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... “and tfiat govemment of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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RITAI BOMBARDAVO NACIŲ KARO LA
ĮDOMIAI APSKAIČIUOJA.

Nuskandino, suža
lojo septynis
japonų laivus.

Gubernatoriai ir gamyba.

Northwestern Life Insur
ance kompanija skelbia,
kad šiandie darbininkų pa
jamos skarkiau auga, negu
gyvenimo pabrangimas. Va
dinasi, gyvenimo brangėji
mas vejasi ir negali pavyti
darbininkams mokamo atly
ginimo didėjimo.
Canberra, Australija, ko
Kompanija šias įdomybes vo 11d.—Australijos aviaci
semia iš aplamų (average) ja pravedė smarkiausias
duomenų, kurias ji išsamiai atakas ant Japonijos invazi
surinkusi. Jei darbininkus jos flotilos, kuri koncentruo
paskirstytų į dalis, į tuos, ’ jama Australijos šiaurėje.
kurie gauna didelį atlygini Šiose atakose nuskandinta
mą ir tuos, kuriems moka- Į ar bent sunkiai sužalota
mas nykus atlyginimas, tuo septyni japonų laivai ir du
jau pastebėtų, kad mokamas gal būt lengviau sužalota
darbininkams
atlyginimas prie Naujosios Gvinėjos.
negali pasivyti gyvenimo
Iš to skaičiaus du laivai
brangėjimo.
tikrai nuskandinta, keturi
Kompanija turėtų žinoti, padegta ir vienas užvytas
kad iš kelių dešimčių mili ant seklumos, šios atakos
jonų darbininkų tik organi pravestos Salamaua uoste.
zuoti darbininkai gauna di
dokus atlyginimus. O orga Naujoji Armada.
nizuotų darbininkų išviso
Tačiau nežiūrint šių nuo
;
fOraugaa" Acm« telephoto)
vargiai bus kokie 7 milijo stolių, japonai siunčią nau
Penkių vidurinių vakarų valstybių gubernatoriai i^ jų pavaduotojai suvažiavę Chi
nai. Dešimtys gi kitų mili ją didelę laivų grupę Port cagon patyrė apie karo gamybos planus. Jiems apie tai plačiai ištiškino šalies vyriau
jonų darbininkų pigiai ap- j Moresby linkui, kuris yra sybės pareigūnai.
mokami ir jų žymioji dalis Naujosios Gvinėjos pieti
skursta, su šeimomis.
niam pakraštyje ir tik 300
Australijos kariuome nei
Japonai reikalauja
mylių nuo Australijos.
esą įsakyti pravesti ofensyTuo
pačiu
laiku
praneša

va, nes kovos “pralaimimos,
PATARIA PANAIKINT
Madagaskaro.
ma, jog japonai smarkiai kai kovojančioji pusė įsiti
IŠIMTĮ.
bombardavo Port Moresby. kinusi pralaimėjusi.”
Kongreso žemesniųjų rū Atakoje
i Stockholmas, kovo 11d.—
dalyvavo dvylika
- '"Z \ ” z
mų komitetas Ieško šaltinių,
{Švedijos spauda savo praiš kurių būtų galima gauti japonų bombanešių, bet apie
• nešimuose iš Berlyno pareiš
daugiau kaip septynis bili padarytuosius nuost o 1 i u s Bataan pusiasalio
Washingtonas,
kovo
11d.
, kia, jog japonai įteikę Vichy
dar
nieko
nepaskelbta.
jonus dolerių naujų taksų.
—Prezidentas Roosevel tas vyriausybei “tam tikrus rei
fronte ramu.
Apklausinėjami finansinin Australija Seka.
šiandie savo pranešime Kon kalavimus” dėl Madagaska
kai ir taksų autoritetai.
Washingtonas, kovo 11 d gresui, kuriame jis išanali ro salos, kuri yra pietryti
Pasak
pranešimų,
iš
šių
New Yorko prekybos boarpirmojo karo meto niam Afrikos pajūryje.
atakų Salamaua —Karo departamentas šian zavo
do takaavimų komiteto pir smarkiųjų
veiksmus
“Lend-Lease” Pranešimai skelbia, jog
grįžo į savo bazes visi die paskelbė, jog karo fron programos irveikimą,
mininkas M. L. Seidman ap uoste
pareiš j Berlynas pareiškęs neturįs
tas Bataan pusiasalyje, Fi
australų
orlaiviai.
klausinėjamas siūlė, kad
Įtakingieji Austrą lijos lipinuose, kur kovoja gen kė, jog Sąjungininkių Tau jokių žinių apie japonų pla
taksams už pajamas viso žmonės
įsitikinę, jog seko Mac Arthur vadovaujamos tų ofensyva “turi ir smogs nus, bet kartu prisimenama,
kios išimtys būtų panaikin mej i japonų
amerikiečių ir filipinų pa ašies širdin” ir jog ji parei jog panašius reikalavimus
invazija
bris
tos. Anot jo, kiekvieno in pravesta Australijon ir ja jėgos, bent laikinai ramus. kalaus “visų mūsų turimų japonai įteikę prancūzams
divido uždirbamas doleris ponai,
anksčiau dėl Indokinijos.
Departamento komunika pajėgų.”
savo nuo
turi būti taksuojamas. Jis stolių, nežiūrėdami
“
Karas
tegali
būti
laimė

Tuo- tarpu Vichy oficia
tas pareiškiu, jog “Bataane
dės
visas
pastangas,
sako, už mažiausias paja kad Australiją užimti.
situacija pasilieka nepasi tas tik susitikus su priešu liai užginčija pranešimus
mas turi būti mokami tak
Todėl paskutiniuoju laiku keitusi. Per paskutiniąsias ir tik jį puolant,” pareiškė kad “prancūzai ir japonai
sai. Išbraukti išimtis 750 Australijos
Prezidentas. “Tai ima Laiko, pilnai susitarę dėl bendro
aviacija ir pasi 24 valandas neįvyko aviaci nes
dol. metinių pajamų pavie darė tokia veikli.
Tau sios Madagaskaro apsau
Be didžio jos ar karo veiksmų. Abie toms Sąjungininkėms
niams ir 1,500 dol. vedu sios atakos Salamaua
reikia
daugiau
ir
dau gos.
jų
pusių
užimamosios
pozi

uoste,
siems. Tada be sunkumų australai pravedė mažesnes
giau
reikmenų
ir
transporcijos matomai laikinai pasi
būsią galima surinkti reika įvairiose kitose japonų oku lieka nepasikeitusios.”
tacijos. Laimėjimas bran
lingus bilijonus.
giai kainuos. Pralaimėjimų
puotose vietose Naujojoj
ir praradimų kaina.”
Gvinėjoj ir ypač savo dėme
sį sukoncentravo į aerodro
Pustrečio BiMjono.
ADMINISTRACIJOS
mus.
į
NUOMONE.
Prezidento pranešime pa
Į Seidmano tą siūlymą vy Reikalauja Ofensyvos.
reiškiama, jog “lend-lease”
riausybė nepaprastai šaltai
parama iki šiol kainavo Ame
Maskva, kovo 11d.—Pra
Australijos karo ministe
atsineša. Po jo apklausinė
rikai
$2,570,452,441.
nešama,
jog sovietų kariuo
jimų iždo departamento sek ris Forde pareiškė jog dau- I
Tai
apima
ne
tik
karo
užėmusi svarbias po
retorius H. Morgenthau į giau nebegali būti kalbos Į Rio de Janeiro, kovo 11 reikmenis, bet ir žaliava, menė
zicijas
Ilmenos ežero sekto
d.
—
Brazilijos
prezidentas
į
komitetą prabilo. Jis sakė, apie pasitraukimą.
mašineriją,
maistą,
laivus
riuje,
kur
rusai tebenaikina
Getulio Vargas šiandie iš.
kad administracija yra prie
ir
aptarnavimą.
nacių 16-tąją armiją.
kuriuo
šinga Seidmano siūlymui. Stafford gali užimti Chur- leido pareiškimą
Prezidentas pareiškė jog Sovietų informacijos biu
jam
suteikiama
gali,a
pas
Sako tegul taksus moka chillio vietą. Dabar ši baimė Į
tik ši parama padėjo Ame ras paskelbė, jog centriniam
tie, kurie turi didesnes pa išnyksta. Reikia viltis, kad I kelbti karą ar nepaprastą rikai ir sąjungininkams iš fronte
atsiimta dar trys kai
jamas. Mažiau uždirbantieji ministras pirmininkas Chur būtį, jei susidarytų pavojus vengti tikrai rimtos ir des- mai, kur,
pasak rusų, beveik
iš
užsienio,
vidaus
suirutė
ir be pajamų taksų vyriau chillis, ne kas kitas, šį karą <
peratinės
padėties.
visiškai
apsupta vokiečių
sybei kas metai daug išmo išves iki pat galo. Sir Staf- | ar susekta planai perverespajėgos Rževe ir Viazmoj.
ka netiesioginiais taksais. ford nepalankus Pabaltijui. mui.
Pakeliui Į I.Almėjimą.
Šis
pareiškimas,
išleistas
Seidmano sumanym komite
Atmušę Rusus.
Ir tik “lend lease” pro
šiuo metu, kai Brazilija per
tas padėjo į šalį.
Berlynas, kovo 11 d. —
gyvena vis didesnius preky gramos dėka, anot Preziden
BRAZILIJA KARAN.
•
to,
šiandie
sąjungininkų
pa

