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...“and tfiaf government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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JAPONIJOS NEPAVYKO
NACIAI APIE SAVO 
NUOSTOLIUS.

Gautas Berne (šveicari- 
„•> joj) iš Berlyno laikraštis 

Der Bund iškelia aikštėn, 
kad sov. Rusijos fronte Vo
kietija prarado apie pusan- 

a tno milijono kareivių. Ta- 
" čiau aiškinama, kad šie nuo

stoliai yra . “pakenčiami,” 
nes tais karo žygiais prieš 
bolševikus daug kas laimė
ta. Pusantro milijono karei
vių sudaro žuvusieji, sužei
stieji ir nežinia kur dingu
sieji. Žuvusiųjų (nukautų
jų) esą 162,000, sužeistųjų 
583,200 ir dingusiųjų 32,- 
400.

Šie skaičiai toli nesuderi
nami su Maskvos praneši
mais apie vokiečių nuosto
lius. Maskva tvirtina, kad 
vokiečių nuostoliai padaro 
keletą milijonų kareivių.

Anot Der Bund, paskuti
niais laikais Vokietijoje ka
ro tarnybon pašauktos nau
jos vyrų klasės, kuriais bus 
išlygintos karo fronte dėl 
nuostolių pasidariusios spra 
gos.

PETRAPILYJ MAŽA 
MAISTO.

žiniomis iš Helsinkio 
(Suomi jos sostinės), tenai 
apklausinėti Suomi jon atvy
kę raudonosios armijos de
zertyrai iš Petrapilio (Le
ningrado). Jie pasakoja, kad 
Petrapilio apylinkėse sovie- 
tų armija turi daug karinių 
sunkvežimių. Bet jų negali 
naudoti, nes inžinai suga- 
ginti. Inžinus sugadino pa
naudotas žaliasis (neišdirb
tas) tepalas. Dabar nėra 
kam juos pataisyti.

Taip pat pasakoja, kad 
raudonajai armijai trūksta 
duonos ir kitokio maisto. 
Kareiviai jau daugiau ne
gauna cukraus ir “vodkos”1 
davinių.

Petrap/flyj ir apylinkėse 
daug žmonių miršta nuo ba
do ir epidemijų. Per vasario 
mėnesį žmonių lavonai ne
buvo laidojami kapuose. Bm- 

£ vo rankiojami ir suverčia
mi į namų kiemus. Pažymė
ta, kad tik atšilus orui jie 
bus laidojami.

NACIŲ TERORAS 
LENKIJOJE.

Lenkų ambasada Wash- 
ingtone gerai žino kad na 
ciai vykdo baisų terorą oku 
puotoj Lenkijoj. Dar perei
tais metais nacių vyriausy
bė išleido specialiuosius įs
tatymus, nukreiptus prieš 
lenkus ir žydus. Tarp lenkų 
ir žydų naciai nedaro jokio 
skirtumo. Vienus ir kitus 
lygiomis spaudžia. Už prieš- 
vokiškas kalbas, arba už ne 
palankius nacių režimui pa
reiškimus lenkai ir žydai ar 
ba kariami, arba šaudomi.

o
SPAUDOS NUOMON® 
NEVARŽOMA.

Šalies vyriausybės cenzo
riaus raštinės (Office of 
Censorship) direktorius By- 
ron Price per radiją išaiški
no, kad spauda gali reikšti 
savo nuomonę ir kritikuoti 
valdininkus, jei yra priešas 

W ties, ir tuo atvėju ji negali

Japonai ruošias 
prieš Australiją

Melbourne, Austr a 1 i j a, 
kovo 9 d. — Didžiųjų karo 
laivų artilerijos priedango
je didelės japonų pajėgos 
vakar pravedė žygius Nau
josios Gvinėjos saloje, kur 
jiems anksčiau pavyko iš- 
laipint savo kariuomenės 
dviejose vietose.

Japonams išlaipinus ka
riuomenę Salamaua ir Lae 
Naujojoj Gvinėjoj, susidarė 
rimtas pavojus invazijai 
Australijon ir todėl šiandie 
Australijos ministerių kabi
netas susirinko specialiam 
posėdžiui, kad nustatytų žy
gius sutikti naujam pavojui.

Galės- Naikint Kelius.
Pagal naujosios apsaugos 

nuostatus Australijos karo 
vadovybė galės reikalui at
siradus sunaikint kelius, ge
ležinkelius, kanalus, aero
dromus, vandens susisieki
mo kelius ir įvairias kitas 
susisiekimo priemones.

Australijos spauda spėlio
ja, kad sekamas japonų žy
gis būsiąs pilnutinės japo
nų aviacijos atakos ant Port 
Moresby, kurį Salamaua ba
zėj esą orlaiviai gali pasiek
ti per vieną valandą. Jau ir 
anksčiau japonai bombarda
vo Moresby udfctą.

Submarinai nu
skandino Brazilijos 
laivą

Rio de Janeiro, kovo 9 d 
—Pereitą šeštadienio naktį 
apie 70 mylių nuo Newport 
New8, Va. nuskandintas 7,- 
878 tonų Brazilijos krovinių 
laivas Arabutan.

Tai trečias Brazilijos lai
vas, kurį Amerikos pakraš
čiuose nuskandino nacių 
submarinai. Arabutan visa 
įgula išgelbėta.

Britai bombardavo 
nacių centrus

Londons, kovo 9 d.—Avi 
acijos ministerija šiandie 
paskelbė, jog britų aviacija 
pereitą naktį bombardavo 
Esseną, kur yra didžiosios 
Kruppo plieno dirbtuvės.

Tuo pačiu laiku kiti an
glų mobbanešiai apmėtė 
bombomis nacių okupuotus 
aerodromus Olandijoj ir 
Prancūzijoj ir dokus Ost- 
end ir Le Havre uostuose 
Iš šių atakų negrįžo penki 
britų bombanešiai.

Vakar dienos metu britų 
aviacija antru kartu apmė
tė bombomis dirbtuves Pa
ryžiaus priemiesčiuose.

būti varžoma. Tik spaudai 
; uždrausta paduoti bet kokių 
karinių žinių, kad priešas 

i negautų progos tuo pasi
naudoti.

-------- ■--------------- Tr------ ----------
Britų atakos pasėkos

*
, Ijihii2W" Acm« teleohoto’-

~ Iš oro vaizdas Renault Motor Works dirbtuvių arti Paryžiaus, Prancūzijos. Britų 
lakūnai tas dirbtuves (račiuky) bombardavo. Jose buvo gaminami karo reikmenys 
nacių karo mašinai.

Hitlerio ofensyva 
gali nepavykti

Stockholm, kovo 9 d.- 
Neutralieji stebėtojai pa
reiškia, jog esą galima kad 
Hitlerio pavasario ofensyva 
galinti nepavykti.

šiuo metu Švedijoje eina 
gandai, jog ofensyva nepra- 
sidėsianti iki birželio mėne
sio, kai tuo tarpu, pasak pa 
čių nacių, vokiečiai privers
ti trauktis Charkovo, Kurs
ko, Smolensko, Staraja uR- 
sa ir Leningrado frontuose.

Trūksta Tankų
Pereitą rudenį vokiečių 

tankų nuostoliai buvę tokie 
dideli, kad šiuo metu jau
čiamas didelis jų trukumas. 
Naciai taip pat prisipažįsta, 
kad Timošenko kariuomenė 
artėjanti prie Dniepropet- 
rovsko ir tuo būdu gali per. 
kirsti nacių susisiekimą.

Šiaurėje rusai gali atkir
sti vokiečius nuo suomių ir 
nacių pozicijos ir bazės Juč 
nove, Staraja Rusa ar Rže- 
ve esąs dideliam pavojuje 
arba gal net jau ir rusu ran
kose.

Pasaulyj
Londonan, kovo 9d.—Pra

nešimai iš Šveicarijos skel
bia, jog aukštieji Skandina 
vijos sluogsniai susirūpinę 
galima nacių ofensyva prieš 
Švediją.

Stockholmas, kovo 9 d.— 
Šiandie Švedijos karaliui 
Gustavui padaryta sunki 
operacija. Jį pavaduoja jos 
sūnus princas Gustavas 
Adolfas.

Vėjas ir gandai į Rusai pralaužė
naciu linijas* Oxford, Calif., kovo d. 

d.—Pakilęs vėjas atnešė 
miestelio gyventojo kie
man Kalifornijoj spaus
dinto japonų kalba laik
raščio lapus. Jis tuojau 
mraLnhėjft pol i H jon Pra
nešta kariuomenės aviaci
jai. Trumpu laiku mieste 
lyje pasklydo gandai, kad 
japonų lakūnai numetė 
virš Oxnardo atsišauki
mą.

Kiekvieną kartą, kai 
orlaiviai piasirod y d a v o 
virš miestelio, gyventojai 
ištiesę kaklus laukė pas- 
klindanit atsišaukimų.

Tačiau nepasirodė nė 
japonų orlaiviai, nė japo
nų atsišaukimai. Tik vė
jas pakilęs nutilo ir dingo 
pasklidę gandai.

Britai pasitraukė 
iš Rangoono

Londonas, kovo 9 d. — 
šiandie oficialiai paskelbta, 
jog britų kariuomenė pas i 
traukė iš Rangoono, bet ar 
japonai jau įžengė miestan 
nepaskelbta.

Londonas, kovo 9 d. — 
Kariniai sluogsniai pareiš
kia, jog Anglijos ministeri
ja dar šiandie rytą susisie
kė su Rangoonu, nors situ
acija mieste esanti kritiška 
ir nesą gauta jokių patvir
tintų pranešimų, kad mies 
tas esąs japonų rankose.

Britų pranešimai pareiš
kia, jog Rangoono gynėjai 
jau pradėjo naikinti pasku
tiniuosius Rangoono kari
nius įrengimus.

Londono gautosios žinios 
skelbia, jog kovos centras 
dar tebesąs Pegu miesto 
apylinkėse kur britų tan
kams tenka kovoti aršiau
sios kovos.

Naujuoju Burmos fronto 
vadu paskirtas gen. Alex- 
ander ir iš to spėjama, kad 
britai pasirengę kovoti Bur 
moję, nežiūrint kokio likimo 
susilauktų Rangoonas.

JAPONAI PASIUNTĖ Į FILIPINŲ 
SALAS SAVO NAUJA GENEROLĄ

Pirmykštis generolas nusižudė nega
lėjęs nugalėti gen. Mac Arthur mažes
nių pajėgų. Gen. Yamashita vienas 
geriausių

Washingtonas, kovo 9 d. Į 
—Karo . departamentas šian J 
die paskelbė, jog į Filipinus, 
kovoms prieš gen. Mac Ar
thur pajėgas, perkeltas gen.

Java dar nepasi
davė - olandai

Maskva, kovo 9 d.—Šian
die pranešama, jog sovietų 
kariuomenė pralaužė nacių 
linijas viduriniam fronte, 
užėmė Sičevkos miestą ir 
tuo būdu sudarė kylį tarp 
vokiečių įsitvirtinimų Rževe 
ir Viazmoj.

Pranešimai iš fronto lini
jų pareiškia, jog rusų ka
riuomenė šiose kovose sunai 
kinusi beveik visus 15,000 
nacių 48 divizijas kareivių.

Didėja Pasipriešinimas.
Sakoma, jog vidurio fron

te vokiečių pasipriešinimas 
kaskart didėjąs ir Hitleris 
siunčiąs frontan vis daugiau 
rezervistų.

Leningrado fronte trijų 
dienų kovose esą sunaikinta 
2,500 nacių karininkų ir ka
reivių.

