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Amerikos karo vadovybė

SALO. E
K4 STALINAS 
GALVOJA?

Pereitą savaitę spaudoje 
pasirodė nežymioje vietoje, 
bet gan įdomi ir svarbi ži
nia, kuria diplomatiniai 
slugsniai praneša, jog Sta
linas einąs prie išvados, 
kad ilgai draugingų (taria
mai draugingų) santykių 
su Japonija nebūsią galima 
palaikyti.

Kad Rusija neįstengs il
gai išlikti taikoje su Japo
nija. šiandie niekas neabe
joja. Nebuvo galima nė an
ksčiau abejoti. Šiandie be
lieka klausimas, kas pirma
sis karą pradės.

BUTŲ VAIKIŠKA.

Šiuo momentu Rusijos 
pozicija yra tikrai nepavy
dėtina. Vakaruose, nors ir 
laimima, bet sprendžiamo
sios kovos dar neįvyko ir 
niegas negali drąsiai tvir
tinti, kad sovietai jau lai
mėjo ar tikrai po savaitės 
ar kitos laimės karą, o tuo 
tarpu tolimuose rytuose 
staiga kyla naujas pavojus, 
kas dieną didėja naujo prie
šo pajėgos.

Mes nemanome, kad Mas
kvos politikai ir karo vadai 
būtų tokie naivūs ir tikė
tų, jog Japonija nesirengia 
prieš Rusiją, ypač Vladi
vostoką, Petropavlovską ir 
bendrai visą Rusijos rytinį 
pajūrį. Taip galvoti būtų 
vaikiška ir nesąmoninga.

MASKVOS GALIMYBES.

Mac Arthur ata
kuoja japonus

Wiashingtonas, kovo 8 d. 
— Karo departamentas pa
skelbė, jog gen. Mac Arthur 
gauna pakartotinus prane 
Šimus, kad japonų kariuo
menės vadas Filipinuose 
nusižudė, nes jo vadovauja
ma kariuomenė neįstengė 
nugalėti amerikiečių ir fi
lipinų gynėjų.

Karo departamento ko
munikatas taip pat pareiš
kia, jog gen. Mac Arthur 
artilerija Bataan pusiasa
lyje padarė priešui didelių 
nuostolių netikėtoj kontra
takoj.

Paslėptosios amerikiečių 
armotos sunaikino 29 iš 90 
motorinių sunkvežimių, ku
riais buvo gabenama apie 
2,500 priešo kariuomenės į 
frontą, šiaurėje nuo Abu- 
cay.
Daugiau kariuomenės.

Kiek anksčiau karo de
partamentas buvo paskel
bęs jog japonai išlaipinę 
kiroumenės Calapan mieste, 
Mindoro saloj,, apie 70 my
lių į pietus nuo įėjimo į Ma
nijos įlanką.

Pranešime taip pat skel
biama, jog kartu su kariuo
mene iškelta sausžemin tan
kų ir kitų karo reikmenų.

Mindanao saloje tebevyk
sta kovos prieš japonus. 
Šipse kovose dalyvauja a- 
merikiečių, filipinų ir moro

PRIEŠAS ŠIUO METU 400 MYLIU 
NUO AUSTRALIJOS SAUSZEMIO
Spauda skelbia apie trukumus 
sąjungininkų aviacijoje

Melbourne, kovo 8 d. — 
Šiandie Australijos vyriau
sybė oficialiai paskelbė, jog 
japonų kariuomenė išlaipin-

lijos valdomos Naujosios 
Gvinėjos šiaurrytiniam pa
jūryj.

Japonų bombanešiai jau

Todėl paskutiniaisiais di 
, , ,. , . . i partizanai,plomatų pranešimais labai 11 

galima patikėti. Yra gali-,
ma kad Rusija nepaskelbs I bendromis pajėgomis ir ko-
karo Japonijai tuojau — ga
li palaukti geresnės progos.
Tačiau labai galima, kad 
netrukus rusai gali pavesti 
sąjungininkų bombanešiams 
savo aerodramius Vladivos 
toke, Petropovlavske ar ki
tose vietose. Sujungus šias
aviacijos bazes au Amerikos niai ašies laimėjimai žlugs

voj ant įvairiuose galimuo
se frontuose tebus įmano
ma palaužti ašies valstybes.

Męs taip pat tvirtai tiki
me, kad tai bus padaryta, 
kad anksčiau ar vėliau, di
džioji sąjungininkų ofensy-

turimomis bazėmis Aliasko
je Japonijai susidarytų 
rimtas pavojus.

Dalinai nuo šių Maskvos 
žygių ir gali prasidėti pir
moji ir didžioji ofensyvą 
prieš ašies valstybes. Tos 
ofensyvos tada gali laukti 
įvairios — trys frontai prieš 
vokiečius: pro Norvegiją, 
pro Portugaliją ir iš Rusi 
jos; Japonijos .apsupimas: 
aviacijos bazėmis — Vla
divostokas, Petropavlovs
kas Alaska ir karo frontai 
iš Indijos ir Australijos.

•
KARO STRATEGIJA.

Tiesa, tai nėra tikroji ka
ro strategija. Tikrumoje ji 
gali pasukti visai kitokiu 
keliu, bet tai yra galimy
bės. Ir mes tikime, kad tik

ta prie Salamaua, Austrą anksčiau bombardavo kelio
liką kartų Naujosios Gvi
nėjos miestus, bet savo ka
riuomenę pasiuntė pirm. 
kartą. Japonų bombanešia 
vakar bombardavo Port Mo- 
resby ir Lae, Naujojoj Gvi
nėjoj.
Bombardavo japonus.

Tuo tarpu Australijos 
bombanešiai sėkmingai ata
kavo japonų okupuotus ae
rodromus prie Kupang, o- 
landų valdomoj Timor sa
los dalyj ir prie Gaamata, 
New Britain saloj, šiose a- 
takose nežuvd nė vienas au
stralų orlaivis Tf šūžėlstas 
tik vienas lakūnas.
Įtakingieji sluogsniai įsiti

kinę, kad netrukus japonai

Britų aviacija 
atakuoja ašies 
laivus Libijoj

..... ... , - . , Kairo, kovo 8 d. — Britų
U. S. kariuomenės perorganizuotos vadovybės vyriausieji vadai Washingtone kon- aviacija paskelbė, jog vi- 

feruoja. Sėdi (iš kairės) lt. gen. H. H. Arnold, orinių pajėgų vadas; gen. G. Marshall, ' durvakarių komandos bom- 
štabo viršininkas; lt. gen. L. J. McNair, sausžemio pajėgų vadas; (stovi iš kairės) , banešiai atakavo priešo lai,- 
maj.-gen. J. T. McNarney, karo departamento reorganizacijos boardo galva; maj. gen. vus Bengasi ir Tripoli uos-
B. B. Somervell, reikmenų pristatymo tarnybos galva.
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Japonų misija
Madagaskare

Londonas, kovo 8 d. — 
Londono spauda skelbia, 

_ | jog šiandie Madagaskaran

Rusijoj žuvo 
1,500,000 nacių

Londonas, kovo 8 d.
Reuters šiandie paskelbė į atvyko japonų laivyno ir a-
Berlyno pranešimą šveica 
rijos spaudai, jog vokiečių 
kariniai sluogsniai prisipa
žįsta, kad Rusijos fronte 
žuvo ar sužeista 1,500 000 
vokiečių kareivių. Tačiau 
vokiečiai pabrėžia, jog kai 
kurie sužeistųjų galėsią ne
trukus grįžti kovos fron
tan.

Berlynas, kove 8 d.— Vo
kiečių radio paskelbė, jog 
nacių kariuomenė rytų fro
nte pravedė nustatytoje
vietoje ofensyvą ir atsiėmė 

va prasidės ir kad dabarti Į keletą pozicijų iš sovietų

kaip pernykštis sniegas.

NUO CEZARIO IKI 
GARIBALDI.

Kas pirmas žus — Vokie
tija, Italija ar Japonija — 
šiandie yra sunku pasaky
ti, nes tai priklausys nuo 
susidėjusių aplinkybių. La
bai galima, kad pirmoji bū 
tų Italija.

Tai kraštas, kurio plačio
ji visuomenė niekados ne
buvo drauginga Vokietijai, 
kurios 'geriausieji sūnūs 
nuolatos turėjo kovoti prieš 
germanus — nuo Cezario i- 
ki Garibaldi laikų. Tik ne 
lemto likimo ironija italai 
tapo vokiečių sąjunginin
kais. Ir netenka abejoti, 
kad italai mielu noru pa 
suktų sąjungininkų pusėn.

viacijos misija. Madagaska

Java neprarasta, 
skelbia olandai

Londonas, kovo 8 d. — 
Olandijos informacijų biu
ras šiandie paneigė ašies

tuose. Bengasi uoste sus
progdintas vienas laivas.

Cirenaicoj vyksta aviaci
jos žvalgybos veiksmai. Pa
stebėta priešo aviacijos di-
dėsnis veiklumas. Virš Mai- atnaujįns savo smarkias a-
tos pašautas vienas priešo 
bombanešis. Britų orlaivių 

: nežuvo nė vienas.

ras priklauso Prancūzijai ir j šaltinių pranešimus, nors 1 PAęAĮI|V| 
yra strateginiai svarbioje neoficialiai iš Tokijo ■ J

jog Olandijos Rytų Indijų
gynėjai kreipės į japonus

vietoje Afrikos rytiniam 
pakraštyj.

Jau kiek anksčiau Londo- prašydami taikos. Biuras

New Yorkas, kovo 8 d.— 
Jungtinių Valstybių amba
sadorius Anglijai šiandie

ne buvo paskelbta, kad ja- tačiau pripažįsta kad japo-! orlaiviu grįžo Amerikon pa--
ponai daro spaudimą j Vi
chy vyriausybę, kad Mada
gaskaro sala būtų perleis
ta japonų laivyno ir avia
cijos bazėms.

Mons. M. L. Krušas

nai kontroliuoja visą susi
siekimą eu Java.

Londonas, kovo 8 d. — 
Ašies šaltiniai skelbia ap
linkiniais keliais gautas rfe- 
oficialias Tokijo žinias, jog 
Olandijos Rytų Indijos pra
šiusios japonų taikos. Ja
ponų atsakymas dar esą ne-

sugrįžo

Gydytojams patariant ke-
(Tai pirmas per kelias , lias savaites atostogavęs 1 žinomas, 

jam savaites vokiečių pna- pietinėse valstybėse, jau Iš Bandoengo, kur buvo
nešimas apie savo kariuo
menės ofensyvą).
Sulaikytos atakos.

Vokiečių radio pripažįsta, 
jog priešas aršiai priešina
si, bet pareiškia., jog naciai 
suėmę divizijos vadą kartu 
su kitais kaliniais ir nuko
vę virš 3,000 rusų. Sovietų 
atakos Donets baseine ir 
prie Charkovo buvusios at 
muštos.

Tuo pačiu laiku paskelb 
ta, jog vokiečių bombane
šiai pertraukę vakarų Egiph 
to geležinkelio liniją šiau ) 
rėš Afrikoje.
Atakavo Helsinkį.

Helsinkis, kovo 8 d. — 
Vakar anksti rytą orlaiviai 
atakavo Suomijos sostinę. 
Orlaiviai numetė septynias

grįžo į namus sustiprėjęs. 
Dabar toliau rūpinasi jubi
liejiniais darbais parapijoj.