Vokiečių
radio paskelbė
binių
laivų
nuostolius,
ku

Žiniomis iš Rio de JaneiCRIPPS Į INDIJĄ.
jog pietiniam Rusijos fron
ro, Brazilija rengiasi karan riuos'daro ašies submarinai, jėgos yra subendrintos.
Anglijos ministras pirmi sąjungininkų pusėje. Vy pabrėžia, jog tuo metu, kai
“Šiomis subendrinto m i s te nacių kariuomenė atmu
ninkas Churchillis du svar riausybė įsakė visiems bra pasirodys reikalas panaudo pajėgomis mes žengiame šusi masines rusų atakas.
bius dalykus parlamente pa zilų prekybos laivams, ku ti krašto ginkluotas pajėgas pirmyn stačiu keliu į laimė Vokiečių karo vadovybė
skelbė. Jis pranešė, kad In rie yra jūrose, tuojau plauk valstybės gynimui, Preziden jimą,” pareiškė Roosevel prisipažįsta, jog kitose Ru
dijai dominijos teisės bus ti į artimiausius ameriko tas paskelbs karo stovį vi tas.
sijos fronto dalyse Vokietipilnai pripažintos po šio ka niškus uostus.
soje valstybėj ar jos dalyj.
Nors daugelis pareiškia, ! jos kariuomenė nepuolanti,
ro ir kad Sir Stafford
Vyriausybės jūrininkys kad paramai išleista milži bet ginasi.
Braziliją karan tempia
Cripps siunčiamas Indijon ašies submarinai, kurie pas tės linija paskelbė, jog visas niškos sumos ir karo reik Stockholmas, kovo 11d.—
tenai visus gyventojus pat kutiniais laikais keturis bra prekybinių laivų susisieki menų didelis kiekis pasiųs Šiandie Švedijos karalius
raukti solidaruman, kur rei žilų prekybos laivus nuskan mas su Jungtinėmis vyriau ta svetur, bet, pasak prane Gustavas V, po sunkios ope
kalingas kovoje su Britą ū- dino. Tuo būdu ašis varžo sybės nutrauktas ir visiems šimo, tai tesudaro, palygi racijos pasijuto blogiau
jos priešais.
Brazilijai prekybą jūromis. laivams įsakyta grįžti na nus su pareikalavimu, tik Gustavas yra 83 metų am
Buvo baimės, kad Sir Tas nepakenčiama.
žiaus.
mo.
mažą dalį.

Laimėjimui reik
afata&LD.R.

Nauji rusų

Brazilija rengias
karui prieš ašį,

TIRPITZ PABĖGO PRIE NORVEGIJOS
PRISIDENGĘS DIRBTINU ROKU.
Padarytųjų karo laivui nuostolių nežino
ma. Ataka prie Trondheimo.
Londonas, kovo 11 d. —
Admiralitetas šiandie pas
kelbė, jog naujausias ir ga
lingiausias Vokietijos karo
laivas 35,000 tonų Tirpitz
pirmą kartą susitiko su bri-

tų karo pajėgomis, kai bri
tų torpėdiniai orlaiviai jį
atakavo Norvegijos pakraš
čiuose.
Padarytieji laivui nuosto
liai jei jų padaryta .nepa
stebėta, nes jis skubiai pas
pruko prisidengdamas dirb
tinuoju rūku. Tirpitz yra to
paties tipo laivas, kaip ir
nuskandintasis karo laivas
Bismarck.
«-

Indijai savivalda
po karo; Churchill Laivo Nesučiupo.

Britų karo laivai, kurio
skubiai
plaukė įvykio vie
Londonas, kovo 11 d. —
Ministeris pirmininkas Chur ton, netoli Trondheimo, apie
chill šiandie paantrino An. 800 mylių nuo Vokietijos,
glijos pažadėjimą Indijai, nebesurado vokiečių laivo.
Jau anksčiau Londone
dominijos teisių po karo.
Jis taip pat paskelbė, jog , buvo kalbama, kad vokiečiai
Indijon siunčiamas Sir Staf- , rengiasi suorganizuoti Tron
ford Cripps, kurio tikslas dheime galingas laivyno pa
būsiąs prižiūrėti, kad Lon jėgas, kad paskui galėti at
done sudarytieji planai būtų ‘ kirsti Rusijos susisiekimo
linijas šiaurėje, šiomis lini
nldijoje priimti.
Jau 1940 metais Anglija ; jomis Rusijai teikiama pa
buvo pažadėjusi Indijai do rama iš Anglijos ir Jungti
minijos teisę, bet neatrodo, nių Valstybių.
kad šis pažadas būtų indus Komunikatas.
nuraminęs.
“Pirmadienio, kovo 9 d.
Smulkmenos Neskelbiama.
rytą Tirpitz surastas ir mū
Churchillas pareiškė, jog sų laivyno torpėdiniai orlai
Anglijos vyriausybė net tu viai pravedė ataką.
“Šios atakos rezzultatų
ri sudariusi smulkius pla
nus, bet jis nepaskelbė tų smulkmenas pastebėti ne
nuolaidų, kuriomis anglai buvo įmanoma. Bet pasku
tikisi susilaukti 350,000,- tiniuoju laiku pastebėta jog
000 Indijos gyventojų para- į Tirpitz pasitraukė prisideng
damas dirbtiniu rūku Norr
mos ir pritarimo.
Savo pareiškime House of vegijos pakraščių linkui.
Cortlmons posėdyje Chur *“Iš šios atakos ant Tir
chillas taip pat pažymėjo, pitz negrįžo du mūsų orlai
jog Sir Stafford Indijoje viai.”
tarsis ir su Indijos karo pa
jėgų viršininku gen. Sir Ar- Hitlerio sąjunginiuchibald Wavell.
Indai Abejingi.

Vienas indų sluogsnis Lon
done pareiškė, jog nežiū
rint, kad Sir Stafford ir yra
populiarus Indijoje, bet jis
mano, kad vyriausybė veikia
pavėluotai kai “tigras jau
veržiasi pro mūsų duris.”
Savo pareiškime Church
illas taip pat pabrėžė, jog
Indijos “viana bazių, iš ku
rios smarkiausi smūgiai bu
ri būti smogiami prieš Ura
niją ir agresiją.”

Pavojus Indijos
uostui Akyab.
Mandalay, k-ovo 11 d. —
Britų kariuomenei pasitrau
kus iš pietinės Burmos, ja
ponams atiteko svarbi Irrawaddy delta.
Šios deltos uostai Rangoonas ir Bassein šiuo metu
atviri japonų laivynui. Tuo
būdu galima tikėtis, kad
sekamas japonų žygis bus
Akyab uosto linkui. Šis uos
tas yra prie Bengai provin
cijos pasienio.
Manoma, jog šiuo metu
kinų kariuomenė pilnai da
lyvauja sąjungininkų kovo

kai rengias sukilti
Istanbulis, kovo 11 d. —
Genai informotieji 'sluogs
niai šiandie pareiškia gavę
žinių, jog Vengrijoj ir Ru
munijoj šiuo metu susi d ariuis bevik sukilimo situa dja prieš Hitlerio “naująją
santvarką.”
Pranešama, jog Hitleris
reikalaująs daugiau karinės
paramos pavasario ofensyvai uRsijoje, bet abi valsty
bės atsisakančios jos teikti,
kol negaus garantijų prieš
viena antrą.
Sakoma, jog Vengrijos Ir
Rumunijos kariuomenės su
trauktos prie Transilvanijos
pasienio, kad abi valstybės
būtų pasiruošusios bet ko
kiems netikėtinumams, ar
iškilus incidentams dėl nesusitarimų.
Londonas. kovo 11 d. —
Britų shiogsniai šiandie pa
reiškė, “nėra žymių, kad
vokiečiai
būtų
pasirengę
perimti Prancūzijos laivy-

•M
nj.

se prieš japonus. Patikintai
pranešama, jog kinams pa
dės didelis skaičius Ameri
kos karo orlaivių.
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PITTSBURGH IR APYLINKES