Paskutinieji pranešimai 
skelbia, jog šiuo metu pats 
Stalinas asmeniai planuojąs 
rusų kontrofensyvos žygius

Moterys Pa rašų tin i n K* 9.

Rusai paskelbė, jog rusės 
moterys parašutininkės to
kiu pat spartumu naikina ] 
vokiečius užfrontėje kai ir 
vyrai kariai.

Stockholmo praneš i m a i 
paskelbė, jog Hitleris sovo 
generalinį štabą perkėlęs iš 
Smolensko į Kievą, kad ga
lėtų prižiūrėti pavasario 
ofensyvą Kaukaze.

Paryžiuje naciai 
sušaudė 20 įkaitų

Vichy, kovo 9 d.—Šiandie 
paskelbta, jog Paryžiuje su
šaudyta 20 įkaitų sąryšyj au 
nužudytu nacių sargybiniu 
kovo 1 dieną.

Nacių oficialieji pareiški 
mai pabrėžia, jog visi sušau 
dytieji esą “komunistai ir 
žydai.”

Londonas, kovo 9 d. — 
Japonai šiandie užėmė pas- 
kutinąją Javos tvirtovę ir 
buvusią karo vadovybės vie
tovę Bandoeng.

Tuo pačiu laiku japonai 
paskelbė, jog jie privertę 
besąlyginiai pasiduoti 93,- 
000 olandų ir 5,000 Ameri
kos, Anglijos ir Australijos 
karidomenėa.

Olandai Paneigia.

Olandai griežtai paneigia 
japonų pranešimus apie pa
sidavimą, nors jie pripažįs
ta, kad Bandoeng’as patekęs 
japonams.

Javos Įeit. generalguber
natorius Van Mook pareiš
kė, jog “mūsų žmonės tebe
kovoja visomis likusiomis 
išgalėmis.”

Japonų oficialieji praneši
mai taip pat pareiškia, jog 
Javoje pasidavę ir didžiau
sios laivyno bazės Soeraba- 
joj gynėjai.

Mirties Kovos.
Aukštieji olandų sluogs 

niai šiandie pabrėžė, jog 
olandai “kovos iki mirties.” 
Van Mook taip pat pareiškė, 
jog iš Javos pavykę pabėgti 
skaičiui laivyno tarnautojų.

Pulk. Peter de Blick, Olan 
dijos Indijų karininkas pa
reiškė, jog jis nežinąs ar 
Amerikos kariuomenės buvę 
Javoje. Iš to galima supras
ti, kad Javoje tebuvo tik 
Jungtinių Valstybių aviaci
jos daliniai

Anglai teiks 
graikams ginklų

Londonas, kovo 9 d. — 
Pranešama, jog Anglija nu 
tarusi pradėti siųsti ginklus 
Graikijos kariuomenei, šis 
anglų nusistatymas pažy 
mėtas sutartyje, kurią britai 
pasirašė su ištremtąja Grai 
kijos vyriausybe

Sutartyje pabrėžiama, jo^ 
šio karo tikslų tarpe yra ir 
pilnutinis Graikijos išlais
vinimas ir abi vyriausybės 
“patvirtina savo pasiryžimą 
tęsti karą iki sėkmingos pa
baigos artimiausiam bendra 
darbiavime.”

Tomoyuki Yamashita, kurio 
vadovaujama kariuo menė 
laimėjo japonams Malajus.

Gen. Yamashita ' užims 
gen. Masaharu Homraa vie
tą. Anksčiau buvo paskelb
ta, jog gen. Homma nusižu
dęs, nes jis neįstengęs nu
galėti menkesnių gen. Mac 
Arthur pajėgų.

(Pranešama, jog gen. 
Homma nusižudęs tuose pa
čiuose kambariuose Manilos 
viešbutyje, kuriuos pirma 
buvo pagyvenęs gen. Mac. 
Arthur. Homma laidotuvės 
įvykusios vasario 26 dieną 
ir vėliau jo pelenai išsiųsta 
Japonijon).
Kovos Nutrūko.

Apie japonų vadų pakei
timą pranešta komunikatu 
kuriame pareiškiama, jog 
Bataan pusiausalyje per pas 
kutiniąsias 24 valandas ko 
vos buvo visai nutrauktos

Pranešimai apie paskyri 
mą naujo japonų generole 
Filipinuose aiškiai duoda su 
prasti, jog gen. Mac Arthui 
vedamos sėkmingos kovos, 
privertė japonus bent laiki 
nai pakeisti savo planus. 
Kovos Kitose Salose.

Tuo tarpu apie 600 mylir 
į pietus niuo Bataan praiu 
šama apie smarkius susiri 
mimus Digos apylinkėse 
prie Davao Įlankos, Minda 
nao saloje.

Susidariusi Mindanao sa 
loję padėtis tuo tarpu nepa 
skelbta, šioje saloje japonai 
savo okupaciją praplėtė nuc 
Davao apylinkių iki Žambo 
anga miesto.
Yamashita San Fernande.

Naujasis vyriausias japo 
nų kariuomenės Filipinuose 
vadas gen. Yamashita savo 
vyriausiąjį štabą perkėlė į 
San Fernando, Pampanga 
provincijoj, apie 40 mylių 
nuo Bataan pusiausalio karo 
fronto.

Gen. Yamashita yra lai
komas vienu geriausių Japo
nijos generolų, kuris paėmė 
Singapūrą.

Pernai Yamashita lankė
si Berlyne, kur jis išstudi
javo nacių ofensyvos meto
dus ir vėliau parvykęs Ja
ponijon jis išplėtęs nacių 
metodus visoj kariuomenėj.

Londonas, kovo 9 d. — 
Šiendie iš Jungtinių Valsty
bių grįžo Olandijos užsienio 
reikalų ministeris E. N. Van 
Kleffens.

•
Chicago, III., kovo 9 d.— 

Majoras Kelly pareiškė, jog 
jis kreipęsis į kainų admi
nistratorių Hendersoną, kad 
šis nustatytų butų kainas 
Chicagoje.
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DIENOS IR DARBAI
Minėdami Lietuvos 
Neprikl. sukaktį 
Raudonajam Kryžiui 
sudėjo $203.04

AmsteKtoo. N. Y. — Ame «urienė, F. Guobini, M. Kaz 
tftrdamo lietuviai 24 metų ilau8ki1' A. Kinderienė, V. 
Lietuvos Nepriklausomybės Matejūnaitė, S. Karutytė, O. 
sukaktį minėjo vasario 22 j Maldut®> p- Sarsralis. D. Ru- 
d. Amerikos Lietuvių sve- ailas Cbaks, J. Ramonas, 
tainėje 'Tamoll^na8’ A. Mazilaua-

kas, J. Vaitelis, A. Cikana-
Programa buvo suruošto vičius, J. Nikštėnas, M. De- 

Amsterdamo lietuvių drau- g. Sultonas, C. Dini-
gijų komiteto, kuris susida- sevičienė, V. Urbonaitis, O. 
rė iš sekančių delegatų: Kazlauskienė, A. Kazlaus- 
varg. Juozo Olšausko, Pet- kienė, į, Ginaitienė, Filome
no Lalo, ir Petro Sargalio. na Koziol; ;K. Degutienė, A.

Programa atidaryta Lie- Liberienė Ona Yospaitytė, 
tuvos ir Amerikos himnais.) G. Švėgždai, Gari Tiemann, 
Juos giedojo mažųjų Šv. Ka- L. Kerbelienė, V. Račinskie- 
zimiero parap. mergaičių
choras. Mykolas Kerbelįs, 
programos vedėjas, pasakė

nė, J. Mikolaitienė, Anna 
Jankūnas, A. R3gauskienė, 
S. Vilkelytė, J. Jurevičiūtė, 

trumpą kalbą. Po to sekė į J. Labunskienė, V. Rusilas, 
kalba kun. J. Raštučio ir R. Jozapaitis, P. Maldutis,

V. Kručis, S. Kupčiūnas A. 
Pakėnas, A. Varnas, W. Žy 
žis, K. Karbočius, K. Raba- 
šauskas, S. Stonislevičiua, 
V. Burimauskas, S. Vasi-

miero mokyklos mergaičių. j liauskai, J. Mazilaųskas, K.

Antano Stokono. Du gražūs, 
patriotiški vaizdeliai “Sava
norio Auka” ir “Lietuva ir 
Kryžius”, buvo perstatyti 
Juozo Olšausko ir Šv. Kazi-

Ačiū seserims Šv. Pranciš
kaus už pasidarbavimą ir 
išlavinimą mergaičių.

Dr. V. Vencius, svečias iš 
Brooklyn, N. Y., labai įspū
dingai kalbėjo apie Lietuvą, 
jos praeitį, vargus, kas bu
vo nuveikto ir pareiškė vil
tį, kad Lietuva liks laisva.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras baigė programą ke
letu dainų, akompanuojant 
Y- Matejūnaitei.

Komisija įgaliojo “Lith- Spring Valley, I1L — Ne- 
uanian Women’s War Re-i seniai turėjau progos a[į 
lief Organization” rinkti aru- lankyti šį pirmiau buvusį 
kas Raud. Kryžiui. Suauko-: kasyklų miestelį. Ištikrųjų, sų gamybos pastangas, jei
ta $203.04.

Aukojo: $10.00 S. Rim- 
kūnai.

Po $5.00: kun. J. Raštu- 
tis, dr. Vladas Vencius, S. 
Margevičienė, A. Mikolai - 
čiai.

$4.00 Ciprijonas Bogužas.,
Po $2.00: J. Kraujaliai, 

A. Gaurilčikai, J. Puciūnai, 
S. Karučiai, A. Railai, J. 
Valikoniai, V. Sakadolskiai, 
J. Junevičiai, M. Mulevičie- 
nė, A. Yurkūnas.

Po $1.00: J. Olšauskas, Z. 
Balkus, K. Unčiuras. Z. A- 
reika, J. Liberis, J. Mičiu- 
lis, F. Mikėnas, A. Kazlaus
kas, K. Rasta^iskas, M. Kim 
berauskas, A. Kisielis, A. 
Trumpickienė, S. Zupkevi- 
čienė, K. Temkevičienė, John
Raila, N. Samolienė, A. Ali- pai tvarkoje, bet daugelis
konis, Mary Paliliunas, Rose ------------ ■ .... ............... , y
Peck, J. Bublinakienė, M.' Js
Aleksaitienė, M. Kerbelįs,
Mrs. Clinton Hartley, L. Ur- 
belis, V. Steponaitis, J. Tie
sis, J. Rupšjs, J. Zakarka,
F. Valasinas, P. Trumpic- 
kiene, M. Yurkūnien, A.
Sakadolskienė, C. Aleck P.
Railienė, S. Stankevičienė,
P. Kastravickienė, J. Y.ur- 
kūnienė, B. Wasselienė, A.
Stanionis, K. Guobienė, O.
Kisielienė, E. Kisielienė, K.
Puciūnienė, M. Yurkūnas, A. 
duobia, S. Šidlauskas, M.
Cinikas J.. Šlikaa, J. Sar
gei iūtė, S. Kisieliūtė. F. Da- 
nyls. F. šlaveikienė, Z Krei- 
vienė, Makačinienė, E. Lau
rinaitienė, B. Gustas, A. De

gutis, I. Kučienė, A. Didži i 
lis, S. Lukšienė, U. Striku- 
liūtė, S. Butaitienė, M. Kač- 
kas V. ir O. Paliūnai, J. 
Gaška, V. Bakučionis, K. 
Kerbelienė, J. Dobkienė, J. 
Lalai, U, Liberiukė, F. Un-

Valikoniai, O. Jutienė, M. 
Dargužienė, H. Raila, V. 
Plankiai J. Bansevich, A. 
Žostautas, P. Valitas, J. 
Moskevich. K. Gadeikis. V. 
Vainauskiene, F. Kazlaus
kas, A. Luzinai, C. Schell,
P. Šidlauskai. Rap.