Šv. Jurgio parapijoje po 
sėkmingų misijų, kurias lie
tuviškai vedė tėv. Kidikas, 
prasidėjo misijos kalban 
tiems angliškai. Jas veda 
pranciškonas tėv. Pat Malo- 
ney.

bombas miesto ribose.
Tuo tarpu pranešimai iš

Maskvos paskelbta komuni
katas, jog sovietų laimėji
mai tebevyksta ir esą išlais
vinta dar keletas apgyven
tų vietų. Vokiečiams esą 
padaryta didelių nuostolių.

Sovietų komunikatas
skelbia, jog paskutiniuoju ponai deda pastangas a p
laiku pašauta 35 nacių or
laiviai.

sitarimams su Prezidentu 
Rooseveltu.

Tokijo, kovo 8 d. — Ja
ponijos radio paskelbė, ka
ro vadovybės pranešimą, 
jog japonai, užimdami Dja- 
mbi, apie 140 mylių į šiaur
vakarius nuo Balembang, 
okupavo visą pietinę Suma
trą.

takas ant Australijos uos
tų ir bazių. Tačiau šios ja
ponų aviacijos atakoms su
tikti esą paruošta tvirtos 
sąjungininkų pajėgos. 
Trūksta orlaivių.

Spaudos pranešimai skel
bia, jog didžiausia sąjungi
ninkų nelaimė esą naujų ir 
gerų orlaivių trūkumas.

Tuo tarpu australai esą 
nustebę Amerikos žygiais. 
Vienas laikraštis paskelbęs 
Kinijos pareiškimą, kuria
me esą pabrėžiama, kad 
Jungtinės Valstybės “pa
miršta Pacifiką.” Pasak 
laikraščio, “kariuomenė tu
ri būti siunčiama į Tolimuo 
sius Rytus, ne į Angliją.”

Londonas, kovo 8 d. —J Serbų sukilėliai 
Londono spauda paskelbė ,ebekovoja prieS 
jog Australijon vyksta di- * r
delis skaičius Amerikos ka- Į naClUS
riuomenės ir karo reikme
nų.

•
VVashingtonas, kovo 8 d. 

— Pirmadienio naktį per 
radio kalbės Prezidentas 
Rooseveltas, vicepreziden
tas VVallace ir agrikultū
ros sekr. Wlck»rd. Šioj pro-

karo štabas ir gynimosi 
centras, negauta jokių ži
nių nuo šeštadienio ryto, 
kai vietos radio paskelbė;
“Sudie, iki geresnių laikų.
Tegyvuoja karalienė!”

Japonai perkirto 
svarbų kelią 
Burmoj

Mandalay, kovo 8 d.—
Vėliausieji pranešimai duo į gramoj bus patiekta vy- 
da suprasti, jog japonai o riausybės nusistatymas ag- 
kupavo Payagyi 10 mylių į rikultūros reikalais, 
šiaurę nuo Pegu ir perkirte •
kelią prie Pvinbon. Rio de Janeiro, kovo 8 d.
Britų vadovybė Burmoje I — Čia paskelbta, jog Japo- 

pareiškia, jog matomai ja nijoj suimta Brazilijos dip

Londonas, kovo 8 d.— 
Vichy paskelbė pranešimą 
iš Budapešto, jog pietinėj 
Serbijoj vyksta sukilėlių if 
vyriausybės pajėgų arčio? 
kovos.

Sakoma, jog vyriausybėf 
kariuomenė atsiėmusi Kur 
šųmilos miestelį. Šiose ko
vose žuvę septyniasdešimt 
sukilėlių ir 130 suimta.

lenkti Pegu apylinkę ir pa
sukti į vakarus.

lomatai. Panašių žygių prieš 
japonų diplomatus ėmės ir 
Brazilijos vyriausybė.

Bal boa, C. Z., kovo 8 d.*— 
Ofod&Iiai paskelbta apie 
galimybes, kad priešo sub 
marinai pasiekę Panamos 
kanalo zonos apsaugos lini
jas.
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B METU AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Sukurta p«rapt>

Trijų metų kunigų mari- 
pastangos Argentino

je — aukųrti lietuviams pa- 
rąęįją, galų gale vainikuoti 
pusįsolfimu- Parapija įsteig
ta Buenos Aires priemiesty
je AvelJaseda. sodyboje For 
wūr. Pajrspijos globėja 
Gailestingumo Motina Auš
ros Vartų Vilniuje; ispaniš
kai vadinsis “Madre de Mi 
sericordįa de Vilnius”- Kle
bonu paskirtas kun. Kazys 
Vengras, MIC-i jp pažibu 
ninku — kun. Jonas Baltru
šaitis, MIC.

Nore Argentinoje ir se
niau buvo keletą metų lietu
vių kunigų, bet vietos dva
siškoji vyresnybė ligšiol ne
leido organizuoti parapijos, 
tAd lietuviai su krikštais ir 
šliubais turėdavo kreiptis į 
ispanų bažnyčias. Dabar vi
si lietuviai gali kreiptis į 
savo kleboną; dabar tos 
apielinkės visos tautos turi 
kreiptis tikybiniais reika
lais į Gailestingumo Moti
nos Aušros Vartų bažnyčios 
kleboną.
Statyba baigiama

Metai, atgal kunigai mri- 
jonai pradėjo pirmosios Ar- 
gąntinos lietuvių bažnyčios 
statybą. Darbai buvo varo
mi labai sparčiai bažnyčios’ 
mūrai jąu užbaigti, stogas 
raudonuoja^ ir tinkavimas vi 
duje jau pradėtas. Tikimasi 
už dvieju mėnesių bus už
baigti visi statybos darbai, 
ir tik liks bažnyčios įrengi 
mas viduje. Bažnyčia yra 
Statoma šiaurės Amerikos 
lietuvių pagelba, kurią ten 
Cinko, kunigai marijonai: Jn- 
nss Jakaitis, Bronius Vitkus 
ir Andrius Naudžiūnas. 
Nora vietos lietuvių kažku
rie labai duosniai aukojo, 
bet be Šiaurės Amerikos lie
tuvių tas darbas nebūtų bū
vą gaJkaaą nei pradėti. Baž- 
Ayči©» pašventimas ruožta
ms* gegužė* mėnesiui. J pa
šventimo iškilmes yra kvie- 
fcami visi Šiaurės- Amerikos 
Ketaviai geradariai, ir būtų 
Į»ztenw sušaukti tedengiau 
atei svečių iš Amerikos
Jungtinių Valstybių,
Naujps adresas

Marijonų vienuolių namas 
jau užbaigtas Statyti ir nuo 
sausio 30 dienos kunigai
persikėlė gyventi į naują na 
mą. Dabar kunigai turės po 

♦ atskirą kamkavj, ir jau bus 
vandsn* su prausykla vidu- 

. je namo; taipogi ir virtuvė 
dabar jau bus tame pačia
me naųae. Sveikesnėmis gy
venimo sąlygomis negali at
sidžiaugti kunigui, ir negali 
užmiršti tų geradarių šiau
rės Amerikoje, kurie savo 
aukomis tą viską sukūrė. 
Dąbar marijonų adresas se
kantis: Padres Marianos,

ealle Mendoea 228fy 
AveHsmda, B. A., 
Argentina.

Įrengimo rūpesčiai

grotelėmis, suolais, klausyk 
lomia, vargonais? Kai kurie 
tų dalykų galėtų palaukti, 
bet bažnyčia be altorių, tai 
dar ne bažnyčia. Kadangi 
tėvai marijonai tų dalykų 
negali aprūpinti vietojo, tad 
visą rūpestį pavedė savo 
maldose Viešpačiui, kuriam 
vienam negalimi daiktai yru 
galimi? Dievo Apvaizda ligi- 
šiol buvo labai gailestinga 
jų pastangoms, nes tik Die
vo pagelba buvo galima taip 
trumpame laike tiek daug 
padaryti. Jie tvirtai tiki, 
kad Dievas vėl atsiųs ge
rų širdžių žmones, kurie jei 
ne visai, tai susidėję tuos 
daiktus įtaisys.

Vasaros pabaiga
Pietų Amerikoje, palygi

nus su šiaurės Amerika, vis 
kas adverniėkai: pas jus da
bar baigiasi žiemą, čionai gi 
artėja ruduo, baigiasi atos
togos; pas jus vidudieny 
saulė pietuos čia gi šiaurės 
pusėje, ir karščiausiai vėjai 
iš žiemių pusės, o kuomet pu 
čia nuo pietų pusės (nuo 
Pietų pohuao), tai net vasa
rą pasidaro šiurpu. — Šį
met vasara buvo karšta ir j 
sausa. Kadangi Argeatinoe ' 
klimatas labai drėgnas, tai 
per karščius čia šutiną ir 
prakaitas vargina. J^u įky
rėjo karštas šutinąs oras, 
laukiame rudens vėsos, tik 
tiek bėda, su rudeniu ateina 
lietūs, dar daugiau drėgmės, 
kurios čia ir taip daugiau 
negu galima pakęsti.

Mažiau laivą

BRIT^ LAKCNAI PUOLA PRANCŪZŲ FABRIKUS

K"uruu|f&s' A.ciuc telepatu

Vaizduojami prancūzų Renault lėktuvų fabrikai arti Paryžiaus. Juose naciams vykdoma karo reikmenų ga
myba. Britų lakūnai atakavo šiuos fabrikus ir padarė milžiniškus nuostolius. Sunaiknta eilės ir gyvenamų 
namų. Daugiau kaip 600 asmenų žuvę. Fabrikų dalys ir patalpos: (1) eksporto departamentas; (2> 60,000 
kilowatų pajėgos stotis; (3) mašinų patalpos; (4) auto sunėrimų šapa; (5) padangų dirbtuvė; (6) Diesel mo
torų šapa; (T> motorų taisymo departamentas; (8) lėktuvų inžinų fabrikas; (9) ofisai; (10) inžinų išbandy
mo šapa. I I

"SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

$4 73 
$10.66

J-** dabar galit s pirkti vieno arba 
dvigubinio regėjimo uklniUM, pcitaiRJu- 
tus gi ažtauMluoMe fiėmuoMe. su aklų 
Uswga«u«tiuav luoa, v<ekt»
už tiktai ....................................
AHCWAY AKINIAI. vh 
Ne maliau — nedaugiau.

UUAPMAN OPTK’AL UO.
Not Ine

230 S. ILUhUmI St., prie Jackaou
Tel.: MONnNe 27S4. {steigta lt 11 
Atsineškite Aj skelbimą Ir gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleunlng 

Sotulion.

tai pasišalinusieji nuo ko-: kun. Kazimieras 
munistų teroro — laikrašti- Į M.LC.
ninkas K. Čibiras, mokyto
jos A. šereikytė ir F. Ragat- 
skytė. Katalikų Federacijos 
pirmininkas Ignas Padvals- 
kiš, Lietuvos Išlaisvinimo 
Centro valdyba “Pietų Ame 
rikos Žinių“ leidėjas Kliau
ga, Merginų ir Moterų Drau 
gijos valdyba, šv. Cecilijos 
Choras vadovaujamas Vac
lovo Rymavičiaus. Pamaldo-

i se padarė gylaus įspūdžio 
garbingas įnešimas Lietuvos 
ir Argentinos vėliavų; Mišių 
laiku jos buvo laikomos šo
nuose altoriaus, gi pamal
doms pasibaigus vėlei su pa 
garba buvo išlydėtos. Mi
šias atlaikė kun. J. J. Ja
kaitis. Patrijotinį pamokstą 
pasakė kun. Kazys Vengras. 