Lietuviu Kataliku Jaunimo Są-gos Vyčiu choras, Sao Paulo mieste

du “Karahų Karalius”. Įdo
South Side
mūs ir labai gražūs paveiks! lai. įsigykite tikietus iš ank
A. a. P. Truškauskas, ku- gto nuo mokykis vaikų. Neris paUMota* praeitą sa- f
* pa#,fflymą. **
vaitę, buvo vienas seniau tik vienas vienatinis kvotėsių Sv. Kazimiero parapijos ris (25c). Labai skaudu vai
narių. Yra rekordų jo pa kučiams pasigailėkime jų už
Mdtrtaviao nuo 18S1 metų. kvoterį tikietą . fcatalU[is.
Jau laikas ruoštis prie kus judamus paveikslus,
novenos Av. Antano garbei, i kuomet kareiamose po kelis
Ta novena prasidės utar-' dolerius prageriama ir ant
ninke, kovo 17 d. 7 vai. an nereikalingų dalykų dešim
gliškai, o 7:30 vai. lietuviš timis išmėtoma. Spausdino
kai. Sios novenos bendra in- me tik 200 tikietų įsigyk iš
tencija bus: pasaulinė taika, anksto, nes paskui bus sun
ti
Jei pasaulyje bus taika, tai' ku vietą gauti,
bus ir pas mus taika — bus Raudonasis Kryžius. Lie
Choro vedėjas yra F. Girdauskas, kuris visą savo liuoslaikį pašvenčia jaunimo kul
ir Lietuva laisva. Taip pat tuvių skyrius mūsų mokyk tūrinimui už tai neimdamas jokio atlyginimo. Praėjusiais metais choras buvo suren
kiekvienas turėkite ir savo loje veikia utarninkais ly- gęs ekskursiją į Rio de Janeiro, Brazilijos sostinę, kur sėkmingai koncertavo. Taip
ypatingas intencijas ir toje j .&.
val Kodėl Tams- Pat ^avė didelį* koncertą, dalyvaujant tūkstantinei žmonių miniai ir praėjusių metų
novenoje šv. Antanui
per-l
neateini į Raudonojo Kry laPkričio m®n- Sao Paulo mieste, sekmadieniais gieda Š v. Antano bažnyčioj, lietuviams
statykite jas.
i žiaus darbuotę? Ateina 43 laikomU pamaldų metu. Yra suorganizuotas ir jaunųjų vyčių choras, kurį moko seseMaironio choras. Mairo-; moterys ir merginos. Kodėl' r^s Pranciškietės.
__
nio choro metinis susirinki tik 43? Kodėl, sakysim, neta prieš lietuvius kunigus,
mas įvyksta ketverge, kovo galėtų būti 143? Jei Tams DĖL PASIUNTINYBES INFORMACIJŲ APIE
kurie lietuvybės reikalais
19 d. 8 vai. p. m. ŠŠ. Petro ta ateitum, susidarytų leng- irfrmjuir ima TU imi
ir Povilo naujoje parapijos vai ir 200. Milžiniškus dar- LIlTuYIUj BRAZILIJOJ
(Nukelta į 3 pusi.)
svetainėje, 1321 Mifflin St., bus padirbtume.
Vasario mėn. 5 d. “Drau- tadieniais, kitataučiams, kuHomestead, Pa. Važiuojam
ge” buvo patalpintas pluoš rie čia i atsilanko, pasako 08. SELMA SODEIKA,
visi nariai ir narės ir nehaNorth Side
tas žinių apie lietuvių gy mas vienas portugalų kal
riai susipažinti su nanja
a
Kun. Misius nuoširdžiai venimą ir veikimą Brazili ba pamokslas. O kitataučiai
viela. Valdybos rinkimas ir
AKIS UTBKOmJA
daug medinių reikalų svars parapijoje ir šiuo laiku džiau joj. Žinios paduotos buvo katalikai dėlto ateina į lie
tymui. Bėkite visi ir visos. giasi, kad jo parapijoje mi- eiliniame Lietuvos Pasiun tuvių bažnyčią, nes kitos AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
Reikės taip pat planai iš ir atsidavusiai darbuojasi tinybės biuletenyje. Infor bažnyčios apylinkėje nėra.
metodų
įrengimai akims, kumacija
kaip
informacija.
Bet
tai
dar
nėra
jokia
blo

dirbti ateinančios vasaros sijos buvo sėkmingos. Misi
riotts akinių pagelba neužtenka.
veikimui: ekskursijos, gegu jas vedė kunigai Pranciško Tačiau, kas arčiau žino Bra gybė, ar įrodymas, kad lie
VALANDOS:
žinės piknikai, naujos -dai nai. Misijų užbaigtuvėse da zilijos lietuvių gyvenimą, tuviai kunigai ištautina per Nuo 10 iki 5 vai kar dieną.
lyvavo net dešimts Pitts- perskaitęs paduotas Pašinu- bažnyčią lietuvius. Yra visa
Antradienio ir ketvirtadienio
nos, nauji darbai.
vakarais.
burgho ir apylinkės kunigų. tinybės žinias, ras visą eilę,> eilė brazilų bažnyčių, įvai
Movies — jodami paveiks
187 No. Marion Street
sakyčiau, ne netik netiks riose miesto dalyse, kur lie
Jaunas
Juozukas
Matoniulai. Pėtnyoioje po stacijų,
Oak Park, Illinois
lumų bet tendencingo, su tuviai kunigai laiko pamal
kas
buvo
kun.
Misiaus
pa
kovo 20 d. bus rodomi Kris
(Prie kampo Lake St)
priekaištais, melo, apraši das lietuviaiųSų ^ptalikams.
taus Kančios paveikslai var krikštytas užpraeitą sekma nėjant lietuvių katalikų
Tačiau nieks netvirtina, kad Telephone: — EUCLID 906.
dienį parapijos bažnyčioje.
—
ganizacijas, ^ikimą, bei jų tos bažnyčios nuo to yra 1441—So.REZIDENCIJA
SOth Avė., Cicero, UL
Tel.: Cicero 7681
Kon. Pranciškonai, tėvai įstaigas. Štai faktai:
sulietuvinamos.
TT. Marijonu misijos Justinas
ir Juvenalis, šio-1 1. Rašant apie mokyklas,
Yra ypatingos gyvenimo
Cleveland, Ohio — Nepa mis dienomis darbuojasi: lietuvių katalikų mokyklų ! sąlygos, prie kurių reik tailiaujamos Marijos Pagalbos Justinas veda misijas Chi mokinių skaičius dvigubai I kintis.
Būkite malonūs
parap. bažnyčioje — nuo cagoje, o Juvenalis — Pitts ■ sumažintas. Vieton skaičių Į Nesuprantama yra Pasnm
SAVO AKIMSI
kovo 9 iki 15 d. — ktm. An burghe.
Tik
vteaa pora aklu
247 ir 60 (praėjusių moks tinybės tendencija nukreip vtolamL
Otogotot j
tanas Ignotas, M.I.C.
“Drangas” vėl parduoda lo metų mokinių skaičius)
mtfktfao
Nevvark, N. J. — švč. Tre mas prie bažnyčios durų po paduodama tik 180 ir 20.
ADVOKATAI
jybės parap. bažnyčioje — ilgesnių atostogų. Taip, dnr. Manau, kad ši statistika
kovo 11 iki 19 d. — kun. “Draugas” vėl sugrįžo į No. man yra geriau žinoma, ne-1 WHITNEY E. TARUTIS
Dr. John
je Jonas Jančius, M.I.C.
Side. Geras “Draugas” vis gu Pasiuntinybei. Ir tai pa
Dr. J. J. Snacttoa, Jr.
ADVOKATAS
Plttston, Pa. —Sv. Kaži yra pageidaujamas lr visų į daryta nebe tikslo. Tai yra

d.

ralcro parap.
nuo kovo 15

bažnyčioje —

iki 17 d. —
kun. P. Malinauskas. M.I.C.

mylimas.

iš

Homesfead

ftesel&nd, Chieago, IU —
Seniai iš mūsų miestelio
Visų šventųjų parap. baž buvo žinių laikraštyje —
nyčioje — nuo kovo 16 d. “Drauge”. Tur būt. Dėdę su
iki 22 d. (jaunimui) — kun. jo reumatizmu sniegas už
Antanas Mažukna, M.I.C.
pustė.
N«rwood, Mass. — šv. V
Taigi, nors trumpai iš ŠŠ.
Jurgio parap. bažnyčioje —
nuo kovo 16 iki 22 d. — Petro ir Povilo parapijos.
kun. Kazimieras Rėklaitis, Nors mūs parapija nedide
lė, bet, sumaniai vadovau
M.I.C.
Bayonne, N. J. — Šv. My jama klėb. kun. E. Vaši
kolo parap. bažnyčioje — liauSko, labai gražiai gyvuo
nuo 11 iki 19 kovo — kun. ja. Bažnyčia, klebonija ir
Andrius Naudžiūnas, M.I.C. mokykla iš vidaus ir iš lauatrodo, nauja tvo
Chester, Pa. - Aušros k°
ra,
net
malonu
žiūrėti.
Vartų parap. bažnyčioje —
Įėjus į bažnyčią matai vi
nuo 23 iki 29 koVo — kūn.
Adomas Markūnas, M'I.C. sur skoningai išpuoštą, grin
Clevrtantl, Ohio — Nepa dy» karpetu išklotos. Didy
liaujamos Marijos Pagalbos sis altorius ir cimborija nan
parap bažnyčioje — nuo ko ji, kaip auksas žėri. Kry
vo 16 iki 22 d. (jaunimui) žiaus Keliai taipgi nauji ii
— kun. Antanas Ignotas, gražūs. Vargonai naujai per
taisomi; žodžiu, viskas nau
MIC.
Harrison, N. 3. — Dievo ja, gražu.
Motinos Sopulingosios par.
bažnyčioje — nuo kovo 22
d. iki 29 d. — kun. Petras
Malinauskas, M I C.
ProvMenoe, K. I. — ftv.
Kazimiero parap bažnyčio
je — nuo kovo 22 iki 29 —
kun. Jonas Jančius, M.I.C.

viena eilinių, nors ir labai

Tik gaila mums mūsų vi
sų mylimo varg. Simono Kimučio, kurį labai sunkiai au
tomobilis sužeidė. Jau tre
čias mėnuo, kaip ligoninėj
guli. Abiejų kojų žemiau ke
lių kaulai sulaužyti. Bet, dė
kui Dievui, gerai gyja ir

pažiūros

nekaltu

būdu,

prieš lietuvių katalikų
kyklas kampanijų.

mo

CHNTRfins OFISAS:
8188 80. HALSTED ST.

