti viena laivyno karininką ir 
vieną armijos karininką, ku 
rie priklausytų nuo saugu
mo ministerio, o šis būtų at 
sakingas Prezidentui.

Washingtonas, kovo 6 
d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas pasirašė $32,- j 
762,737,900 apropriacijos 
įstatymą, ši suma didžiau ' 
sia istorijoje, skiriama 
kariuomenei, “ lendlease” į 
paramai ir jūrininkystės 
komisijai.

Kiek anksčiau atstovų 
rūmų komisija priėmė įs
tatymą, pagal kurį vals
tybė skolų riba pakelta 
nuo $65,000,000,000 iki 
$125,000,000,000.

Sąryšyj su šiuo įstaty
mu iždo sekretorius Mor
genthau pareiškė, jog jo 
nepravedus karas gali bū
ti baigiamas ateinantį mė 
nesį, nes nebus užtenka
mai pinigų jį finansuoti.

išvyko pas Hitlerį
Kairo, kovo 6 d. — Šian

die pranešama, jog feldmar
šalas Rommel, kuris prave
dė sėkminga kontrataką 
prieš britus ir vėliau buvo 
sulaikytas Libijos dykymuo 
se, šiomis dienomis išvyko 
konferencijoms su Hitleriu.

Rommelis išvykęs vasario 
26 dieną ir tą pačią dieną 
Vokietijon iš vyko nacių 
karo attache Turkijai iŠ An 
karos.

Tuo tarpu britai skelbia, 
jog Libijoje paskutiniuoje 
laiku esą ramu.

Kinų partizanai 
nukovė 150,000 
japonų.

Chungkingas, kovo 6 d. — 
Kinijos 2,000,000 partizanų, 
kurie pravedė kovas Kinijos 
gilumoje — net iki Mndžiu- 
rijos — nukovė ar sužeidė 
150,000 japonų karių ir už
grobė didelį kiekį karo reik
menų. šie žygiai vykę per 
tryliką mėnesių.

Šios mažos partizanų gru 
pės dalinai sudarytos iš re
guliarių kariuomenės dali
nių, per šį laiką pravedė 
4,800 paskyrų atakų.

Prancūzų dirbtuvės 
gamina naciams.

New Yorkas, kovo 6 d. — 
Informuotieji Amerikos in- 
dustrialistai šiandie pareiš 
kė, jog britų bombanešiai 
savo atakoje Paryžiaus apy 
linkėję bombardavo tas 
Prancūzijos dirbtuves, ku
rios šiuo metu vokiečiams 
gaminusios tris kartus dau 
giau reikmenų, negu prieš 
Prancūzijos pralaimėjimą.

Jų pareiškimu dauguma 
Prancūzijos dirbtuvių dirbo 
tik 40 ar 45 valandas į sa
vaitę prieš pat Prancūzijos 
pralaimėjimą, bet vėliau šios 
darbo valandos buvo pratęs 
tos iki 24 valandų į dieną 
ir septynias dienas į savai
tę.

Vatikano Miestan, kovo 6 
d. — Po trumpos ligos Po
piežius Pijus dvyliktasis pa 
skelbė, jog kovo dvylikta, jo 
karūnacijos trijų metų su
kakties proga, planuojama 

1 specialios apeigos.

Kanados uostas, kovo 6 
d. — Du sąjungininkų tan 
keriai savo pajėgomis po 
kovos su priešo submari
nai atvyko į Kanados uostą. 
Vienam tankeriui padaryta 
milžiniška skylė šone.

Maskva, kovo 6 d. — Ru
sai šiandie paskelbė, jog po 
smarkių ir kruvinų kovų 
sovietų kariuomenė užėmusi 
Jukonovą, fortifikuotą mies 
tą prie Ugra upės, 120 my
lių į pietvakarius nuo Mas
kvos ir tuo būdu sustiprinu
si Rževo-Viazmos apsupimą.

Tuo pačiu laiku rusų ka
riuomenė ir artilerija tebe- 
naikina apsuptąją šešiolik
tąją armija Staraja Rusa 
sektoriuje.

Rusijos radio paskelbė, 
jog pereitą naktį vokiečiai 
orlaiviai atakavo Maskvą, 
kur įvairiose vietose numes 
ta bombų, bet padarytieji 
nuostoliai labai nežymūs. 
Sostinės apylinkėje pašauta 
keturi nacių orlaiviai.
Žuvo 1,000 nacių

Centriniam fronte, pasak 
tusų, žuvo 1,000 nacių ir 
prie Jukovo nukauta virš 
500 vokiečių.

Šiose vietose besitraukda
mi vokiečiai palieka savo 
sužeistuosius ir Juknove ru 
sai rado neišsprogdintus 
amunicijos sandėlius.

Penkiasdešimt mylių į 
šiaurvakarius yra vokiečių 
rankose Viazma ir aštuonia 
sdešimt mylių į šiaurę nuo 
Viazmos yra Rževas.

U. S. konsulai Man
žuriįoj internuoti

Washingtona8, kovo 6 d. — 
Šveicarijos vyriausybė pra
nešė valstybės departamen
tui, jog Amerikos konsulai 
Harbine ir Mukdene, Mand- 
žiuroje internuoti jų pačių 
gyvenamuose namuose.

Į Internuotiesiems konsu 
i lams neleidžiama turėti ra
dio ir susisiekti su kitais 
laidžiama tik per sargybą 
ir vertėjus.

Britai tebesilaiko
Burmos pozicijose

Londonas, kovo 6 d. — 
Kariniai sluogsniai šiandie 
pareiškia, jog britų pozici
jos Burmoje per paskutinią
sias tris dienas nė kiek ne- 
pablogėjusios ir Rangoonas 
ir Pegu tebėra britų ranko
se.

Šie sluogsniai pripažįsta, 
kad britų pozicijos yra rim
tos, bet pabrėžia, kad jop

Bandoeng, kovo 6 d. — 
Šiandie paskelbtą, jog olan 
dų ir sąjungininkų apsau
gos pajėgos išvyko iiš Bata 
vijos, pirma buvusios Olan
dijos Rytų Indijų sostinės.

Japonų kariuomenė užė
mė visą šiaurvakarinę Javą 
ir beveik perkirto salą pu
siau, užimdami Jokyakartą.

Skaičiumi perviršyti salor 
gynėjai pasitraukė iš Bata- 
vijos, kad gedėtų sustiprin
ti savo gynimosi linijas pa
togesnėse vietose. Spėjama, 
jog šios naujosios pozicijos 
bus kur nors Javos aukštu
mose prie Bandoeng.
Per dienas be poilsio

Karo vadovybės komuni
katas pareiškia, jog dėl prie 
šo perdidelio skaičiaus ir 
gausios aviacijos sąjungi
ninkų kariuomenė negavo 
jokio poilsio per dienai ir 
šiuo metu yra labai nuvSt 
gę-

“Visa tai sudaro situacij;. 
rimtą, bet ne be vilties”, pa 
reiškia komunikatas.

Jokyakarta, kurioje yra 
130,000 indonėzų ir apie 
6,000 europiečių, randasi ry 

! tinės Javos viduryje ir yra 
I apie 15 mylių nuo pietinių 
i Javos pakraščių.
Bandoenge girdis armotos

Olandų komunikatas te 
pamini tik šias dvi vietas — 
Bata viją ir Jokyakatrą, ku 
rios patekusios priešui.

Tuo tarpu Bandoeng, kur 
sukoncentruotas šiuo metu 
visas dėmesys šiandie girdė 
jo armotų šūvius. Manoma, 

I jog apie šią vietą ir bus su
koncentruotas sąjungininkų 
pasipriešinimas japonams, 
nes šios vietos apsuptos au
kštais kalnais ir sudaro pa
togias gynimosi pozicijas.
Batavija okupuota

Olandų žinių agentūra 
praneša, jog manoma, kad 
Batavija yra arba okupuota,

(arba netrukus bus užimta.
Tuo tarpu Japonijos radio 

i paskelbė, kad japonai Bata- 
viją užėmę vakar 9:30 vai. 
vakare.

Nubaustas nacių 
agentas Amerikoje

Washingtonas, kovo 6 d. —• 
George Sylvester Viereck, 
kurį vyriausybė kaltino pa 
naudojant kongresą skleidi
mui nacių propagandos pri
pažintas kaltu neužsiregis 
travęs svetimos valstybė? 
agentu ir už tai jam gręsia 
nuo dviejų iki šešerių metų 
kalėjimo ir $3,000 piniginės 
baudos.

nėra nė kiek blogesnės už 

pirmykštes.

Pranešimas iš Mandalay 
skelbia, jog britų kariuome
nės štabas Rangoone nepra 
nešė apie jookį pozicijų r»'» - 
sikeitimą.

*Ž.- 5:
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Pavyko (Vas. 16) minėjimas, išneštas protestas 
prieš užgrobimą Lietuvos; aukos Am. R. Kryžiui.

Kovo 1 d. Lietuvių Audi- Judamieji paveikslai
torijoj pastangomis katali 
kiškų draugijų, įvyko pami 
nėjimas Lietuvos Nepr'.klau 
somybės (Vas. 16). Publi 
kos susirinko gana skait
lingai. Programa vakarui

Buvo rodomi dykai Myko 
lo Butkaus vas. 28 d., Lietu
vių Auditorijoj. Paveikslai 
gražūs. Garbė čia gimusiam 
ir augusiam jaunuoliui, ku-

. . ris pašvenčia tam savo laipaįvairinta, norą gre.ta. nu- jr Jo t8vas
rengta, buvo įvairi. Įžangos . , , , . .b , * ® . las buvo stambus bažnyčiosnebuvo. Am. Raud. Kryžiui ir draugijų rėmėjas. Sūnus 

irgi nepasilieka.
Šv. Baltramiejaus 
Šv. Juozapo draugijų 
susirinkimas

Savininkų Lietuvių Audi-

NEMALONIOS ŽINIOS MOTORISTAMS

aukų sudėta $50.11.
Programa susidėjo iš Šv 

Baltramiejaus choro ir pa
rapijos mokyklos vaikų, dai 
nų, lošimo ir t. p. Visi atsi-
žymėjo. < Savininkų Lietuvių Audi- Kainų administratorius Leon Henderson U. S. sena-

Vakaro kalbėtojais buvo f tori-i'os metinis susirinkimas tQ aįškina apie didelį gumos trūkumą. Jis
klebonas kun. J. J. Cužaus-1 !v>’k8 4» ^kmadienį 3 vai. 
kas. Jonas Jakutis Jr.. ir iPiet<i 8avo name' Bus 
svečias kalbėtojas kun. dr.
A. Deksnys iš Chicago. Jau
nas, iškalbus kun. Deksnys 
nupiešė praeitį ir dabartinę 
padėtį tėvynės Lietuvos. 
Kun. Čužauskas Lietuvos 
Nepriklausomybės 
plačiai apibudino, 
paminėjimas visais

sakė, kad civiliniai gyventojai karo metu nė vieno gu
mos svaro negalės gauti. Be to, gal dar ir civilinių au- 

išduotas metinis raportas ir tomobilių vartojamoa padangos bus rekvizuotos, 
svarstomi kiti svarbūs sve-

Budriko programa 
iš WCFL

Nepraleiskite rytoj, t. y. 
sekmadienį Budriko radio 
programos iš stoties VVCFL, 
1000 kil., nuo 5:30 vakare. 
Išgirsite gražių dainų, ku
rias dainuos Birutės choras, 
vadovystėj J. Byansko. So- 

i listė Jadvyga Gricaitė išpil- 
! dys keletą gražių numerių 
su orkestrą o didžiulė or
kestrą palinksmins visus 

1 puikiais muzikaliais kūri
niais.

Taipgi išgirdė naudingų 
pranešimų iš biznio pasau
lio, kuriais galėsite pasinau
doti ateinančią savaitę, Lan- 
kydamies į šių programų 
leidėjo, Jos. P. Budriko ra 
kandų ir radių krautuves, 
3241 ir 3409 S. Halsted St. 
Chicagoje. K. S.

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Docior's prescription calli I 
Meintare, tlMuaanda nov palllatv terrlble n- 
currltig attacks of cl.uklng, kaspinu, coush- 
lng, wneeslng Bronchlal Aštunta by belplnf 
nature remove thlck exccss mucus. No dopes, 

no tnjectlons. Just tasteless.
fileasant tablets. The rupld. de'.igtitful pal- 
latlve actlon commonly helps nature bring 

velcome sleep—a “Ood-scnd " A prlnted 
guarantee wrapped around each packaga ot 
Mmdaov insurrs an lupiedlate refund of 
the I«B cost unlaaa vou are eonipietelT aat- 
faflid. You have everything to galn and

K h ing to tose Bnder this posltlve money 
k narantee eo get Mradaee from your 
druggist today tor only (Oc. ' f

tainės reikalai.

Resolution

Enrikas terested in the outcome of l lano Roosevelt, President
this war and in the status of the United "States of

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 1

Jxa dabar Kailio |>tt ktl vieno au ba

dvigubinio regėjimo akinius, pi įtaikin

tu* gra tinusiuose frėinuoHe. su aklų 

Išegzaiiiliiaviimu viakų

už tiktai .............................................................

ARCWAY AKINIAI. \ leo 

Ne mažiau — nedaugiau ..

$4 75 
$10.00

CH.Al’MAN OPTICAL CO.
Not Ine.

230 S. Halsted St., prie Jackson 
Tel.: MONrue 273-1. l-t.-ųrta 1U11 
AtBineftklte ft) skelbimą lr gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Solutlon.

Adopted at a mass meet- 
reSkšmę j ing held by Lithuanian Cat- 

žodžiu,1 holic Societies of Waukegan, 
atžvil- in celebration of 24th In-1 rican Lithuanians.

,-iais pavyko. Ant galo iš-' dependence of Lithuania on N0W THEREFORE
nešta protesto rezoliucija March 1, 1942 at Lithuanian jrp RESOLVE- That
prifš Lietuvos okupaciją. Auditorium 901 South Lin- 
Mes nenorim jokio svetimo coln Avenue, VVaukegan, 11- 
jungo, mes kariausim iki linois.
paskutinio už demokratiją,, WHEREAS, the attention hope that Soviet Russia will 
už Amerikos laimėjimą irjof the meetįng wag caned renounce those claims to 
laisvą Lietuvą. to February 24th, 1942 Lithuania and will thereby

Anglų spauda (Waukegan issue of the Chicago Sun, avoid the possible stigma

of the Republic of Lithua-Į America; the Honorable 
nia. Intimation such as that' CVinaton Churchill, Prime 
as that referred to above, Minister of Great Britain; 
depressed the spirit of Ame- Sir Stafford Cripps, Memb

er of the British War Ca- 
gĘ binet, and to the American 
the į Pre8»-

Done at VVaukegan, Illi
nois, this lst day of March 
1942 A. D.

Sydney, kovo 6 d. — Mi-' 
nisteris* pirmininkas John 
Curtin įteikė parlamentui 
proklamaciją, kuria visi Au 
stralijos vyrai iki 60 metų 
amžiaus gali būti šaukiami 
karo tarnybai.