Lietuvos Nepriklausomy-

• Ctevelaad, Obk> — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 16 iki 22 d. (jaunimui) 
—. kun. Antanas Ignotas, 
M.I.C.

Harrison, X. Jt. — Dievo
Motinos Sopulingosios par. 
bažnyčioje — nuo kovo 22 
d. iki 29 d. — kun. Petras 
Malinauskas, M.LC.

Providence, R. L — Šv.
'Kazimiero parap. bažnyčio
je -y nuo kovo 22 iki 29 — 
kun. Jonas Jaučius, M.I.C.

Rėklaiti* | kys.
6. Kingston, Pa. švenč 

Marijos Apreiškimo parapi
joje, kovo 22 — 25 d. — T. 
Juvenalis Liauba.

kys.
8. Pittsburgh, Pa. — šv. 

Vincento parapijoje, bal. 10 
— 12 d. — T. Justinas Vaš 
kys.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETKISTAS

Pritaikina akinta 
atsako minga! oi
prieinama kainą.

JOS F. BUDMK
KBAUTUVftJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Columet 4591
DRL KAIMO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 8088

7. HroeUya, N. Y. Šv?:
Jurgio parapijoje, kovo 23 
— bal. 5 — T. Justinas Vaš-

LIETUVIAI DAKTARAI

ADVOKATA1

Pastas įs Amerikos rečiau „ .
.... , .i bes šventės iškilmių pro-una ateiti, nes karui prasi- . , „į .

Valstybės grama lvyko dldžlo3 Josė

Tėvų Pranciškonų 
misijos -1942 m.

4. Chicago, IH. — Visų
šventųjų parapijoje, kovo 9 
— 15 d. — T. Justinas Vaš-1

WHTTNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

cmrrrikis ofisas:
<333 60. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje )
VALANDOS: Nųe 1-noe iki

TaL CAJCumt 6877 
134 NO. LA 8ALLE 8T^ 

Koom 2014 Tet State 7072

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieuiaia

lt Penkiadieniais
Valaadue: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U. 
3147 S. Halsted St.^ Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6.30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tat CANal 5966

DR. F. C. WINSKUNAS M. WALTER J. PHILLIPS

dėjus Jungtinės 
sumažino laivų siuntimą; ir 
tie patys ateina neregulia
riai, kad priešai nežinotų. 
Laiškai į Pietų Amerikos 
Respublikas eina už 3 cen-! 
tus, bet oro pašto laiškai 
kaštuoja 40 centų už pusę 
uncijos (Argentinoje už 5 
gramus).
Neduoda vizp

Rusams pavergus Lietu
vos respubliką, pabėgėjai 
lietuviai patrljotai Kazys 
Čibiras, Vilniaus kursų do
centė Apol. Bereikytė, gim
nazijos mokytoja, Felicija 
Ragalskytė, po didelių pavo
jų ir vargų, dapivarė ligi 
Argentinai, tačiau ligišiol

Verdi” salėje. Dalyvių buvo t 
arti tūkstančio. Programa 
prasidėjo 10 vai. vakaro ir 
pasibaigė 3 vai. ryte. Didės 
mo įspūdžio padarė dr. K. 
Graužinio kalba ir dainos 
Šv. Cecilijos choro. Taipos- 
gi buvo keletą sėkmingų de- 
klemacijų, ne tik iš jaunų
jų, bet ir iš suaugusių lietu
vių. Lietuvių iškilmėse bu
vo ir Latvijos bei Estijos 
konsulai su savo palydovais, 
ir pareiškė savo geriausius 
linkėjimus Lietuvių tautai

na
venltnuL

metode,
Saugokit 

iškuria rerttlmo m«

mot 41 Tattoimo etate, *

I Medam I
mokslą*

Dr. John J.
Dr. J. J. Smetona, Jr.

oPBOMsnusrAi 
1801 8o. Ashland Avenue

gana* omi—cąįęege 
OFISO 7AbANDO» 
a a«j> » » tu «i»A b. ta

Trrt Ir teta: »:•• e. m. 0d 
a "»

♦ »»-

TE. Marijona misijos
-r šv. Pran

ciškaus • parap. bažnyčioje
negauna leidimo įvažiuoti į — nU9 kovo 8 d. iki .kovo 16 
Jungtines A- Valstybes. Pa- d- — ^un- Juoza8 Vaškevi-
sįrodė, kad ta šalis, ąpsi- čkm, M.I.C.
draudimui nua “penktos ko- cieveland, Ofcio — Nepa- 
lumnos”, atėmė koasulams liaujamos Marijos Pagalbos 
teisę vizas išduoti, ir kiek- j para#, bažnyčioje. — nuo
vieno emigranto į Ameriką 
įleidimo klausimas yra 
sprendžiamas Wasbingtone. 
Pasekmėje, tik išimtinais at 
sitikimais kas nprs gauna
leidimą įvažiuoti.

i
kietuv neprikte«ftowyhė

Metinis Lietuvos valsty
bės atstatymo paminėjimas 
šiemet įvyko vietoj vas. 

į 16, vasario 7 ir 8 dieną. Pa
maldos už tėvynę įvyko Ma-

Norėdami kodaugiausia I rijonų Vienuplyno koply- 
bažnyčios statybos darbų at čioje, kuri tą dieną buvo 
Iįkti, tėvai marijonai įsi va- pilnutėlė žmonių. Į pamal- 
rė į sunkokas skolas. Nors, das atvyko, Lietuvos minis- 
bažnyčia bus užbaigta, ta- teris dr. Kazys Graužinis, 
čiau kaip bus su altoriais, visi trys Lietuvos patrijo-

kovo 9 iki 15 d. — kum An
tanas Ignotas, M.I.C.

Nesaark, N. A Švč. Tre
jybės parap. bažnyčioje — 
kovo 11 iki 4 — kun. 
Jonas Jančius, M.I.C.

Pittston, Pą. — Šv. Kaži 
miero parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 15 iki 17 d. — 
kun. P. Malinauskas. M.I.C.

Roscland, Chicago, UI — 
Visų Šventųjų parap. baž 
nyčioje — nuo kovo 16 d. 
iki 22 d. (jaunimui). kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

Norwood, Mass. -r- šv. 
Jurgio parąp. bažnyčioje — 
nuo kovo 16 iki 22 d. —

DR. VAITDSH, DPT.
UUVOTlg 

aKBC GYDYTCMAft 
8t-nriM.t.lHTAM

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS! Sarta! M metų prakttk»vMno aklų 

taisyme Ir gydyme 
OKAI PRrrAKDITI AKINIAI 

petaUgce kreivas akla trumparegyste 
tr todregyate;
palengvinę aklų {tempimų, p ra ta line 
galvoe skaudėjimų, rralglma Ir aklų 
kaetai.

BCODERNIft&LAUSL TOBULIAUSI 
■GZAMKNAVIMO BUDAI 

SgeotaMt atyda at kropiama į valkų

kktaJai pritaikomi tiktai kada 
VALANDOS:

M-toa Iki »-toe valandoe kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. AsMand Avė.
i TeL YARDS 1378

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAIKTIjeS NARIAI
Ofiso toL VIRgmia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVotf 8244.
DR. I. DUNDULIS

8vdh£uhh» m &Yfau.<uo 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 E 1 
Ttečiadieniais pa«al sutartį.

—
ŠAIPUOS
HKMLOeE moi.

Rm. 6968 So. Talman Are.
ta. T< OROtahai 06M- 

Offic.o UL HEMlock 4848

DR. j. J. SHHDNAITB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia en-dtarna.
2423 West Maręuette RA

TiBtefo
DR.lW.PRtBIS
6624 So. Weetem Avė.

Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

Nuo OrOO- ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:06 iki 5:00 vai. po piet Ir

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

rais pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso tai. CANal 2345 
Ofiso vai..: "2r—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
: 7004 So. Fairfield Avanse 
Beg, teh: HEMlock 3150

Tat YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Šaradoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė..
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 Ud I 
Nedėliimia pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER1 BARTKŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 i, 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais t&ipgi pagal sutartį.

Reo. tetofanaa SBBlay 6484.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Residenoija:

2L55 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2011 So. Westen Avė.
TeL CANal 7171 

Nuo 8 vai. ryto. iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel...................VIRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 W®st 35U Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
TrečiaA ir Sek mari, tik susitartus

DR. GHABLES SEDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true labee)

TeL MIDway 28M Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 1U iki 12 voL ryto.

nn CTDUfCUIlOU Iii uintKuLiu
PHT8ICIAN AND SURGB05 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

Nuo Tiki 4 ir nu© 6 iki 8 vai.
Nndolionia pagal •ntertį- 

Otfica t«L YARda 4787 
Namų teL PltOrpect 1986 
TaL YARda 69S1.

KSN«o«l U97.

ŪL A J. BERTAS!)

TaL OANal 6128

DR. RĖŽIS
GYDYTOJAS IK 0BDRUMA3

2261 YVest Cermak Rd. 
Valbndoa: I—3 popiet ir 7-—8 v. v 

RfiZlDSNCIJA:
063) S. Calffomla Avė.

■M. R’EPublic 7808 .

TaL OANal 0257
tol. PROspact 6659

Dfl. P. L ZAIATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

RtaldeuciJa: 6600 So. Arteaian Av«. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popial 

A iki. 9 v*L vakara.

TeL Cicero 1484

, DR. S. R. PALŪTSK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Karap. 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 1434

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TaL YARda 0904 

Rea. tek PLAsa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir- 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10. iki 12 v<L dieug.

DR.A.JENKINS
(Lietuvi#)

GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS
2506 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737

VTRcinia 2421

TELEFONAI:
OIDce — URMIock 5524 
Emergency — call MIDway 0001

— HEMlock 1643.

DR. ALBERT1VALI6US
P14YSJC1AN AND SURAKON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo* 6 Ud S v. vak.

2408 Weol 63rd Street

Ofise ir Bes. Tel-: LAFayette 7920

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343, So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kaadten, Uklrtnnt Sekmadieniu»—
nuo 2 la) 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

8:10 vaJ. vakarais, 
flskiaariisaials pagal susitarlm*.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Rez. Tfcl. LAFayette 0094

DR. EMKY V. KRUKAS
GVDVSGJA IR CHIRURGAI. 

4146 Areher Avenn»
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Nentsiliepift —
Sauk KEDHe 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak 
Trečladlrntate nuo 2 Ud 4 popiet 

NediUomb Pagal Susitarimą

Geriau su teisybe laimėti 
lešizūi 

draugą.

GYDYTOJA< « CHIRURGAS
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo •!»w»t’rie*toink* negu 8U raelu

756 West 35th Street Dr. V. Kudirka
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

J lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsiny*)

Spalių 28 d.
Mes gyvename labai taupiai ir atliekamus pinigus 

keičiame doleriais. Susiradome vieną žydą, kuris gauna 
iš giminių Amerikoje dolerių, ir džiaugiasi, kad juos 
gali rubliais pakeisti. Viskas reikia atlikti slaptai, nes 
Rusijoje viskas draudžiama.

t Lapkričio 1 d.
Per pietus suskambėjo telefonas.
— Kas čia? — paklausiau.
— Čia universiteto raštinė. Prašau poną Karlovičių 

būti tokį malonų ir atvykti tuojau į geležinkelio stotį. 
Atvažiuoja viena darbininkų organizaciją iš užsienio ap
žiūrėti fabrikų ir universiteto. Mums reikalingas žmogus, 
kurs jiems viską tinkamai paaiškintų!