Buvusiam anglių 
kasyklų miestely

kadaise miestelis buvo gar
sus anglių kasyklomis. Da
bar tos pramonės kaip ir 
nebeliko. Yra dar viena ka 
sykla, bet mažai dirbama.
Dabar vien tiktai žemių kal
nai supilti, ^kaip Egipto pi
ramidės, liūdi j a, kad kadai
se būto kasyklų.

šiaip jau nieko ypatingo.
Lietuvių Šv. Onos bažnyčia 
iš lauko pusės kiek gražiau
atrodo, negu pirmiau buvo, j kapų labai apleisti. Laukia 
nes 1939 m. asfalto popiera ma pavasario, nes tuomet 
sienos iš lauko pusės apkal- Į gera proga nudeginti. Tie- 
tos. <•. *. sa, lengvas darbas: ugnis

Šv. Onos kapinės labai j išdegina piktžoles, bet sy 
gražioje vietoje, bet apleis- kiu išdegina ir naudingus 
tos. Iš kitur atvykusiam medelius, gėles ir tvoreles, 
tuojaci matosi vietos žmo- Po tokio darbo pasireiškia
nių apsileidimas. Tiesa, kai, daug piktumo. Springvalie- Į ofiso vai.: i—3 ir 6—8:30 P. M
kurių lotai ir pavieniai ka-

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

<?

JAPONAI ATAKAVO DABWIN4

("Draugu” Acrae talepborai 
Pirmoji nuotrauka gauta iš Australijos, kur andai japonai lakūnai bombardavo Dar

vino miestą ir apylinkes. Vaizduojamas Danvine sugriautas tiltas.

Civiliu APSIGYNIMO OFISAS ĮSPĖJA PRIEŠ 
DISKRIMINACIJA

Civilių Apsigynimo Ofiso, dis pareiškė Washingtone. 
Apygardų (regionai) direk- Persekiojimas ateivių arba
toriai James M. Landis, vy
riausio direktoriaus, buvo 
pakviesti kreipti dėmesį vai 
stijų ir vietinių apsigynime 
tarybų į problemas paky
lančias daugumoje apylin
kių kaipo pasekmė atleidi
mo iš pramonių lojalių ame
rikiečių, kurie yra ateiviai 
arba kil
mės.

Direktorius Landis krei
pia ypatingą dėmesį visų
apygardų direktorių į nese- lių apsigynimo darbo.”1
niai išduotus pareiškimus 
Prezidento Roosevelto, Ge
neralinio Prokuroro, ir Karo 
Sekretoriaus padėjėjo. Tie 
pareiškimai nurodė, kad ga 
lime pavojingai kenkti mū-

gu įvyktų generalinis atlei
dimas ateivių ir svetimša
lių piliečių iš fabrikinio dar
bo.

“Mes priversti šiuose svar 
biuose laikuose vartoti pa
sišventimą ir patarnavimą 
kiekvieno lojalaus amerikie
čio, ir žmogaus svetur gi
mimas neprivalo vesti prie 
diskriminacijos”, Dean Lan-

čiai turėtų savo kaoines 
gražiai užlaikyti. Pilgrimas

DRAUGAS

svetimšalių piliečių yra ne- 
amerikinis žygis, ir vienas, 
kuris gali vesti prie tokio 
suskaldymo, kokio totalita
rinės jėgos norėtų matyti.

. “Aš vėl raginu jus kreip
ti dėmesį valstijų ir vieti 
nių apsigynimo tarybų, vil
tyje kad jie naudos jų pla
čią įtekmę šiame reikale. 
Apsaugojimas lojalių atei
vių arba svetimšalių ameri
kiečių yra viena dalis civi-

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 

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.

187 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake 3t.)
Telephone: — EUCLID 904.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU. 

TeL: Cicero 7681

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
Ofiso tel. VIRcima 0036 

Residencijos tel.: BEVerly 0244

DR. T. DUNDULIS
svoumnHO ai EvroiAtnu 

4157 Archer Avenue

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 80. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiU 0611 
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie sn-dtarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offioe tel. YARde 4787 
Namų tel. PROspect 1930 
Tel. YARde 5921.
Ree.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaLi nuo 1-3; nuo 6:90-8:30
756 VVest 35th Street

TT. Marijonu misijos
Cleveland, Ohio — Nepa

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

Newark, N. J. — Švč. Tre
jybės parap. bažnyčioje — 
kovo 11 iki 19 d. — kun. 
Jonas Jančius. M.I.C. 

j Pittston, Pa. — šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 15 iki 17 d. —

ADVOKATAI

VVHITNEY t TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8188 80. HALSTED 8T. 

(Uetuvlu Au<noK]o>) 
VALANDOS: Muo 1-moa Iki S-tm 

rai. rak.
TeL CALomet 6877 

' 184 NO. LA SALLE ST„ 
Room 2014 TeL State 7572

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

Ttk vtraa pora aklu riram o- 
venlmoL Saugokit Jaa leMaml 
ttokmmlnaotl fu modernUkUorfe 
matote, kada rraSJlmo mokalaa 

rali eeteiktl 
H METAI PATYRIMO 

pririnkime akiote. knrtę potoM— 
ris* akki Jtemoime.

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

OPTOMETROTAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kampo* tS-to*

iktofMMa GAKAL aUl-OdeMi 
OFISO VALANDOS 

Kasdien »:•<> a m. Iki BiM p. ra. 
TraA lr Mt: HM a. ra. Ud 

via ». »

Telefonas: HEMLOCK 0291.

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

Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

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

rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandoa; 1—3 popiet įr 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Tai REPnblic 7161

Tai. OANal 0267
Ree. tel.: PROepect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

RecideącįJ*: 6600 Bo. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiel

t IM t rai- rakara

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

kun. P. Malinauskas. M.I.C. Į 
Košei and, Chicago, UI —

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

Nonvood, Mass. — Šv.
Jurgio parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 16 iki 22 d. — 
kun. Kazimieras Rėklaitis,
M.I.C.

Bayonne, N. J. — Šv. My. 
kolo parap. bažnyčioje — 
nuo 11 iki 19 kovo — kun. 
Andrius Naudžiūnas, M.I.C.

Chester, Pa. — Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje — 
nuo 23 iki 29 kovo — kun. 
Adomas Markūnas, M I.C.

Cleveland, Ohio — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo ko- 

j vo 16 iki 22 d. (jaunimui)
I — kun. Antanas Ignotas,
1 M.I.C.
Į Harrison, N. J. — Dievo 
Motinos Sopulingosios par. 
bažnyčioje — nuo kovo 22 
d. iki 29 d. — kun. Petras 
Malinauskas, M.I.C.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

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

Ofieo teL OANal 2346 
Ofiso vai.: 3—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Rea: 7004 So. Fairfield Avenue 

Rea. teL: HEMIock >180

TaL YARde 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet auolUd3vaLVak71kll 
Nedėlilmia pagal sutartį.

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

1913 So. Halsted St

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

Sekmadiesiaia taipgi pagal autartį. 
Ree. telefonu SEEley 0434.

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. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofieo telefonas PROepect 6737 
Varau telefonas VTRcinia MSI

Rez. Tel. LAFayetta 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

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

Nedėliomis Pagal Susitarimą

Antradienis, kovo 10, 1942

SUTAUPYK NUO $8 iki <10 !

plikti \lcno arba 
aklinus, pilt alki n 

su aklų

$4.75 
$10.00

JOb dabar Kalite 
dvigubinio regėjlin 
tua gražlaualuoBe frėinuoau 
lAegzanihiavlltnu. viMkų
už tiktai ...........................................
ARCWAY AKINIAI, vImo 
Ne mažiau — nedaugiau . ...

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

280 8. Halsted St., prie J&ckhon 
Tel.: MOKrue 27JW. 1011
Atsinuftkite ftj skelbimą ir gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Soiution.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina »kinius 
atsako mingai ui 
prieiname kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

TaL YARde 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 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANaI 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel....................VIRginia 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avc.
(2-troe lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Res. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vek. 
Nedaliomis nao 10 iki 12 vai. dieną.

TEI£FONAI:
Office — HKMIock 5524 
Emergency — cail MIDway 0001 
Ras. — HKMIock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo Iiki3irnuo6iki8v. vak. 

2408 West 63rd Street

Ofiso lr Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON
3343 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, Iftklrlant Sekmadieniui) —
nuo 2 IkI < vai. popiet Ir nuo 7 Iki

S:.7 0 vai. va karele 
Hekmadkental« pagal aualtarlnią.

SKAITYKITE “DKALGĄ”



Antradienis, kove 10, * * • *>
D B A TT O A B V

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

I lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)

Kovo 3 d.
Pagaliau po ilgo laukimo atėjo Natašos laiškas iš 

Omsko. Liūdnas laiškas. Igoras jai labai geras ir manda
gus, bet šaltas ir visai negali paslėpti meilės Tošiai. To- 
sia turi labai gerą vietą ir išlaiko Igoro motiną, o dabar 
ir patį Igorą su Nataša. Ji rašo, kad ji turinti įspūdį, jog 
dėl visko kalta Igoro motina.

Kovo 9 d.
— Mieloji Aliute! Mano vaidmuo, kurį čia vaidinu, 

darosi kasdien nepakenčiamesnis, šiandien vakare mes 
visi: Igoras, jo motina, Tosia ir aš sėdėjome kambary
je. Aš sėdėjau kampe ir mezgiau; staiga užgeso šviesa. 
Mes galėjome išsėdėti tamsoje kokį pusvalandį. Lempa 
vėl pradėjo degti. Ji bjauriai išdavė Igorą, kuris kaip 
tik tuo momentu bučiavo Tosią. Aš atsistojau ir norėjau 
išeiti iš kambario. Igoras, priėjęs prie manęs ir droviai 
šypsodamasisis, tarė:

— Dovanok, Nataša, iš tikrųjų aš taip pasielgiau 
apsirikęs. Tamsoje aš jus sumaišiau, aš maniau, jog tu 
buvai!

Balandžio 7 d.

Vėl Natašos laiškas, kuris mus visus labai sujaudino. 
Igoras jau nuo jos atsiskyrė ir vedė Tosią.

— Igoras mano, jog aš greit vėl ištekėsianti, — rašo 
ji. — Bet aš negaliu du kartu mylėti. Aš esu iš tokių 
žmonių, kurie labai maža myli, bet šiam vieninteliui ati
duoda viską. Aš negaliu kitaip, Igorą mylėsiu visą savo 
gyvenimą ir kantriai lauksiu jo prie manęs sugrįžtant.