DR. SEIMĄ SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIKI N ĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, I1L 
TeL: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniua 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

HoausnH

American Lithuanians main- 
tain that Russian claims are 
unjust, and, therefore, they

News-Sun) gražiai atsiliepė which carried an article to 
į rezoliuciją straipsniais: the effect that Sir Stafford 
“Oppose Soviet Baltic' Cripps, member of the Ca- 
Claims”, “Lithuanian Socie binet of Great Britain, urg- 
ties Call on Russia to Re- ed the Government of the 
nounce Ambitions Against Baltic States, and that So 
Lithuania”. i viet Russia desires Lithua,

nia and the other BalticMums, lietuviams, tik ir 
reikia kuo plačiausio gar- 
sinimos. Juo daugiau pana
šių susirinkimų bus, juo 
daugiau mus veikėjai darbo 
parodys plačiam pasauliui, 
kad mes, kaipo geri Ameri
kos, čia gimę, ir ateiviai pi
liečiai, neužmirštam ir savo 
tėvų krašto, tuo bus geriau. 
Dabar laikas kelti balsą. 
Vėliau, gal, bus per vėlu 
matyti mūs tėvų šalį Laisvą 
ir nepriklausomą.

Rezoliucija pasiųsta S. V. 
prezidentui Rooseveltui ir 
kabineto nariams. Tekstas 
rezoliucijos telpa žemiau. 

Aukos Am. R. Kryžiui

of aggression from falling 
upon ber;

BE IT FURTHER RE
SOL VED: That loyal Ame 
rican citizens of Lithuani
an birth and extraction re- 
affirm their most earnest 
pledge to support, with all 
the means at their comand 
the fight of our CoUntry 

WHEREAS, the forego- the United States of Ame-Į 
rica, to defeat her enemies, 
Nazi Germany and the Nazi 
dominated forces of Japan 
and Italy.

BE IT FURTHER RE
SOLVED: That copies cf 

principles of the United Ne-. this re9oluUon u sent to 
tions and The Atlantic I Honorable FranWin De. 
Charter, and

States to be acknowledged 
as part of her territory, and

ing claim of Soviet Russia 
and the attitude of Mr. S. 
Cripps, if true, are contra 
ry to the principles and po 
licies of our Democracy, and 
are likewise iflgainst the

WHEREAS, approximate- 
ly one fourth of the Lith
uanian nation resides in the 
United States, and in view 
of the fact that Lithuanian 
immigration to the United 
States is comparatively re-

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CBNTRINIS OFISAI:
S133 SO. HALSTED ST

Sekantieji aukojo Ameri-1 cent, almost every Lithua-Į g.^
kos Raud. Kryžiui. $5.00: nian family has c'.ose rela- 
Morta Riškienė; $2.00 Ieva tives living in Lithuania 
Žiaugrienė. Po $1.00: Pra- and is, therefore, keanly in- 
nas Rumšą, Mar. Gelbudie

vai- vak. ___
TaL OALonM 6877 

134 NO. LA SALLE »T.. 
Raam 2014 TaL Stata 7O7>

Lithuanian Independence 
Day Committee

(Signed) A. J. Sutkus 
Chairman

(Signed) G. P. Kukantis 
Secretary

i

tcrudll* fif-g »wiojhg
-««td |hnrj«ii<n„ našu sfukuao
•sninotmm sni^impnmjs opXa 
jf vfąq|»« „yna-jfJJi
-Jaiunoo,, oių# ns 8«tn|xnHjq 
-gi -aiojaiSTiK ns ajp<ap)iid 
— jnrajniAruatTkJ miiauo

saiasiiN 3»os
JJI1S-9NIH3I

DR. VAITUSH, OPT.
Tūkstančiais žodžių nenu

veiksi tiek. kiek geru dar-
bu. H. Ibsen

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik rien pora aklų vigam gy
venimui Saugokit Ja* IMiternl 
tfteksamlnuotl Jaa modaratfklangta 
mat oda kuria rag»Jtw»e mekaJaa 

gali gutrllrtl
M KETAI PATYRIMO 

prlrtaklnae akintų, karte palaima

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

OPTOMBTBIOTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampan 18-taa
Peletonaa OAMAL 0SU — Ctggaca 

OFISO VALANDOS -
Kaedtaa » M e. m. tkl ».»• v. m. 

Treū lr Mt: »:•• a m. IkiVlM p. m

LIETUVIS 
4JUV GYDYTOJAS 

»FCI At.fRTAfc

30 aietų
taisyme Ir gydyme 

GKRAI PRFTAfKIATI AKINIAI 
pataisys kreivai akla, trum parepyatg 
Ir tallreryMp;
palengvinę aklų Įtempimų, prakaltos 
galvos akaudCJtaaa, svaigimų tr aklų 
karūtj.

MODERNIASIA181, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

ūpectaJO atyda atkreipiama J valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada ralkla 
VALANDOS:

10-taa tW l-taa valandos kasdien. 
Aakmadlantala pagal ratartį.

4712 So. Ashland Avė.
M. YAKDS U7Ž

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne 

Bee. teL: HEMlock 8150

TsL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GVDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Westera Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 1U I 
Nedėlilmis pagal sutartį.

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniaia tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Ofiso taL VIRgiai* 9036 

Rasidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
SVfninRIHO Ri SVlOlAdAD 

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

Trečiadieniais pagal sntartj.

nė, Jonas J. Jakutis, Aug. 
PtoŠkausk&s, Jonas Jocius, 
Jonas Pocius, Stan. Kaspa
ras, Pet. Dabašinskas, Ant. 
Būdžius, Jonas Zekas, Sr., 
Pranas Jonaitis, dr. Jonas 
A. Zekas Jurgis Naujokas, 
Pr Kazdelevičia, Vincas 
Buksas, kun. J. Čužauskas, 
J. Norkienė, A. Mazrimie- 
lū, Marijona Uksas, M Buk 
sax, Stef. Jonaitis, Magda- 
let ra Navickienė, J. Kačins
ke s, N. Mickus, A. Paluc- 
kas, Mykolas Stulginskas, 
M Vincevičienė, Rozalija 
Butkus Jurgis Stumbris, 
Juozas Kuzmickas. Kiti ai 
kojo smulkesniais. Vakaro 
vedėju buvo A. J. Sutkus.

GERKIT TIK GER4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį ahj, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Neciar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
Z259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

Rea. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. OROvehill 0611 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—« vak. 
Ketvirtad. ir Nedėlionia ep-ūtama.
2423 VVest Marųuette Rd.

Tetofoua: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2r00 iki 5:00 vai. po piet tr 

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St. 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal nutartį. 

Rea. telefonai SEEley 0434.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

i. i.
OFISO VALANDOS 

Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2017 So. VVestern Avė.
Tel. CANaI 7171 

Nuo 8 val. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel.......................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, Iii.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vai. vak.

Sekmad. nuo 1U iki 12 ral. ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. STRIKOL’IS
rHYSIGZAH AND SURGEON 

> 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARde 4787 
Namų taL PROepeat 1936 

l TeL YARda 5921.
Rea.: KENvvood 6107.

Tel. OAMal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2&I West Cermak Rd. 

Valaadas: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Tel. REPubUc 7868

TaL OAMal 9267
tel.: PROepect 6659

DR. A. JENKINS
* (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PRO^ect 6737 
Namu telefonas VTRcinia 2421

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDiray 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 VVest 63rd Street

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo
756 West 35th Street

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182! So. Halsted Street

ReeMencįja: 8609 Se. Artealan Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

• iki • vai vekara

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

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDrie 2868 

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

Nedėliomia Pagal Sualtarimą

OflM ir Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 8o. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

KaMdlen, lAklrlant Sekmadlenhia —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet ir nuo 7 Iki

M : .70 vn.1 vakaru 1.1 
Sek mid len lala paupį I ausltarltnų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”



šeštadienis, kovo 7 d., 19-12 D B A V d A B 3

KA TURĖTUMĖM ŽINOTI APIE DANTIS DIDVYRIO MOTINA
=F

Rašo dr. G. I. Bložis

Dantys, reikalingi tinka 
mos priežiūros, kad jie ga 
lėtų atlikti savo uždavinį. 
Visuomenė yra linkusi ma
nyti kad dantims nereikia 
rūpintis iki jie nepradeda 
skaudėti. Senovėje buvo ma
nyta, kad dantys yra kie
tas, suakmenėjęs, savotiš
kos rūšies kaulo gabalas ir, 
kaipo tokiu, nereikia rūpin
tis iki jis nepradeda gesti. 
Tai yra didelė klaida, užsi 
likusi nuo senovės.

Kada ir kas turi pradėti 
rūpintis su dantimis?

Ne kas kitas, kaip tik 
motina. Kadangi gyvybei, e- 
sančiai pas motiną, šešių 
savaičių dantukai pradeda 
formuotis. Gal būt, skaity
tojui bus naujiena kai pa
sakysiu, jog dantys pirm 
pradeda formuotis, negu jų 
palaikytojai kaulai. Nors 
dantys turi panašią medžia
gą, kaip kaulai, vienok ne
turi bendros funkcijos ir 
ataugimo ypatybių, kaip 
kaulai. Būtent kaulas pa
žeistas, su tinkama priežiū
ra, vėl sugija bei atauga per 
tūlą laiką, bet dantys pažeis 
tas bei papuvęs nebesugija 
savaime ir ko ilgiau lauksi, 
tai daugiau supus. Taigi, 
norint dantis turėti sveikus,

reikia laikas nuo laiko aty 
džiai apžiūrėti, o pastebė
jus skylutę tuojau užtaisy
ti iki ne išpūna per daug. 
Kuomet dantis yra daugiau 
išpuvęs, tai dantistui yra 
blogiau užtaisyti ir dantis 
yra menkesnis, kadangi dan
tims labiau išpuvus pasida
ro plonas danties kraštelis 
ir skaudžiau pakandus leng
vai išlušta, gi vėliau ir už
taisius išpuola.

Dar viena ypatybė, dan 
tis ištraukus, jųjų skylutes j 
žandikauliuose skubiai už- Į 
auga, o vėliau ir net išdyla 
ir jųjų pėdsakai, tarsi visai 
dantų nebūtų buvę. Kitais1 
žodžiais tariant dantų bū-' 
tinybė lieka prašalinta, i- 
dant žmogus galėtų gauti 
dirbtinus sau dantis.

Dantis galima palyginti 
prie pavasario gėlės. Gėlę 
pasodinus jei ją atydžiai 
prižiūrėsi ir laistysi, tai ji 
augs, bus graži ir dailiai 
žydės. Taip ir su dantimis. 
Jei dantis tinkamai prižiū
rėsi, valysi ir atkartotinai 
juos pataisysi, tai jie žydės, 
žibės ir sveiką gyvenimą 
gyventi padės. O jei priežiū- 
nuvytusią gėlę išrauti ir iš- 
ros nebus, tai turėsi kai tą 
mesti.

Įvertinam jo 
nuoširdumą

188 kaliniai paroliuota
Illinois valstybės parolių 

boardas nusprendė paroliuo- 
ti 188 kalinius iš ^valstybės 
bausminių įstaigų. Kitiems 
115 kalinių paroliavimas ne 
pripažintas.

KAIP CARŲ ŽANDARAI BOLŠEVIKAI NAIKINO 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ARCHYVUS

Atsiųsti iš Maskvos bolševikų "cenzoriai" 
visu įnirtimu puolė knygynus, archyvus
Per Kauno radiją buvo 

perduotas pranešimas, kaip 
iš Maskvos atsiųsti bolševi
kiniai “specai” naikino Ne
priklausomosios Lietuvos 
archyvus ir knygas. Nuo
1940 m. gruodžio mėn. iki
1941 m. sausio mėn. Kaune 
siautėjo kažkoks Kopeičik, 
kuris išvežė Maskvon visus 
Nepriklausomosios Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos archyvus. Ten pat buvo 
išvežti kai kurių kitų įstai

gų archyvai, be to, archy- i 
vinė medžiaga, surasta Pa-1 
žaislio vienuolyne. Daug ža
los lietuvių knygynams pri
darė iš Maskvos atsiųstasis 
raudonasis vyriausias “cen. 
zorius” Procenko, kuris di
džiausiu įniršimu puolė kny
gynus, juos “valydamas” 
nuo “kontrarevoliucinės” 
literatūros. Iš viso šio mas 
koliškojo “kultūrintojo” au 
komis patapo net 423,639 
lietuvių knygų egzemplio-

Mrs. Seimą O’Hare iš St. 
Louis, Mo., kurios sūnus la
kūnas leitenantas Edward
H. O’Hare nutrenkė 6 japo
nų bombonešius Pacifike.

rių, kurios buvo sunaikin
tos, nes buvo religinio, tau
tinio ar idealistinio turinio. 
Į Vilnių atsiųstas kažkoks 
“specas” Klimov, iš Vrub
levskio bibliotekos pagrobė
I, 271 vertingą knygą, be 
to. 62 periodinius leidinius. 
Dar toli gražu nesurinkti vi
si duomenys, kiek kultūri
nių turtų buvo sunaikinta 
Lietuvoje bolševikų okupa
cijos’metu. Duomenis renka 
Kultūros Paminklų apsau
gos įstaiga. Laimei, bolše
vikai nesuspėjo “išcenzūruo
ti” Vilniaus ir Kauno uni
versitetų bihlibtekų. Dotnu
vos akademijos bibliotekoje 
bolševikai sudegino tik ke
lias knygas. Centralinės bib
liotekos Kaune bolševikai 
irgi nesuskubo paliesti, truk 
sta tiktai knygų, kurios bu
vo paimtos pasiskaityti, bet 
negrąžintos.

Per kelias savaites teko 
gana sunkiai sirgti ir toje 
sunkioje valandoje vienas 
lietuvis gydytojas dr. V. No- 
rak, iš mūsų kolonijos La
bai nuoširdžiai pasitarnavo.

Daktaras Norak yra tik’ SKAITYKITE “DRAUGĄ”
jaunas gydytojas, turi daug J________
šioj kolonijoj, tolimam Mel- 
rose Parke, pasitikėjimo.
Dr. Norakas turi savo ofisą 
adresu 10 N. Broadvvay Av.,
Meirose Park, III. ir tik šioj 
kolonijoj ar jis tik nebus 
vienintelis lietuvis gydyto
jas ir mums, lietuviams, tik
rai didelė garbė turėti darbš 
tų ir nuoširdų profesionalą 
mūsų tarpe. •

Šiuomi tariu didelį ir nuo
širdų lietuvišką ačiū dr. No- 
rakui. Į

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. Goethe

Dievas algas išmoka ne 
savaitėmis, liet kiekvieno 
žmogaus metų gale.

Olandų priežodis

Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

A. švilpauskienė

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 
krikščionis.

Laikas — tai amžinas ne 
pastovumas, amžinas bėgi 
mas nebegrįžtančion praei
tin.

A. + A.

s

Vieny Mėty Mirties 
Sukaktuvės

Smulkūs “Drauge” skelbi 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drao 
go’ “Classifled” skyriuje.