— Gaila, mano vyras serga, — atsakiau.
— Serga? Kaip tai? Juk jis šiandien prieš piet dar 

paskaitą skaitė?
— Taip, bet dabar jam negera. Jūs žinote, kad po 

ligos jis tik užvakar teatsikėlęs atėjo pirmą kartą į uni
versitetą; tikriausiai, jis per anksti atsikėlęs.

— A‘k, kaip gaila! Mes juo pasitikėjome! Mes turi
me gana vertėjų, bet labai norėjome ką nors iš čionyk
ščio universiteto dirbančių svetimšalių!

Tiesiai nuėjau į dirbamąjį svetimšalių!
— Kas skambino? — paklausė Otmaras.
— Tau būtų reikėję kalbėti su viena užsienio darbi

ninkų delegacija. Aš nenoriu, kad tu eitum; tu ne
moki meluoti, o jei kalbėsi, kaip tau patinka, gali susi
laukti didelių nemalonumų.

Gruodžio 25 d.
Vėl nauja čistka (Valymas) partijoje!
Partijos nariai dreba iš baimės, nes tam tikras skai

čius vėl turi būti “išmestas”. Vieni, kad pradėję vesti 
hU'ŲŽurzinį gyvenimą, kiti dėl stokos stropumo, vėl kiti 
dėl tarnybinių apsileidimų ir t. t. Iš paliestųjų “čistkos” 
niekas nesijuokia, nes jie komunistų laikomi išdavikais, 
ir bepartyvių žmonių, prie kurių jie vėl turi derintis, nie
kinami be pasigailėjimo.

1925 m. sausio 6 d.
Irena sugrįžo atlankiusi Natašą.
— Nataša susigraužusi, — tarė ji. — Ira nori į 

Omską išvažiuoti, jis tvirtina, kad ten lengviau pavyksią 
jam susirasti darbą, kaip čia, bet Nataša įsitikinusi, kad 
čia Tosios nuopelnai yra. Ji jaučia, kad Igoras vis labiau 
ir labiau nuo jos tolsta ir šąla; tuo tarpu Nataša prie jo 
vis daugiau prisiriša. Ji teisingai tada sakė, jog Igoras ją 
tol mylėsiąs, kol ji įstengsianti jam priešintis.
fl|!F9,9:W * / Sausio 14 d.

Igoras ir Nataša persikėlė į Omską. Nataša labai 
sunkiai su mumis atsisveikino, lyg, rodos, ji niekada ne
galėtų sugrįžti.

(Daugiau bus)

NUOTYKIAI IR VAIZDAI NUO MIAMI IKI ČIKAGOS

- Lietuvaitė garsėja pajūrio mieste. - Name, 
kur gamina "muvius". - Tris valandas žiūri 
į... šunį, ir dar pinigus moka. - Kaip Troškūnų 
žydelis pasidarė Floridos Joe. - Vanagai 
gyvatę lesnojo. - Dainuojantis bokštas. - 
Keliautoju himnas. - 20 metu nematė sniego.

Prie putojančio okeano

augo į gražų kurortą. Pui
kūs viešbučiai, tik ne vi
siems jais naudotis — ne
visi gali gi mokėti po 10 
dol. dienai.

Bet jau žaliuojančių pal
mių ir žydinčių gėlių nestin 
ga. Vietomis net ir tvoros 
sudarytos iš koralų. Gražu, 
įvairu. (Bus daugiau)

Stockholmas, kovo 8d. _
Pranešama, jog Rusijos 
frontan šiuo metu siunti n., 
ma vokiečių kariuomenė, 
kuri anksčiau buvo skirta 
pavasario ofensyvai.

Stockholmas, kovo 8 d._
Suomijos spauda skelbia, 
jog Leningrade siaučiąs ba 
das ir įvairiausių reikmenų 
trukumas.

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4SOS-4T7 SOUTH HERMITAGB AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviii Direktorių
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

Radto Prorramaa — 10 0# vai. antradienio Ir šeštadienio rytala, 
t* Rtotlee WHIP (1620). au P. laltlrnleru.

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

Malonu akis ganyti be
kraščiuose okeano vandeny
se, stebėti kaip toli toli, kur 
vanduo su dangumi jungia
si, plūduriuoja žvejų laive
liai. Dabar karo metas — 
tai kartkartėmis praplaukia 
pakrančių sargybos laivas 
ar patruliuodami praskren 
da lėktuvai.

Dar smagiau grumtis su 
didžiulėmis vandenyno ban
gomis. Jos tave iškelia ir 
vėl panardina, teškia į bur
ną sūraus vandens, nespėji 
išsispiaudyti ir akis pra
trinti, kaip kita putodama 
banga vėl tave prausia.
Su laikrodžiu nebrisk 
į vandenį

— Oi laikrodis, mano laik

rodis, — atsiduso mielas 
kun. Paškauskas. — Nepa
mačiau, panardinau.

Gražus rankinis auksinis 
laikrodis ir išmirkytas van
denyje ėjo, ištisas 10 valan
dų. Bet paskiau — stop.

— Geras laikrodis, — aiš
kino vėliau specialistas, — 
bet nebeapsimoka nė taisy
ti: okeano vanduo graužia 
ir graužia jautrią mašineri
ją. Pataisysi. įdėsi naujas 
dalis, o jis vėl vistiek greit 
suirs.”

Taigi, jei kada eisite taš
kytis į sūrias bangas, laik
rodžius palikite ant kranto 
(saugioje tik vietoj).
Skurdas ir prabanga

Po uraganų per paskuti
nius dešimtmečius Miami iš

PADĖKA

Maloniai dėkojame visiems mūs prieteliams dalyva
vusiems a. a. Sesers M. Apolonijos laidotuvėse ir tiems, 
kurie suteikė dvasinę pagalbą užprašydami Šv. Mišias 
už ios vėle.

Už Įspūdingai atgiedotas egzekvijas ir atlaikytas ge
dulo pamaldas koplyičoie ir kapinėse dėkineos esame 
gerb. kapeliųąui, kun. B. Urbai, Tėvų Mąrijonų Vice- 
Provineijoftn.'*Kun. J. Mačiulioniui, Kun. klebonams: Ig. 
Albavičiui, P. Ktatauskui. K. Juozaičiui ir kunigams: P. 
Juškevičiui, S. Petrauskui. S. Gaučdi, A. Deksniui. D-rui 
A. Deksniui, J. Griniui, J. Makarui. J. Stankevičiui, A. 
Zakarauskui, B. Liubauskui.

Už paskutinį suteiktą velionei patarnavimą dėkoja
me jos mokiniams grabnešiams: P. ir P. Naujokams, 
P. Kavaliauskui, B. Pranskui, J. Sanvaičiui, ir P. Žem
guliui.

Taip pat dėkojame už malonu patarnavimą laidotu
vėms laidotuvių direktoriui A. Phillips, p. Mažeikai ir 
už pagarsinimą per radiją Seselės mirimo diena ir lai
dotuves, dėkojame “Šaltimierui” ir “Margučiui.”

Ačiū visiems mūs geradariams, kurie vežė Seseles į 
kapines savo automobiliais. Jūsų vislų geraširdingumą 
dėkingai maldose prisiminėm ir toliau prisiminsime.

Šv. Kazimiero Seserys

T—
-r

■ (įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT C0.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma viri 50 m. tos pačio* 
Šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENT4:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthiianlan Chamber of Conaneme.

MODERNI II vidinė PARODA: 
4585 W. Washlngton Blvd. 

Tel. ESTebrook 8645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPabllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Beitad. lr Sekm. 9 iki« vai.

)

HELP WANTKD — VYRAI

G O n E M A K E lt S 
A-l; pilnai patyrę prie žalvario (bre- 
HO ).

ACE FOUNDRY CO.
1850 No. KoMner Avenne

REIKALINGI — Riveters — Buc- 
ker Vps — Heaters — ir Punchers 
prie "structural'' geležies. Tiktai 
patyrę vyrai lai atsišaukia.

NEW CITY IRO N VVORKS 
5401 So. W estėm Avę.

HELP WANTED — MOTERYS

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 moterj Agotą (po tė
vais Shimkaitė); 5 sūnus — 
Anton Jr., Joseph. Daniel, Mi
chael ir Edward; 2 dukteris, 
Agnės ir Katherine; 4 mar
čias. Anna, Helen, Julia ir 
Lucille: 6 anūkus: sesers duk
terį Onų Butvillenę ir jos vy
rų Pranciškų ir jų Seimų; se
sers dukterj Sophie Workman 
lr jos vyrų Henry lr jų šei
mų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voj paliko daug giminių.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4700 So. Ridgevvay Ave., tel, 
YARda 2038.

Laidotuvės Jvyks anfradienj. 
kovo 10 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J Nekal
to Prasidėjimo švč. Panelės 
par. bažnyčių, kurjoj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Moteris, Nūnai, 
Dukterys, Marčios Anūkai, Se
sers Dukterys ir Giminės.

U'ild. direktorius John F. 
Eudeikls, tel. YARda 1741

MARTINAS KLUKAS

Mirė Kovo 7 d., 19^2, 12:45
vai. ryte, sulaukęs 34 m. amž.

Gimė Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinėlę Onų (po tėvais Vill- 
mavičaitė), du brolius: Jonų 
ir Antanų, dėdę Antanų Vili- 
mavičlų ir jo šeinių; dėdę 
Juozapų Artimavičių ir jo Sei
mų: dėdę Kazimierų Vilima- 
vlčfų tr jo Seimų ir daug kitų 
giminių ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
4612 S. Paulina Ave.

Laidotuvės Jvyks trečiadienj 
Kovo 11 d. iš namu 8:30 vai. 
rvto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus lr pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motinėlė, Rro4hU, 
Rėdės Ir Giminės.

• laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkls, Tel. Yards 1741.

•uing w« X'-

M \OVES I"

nudegimu, arba odot ligą? 
Hekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
laima eczema, iibėrimna, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
iia&dienl Visuose aptieko- 
se. S5c, 60c, 11.00.žemo

FOR SKINI IRRITATIONS

CLASSIFIED
AUTOMOBILIUS

PARSIDUODA 1 942 DE SOTO 4 
durų sedan; 99% naujas; vartotas 
mažiau 3,000 mylių; balti tlres, ra
dio. heater. defroster ir sėdynių ap
dangalai. Kaina $1,375 cash — ne 
ant mainų.

2267 NO. CLYBOVRN AVF,. 
(vienas blokas J rytus nuo 

Aslil&nd Ave.)

PARSIDUODA "BUNaALOVV" po 
antrašu — 7114 So. Roekwell St. 
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuokite dėl tolimes
nių informacijų šiokiomis dienomis 
šaukdami — DREXEL 3130.

AT.YVY PAKIOTOJAI
Patyruslejl — “plece work". Kreip
kitės prie:
MAWER - GIT.DEN - ANNIS, Ine. 

580 E. Illinois St.

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo mažinoms ope 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2300 VVabansla Avenue

8TUVIMO MAŠINŲ OPERATOR- 
KOS reikalingos prie "single” ir 
"donble needle” mašinų. Atsišauki
te ant 2-ro aukšto.

EMPIRE CI/OTHING MFC. CO. 
1739 Mllwa«ikcc Ave.

TRADE SCHOOLS
DARBININKAI yra reikalingi 

UŽDIRBTI DlbF.LF.S ALGAS 
Prie Viliokių ‘■DefrnM-” Darbų t

Vyrnl tarp 18 tr 44 m. amt. tflmoktntt 
toot - dl* mnchlnlst. Rcrew ma- 

chlnc. body and fendar. auto. dienai and 
avlntlon conatrui'tlon” iRlmoklnkPe vieniu 
15 Mių nvarb'u amatų žema nrlolnnma kai
na per — G»-eer Prncttcat Rhop Tralnlngr.
Krolpkltėn pHe Mr. Herrarn.