Balandžio 16 d.
Otmaras labai džiaugiasi. Jis siunčiamas į užsienius 

mokslo reikalais! Aš taip bijau. Po mėnesio mes išva
žiuojame į užsienį. Žinoma, Otmaras nori grįžti iš šitos 
kelionės atgal į Rusiją. Visai išvažiuoti iš Rusijos mano
me tik išleidę savo knygą, o ją tebaigsime po dviejų me
tų. aš bijau, kad užsienis jo nepaveiktų, ir gali jis suma
nyti į Rusiją negrįžti. Otmaras mano užsienyje: Varšu
voje, Vienoje ir Berlyne pagyventi kokius keturis mene-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Naciai likviduoja 
Lietuvos bankus

Lietuvoje likviduojami šie 
bankai: Vilniaus miesto a- 
matininkų smulkaus kredi
to draugija, lenkų nejudo- 
mojo turto savininkų ban-

Apgriautos ir 
sudegintos bažnyčios

Kauno arkivyskupijoje 
karo metu buvo apardytos 
ar apgriautos Jonavos ir 
Šėtos bažnyčios. Abi jos mū
rinės. Kai kur sviedinių bu

kas Vilniuje, Vilniaus Trakų vo apardytos sienos, išdegu
apskrities kooperatinis ‘ban
kas, lenkų amatininkų ir 
prokybiifnkųj kooperatin

sios lubų dalys bei padary 
ta kitokių smulkesnių suža
lojimų. šioms bažnyčioms

bankas Vilniuje, krikščionių 
liaudies bankas “Dirva” Vii 
niuje, beprocentinio kredito 
draugija Vilniuje, pirklių ir 
pramonininkų sąjungų koo
peracijos bankas Vilniuje, 
centraiinis žydų kooperaty
vų liaudies bankas Vilniuje,
Eišiškių žydų smulkaus kre
dito draugija Vilniuje ir ru-j kito8 bažnyčios 
sų kooperatinis bankas Vil
niuje. Tų bankų likvidato
rium paskirtas Lietuvos 
Bankas. Kreditoriai gali 
pareikšti savo reikalavimus 
ne vėliau kaip per 3 mėne
sius Lietuvos Bankui, Vil
niuje, Gedimino g. 8.

SKAITYKITE

sius.

Gegužės 8 d.
Paskutinės dienos labai greitai prabėgo besirengiant 

kelionei, ir aš nięko nesuspėjau įrašyti į dienoraštį. Nesi
skirsiu su savo dienoraščiais. Otmaras gavo leidimą per 
sieną vežti rankraščius; tuo pasinaudodama, turiu pro
gos savo dienoraščius persivežti per sieną. Toliau gali 
būti daug sunkumų šiuos persivežti per sieną. Toliau gali 
simaišė su daugybe pastabų, užrašinėjant kasdien mano 
kūdikio psichologinį tarpimą.

(Daugiau bus)

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Mutura Moras

AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

mama soiith inErc<rTAQft avenue

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programaii — 10:00 ral antradienio Ir šeštadienio rytala 
10 Rtotlea WHIP (1529). .u P šaltlrnlern.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas! 
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

Lietuviškoms įmonėms | Radio 
vokiški vardai

Tekstilės fabrikas “Kau
no Audiniai’’, kaip matyti 
iš laikraščių, pavadintas 
“Kauener - Seidenweberei” 
(Kauno šilko verpykla). Ko-

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

1

REIKALINGI DARBININKAI

būtinieji remontai jau atlik
ti. Pamaldos vėl laikomos. 
Kiek daugiau bažnyčių karo 
metu yra nukentėję Telšių 
vyskupijoje, Nemakščiuose, 
Andriejave, Gargžduose ir 
Tveruose sudegė medinės 
bažnyčios. Daugiau ar ma
žiau yra nukentėjusios ir 

Pamaldos
tose parapijose, kurių baž
nyčios sudegusios, laikomos 
specialiai įrengtuose bara
kuose, o Nemakščiuose — 
buvusiame kooperatyvo san
dėlyje.

Reikia bijoti to žmogaus, 
‘DRAUGĄ** kurs Dievo nebijo.

ZIGMANTAS VERTELKA 
Namų Telefonas: YARds 4910

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 7-tą d., 1942 m., 11:30 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. Gimęs Ciplių kairinę, Remy- 
galos parap., Panevėžio apskr. Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris — Stepaniją ir 
Antaniną: 2 brolius, Mateušą ir Tadeušą ir jų šeimas; bro
lienę Jurgitenę ir jų šeimą; šegemogienę ir jos šeimą; Anta
niną ir Kazimierą Grinius ir jų šeimą; o Lietuvoje paliko 
seserį Rozaliją ir kitas gimines.

Priklausė prie Keistučio Paš. Klubo, Lietuvių Amerikoj 
Piliečių Klubo ir Vakarinės žvaigždės Klubo.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj, 3354 South 
Halsted Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 11 dieną, 
8:00 vai. ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku- 
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapiries.

Visi a. a. Zigmanto Vertelkos giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliū
dę liekame:

Dukterys, Broliai, Brolienės, švogerką ir švogeris.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas. Tel. YARDS 1419....................

J

i (Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ŠI firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITftS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTA:

JOHN W. PACHANKISMember of tbe I.lthnanlan Chamber of Gommero*.
MODERNI Iivldhift PARODA: 
4536 W. Waahington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3646

REZIDENCIJA:
6919 Sonth Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 y. vak.; Seitad. ir Sekm. 9iki6 vai.

Dainuos Granadierių Trio: 
Dramos, Juokai, Patarimai, 
Pranešimai etc.

Radio klausytojai galės 
smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausydami re-

jinių fabrikas “Diena” pa-iguliares antradienio radio 
vadintas “Strumpffabrik programos įvyks šiandie 7 
Diana.” valanda vakare iš stoties

WGES. Šių programų lei
dimą rūpinas Peoples Furni- 
ture Co. Šiandienėje progra
moj dalyvaus harmoningas 
“granadierių” trio, “dėdė” 
Vaitekūnas ir kiti talentai. 
Malonėkite nepamiršti pasi
klausyti patys ir kitiems 
priminti. Kep. XXX

T&n»i|U)i se
says...

“Pinching Pennies it 
Practical Patriotism’*)

GET acquainted with the cowl 
You'll save money if you 

know cua of beef—their most 
economical and successful ūse. 
Your buteher can supply you 
with such information.

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

_ INiekuomet negali pats bū-, 
ti laimingas, jei nebandysi 
daryti kitus laimingais.

rh

KAZIMIERAS YUCIUS
Mirė kovo 8 <1., 1942 m.,

5:30 vai. ryto, sulaukęs pusės
O m i D 11 Oi

Gimęs IJetuvole. Kilo Iš 
Šiaulių apskr., Vaiguvos pa,r., 
Kelonlų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 39 metų.

Paliko dideliame nuliądlme: 
pusset^erj Stefanija Bartkienę, 
jos sūnus Vaclovą ir Pranciškų, 
Jos dukterį Agnės, jų Seimas 
Ir daug kilų giminių, draugų 
Ir pažįstamų.

"Lietuvoje paliko vienų seserĮ.
Kūnas pašarvotas John F. 

Eudeiklo koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės 
|vykg ketvirtad.. kovo 12 d.
1 942 m. Iš koplyčios 8 vai, ry
to bus atlydėtas | Sv. Kryžiaus 
par. bažnyčių, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sle'ų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: PussePr® Stefanlj 
Bartkiene, Jos Sūnal, Dukterys 
ir Jų šeimos tr Giminės.

I^iid. d',rektorius John F. 
Eudetkis, tel. YARds 1741.

VISOSE MIESTO DALYSE

ia

2$ScratchilK;, Relien
ItchFasi

-orNsaf/jtdl
For ųuick relie<’ from itching of eezema, pu.iplea, 
athlete's foot, acabies. rashes and other ■>*- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooiing. antiseptic, liųuid D. D. D. Prescription. 
Greaaeless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stopa intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour ir.oney back. Ask your 
druggist todįy for D. D. D. PltCSCftlPTIOM.

and
thanks
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CLASSIFIED

HELP WANTED — VYRAI '

A-l WARNER X- SWASEY No. 4 
Tl'RRET UTHE OPERATORIAI 
Turi turėti 3 mėty patyrimo prie 
"bar” ir "cbuck” durbų: atydus dar
ban; geras uždarbi“ dirbant dieno
mis ar 2-tramo ablftc. Saukite:

CALUMET 5075

REIKALINGI — RIveters — Buc- 
ker Upa — Heaters — Ir Punchers 
prie "struetural” geležies. Tiktai 
patyrę vyrai lai atsišaukia.

NEW CITY IROM WORKS 
5401 So. W estėm Avė.

HELP ffANTED — MOTERYS

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo mašinoms one 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2300 Waban«la Avenue

SIUVIMO MASINU OPERATOR
KOS reikalingos prie "single" Ir 
''double needle” mašinų. Atsišaukl- 
te ant 2-ro aukšto.

EMPIRE CIOTHING MFG. 
1739 Mllwaiikcc Avc\

CO.

TRADE SCHOOLS

DARBININKAI AHA RETKALTNG1 
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS 

Prie V i nokiu “Defense’* Darbų !
Vyrai tarp IR Ir 44 m. amž. IRrtioklntl 

“weldln»r. tool - die machinlst. ecrew ma- 
ehlne. body and fender. Auto. dleeei And 
Avletlon conBtructlon’’ iRlmoVInkU© vieną 
Ifi šių wvarb»ų ama*ų žema nHeipnrnn kai
na per — fReer Prnetlcal Rhop Tfalnlng. 
Kreipkite* prie Mr. Herrera

GREER SHOP TR A INI NO 
2024 So. Wabash — Calumet 4600

PATARNAVIMAI
DIAMOND POINT SAW 

FILING WORKS
Taisome visokius piūklus. Tatsvmns 
naminių plūkiu tai mūsų specialvbė. 
Rašvklts dėl “Free Catalogue” kal- 
navlmo surašo.
Prisiųskite piūklus paštu "parcel 
post”. ,

28 50, LOOMTS STREET 
Tel. MONROE 1397

_____ HFl.P W ANTFD
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

J27 No. Dearborn Street 
Tei.; RANdnlph 9488—9489

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo J vtršmlnėtas dar
bi n Inkų pateškančia* įstaigas Ir | 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti darho viršininkam“*, kad 
darbo garstnlma skaitėte "Drauve” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokiu Informaelju reikalau
ja tr kadangi lietuviai yra laikomi 
ankšto! vietol kaipo geri Ir pagel- 
dauaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbas paalškėjant 
vlršmlnėtoms informacijoms.

ACTOMOBIIirs
PARSIDUODA 1942 DE SOTO 4 
durų sedan: 99% naujas; vartotas 
mažiau 3,000 mylių; balti tires, ra
dio, heater, defroster Ir sėdynių ap
dangalai. Kaina $1,375 cash — ne 
ant mainų.

2267 NO. CTiYBOURN AVĖ. 
(vienas blokas j rytus nuo 

Ashland Avė.)

PARSIDUODA "BUNOALOW" po 
antrašu — 7114 So. Rockwell St. 
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuokite dėl tolimes
nių Informacijų šiokiomis dienomis 
šaukdami — DREXEL 8180.

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

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

“Kiekvienas žmogus alk
sta Dievo”, — pasakė grai
kų rašytojas Homeras.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

3364 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. W era tern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 07814)782

LACHAWICZ IR RUNAI 
2314 West 23rd Place

Tel. CANaI 2615 
42-44 East lORth Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3819 Lltnanlca Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Callfornia Avė. 
TeL LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 Lituanica Avenne 

Tel. YARds 4908
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN BAILY FRIEND 

MU South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

lfonths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: 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

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

Stiprumo šaltinis

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

Pavoju Lietuvai akivaizdoje
Vakar dienos vedamajame straipsnyje padavėme ži

nių apie tai, kokiais “argumentais” pasiremdama So
vietų Rusija reikalavo Didžiosios Britanijos vyriausy
bės, kad ji pripažintų jai Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užgrobimą.

Buvo jau rašyta ir apie naujo anglų ministro Crippso 
pradėtą akciją Baltijos valstybių nenaudai. Dėl tos jo 
akcijos kai kurios mūsų organizacijos jau yra pasiun- 
tusios protestą.

Kad tos visos žinios apie Sovietų Rusijos spaudimą 
į Londoną ir Vašingtoną nėra be pagrindo ir kad anglų 
vyriausybėj, vis dėlto, pataikaujama bolševikų užgai
doms, aišku iš praėjusio sekmadienio korespondento 
Fr. Kuh pranešimo.