PETRONĖLĖ: BLOŽIENE

Mirė kovo 6 d.. 1942, 1 1:45 v. 
ryto. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno apie 30

metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų, dukterį Kotriną Ju- 
rauskienę <Jūrew), jos vyrą 
Otto Ir jų šeimą ir daug ki
tų giminių, draugų Ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California Avė. •

Platesnėms informacijoms 
šaukite lafayette 6386.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 10 d, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Die
vo Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa
žjstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę I)uk|ė, /.(Vitas ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius J. 
Liulevičius, Telef. lafayette 
3572.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

Al firma virš 50 m. tos pačio* 

Šeimynos rankose t

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

4B0fW>7 SOUTH HERMITAGE AVKNUK

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

BUY DEFENSE BONDS WITH THE S AVINO!

Radlo Programas — 10:00 vai antradienio ir šeštadienio rytais, 
Iš Stoties WHIP ( 1620 ). su p. Aaltlmleru.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

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

MODERNI IividlaA PARODA: 
4535 VV. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v, vak.; Aeitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

ANTANAS BACIUS

Mirė kovo 6 d., 1942 m.,
4:00 vai. popiet, sulaukęs gi
lios senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr.. Žvingių par., 
Kumščių kaimo.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą motei) Agotą (po tė
vais Shimkaitė): 6 sūnus — 
Anton Jr., Joseph. Daniel, Mi
chael ir Edward; 2 dukteris, 
Agnės ir Katherine; 4 mar
čias. Anna, Helen. Julia ir 
kucille; 6 anūkus; sesers duk
terį Oną Butvilienę Ir jos vy
rą Pranciškų ir jų šeimą: se
sers dukterį Sophie VVorkman 
ir jos vyrą Henry ir jų šei
mą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voj paliko daug giminių.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4700 So. Ridgeway Avė., tel. 
YARds 2038.

I.aidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 10 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekal
to Prasidėjimo Švč. Panelės 
par. bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Moteris. Sūitft.1, 
Dukterys, Marčios. Anūkai. Se
sers Dukterys Ir Giminės.

laid. direktorius John F. 
Eudeikls, tel. YARda 1741

.t

STANISLOVAS
KVIETKUS

Mirė kovo 5 d., 1 942 m.. 7 
vai. ryto. sulaukęs 27 nt. amž.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinėlę Marcijoną Ir tevelį 
Joną; 2 seseris, Bernice ir Ce- 
Cilla; brolį Steponą; tatas Ci
ną lasauskienę Ir jos šeimą 
(Watervliet, Michigan) ir Ma
rijoną Wistort ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių, draugi) ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
8949 Muskegon Avė. laido
tuvės įvyks pirmad.. kovo 9 
d.. 1942 m. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas ) švento 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldi) bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motinėlė, Tėvelis, 
Seserys, Brolis. Tetos, Gimhiės.

laid. Direktorius I. J. Zolp, 
telefonas YARda 0781.

t
A.

JOKŪBAS ŽVINGILAS
(Kilo Iš Vilkaviškio apskr.,

Alvito tais., Suvalkų reil.)

Jau sukako vieni 'melai, kai 
gailestingasis .Viešpats pašaukė 
iš mūsų tarpo mylimų ir bran
gų tėvelį. Jokūbą Žvingilą

Netekome savo mylimo kovo 
8-tą dieną. 1941 metais.

Non laikas tę iasl, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti, 
nes jo gilus, pasiaukojantis ir 
tėviškas prisirišimas prie Šei
mos. prie tikėjimo ir prie pa
reigos mums nuolat šviečia. Igli 
gaile: tingusis Viešpats suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mestf, atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, ir 
norėdami tinkamai pamlnėli jo 
mirties sukaktuves, užprašėme 
iškilmingąsias; gedulingas šv. 
Mišias už jo siela, kurios bus 
laikomos šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje (Gary. lnd ). pirma
dienį, kovo 9 d.. 8:00 valandą 
ryte.

Kviečiame gimines, draugus, 
kaimynus i.r pažįstamu® daly
vauti šiose pamaldose ir kartu 
tfu mumis pa/lmelsti už mūsų 
brangiojo tėvelio sielą.

Nuliūdę: Mot ris, Sūnai, Duk
terys ir kiti Giminės.

CLASSIFIED

HELP WANTED — VYRAI

DIE MAKEKS — patyrė prie Bake- 
lite moldu. “die east dies” Ir prie 
“gauge” darbų. Kreipkitės prie: 
MIDLAND DIE At ENORAVING CO.

1800 Bereniee Avenue

C O K E M A K E R S
A-1 : pilnai patyrę prie žalvario (bre- 
so).

ACE FOFNDRY CO.
1654) No. Kostner Avenue

REIKALINGI — Riveters — Bue- 
ker l'ns — Heaters -— ir Punchers 
prie "struetural" geležies Tiktai 
patyrę vyrai lai atsišaukia.

NEW CITY IKON VVORKS 
5401 So. VVestern Avė.

HELP VVANTED — MOTERYS

AI.TOMOBILU S
PARSIDUODA 1 942 DE SOTO 4 
durų sedan: 99% naujas; vartotas 
mažiau 3.000 mylių: balti tires. ra
dio, heater, defroster ir sėdynių ap
dangalai. Kaina $1,37 5 cash — ne 
ant mainų.

2267 NO. CLYBOI RN AVF,. 
(vienas blokas Į rytus rato

Ashland Avė.)

BARGENAS
PARSIDPODA — 2 fletų namas: 
lotas 50x136; atikas, maudynės ir

, tt. Tiktai 2 blokai nuo Katalikų 
bažnyčios ir mokyklos. Tiktai $800 
cash. Savininkas -— 1511 So. Kenll- 
vvortli Avė., Bervvyn, III. Atidaryta 
dėl inspekcijos nuo 3 iki 4 vai. 
po piet šiandien ir rytoj Sekma-
dienį.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATERKOS 
nrie Campbell Gandis Union Lock 
Stiteh mašinų. Kreipkitės prie:

F.RPENRF.CK & SEGF.SSMAN 
417 No. State Street

OPERATERKOS reikalingos: paty
rusios prie siuvimo moterių '‘slack” 
siūtų ir “house-ooats”. Pastovūs dar
bai, aukščiausias užmokestis.
H. HYMAN A CO.. 230 S. Franklln

PARSIDUODA "BUNGALOVV” po 
antrašu — 7114 So. Roekwell St.
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuokite dėl tolimes
nių informacijų šiokiomis dienomis 
šaukdami — 1)REXEL 3130.

CICERO REAL ESTATE
PARSIDUODA:
• 1629 So. 48th Court — 2 fletų 

mūrinis namas, abu fletai po 6 
kambarius, 2 boileriai. Kaina $9.500.

• 1 438 So. 50th Avė. —- Storas 
ir 3 fletai. mūrinis namas. Kaina 
$8,500.
• 1903 So. 4 9th Court — 6 kam

barių mūrinis bungalow. 2 karų 
garadžius. aliejaus šiluma. Tikras 
bargenas.

Dėl pasitarimo telefonu šaukite:
l4V\Mi<ln.le 7I73J Mr. Ilrake, arba 
Cicero 6405, M r. Cooke.

ALYVŲ PAKUOTOJAI
Patvrusieii — "piece work". Krelp- * 
kit.ėR prie:
MAWER - Gl’T.DEN - ANNIS, Ine. 

589 E. Illinois St.

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo maSinoms orte 
raterkos prie moterių dresiu. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOT/ER BROS.
2800 Wabansia Avenne

TRADE SCHOOLS

DARRIMVKAI YRA REIK AI,INGI 
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS 

Prie Visokią "Defenae'’ Darbą !
Vyrai tarp 18 ir 44 m. amž. išmokinti 

"vvaldlnv. tooi - 4te machtnlat. aerpw ma- 
rhtne. bo'ly and fender auto, dl-aej and 
avtntinn cnoatrurtlon" la'motftnkl-e vieną 
iš šią avarb’u nma’u žema n-te-nama kai
na nėr — CJrear Prretieal Shop Tralnlng. 
Kreipkitės p-le Mr. Herrpra.

GREF.R SHOP TRAINING
2024 So. VYnba-li — Caiumet 4600

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius pinklus. Talsvmaa 
naminių pinklu tai mūsų specialvbė. 
Rašvklte dėl “Free Catalogue” kai
na vi m o sąrašo.
Prisiuskite pinklus paštu “parcel 
post". _____

28 NO. LOOMTS STREET
Tel. MONROE 1897

_____ HF1P VVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANdolph 9488—9489

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo ( vtršmlnėtaa dar
bininkų pateškančias Įstaigas Ir | 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, nata rtl na jums 
pranešti darbo vlršlnlnkamo. kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi 
ankšto! vieto) kaino geri Ir pngel- 
daitaml darbininkai, bais Jums daug 
lengviau gamtl darbus .paalškėjant 
viršmtnėtoms informacijoms.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehiH 0142 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Rtreet
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. C A Nai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKA8 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. EAFayette 3572

ANTANAS M. PHTLLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

t
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

SM South Oaklry Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, cxcept Sundaya 

A member of the Catholic Press Association
8ub*erlptlont>: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00? One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumaratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse. Me
tams —• $6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7 .00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

x . Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
nsUus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Dešimtieji metai prie vairo
Prezidentas F. D. Rooseveltas kovo 4 d. pradėjo tre

čią terminą. Vadinasi, jau devynis metus išbuvo prie 
valstybės vairo ir garbingai pradėjo dešimtuosius. Ne 
vienam prezidentui neteko šiek metų išbūti valstybės 
priešaky, nes F. D. Rooseveltas yra pirmutinis išrink
tas trečiam terminui.

Dešimtuosius metus Prezidentas pradėjo tikrai gra
žiai ir pavyzdingai. Jis juos pradėjo

su malda už atstatymą teisingumo ir pastovios bei 
teisingos taikos tautų tarpe. Pirmiausia jis Šv. Jo
no bažnyčioj išklausė pamaldų, pasimeldė ir priėmė 
komuniją.

Savo atsakomingiems ir dideliems darbams Prezi 
dentas prašė Aukščiausiojo palaimos ir pagalbos. Jis 
meldė Dievo, kad Jis būtų vadovu didžiausios šio kraš 
to istorijoj krizės valandoje.

Nė vienam prezidentui neteko praleisti tiek daug ir 
savo krašto ir pasaulio sukrėtimų kiek prezidentui 
Rooseveltui. 1933 metais krašto vairą į savo rankas 
paėmė didžiausių ekonominių sukrėtimų metu Ameri
kos istorijoj. Veik visuose kontinentuose kilo didelių 
tarptautinių konfliktų, kurie, daugiau ar mažiau, lie
tė ir Jungtines Valstybes. Keliolika diktatorių paverg 
tų tautų kreipėsi į prezidentą vienokios ar kitokios pa 
galbos ir jos visos jame surado bičiulį, patarėją. Pa
galiau ir Jungtinės Valstybės buvo užpultos. Tie visi 
įvykiai reikalavo daug sumanumo greitos orientacijos, 
stiprios valios ir, žinoma, sveikatos. Žmogus, tiesa, 
šviesus, sumanus, taktingas, stiprios valios, tačiau ne 
stipriausios sveikatos ir ne be jaunas. Tačiau jis į eave 
nekreipia dėmesio. Jam rūpi krašto, žmonių reikalai. 
Jam rūpi atstatyti pasauly teisinga, pastovi taika. Jam 
rūpi apginti demokratiją, išlaisvinti pavergtas tautas. 
Tie visi milžiniško didumo darbai ir geležinę sveikatą 
galėjo pakirsti. Apvaizdos ranka Prezidentą Roosevel- 
tą tikrai prilaiko, nes jis dirba daugiau negu sveikiau
sias žmogus ir lengvai pakelia tą nepaprasto didumo 
naštą, kuri yra uždėta ant jo pečių.

Dievo Apvaizda ir toliau telaiko. Prezidentą Roose 
veltą, kurs taip drąsiai gina visų tautų ir visų žmonių 
teises, kurs tiek daug dirba ir rūpinasi visų žmonių 
gerove.

Jaunimo dvasinė puota
Lietuvon Vyčiai įgyvendino gražų paprotį kasmet su

rengti dvasinę puotą savo nariams šv. Kazimiero, mū
sų tautos globėjo, šventės proga, šis mūsų jaunimo or
ganizacijos pavyzdys yra sektinas. Visi lietuviai ka
talikai šv. Kazimiero dieną turėtų laikyti dvasinio ir 
tautinio atsigaivinimo švente.

Rytoj Lietuvos Vyčių kuopos, veikiančios Chicagoj 
ir apylinkėse, važiuos j šv. Antano bažnyčią, Cicero, 
išklausyti šv Mišių, in corpore eiti prie šv. Komuni
jos. Po pamaldų bus bendri pusryčiai. Tai bus mŪ3U 
jaunimo dvasinė puota. Į tą puotą L. Vyčiai užkviečia 
visus tikinčiuosius savo tautiečius. Jie nori, kad mes 
visi susijungtume bendroje maldoje j slvo tautos glo 
bėją ir maldautume, kad Jis išprašytų Aukščiausiojo 
išlaikyti mūsų tautą gyva ir išlaisvintų ją iš baisios 
priešų okupacijos. Be to, visiems reikia maldauti šv. 
Kazimiero, kad jis padėtų lietuviams, išblaškytiems po 
viso pasaulio kraštus, išlaikyti religines ir tautines 
brangenybes.

I •

Artimo meilės darbe
Lietiniu K k Labdarių Sąjungos X knoĮMt, Nekalto

Prasidėjimo Švč. Panelės parapijoj Chicagoj, rytoj iš 
kilmingai mini 25 metų sukaktį. Tą įvykį mini pamal-

l domis bažnyčioje ir bankietu salėje.

. tr* Aū G £1

Vadinamam Brighton Parke gyvena daug lietuvių. 
Jie turi tvarkingai vedamą parapiją, daug gerų drau
gijų, biznio įmonių ir visokių profesionalų. Ir, reikia 
džiaugtis, kad brightonparkiečiai ir vargšų neužmir
šo. Prieš 25'metus jie įsteigi labdarių kuopą, kuri bu
vo ir tebėra viena iš veikliausių sąjungos kuopų. Viaa 
eilė geraširdžių lietuvių nuo pat kuopos įsistegimo be 
pertraukos dirba krikščioniškosios artimo meilės dar
bus. Jie ne tik dirba, bet ir patys stambias aukas dėjo 
ir deda tai ligoninei, tai ūkio nupirkimui, tai senelių 
prieglaudai statyti, tai šiaip jau varguoliams sušelpti. 
Ir paskirų narių ir, apskritai, visos kuopos nuopelnai 
lietuvių labdarybei yra tikrai stambūs. Jais džiaugiami 
Bažnyčia, džiaugiasi lietuvių visuomenė, o ypač džiau
giasi visi tie, kuriuos kuopa pavalgydino gydė, pasto
gę suteikė. Ir patys kuopos veikėjai nesigaili dirbę ir 
aukoję, nes tuo artimui pasitarnavo ir Dievo įsaky
mą vykdė.
e

Svarbus Chicagos arkivyskupo atsišaukimas
Prašo aukų nuo karo nukentėjusiems. Rinkliava kovo 
15 d. Dalis aukų eis ir badaujančių lietuvių šelpimui. 
Rytoj arkivyskupo atsišaukimas bus skaitomas viso
se bažnyčiose.