GRKFR SHOP TR A INI NO
2024 So. Wabash — Calnmet 4600

PATARNAVIMAT

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymus 
naminių plūkiu tai mūsų speclalvbė. 
Rašykite dėl “Free Cataloguc” kal- 
navlmo surašo.
Prisiųsklte plūktus paštu “parcel 
post”.

28 NO. I.OOMIS STREET
Tel. MONROE 1897

_____ TTET.P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdnlųh 9488—9489

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo J vlršmlriėtas dar
bininkų pateškančias įstaigas Ir I 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina Jums 
pranešti darbo viršininkams, kad 
darbo garsinima skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokiu Informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštui vietoj kalno geri Ir pagcl- 
danaml darbininkai, bus Jums dang 
lengviau gauti darbus paaiškejant 
vlršmtaėtnms Informacijoms.

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertes su kito verta 
prie kokio nors veiksnio.

Išmintingas Žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su 
tavo priešais sėbrauja.

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

N e. . z ~
—

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St

8854 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAW1CZ IR RUNAI 
2814 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MATEIKA 
8819 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Ave. 

Pullman 9661
J. LIULEVTCTUR 

4848 S. Callfornla Ave. 
Tel. L’AFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

•A
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Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pšsei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-

Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
iedakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Prancūzijos nelaimės ir komunistai
Riom, Prancūzijoj, eina byla buvusios prieš karą vy

riausybes, kuri yra kaltinama dėl dabartinių Prancū
zijos nelaimių. Vienas iš kaltinamųjų, būtent ministras 
Guy La Chambre liudijo, kad prisiruošimui kraštą gin
ti sąmoningai trukdė komunistai. Komunistų vadai ka
ro lėktuvų dirbtuvėse net iškabas iškabinėję su para
šais — viena valanda mažiau darbo yra vienos valan
dos laimėjimas revoliucijai. Kai Stalinas pasirašė su
tartį su Hitleriu, La Chambre pabrėžė,

komunistų obstrukcija pramonėje prasidėjo “tiksli 
ir sistematinga.”

Be to, tuo metu komunistų jėgos kai kuriose vie
tose buvusios taip stiprios, kad buvo reikalinga turėti 
komunistų partijos kortelę, kad būtų galima gauti dar- 
bą’

La Chambre kaltino ir kapitalistus. Esą jie, bijo
dami netekti didelių pelnų, primerktomis akimis žiūrė
jo į kenksmingą kraštui komunistų veiklą.

Ne vien tik La Chambre kaltina komunistus dėl Pran 
cūzijos nelaimės. Juos šiandien kaltina visa prancūzų 
tauta.

Kuomet Prancūzija gyveno didžiausią krizę, kuomet 
buvo reikalas visas tautos jėgas sutelkti prisiruošimui 
kraštą ginti nuo Vokietijos nacių, komunistai “sėdėji
mo streikus” rengė dirbtuvėse, sabotažavo, vieningu
mą ardė ir ruošė dirvą komunistiškai revoliucijai.

Tokią pat akciją jie buvo pradėję organizuoti ir Jung
tinėse Valstybėse. Tik jiems čia ne tiek pavyko, nes 
darbininkai greičiau suprato jų tikslus ir, pagaliau, 
besikeičianti tarptautinė konjunktūra užbėgo komunis
tų veiklai už akių.

Maskvos reikalavimų akivaizdoje
Kasdien labiau pajuntame Maskvos didėjantį spaudi

mą į Londono ir Vašingtono politines sferas, kad Bal
tijos valstybės būtų pripažintos Sovietų Rusijai, šiam 
savo žemam tikslui Maskvos agentai naudoja tokius 
argumentus, kurie neturi nė mažiausio pagrindo. Yra 
mėginama įrodyti, girdi, kad Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybių nepriklausomybė tai yra nuodėmingas 
Versalio sutarties aktas; kad Baltijos valstybės ne
gali be Rusijos ekonomiškai išsilaikyti; kad jos už
kerta Rusijai kelius į Vakarų Europą; kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomas gyvenimas yra pa
vojingas Rusijai; ir kad, pagaliau. 1940 m. vasarą jos 
“pasisakiusios” už susijungimą su Rusija.

šie Maskvos agentų tvirtinimai neverti nė sulūžusio 
peno. Ir pradžios mokyklos vaikas pasakys, kad Balti
jos valstybių nepriklausomumas nė vienam jų kaimy
nų nėra pavojingas, kad Rusijai kelias per tuos kraš
tus nėra reikalingas, kad 22 su virš metu nepriklau
somas gyvenimas puikiai įrodo, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija tikrai gerai gali ekonomiškai tvarkytis be Ru
sijos ir kitų pagalbos.

Ką reiškia Maskvos tvirtinimai, jog 1940 m. vasarą 
Baltijos valstybės “savanoriai susijungė” su Sovietų 
Rusija, irgi visiems yra gerai žinoma. Maskvos prv 
vesti rinkimai į “seimą” tai nebuvo rinkimai, bet gink
luota prievarta, jėga, sulaužymas Lietuvos žmonių va
lios ir toks baisus smurtas, kokio pasaulio istorijoje 
dar nėra buvę.

Mes nemanome, kad ir Anglijos politikai tiki toras 
Maskvos melagystėms. Vargu joms tiki ir p. Cripps, 
kurs kalbėdamas anglų parlamentarams parodė “sim
patijų" komunistų pretenzijoms. Jie tai daro šaltais 
karo sumetimais. Jie. pagaliau, pataikaudami Mask 
vai, jos reikalavimus patenkintų, tuomet jie tikrai 
skaudžiai nusikalstų Roosevelto ir Churchillio paskelb
tam Atlanto čarteriui. - - - — - — - -- • —

Mes, lietuviai, puikiausia žinome, kad Maskvos ir jos 
agentų tvirtinimai yra šlykščiausios melagystės. Bet 
daug dalykų nežinoma kitataučiams, kurie nėra pain
formuoti apie kelerių metų įvyktus Baltijos krašte. Dėl 
to atitinkamos lietuvių, latvių ir estų įstaigos bei or
ganizacijos turėtų išleisti anglų kalba knygelių, atre- 
miant Maskvos nesąmones ir melagystes tr. tas kny
geles paskleisti ir anglų ir amerikonų visuomenėj.

Demokratija pasisakys už Lietuvą
“Amerika” praėjusios savaitės numeryje rašė apie 

mažųjų tautų ateitį sąryšy su Sovietų Rusijos vedama 
akcija prieš Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklau
somybę. Savo rašinį baigia šiais įsidėmėtinais žodžiais: 

Bet lietuvių ir kitų mažų tautų gyva viltas Wash- 
ingtone. Prezidentas Roosevelt nekartą pasisakė aiš
kiai už, visų tautų laisvę. Bet ši viltis neturi leisti 
mums ilsėtis visiškoje ramybėje. Turime judėti. Tu
rime stipriau paryškinti žinomą tiesą, kad laisvė yra
brangi ne tik sau, bet ir visiems.

Lietuviai amerikiečiai, kurių vaikų jau dešimtys'
tūkstančių Amerikos ir viso laisvojo pasaulio gynė
jų eilėse, negali būti ir nebus ramūs, kol visos de
mokratijos aiškiai pasisakys už Lietuvos ir kitų pa
glemžtų mažų valstybių šventą ir nepaliečiamą teisę 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jei Lietuva bus 
pavergta, jei Latvija ir Estija kęs vergiją, jei Suo-i 
mija bus apiplėšta, koks gi bus tas laisvas, geres
nis pasaulis, kurio dabar visi siekiame?

Suprantama, kad nė vienai tautai išimčių neturės 
būti daroma. Jos visos, ar didelės ar mažos, turi pil
niausią teisę gyventi laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu. Kariaujama ne dėl vienos kurios valstybės ar tau
tos išgelbėjimo ir išlaisvinimo, bet dėl visų tautų lais
vės ir gerovės. Be to, kariaujama už demokratiją, ku
rios pagrindas — visiems lygios teisės, visiems lygios 
progos, visiems laisvė.

Nieks nesulaikys Amerikos pažangos
The Westera Cathoiic. rašo, kad kurie taip gar

siai šaukė, jog bŪŠų laisvi pareina nuo Didžiosios Bri
tanijos laivyno protekcijos, turėtų jau suprasti, kad 
dėl savo laisvės turime būti dėkingi tik savo pajėgu
mui, ištekliams ir drąsai. Jungtinės Valstybės išaugo 
krauju ir pasišventimu. Iš kelių milijonų žmonių per 
pusantro šimtmečio išaugo iki 130,000,000 gyventojų 
ir dar kasdien vis stiprejame taip, kad šiandien galime 
pasipriešinti bet kokiai priešų kombinacijai. “Mūsų 
saugumas ir nepriklausomybė tikrai nepriklauso nuo 
Anglijos” — sako tas laikraštis. Nepaisant kas atsi
tiktų su bet kuria valstybe, Amerika gyvuos, darys 
pažangą visais žvilgsniais ir visada pasiliks pirmaeile 
pasaulio valstybe. Nei vidurinės klaidos, kurių, deja, 
netrūksta, nei jokia išlaukinė jėga, nepaisant kaip ga
linga ji būtų, nesulaikys Jungtinių Valstybių pažangos.

Kanados katalikų jaunimas
Kanados prancūzai katalikai yra pavyzdingai orga

nizuoti ir daug darbuojasi. Ypač gražiai veikia jų jau
nimas. Association Catholiąue de le Jeunesse Canadi- 
enne Francaise (Kanados prancūzų katalikų jaunimo 
sąjunga), susiorganizavusi prieš trisdešimts aštuonis 
metus, savo veiklumu nekartą ir Šventojo Tėvo dėme
sį yra atkreipusi. Pastaruoju laiku Kanados vyskupų 
nurodymu tai sąjungai prirengtas naujas statutas, nes 
planuojama dar platesniu mastu veikti. Sąmoningas 
Kanados prancūzų katalikų jaunimas, matyti, puikiai 
supranta, kad šie sukrėtimų laikai jaunimui stato nau
jus reikalavimus, didesnę atsakomybę ir naujus užda
vinius.

O mes, lietuviai katalikai, ar jau esame išrišę savo 
jaunimo problemas?

Vokielys apie naci
Ludwig Grein, buvęs Vokietijos armijos kareivis pa 

šaulio karo meta (1914*1918 m.) rašo katalikų laikraš 
čiui “The Register”, kad visų Amerikos radijo komen
tatorių ir laikraščių kofamnistių pasakos apie vokiečių 
armijos nenugalimumą yra gryniausia nesąmonė. Na
ciams arba Prūsijos mitttaristams (jo manymu esą tas 
pats) perdaug duodama publikacijos. Penkiasdešimts 
nuošimčių su viri Badų pranešimai yra gryniausias 
melas. Ludwig Grein taip tvirtina, nes jis tai gerai 
patyręs pirmojo pasaulinio karo metu. šis karas, jo 
nuomone, nedaug kuo darias! nuo 1914-1918 m. karo.

Vokietijos nacių armija, aišku, yra, nugalima ir ji, 
be abejonės, bus visai sutriuškinta.

Anglai skelbia, kad jie turį ii nių, jog japonai su pa
imtaisiais karo nelaisviais elgiasi kaip necivilizuoti 
žmonės. Tai, berods, pasaulis jau žino ne vien iš japo- 
pij eigėeio. gų bęįaiaviftįflt bet ii iž kitą įij aijĮį.