(UetCTlą Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa lU
VU. vak.

l-toe

Tel. CALomet M77
184 NO. LA SALLE ST,
2014 ,• , TeL Stoto 7fi7l

Of’YtJiCE'MtlSTAI
1861 So. Ashland Avenue
n-Ota
Teleioaaa GAMAI.
omo rALANUOS ~
audito V: to a. m. Otl ».->• ».to.
Treč. Ir

n

a. Iki

2. O jau apie lietuvių ka
talikų Sao Paulo mieste esančią bažnyčią rašyta, ir AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
nurašyta nuo koto. Manau,
Telefonas: HEMLOCK .0201.
Ofiao tel. VIRgini* 0036
kad nė biuletenio redakto Residencijos toL: BEVerly 8244
DR.
PRUSIS
riai nesusigaiudo ką ten pri
DR. T. DUNDULIS .
6924 So. Western Avė.
rasė. O buvo galima labai SVOdAETHO m EVfOLAGAO
Chicago, III.
trumpai ir aiškiai parašy
4157 Archer Avenue
OFISO VALANDOS:
ti: Sao Paulo mieste lietu Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 1 Nuo 9:00
Tyto iki 12:00 pietų;
Trečiadieniais : pagal sutarti.
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
viai katalikai (nuosavybė
nue 6:30 iki 9:00 vai vakare.
Liet. R. Kat. Švento Juoza Res. 6958 So. Talman Ava.
Trečiadieniais ir SeStadienio vaka
Tel. GROvehiU 0611
po Bendruomenės) turi baž Rea.
rai* pagal autartį.
Office toL HEMlock 4848
nyčią, kurioj lietuviškumo
Tel. OANal 8123
yra tiek dar, kiek ir kiek DR. J. J. SIMONAITIS
DR. BIEŽIS
vienoj Lietuvos parapijinėj GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bažnyčioj. Lietuviškai sako
Vai.: 2—4 ir 7-8 vak.
mi pamokslai, lietuviškai Ketvirtad. ir Nedėliomia sn-dtana. 2201 West Cermak Rd.
giedama lietuviškai vaiku 2423 West Marquefte Rd. Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:
čiai katekizuojami. Tik šven
6631 $. California Avė.

A. W.

OR. STEUKOnS

gydytojas tvirtina, kad už
poros mėnesių galės vaikš
čiotL Dabar jau gali leng
vai atsisėsti ir dviračiu po
koridorių pasivažinėti. Ma
loniai prašo draugų ir pa
žįdtamų, kad, turėdami lai
"ko, aplankytų ar nors laiš
kelį parašytų. Jo adresas:
Slmon Kimutis, 3rd Floor
— Homestead Hospitftl,
Homestead, Pa.

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
Namų tel. PROspect 1880
Tel. YARda 5991.
Rea.: KENsrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUBOA8
Ofiao vaL:

nao

1-3; nuo 6:90-8:30

756 West 35th Street

TeL FEPdhlic 7888

Don't despair
of relief from
lerribie Arthritia athei or

!

teina.

come relief ta
Art beit (k 4oe
to Sulphur de
ficiency. Small
daily oost. Mon
ey back tf no
relief after 90
daye' doaage.
Begia taking
TODAY.

The

4EW Colio uial
otlizetl Sulphur
capsules ealled
6ULFHOKAP8
often bring wel-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Not

OR. VAITUSH, OPT.

Tel.: MONroe 2734. (steigta l»tl
Atsineškite šj skelbimą Ir gausite
dykai C. C. Eye Glass Cleaning
Solutlon.

LIETUVIS
AK IV GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Buvtr* 24J melą praktikatii.to aklu
Ulajme lr gydyuie
UKfUM PttlTAI&nn AKINIAI
pataisys kreiva* akla, trun? paregyat*
lr toUregyate;
palengvina aklų |teniplmą, prašalina
galvos akaudljlmą, svaigimą lr aklų
karšti.
MODEKMUklALSL, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDAJ
Spoclalt atyda atkreipiama J valkų

Pritaikina akinius
a t a a k o mingai ui
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VAIiANDOS:
10-toe Iki 8-toa valandoa kasdien.
8ekmadlenlata pagal sutarti.

Calumet 4591

4712 So. Ashland Avė.
Tet. YARDS ms

DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS 3088

DAKTARAI

LIETUVIAI

TeL YARda 3146

08, P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U.
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11/12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet,
]įf->4 ir 6:30*—8:30 vakare
Tel. CANal 5909

DR. F. C. VVINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 YVest Cermak Road
Ofiso teL OANal 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0
Seredoj pagal sutartį.
Ree.: 7004 So. Fairfleld Avenue
Ree. teL: HEMlock SLfiO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. H'estern Avė.

Tai. YARda 8846

TeL CANai 7171
Nuo 8 vol. ryto iki 5 vai. kasdien

DR. G. VEZELIS

DANTISTAS
Ofiso Tel................... VIRginla 1888
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutarti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas: HEMlock 5849

DR. AL. RACKUS

1853 YVest 85th Street

DR. PETER T. BRAZIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Wcstern Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 LU
Nedėlilmis pagal autartį.

I

Telefonas CANal 4796

DR. GHARIIS SEGAL
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS

(2-tros lubos)
TeL MIDway 8880
Chicago, I1L

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:Jo vai. vaL
Sekmad. nuo IU iki 12 vnt ryto.

1913 So. Halsted St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal autartj.
Sekmadiesiais taipgi pagal autartį.
Rea telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL YARda 0994
Res. teL PLAaa 3200
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vaL dieną.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
TeL Cicero 1484

OR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ‘ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefoną PROspect 6787
Namu talafonas VIRstaia 9491

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MlDway ©001
Ree. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SlfRGPON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 WMt 63rd Street
Ofiso Ir Rea. Tel.; LAFayetto 7026

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS,
4146 Archer Avenne

Retrfdsncįja: 8600 So. Artesian Aive.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
« iki 0 vai. vakar*

Ofiao Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatailiepia —
, Šauk KEDzie 2868

VALANDOS:

draugą.

Ine.

230 S. Halsted St., prie Jackson

182 i So. Halsted Street

Geriau su teisybe Laimėti
prieiininką, negu su melu

JOm dabar
galite pirkti vieno arba
dvigubinio regėjimo uklnlun. pritaikin
tu* grailuUMluoMe frėmuoMe. su aktų
Išcgzum Inu v iiinu, viskų
ų* s
ut tiktai .................
ARCVVAY AKINIAI. viso
SUOMI
Ne mažiau — nedaugiau
ylv.VV

C1IAPMAN OPTICAL CO.

TeL OANal 0257
Res. tol.: PROspect 0859 Rez. Tel. LAFayette 0094

SR. P. Z. ZALATORIS

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 1

ARTHRITIS

PHYSICIAN and SURGEON

8343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
KaMdien, lakiriant Sckmadleniua —
nuo 2 tai 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki
S: 30

vai. vakaru la.

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vaL
flokmadlenlala pagal aualtartIne
Trečiadieniato nuo 2 Ud 4 popiet
S KAITYKITE “DRAUGI/
Nedėliomia Pagal Sualtanmą
Dr. V. Kudirka

&

D W A U O A B

jcVliTHUteriiS, A_vo 12,

Sveikata - Brangus Turtas

DEL PASIUNTINYBES
INFORMACIJŲ APIE
LIETUVIUS BRAZILIJOJ

Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

(Atkelta iš 2 pusi.)
daug krakmolinio maisto.
Taigi dietika yra labai svar daugiau rūpinasi, ir daugiau
Ypatinga rūšis
galvos
dėl jos gero yra padarę, ne
bu.
skaudėjimo yra migrena.
Patariu nevalgyti: saldai gu oficialių Lietuvos pasto
Moterys dažniau kenčia nuo į
nių, konfitūrų (jellies), me gių atstovai. Kai 1939 m.
migrenos nei vyrai. Vaigb-’-i
daus, molaso, syrupo, tortų policijos per kurijas buvo1
moterys!
(cakes), pyragaičių (cook- duotas parėdymas bažnyčio
Migreninio galvos skaudė
ies), džiovinu vaisių, kakao, se nebevartoti kitos kalbos,
jimo eiga yra toki: skauda
bulvių, žirnių, pupų, baltos kaip tik vietinę tai lietu
tik viena galvos pusė, ir tai
duonos, negerti saldaus vy viai kunigai, lietuvių kalbos
dažniausia pasitaiko rytme
teisę bažnyčioj valdžios įno nei papso.
čiais. Skausmo atakai užei
Vengiant visko, kas yra staigose apgynė visu šimtu
na- kas kelintą dieną arba
saldu ir kas yra su krakmo nuošimčių. Per oficialų val
kas kelintą sąvaitę. Vie
lu, galima išvengti dažnių džios dienraštį “Diario Ofiniems galvosopis tęsiasi tik
cial” birželio mėn. 23 d. bumigrenos atakų.
keletą valandų, o kitus kan
Gulima valgyti: Visokią vo paskelbta, kad lietuviai
kiną net keletą dienų. Ata
bažnyčioje turi teisės var
kiaušinius,
kos metu ligoniui “širdis sriubą, mėsą,
toti lietuvių kalbą. Ir kai
pyksta” ir vemia. Galvai sviestą, sūrį, pieną, grietinę, vėl bus reikalas ginti lietu
įsiskaudėjus, akys bijo švie juodą rūginę duoną, viso vių kalbą, bus daroma visa,
sos ir jokis darbas neįma kias daržoves (tik ne mor kas bus galima padaryti.
nomas. Tai toks migrenos kas) ir visokius šviežius
3. Liet. Kat. Moterų Drvaisius.
vaizdas. «
Lietuvoje man gydytojau gija ir Liet. Kat. Jaunimo
Kad migrenos priežastys
Sąjunga Vyčiai nėra kokios
būtų žinomos, tai ir gydy j ant buvo įdomu patirti kaip sekcijos, bet savarankiškos
mas būtų sėkmingesnis. Ko kaimietės save gelbėdavosi.
Užėjus migrenos galvose- organizacijos. Su Katalikų
dėl keturios moteriškės ir
piui, jos sukramtydavo kele ‘ Bendruomene tiek teturi ry
tik vienas vyriškis turi mig
tą šaltmėčių lapelių ir su ! ^°’ kiek Amerikoj lietuvių
reną, gydytojams yra nesu
šaltmėtėmis ištrindavo skau katalikU organizacijos su
prantama. Medicinos moks
damosios galvos antakį bei FederacMalui dar painiau išrišti klau
4. Keistai atrodo ir siūlo
simą, kodėl migreną turin smilkinį, ir joms galvos
mas bendradarbiavimas. Ortieji paprastai yra fiziškai skaudėjimas žymiai paleng
normalūs, ir protiškai yra vėdavo. Yra kas tai tokio ganizacijos suskirstomos į
gabesni už kitus... tik jų šaltmėtėse, kad migrenos tautiškąsias (Teisingiau būt
pavadinti tautininkiškomis,
skausmą palengvina.
nervai yra kiek jautresni.
Vitaminas B-l taipgi pa nes tautiškumas kaipo toks
Per daugelį metų gydyto
gelbsti numalšinti migreni
jai darė visokiausius bandy
nį galvosopį.
mus ir uoliai ieškojo prie-