Jungtinių Valstybių vyskupai pernai kreipėsi į ti
kinčiuosius savo diecezijose prašydami pašalpos ken
čiančioms karo aukoms ir kenčiantiems religijos per
sekiojimą visuose pasaulio kraštuose. Atsiliepimas bu
vo labai duosnus — daugiau kai milijonas dolerių bu
vo suaukota. Beveik viskas iš šio fondo buvo išdalinta 
daugumoje per Šventąjį Tėvą, Popiežių Pijų XII. Tik 
Dievas težino, kaip didelė labdarybė buvo atlikta. Vi
soj mūsų didelių labdarybės darbų istorijoj ši yra žy-, 
miausia. Be įsteigtosios seminarijos Meksikos katali
kams, kurią užlaiko Jungtinių Valstybių vyskupai, mes 
pasiekėme visus pasaulio kenčiančius žmones, suteik 
darni žymią išmaldą. Vėliausiu laiku, po Pearl Harbor 
užpuolimo, vyskupai susidūrė su Honolulu vyskupo pra 
šymu skubios pagalbos. Džiugu, kad jie turėjo gali
mumų iš šio fondo pasiųsti jam didoką sumą.

Pasaulio būvis pasunkėją ir šiandien mes susiduriam 
ne tik su šauksmu pagalbos kitų kraštų nuo karo ken
čiančioms aukoms, bet mes turime būti pasirengę bet 
kuriuo momentu teikti skubią pagalbą reikalingiems 
atsitikime katastrofų mūsų pačių teritorijose ir pose
sijose. Labdarybė nedaro skirtumų tarp tautos^ sf&f-’ 
vos ar rasės, bet ji pasidaro skubesnė pareiga, kuomet 
iškyla jos reikalas mūsų pačių šeimoje. Kad t£sti lab
darybę kuria mes rūpinomės teikdami fondus Šventa
jam Tėvui, kad lengvinti nuo karo kentančių aukų kan
čias ir religinio persekiojimo aukas, Jungtinių Valsty
bių vyskupai Laetare Sekmadienį arba ketvirtą gavė
nios sekmadienį prašo tikinčiųjų duosniai aukoti sa
vose diecezijose. Mes didžiuojamės, kad šioj didžiojoj 
pasaulio katastrofoj mūsų šventasis Tėvas turi gali 
mumų ištiesti kenčiantiems gailestingumo ranką ir 
mes teisingai didžiuojamės galėdami pripildyti jo ran
kas su savo išmalda ir mes nenorime, kad būtų pasa
kyta, jog mes ne tuojau ir ne gausiai atsanėm į atsi
liepimus, bet kokioj aplinkumoj pasiekusius Bažnyčią 
Jungtinėse Valstybėse pagelbėti kenčiantiems savose 
teritorijose ir posesijose. Niekuomet negali būti gar
bingos taikos, jei meilė neįeis ją steigiant. Tik prieš 
pora mėnesių Šventasis Tėvas pasakė, kad atstatant 
taiką jis labiau pasitiki meile negu teisingumu. Kur 
gali surasti kitą idealą, kurs sujungtų tautas draugiš
kume, jei ne krikščioniškame broliškume Kristuje, kurs
pasiekia mus nuo Kalvarijos Kryžiaus. Bažnyčia šio
mis dienomis turi duoti pasauliui krikščioniškojo bro
liškumo vaizdą ir mes tai darome savo labdarybės pa
galba. Tai yra taip didelė mūsų religinio gyvenimo da
lis, kaip ir klūpoti maldoje bažnyčiose. Pagonų apaš
talas neabejojo prašydamas pagalbos kenčiantiems pa
gonims Jeruzalėje ir šv. Ciprijonas beveik neapgalvo
tai ištuštino savo bažnyčios iždą šelpti savo kenčian
čius brolius kituose kraštuose. Nepaisant daug naštų, 
kurias mums uždeda šiomis dienomis patriotizmas, mes 
turime surasti meilę kenčiančioms karo aukoms ir per
sekiotiesiems dėl tikėjimo.

Mes įsakom kad visose arkidięcezijos bažnyčiose per 
visas Mišias sekmadienį kovo 8 d. ir sekamą sekma 
dienį būtų prašoma tikinčiųjų aukų nuo karo kenčian
čioms aukoms ir persekiotiesiems dėl tikėjimo ir kad 
Leatare Sekmadienį tos išmaldos būtų renkamos per 
visas Mišias. Kadangi reikalas yra skubus, mes pra 
s ome Kunigų Klebonų savo parapijų išmaldas prisiųsti 
taip greit kaip galima, kad mes galėtume jas tuojau 
pasiųsti Vyskupų Komitetui jų išdalinimui ten, kur iš
kyla reikalas.

Prašydamas Tamstos, Kunige Klebone, stipriai ape 
liuoti į sa vo žmones gausiai aukoti šventam tikslui, 
mes prašome Dievo laiminti jus ir juos apipilant turtin
giausiomis Savo malonėmis.

Ištikimai jūsų Kristuje
t Samuel A. Stritch,

Chicagos arkivyskupas.
Šv. Kazimiero šventėj, 1942,

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 7 d.)

šeštadienis, kovo 7 d., 1942

Austrija prieš Ameriką. ..
Austrijos vyriausybė neigia
mai atsakė į Jungtinių A- 
merikos Valstybių jai įteik
tą ultimatumą. Ji nematan
ti reikalo stabdyti submari- 
nų veikimą, nes tai, jos ma
nymu, esą reikalinga.

•
Karas neišvengiamas.....

Anglijos ir talkininkų spau
da plačiai rašo apie Ameri 
kos santykius su Vokietija, 
pastebi, kad Jungtinės Val
stybės ar vėliau ar anks
čiau turės paskelbti karą 
Vokietijai.

Badas Airijoj.... Anglijos 
spauda rašo, kad visoj Ai
rijoj trūksta maisto. Vien 
tik Dublino mieste badmi- 
riauja 41,000 šeimynų.

•
Rusijos būvis blogėja......

Švedijon pranešta, kad Ru 
sijos būvis kasdien eina blo
gyn ir ekonominiu ir poli
tiniu atžvilgiu. Nežiūrint di
delių valdžios griežtumų, 
sąjūdis prieš carą smarkiai 
plinta.

•
Nauja knyga... Kun. dr. 

A. Staniukypąs yįleido nau
ją knygą (vertimas’is pran
cūzų kalbos) “Dvasiško gy 
venimo vadovėlis” 409 pus 
lapių.

Po svietą pasidairius
PASAKA APIE AVIN£, 
KURIS PATEKO 
VILKŲ GAUJAI

(Pabaiga)

Sužavėtas tuo vilko man
dagumu, avinas sušaukė avi 
nų mitingą ir išdėjo visą, ką 
buvo girdėjęs iš vilko.

Visi senesni avinai tik nu
sijuokė, išgirdę pranešimą 
apie vilkų ir avinų koopera 
ciją ir pareiškė, kad tokia 
kooperacija būtų naudinga 
vien vilkams, taigi dėtis jon 
avinams būtų vis tiek, ką 
patiems šokti vilkams į žio
tis.

Nabagas vilkų-avinų koo
peracijos šalininkas, nera
dęs savo idėjos sekėjų, nu
tarė pats vienas įsirašyti 
nariu vilkų-avinų koopera
cijom

Vilkas gi pagrįžęs pas sa 
vuosius ėmė pasakoti.
— Bebėgdamas mišku susi 

tikau aviną...
— Ir jį papiovei? — pa

klausė kiti.
— Ne, nes buvau sotus. 

Bet aš padariau daug dides
nį dalyką: aš įkalbėjau tam 
avingalviui, kad eitų savų
jų tarpan ir prikalbėtų juos 
stoti vilkų-avinų kooperaci
jom Jei jam pavyks prikal

binti bent dešimts avinų, 
tai jūs visi galėsit pasi- 
ržiaugti.

— Bravo, mūsų gudruo 
lis; — sukaukė vilkai. Už 
vieną aviną turėsim dešimtį. 
Tai bent bus puota.

— Tą puotą vilkai tikrai 
turėjo, tiktai ne taip gau
sią, kaip tikėjosi, nes jiems 
teteko tiktai vienas avinas 
— vilkų-avinų kooperacijos 
savininkas.

Ir mūsų tarpe, tavorščiai, 
randasi daug tokių, kurie 
būdami tikrais avinais, de
dasi “kooperacijon” su viso 
kias bedieviais parmazonais 
ir balšavikais ir ieško dau
giau sau panašių. Tokius 
reikia pažinti ir jų, kaip ko 
kios pavietės, šalintis. Nes 
jie jau senai yra “vilkų” su
ėsti.

Būkime duosnūs
J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritch atsišaukimas į 

tikinčiuosius aukoti nuo karo nukentėjusiems parašy
tas lietuvių tautos globėjo šv. Kazimiero dienoje. Mes 
nė kiek neabejojame, kad rašydamas tą nepaprastai 
svarbų raštą, Jo Ekscelencija turėjo galvoje >r Lietu
vos žmonių vargus ir visus badaujančius lietuvius trem
tinius. Garbingasis Ganytojas, be abejonės, turėjo min
ty ir tai, kad tikintieji Lietuvoje žmonės ypač kenčia 
nuo persekiojimo.

Vyskupų šelpimo Komitetas iš tų surinktų aukų A- 
merikos bažnyčiose lietuvių šelpimui skyrė $60,000.00. 
Turime žinių kad šiemet bus dar daugiau paskirta, 
nes Lietuvos žmonių ir lietuvių tremtinių vargai yra 
žymiai padidėję. Dėl to, reikia manyti, kad pirmoje 
vietoje patys lietuviai šiam šventam reikalui bus duos
nūs ir parodys savo ganytojui arkivyskupui, kaip gi
liai jie vertina jo gražias pastangas sumažinti skaus
mus nuo karo nukentėjusių lietuvių ir visų kitų žmo
nių.

Girdėjai, lietuviški baiša- 
vikai giriasi, kad tik jie vie 
ni renka aukas Raud. Kry 
žiui, ragina pirkti Defense 
Bonds. O fašistai aukas ren 
ka Lietuviai vadupti ir bal- 
šavikų išvarytiems į Sibirą 
lietuviams šelpti ?

— Koks durnius tau tai 
pasakojo, kur tu tai girdė
jai?

— Ne durnius, tiktai An
driulis Chicago balšavikų 
gazietoj taip rašo.

— O, čia tai kita rokun- 
da. Ar gi nežinai balšavikų? 
Jie didžiausi melagiai. Žiū
rėk, jie visur giriasi, kad 
yra didžiausi fašistų faito- 
riai, o tuo tarpu laukiama 
ir nesulaukiama, kad bolše
vikai atidarytų frontą prieš 
fašistus japonus. Balšavikų 
karas prieš fašistus yra lie- 
žuvinis karas. Tokiu karu 
nieko nelaimėsi.

Morta: — Aš abejoju, ar 
galiu tavim pasitikėti. Man 
svarbiausia, ar tu gali išlai
kyti paslaptį?

Katrė: — Galėti tai galiu. 
Viena nelaimė, kad man vis 
pasitaiko pasakyti tokioms, 
kurios negali paslapties iš
laikyti.

Puskarininkis (seržantas) Dorrance Mann (kairėje) pagerbtas, nes jis paskirtas 
pirmutinis iš U. S. kariuomenės antrojo dalinio išlipti iš transporto šiaurinėj Airijoj 
Mann yra iš CouucU Bluffe lova 1917 metų karo veteranas Dešinėje yra jo žmona.
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

J rietuvių kalbą Ifivertė Izabelė BfatuseviėHItk. 
(Tęrinya)

Birželio 5 d.

*• **—"1 RIMTIES VALANDĖLEI Paskutinis lietuvių balsas iš Vokietijos kiekvienas padarytas žing
snis tuo reikalu.

Iv. Tomo šventes 
proga

Šachmatų kova buvo snaar 
kiai varoma dviejų įgudu
sių jaunuolių. Prie jų greit 

1 atsirado žiopsotojų, kurie 
nesigailėjo komentarų, kai 
kada, bent jų manymu, da
vė išmintingų patarimų.

mua ir paaifiktaimus į vie
ną Ugą grandinį. Nepapras
tai ryfikū* jo paaiškinimai 
apie Dievo ypatybes, ange
lų sudėtį, žmogau* gema ir 
pikta* polinkius.

Tiesiog negalima atsige-

— Labai sielojasi Sibiran Ištremtų likimu. — Lietu Nors laiškas siųstas oro 
vbU pabėgėliai grįžta. e kuaigal vieni studijuoja, kiti dir- paštu, vis tiek pakeliui išbū
ta altanose. — Surandami nauji Sibiran Išvežtųjų sąrašai.' vo netoli trijų mėnesių. Ant

Submarinų, patrankų lr sparnus pakėlęs. Faktiškai l voko ženklai vokiškU ir 
durtcų .U*. .tokyriAm.n'klebono pare.gas jau ku amenkonikkų cenzorių. Ka-

I no n K,l/\,rz", nAkAfi z-T r-a n w rrt ,
kon lietuvius nuo savo min us laikas eina Jokubaus-' ras’ nieko nePadary81-

lų žmonių Curopo^e, ypač kas. iš sveiko konfratrų lig Tos kelios prasprūdusios
Į** * •*"**"*•vunaU ** kai pereitų metų gruodžio tirt rodos tėra grįžęs Kel- eilutės talP vaizdžiai nusa 

» KO4W *5** pirmomis dienomis kulkų ir mės klebonė,is ir dar pora. ko> kiek Lietuvos žmonės
yru? Viens* .rašytojų prie- anjriHaui madfijo Kun. Gaidamavičius tebe- sielojasi likimu tų, kuriuos

---------------------------,------------------------ — žiūrovai man^ kad jie ga- žaetį nurodo tsmm kad laJ<yUt Vok.*«j* su Nau- studijuoja, taip pat ir kun. bolševikai išvežė, išplėšė iš
tvirtina, kad jis išsiųstas tik į Z..., bet kiti sako į ViernyfwJ« ^nau Mip Į v įtapai* tarto pažadėjo* 3ltjuojw Gureckas. Kun. Baltiejus su t4vH žemės oublokšdami į
arba Solovkų salas! Niekas tikrai nežino. !lai neatidarinėtų figūrų. _ apsaugoti nuo bet kurie* pa- AiQmia dienomis Cika- kun. Raškausku AHianae te- Sihirą. Laiškas atskleidžia

fiio^d^yU^neb^- gą R®*** laiškas lietuvio beskaičiuoja procentus, kua. l* kaiP Ubai visi dėkingi ui 
adv. Katiliaus, kuri____
tuvių (pabėgėlių) draugijos ja, o senesni kun. Lapelis ti raudonųjų barbarų ka-

►Šiandien peržiūrėtojas sugrąžino mums visai neat- 
rištą siuntinį, kurį mee Govorovui buvome įteikę. Jis jau 
išeiųstas, kur, mums niekas nepasakė. Universitete vieni

&. ouiuvnų oaiaa. rucnao liAioi neginu. i

Viena tikra, jog silpnas kūno sudėjimas neifi- f Vienas žiūrovų stebėjo
vykstantį lošimą. Dažnai su 
paniekos šypsena sekė jau
nuolių žaislą. Pasibaigus 
partijai, ateivis pradėjo pas- [Dievą regės? 
tąbas duoti, klausinėti, ko
dėl taip o ne kitaip žengė

vo galima atsitikti kitoee »<«»• •>»» eito. iie- Krivickas Vienoje studijuo mažiausias pastangas pado

dorybtoe. Ar ne skaistus £a[ 8U KsUalnaUu kažkur prie anuojamiems nekaltiems lie-

laikys kankinimų. Visi gana ilgai kalbėjo, kur jis galė
tų būti išsiųstas, bet niekas neprasitarė už ką, kokį nu
sikaltimą jis padaręs.