Pirmadienis, kovo 9 d., 1942

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 9 d.)

Dešimts tautiškų nuodė
mių. .... “Tautišką nuodėmę 
papildai: 1) jei svetimą kal
bą ir papročius įvedi į savo 
namus; 2> bijai prisipažin
ti lietuviu ir nesirūpini pa
laikyti savo tautos garbę; 
3) išsižadi tikėjimo, kuris 
yra tvirčiausiu doros pama- 
tu; 4) nesirūpini savo vai
kams sutdikti apšvietimą; 
5) skriaudi savo tautiečių 
įstaigas, pirkdamas viską 
pas svetimtaučius; 6) ne
duodi aukų badaujančiai tė
vynei sušelpti; 7) nepriklau 
sai prie dorų lietuviškų drau 
gijų; 8) negerbi savo tau
tos veikėjų ir vadovų, ku
rie stengiasi iškariauti tau 
geresnes gyvenimo sąlygas; 
9) neskaitai doro lietuviško 
laikraščio ir nesirūpini pa
žinti Lietuvos garbingąją 
praeitį; 10) niekini savo 
tautiečių prakilnius užma
nymus tėvynės naudai.”

Po svietą pasidairius
KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

Pašenavotas prof. Kampi
ninke.

Prašau padėti ant savo 
vožnaus delno atsakymą į 
tokį mano klausimą, kurio 
aš negaliu išfigeriuoti. Bū
tent, vasario 15 mūs koloni
jos lietuviški ruskeliai buvo 
surengę vakarą, Po kelių 
dienų teko sužinoti, kad tas 
vakaras buvo rengtas “dėl 
Raud. Kryžiaus ir dėl Rau
donosios Armijos”. Ar 
Raud. Kryžius ir Raudono
ji Armija pas bolšavi- 
kus yra vienas ir tas pats 
daiktas?

Hartfordietis

Katalikas: Girdėjau, va
kar tu spyčiavai apie geres
nę žmonių ateitį ir nurodei 
būdus tokiai ateičiai pa
siekti.

Balšavikas: Nu, jes, spy 
čiavau ir išdėsčiau, visus 
būdus.

Katalikas; Jūsų būdai 
man yra gerai žinomi ir jie 
pražūtingi.

Balšavikas: Tai gal jūs 
turite geresnį būdą? Pasa
kyk gi, meldžiamasis, kuo 
jūs manote sukurti geresnę 
žmonėms ateitį?

Katalikas: žinoma, tik ka 
talikai gali sukurti žmonėms 
rojų ant žemės, būtent dar
bštumu, meile ir pasišventi
mu, sykiu prašant ir Dievo 
pagelbos.

Balšavikas; Et, niekus 
šneki. Geresnė ateitis paga
minti tegalima tiktai tero
ru, žudymu, kraujo pralieji
mu, nes geruoju žmonija ne 
pames savo buržuiškų pa- 
lipkipių. , •

Katalikas: Tai toks jūsų 
būdas. Pamatysi, kad nekal
tų žmonių pralietame krau- 
juje prigersi ir tu ir tavo 
visas balšavizmas.

Atsakymas. Visokie lietu
viškų Amerike parengimai, 
jei jie neina jų pačių nau
dai, tai skiriami balšavikiš- 
kai Rusijai. Kadangi balša- 
vikai Raud. Kryžių laiko 

... Praėjusiais metais lap- - jatslgą ir jo nėpri>?
ičio 1 d. įvyko TanHiava įžįsta', ' ’Amerike kai kur

Lietuvių Dienos 
va.
kričio
Lietuvos šelpimui visur, kur 
tik yra lietuvių ir kur tik 
buvo galima rinkėjų gauti. 
Dabar galutinai ^pranešama, 
kad tą dieną buvo surinkta 
$203,137.59.

•
Kun. N. Pakalnis vytis ... 

Prie Lietuvos Vyčių 13 kuo
pos Chicagoj prisirašė nau 
jasis Šv. Kryžiaus parap. 
vikaras kun. N. Pakalnis.

•
Prof. Pr. Bučio paskaitos. 

Kun. prof. Pr. Būčys, Drau
go redaktorius, Chicagos pa
rapijų salėse duoda pamo
kinančias paskaitas.

•
Anglai paimsią Jeruzalę... 

Spėjama, kad netrukus an
glų armija paims Jęruzalę, 
nes esanti jau tik už 20 mai
lių nuo to miesto.

rinklia-

balšavikai aukoja Amer. 
Raud. Kryžiui, bet jis tai 
daro tiktai iš didelės bėdoe, 
kad valdžia neturėtų ant jų 
akies), tai ir visokių jų pa
rengimų pelnas eina Ęaud. 
Armijai. Balšavikai yra di
džiausi veidmainiai, taigi ir 
pas jus jie panaudojo Raud. 
Kryžių tam, kad daugiau 
patraukus žmonių. Bet ka
žin ar apie tai žinojo Ame
rikos Raud. Kryžiaus jūsų 
miesto skyrius? Galėtumėt 
net pasiteirauti.

Gyvenimas Lietuvoje...
Prie vokiečių okupacijos 
žmonėms sunku yra gyven
ti. Visoj Lietuvoj priespau
da ir vargas. Ypač sunki pa
dėtis Vilniuje ir kituose di
desniuose miestuose.

Jurgiui Gaidžiukui parė> 
jus namo vėlai ir jau gero
kai įsikaušus, žmona duoda 
peklos. Apdėjus jį šiokiais, 
kitokiais ir visokiais var
dais, Gaidžiukas netenka 
kantrybės ir sušunka:

— Šerap! Ką tu čia vis 
man pasakoji, kad ant svie
to nėr už mane blogesnio 
žmogaus. Aš nekaltas, kad 
tu kreizė. Antai, gėrė Alek
sandras Didysis, gėrė Bis
markas, gėrė Petras Didy
sis, pagalios gėrė Rusijos 
caras Nikalojus ir Vokieti
jos kaizeris, gėrė...

— Ir aš žinau, kad gėrė, 
— pertraukė jam žmona, — 
bet jie nedirbo stakjarde už 
penkioliką dolerių į savaitę!

HKAL1HY, VVEALTHY AND W1SE!
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš orgMintolų 
vyru veikimo

Cicero. — Kovo 1 d. įvy
ko Šv. Antano draugijos 
mėnesinis susirinkimas, ku
rį, nesant pirmininko, vedė 
vice pirm. A. Zakaras, o 
jam pagelbininku tam susi

bėgta statyti seneliams 
prieglauda. Pranešė ir Lab
darių Sąjungos centro pa
geidavimą. kad draugijos, 
kurios yra sąjungos garbės 
narės, išrinktų atstovus j 
centro susirinkimus. Beje, 
pranešė, kad Labd. Sąjun
ga neužilgo pradės vajų su
kėlimui fondo vidaus įren-

rinkimui išrinktas J. Zau-' gimui. Šv. Antano draugiją
ras.

Sekr. J. Gribauskui per
skaičius praėjusio susirin
kimo nutarimų užrašus, kas 
vienbalsiai priimta, prasidė
jo įvairūs pranešimai.l

Pirmiausia padaryta pra
nešimas apie sergančius na
rius. Sirgęs narys Gudaus-

atstovauti išrinktas J. M> 
kolainis.

Padaryta pranešimas iš 
draugijos rengtos pramogos 
(“bunco”) parapijos naudai. 
Pelno padaryta $53.00.

Draugijos pajamų tą su 
sirinkimą buvo $260.80.

Šv. Antano draugija gerai

BRITAI Oiųao fcU BELAISVIAIS Žymesnių įvykių 
kalendorius

kis jau atsimaldavo ir pa ] gyvuoja. Visi Cicero lietu
šalpa jam išmokėta, šiuo 
metu visi draugijos nariai 
sveiki.

Iš Federaeijoe skyriaus 
susirinkimo pranešimą pa
darė A. Valančius. Prane
šime ypatingai pabrieaė, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime cieeriečiai gražiai 
pasirodė. Tikietų parduota 
už $55.50, kas rodo, kad iš 
mūs kolonijos žmonių skait
lingai dalyvavo. Taip pat 
pranešė, kad kovo 11 čL, pa 
rapijos salėj įvyks ruošia
mos Federacijos skyriaus 
paskaitos apie mūs pačių 
reikalus, tai yra, draugijų 
organizaciją, bendrą veiki
mą ir t.t. Paskaitą duos 
kun. dr. A. Deksnys. Ragi
no visus dalyvauti paskai
tose.

Ta pačia proga Federaci
jos atstovas paklausė Šv. 
Antano “spulkos” sekr. J.. 
Gribausko, ar teisybė, kad 
Ciceras lietuviai per “spul- 
ką” jau išpirko Defense 
Bonds už $55,000. Sekreto, 
rius atsakė, kad iki šio lai
ko jau išpirkta už daug 
daugiau. Reiškia, cieeriečiai 
ir Amerikos rėmime stovi 
pirmoje vietoj. Norėtumėm.

viai vyrai turėtų priklausy
ti. Neeigailės.

Sekantis draugijos susi
rinkimas pripuola Velykų 
dieną. Kadangi tai nepa
prasta šventė, dėlto nutar
ta susirinkimą perkelti į 
sekantį sekmadienį.

Kovo 22 d. draugija “in 
eorpore” eis prie šv. Komu
nijos 7:30 vai. Mišiose. Visi 
nariai turi skaityti sau už 
pareigą dalyvauti metinėj 
dvasinėj puotoj. Būdami pa
vyzdingi ir drausmingi pa
trauksime ir daugiau kata
likų vyrų priklausyti prie 
mūsų draugijos. Mišios šv. 
bus laikomos už mirusius 
draugijos narius.

A. Valančius

("Diaucas" Acto* teiepbot*.

Britų karininkai apkrato vokiečius Belaisvius, kuriuos paėmė britų kareiviai (pa
rašiutininkų dalinys), netikėtai užpuolę nacių radijo stotį Prancūzijos pakrantėje, arti 
Le Havre.

Sųjtmųietčs

kad lietuviški bolševikai pa
skelbtų, už kiek jie yra iš
pirk ę Defense Bonds? O juk 
jie giriasi esą didžiausi de-

Numatomas elektros i
v* Ikn&al 11 jfTorivjiTnv vtnzynnn

Chieago- mayoras Kelly 
pranešė, jis gavęs nuo karo 
gamybos viršininko Nelso
no iš Washingtono laišką, 
kuriam pabrėžiama, kad, 
matyt, reikės suvaržyti elek 
tros jėgos vartojimą. Sako, 
ši jėga reikalinga karo ga
mybai.

Mayoras yra nuomonės, 
kad gyventojai bus paragin
ti mažiau vartoti elektros, 
Sako, rasi, reikės elektras 
vartojimą sumažinti kai kn- 
rių miesto gatvių nušvietė

Melrose Park, m. — Mo
terų Sąjungos 60 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą ko
vo 1 d. Betraftienės name.

Apsvarsčius kuopos bėga
mus reikalus, įnešta rengti 
“bunco party” po Velykų, 
19 d. balandžio. Visoa na
res žadėjo# darbuotis, kad 
jpąamoga pasisektų. Į komi-

•+ X-

Pėtraitiene,. E. Dargienė ir 
V. Mačiulaitienė.

Atsisakius kuopos kores- 
I pondentei K. žvirblienei, lai
kinai išrinkta O. Urbeftenė. i 

! Sekantis kuopos susirinki.
I mas pripuola Velykų dieną 
dėlto nutarta susirinkimą 
perkelti į pirmadienį, 6 d. 
balandžio 2 valandą popiet.