Fr. Kuh tvirtina, kad dėl Baltijos valstybių likimo 
Maskva ir Londonas jau susitarę ir kad Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė laukianti prezidento Roosevelto pri
tarimo.

Tasai korespondentas Kuh pabrėžia, kad anglų-bol- 
ševikų sutartis pripažins Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Sovietų Rusijai. Jisai tvirtina ir tai, kad bolševikai no
rėtų pasiglemžti ir Lenkijos dalį. Bet šiuo reikalu dar 
paliekama vietos susitarimui su Lenkijos vyriausybe 
užsieny. Tuo būdu

Baltijos valstybių reikalas dabar esąs Prezidento
Roosevelto rankose ir Maskva su Londonu pasitiki, 
kad jisai, Prezidentas Rooseveltas į jų sutartį Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos sąskaiton atsi nešiąs palan
kiai.

Iš šių visų žinių galima lengvai suprasti, kaip svar
bus yra šis momentas Lietuvos atžvilgiu. Tai yra mo
mentas, kuriame Lietuvos diplomatai turi budėti ir 
dirbti dieną ir naktį, kuriame visi laisvėje esantieji 
lietuviai turi veikti visais galimais būdais ir veikti 
stipriai, vieningai.

Mes, tiesa, turime stiprų pagrindą manyti, kad į 
Maskvos ir Londono susitarimą

Lietuvą prijungti prie Sovietų Rusijos Prezidentas 
Rooseveltas atsakys neigiamai,

tačiau savo nusistatymą griežtai ir neatlaidžiai stovėti 
už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą dar pakartokime, 
kad tas pagrindas būtų dar stipresnis. Šiandien, be
rods, nepakanka, kad apie mūsų nusistatymą žinotų 
tik Prez. Rooseveltas. Jį turi žinoti ir jausti visa vy
riausybė, abeji kongreso rūmai ir plačioji Jungtinių 
Valstybių visuomenė.

Dėl to, atsižvelgdami į momento svarbą, mes kon 
krečiai siūlome, kad

1. Vašingtone tuojau laitų sušauktas Amerikos Lie 
tuvių Tarybos ir Lietuvos Piliečių Sąjungos vadų 
suvažiavimas;
2. visos organizacijos ir draugijos siunčia atitinka
mus pareiškimus Prezidentui ir savo senatoriams 
bei kongresmenams;
3. visur, kur tik galima, šaukiami masiniai susirin
kimai ir juose priimamos tinkamos rezoliucijos ir jos 
siunčiamos j Vašingtoną ir abiejų kongreso rūmų 
atstovams (savuose rajonuose);
4. visų pareiškimų kopijas su tinkamais paaiškinimais 
siunčiame arba asmeniškai įteikiame anglų kalba lei
džiamų dienraščių redaktoriams.

Mūsų nusistatymas, pakartojamas atitinkamuose 
pareiškimuose, bus vietoje ir turės daug reikšmės. Tam 
mes turime pagrindą, nes Prezidentas ne vieną, bet 
kelis kartus yra pasakęs, kad Lietuva vėl turės būti 
atstatyta, laisva ir nepriklausoma valstybė. Be to, juk, 
remiamės Prezidento Roosevelto ir Churchillio pasira
šytu Atlanto čarteriu, kurs nedvejodamas kalba už vi
sų tautų teises į nepriklausomybę Mes remiamės Va
šingtone pasirašytos 26 tautų sutarties dėsniais, kurie 
taig aiškiai nustato Antrojo Pasaulio Karo tikslus —

The Chicago Sun sekmadienio laidoj savo editoriale 
atsako į klausimą, kodėl Prezidentas Rooseveltas ne
besako kalbų per radijo sekmadienių vakarais. To daug 
kas nežino. Šis dienraštis rašo, jog

jei kuomet, tai dabar amerikiečiai turi būti bažny
čiose sekmadienio vakarais.

Sąryšy su tuo, The Sun rašo, yra įdomu konsta
tuoti, kad šiuo metu į Amerikos kareivių religinį būvį 
kreipiama didžiausio dėmesio. Jų tarpe plačiai esą 
skleidžiama šventasis Raštas. Pacituojama Prezidento 
žodžiai:

“Įvairių tikėjimų ir įvairios kilmės žmonės amžiais 
rado Šventoje Knygoje išminties žodžius, patarimą 
ir inspiraciją. Tai yra stiprumo šaltinis.“ 

Suprantama, kad taip. Prezidentas gerai žino, kad 
tokių krizių metu, kokį dabar gyvename, laimėti ga 
li tik ta pusė, kurios kariuomenė ir visuomenė yra per
sunkta gyvu tikėjimu.

Bolševikai baugina
Donald Day rašo Chicagos Tribūnui, kad Švedijos 

sostinėj Stockholme skleidžiami gandai apie vedamas 
taikos derybas tarp Sovietų Rusijos ir Vokietijos.

Šiems gandams daug rimtumo nepriduodama, nes ir 
Maskvos ir Berlyno pasiuntinybės griežtai juos užgin 
čijusios, tačiau jų skleidimas nesąs be tikslo.

Sovietų Rusija nori išsiderėti daugiau pagalbos iŠ 
santarvininkų. Maskva nesanti patenkinta planu siųsti 
amerikiečių kariuomenę į Murmanską. Tai esą nerei
kalinga. Ji nori, kad būtų sudarytas kitas frontas prieš 
Hitlerį pačioj Europoj.

Galimas dalykas, kad tuos gandus patys bolševikai 
skleidžia, norėdami pabauginti ir Londoną ir Vašing
toną, kad greičiau išpildytų jų reik^įavimus, tarp ku
rių yra ir Lietuvos, Latvijos, Ėsti jos klausimas.

Demokratijos įgyvendinimas
The Lithuanian American Week trumpai rašo apie 

L. Adamic’o knygą f“Two Way Passage”, kurioj paduo
damas pianas įgyvendinti Europoj demokratiją:

“Adamic mano, kad jei tūkstančiai amerikiečių vy
rų aukoja savo gyvastis svetimų šalių laukuose už 
demokratiją, tai turėtų atsirasti tūkstančiai sava
norių, kurie sutiktų atsižadėti gyvenimo Amerikoje 
ir persikelti į suvargusią Europą.

Demokratija nėra kokia tai mana, kuri krinta iš 
dangaus ar koks tai stebuklingas vanduo, kurio at
sigėrus persi keli į kažkokias dausas. Demokratija, 
tai gyvenimo būdas, kurio galima išmokinti kiekvie
ną norintį žmogų.

Amerikoje turime daugybę lietuvių, kurie nuošir
džiai sielojasi ir rūpinasi Lietuvos ateitimi. Kiek at
sirastų tokių, kurie sutiktų vykti ten apsigyventi 
pastoviai ir padėti žmonėms įsivesti demokratiją to
kią kaip, kad turime šioje šalyje? Kiek atsirastų to
kių misijonierių jaunosios kartos tarpe? Inteligen
tijoje?”

šis klausimas, ištikro, yra įdomus ir svarstytinas. 
Ar daug iš lietuvių yra pasirengę teigiamai į jį atsa
kyti.

Bolševikų "didvyris’
Ali

sutriuškinti tautų pavergėjus, išlaisvinti visas tautas 
ir atstatyti pasauly teisingą taiką.

Tad, lietuviai, tauta iš mūsų šiuo momentu reika
lauja gyvos, vieningos ir stiprios akcijos!

("Draugas”, 1&17 m. ko
vo 16 d.)

Turkijai pavojus.... Turki
jai grąso didelis pavojus, 
nes Anglijos armijos jau 
netoli Bagdado.

•
Visų gyventojų mobiliza

cija.... Prancūzijos parla
mente svarstomas įstatymo 
projektas, sulyg kuriuo vy
riausybė nori sumobilizuo
ti karo reikalams visus ci
vilinius krašto gyventojus.

•
Badas Austrijoj.... Austri

jos ministrų pirmininkas 
praneša, kad to krašto žmo
nės tiesiog badmiriauja.

•
Daug vaikų skursta New 

Yorke~.. Pakilus kainoms 
ant maisto produktų New 
Yorke biednuomene nebega
li gaunamomis pajamomis 
žmoniškai pragyventi. Aps
kaičiuojama, kad 112,000 
mokslo metų vaikų neturi 
užtektinai ką pavalgyti, ba
dauja.

Tautos Fondo veikla Town 
of Lake,-.. P. Verygai va
dovaujant Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, Chicagoj, bu
vo surengtas Tautos Fondo 
39-to skyriaus vakaras. Kal
bėjo kun. N. Pakalnis ir 
klierikas J. Stripka. Vytės 
K. Norvidaitė, J. Visiliaus- 
kaitė ir O. Verigaitė pasa
kė eiles.

•
Nuskandino prancūzų lai

vą.... Viduržeminėse jūrose
submarinas nuskandino pran 
cūzų torpedinį laivą “Cassi- 
ni.” Žuvo 107 žmonės.

•
Airiai apeliuoja į Ameri 

ką.M.. Airių nacionalistų va
dai išleido atsišaukimą į 
Jungtines Valstybes, kad 
jos panaudotų savo įtaką į 
Angliją ir priverstų ją duo
ti airiams savyvaldą.

Nieko nesigailėkime spau 

dai.... “Kiekvienas geidžian
tis savo tautai labo, kiek-

Lietuvių bolševikų tūzas Bimba neseniai sugrįžo iš 
šiltų kraštų — Kalifornijos ir pastatė klausimą, “ko
dėl klerikalų, menševikų ir fašistų spauda atvirai ne
puola Amerikos valdžios?" Į tą klausimą jis pats ir 
atsako: “Todėl, kad jie bijo.”

“Vienybė” dėl to padarė tokią pastabą:
“Kitais žodžiais tariant, visi bailiai, tik vienas Bim

ba — didvyris. Nenuostabus, jeigu ir Amerikos val
džios adresu, Laisvės bolševikų didvyris Bimba ši
taip rašė:

“Karinė isterija įmones paverčia tikrais idijotah.

Tokią idijotą ypač gaasial priviso Wasbiagtone, pa

čiam kongrese.“

Arba:
“Prieš karą galima ir reikia kalbėti visur ir visiems, 

kurie nenori karo. Krašto išdavikai yra tie, kurie 

traukia Ameriką Į balsią akerdynę.”

Tai vis Bimbos žodžiai.
Iš tikrųjų, jis nieko nebijo.”
Iš to aišku, kaip staigiai Bimba ir visi bimbukai 

pakeitė savo nusistatymą. Ir jį keitė jau ne vieną kar
tą. Keitė taip, kaip reikalavo Maskva. Kitos gi Lietu
vių grupės, kurios stovi už Lietuvos nepriklausomybę, 
savo nusistatymo nė vieną kartą nekeitė. Nekeitė jo 
nei Lietuvos agi Sao krašto vyriausia atioJgūL
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Po svietą pasidairius
k

Kartą balšavikai sumanė, 
pamėgžiodami Dievą, Rusi
joje sutverti rojų, kuriame 
žmonėms nereikėtų nei dir
bti, nei valgyti ir nei dra
bužių dėvėti. Jie per dauge
lį, metų tą rojų tvėrė, išsi
juosę dirbo, planavo ir su 
visokiomis piatliakomis mė
gino, bet iš to jų triūso nie
ko neišėjo: vietoj rojaus, 
pasidarė pragaras; vietoj 
darbininkų gerovės, tapo 
jiems įsteigta amžina ir kru 
vina vergija, kokios dar pa
saulyje nebuvo, kuri viršija 
net faraonų ir Romos laikų 
vergijas savo žiaurumu ir 
nekaltų darbininkų žudynė
mis.