Labai paprastai, dabar kiekvienas Rusijos žmogus 
žino, kad tai paprasčiausias ir nereikalingiausias klausi
mas.

Devinta valanda vakaro. Otmaras ir Irena išėjo ew pėstininku au bokštu, 
pas profesorių Denisovą vakarienės. Aš pasilikau viena 
namie, nes motina serga, o Duniašai nepatikiu palikti 
savo vaiko.

Viskas nurimo aplinkui, užstojo šilta birželio naktis.
Aš mėgstu šią yėlybos nakties tylą, pilnatį mėnesį ir
pavėlavusių žmonių tolstančius žingsnius. ,. . . . . .

Man rodos, jog šiandien pirmą kartą matau tuos *91 pna^<> lD*driU M*
daiktus be liūdesio ir be skausmo, bet jaudinančioje ty- vyksta ie vt**am* 
loję ir džiaugėme. 1 štae’ kovoJe’ t£,8m0 bylQ~

Mano jaunystėje gamtos grožis nesuteikdavo man
džiaugsmo, bet skausmo. Aš jaučiausi labai apleista ir il
gėjausi meilės, ir juo gražiau apie mane būdavo, juo 
daugiau trokšdavau žmogaus, kurs mane mylėtų. Susi
radus Otmarą, visi šie skausmai pranyko; bet greitai 
atėjo rūpesčiai dėl vaiko ir egzaminų, kad net pamiršau 
gamtos grožį.

Dabar vėl gyvenu gamtoje; aš ją stebiu kitomis aki 
mis — daugiau subrendusio ir pilno žmogaus. Man rei
kia daug įsikalbėti, jog tie pakitimai manyje, o ne gam
toje įvyksta.

O kaip mielai norėčiau sulaikyti šią slėpiningą, gra
žią naktį, kurios gelmėse glūdi tiek daug paslapčių.

Pamažu imu niūnuoti dainelę, kurią man padainuo
davo Vadimas ankstyboje jaunystėje ir kuri padarė man 
tiek skausmo. Visus skausmus pamiršau, liko tik daina.
Aš ją dainuoju be liūdesio ir džiaugiuosi ja, nes jos pap
rasti tonai susilieja su paslaptinga nakties tamsa.

Dangus tamsiai mėlynas, kaip aksomas tarp žvaigž
džių. Kažkas eina gatve pro mūsų namus. Aš atskiriu 
kontūrą jaunos mergaitės figūros. Aš nieko negaliu įžiū
rėti, tik švelnų jos siluetą ir tikra esu, jog mėnulis jai 
leidžia į širdį pasiilgimo strėles...

Ji visai arti prie lango. Tai studentė Nina, mylinti 
studentą Solovjovą. Nelaimingai myli, nes jo širdis pri
klauso linksmai, riebulei Trofinovai...

Vargšė mažoji Nina praėjo. Man jos gaila, bet dar 
labiau džiaugiuos, jog mėnuo negali žeisti mano širdies, 
nes aš turiu Otmarą!

Kaip gražiai susilieja tolimų kalnų kontūrai su dan
gum, kaip paslaptingai iatysusi toluma ant plačios upės 
srovės...

Rugpiūčio 5 d.
— Zinai, Aliute, — tarė šiandien man Otmaras: — 

mes turime pagalvoti, kaip persikelti į užsienį. Spaudi
mas universitete diena iš dienos darosi nepakenčiamas, 
ir tuojau gali būti, kad tik šimtasis procentas aklų mark
sistų bus pakenčiamas aukštesnėse dvasinio gyvenimo 
srityse. Mes turime pasistengti baigti savo knygą, o

sutarti. Dabar ateivis net 
prasčiau lošė už bet kurį.

Iš šalies žiūrint, daugiau 
matosi, nes žmogus suinte
resuotas laimėjimu nepūsto

je arba bet kuriame ban
dyme. Panašiai galima spręs 
ti apie senus įvykius žmo
gaus jaunystėje — dabar 
jie mums neatrodo labai 
svarbūs.

šiandien šventojo Tomo 
Akviniečio šventė. Perskai
tę vieną ar kitą jo parašy
tųjų knygų, negalime nepa
stebėti, kajp nejučiomis jis 
protingai pina visus klausi-

škas rašytas gruodžio 5 d., ligoninės prisiglaudę. Avi- 
Nėra reikalo mums prie! taigi prieš pat karo veiks- žienis, Nasvytis, Juodeika 

minti kiekvieną kartą kada mUs, prieš pat nutraukiant į gavo leidimus grįžti ir jau J 
esame gavę ką nors gero pašto susisiekimą. Tai, gab ' išvykę
nuo Viešpatie*, kad įsitikiu- sakyti, paskutinis normaliu 
tuną, jog Je dovanų skabius keliu ėjęs lietuvių balsas iš 

Vokietijos ir dėl to mums 
įdomus, štai kas jame rašo
ma :

neribojamas. Daugelį kartų 
paniekinome Dievą ir Jo pa
galbą, nes įsitraukę į ka* 
dienius rūpesnius neįsten 
giame pažvelgti į mūsų ge- 
radėją.

Būtų laikas kiekvienam 
mesti gfeitą žvilgsnį į save, 
spręsti argi, kovodamas čia 
žemėje už pragyven'mą bū
tų nepastebėjęs koka geras 
Viešpats, kurio visi siekia
me. Laimingi būtume, jeigu 
kaip šv. Tomas galėtume 
geriau Dievą pažinti ir mū
sų silpnybes ir tada nuties
ti gyvenimo kelionės eigą 
išmintingu taku; A.B.C.J.

Tėvynės įmonės mukto uja 
padėt ištremtiesiems

— Lietuvoj pasilikę iš
tremtųjų artimieji nuotat 
klabena Sąjungą su pasitei-

Via surandami nauji 
išvežtųjų sąrašai

Visi nuoširdžiai dėkingi 
už pastangas, kurių nesi
gailite besirūpindami trem
tinių reikalais.

Jei kas nors po 31 spalių, 
yra pasidarę nauja tremti
nių gelbėjimo akcijoj, būki

ravimais, klausimais, prašy- i malonus apie tai parašyt:, 
mais dėl ištremtųjų. Ir ką } Čia mums begalo svarbu 

kiekvienas mažmožis, kiek
viena atsiliepusi pavardė,

tuviams. K. J. Prunskis

Ankstyboji varna dantis 
rakinėja. vėlyboji ’ — akis 
krapštinėja.
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NAUJASIS L. K. HCTITUTO LEIDINYS 

"The BaKouandiaa Confertratios"
Šiomis dienomis išėjo iŠ nimui svetimtaučių, ypatin

spaudos naujas Lietuvių 
Kultūrinio Inetitute leidinys 
“The Baltoscaudian Confe- 
denation”, parašytas insti
tute direktoriau* prof. K. 
Pakšte.

Sios knygutės išleidimas 
dabartiniu laiku yra labai 
svarbus, nes ji taikoma šių 
laikų tendencijai perorgani
zuoti Europą, karui pasi
baigus, į regionines konfe
deracijas.

t šių laikų skaudūs pasau
liniai įvykiai aiškiai parodo 
kad politinė izoliacija yra 
nuostolinga. Konfederacijos 
idėja reiškiasi tymai, kad 
sujungtomis, bendromis jė-

iš čia galima jiems pasaky. 
ti? Guodžiam ir raminam 
visus, kad Amerikos lietu
viai daro visas galimas 
pastangas ištremtiesiems 
padėti, bet kad tie reikalai 
taip veikiai negali būt su
tvarkyti. Aiškinam, kad ir 
Iš Amerikos susisiekti yra 
sunku ir galima tik su tais, 
kurie patys yra iš savo iš- [j 
trėmimo vietos atsišaukę. 
Prieš trejetą savaičių iš

. , x New Yorke konsulas Bud-gai skandinavų, tarpe. ryg prane-ė
Knygutės kaina 20c, o už- Urai stancija Bajunovc 

sakant po 50 egzempliorių Koatagkyj Svekloeovchoz yra 
kainuoja $0.00. Atskirus eg- mok Spudienė, Gudjurgis. 
zempliorius galima užsisa- viga eįlj wtų i4tremtųjUi jų 
kyti apmokant pašto ženk I tappe ir Matllda Molienė. 
lais (po 3c) įdėtais į laišką Toji žinia buvo perduota “Į 
Dar galima gauti Į Latovę” ir štai p. Meiys ra-
“The Lithuanian Situatiea” fio prašydamas perduoti mi

nėtai Matildai Molienei bentDar galima užsisakyti pir 
moję instituto leidinio “The tiek, kad joe vyras Jonas
Litt.«aton Situation". Kai-f i,e>y’ »»« * sveikas ym 
m Vte u» egampltortų. o “"“"i* Teohnotogi
užsakam W kainuoja $10.00. i°» Tak.lUto. kad jos bro 

kai, seserys ir joe globotoji
Nauji iaatttute rėmėjai sesers dukrelė visi yra gyvi

U K, Institutas vis gau- ir »v«iki. Brolis Justinas 
na didesnį skaičių rėmėjų- tarnauja Vilniuje, brolis 
narių ifi mūsų lietuviško* Petras yra gydytojas Vilka-

gomis galima užtikrinti vi- šviesuomenės tarpo, Šiomis viškio ligoninėje, o sesers I
sų narių saugumą, glaudžiai, dienomis prisiuntė savo na-( Petronėlė ir Judita gyvena »)

• - - tpaskui nuo kojų nuvalyti Rusijos dulkes. Mes turime bendradarbiauti, ir naudo- rystės mokesčius ir įsirašė 
net labai susispausti, kad sutaupytume kiek pinigų ir ga- tis vieni kitų kultūriniais šie nauji nariai: 
lėtume šiek tiek apsidrausti. ir ekonominiais laimėjimaiš, 1 Kun. V, Bhsvysas,

fcie žodžiai mane giliai sujaudino, ir aš labai susi- bet tuo pačiu sykiu neišsi- Į nierius ifi VVest Virginia 
rūpinau. Ar afi turėčiau palikti savo tėvynę Rusiją? Bet žadant visiškai savos poli-’ vabtybės, senas veikėjas A- 
aš matau, kad taip turės būti; čia mūsų laukia dvasinė tinčs ir kultūrinės n*pri-: menkos Hetuvių tarpe ir 
mirtis. Miebau gyventi tarp svetimųjų, nei mirti tėvy- klausomybės. j nuoširdus aukotojas Lietu.
n^Je-• 1 "The Baltoscandiap Con-, vos jaunime reikalams; F.

Ką turės pergyventi mano tėvai, jeigu aš juos pa federation" yra gražiai tš- A Bagočtne, Susivienymo
liksiu ir pasiimsiu mūsų mažutėlį, vieninteli jų senatvės feiata, 32 pusi. knygutė. Jo- Lietuvių Amerikoje pirmi
džiaugsmą? je paduodamas projektuoja, ninkas. žymus advokatas ir

Rugsėjo 4 d. mo* Baltoskandijos žsmėla. lietuviškos visuomenės va
Profesorius Muratovss dažnai atlanko Otmarą ir ii- Pia ’r m6fJ2iaga padalinta das; Aaesas Gatary*. Ck ea- 

gai tariasi dėl ateities planų. Profesorius Muratovss no- i keturis skyrius. 1. Balto-, go, III. ir Feliksas Šlapelis, 
ri kitais metais mesti Rusiją, Otmaras drąsina jį dėl šio A. Geographical: Rochester, N. Y., gerai M
žygio ir įtikinėja, jog tokio garso mokslininkui bet kur CUltural Unit; 2. Bai-1 nomas muziko* vedėjas ir 
Du ropoję atsiras katedra. Mums yra daug sunkiau, Išrandi a As An Economic I nuoširdus lietuvybės reika- 
Otmarui dar pirma reikia pagarsėti. Jis norėtų net šian-1 Vnlt» Raltoscandia As Alių rėmėjam, 
dien ar rytoj iš Rusijos pasprukti, bet kol mūsų knyga , PoRt*6*! And Military Unit; į kitus įsirašyti
nebaigt a, nėra iokio Damato. kuo salėtume užsitikrinti Historical Background,

tėviškės ūkyje. Sesers dūk 
relė Kazė lanko pradžios 
mokyklą.
Pabėgėliai M Vokietijes 
grįžta į Lietuvą

Šiaip pas mus nieko ypa
tinga. Pabėgėliai pamažu 
atskirais leidimais grįžta na 
mo. Iš buvusių čia per 400 
dabar belikę apie 100. Ma- 
ceimai daug maž prieš mė 
nesį taip pat išvyko. Stasys 
dabar tebėra, bet taip pat

nebaigta, nėra jokio pamato, kuo galėtume užsitikrinti 
pragyveuimą Šioje knygoje aš ir turiu ypatingą vietą: iš 
vienos pusės matau užtikrinimą mūsų gyvenimo. Iš an- Ba* ristinam* 
t ros pusės per ją turėsiu nustoti tėvynės.

Of The Baltoscandlan Idsa.

jBus daugiau.)
•vetimtaučtų tarpe 

SI knygutė tinka išplati-

Lietuviškos visuomenės 
pagalba labai reikalinga in
stitutui toliau dirbti lietu
vybė* ir lietuvių interesų

darbų. Kviečiame visuomenę 
įsirašyti instituto rėmėjais 
— garbės nariais — $100; 
rėmėjais nariais — $10.00. 
Už kiekvieną suteiktą pa
galbą iš anksto tariame nuo
širdų ačiū!

Lith. C ui turai Institute, 
6017 Sa Kenwood Avė.

Chicago, Illinois.

GAVĖNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS I

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

G1LINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS! 
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!

MALDAKNYGĖS
“Viešpatie, PasHHt Su Mumis” (stambiomis raidėmis)

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

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

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

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

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

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

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

DVASINĖS KNYGOS
“JėmiK Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė

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

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

Vyskupas P. Būčys, M. I. C...................................$1.00 j
“Apmastymai Apie Ari. Jėians širdį” (Išvertė Kun.

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

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

Jasevičius) ........................................................................25
“Pašmddmes į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.

Pr. Vaitukaitis) ........................................................ .25
‘Krikščioniškoji geimą’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10 1 
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.