Svarstyta ir apie naujų 
i nartų vajų. Visos žadėjo pa
sidarbuoti, kad prirašyti 
nors po vieną naują narę. 
Praeitam susirinkime- įsine
šė Petronėlė Januškienė.

Kuops gydytoju pasisky
rė lietuvį dr. W. Nerak, ku
rio ofisas randam adresu 19 
N. Broadway.

Minėjų savo vardines 
ir jurus dienas

West Sėdė kontraktoarius 
Kazimieras Jušas, 2223 W. 
23 PI., šįmet mini 40 metų, 
kaip Amerikoj. 1910 m. ve
dė Moniką šliižikę. Užau
gino du sūnus: Bronislovą

KAZIMIERAS ėUŠAS

rr Kazimierą, keturias duk
teris : Petronėlę, Kazimierą, 
Juliją ir Adelę.

Kazimieras Jušafe yra ga 
bas kootrafctoršus — staty
tojas naujų namą ir taiky
tojas senų. Ns per seniai 
baigė didelį darbą šv. Pt

Skaitytas laiškas nuo A- .^ aįrįų p&rap, 1909 So.

Puoškite; sulyg 
naujausios rados
Bernice’s Dress shop

mokratijos rėmėjai, gi kata- 
likus vadina fašistais, pro- „į Ui vy
naciais ir taip toliau. Ar ne
būtų gera, kad has patyri
nėtų jų veiklą, kaip jie re
mia Ameriką, jos dabarti
niam kare ucr laisvę tr tą 
visą paskelbtų spaudoje.

Iš Labdarių Sąjungos vei
kimo pranešimą padarė J.

riausybės nuosprendžiu 
bus suvaržytas elektros var 
tojįmas įvairiems civili
niams reikalams.

merikos Raudonojo Kry 
žiaus lietuvių skyriaus. Kris 
tė kuopą į rengiamą “bun
co party” 22 d. kovo. Visos
narės žadėjo dalyvauti ir

Cicero. — “Draugą” už
sisakė metams biznierka 
Bernice Palubinskas, 4832 
W. 141 h St. Nemanykite, 
kad B. Palubinskas yra nau
ja “Draugo” skaitytoja. Ne. 
Ji jau yra gerai susipažinu
si su “Draugu” ir buvo skai 
tytoja per daug metų. Bet 
depresijos ir kitokių aplin
kybių buvo priversta neri 
botam laikui persiskirti su 
“Draugu”. Bet dabar, kai 

j įėjo į biznį ir kai jis genai 
sekasi, vėl užsiprenumeravo 
“Draugą” ištisiems metams.

Žinoma, biznis gerai se
kasi tiems, kurie supranta 
ir žino, kaip kostumerius 
patenkinti. Tų gabumų kaip 
tik ir netrūksta B. Palu- 
binskienei. Jei netikite, pra
šom nueiti į Bernice’s Dress 
Shop susipažinti su savinin
ke B. Palubinskas. Ji užlai
ko įvairių stailišką dresių. 
O jei, kartais, negalėtumėt 
prisirinkti iš gatavų. Ber
nice pasiūs kokią tik norė
site, naujausios mados.

Rap.
Ashland Avė. .

Šįmet, švęsdamas savo 
vardines, kova 4, atl svečiais 
daug išsikalbėjo.

Pasirodo, Kazimieras Ju
pasiėmė tikietų pardavinėti. tris metrre dirbo Rusi 

Narė joj Kronštade jūrų gilumo
Nė vienas, kurs prMedk 

ranką prie arklo ir atg&T 
dairosi, netinka Dievo kara- 

Motekaiitis, kad neužilgo bus; fystet

Bos siunčiamos 
(L”k* * teksiį sįsfciifps
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(Draugi j os, organizat* j\ 
kuopos prašomos įsidėmėta 
ir tomis dienomis nedaryti 
parengimų, jei iš anksto ne 
buvo išnuomuoti daržai ai 
salės).

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

Gegužės 17 d mečiais šv 
Kazimiero Akademijos Rė 
mėjų Draugijos seimas.

Liepos 19 d. šv. Kazimie- i 
ro Akademijos Rėmėjų Dr 
gijos metinis piknikas Holv 
Family Vilią (Labdarių ū- 
kyje).

j Centralinės organizacijos 
arba apskritys, prašomi pr« 
nešti Federacijos ^hieag^ 
apskričiai dienas savo pa 
rengimų, kad būtų galim, 
paskelbti spaudoje ir tokn 
būdu išvengti nesusiprati
mų, kokių pasitaikydavo 
praeity. Kurios dr-jos pir
miau pasirinko dieną, ar iš
nuomavo (paėmė) daržą, at 
salę, toms reikia atiduot 
pirmenybę

Nieicuomet negali pats bū
ti laimingas, jei nebandysi 
daryti kitus laimingais.

SkuYdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

Aristotelis

Listen ta
PALANDECH’S - 

RADIO BROADCAST
Pratoring * Pregram .f

TU€OSLAV FOLK MUSIC 
Every Satvrdajrl to 2.P.M. 
STATION WHtP

'lh* Mal>

DOCTOTS AMAZtitG LUPTO
«NEAT SUCCCSS FOR .

SKIN TROUBLES
(ext«raally mumS)

* • CMST
TO

COAST!

FMBED

K* matter what you’ve tried witheta 
euci rtM, for l»KiĮffctty „urfave ptmplm, 
bleadaheH and auniūr akin imtauona, 
bara4 aa aautaiagty aucoaaafui tae- 
ter’a formula—Boveriully aootbing 

-vrtJteh quLtaudZer 
jtening i 

na
te ai
e’a 10 differeat martaloosly effee- 
ingrediante help YOUR akin. 
omtmant form. Severe caaaa

hebing soreneaa and alui tajjyht ia to
ature proraota PASTl 

80 yeara eontinuoua succeaa! Let 
Zamo’a 10 different i
tive
Also
may need Extra Strength Zamo.

INCOME TAX-us
I. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
3241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

TeL: CALumet 7358

WHOLESALE

}
i /

LIQLOR
(STAIGA

l*vekta*anae 
po ale.
Obfcago

sjcmi i-ra 
STL.^A 

LIETI IUtnta 4V 1ATTER
MUTUAL LIQUOR CO.

I7OT 8. Halsted St Į Ita. BOULJEVAKD M14

CONRAD
Fotografas

į Studija freerta »lr- 
I aioa rtjtiee su mo

derniškomis užlai 
i domis ir Hoflywood 
1 Svlaaomlp. Darba*
I Oarantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznfe - ENClewood 5883 

Rea.: < ENGlevrood 5840

nuo rusų valdžios dar po Ti 
rublių kas mėnuo dovanų.

Svečiai skirstkiainiefl pa
linkėjo Kazimierui ir jo šei
mai ilgiausių metų.

Kam reikia gero staliaus

WH8LESAl£
FURNITURE

i matavime. Už gerai atliktą? (karpenderio-)„ pašaukite te 
darbą, be algos, gaudavo lefonu Canal 5014. Rap

Cook apskrities iždinin
kas John Toman praneša, 
kast artūniausionūa. dieno 
mis boa imtasi siuntinėti 
taksų sąskaitos už nekilno- 
jT— iiiuiss lybes

Šios taksos yra už 1941 
metu®. Pirmoji jų d*Ms tu
rės būti sumokėta, iki gegu
žės 1 dienos. — šiemet vie>- 
nui mėnesiu anksčiau.

Be tov bus risisuntiaotos 
taksų sąskaitos ir ui perso
nalines nuosavybes.

n iii ik kriiDio35 *

ADVANCED

MtWRM IfISJ.tKI h »•«« UH
l’MDNE I tFAVF.I TE 2MS

DO rr EVERY PAY DAY1

ouane boom sars — pa» 
: 1011 HETS — s t o nooa anxa

VBIOERATOBS — V/

MH ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Tektotu REPUBUC 60U

NK3ICB1MT KUK BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AK VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHM A UOS Ml

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN S B ATYDA KLAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PBOGRAMŲl
VlenlntAlts lr SmagiAusiau

Vakarinia Lietuvių Programm
Amerikoje!

— DUAIMTI MBTAlt — 
RRKMAIAUiNLAIH 1 vak p. p. 
KTPOM1H Menamia 9:80 v. vak. 
PENKTAI), k AEŠTAD. 7 v. v.
WHFC-145G kil.!

6755 So. Western Avenue 
Phone: GBOvehill 2242

iC.. ... . .
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REZOLIUCIJA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
REIKALU IŠSPAUSDINTA "CONGRESSIONAL 
RECORD'E"

KongresmonŲ, senatoriaus atsiliepimai į 
lietuviu rezoliucija

Ryšium su Lietuvos Ne į ton F. Maciejewski, iš Cice 
priklausomybės paskelbimo ro, III. Jis savo š. m. vasa- 
sukakties minėjimu Chica- rio mėn. 27 d. laišku dėko- 
goj vasario 15 d.. Ashland jo už rezoliucijos atsiunti- 
Blvd. Auditorijoj, susirin- mą ir pranešė, kad ją tai

/

daug vilnų sunaikinta

kusioji minia vienbalsiai pri 
ėmė rezoliuciją, kurioje bu
vo pareikšta Amerikos lie

pinąs Congressional Recorde 
(Vyriausybės Žiniose). Drau 
ge su savo vasario 28 d.

tuvių ištikimybė Jungti- laišku, prisiuntė egzempliorį 
nėms Amerikos Valstybėms, i vasario 27 d. Congressional 
pažadėta visokeriopa pagal- Recordo, kuriame randame 
ba Amerikai kare prieš ag- sekančiai:
resorius, ir pareikšta ,pil- ..Twenty.fourth Anniver. 
niausiąs pasitikėjimas Pre- sary Qf Declaration of In_ 
zidento Roosevelto vadovy
bei.

dependence of Lithuania

Kopijos tos rezoliucijos 
buvo pasiųstos Prez. Roose-

■ Extension of Remarks of 
Hon. Anton F. Maciejewski,

veltui, Illinois valstybės kon į °f Illinois, in the Hoase of 
greso nariams, ir ameriko- - Representatives 
nų spaudai. !

Atsiliepimai buvo nuošir
dūs ir simpatingi. Ypatingą 
dėmesį į minėtą rezoliuciją 
atkreipė kongresmonas An-

Fridtay, February 27. 1942
Resolution of Lithuanian 

Independence Day Commit
tee.

(“t>r*uga»" Acm* telephoto) 
Ugniagesiai gesina gaisrą, kilusį U. S. vyriausybės 

sandėly, Boston, Mass. Apie 25,000 dol. vertės vilnų 
sunaikinta. * * * O

i MILWAUKEE PARAPIJOS KLEBONAS 
KONSEKRUOTAS VYSKUPU

šeštadienį, kovo 7 d., Mil-i gelbėjo kiti du vyskupai: 
waukee, Wis., įvyko didžios vyskupas A. Muench iš Far
bažnytinės iškilmės. Šv. To
mo Akviniečio parapijos 
klebonas kun. William Pat
rick O’Connor konsekruotas 
vyskupu, šventasis Tėvas 
Pijus XII jį paskyrė penk
tuoju Superior, Wis., vys
kupijos vyskupu.

Konsekravimo iškilmės 
įvyko šv. Tomo Akv. baž
nyčioje. Mliwaukee arkivys
kupas M. E. Kiley buvo kon 
sekratorius. Arkivyskupui

go, N. D., ir vyskupas V. 
Ryan iš Bismarck, N. D.