Komunistų saulė Stalinas 
daug metų praleido Krem
liuje, iš kur jis visus komu
nistus švietė ir šildė. Jo švie 
sa ir šiluma buvo labai kar
šta; kaip tik ji vienus me
tus pakaitino Lietuvos, Lat- 

■*vijos, Estijos ir Lenkijos ir 
kitus, komunistų pavergtus,' 
kraštus, tai nieko tęn neli
ko, viskas išdegė.

Amerikoje Stalino agen
tai, kaip Bimba, Mizaras, 
Gužas, Šolomskas, Petrikas, 
Kaškiaučius, Jeskevičiūtė ir 
kiti neatjaučia dabar sun
kios Stalino padėties ir, 
užsiauginę sau, kaip buržu 
jai, didelius pilvus ir spran
dus, tik laisvai laiką leidžia: 
^vasarą šiaurėje, kur vė3U3 
oras, o žiemą pietuose, ‘kur 
nėra šalčių, besivartydami 
kur nors pajūryje ant smė

vienas šviesos šalininkas 
privalo kuo daugiausia pa
sirūpinti išplatinti savo a- 
pylinkėje dorų laikraščių. 
Nesigailėkime darbo ir iš
laidų bažnyčioms, mokyk
loms, draugijoms, taip pat 
nepasigailėkime išlaidų ir 
žygio doriems laikraščiams 
platinti.”

lio ir besikepindami saulėje 
dėl darbininkų gerovės ir 
jų reikalų.

S. K. L.

Skačmanai yra žinomi, 
kaipo didžiausi šykštuoliai.

Pasakoja, kad vienas skač 
manas atsisakė eiti į ban
ketą, kurio biliete buvo pa
žymėta “Įžanga gratis” (Įė- 
jimas nemokamas).

Ant rytojaus tasai skač- 
manas buvo rastas miręs iš 
bado. Jo rankose buvo at
verstas mažas, senas žody
nėlis ir dešinės rankos smi
lius (pirštas) pridėtas prie 
raidžių “gr”.

Vienoj parėj Jonas Mika- 
maila pasigyrė, kad jis ne
geriąs šnapso.

-— Na, jau tik nemeluok, 
— pradėjo jį kikinti pažįs
tamieji. — Juk mes žinome, 
kad geri.

— Tikrai, negeriu, — gin 
čijosi Mikamaila.

— Tai kas pasidarė, kad 
negeri?

— Nes mano žmona 
mane išgeria.

uz

Vienam draugiškam susi
runkime Jonas Greitaitis pa 
sigyrė, kad jo žmona niekuo 
met be jo negali apseiti.

Viena moterų tuo pasaky 
mu lyg ir įsižeidė ir Joną, 
taip sakant, sudurnino.

— Jei ištikrųjų nori žino
ti, tai pasakysiu, — tarė Jo 
nas. — Ką tik mano žmona 
daro — ar pančiakas taiso 
ar guzikus siuva, ar ką 
nors kita daro, vis prašo 
manęs, kad jai siūlą į ada
tą įverčiau.

Visi pradėjo juoktis, o 
toji moteris jautėsi lyg bū
tų uodą perkandus.

Nauji priežodžiai
Atsargumas kalboje ir

darbe niekad nekenkia žmo
gui.

PO TRAUKINIŲ SUSIDAUŽYMO
-------- -—s
, S .

• ■2 & .& J
I

, 3# < I
am

("l Acnie ioiepno«»

Frisco geležinkelio keleivinio traukinio griuvėsiai, šis traukinys susidaužė su spe 
cialiniu armijos traukiniu, kuriuo iš Camp Grant, III., kareiviai buvo vežami į Camp 
Crowder, Mo. Keletas .asmenų užmušta, tarp jų yra ir kareiviu, ir apie 20 sužeista,
Traukimai susidaužę onešak^įę.

j-*.-.AA • ______________ _
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NUOTYKIAI IR VAIZDAI NUO MIAMI IKI ČIKAGOS CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
- Lietame sarseįa pajūrio mieste. - Name, M(||) CH|u60
kur gamina muvius . - Tris valandas žiuri 
į... šunį, ir dar pinigus moka. - Kaip Troškūnų 
žydelis pasidaro Floridos Joe. - Vanagai 
gyvatę lesnojo. - Dainuojantis bokštas. - 
Keliautoju himnas. - 20 metu nematė sniego.

"Jūsų auka ypatingai šiais laikais labai 
reikalinga", pareiškė Raudonojo Kryžiaus 
Chicagos skyriaus pareigūnai

(Tęsinys)
Tačiau šalia praban

gos, kurioje lepinasi turtuo
liai, vakariniame miesto pa
kraštyje matosi daug skur
do — pakrypusios negrų 
lūšnelės, rodos už 100 dole 
rių galėtum jas su visu 
sklypu nupirkti.

— Dulkė esi ir į dulkę 
pavirsi! Alkį numalšinti ei
davome į vieną netoli mūsų 
viešbučio esančią valgyklą. 
Juodbruvio apsukrus šeimi
ninkas su dėmesiu klausėsi 
mūsų kalbos; antrą dieną 
užklausė — iš kur esame.

— Iš Čikagos, lietuviai.

HAVAJ1ECIAI LINKSMINASI DOCTOR’S AMAZING LIQUIG
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
PRAISED

FROM
COAST

10
COAST!

Ko matter what you’ve tried nrithout 
Ruccees for unsigntly eurface pimplee, 
Merabtnm and slmilar skin irritatiena, 
here’s an amazingly surceaaful doc
tor's formula—Į>>werfuUy soothing 
Liauid Žemo—wriich quiekly relieves 
itciung Morenom and atarta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous eucoeesl Let 
Zemo’s 10 different tnarvelously effec
tive ingredients help YOUR aktn. 
Also ointment form. Severe ca 
may need Katra Strength Žemo.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
proga surinktos aukos ir 
parengimo pelnas $1600.00 
sumoje perduota Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Komi
teto valdyba, su pirm. teisė
ju Zūriu priešaky, vasario 
26 d. pinigus įteikė Raudo
najam Kryžiui. Ta proga, 
King ir Holden, R. K. Chi
cagos skyriaus aukšti pa
reigūnai pareiškė nuošir
džią padėką komitetui ir au-

— Ir aš iš Lietuvos. Gy
venome Troškūnų miestely 
je. Jau daugiau 20 metų, 
kaip persikėlęs į Ameriką

stebimas, "kaip Zp'Li^ ' kais, Įteigi reikalinga ir
f f Pirma tarnavau restorane, i nuoįirdžiai įvertinama.”

dabar turiu šią valgyklą.
Kitur man persunkus oras, 
bet čia gerai. Jau bus dau
giau 20 metų, kaip nesu ma
tęs sniego. Čia, Miami mies-

Tarp tūkstančių 
svetimtaučių randame 
lietuvę

Mums buvo malonus nu-

Misijos Sv. Jurgio 
bažnyčioj ir Federacija

Misijas vedė jėzuitas tė
vas J. Kidykas nuo kovo 1 
d. iki kovo 8 d. Per visas 
aštuoniaa dienas miaijonie- 
rius gražia iškalba įrodė 
svarbą organizuoto katali
kiško veikimo, ypač šiuose 
laikuose. Ir nors žodžio Fe
deracija nei nesuminėjo, ta
čiau aiškiai įrodinėjo, kaip

kotojams ir sakė, kad “jūsų brangi yra klusnybės dory- f 
auka, ypatingai šiais lai

lio iš visų valstijų suvažia
vusių žmonių atradome lie
tuvaitę, čikagietę, vardu Es- 
telle Pralle. Gabi ir gero bū
do mergaitė buvo pakviesta’ 
į vieną labai turtingą šei
mą, kuri ją čia ir globoja. 
Estellė yra gera menininkė. 
Dabar Miami mieste yra 
piešinių paroda ir tarp ki
tų kūrinių yra ir trys mū-

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienai minėti komitetas 
savo vardu nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams ir

te niekada sniegas neiškrin-! v^B1Ain8 darbavusiems, kurių
ta.”
20 metų negirdėjęs 
lietuviškai

Tuo pamatėme, kad

bė šeimoje, darbuose, šalies 
valdyme, organiaadjose ir 
draugijose. Taigi, čia jun 
giasi ir Federacija.

Ar po Šių misijų mes, f 
bridgeportiečiai, pradėsime 
labiau vertinti Federaciją, 
Katal. Akciją, parodys sky
riaus susirinkimas kovo 12 

Plunksna

INCOME TAX-us
I. P. VARKALA

Lietuvis Auditorius
3241 SO HALSTED ST.

PILDO PER 20 METŲ 
Chicago, Illinois 

Tel.: CALumet 7358

sų lietuvės piešti dalykai.• Lietuvos žydelis, bet
tai
jis

Miela, kad lietuvė garsėja, čia pasivadinęs Joe, tokiu
tarp kitų, dar mieliau kad 
ji tvirto nusistatymo:

pastangos ir duosnumas da 
vė galimybę tokią gražią su- d 7:30 vai. vak.
mą įteikti Raudonajam Kry-------------
žiui lietuvių vardu

Karas Pacifike nepakenkia havajiečiams linksmintis. 
Vadinamos “hula” pramogų grupė lankosi kariuomenės 
ir laivyno stovyklose ir linksmina kareivius ir jūrinin
kus. Grupės narė Kealani Keaolu rodo jūrininkui, kaip 
“hula” atliekama.

WHOLESALE
LIQUOB
ĮSTAIGA

IAv<*So|aiar
|H> »|SE|

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. susirinkimas 
įvyks šį vakarą, kovo 10 d. 
Visų narių prašom būtinai 
dalyvauti Randasi svarbių 
reikalų svarstymui.

Kp. valdyba

Santai
Bridgeport. — Federaci

jos 26 skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks parapijos 
mokyklos kambary kovo 12 
d. antrame aukšte, 7:30 vai 
Kviečiami visi parap. komi 
teto nariai ir visų parapi
jos katal. draugijų atstovai- 
ės bei valdybos. Kviečiami 
lygiai ir visi, kas tik myli 
darbuotis Katalikų Akcijoj. 
Tai padaręs Bridgeportas 
aiškiai pasirodys pilnai su 
pratęs šių šv. Misijų pras
mę, patiektą jėzuito tėvo J. 
Kidyko. Valdyba

Iš Moterų Sąjungos 
20 kuopos darbuotės

Brighton Park. — Mote 
rų Są-gos 20 kp. laikė sus-
mą 3 d. kovo. Buvo išduo
tas raportas iš buvusio šo
kių vakaro, kuris, ačiū darbš 
čiai komisijai, 'pavyko ge
rai. -.

Kadangi dabartiniu metu 
eina Moterų Sąjungos nau 
jų narių prirašinėjimo va
jus, tad į konteetą įstojo 
darbščios narės veikėjos: M. 
Paukštienė ir JE. Širvinskie 
nė. ,

- I

Kilo sumanymas pagerb
ti naują ir seną valdybą, 
kuri kuopai gražiai vado 
vauja, tačiau, atsižvelgiant 
į tai, kad esame kare ir mū-

Majoro laiškas
L. N. D. M. komitetas pa

siuntė Chicagos majorui Ed 
ward J. ltelly padėkos laiš
ką už jo atsilankymą ir kal
bos pasakymą parengime. 
Jo š. m. kovo 4 d. atsaky
mas į tą laišką čia seka: 
“Dear Mr. Labanauskas:

Thank you very much for 
your kind letter of Februa^ 
ry 21. I wish to let you and 
your colleagues of the Lith-

miršo, kaip lietuviškai duo Į “anian Independence Day 
na. kaip pienas, bet pinigų .Committee know that I ge-

vardų ir jo valgykla. Dabar 
jis norėjo, parodyti, kad ką

— Aš esu ir pasiliksiu I nors dar atsimena lietuviš- 
katalikė, lietuvė, — kalbėjo ;kai- Duodamas grąžą gerai 
ji ' lietuviškai atskaitė dolerius

iki dešimties, bet nepatai
kė kai rodydamas į pienąŠeimininkė pakvietė va 

karienės. Ji nė nekatalikė, 
bet paprašė kun. Paškauską 
sukalbėti maldą. Tuoj pa
žinai kultūringą, išauklėtą 
žmogų.

ir norėdamas jį pavadinti 
lietuviškai, pasakė:

— Duona.
Vis mat žydelis — jis pu,-j

SSUA 
LJETT IŲ 
Of A- - a

Vieta, kur gamina 
kino filmas

skaityt nepamiršo. O vis 
T i dėl to jis brangino žmones 

iš to paties krašto, ir mums 
rodė visokeriopą prielanku
mą.