Vaitukaitis) ..................................................... . io

VISU KNYGŲ PIRKIMF KREIPKITTS į

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

TULEPHONK: CANAL R010
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6 a iin«ii Šeštadienis, kovo 7 d., 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Wesf Pullmano 
naujienos

BIZNIO APŽVALGA

Kovo 1 d. vakare parapi 
jos salėje Moterų Sąjungoj 
7 kuopa surengė šaunų va 
karėlį ir puikiai pavyko 
Publikos buvo daug; buv< 
ir svečių iš kitur atvykusių 
Gabios sąjungietės pagami 
no gardaus užkandžio ir vi 
sus vaišino. Po to žaista 
kauliukais ir lošta korto
mis. Padaryta gražaus pel
no, kuris skiriamas Raudo 
najam Kryžiui. Vakaras pel
no davė $71.17. Daug dirbo 
ir bilietus platino veikėjos: 
Paliliūnienė, Meteišienė ir 
kitos.

kartus: 3-čią vai. popiet Ir 
7 vai. vakaro. Visas pelnas 
eis parapijai. Tam reikalui, 
darbuojasi ir visą tvarką 
veda parapijos choras, ku
riam vadovauja muz. S. Rai 
la.

Džiaugiamės, kad ilgai sir 
gusi Julia Andruškaitė jau 
sveiksta ir geriau jaučiasi. 
Julia tai pavyzdinga mer
gaitė ir žymi kolonijos vei
kėja. Linkime jai greitai su
stiprėti. Reikia pažymėti 
kad Andruškų šeimyna yra 
pavyzdinga, kaip parapijos 
atskaitoje parodo Andruškų 
Mmyna parapijai praeitais 
metais aukų sudėjo $290.70

Vėlai sužinojau, kad pra- 
Matas Kiupelis, Sr., kata- eitą mėnesį Julia. ir Domi- 

likiškos spaudos naujas a- ninkas Jonkai minėjo 25 me- 
gentas pranešė, kad dienr. tų vedybinio gyvenimo ju- 
“Draugą” atnaujino ir už- biliejų. Kadangi Julia Jon-
simokėjo sekantieji: kleb. 
kun. M. Švarlis, Kaz. Pali- 
Įiūnas, Kaz. Ročius, Vladas 
Markauskas, Vladas Pered- 
na Mykolas Rimkus, Pet
ras Rančas ir S. Piktužis. 
Pavienius numerius “Drau
go” užsakė: Dom. Gudžiū
nas ir Vera Kilienė. Kas 
nori atnaujinti arba užsisa
kyti sau dien. “Draugą”, sa
vaitinį “Laivą” arba Stacijų 
knygučių, malonėkite kreip 
tis pas M. Kiupelį, 12242 
So. Emerald Avė.

kienė priklauso prie Moterų 
Są-gos 7 kp. tai M. S. narės 
surengė jubiliatams vakarė 
lį ir sveikino linkėdamos il
gų metų ir laimės. Be to, 
sveikino (jaunavedžius) Eu

Pirmadienį, kovo 2 d. 8 
vai. vak. parap. mokyklos 
kambaryje buvo registruo
jamos moterys ir mergaitės 
norinčios dalyvauti R. Kr. 
(Pirmos Pagalbos) pamo
kose. Raud. Kryžiaus pir

' If * • • •Vyčiai veikia
Brighton Park. — L. Vy- 

| čių 36 kuopa pilnu tempu Cicero. — Labdarių Są- 
eina prie baigimo 1942 metui jun£°8 3 saukia svarbų 

susirinkimą sekmadienį, ko
vo 8 d. 1 vai. popiet para
pijos salėj. Visi prašomi da 
lyvauti. Bus patiektas svar
bus raportas iš centro.

' Valdyba

Susirinkimai RADIO
Išpardavimas

naujų narių vajaus. Atrodo, 
kad kuopa gali laimėti do
vaną — taurę, kurią pa
skyrė So. Boston, Mass., ma
joras.

Dar trūksta apie 30 punk- 
I tų, kad užėmus pirmenybę 
ir dėl to visas Brighton Par
kas kviečiamas į talką.

Paskutinis vajaus susirin
kimas įvyks kovo 16 d. 8 

į vai. vak. mokyklos kamba- 
• ryje. Kurie dar nėra na 
i riais Vyčių kuopos, kviečia- 
1 mi šiame susirinkime įsira
šyti. Tėvai prašomi paragin
ti savo vaikus tai padaryti.

Paskutinė proga yra da
bar įsigyti naują, gerą, 
1942 metų Radio už žemą 
kainą. Kainos nėra pakel
tos, bet išdirbystė yra su
mažinta.

RCA Victor Radios, 
midget

$12.50 ir aukš.
RCA Victor Radios 

ir Phonograph
$49.50

RCA Victor Automatic 
Combination

$79.50
Kitos RCA Victor 

Radios po
$99.50 iki $450.00

Zenith 10 tubes Radios po

$89.50
Zenith Combinacijos po

$99.50
Philco Combinacijos po

$59.50
Philco Consoles po
$49.50 ir aukš.

Crosley, General Electric 
ir kitos Radios, lengvais 
išmokėjimais. Pasirinki
mas visokiu įvairiausių 
rakandų: Pečių, Lovų, Ma
trasų, Karpetų, Elektri- 
kinės Ledaunės, Skalbia
mų ir Dulkių Valytuvų 
Mašinos.

Pirkite dabar kol yra 
galima pirkti.

Cicero. — Mot. Są-gos 2 
kp. mėn. susirinkimas įvyks 
kovo 9 d. 7:30 vai. parapi
jos svetainėje. Narės kvie
čiamos skaitlingai susirink
ti, nes reikės padaryti pas 
kutinį prisirengimą prie 
“bunco”, kuris įvyks kovo 
12 d. Kaip žinome, šis tre 
čias mėnuo, turite užsimo
kėti duokles. Valdyba

Mykolas -Jovarauskas

Pasižvalgus tarp lietuvių' “Suprantama, daug biz- 
biznierių, galima išgirsti vi-1 nierių pajus nemažai vargo 
šokių kalbų apie biznio sto- ' iki pergyvens karo laiką, 
vį ir ateitį. Štai ką apie tai j Olselinės kompanijos duoda 
pareiškia Roosevelt Furnl kai kurių daiktų kreditan 
ture Kompanijos savininkai, . tik tiems biznieriams, ku- 
p. Mykolas Jovarauskas ir j rie seniau buvo visuomet 
p. Jonas Bertulis: pilnai su jomis atsilyginę.

“Praeito vasario 16 d. ša- Kitiems gi biznieriams pri- 
lies vyriausybė sulaikė šal j sieis kentėti. Ypač kurie 
dytuvų-refrigeratorių parda moka dideles randas ir turi P8, Kaus tik 5 punktus va- 
vimą. Pranešė, kad ateityje
šaldytuvai bus paskirstomi 
.taip, kaip pavyzdžiui auto-4ti.

Jonas Bertulis

genia ir Juozapas Strazdai, mobiliai. Iki šiol dar nežino-

Town of lake žinutės

Per vajų nėra įstojamo 
mokesčio. Mokestis $1.80 į Town of Lake. — ARD 1 
metus. Už tą mokestį narys skyriaus mėnesinis susirin
gauna paveiksluotą “Vytį". 
Jei naujas narys įmokės vi
są mokestį, kuopa gaus 15 
punktų. Jei užsimokės už 
šešis mėnesius 90 centų, kuo

kitas dideles išlaidas, tiems iaus stovyje- 
tikrai bus sunku išsilaiky- Didelė programa nustaty

ta 1942 m. veikimui. Praei
tame susi rinkime nutarta 
dalyvauti Labdarių Sąjun-

Pati Roosevelt FurnltureI
jįgp į ma kas ir kada galės jų į Kompanija kaip praeityje,

gauti pirkti. Anot vyriausy- taip ir ateityje kiek įmany-, gos kuopos bankiete kovo 8 
bės, krautuvininkai galės dama laikysis biznio. Kom (d. ir suteikti auką senelių
gauti tik 12 nuošimtį to kiek panijos vadai sako: “Mes ti
penusi buvo pardavę. Yra j kimės atsilaikyti prieš Įiį 
jaučiama, kad ateityje gali nepaprastą laiką metus ir

w7«6 St7 visiems maloniai būti auvaržytaa pardavimas i kitus, nes mes turime nuo- 
.įvairių rūšių pečių, dulkių savus išmokėtus namus ir 
J valytojų ir radijų. Kolkas • neturime skolų. Kiek bus 
dar nieko nežinoma kas bus galima sumažinsime savo iš-

Nikodemas Karklelis, sav. 
moderniškos barbernės 1818

patarnauja. Karklelis yra 
parap. komiteto narys. Kar
kleliai visur pasidarbuoja ir 
prisideda gausiomis auko
mis.

Labdarių 1 kuopa stropiai 
rengiasi prie bankieto, ku-

mos pagalbos (First Aidi/*8 <vyks kov° 22 d
pamokos įvyko trečiadienio1 3vetain*j B“8 iMalinti diP' 

1 lomai amžiniems nariams.vakare, parapijos salėje, 
kur dalyvavo skaitlingas 
būrys moterų ir mergaičių.

Kovo 2 d. 8 vai. vakare 
parap. salėje Šv. Vardo vy
rų dr-ja turėjo mėnesinį su
sirinkimą, kuris buvo skait
lingas. Kitą sekmadienį 8 
vai. ryto šv. Mišiose Šv. Var 
do dr-ja eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

Kviečiami visi atsilankyti, 
nes labdariams parama la
bai reikalinga. Senelių na
mas eina prie baigos. Visuo
menė turėtų atjausti ir stip
riai paremti tą darbą.

daroma su karpe tų parda
vimu.

Šv. Vardo draugija 
rengiasi prie maldos 
už taiką

Tovvn of Lake. — šv. Var
do dr-jos maldos diena už 
taiką bus kovo 8 d. Visose

laidas ir lauksime geresnių 
laikų.”

Prisiųstos cukraus 
aplikacijų blankos

Chicagos ir apylinkių ra- 
cijonavimo administratorius 
Michael F. Mulcahy prane
ša, kad jau gauta žymi da
lis cukraus skirstymui apli-

Kovo 8 d. ARD 1 skyr.

kimas įvyks sekmadienį, ko
vo 8 d., 1 vai. popiet para
pijos mokykloj. Visos narės 
prašomos susirinkti, nes rei
kės peržvelgti visi-, vajaus 
vakaro reikalai ir prisiruoš 
ti prie visapusiško publikai 
patarnavimo. Valdyba

prieglaudos statybai. Kuo
pos pirm. James R. Cherry 
įteiks auką bankiete.

Nutarta prisidėti prie ku
nigo Briškos įsteigto Tėvų,
Motinų, Brolių ir Seserų Ko
miteto, kuris rūpinsis para
pijos jaunuoliais pašauk
tais U. S. tarnybon, teikiant 
jiems reikalingų dovanėlių.
Komitete kuopą atstovaus:
K. Zaromskis, V. Spiraus- 
kaitė ir pirm. J. R. Cherry.

Iš Užgavėnių vakaro prą 
nešta, kad viskas pasisekė.
Kuopa dėkoja visiems, taip i Teisybės Mylėtojų drau- 
pat Ateitininkų draugovės gystė laikys mėnesinį susi-

Bridgeport. — Dr-stės šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek 
madienį, kovo 8 d., parapi
jos salėj 1 valandą po pie
tų. Narės malonėkite atsi
lankyti. Valdyba

Brighton Park. — Drau
gystė Gvardijos Pirma Div. 
Šv. Kazimiero Karalaičio 
laikys susirinkimą sekma
dienį, kovo 8 d. parapijos 
mokyklos kambaryje, 2 va
landą po pietų. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti, nes 
yra svarbių reikalų svars
tymui. Prašome atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

Chicago parapijose vyrai Į kacijų blankų, kurių čia rei narlan\8 .
rinksis bendrai išklausyti kės keleto milijonų, kaip bus ZH1 ll* r
„ j . kuopų nariams, vaikinams
sv. Mišių ir priimti sv. Ko- paskelbtas šeimų registrą- Roseland Sodalicijos ir 
muniją. Ir Šv. Kryžiaus pa- ^imąsis. * Roseland, bodalicijos ir

. i choro nariams, biznieriamsrapųos vyrai neturėtų pasi- i Kiekvienam įregistruotam , p . , R v
likti Visi turėtų atsilankyti asmeniui bus išduota knyge j Ant Skiriui’ ir

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St. 
3409 S. Halsted St.

Telephone YARDS 3088

Kovo 8 d. mūsų bažnyčio
je prasidės vienos savaitės 
misijos. Misijoms vadovaus 
ir pamokslus sakys tėvąs 
Kidykas, jėzuitas. Gavėnios 
metas ir reikia tikėti, kad 
visa parapija pasinaudos 
Dievo malonėmis.

Dėdės Šamo kariuomenė 
je iš mūsų kolonijos jau 
daug jaunuolių tarnauja. 
Kovo 10 d. mumis apleidžia 
ir įstoja į Dėdės Šamo ka
riuomenę žymus jaunikaitis 
Frank šiužąs. Linkime Pra
nui geriausio pasisekimo ir 
sveikam sugrįžti.

Praeitą sekmadienį Dėdės 
Šamo kariai atlankė savo 
tėvelius: Edv. Šalkauskas iš 
Texas, John Petravičius iŠ 
Illinois valst:jų.

rengia vajaus vakarą para- , . , „ . „ ™.v. „
• • - ^4. • -• ty*_  t sekmadienį, kovo 8 d., 8:30 i is on ženklais su kuriais . ... __ . _pijos svetainėj. Pirm. J. Če- . *’ ’ ie su zenauns, su KU,ldl8 kitiems, Kvietkams, Petru

pulienė su komisija darbuo-,1 parap 8vetaine> 0 18 ten į bus galima įsigyti cukraus.
jasi vakaro pasisekimui. | “in corpore” eisim 1 bažny- j Kalbama, kad vienam asme-
Kalbės A. Nausėdienė, dai- čią’. 9 vaL šv’ Mlsxas meniui per savaitę bus ski- 

priimsim šv. Komuniją ir ■ riama pusė svaro cukraus.

liui, Dabrovalskiui. Klimui, 
Vilkanskui, Zepaltui, Kise- 
liui ir k.

nuos moterų choras, bus ir 
daugiau pamarginimų.

Moterų Sąjungos 21 kuo 
pa savo susirinkime aukojo 
$10.00 Raud. Kryžiui ir $5 
Labdarių 1 kuopos vajaus 
vakarienei, kuri įvyks kovo 
22 d. parap. svetainėj. At
stovėmis apsiėmė pirm. N. 
šatūnienė ir V. Bučnienė. 
Naujų narių vajaus komi- 
sijon įėjo pirm. N. šatūnie
nė, Marinienė, Bučnienė, 
Kneižienė.

Parapijoe komitetas ren
gia puotą pagerbimui kleb. 
kun. A. Linkaus jo vardo 
ir gimimo dieną. Puota į- 
vyka bai. 19 d. parap. salėj.

Pranešame, kad kovo 29 
d., tai yra Verbų sekmadie 
nį parapijos salėje bus ro
doma Kristaus Kančios 
(King of Kings) judomi pa-

Mūsų bažnyčioj per 12 vai. 
šv. Mišias choras labai gra
žiai gieda. Ypač dabar, ga
vėnios metu.

veikslai. Bus rodoma du ( pramogą.

šv. Patriko dienoje, kovo 
17, Vyčiai ruošia jaunimui

karštai melsim Dangaus Ka 
raliaus taikos pasauliui. 
Melsimės už mūsų preziden
tą ir už kitus vadus, kad 
laimėti karą.