MIGRENA

monfb4 kaiph pagydyti
f si
j migre6
DAKTARO ATSAKYMAI
n4. S.oje sntyje ypatinga.
KLAlIS)MUS
pasižymėjo mokslininke gy- c
dytoja Dr. Marija O’Sulli- i Atsakymas M. G. — Tamvan, kuri pirmutinė pranešė sta klausi: kas do liga yra
kad vaistai vadinami “ergo- į neurastenija ir nuo ko tąją
tamine tartrate’' labai pagel j ligų gaunama? — Neurastebsti lgoniams kenčiantiems 1 tenija yra protinis ir fizinis
nuo migrenos. Kurie turi nuovargis,
nuovargis. Į neurasteniją
širdies ligą tai šiuos vaistus yra labiau palinkę tie, ku
nepatartina, o kurie turi j riems tonsilai blogi, dantys
inkstų ligą ar arterines li sugedę, kurie Labai rūpinasi
gas, tai gali šiuos vaistus ir kurie sunkiai dirba ir tin
vartoti tik stropioje gydyto kamai nepailsi.
Atsakymas J. B. — Taip,
jo priežiūroje. Dabar jau
daug gydytojų, ir aš pats kaikuriems dusuliu serganSavo medicinos praktikoje, tiems šalto vandens gėri
gydo migreninį galvosopį su mas pakenkia. Tokiems kar
“ergotamine tartrate” ir re štą vandenį gerti yra ge
riau. Yra keleriopų dusulio
zultatai yra puikūs.
Be to, yra ištirta, kad mig (asthma) rūšių, ir nežinant,
reniai galvos skaudėjimai kartais kas vienam pagelbs
yra dažnesni ir aršesni tie ti, tai kitam pakenkia. Ge
ms, kurie mėgsta valgyti riausia tokiu atveju tai gysaldžiai ir kurie suvartoja dyties gydytojo priežiūroje.

greta esančių namų yra už susirūpinti, nes į jų statybą
traukta apie penkiasdešimts ar nupirkimą yra įdėta bent
tūkstančių milreisų skolos apie pora šimtų tūkstančių
iš dešimto nuošimčio. O sko litų. Patartina pirmiau sa
los vadinamieji mokyklų glo vo kiemą nusišluoti. o pas
bėjai, ar “savininkai” ne tik kui prie kitų kabinėtis.
Biuletenio redaktoriams
neatmokės, bet toliau jon
bris. Graži Lietuvos pini ' reiktų būt atsargesniems su
gais pastatyta nuosavybė , šaltiniais, iš kurių žinias se
gali nueit vėjais. Ir nesu mia, nors tai būtų ir oficia
prantama, kodėl šiame ra lūs.
jone, tirštokai lietuviais ap
Kun. P. Ragažinskas
gyvendintame uždaryta mo
kykla. Uždarytos mokyklos 3,000 tebekovoja
patalpos
katalikų chorų
praktikoms, bei jaunimo su Javos saloje.
sirinkimams nė už pinigą
Melbourne, kovo 11 (L—
neduodamos naudoti. Iš vi Olandų Rytų Indi jų Įeit geso mokyklų padėtimi reiktų neralgubern a t o r i u s Van
Mook pareiškė, jog esą ga
lima kad šiuo metu Javos
kalnuotose vietose tebeko
Hit Them Where It Hurts voja apie 3,000 australų
prieš japonus.
.-... BUY BONDS!
Anglijos radio paskelbė,
jog Van Mook pareiškė, kad
Olandijos laivynas dar te
bėra
jūrose.
Keista, kad siūloma ben
dradarbiavimas su “Rytu”,
Japonams padėjo
kuris visu šimtu nuošimčių
eina koja kojon su Brooklaimėt aviacija.
lyno “Laisve” ir Čikagos
Washingtonas, kovo 11 d.
“Vilnimi”.
Make no mistake—thig Is a life
—Adm. Thomas C. Hart
or death struggle. Men are dy
Norėčiau priminti Pasiun
lng ln your defense. Dylng that
nai laimėjo pirmąsias kovas
tinybei, kad ji atkreiptų dė
America may be salei
šiandie pareiškė, jog japoPacifike dėl savo aviacijos
mesio į mokyklas Lietuvos
Glve our flghtlng men the
•
perviršio,
bet brangiai už
guns, the planes, the tanks they
valstiečių pinigais pastaty
mokėjo žuvusiais ir sužalo
need! Bonds buy bombs. Ev
tas, kurioms gręsia varžy
ery dime, every dollar you put
tais laivais, kurie turės su
tinės. Ant kai kurių, pavyz
Into Defense Bonds and Stamps
daryti jiems rūpesnio atei
ls a blow at the enemy. Hlt them
džiui vyskupo Valančiaus
tyje.
where lt hurts — buy bonds I
vardo mokyklos, sklypo ir
Šį pareiškimą buvęs są
Bonds cost as Uttle as $18.75 up—
jungininkų
laivyno vadas
štampe as little as 10 cents up.
Pacifike padarė spaudai ir
jis išleistas iš laivyno sekr.
Knox raštinės.

CLASSIFIED

yra bendras visiems ne tik
tautininkams, bet katali
kams ir socialistams), ka
talikiškas ir kairiausias. Ta
čiau tikrenybėje to tautininkiškojo fronto nėra. šiaip
taip dirbtinai jis buvo su
lipdytas iš perbėgėlių iš įvairių grupių, bet tai dėlto,
kad ten buvo ponų litų. Dabargi išsivaikščiojo kiekvie
nas sau. O su kai kuriomis
tautininkiškos srovės orga
nizacijomis, pavyzdžiui, kad
ir su ta šlovinama “Lithuania”, lietuviškai nebūt ga
lima susikalbėti nes dides
nė dalis narių nelietuviai ir
nelietuviškos kilmės, savo
3usirjnkimuo9e nekalba lietuviškai. Savo tautininkiška
veikla ir organizacijomis akis gali mulkinti tik tuos,
kurie nežino tikrosios daly
kų padėties.

A. f A.

KAZIMIERAS ŠLEKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 10 dieną, 1942 m.,
5:10 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš Panevėžio aoskr., Senamiesčio parap., Vilkapienio
kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliamje nuliūdime: brolio sūnų Povilą šliaki ir
jų šeimą, brolienę Elzbietą Šlekienę, brolio dukterį Elzbietą
Pocienę, sesers vaikus, Povilą ir Mykolą Banelius, pusseserę
Marijoną Tymorek ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas P. Ridiko koplyčioj, 3354 S. Halsted St.
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 14tą d., 9 vai. ryto iš
koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten
bus nulydėtas į
Švento Kazimiero kapines.
Visi a. a Kazimiero šlekio giminės, draugai ir pažįstami
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
NuVūdę liekame: Brolio Sūnus, Brolienė, Brolio Duktė
ir Giminės.
Laid. direktorius — P. J. Ridikas, tel. Yards 1419

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

JUOZAPAS EININGIS
Gyveno: 3540 S. Halsted St.
Mirė kovo 9 d., 1942 m..
12:55 vai. popiet, sulaukęs 52
metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Telšių apskr., Lūkės
parap.,
Užvlnčių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
gimines, draugus ir pažįsta
mus.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioj,
3307
So.
Lltuanica Avenue. laidotuvės
Jvyks penktad., kovo 13 d.,
1942 m. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas ( Šv. Jurgio
parap.
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas J Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.
Nuliūdę: Giminės, Draugai
Ir

Pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Ona
Andrijauskienė, 3540 So. Hal
sted Str., tel. Yards 6135.

laidotuvių direktorius Ant.
M, Phillips, tel. Yards 4908.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI
HEI.V WANTED — VYRAI
A-1

WARNER

TURRET

HWA8EY

fe

No.

4

LATHE

OPERATORIAI.
Turi tur&tl 3 metų patyrimo nrle
"bar" Ir “chuck” darbu; atydus dar

bus; geras uždarbi” dirbant dieno
mis ar 2-traine shlfte. šaukite:
CAMTMET 5(175

RETKALINGT — Rlveters — Bucker Uos — Heaters — Ir Punrhers
prie "structurar’
geležies.
Tiktai
patyrę vyrai lai atstSaukla.
NEW CITY IKON WORKS
5401 So. W,‘steni Aygf.

HEI.P

ftANTEI)

—

MOTERYS

OPERATERKOS — patyrusios prie
“single needle" mafiinu siūti dreses,
“slaeks” tr t. t. Aukšta užmokesti*)
pastovūs darbai.
VIKING, 711 West I.ake Street
(Paranku prie Milwaukee ar Haleteį St. gatvekarių.)
SIUVIMO
MAŠINŲ
OPERATORKOS reikalingos
prie "single" Ir
■‘double needle” mašinų. Atsišauki
te ant 2-ro aukšto.