Pirmą kartą patekau 
vietą, kur gaminami “mu- 
viai” — kino filmos. Miami 
turi savo garsią Fleischer 
Studios. Čia gamina tokias 
juokų ir panašias filmas,1 lenktynės
kurias darant artistai fil-, Jei būsite Miami mieste, 
muojami, o nupiešia paveiks j vioną kartą užeikite į... šu
lus ir vėliau fotografuoja, nų lenktynes. Stebėkite ne

įėjome į tamsoką kamba-'tiek 6uni»- kiek žm«nes, ku
rį. Daugybė stalelių, prie jų I r,e &a at.eįM P° treieti» v*’ 
sėdi piešėjai — dailininkai, j ^dų pažiūrėti j šunį, ir dar
Jie turi taip nupiešti pa- moka Pin«u’ už <*• 0 karš- 
veikalus, kad rodant juos i,uoJaiu! Daugelis perka lo- 
ekrane su.ddarytų tikri kru- ilmo b,,ietus ,r kai P™ 
tamieji paveikslai. Kitame I ’ideda rodos pa-
kambaryje tuos paveikslus šunel' kad numimytų

nuinely enjoyed addressing 
your membership on Sun- 
day, February 15, in cele- 
bration of the twenty-fourth 
anniversary of the Declara- 
tion of Independence of Lith
uania. The occaslon oras an; 
inspiriug one, indeed.

“You and your committee 
are to be congratulated upon 
the success of this meeting 
and for your generoeity in 
tuming the $1600 realized 
over to the American Red 
Cpyss War Relief Fund. 
This is a manifestation of 
a truly American spirit of

sų mintys turi būti nukreip
tos kitur, valdyba atsisakė 
nuo to pagerbimo. Sąjun 
gieČių dabartinė darbuotė 
daugiausiai nukreipta į A. 
Raud. Kryžiaus reikalus.

Sąjungiečių suorganizuo
tas ARK vienetas skaičiu
mi nėra pats didžiausias. — 
65 narės. Bet čia susispie- 
tusios darbščios moterys ir

Federacijos Chicagos aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 11 d. kovo Auš
ros Vartų parapijos mokyk
los kambary. Visų skyrių ir 
organizacijų atstovai prašo
mi skaitlingai susirinkti, y- 
ra svarbių reikalų pasvars 
tyti. Valdyba

patriotism and I wish, as ,
Mayor of Chicago and a. mengaitė.. ARK vadovybė

nuspalvoja, treciame foto- |ap United Coordinntnr Prane<^- šus vienetas y-f neštų, kad tik laimėtų. Tie- United States Coordinator <grafuoja. ♦ . r— vienas iš .darbščiausių.| siog smagu buvo žiūrėti,1 of Civilun Defense for the v,
— Kiek tarnautojų čia'kaip žmonės rėkia, ploja Chicago Metropolitan Area. Lm 

darbuojasi? — klausiu pa
lydovą.

— Trys šimtai. Daug dar
bo. Kad pagaminti filmą, 
kurią būtų galima rodyti 7 
minutes laiko, reikia suda
ryti nuo 10 000 iki 20,000 
piešinių ir tiek pat kartų 
juos nufotografuoti. Taip, 
kad tokios filmos pagami
nimas užima apie aštuonetą 
mėnesių...
Dulkė esi...

Nors į Miami suvažiuoja 
žmonės pasilsėti, bet dauge 
lis netingi ir pasimelsti. Pe
lenų dienoje tėvų* jėzuitų 
bažnytėlė buvo pilnutėlė. Vi 
si su dėmesiu klausėsi pa 
mokslo ir lenkė galvas gir
dėdami perspėjimą

rankomis, kojomis trepsi 
šoka vietoje, o jei jau jos 
nužiūrėtas šunelis išbėgo 
pirmas, tai ir šalia sėdinčią 
savo draugę apsikabina net 
iš džiaugsmo. Bėgimui pa
sibaigus laimingieji skuba 
prie kasų. Šypsodamiesi ne
štai penkinę, dešimkę. Ki? 
tą su laimikiu begrįžtantį 
žmona apipuola, nori dalį 
gauti. Apie 40 50 vyrų sėdi 
prie kasų ir pardavinėja lo
šimo bilietus. Ir pirkėjų 
nestinga Jie sudeda dole
rius laimėtojams ir šimtus 
tūkstančių dolerių šunų sa 
vininkams — rungtynių or
ganizatoriams.

Einant man tik buvo Įdo
mu — ko sakau, tįe šuces

to eatend to you, and to your 
entire membership, this ex- 
pression of genuine grafci- 
tude.

“With every good wish, 
I am

“Slncerely yours, 
(pasirašyta)

Edvvard J. Kelly
• Mayor”

■ . ■ am.............
bėga ir kaip jie žino kur 
bėgti. Pasirodo, kad yra ant 
tokios geležinės karties pri 
taisytas lyg koks kralikas. 
Paleidžia jį “bėgti”, suktis 
ratu, o šunes vejasi jį kiek 
kojos neša. Pasakysiu — ii 
viso tai gana kvailas daly
kas.

(Bus daugiau)

co” žaidimo 18 d. Jtovo, Ven 
geliauako salėj. Užsimota 
padaryti $100 pelno Ame
rikos Raudonam Kryžiui.

Koresp.

lietuvis automobilio 
suvažinėtas

Van Buren ir Ashland 
skersgatvy pabėgęs autois 
tas suvažinėjo ir užmušė 
Kazimierą Yucus, 50 m. 
amž., 2724 VVest 47 gat. Ve
lionis dirbo Hines ligoninė
je-

Bridgeport. — Lietuvių 
auditorijos svetainėj įvyks 
li to Wardo Lietuvių De
mokratų Politikos Klubo su
sirinkimas kovo 12 d. 8 vai. 
vakare.

Praeitam susirinkime nu
tarta, kad, padidinimui klu
bo, kiekvienas narys atsi
vestų po vieną naują narį 
Klubo valdyba labai pagei
dauja, kad šis nutarimas 

Į būtų vykinamas.
Visiems gerai žinoma, kad 

poetikoj ką nors atsiekti 
galima tik organizuotai. Pa
vyzdžiui, čekai, Chioagos 
mieste už mus. lietuvius, nė
ra akaitlingesni, bet politi
koj jie mus yra toK palikę. 
Jie mus paliko dėlto, kad y- 
ra stipriai susiorganizavę. 
Mums verta sekti jų pavyz 
džlu. Korespondentas

Kas kasa dorovei kapą, tą 
tamsybių angelas Spdova I 
aoa. . '

Jei tavęs visi neapkenčia, 
tavo paties kaltė.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program af

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to2 P.M. 
STATION WH1P
IBM MUayda. (T* •< UU Ma!)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

vviii k viiioio
1945 VVest 39'* Street

'Z. z. f/’hMtiii

ADV ANt FII PHOTOI.H VPHY 

I «»U |..;T I m/. Uiti » r»WLh

I IH»M | vė vvrrrE 2»11

V. KANTER. teta 
MUTUAL LIUUOR CO. 

4707 8. Halsted St.
I>u. HOI'LKVARJ) M14

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pĮr- 
jios rūSles au mo
demiškomis užlai
do m la Ir HoI1ywood 
kvteeomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Km.: ' ENGIewood 6840

DUUNO ROOM 8BTS — FAB- 
LOK 8ETK _ F1EDROOM SETS 
— RUOŠ — KABIOS — KK- 
rKIOEBATOBS — WASHRBS — 

■tANGKia — etorae.

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonu REPUBUC 6051

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:

ITIARGLITIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlin Ir Smagiausias
Vakarini. IJctuvių Programa.

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienotnin 9:80 v. vak. 
PENKTAI), ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
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Antradienis, kovo 10, 1942

VISI TURI SUBRUSTI ĮDIRBTI DARŽUS
Chicagoj veikia vadina

masis Victory Gardens ko
mitetas. Jis rūpinasi, kad 
Chicagoj ir apylinkėse žmo
nės atėjus pavasariui susi
burtų jdirbinėti daržus. Dar 
žais galima paversti kiek 
vieną tuščią žemės sklypą 
mieste. Nurodomas nepap
rastas šių daržų naudingu
mas. Ūkiams trumpa darbi
ninkų, maisto pabrangimas 
ir susisiekimų varžymas yra 
didžiausias vargas miestu* 
darbininkams, kurie turi 
mažus uždarbius, o turi iš
laikyti gausingas šeimas. 
Šie žmonės, arba jų šeimų 
nariai laisvą laiką gali pa
vartoti daržų įdirbimui. Ga
li prisiauginti pakankamai 

i įvairių rūšių daržovių, kurių 
iŠ kitur bus sunku gauti ir 

’bus brangios. Pirmojo pa
saulinio karo laikais tuo bū 

j du daržai įdirbinėta ir su
plaukta kuo puikiausių sek- 
-mių.

Kaip iš anksto paruošti 
rasodą daržams, Victory 
Gardens komiteto paskirti 
specialistai aiškins šio kovo

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 Viętor 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 3088

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

16 dieną vakare (8:00) šių 
devynių parkų salėse:

Museum Science and In- 
dustry, Jackson parkas.

Hamiltun parkas, 72 gat. 
ir Normai bulv.

Kidge parkas, 96 gat. ir 
Longvvood Drive.

Gage parkas, 55 gt. ir 
\Vestern ave.

VVest Pullman parkas 123 
gat. ir Stevvart ave.

Indiana Buundary parkas, 
Ashland ir Leland ave.

Portage parkas, Irving 
park rd. ir Long ave.

La Follette parkas, Hirsch 
ir Larramie gat.

Verta ir naudinga tų pas
kaitų ir aiškinimų paklau
syti tiems, kurie planuoja 
įsigyti daržovių auginimui 
daržus.

Raudonasis Kryžius 
surinko kvota

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus skyrius Chicagoj pra
nešė, kad jau surinkta 3,- 
750,000 dolerių sumoje kvo
ta ir tai dar su kaupu.

Skyriaus pirmininkas 
James B. Forgan pareiškia, 
kad kampanija techniniai 

I yra baigta. Tačiau aukų pri 
ėmimas neuždaromas, ka- 

• dangi nacionalinė suma su- j 
, rinkti iš pradžių buvo 50 
milijonų dol., o paskiau pa- 

, didinta iki 65 milijonų dol., į 
kad šiais 1942 metais nerei j 
ketų vykdyti kitos fon- 

, dams kampanijos.

Chicagos negrai prieš 
i i'idomų kėlimą
i Tūkstančiai Chicagos neg 
rų masiniam susirinkime 
priėmė rezoliuciją, kad kai
nų administratorius Leon 
Henderson pagaliau sustab
dytų butų nuomų kėlimą 
Chicagoj. Tuo labiau kad 
Chicago ir apylinkės yra 
vadinamos apsaugos zona.