Korespondentas

Kaliniai už 5,150 dol.
Jolieto kalėjimo 64 kali

niai, tarp jų ir vienas žudi
kas kinietis, pirko už 5,150 
dolerių apsaugos bonų, pra
nešė kalėjimo viršininkas.

Rap.

rinkimą sekmadienį, kovo 8 
d. Chicagos Lietuvių Andi- 
torijoj 12 vai. dieną. Visi 
nariai kviečiami atsilanky
ti. Draugystės “bunco” ir 
kortavimo vakaras bus ko
vo 15 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, šiam susirinki
me bus renkami darbinin
kai.

A. Kaulakis, rašt.

Žymūs Lietuviški programai 
leidiami Budriko WCFL 1000 
Kil. Sekmadienio vakare 5:30 
iki 6:30.
WHFC 1450 Kil. Ketvirtadie
niais 7 vai. vakare.

ARTHRITIS

Padaryta pranešimas, kad| --------------------
Registrą masis įvy 10 kuopos nariai turi išpirkę žmogus giriamas sulig jo 

kovo gale, o cukraus skirs- 1^ $1000>00 Defen8e Ronds išminties.
tymas bus pradėtas balan
džio mėnesį.

Auto pardavėjai 
pardavinės bričkas
Elgine viena automobilių 

i agentija, negalėdama parda 
vinėti automobilių, planuo
ja pardavinėti bričkaites. 
Pareiškia, kad grįžta arklių 
ir bričkų laikai ir kitokios

Sako. jie visi yra pasiryžę jįeitie8 neturjma 
padėti vyriausybei suklup- i 
dyti nacius ir japonus. ' Į #

Išsisukinėtojas nuo 
tarnybos nuteistas

Federalinis teismas Chi
cagos du metus kalėti nutei- 

Circuit teisme, Waukega-į sė negrą Edmond Holliday, 
ne, šį penktadienį teisėjas 134 m. amž., už tai, kad jis 
R. J. Dady 75 svetimšaliams
vyrams ir moterims pripaži

75 pripažinta 
pilietybė

no pilietybės certifikatus. 
Suprantama, jų tarpe nėra 
nė vieno svetimšalio priešo.

Don’t deapatr 
of relief irom 
terribte Arthri
tia aehaa or 
paina. The 
NEW Colio Kia I 
lodued Sulphur 
rapsulaa called 
StrLPHO-KAPS 
often bring wel-

ęome relief in 
Arthritia doe 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailyooat. Mon
ey back if 1,0 
relief after 30 
daya' dosage. 
Begia taking 
TODAY.

ir aukoję apie $50.00 Raud. 
Kryžiui, kad nariai lanko 
Red Cross “Home Nursing” 
ir “First Aid” kursus, kad 
aštuoni nariai tarnauja Dė
dei Šamui. Nutarta, kad na
riai perskaitę “Vytį”, ar ki
tus lietuviškus katalikiškus 
laikraščius, priduotų pirmi
ninkui, kuris juos pasiųs 
kuopos nariams — karei
viams.
Kviečiame visus

Kovo 8 d. visi kuopos,
choro, Šv. Vardo ir Sodali
cijos nariai ir narės prašo
mi susirinkti prieš 8 vai. 
ryto. Visi važiuosime į Šv. 
Antano bažnyčią, Cicero, pa 
minėti šv. Kazimiero dieną. 
Po pamaldų bus bendri pus
ryčiai ten pat parap. svet.

Turintieji automobilius 
prašomi atvykti ir paimti

atsisakė pildyti karinio draf 
to kvestijonierių. Jis aiški
nosi, kad priklausąs kokiai tuos kurie neturi. Kuopa 

sek- už tai bus labai dėkingatai religinei “taikos” 
tai. Šešėlis

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Dideliu PMlrlnkimM 
Naminiu, Important u 

Ir IJetavIftką (Wrimy.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien 
Užsakymai Iivežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
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VYČIAI, RYTOJ MOSU DIENA
Atsiminsime kariaujančias Amerikos lietuvius
Rytoj kovo 8 d., Chicago kimas bus mums duotas. Pa- 

ir apylinkės vyčiai turi ypa maldų metu ypatingu būdu 
tingą pareigą atsilankyti j atsiminsime visus vyčius ir 
Šv. Antano bažnyčią, Cice i Amerikos lietuvius kariau- 
ro ir priimti šv. Komuniją jančius Dėdės Šamo kaniuo- 
šv. Kazimiero šventės pro j menėje.
ga. Tai metinė Amerikos Susirinkti reikia Šv. An- 
Vyčių šventė ir Chicago Vy-!tano parapijos mokyklon 
čiai neturėtų atsilikti šioje 8:45 vai. ryto. Iš ten “in 
pareigoje. Pripildykime Šv.
Antano parapijos bažnyčią.

LABDARIŲ SĄ-GOS 8 KP. VALDYBA IR RYT ĮVYKSTANČIO 
JUBILIEJINIO BANKIETO KOMISIJA

corpore” eisime į bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių ir pri 

Dabar mums laikas pasiro- j imti šv. Komuniją, prašyti 
dyti. kad norime sparčiai mūsų globėjo pagalbos, kad
žengti pirmyn ir, apturėję 
Dievo palaimą per šv. Ka
zimiero rankas, tikrai gali 
me tikėtis, kad tas pasise-

mūsų organizacija klestėtų. 
Tuojau po pamaldų vyksi
me į parapijos salę, kur bus 
pusryčiai. X

I-moj elMtj: Pirm. D. Varna. raSt. O. IvlnskaitS, dvasios vadiia kun. A. BrlSko, 
**ee pirm. H. Šlrvtnskteni, fln. raSt. M Srupšienė.

Iro) eilėj: Me&tinienė, M. Navickienė, M. Sadauskienė. M. Grtncaltė, B. Vlsocklėnė. 
SfieJ eilėj: O. Jasparlenė, lid. glob. M. Slmonavičlenė, A. Meizienė, F. Vaikutienė. 
♦toj eilėj: A. Zalumekis, J. KHmar, Ižd., P. Vaikutis, F. Vaičekauskas.

r i

t i

Misijų laikas 
West Pullmane

Pranešimas vyrams Rytoj visi su
Marąuette Park. — Gimi- rėmėjomis 

mo Šv. Panelės parap. Šv. , ,
Vardo draugystė eis ben- Towft of L^ke- ~ šv- Ka’ Kun’ J K'dykaS’ S J ’ 
drai prie šv. Komunijos ko- zimiero Akademijos Rėmė- vadovauja 
vo 8 d. per aštuntą valandą y skyrius rengia vajaus Sekmadienį, kovo 8 d. 7:30 
šv. Mišias. vakarą sekmadienį, kovo 8 , aj vakare Sv. Petro ir Po-

Labai svarbu, kad visi ParaPij°s svetainėj. Pra- vjjo bažnyčioje prasideda 
nariai dalyvautų, šv. Komu i ® va^' va^' Programą misijos, tai yra didelių ma-

Genijaliausiss lietuviu 
dainos menas

Acid Indiąestion
What many Doctors do lor it

YYhen eite** m urna* h aeld rantei ga-. >our įtomagti 
or h«*artt>urii, dnriufa prea- r|b> th.. r4st»«t s.tlAg 
mrdi.iaes kn«wn k>r sy»iXi/naaj ir relief Inaa
lik.- tlioae m Heli au* Tdhlatą Try H«*ll am >wr«elf. 
•t Orat sign of ilUtreu They neutralia** acid relieve 
gas and bring romfort »ery nuleki? yet are not a 
laiatlva' Otily 25e at drug m ores If jr,.Ur 4erj 
trial dueer , pmv« Bell ana better. retur* bottle to 
ua and gal double your money lt*‘k

WOLK STLDI
19 4*; W»st 35” 5fre«t

*7A* /tt fa/ t//?d/<*f

MODF.RN

ADY ANlEli PHOlOl.KAI H 1^ 

I.OWeST POSSIBI.E PRIt'KS 
PHONE I AFAYETT1 2813

Liuliuojančios lietuvaitės

Liūliuojančios dainos, su
tartinės aidai tyliai nus
kamba vakaro prieblandoj, 
bet jie pasilieka ilgai, ilgai 

i mūsų mintyse... Lietuviai, 
ypač ir pasižymi savo su- 

j tartinėmi8 dainomis. Tuo jie 
išgarsėjo visam pasaulyj... 

! Ir štai, to grynai lietuviško
jo pieno geriausios atstovės 
ir yra “Liūliuojančios Lie
tuvaitės” — Kristutės-Kris- 
čiūnaitės, Florutės Balaiutės 
ir Albinos Kaspariutės trio.

Lietuviams nekartą teko 
jas girdėti per radio- ir sce
noje, bet jos geriausiai pa
sirodys balandžio 12 dieną, 
Ashland Blvd.- Auditorijoj 
kartu su šimtu kitų žymių- 

■ jų artistų šaltimiero šurum 
I Burum parengime.

Kiekvienas dainos ir mu- 
1 zikos mėgėjas, kiekvienas 
! juoko ir dramos mylėtojas 
negali praleisti šios progos. 
Įsigykite sau Šurum-Burum 
tikietus dabar. Jie tekainuo
ja $1.10 su visais taksais. 
Padarykite sau didžiausį 
malonumą.

INCOME TAX-us
J. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chięago, Illinois 

Tel.: ČALumet 7358

VAICEKAUSKAS

LIQLQK
IŠTAIGA

lAąt-žiojttiv*. 
p<i vlM 
tAili-rurr

WHOLESALE

EIvaiku- 
Moterų Sąjungos 21.

nija bus aukojama už Ame- į išpildys mokyklos vaiau- jonįų laikas, 

rikos prezidentą ir jo kabi
netą, kad Dievas padėtų sek 
mingai ir teisingai vesti ša
lies gynimą.

ciai.
kuopos choras. Solo dainuos Pasidės sekma-
S. Jurgaitė (kietą Juozas dien* ir iki ateinančio
ir Ona Norkai. Kalbas pa- sekmadienio, kovo 15 die- 
sakys kleb. kun. A. Linkus, nos Baigsis 3 valandą po- 

įsidėmėtina, kad kurie da ARD centro pirm A Nau piet
lyvaus bendroje Komunijoj. sėdienė centro dvasios va
jų vardai bus pasiųsti į dag kun B Urba 
Washingtoną, sykiu su kitų
parapijų narių skaičium. Ar 
mūsų parapijos vyrai gau 
singai pasirodys?

Visi kviečiami atsilanky
ti, smagiai laiką praleisime 
ir tuo pačiu paremsime se
seles kazimierietes.

Vardo
Lauksime visų atsilan

Nepamirškite, šv 
nariai ir parapijos vyrai, 
kad kovd 8 d.. 8 vai/ ryto 

turim pripildyti bažnyčią.
Parodykime, kad mylime 
Dievą, mylime ir taiką. O rapijų ir su 3,000,000 Šv 
kas svarbiausia, mylime vie- Vardo vyrų per visą šalį Šy
šai Dievą garbinti. Ar prie kiu kelkime širdis prie Die- 
šas mums tą atims? Nie- vo, kad Jis padėtų mūsų

kant. Rėmėja Į
i

arkidiecezijoje per 400 pa-

kuomet! Tat su 200,000 ki- prezidentui

Kun. J. Kidykas, S.J. 
skelbs, misijas ir jos bus 
bendros vyrams ir mote
rims. Kiekvienas parapijo
nas turėtų pasinaudoti šia 
auksine proga, pasiklausyti 
turiningų pamokslų ir šven

Organizatorius Labdarių! 
Sąjungos 8 kuopos, dvasios 
vadas per 25 metus, prisi
dėjęs prie visų 8 kuopos pa
rengimų ir eina į pagalbą

Vienas iš žymiausių lab
darių są gos 8 kp. ir dau
gelio kitų idėjinių lietuvių 
katalikų organizacijų veikė
jas. tikrai yra daug nusipel-

kKM' JT E 
8B.UA 

LIKTT IŲ| 
ORĄ A

« fcĄNTIįR H».

MUTUAL LIUUOR CO.
>70? H. Halsted St.
<*» HOI IJEVARD <M»14

i kuopai, kad #5 metų jubi-Į nęS įr Bažnyčiai ir tėvynei,
t . . .. .. . . , .‘Įliejus ir vakarienė, kovo 8j ir mūsų visuomenei.
tai praleisti sį gavėnios lai- „ suke|tų fondą Nes pe| __J____________________
ką, rKvi«S<m»,visi- pampi-| skirįama8 8eneliy prieg. ,
jonai atvykti ir paskaudo | ,audos statJ,bos baigimHi. KUOPOS SUSIfinKimaS

Garbės narys/ įteiks per va- [ La5darių Sąjungo8 g kuo. 
M. švarlis Į karienę dovanas kcletai se- |aiks SU8irinkimSĮ pra5.

j niausiu veikėjų. i jusį sekmadienį mokyklos

kambary. ,
Dvasiniai pasistipri- i Namji nariai įstojo į rė- i

j mėjus: J. ir M. Misūnai, E. '

ti ypatingomis malonėmis 

Kleb. kun

“Kiekvienas žmogus alk- 
ir tautos va- sta Dievo”, — pasakė grai-

tais Šv. Vardo vyrais šioje dams. Jonas Skelly, sekr. kų rašytojas Homeras. nusios į kilnu darbą
AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS REIKALAIS

(R. Mazelianskienės kalba, pasakyta per radio S. 
Bartkus valandoje Raudonojo Kryžiaus Bridgeport 
vieneto pagamintų rankdarbių parodos pToga).

Gerbiamieji lietuviai ir šit kraują, užgydysit žaiz- 
geradariai! das. Mes nei sapne nesap-I

navom, kad mūs sūnūs au-
Nuoširdžiai dėfcojama vi- ginti, myluoti, bučiuoti, ku-

vieneto darbininkių reiškiu 
nuoširdų ačiū.

Šia proga dar noriu pa- atšventė gan jaukioje nuo- 
kviesti visus atsilankyti ko- i taiko3c- Po P^aldų turėjo 
vo 12 d. į Lietuvių Audito- Paryčius ir susirinkimą

Malinauskienė, M. Grincai- 
Brighton Park. - ARD 6 tg, A. Giedraitis, J. Brazaus 

skyrius savo dvasinę puotą i ka3, B- Jackūnienė, V. Do
veikienė, E. Grina K. Za-

riją, kur bus suruošta, paro
da rankdarbių, kuriuos vie 
neto narės padirbo bėgiu ke j 8Unkios ‘‘S09' nc«alSj<>

rumskis. Iš centro susirin
kimo F. Vaičekauskas pra- 

Tik apgailestavom, kad mū- Į ne^» kad visos kolonijos 
sų pirmininkė Rudienė, po, rinktųsi dienas dėl šeimy

niškų išvažiavimų į Labda-

siems. kurie prisidėjote prie 
S. Bartkaus suorganizuoto 
Raud. Kryžiaus vieneto sa 
vo aukomis ir kitokia para

riais džiaugėmės, kad jiems 
užaugus 
uždirbti, šiandie, palikę tė 
vėlius, išėjo ginti savo gim

Litten to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP
1IM MUerrfaa CTap Hm Dtal)

/r

CONRAD
Fotografas

, Studija Jrengla pir 
l -nos rūšies su mo 

dernifikomts užlai 
į domis lr Hollywood 
’ ftvteeoruls. Darbas 
I Gat ant uotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIetvood 6883 

Rea.: ENOtowood 5840

WHOLESAUE
FURNITURE

BROKERkiu dalyvauti. Ją pavadavo ūkį ir kad stengtųsi su- 
vice pirm. Rudakienė, kuri kelti daugiau pinigų užbai

gimui senelių prieglaudos 
namą statyti.