EMPIRE CLOTHING MPO. CO.
1730 Milwamkee Avė,

TRADE

SCHOOLS

DAPBTNTNKĄr YRA RFTKATTNGI
UŽDIRBTI DTDFJLE^ AIXIA S

Prie Vlaoklų “Def«i»e” Darbų !
Vyrai tarp 18 Ir 44 m amt. Išmokinti

“weldlnsr.

tool - rtla.

machlnlat.

acrew ma-

chlne. body and fender. auto. rtl«ael and
avlatlon ermat ruetlon”
lalmoklnkVė v1an%
IS Siu marbly amatų žema prieinama kai
na per — Ora.er Prnctlcal 8hop Tralnln®*
Krelpkltėa prie Mr. Herera.

GREER RHOP TRAPNIKO
2024 So. Wabash — Gal ūme t 4600

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius plūktus. Taisyme*
naminių plūkiu tai mūsų speclalvbė.
Rašykite dčl “Free Catalogue” kalnavlmo sąrašo.
Prisiųskite
plūklus
paštu
“pareel
post”.
__________

28 NO. TiOOMIS STREET

Tel. MONROE 1897
____
HFTP WAYTET>
_____
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANikitph ®4«S—0480

Roma, kovo 11d.—Italijos
radio paskelbė,, jog. italų
torpediniai laivai nuskandi
no du submarinus Ir jog bri
tai tikrai neteko šešių submarinų Viduržemio jūroje
per paskutiniąsias keturias
savaites._________________

CLASSIFIED
AUTOMOBILIUS
PARSIDUODA 1942 DE 8OTO 4
durų sedan; 99% naujas; vartotas
mažiau 3,000 mylių: balti tlres, ra
dio, heater, defroster ir sėdynių ap
dangalai. Kaina $1,37 5 cash — ne
ant mainų. »

ATYDA DARBt, IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo 1 vtršmlnėtas dar
bininkų pa Ieškančias Įstaigas tr t
visas kurtų
garsinimus
matysite
“Drauge” ateityje, patartina Juma
pranešti darbo viršininkams, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokiu Informacijų reik alauja Ir kadangi lietuviai yra laikomi
ankštoj vlefoi ka|po geri ir pngeldauaml darbininkai, bus >ims įlang
lengviau gauti darbus .paalškėjant
vlršminėtoms tn formacijoms.

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

(vienas blokas j rytus rano
Ashland Avė.)

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

PARSIDUODA "BUNOALOW”
po
antrašu — 7114 So. Rockwell St.
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Telefonuokite dėl tolimes
nių Informacijų šiokiomis dienomis
šaukdami — DREXEL 3130.

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

22(17 NO. CI,YBQI RN AVĖ.

i■
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000

620 WEST 15TH AVENUE

MENIŠKI — VERTINGI

PASKUTINIS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
81 firma virš 50 m. toe pačio*
šeimynos rankom!

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnvin Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
8812 So. Westem Avenue
Tel. GROvehUl 0142

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS Į

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

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH F URFIEI.D AVENUE
Tel. L/.Fayette 0727
Rsdto Pro|r»m>i, — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytate,
Stotie. WHIP (1620). au P. flaltlrnleru.

m

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan Chamber of Gonvneroe.

MODERNI Išvidinė PARODA

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPnbllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9

vak.; fteitad. ir Sekm. 9 Iki 8 vai.

z

LACHAWICZ IR RUNAI
2314 West 23rd Plaee

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenue
TeL YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michlgan Avė.
Pullman 9661
J. LIUIjEVICIUR
4348 8. California Avė.
Tel. L’AFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanlca Avenue
Tel. YARda 4908

RH
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays
A member of the Catholic Frcss Association
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Met ų — $3.50; T rims M’ėnesiams — $2.00;
Vienaip Nffnesdui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
—- $fx)0; Pisei 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.

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

Kova prieš naciškąjį pagonizmą
Gana dažnai pasiekia šį kraštą žinios, kad nacių
okupuotose tautose daugiausia pasipriešinimo rodo kaJkalikai, kurie drąsiai gina savo teises ir narsiai kovo
ja su naciSku pagonizmu.
Ypač stipriai stovi už savo teises Belgijos ir Olan
dijos katalikai. Štai, vakar pranešta, kad Vatikano ra
dijo stotis transliavo Belgijos kardinolo Joseph Ernest
Van Roey ganytojiškąjį laišką belgams katalikams, ku
riame jisai griežtai ir teisingai pasmerkė bet kokią
“naują tvarką”, siekiančią išskirti iš žmonių gyveni
mo Kristų. Tai buvo taikoma nacių pagoniškai prog

Ketvirtadienis, kovo 12,

jiems į pagalbą su maistu, medikamentais ir kitais
reikmenimis. Jie už tai nė tiek neparodo dėkingumo,
kad bent šiek tiek žmoniškiau pasielgti su belaisviais.
Japonų nežmoniški elgesiai akstiną demokratijas
greičiau nugalėti kruvinuosius aziatiškus militaristue
ir visus diktatorius ir išlaisvinti žmones iš baisios ver
gijos teroro ir kančių.

Cenzūra

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 12 d.)

Nedaug, tur būt, Amerikoj yra laikraščių, kuriems
cenzūra būtų reikalinga. Amerikos žmonių tarpe ji ir
nėra populiari. Tą “surado” ir pats vyriausias cenzo
rius Byron Price.
Sakoma, kad keli knygų leidėjai pasiūlę p. Price
parašyti knygą, plačiai išaiškinant cenzūros taisykles.
Į tą pasiūlymą Price atsakęs, kad nežiūrint kiek
knygų būtų prirašyta, cenzūra niekuomet nepasidarys
populiari Amerikos žmonių tarpe. Anot jo, cenzūra
amerikiečiams yra tiek reikalingas blogumas, kiek
aukšti taksai ir cukraus kortelės.
Beje, cenzūros biuras yra vienintelė valdžios įstai
ga, kaip pastebi The Daily Tribūne, kuri dar neturi
spaudos agento.

Anglai paėmė Bagdadą...

Vakar paimtas svarbiausias
turkų miestas Mesopotami
joj Bagdadas, kuris senovėj
yra buvęs Turkijos sostinė.
•
Japonai pelnosi.... Japoni
jos pramonės, kaip prane
šama, iš priežasties karo
Europoje kraunasi didelius
turtus. Japonai tunka iš ki
tų tautų nelaimių.
•