Iškilmėse dalyvavo 4 ar
kivyskupai, 20 vyskupų, dau 
giau kaip 60 prelatų ir ku
nigų ir šimtai vienuolių iš 
įvairių Wisconsino Kon
gregacijų ir ordinų.

Naujo vyskupo ingresas 
Superior vyskupijoj įvyks 
šio kovo 17 dieną Kristaus 
Karaliaus katedroj. Supe
rior mieste.

Pirmadienis, kovo 9 d., 1943

imu

RADIO
Išpardavimas

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 visokių įvairiausių 
rakandų: Pečių, Lovų, Ma
trasų, Karpetų, Elektri- 
kinės Ledaunės, Skalbia
mų ir Dulkių Valytuvų 
Mašinos.

Pirkite dabar kol yra 
galima pirkti.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

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

Telephone YARDS MM

fidence in the leadership of Terminaliniai 
President Roosevelt, pledg- 
ing our full and wholeheart- 
ed support to the United 
States Govemment in iits 
efforts to defeat and erusb 
the enemies and the uiti

namai Chicagos 
airporte

Mr. Maciejewski.

Mr. Speaker, under leave 
to extend my remarks, I 
include the following reso
lution adopted at a mass 
meeting held in observance
of the twenty-fourth anni- mate victory of this Nation: 
versary of the declaration j ge further 
of independence of Lithua- j
nia, on Sunday, February! K*’®'"*. We are confi- 
15. 1942, at Chicago, 111.: 1 dent that the victory of the

United States and its allies 
will secure a permanent and
just peace and bring free- 

only and ruthlessly attacked dom and democracy to all 
and is therefore now at war the nationS) including Lith- 

iwith Japan, Germany, and uania; be it further 
Italy, fighting to defend the! Resolved, That a copy of 
exi8tence of this - Nations, • this resolution be sent to 
its Liberties and democratic the Honorable Franklin De 
way of life; and j lano Roosevelt, President of

Whereas the United Sta- 
tęs of America was want-

Chicagos airporte šiaurry 
tiniam kampe bus statomi 
terminaliniai namai (sto- 
tis),' kurių pastatymas kaš
tuos arti porą milijonų do
lerių. Keleivinių lėktuvų 
kampanijos (oro linijos) 
miestui be procento Bkolina 
1,200,000 dol. Iš savo pusės 
miestas prideda dar apie 
600,000 dol. Namus statys 
WPA darbininkai.

Miestas turi galutinius
J

pasitarimus su lėktuvų kom 
panijomis. Aptariami ma-

■
‘Kasdien milijonas 
dol. apsaugos 
bonais •

' ; i i 1 '
Šiandie Chicagoj kiekvie

ną dieną už vieną milijoną 
dol. nuperkama apsaugos bo 
nų, kaip praneša Norman B. 
Collins, saugumo taupos pro 
gramos vykdymo valstybės 
administratorius.

Jis sako, kad visos stam-., 
biosios kompanijos ir kai 
kurios mažesnės įmonės kas 
savaitę išmokėdamos algas 
savo darbininkams iš algų 
nustatytas dalis atitraukia 
ir už tas sumas nuperka 
jiems apsaugos bonus.

Bonų pirkime ' tuo būdu 
dalyvauja daugiau kaip vie
nas milijonas darbininkų. 
Spėjama, kad šis darbinin
kų skaičius žymiai padidės.

Seni automobiliai 
perdirbami busais

Chicago Motor Club vir
šininkai pareiškia, kad ato
kiau nuo fabrikų gyveną I ti- 
darbininkai gali susidėti, 
įsigyti senus automobilius ir 
juos pakeisti busais' sau va
žinėti į darbą. Sako, tokiems 
busams bus galima gauti ir 
padangų. «

Klūbo viršininkai sakosi 
nupirkę 1930 metų septynių, 
keleivių automobilį, kurs 
mažomis lėšomis perdirbtas 
busu vežti 10 asmenų.

X Dr. V. Norėk (Nerū

kąs), 10 N. Broadway Ave., 
Melrose Park, yra lietuvis 
gydytojas ir juo toliau, tuo 
auga didesnis skaičius lie
tuvių pacientų, ^asitąiko 
vizitų ir iš Chicago, nes y- 
ra gimęs ir augęs Chicago 
širęlyje — West Side.

X B. Masiliūnaitė, sesuo 
Žymios veikėjos M. P&sec- 
kienės, 1610 So. 50 Ct., Ci
cero, dar vis negali visiš
kai pasveikti. Prieš kiek 
laiko ji nusilaužė ranką. Tai
gi ims Laiko jai pilnai sugy-

X H. Statkienė, pirminin
kė Mot. Są-gos 2 kuopos, 
Cicero, praneša, kad yra su
rinkta daug dovanų kuopos 
rengiamam “bunco” vaka
rui kovo 12 d. parapijos sa
lėj. Visus kviečia ateiti 7:30 
vai. vak.

r JUST VUM8
tvoturk

Whereas the said aggres-, the United States; Memb-’ žiausi dalykai. Kai bus pa
sor nations Jiave already 
destroyed and subjugated 
many free and independent 
nations, among them the 
Republic of Lithuania, and 
are now bent upon enslav- 
ing the ręst of humanity; 
and

Whereas in order to de
fend the freedom of the 
civilized world and to re- 
store the independence and 
freedom of all subjugated 
nations it is necessary to 
annihilate the forces of ag 
gressor nations and to es- 
tablish the principles of de
mocracy freedom, and just- 
ice which were proclaimed 
by President Roosevelt and 
Prime Minister Churchill in 
the Atlantic Charter and 
affirmed by 26 United Na
tions in their joint declara
tion:

Now, therefore, wc the 
citizens of the United Sta

ers of Congress from Illi
nois; and to the press.”

darytas sutarimas, prasidės 
statyba. Sakoma, vyriausy-

Tai yra reikšmingas at-1 bė žadėjusi nėvaržyti gauti
žymėjimas lietuvių reikalų 
ir didi lietuvių padėka už 
tai priklauso 6-to distrikto 
kongrėsmonui Anton F. Ma- 
ciejewski, iš Cicero, III.

Senatoriaus Scott W. Lu-$
cas atsakymas skamba se
kančiai: •

“I have read the Resolu- į praeitų rinkimų sulaukę 
tion with iaterest and wish metūs amžitus,' arba kūne 
to commenĄ you and all the iki balandžio- 15 dienos su- 
members of the Lithuanian lauks 21 m. amŽ.. jei nori 
Independence Day Commit- dalyvauti ateinančiuose 
tee for the fine patriotic
spirit wHich is expnessed 
therein.”

statybai reikalingos medžia
gos.

Rašomųjų
4

mašinėlių krovėjai 
nusivylę

Pranešta, kad Chicagoj 
yra tūkstančiai rašomųjų 
mašinėlių, kurias turi susi
krovę pirkliai. Jie tai darė 
tikėdamies daug pelnyti, kai 
karo metu mašinėlės prare- 
tės ir jų kainos pakils.

Deja, jie skaudžiai nusivy 
lė, kai vyriausybė netikėtai 
uždraudė mašinėlių pardavi 
mą. ; .

Tėvas ir sūnus
kaltinami vagyste

Teisėjas J. T. Zūris Felo- 
ny teisme “grand jury” pa
vedė Frank W. Wright, 54 
m., ir jo sūnų Russell, 23 
m. amž. Tėvas ir sūnus kal
tinami vagystėmis.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 

Mokame

31/2^° Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

NAUJI CHICAGOS PILIEČIAI 

TURI REGISTRUOTIS
Visi asmenys, kurie nuo 

raeitų rinkimų'sulaukę 21

rinkimų balsavi
muose, turi įsiregistruoti. 

Kurie piliečiai po praeitų

“primary”

A'..J ,^ba‘h\-kOng7-m<> rinkimų yra pakeitę savo
nas IS VVest Sides, rašė se-;...,____ __ tl,„„
kančiai:

“I have had no doubt of 
the loyalty of our good 
Americans of Lithuanian 
birth and ancestry, and am 
pleased bo see this formai

tęs of America of Lithuani,- expression to the President

< i

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

an birth and ancestry, hav- 
ing met at the Ashland Au
ditorium in Chicago,' UI., on 
Sunday, February 15 A. D. 
1942, upon the commemor- 
ation of the twenty fourth 
anniversary of the procLam- 
ation of Lithuanian inde-

and the Country of their 
confidence in Victory.”

Kongresmonas Leo Koš
ei alkowski parašė sekančio 
turinio laišką:

“I desire to acknowledge 
the receipt of your letter 
of the 23rd, with accompa-

pendence, reaffirm those 1 nying resolution adopted at
principles of democracy, and 
do hereby resolve and ex- 
press our full faith and con-

a mass meeting held in the 
observance of the 24th anni 
versary of the Declaration

adresus — nusikėlę kitur 
gyventi, turi apie tai asme
niškai, arba laišku pranešti 
rinkimų komisionierių boar- 
dui, arba registravimosi

jo naujas adresas ir kokiam 
warde jis gyvena. , ( 

Registracijai vietos prieš 
“primary” šį šeštadienį ati
darytos: City Hali, 138-se 
ugniegesių stotyse ir 60 vie
tų Chicagos apylinkėse nuo 
1:00 popiet iki 9 ;00 ,vakaro 
kasdien iki kovo 16 d. imti
nai, išėmus sekmadienį.

“Primary” balsavimai 
įvyks balandžio 14 dieną.

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS 

"DRAUGO" RAŠTINĖJE

PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 
KONSTANTAS J. SAVICKAS

vietose. Kas piliečių to ne- 1 
padarys, neturės progos da-j 
lyvauti ‘ ‘primary” balsavi
muose, nes nebus žinomas

of Independence of Lithua 
nia on Sunday, February 
15th, expressing your con
fidence of victory for the 
United States and her Allies 
over the aggressor nations

“Your patriotism and lo
yalty are worthy of recogni- 
tion.”

JOS ESATE KVTECIAMI ATSI
LAIKYTI f MCRV SPECIALI 
MPARDAVTMA SEKANČIU
MUZIKOS IYRTRIIMF.NTŲ

MMM
Didelių B Arabui ų, malu Baraba
nų, “Tunable Tom Toma“ pritai
komi prie vlaoklų Barabanų ae- 
tų, rreltl pėdintai •'Cymbola” Ir 
“Cymbol Holdera“ kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pedala" 
bename Ir orkeatroma, Trflboa 
Clarlnetal, Sayaphonal, Trombo
nai “atandard“ tftdlrbyaėlų. Smul- 
koa, Celloa, Strflninlal Banal, Oul- 
taral. Banjos, atrllnų. Ir “caaea", 
"mouth plecea“, "mute reeda". Ir 
muaikoa atoviklHa. Ptlnaa paal- 
rlnktmaa amulkoms amlčėlų lr 
"caaae". Pataisome Ir atnaujina
me vlaoklų Iftdlrbyačlu phonogra- 
fus ar jų dalia.
A. B .a DRFMMERS SERVICE 

*14 Maawnll Street, Chl<-a«n

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė

jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir 

duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Savickas bus “Draugo” raštinėje iki Kovo 16 

dieną, nuo 2-tros vai. popiet iki 7-tos vai. vakare. Išpil

dymas bus teikiamas prieinama kaina.

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs 

iš anksto. (

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 

kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo

šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, sta

kų ir 1.1, per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $1,500.00, 

nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 

imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;

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

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