J. Klimo išduotas rapor-
[dingai. Taigi, kviečiu kuo | tai mūsų vajaus vakarienė, į u Marijonų Rėmėjų eei. 

kuri bus 15 d. kovo, para 
1 pijoe salėj. Visos narės nuo-

letos savaičių. Taip pat bus 
ką ir laimėti. Be to, pažai-1 
sime "bingo", pakortuosime gražia' vedė ’'“»rink™a

Dabar didžiausias darbas,bus kam duonos, . . , ,T , ...I ir t.t. Vakarą praleisime nau

OINISO ROOM SEffH — EAR- 
LOR SKTS — IU I)R(X).M HET8 
— BIG* — KABIOS — KK-
FRIOKKA'IVHS — W A.sHUHH — 

UANOKLS — HTOTKS.
*n HMMmUlj aavertlaed Ilona

ma teikimui pagalbos jau-j tinę nuo užpu-olusio priešo.
Amerikos vyrams, Daugelis jų, gal, negrįš. Dėl

daugiausiai atsilankyti.

niems
kurie kariauja už mūs šalį.; to mes turime juos gelbėti.

Prie progos, malonu pra- .
... , , _ . širdžiai pritarė pnsidėda-nesti kad musų vienetas ,

, , . ’ . . , mos pagal išgalės aukomis.
Savo aukomis, savo darbu jiems padėti savo darbais, suorganizavo ir chorą iš dar . ° ♦
pagelbėjot ir dar pagelbė-j savo centais. Už iki šiol bininkių. Chorą veda komp. : aip as me ’ aiP ir ime

šit ir ne vienam nušluosty teiktą paramą vardu visų A. Pocius.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Bridgeporto vienetas

rengimo komisija deda pas
tangų, kad kuo geriausiai 
prisirengti. Taigi, prieteliai 
ir rėmėjai mūsų darbuotės, 
nuoširdžiai kviečiami pas 
raus tą sekmadienio vakarą 
praleisti su rėmėjomis. Lai 
niekas jūsų nesutrukdo nuo 
to. Vienutė

Pirk tik išmiatĮ, mokslą 
ir supratimą. Saliamonais

mo. kurs buvo labai pasek
mingas.

M. Navickienės išduotas 
raportas iš Federacijos su 
sirinkimo ir doleris įmokė
ta nuo labdarių į Federact-1
ją*

Pirm. D. varnas prašė 
narių, kad daugiau rėmėjų —. 
įrašytų į labdarių 8 kuopą. 

Rašt. Ona Ivinskaitė

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 8001

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

Aristotelis

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

i Aią
LĖK

Modemišką Lietuvi ąl

MA55ACL

a >8
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red IJght 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa.

Moterims — Trert»<IUrni*i*.
Telefonas: VIRgima 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

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

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

APYLINKES LIKTU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

F1ARG1JTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa* 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

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

WHFC-I45O kil.1
6755 So. YVestern Avenue 

Pilone: GKOveMil 2242

8B.UA
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-TU METU 
SUKAKTIES

lsparriavimas

2 Dalių PARLOR Setas

P B A O a A ■

MOTERŲ SĄJUNGOS 21 KUOPOS, TOWN OF LAKE, CHORAS

mu
X Kazimieras Paukštis, 

sūnus žinomos Brighton Par 
ko veikėjos ir aukotojos E 

^milijos Malinauskienės, 4222 
S. Rockvvell St., šiomis die,

| nomis išvyko į kariuomenę.

X Ruth Sitller, duktė S. 
Stankienės, 4820 Wolfram 
St., labai patenkinta sutei
kus motinai didelio malonu
mo, tai yra užprenumeravus 
“Draugą”. Padaryti savo 
artimui malonumą yra pa- 

i čiam didžiausias malonu-

Pirmoj eilėj, žiūrint iš kairės į dešinę: P. Gudinskienė, O. Sriubienė, O. Kasputie- 
nė, O. Metrikienė (choro vedėja), M. Sūdeikienė, M. Staršelskienė, O. Norkienė. Ant
roj eilėj B. Al’ižienė, J. Marinienė, V. Bučnienė. A. Paukštienė ir J. Čepulienė. Šis 
choras sekmadienį, kovo 8 d., ARD 1 skyriaus vajaus vakare, parapijos salėj išpildys 
dalį muzikalės programos. Choro vedėja yra plačiai Chicagoj žinoma pianistė.

mas.

Mūsų pačių dirbtuvėje pada
rytas ir pi nai garantuotas$69.50 NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO 

RINKLIAVA BAŽNYČIOSE
Daugumos J. A. Valsty- ma rinkliava būtų sekmin-

Bį

bių katalikų vyskupijų baž
nyčiose šio kovo mėnesio 15 
dieną įvyks rinkliava dėl 
karo nukentėjusių pagalbai. 
Jo Eksc. Arkivyskupas S. 
A. Stritch, Chicagos arki
vyskupijos ganytojas, laiš
ku kreipės į visus klebonus, 
kad jie ir jų pavaduotojai 

H kunigai rytoj, kovo 8 d., per

ga.
Ši rinkliava yra vadinama 

“War Emergency Relief Co- 
llection”. Tuo rūpinasi J. A.
V. katalikų vyskupų šelpi
mo komitetas. Praeitais me
tais gavėnioj įvykdyta tokia
rinkliava bažnyčiose. Surink yra iš Chicago 
ta daugiau kaip vienas mili- { Anot j0, naujokų savano-

Daug jaunuoliu 
įstojo laivynan

Naujokų savanorių ėmi
mo karo laivynan viršinin
kas Įeit. David N. Golden- 
son, Chicagoj, praneša, kad 
nuo atmintinos gruodžio 't 
dienos apie 140,000 jaunų 
vyrų įstojo karo laivynan ir 
tame skaičiuje apie 10,000

X Pranciška Piliutaitė-Li- 
nauskienė pirmadienį, kovo 
9 d., švenčia savo vardadie
nį (Šv. Pranciškos Rymie
tės). Linauskai turi taver
ną prie kampo W. 23rd PI. 
ir S. Leavitt St. ir stambiai 
paremia parapijos, “Drau
go” ir organizacijų paren
gimus.

X Ciceriečiai turės progos 
išklausyti kun. dr. A. Deks 
nio paskaitos trečiadiėnį, 
kovo 11 d. Federacijos sky
rius pakvietė prelegentą ir 
viską reikalingą paruoš tai 
dienai.

X DKK nariai VVaukeg^

ne. Chicago DKK “armija” 
dalyvaus in corpore. šiomis 
dienomis visiems bus išsiun 
tinėti bankieto tikietai.

X Maldos Apaštalavimo 
draugija iš Šv. Antano par. 
pasipuoš gražia vėliava, ku 
rią draugijai įtaisė Veroni 
ka Kempienė. Vėliavos pa
šventimas įvyks sekmadienį 
ryte 7:30 vai. Visi draugi
jos nariai dalyvaus ir pri
ims bendrą Komuniją.

X Pranciška Ivanauskie-X
' nė, biznierka 18-tos koloni
jos (726 West 18 St.) pir
madienį, kovo 9 d., švenčia 
vardadienį. Ivanauskai yra 
žinomi ne tik savo. bet ir ki
tose kolonijose, kaipo vei
kėjai ir rėmėjai mūs įstai
gų, organizacijų ir t.t. Yra 
taip pat dideli “Draugo” rė
mėjai, o Pranciška yra daž
na jo bendradarbė.

X Kazimieras Rubinas, 
farmerys Dalton, Wis., savo 
vardadienį švęsti buvo at
vykęs į Chicago pas moti
ną, gyvenančią West Side, 
kuri kovo 4 d. šventė 65 m. 
amžiaus sukaktį. K. Rubi
nui šįmet suėjo 5 m. vedy
binio gyvenimo, 10 m. kai 
farmeriauja. Augina dukte
rį Patricią-Ritą. Jo motina 
Domicėlė yra įdomi senutė 
— dievdirbė, tą amatą pa
mėgusi nuo tėvo Kaz. Sto
nio, kuris Lietuvoj buvo pla
čiai žinomas.

3 Dalių BEDROOM SETAS, pilnai 
įrengtas suspringsais i r u 
matrosu . . . .................... $79.50 f

..... .... .. jonas dolerių. Ir viskas išdamisiąs paaiškintų tikintie- J *
siems apie tą rinkliavą ir t knta nelaimingųjų šelpimui, 
apie fondų reikalingumą, I daugiausia per popiežių. Su 
taip kad kovo 15 d. vykdo- šelpti ir lietuviai tremtiniai.

UŽDRAUSTAS RAŠOMŲJŲ 
MAŠINĖLIŲ PARDAVIMAS

rių ėmimas laivynan nebus ine užsirezervavo vietas 
nutrauktas. Jis sako, kad metiniam bankiete kovo 15 
laivynan gali įstoti kiekvie- jd- Little Bohemia reatona. 
nas sveikas dyąftininkas vy
ras iki jis aktualiai dar ne
pašauktas karo tarnybon.

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

Dvi CCC stovyklos 
uždaromos

Iš Springfieldo pranešta,

U. S. karo gamybos boar- Rašomųjų mašinėlių fab- 
das staiga paskelbs savo rikai patvarkomi karo reik- 
nuosprendj, kuriuo nutrau- Į menų gamybai.
kiama rašomųjų mašinėlių Chicagoje iki šioliai apie kad Illincise karo metui už- 
(typewnter) gamyba, masi 25 000 rašomųjų mašinėlių I daromos dvi CCC stovyklos, 
nė ių par avimas ir nuomo nuomojo kankaj kolegijos, i Gal jų bus uždaryta ir dau-
jimas. as įec.a įp nau Sįam|3jųjų kompanijų ofisai giau> nes jaun* vyrai reika- 
jas, taip vartotas mašinė

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

lės. Uždraudimas įsigaliojo 
< vidunaktį prieš kovo 6 die-
ną.

ih i

IKII
Prieš tai ir nupirktų ma-

ir kitos įstaigos. Nuomoji- 
mas pigiau atsiejo, negu 
jų nupirkimas. Nes nuomo
tos mašinėlės 
taisomos.

veltui buvo

lingi karo tarnybai.

Dearborn diena
Chicagoj

Taupyto jams 

Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

7 Dalių DINING ROOM Setas, ve 
liausios mados, gražiausio riešuto 
medžio .... $95.00

DIDELIS PASIRINKIMAS GERESNIŲ PŲCIŲ 
IR SKALBIAMŲ MAŠINŲ.

RŪŪSEVELT
FURNITURE COMPANY 

2310 West Roosevelt Road
Telephone: SEEIey 8760-8732

01 šinėlių pristatymas pirkė- Tūkstančiai studentų ir Į Mayoras Kelly išleistu at-
— *♦*'’ i <-» ra loi ei T e\i rt 4 ra 4 i Ir ra« a /Irt Lo a» vara r>a« rvrara ra X a va X - — - . - • va • a

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

jams sulaikytas. Leista tik 
j turimų ir vartojamų maši
nėlių taisymas.

MOTERYS BURIASI PRIE NAMINIO SLAUGYMO

ofisų dabar pasigęs mašinė- siaaukimu šį pirmadienį, ko 
lių, nes negalės jų išsinuo-,vo 9 paskyrė Fort
m°ti- t Dearborn diena. Sukanka1

139 metai, kai šis fortasI Chicagoj buvo pastatytas.

INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS 
"DRAUGO" RAŠTINĖJE

y
PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 

KONSTANTAS J. SAVICKAS

TU

,JOY!
What a joy to get relief from a rough doe to a 
cold. Get it with Smith Brothers Cou«h Drops 
—the famou, dropa thai contain a apccial blend 
of aooihing ingredienta. Two kinda, Black or 
Menthol. Onh a ntikel cheekt that

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOL-5^

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus chicaginio skyriaus 
naminio slaugymo (Home 

fjji nursing) direktorė Mrs.
' Estelle Weltman Blatt pa
reiškia, kad naminio alaugy 
mo kursuose Chicagoj daly
vauja jau apie 15,000 mote
rų ir kaskart jų vis dau
giau buriasi į pamokas.

Mrs. Blatt išaiškina, kaip 
moterys gali imtis nami
nio slaugymo žygio:

j potery s sudaro grupę, k u 1 rioje turi būti nemažiau

instruktorius. Kursas apima 
24 valandas. Atėmė akordijona

Naminio slaugymo kursai į Du plėšikai užpuolė gat- 
yra gyvas reikalas, kadangi jvėje James Bartunek, muzi- 
daug gydytojų ir registruo- kininką, ir iš jo atėmė akor- 
tų slaugių išėjo karo tarny- ; dijoną vertės 1,000 dolerių.
bon. Tad žmonėmis kas i------------------------------------- ----- —
nors kitas turi rūpintis,
nors paviršiniai, nors kaip 
teikti pirmąją pagalbą. ,I

Pamokas teiks daugiausia 
slaugės graduantės. kurią 
apie 400 savanoriiai imasi 
šio darbo.

JTS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI f MCSV SPECIALI 
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
įdėlių B&rabanų, malu Bartht- 
j, "Tunabla Tom Toma" prltal-

kaip 25 asmenys. Grupė ga- 1 * j
Ii būti klubinė, arba bažny- ITOIIŲ IT Q<J TZŲ pdTOud 
tinė. Grupė sudaroma per International amfiteatre, 
aplikaciją, gautą iš artimiau 41 ir Halsted gat., skubotai 
šio parko distrikto field- pasiruošiama gėlių ir daržų 
house. Kaip bus nustatyta (National Flower and Gar- 
diena ir vieta grupės susi- den) parodai, kuri bus ati- 

J rinkimams, bus paskirtas daryta šio kovo mėn. 15 d.

Dldel 
nų
komi prie visokių Barabanų »*- 
tų. greiti pAdlnlal 'Cymbola" Ir’ 
"Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pedala" 
benama Ir orkeatroma, TrOboa, 
darinėtai, Raaaphonai. Trombo
nai "atandard" Mdlrbyačtų. Smul- 
koa, Celloa, Rtrflnlntal Baaal. Oul- 
taral. Banjoa, atrtlnų. Ir ‘■raaea", 
"rnouth plecea". "mute reeda". Ir 
muzlkoa atovtkISa Pllnaa paal- 
rlnktmaa amulkoma amlčAlų Ir 
"raaea''. Patalaome Ir atnaujina
me vlaoklų lAdlrbyačiu phonorra- 
fua ar Jų dalia.
A. B.O. DR1MMF.RS SERVICE 

• 14 Maivell Street, Cblcago

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenae 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 27tros 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
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 

kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, ata
kų Ir t.t. per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;

c) Biznieriai turi išj 
(Gross Income) buvo $1,{

b'ankas, jeigu įplaukos 
ar daugiau.

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

f . .