Baltoskandijos konfederacija

šiomis dienomis išėjo iš spaudos anglų kalba kny
gelė, kuri pavadinta “The Baltoscandian Confederation”. Ją parašė prof. Kazys Pakštas, išleido Lietuvių
Kultūrinis Institutas. Knygelė 30 puslapių. Ji tokia
pat formato, kaip ir pirmoji Liet. Kult. Inst. išleistoji
“Lithuanian Situation”. Ją puošia tas pats gražus vir
šelis.
Knygelėj liečiami šie klausimai: Baltoskandija., kai
po geografinė ir kultūrinė vienetą; Balstoskandija, kai
po politinė ir militarinė vienetą; istoriniai Baltoskan
dijos idėjos bruožai. Be to, įdėtas žemėlapis.
ramai.
Šiuo metu pavergtųjų Europos tautų atstovai daug
Krikščionybė skelbia asmens pagarbą, gina jo tei
dirba dėl savo .valstybių ateities. Daromi įvairiausi
ses ir kas nori išbraukti Kristų iš visuomenės viešojo
planai. Planuojamos tautų federacijos ir konfedera
gyvenimo, tas nori tautai nelaimės, žmonijai pražū
cijos. Baltijos valstybių atstovai taip pat turi turėti
ties. Kardinolas» pažymi
j
{ ir v tai, kad šiame
.
. milžiniškaplanus ir dabartinei veiklai* ir Aatieičtžd.’'' Baltoskandijos
me materialiniame sukretime, kurį mes visi pergyvekonfederacijos idėja Lietuvai visai priimtina, jei kitos
name, tie, kurie dar turi truputį daugiau, būtinai turi
Baltijos valstybės jon įeis ir jei, žinoma, ji bus priim
dalintis su tais, kurie jau nieko nebeturi. Ir kas mė
tina Skandinavijos tautoms.
gintų pelnytis iš to, kas nuo jo atlieka, tas skaudžiai
Šiai idėjai platinti naujoji Kultūrinio Instituto kny
nusikalstų teisingumui krikščioniškos artimo meilės
gelė žymiai pasitarnaus. Be to, knygelėj randame ir
dėsniams ir savo tautai.
šiaip jaiu daug vertingų statistinių ir kitokių žinių a
Kardinolas’Van Roey atsiliepia į savo tautiečius, gy
pie Baltijos ir Skandinavijos tautas. Tuo būdu knyge
venančius nepaprastai sunkiu laikotarpiu, būti vienin
lė visais atžvilgiais naudinga ir platintina.
gais ir ištikimais savo tautai, didžiuotis tautos pra
eitimi ir tikėti į jos prisikėlimą.
“Tėvynės meilė reikalauja nuoširdžių ir nuolatinių Dėl Maskvos reikalavimų
maldų, kad greičiau Dievas atsiųstų taikos, laisvės
“Vienybė” rašo:
ir gerovės aušrą.”
“Iš viso ko atrodo, kad Stalinas dabar užsispyręs
Šis Belgijos kardinolo ganytojiškas laiškas buvo
galutinai ir aiškiai susitarti su Anglija dėl pokari
skaitomas Malinęs diecezijos bažnyčiose vasario 15 d.
nės Europos santvarkos ir nori dabar nustatyti val
Laiškas užbaigiamas šiais reikšmingais žodžiais:
stybių sienas. Anglai, pasak korespondento Kuh, ne
“Aukščiausias Dievas iš visuomenės reikalauja, kad
sutinka tokios sutarties rašytis su Rusija iki nepa
bažnyčia laisvai galėtų vykdyti savo misiją pasau
sitars su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis.
lyje ir jokia nauja tvarka negali būti naudinga, ku
“Suprantama, kad Jungtinių Amerikos Valstybių
ri nepripažįsta istoriškos Dievo įsteigtos tvarkos,
prezidentas žino apie Rusijos ir Anglijos norus, ta
kurioj paskiri žmonės, šeimos, visuomenė, visa žmo
čiau ar jis sutiks su Stalino reikalavimu, sunku pa
nija yra paskirta Kristuje ir Kristui.”
sakyti ir abejojame, nes tuomet į ką gi pavirstų At
Iš to labai yra aišku, kad Belgijos katalikų vado
lanto Carteris, kuris taip iškilmingai buvo paskelb
vybė griežčiausia atmeta nacių pagoniškąją “naciją
tas? Kas atsitiktų su tais gražiais Atlanto Čarterio
tvarką’’ ir su okupantais neina ir neis į jokius kom
obalsiais? Ar jie taptų tik rašalo žymės ant balto
promisus. Jie reikalauja belgų tautai laisvės ir nepri
popierio?
klausomybės, jie kovoja už religijos, veikimo, spau
“Tuo laiku kai Baltijos valstybių, jų tarpe ir Lie
dos ir asmens laisvę, jie smerkia okupantų terorą ir
tuvos likimas sprendžiamas Washingtone, viso pa
nepasiduoda pastangoms išrauti iš jų širdžių Kristaus
saulio lietuviai atsidėję laukia tų derybų išdavų ir
meilę, kuri jiems už viską yra brangesnė.
savo visos tautos likimo išsprendimo.
Panašus nusistatymas vyrauja ir kitų tautų kata
“Mes visai neabejojame, kad jeigu Lietuva tektų
likuose, kurie taip pat velka nacišką jungą, šiuo at
Rusijai besąlyginiai, visa lietuvių tauta ir net jos
žvilgiu nėra išimtimi nė Vokietijos katalikai kurie
vardas bus išbrauktas iš ateities istorijos lapų.”
taip pat visu frontu veda kovą prieš naciškąjį pa.gonizmą.
Pastebima, kad bolševikų valdomame Susivienyme
neramu. Ten baisiai aimanuojama, kad vietoj užsimoto
1,000 naujų narių vajaus atsirado priešingi, nelaukti
daviniai. “Amerika” dėl to sako:
“Bolševikų valdomas susivienijimas pernai smuko
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų sekretorius
narių skaičiumi. Tai pirmi tokie metai tos organi
Anthony Eden užvakar patiekė parlamentui japonų
zacijos istorijoje.
žiaurumo davinius. Pasirodo, kad japonai netiktai ka
“Lietuviai pradeda suprasti, kad jiems ne vieta
riauja negirdėtai žiauriomis priemonėmis, bet tiesiog
tokiuose judėjimuose, kurių vadai džiaugiasi lietu
nežmoniškai elgiasi su anglų ir jų talkininkų belais
vių
tautos nelaimėmis, kurie Amerikai tik tada ro
viais. Edenas pranešė, kad jie sušaudė penkiasdešimts
do ištikimybę, kai gauna įsakymus iš Maskvos.”
nelaisvėn paimtų karių, gėdina ir žudo moteris.
•
Suprantama, kad karas savaime yra žiaurus. Su žmo
“Amerika" rašo:
nių gyvybėmis jis nesiskaito. Bet seniau, vis dėlto,
“Vadinamam tautiškai* Susivienijime (SLA) šiuo
atskirdavo karo frontą, civilinius žmones ir bent pa
meta
didelis karštis. Kuopos balsuoja už kandidatus
kenčiamai elgdavosi su į nelaisvę paimtais kariais
į centro všldybą.
Tuo būdu nors už karo frontų bent dalelė žmonišku
įdomus ten susigrupavimas. Tautininkiška ir bol
mo palikdavo. Aziatai japonai, taikos metu skaitomi
ševikų spauda eina prieš ilgametį sekretorių sandacivilizuotais žmonėmis, dabar, pasirodo, virto aziatais
rietį dr. M. Viniką. Jo vietoje siūloma viena kandi
pilna, ta žodžio prasme, tiesiog sužvėrėjo.
datė, kurią remia bolševikai ir.... "nuosaikiausi" tau
Kai taikos metu japonus ištikdavo nelaimė, ir ame
tininkai. Turime nauįtį “Veninį frontu,”
rikonai, ir anglai, ir kiti Europos žmonės skubėdavo

Aziatiskas žiaurumas

4

Po svietą pasidairius
KAIP DZŪKAS LAPę
PASIGAVO

Vieną kartą Dzūkijoje ne
toli Vilniaus ūkininko, Jo
no', pastipo kiaulė. Kadangi
jau buvo vakaras, tai Jonas
kiaulę išvilko iš tvarto ir
paliko nakčiai patvoryje.
Apie vidunaktį, klauso, kad
jo šuo pradėjo smarkiai lo
ti ir kažin ką pulti. Nieko
Lietuviai Prancūzijos ka nelaukdamas, pašoko iš lo
ro laukuose*.. Gana daug vos, užsimetė kailinius ir
lietuvių yra paimta į An paėmęs nuo sienos šautuvą
glijos kariuomenę ir gana išbėgo pro duris. Žiūri —
daug jų kariauja Prancūzi nieko nesimato. Apeina ap
jos laukuose. Gautomis ži link trobas — nieko nėra.
niomis keliolika lietuvių jau Rudis nustoja lojęs — vis
žuvo mūšiuose.
kas ramu. Jonas grįžo į
•
grįčią ir vėl atsigulė.
Autonomija

Albanijai....

Rytą bešerdamas gyvu
liūs Jonas, pastebėjo ana
pus tvoros darže lapės pėd
sakus, kuri, matyt, čia bu
vo naktį atbėgus
maisto
ieškodama bet, rudžiui su
Laisvė pavergtoms tau
toms.... Rusijos demokratų lojus, vėl į girią nubėgo.
vadas prof. Povilas Miliuko- v Staiga Jąnui atėjo į galvą
vas skelbia, kad jis dės vi •“ifnintis — riegyVos kiaulės
sas galimas pastangas, kad pagelba lapę prisivilioti, ją
po šio karo visos pavergtos nušauti, o jos kailį parduo
tautos būtų išlaisvintos. A- ti.

Austrijos imperatorius pa
skelbė proklamaciją, kuria
Albanijai suteikiama auto
nomija po Austrijos globa.

Vidudienį Jonas užmetė
kiaulę ant rogučių ir nuve
žė ją į pagirį, kur nedide
lėj aikštelėje buvo užsili
kūgis Kadangi
Rusai sumušė vokiečius... kęs šieno
Šiauriniam Champagne (Pra aplinkui yra labai klampios
ncūzijoj) apskrity rusų ka pelkės, tai vasarą šieno iš
riuomenė, vedama prancūzų ten negalima išvežti. Dėlto
karininkų, viename susirė šienas sudedamas į didelius
kūgius ir žiemą kada pelkės
mime sumušė vokiečius.
užšąla, parsiveža namo. Nu
Nepirk to, ko nereikia, metęs kiaulę grįžo namo,
šiltai apsirengė,
pasiėmė
nors ir pigiausiai gautum.

not jo, tautų pavergimas
gali būti priežastimi dar
baisesnių karų.
•

dvivamzdį šautuvą ir nuėjęs
įlindo į šieno kūgį palikęs
mažą skylę, pro kuria galėtų
matyti atbėgusią ilgauodegę
viešnią.
Laukia, laukia ir nesulau
kia. Prasėdėjus apie dveje
tą valandų, jis gerokai suša
lo ir net drebulys pradėjo
krėsti. Jau ir temsta, o jis
dar vis ten šieno kūgyj įsi
kasęs sėdi ir laukia lapės
o tos kaip nėr, taip nėr. Jau
buvo besirengiąs eiti namo,
pamato lapę, kuri pamažu
sėlina prie puotos. Gerai
pritaikęs Jonas paleido sykiu
abu šūvius. Lapė krito. Jis
tuoj iš šieno prie lapės.
Žiūri, negyva. Nieko nelau
kęs už uodegos, ant pečių ir
namo.
Parėjęs namo, Jonas įei
na grinčion ir sako:
— Va, žiūrėkit, nušovau
lapę. Taręs tai lapę numetė
ant aslos, o rudis iš pasuo
lės pirmas pribėgo apžiūrė
ti. Tik, staiga, lapė strikt,
pašoka ant kojų ir dairosi.
Ęudis au, au ir — nusigan
dęs strikt ant stalo. Mote
rys, iš baimės nei nejuto,
kaip atsidūrė už pečiaus. Tik
Jonas stovi nustebęs ir ne
susivokia. kas daryti, kad
lapė nepabėgtų ir kartu
stebisi, kaip galėjo nušauta
lapė atgyti. Kad lapė per
langą neiššoktų ir nepabėg
tų, Jonas nusivilkęs savo
kailinius lapei ant galvos,
abiem rankoms už kaklo ir...
pasmaugė. Tik belupdamas
odą Jonas rado, kad jis la
pės nenušovė, nes tik vie
nas šratas jai kakle nudrės

(Nukelta į 5 pusi.)

DRAUGAS

Ketvirta Plėnis, kovo 12,1942
A.

Rachmanova

(Vainikavimo sukakties proga)

Vienos Rusės Dienoraštis
lietuvių

kalbą

išvertė

Izabelė

Sic

NUOTYKIAI IS PIJAUS XII GYVENIMO

Moterys Raudonojoj Audroj
J

O

Matusevičiūtę.