Rezoliucijos kopijos pa
siųsta prezidentui Roosevel 
tui ir Chicago mayorui 
Reny. ’

Chicagos čekai 
pagerbė Masaryką
Praeitą sekmadienį Mor 

ton Hogh School auditorijo
je, Cicero, Chicagos čekai ir 
slovakai masiniu susirinki
mu pagerbė pirmąjį Čekos
lovakijos prezidentą Thomas 
Masaryką, kurs 1937 me
tais mirė pasitraukęs iš pre 
zidento vietos. Turėta plato
ka programa.

Pieno farmerių 
suvažiavimas

Pure Milk Association 
(farmerių pieno pristatyto- 
jų organizacija) turi meti
nį suvažiavimą Chicagoj. 
Dalyvauja apie pusantro tū 
katančio delegatų.

Aufoisfas suvažinėjo
Autoistas Lawrence Sei- 

del, 20 m. amž., savažinėjo 
ir užmušė Mrs. Anna Za
remba, 59 m. amž., 2839 

| Lawndale ave.

Shirley Steffey iš Chicagos per penkerius metus su
sirašinėjo su jos nematytu britų jūrininku Dan Stuckey. 
Šiam pagaliau pasitaikė proga atvykti į New Yorką. 
Shirley tenai jį pirmą kartą sutiko.

ŽAVISI PAVASARINIAIS AUGALAIS

C “Dnufu" Acme teiephoto) 

Jaunoji Diana Priest šypsosi ir žavisi pavasariniais 
augalais, kurių apie 75,000 bus išstatyta Chicago parkų 
distrikto surengtoj 30 metinėj velykinėj gėlių parodoj 
(30th Annual Easter Flower Show) Garfield ir Lincoln 
parkų gėlynuose. Prasidės kovo 28 d. ir tęsis iki balan
džio 12 d. imtinai. Bus atidaryta kasdien nuo 8:00 ry
to iki 10:00 vakaro.

POLICIJA APSIDIRBO SU DVIEM 
VAIKŲ PRIEGLAUDOMIS .
Paskutiniais laikais Chica 

gos (pietinėj miesto dalyj) 
susekta autoritetams nežino 
ma kūdikių prieglauda. Ra
sti ten kūdikiai atpažinti ir 
grąžint; jų motinoms. Prie
glaudos savininkė pašaukta 
tieson ir nuteista kalėti.

Dabar pietinėj miesto da
ly rastos dar kitos dvi vai
kų neautorizuotos prieglau
dos. Vienoj jų rasta 8 vai
kai, kitoj — 10. Vaikai yra 
nuo 3 iki 12 metų amžiaus. 
Jaunesnieji paimti į Šv. Vin 
cento prieglaudą, o kiti į 
Juvenile Detention Home. 
Areštuoti keli asmenys — 
prieglaudų laikytojai. Kurie 
visi vaikai atpažinti.

Rasta, kad vaikai baisiai 
nešvariai buvo užlaikomi. 
Namuose neapsakoma neš
vara. Vaikai tik vienuose 
skarmaluose. Kai kurie mie
goję ant grindų. Policijos

PASITIKO ATVYKUSI DRAUGĄ

< "Dr*urM" Acme teiephoto)

seržantas R. Dickens, kurs 
su kitais policisjtais nuvyko 
paimti vaikus, sako, kad 
kiaulių užtvarai stokyarduo- 
se yra švaresni už tų namų 
vidų, kur vaikai buvo laiko
mi.

Autoritetai ieško daugiau 
tokių neautorizuotų prieglau 
dų.

Sulaikoma radijų 
gamyba

Karo gamybos boardas iš 
Washingtono paskelbė, kad 
nuo ateinančio balandžio 22 
d. visoj šaly sulaikoma ra
dijo priimtuvų gamyba. Bus 
leidžiama gaminti tik kai 
kurias radijo dalis, kurios 
reikalingos instrumentų tai
symui. Visa radijo pramonė 
angažuojama karo reikmenų 
gamybai. ,

imu
r X Julius Smetona, Lietu

vos prezidęnto sūnus, su 
šeima apsigyveno Clevelan- 
de.

X L. Vyčių choras šį va
karą renkasi į Lietuvių Au
ditoriją,-3131 So. Halsted 
St., repeticijoms.

X Kun. K. Barauskas šio
mis dienomis veda rekolek
cijas Worcesteryje. Rašo, 
kad oras Rytinėse valsty
bėse keistas — lyja, sninga. 
Žada parašyti įspūdžių.

X Kun. J. Šaulinskas šian 
dien baigia vesti 40 valan
dų pamaldas savo parapijo
je. Šv. Mykolo parapijos 
choras labai puikiai gieda. 
Gaila, kad blogas oras pa
sitaikė atlaidų metu, nes 
daug parapijonų gyvena to
liau nuo bažnyčios.

X Piežų jauniausia duk
tė Bernadeta praeitą sekma
dienį pakrikštyta Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Vi
sas būrys Piežų artimiausių 
giminių buvo susirinkę pa
sidžiaugti nauja tėvų laime.

X J. Čepulienės, ARD 1 

skyr. pirm., ir skaitlingos 
komisijos pasidarbavimu va 
jaus vakare praeitą sekma
dienį sukelta iki $300. Va
karas visais atžvilgiais pa
vyko.

X Elena Zurlėnė, teisėjo 
J. T. Zūrio žmona, neseniai 

j turėjo surprizą. Gimtadie- 
fnio proga jos namus užpil
dė skaitlingas būrys drau
gių ir ne tik sveikino — lin- 
kėjimus reiškė, bet ir ap
dovanojo. r

X R. Mazeliauskienė, ži
noma mūs veikėja, buvo iš
vykus į Michigan vai. ap
lankyti , sergantį ūkininką 
Perminą. Mazeliauskienė y- 
ra Perminu kūma.

X l Šv. Kryžiaus klebo
niją rytoj vakare i renkasi 
posėdžiui nariai susidariu
sio komiteto kun. A. Deks
nio (“dėdės”) dvigubam ju
biliejui paminėti.

X DKK nariai jau gavo 
metinio bankieto tikietus. 
Prašomi pranešti pirminin
kui apie dalyvavimą. Reikia 
iš anksto žinoti skaičius da
lyvaujančių.

X Antanas Radzevičius 
nudžiugino savo žmoną ir 
tėvelius grįžęs kelioms die
noms iš Iowa valstijos šią
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LANKYTI J MCSŲ SPECIALI 
IAPARD^VTMA RĖK A MCI U 
MI’ZIKOS INSTRI MENTŲ

M M E
d dėl tu Barabanų.. milų Baraba
nų. “Tunable Tom Tomu" pritai
komi prie visokių Rarahanų se
tų. rršttl pėdlnlal ‘Cymbols" Ir 
"Cymbol Ho’dere“ kur tik relka- 
llntf. “Hl-Poy after best Pėdais" 
benams Ir orkestroms Trflboa 
Clarlnetst Raxaphon»l, Trombo
nai “standkrd" ISdlrbyaflų. 8mul- 
koe. Cellos. Rtrflnlnlal Basei. Oul- 
taral. Banjos, strflnų, Ir “casee". 
"m'/oth plsces", “mute reods". Ir 
m><alkos stovlkldn Pilnas pasi
rinkimas smutkoms imHJėtų Ir 
"oasee“. Pataisome Ir atnaujina
me visokių Iftdlrbyajlu phonoffra- 
fus ar Jų dalia.
A. B .O. DRCMMF.RS SERVICE 

• 14 M*iwell Street, Oileago

savaitę jis vyksta į Beloit, grįžo iš atostogų Floridoje. 
Wis.. kur vėl statys naują) Jų duktė ir sūnus baigė ko
tiltą. Antanas Radzevičius 
yra jaunas soinglevodietis 
ir šv. Juozapo parapijos na 
rys.

X St. šimulio paraginti 
L. Vyčiai po iškilmingų pa
maldų šv. Kazimiero šven
tės minėjimo proga ir po 
bendrų pusryčių praėjusį 
sekmadienį, aplankė Šv. Ka
zimiero kapines ir pasimel
dė už mirusiųjų savo orga
nizacijos garbės narių sie
las.

X Jonas Pilipauskas, dnr. 
“Draugo” pasaulinių žflrtių 
(1-mo puslapio) redakto

rius, padarė nepaprastai vy
kusį piešinį iš veikalo “Dik
tatorių mirties šokis”, ku
ris bus atvaidintas Verbų 
sekmadienį Gimimo Panelės 
Šv. parapijos salėj. Yra tik
rai puikus kartunistas.

X C. Druktenis, kiek teko 
patirti iki šiol yra daugiau
siai pardavęs tikietų kovo 
22 d. rengiamo vakaro kun. 
J. Dambrauskui pagerbti 
vardadienio proga. Drukte
nis yra Aušros Vartų para
pijos komiteto narys ir or
ganizacijų darbuotojas.

X Dain. Elenora Kondro- 

taitė linksmins “Draugo” 
Korespondentų Klūbo ban
kieto dalyvius kovo 15 d., 
Little Bohemia restaurane. 
Bankiete bus pagerbtas vie
nas seniausių lietuvių laik
raštininkų Amerikoje.

X Malelos, Waukegano 
biznieriai, praeitą savaitę

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

TURTAS VIRŠ .....................................................................................................>1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887
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INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS

"DRAUGO" RAŠTINĖJE• ■ /
PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —' 

KONSTANTAS J. SAVICKAS

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė

jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir 

duoti atsakymus liečiant klausimus apie Income Taksus.

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

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

dymas, paprastos formos, vienas doleris — kitos priei

nama kaina.

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs 

iš anksto.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs Smogus, 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, karių įplaukos buvo virš $1,500.00, 

nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 

Imti nž kiekvieną vaiką, koris yra 18 m. amž. ar mažiau;

c) Biznieriai turi išpildyti b'ankas, jeigu įplaukos 

(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.

Income Tax blankos turi būti išpildytos Ir priduotos 

nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.

legijos mokslus ir sukūrė 
savo šeimas. Dabar Malelos 
ramiai gyvena ir daugiau 
paatostogauja.

X Kun. A. švedas, M.I.C., 
jaunas lietuvis marijonas, 
lanko gydytojus, kurie tiria 
jo sveikatą. Jis yra pasiry
žęs stoti į kariuomenę ka
pelionu. Jei gydytojai ras 
pilnai sveiką, tai bus pirmas 
marijonas ir antras Ameri
kos lietuvis kunigas, liuos 
noriai įstojęs į Dėdės Šamo 
kariuomenę .» kapelionais. 
Šiuo laiku kun. Švedas yra 
Tėvų Marijonų Naujokyno 
vedėjas Hinsdale, III.

*X Kun. V. Černauskas, 
jau antras maųuo, kaip įve
dė penktas šv.! Mišias sek
madieniais Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje. Ketvir
tos šv. Mišios būna 11:45 
ryto, o penktos 12:15 vai. 
popiet. Per visas penkerias 
Mišias bažnyčia būna pilna 
žmonių. Buvo sekmadienių, 
kad per tas Mišias surinkta 
po šimtą dolerių aukų.

X Labdarių 8 kp., Brigh
ton Parke, jubiliejinis ban
kietas praėjusį sekmadienį 
puikiai pavyko. Turėjo gra
žios publikos, gerą progra
mą, gavo keliolika garbės 
narių (įmokėjusių po $100), 
surinko nemažai aukų. Kal
bėjo kun. A. Linkus, kun. J. 
Dambrauskas ir L. šimutis. 
Programą vedė kun. St. Va- 
luckis. Plačiau bus aprašy
ta labdarių skyriuje.

.r

=^S