(Tęainya)

— Kas pasauly labiausiai mylimas, kas labiausiai nekenčiamas. — kariuomenės šta
be -.u iitikima su kaizeriu. — Komisaro revolveris prie ark. Pacslli krūtinės. — Vati
kano raštas slaptai prasmunka pro fašiistų* f^ąrgybas. — Pusę valandos skraidė virš
Čikagos. — Ką pasakoja Pijaus XII šofe ris. — Iš nacių rankų gelbsti t.os, kūne
šaudė kunigas.

Gegužės 11 d.

20,000 vokiečių su deglais
pasiliksi rankose

Rytoj važiuojame j Maskvą. Mes ten tol
me, kol sutvarkys mūsų raštus ir gausime bilietus. Tėvai
nuliūdę, motina veik kasdien verkia. Aš pati esu ir labai
susijaudinusi, nes atsiskirti nuo tėvų be galo skaudu;
bet vytimasis išvysti daug naujo ir įdomaus teikia džiau
Įsitikinimas, jog mes vėl grįšime į Rusiją, nevisai
man palengvino atsiskyrimą.
gsmo.

Birželio 1 d.

mininko ir Užsienio Reikalų
ministeno pa. eigoms. Dar
popiežius Sikstas V buvo pa
sakęs apie valstybės (Vali
kano) sekretoriaus savybeE:

, — Koksai žmogus yra pa-'
šauly labiausiai mylimas?1
— Šitoksai klausimas nese
niai buvo duotas Fordhamo
(N. Y.) universiteto studen
tams.
|
— Pijus XII, — buvo jų
daugumos atsakymas.
— O koksai labiausiai ne
kenčiamas
?
f
— Hitleris, — buvo studentų balsas,

— Jis turi vis.ą žinoti,
viską suprasti ir nepasakyti
nieko.

transit

gloria

muadi

KAIP

Todėl nenuostabu, kad po
Pijaus XI mirties tą švento
elgesio, gabų Pacellį kardi
nolai išrinko popiežiumi.
Kaip paprastai, kardinolai
rinkimams turėjo užaidary
ti į specialius kambarius,
kad nebūtų pašalinės įtakos
ir agitacijos, durys ir

DZŪKAS

LAPĘ

* ASIGAVO
I
(Atkelta iš 4 pusi.)
kė odą. Ji lapė buvo šūvio
1 tik apsvaiginta ir kada par
sinešęs namo numetė ant as
los, lapė atsigavo ir nemažai rudžiui ir Jono šeimynai
baimės įvarė.
S.

K.

L.

lan

gai į lauko pusę buvo uždadaryta, užmūryta, užants- PLATINKITE “DRAUGĄ*
paudota, net nutraukti teietono laidai (iš viso apie 100
vielū). Per 24 vai. 58 minu
IbiniflOise
tęs kardinolai galėję vėl
išeiti, nes jie rekordinių grei
te SOJfS...
tumu išrinko naują, du šim
tu šešiasdešimts antrą šv.
“Sense + CentsPetro įpėdinį. Vainikavimo
Totai Defense’
iškilmes transliavo daugybė
O keep coffee fresh uid flaradijo stočių ir apskaičiuo
vorful, store it in the refrigjama, kad jų klausėsi neto
eratoc—and buy no more than a
week‘s supply. Youll ūse lesa
li 500 milijonų žmonių. Ir
coffee per eup if you foliov these
kai minios žmonių puolė ant
įimpie ruJes.

Pacelli daug žino. Jis visų
NarObras’e (Liaudies švietimo komisariatas). Maskvopirma — gali kalbėti an
ie teko kiek pasijaudinti, kai Otmaras savo rankraščius,
gliškai, prancūziškai, portu
mano paišinius ir visas vaiko psichologines pastabas,
gališkai, ispaniškai, vokiš
tarp kurių buvo paslėpti ir dienoraščiai, atnešė peržiūrėti,
kai, olandiškai, itališkai h
kad galėtume juos per sieną persi vežti. Ponia, kuri tikric. t. Ar ne juokinga — Sta
no mūsų raštus, pavartė ir radusi, tik kalbos dalykus ir
linas
temoka tik rusišką kai 1 kelių prieš pakeltą naujo po
Įdomu, kad net ir pačioje
psichologines pastabas, nudžiugo, viską rūpestingai su
bą, Hitleris tik vokiškai piežiaus ranką, senu papro
Vokietijoje Pijus XII yra
vyniojo, surišo ryšulį ir prispaudė didelę ‘antspaudą.
Popiežius Pijus
Tuogi tarpu Pacelli jau kai čių jam buvo primenamas
, vienas iš mylimiausių asmenuolanku
dinolu būdamas mokėjo 1(1 krikščioniškas
Čia baigiu dienoraščius, kuriuos aš išsivežiau iš Ru-inų: kai dar jis nebuvo nė
svetimų kalbų. Jis nepapras mas: prieš jo veidą tris-kar
sijos. Laimingai pervažiavome sieną ir palikome juos pas popiežiumi išrinktas, kai
pamokslą pasmerkė jų prie
to darbštumo žmogus: bū tus buvo sudegintas linų
mano vyro gimines.
Į1929 m. iš Vokietijos nuncivartos veikimus. Spartakivatos kamuolėlis, tariant žo
Vakarų Europoje mes užtrukome apie keturis mė-i atūros buvo pakviestas nau ninkams (taip save vadino damas Valstybės sekretoriu džius:
Inrest the pentries saved in D«mi keldavosi 4 vai. ryto, pa
FCNSB SAVINOS STAMPS. Liude
nesiūs. Pabaigoje rugsėjo mėnesio vėl grįžome į Rusiją.
’
J
oms
pareigoms
į
Romą,
jį
.
....
komunistų bandos) tas ne
S»m an ūse every cent you can
— Sic transit gloria munspare from your househoM budget.
Bet mums nebuvo lemta čia ilgai pasilikti-; pabaigoje
Berlyno išlydėjo 20,000 ,patiko ir greit keletas jų' vaikščiodavo,
’ ' ‘pamedituoda
.
jįi
Encoorage your husband to colapkričio mėn., mes buvome ištremti ir viduryje gruodžio 'vokiečių katalikų su deglais g, „u bintų atsilankė į nunci- V°.V “7*^ e
at
ęa 1
operate
with any plan for pay toli
Šv. Tėve, taip praeina
1
0
c
'Vilčių
a Iribdavn
*
Mišias
kibdavo 1į darna
darbą.
savings that his compaoy may in
mėnesio vėl buvome Vienoje. Tuo laiku, kai mano vyras (fakeliais), garbės sargybon jatūrą Paceius pats, būdapasaulio garbė.
stitute for DEFENSE BOND purvisokiausiais būdais vertėsi, nusprendžiau mūzos pade- išsirikiavę nuo miesto cen- mas apsiviikęs vyskupo rū- Apsuptas 500-tų
chases—for War Needs Money I
dama aprašyti savo ištrėmimą, kol dar gyvenau visais i tro iki pat stoties. O pats
gu kryžiumi ant krūti- korespondentų
(Bus daugiau)
įspūdžiais. Šios pastabos turi ir baigti mano dienoraštį. I Hindenburgas pasakė:
nes, išėjo prie durų. BolšeDabartinis popiežius yra
~3O^-lebja...n\e,kada J?6 'VikaS.ir€mė į jį revolveri>'lankęsis ir Amerikoje. 50U
‘‘Iš tėvynės mus kiekvieną gali iš.remti,
pamirš jūsų nuopelnų dir- , taip, kad ginklo žiotys be- korespondentų dalyvavo jo
bet tėvynės iš mūsų negali atimti”.
bant dėl vidaus taikos mūsų veįk hetė kryžių. Pacelli į garbei suruoštame priėn.iI. Turgenevas krašte.
juos pratarė:
me. Amerika jam paliko gi
Baigiau kepti pyragus su viščiuko kepenimis. Tau Sukaktis
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS I
— Kas iš to jei mane nu lų įspūdį, kas matyti iš je
kai gruzdėjo ir nemalonus kvapas sklido po kambarį. Va
— Kas gi Pijų XII pada
pasakytų žodžių apie ameri
kar gavau algą pedagoginiame fakultete ir norėjau kiek '• rė labiausiai mylimu žmogu- šausite ? Labai nepatartina
kiečius:
užmušti diplomatą.
pasidžiaugti; aš gyvai įsivaizdavau, kaip aš įeisiu į Ot- imi pasaulyje?
— Tai didelė tauta, kuri
maro kambarį, kaip jis padės šalia savęs knygą ir meilin- ;
Bolševikas iškarto reika
Visų pirma tijara, potaip puikiai moka sujungti
gai pakels savo galvą po ilgo sėdėjimo.
piežiaus vainikas, kuris ant 1 ^avo piui&O, tet ramus ir drausmės jausmą su naudo
— Ap jau pusryčiai parengti?
jo galvos
buvo uždėtas ryžtingas nuncijaus laiky- jimisi teisinga, tvarkinga
Jis mane apkabins prisispaus prie savęs ir dar kartą 1939 m. kovo 12 d., taigi ly- masis juos atšaldė ir jie iš
GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
laisve...”
pasakys, koks jis yra Laimingas su manimi. Pask u lyg ! giai prieš 3 metus. Toliau — sinešdino tik pagrobę nūn
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!
Jis buvo ir Čikagoje ir net
mačiau, kaip mes eisime prie stalo, per kitas duris pasi- j0 dideli sugebėjimai ir jo cijatūros automobilį. Tačiau
rodys seneliai su mūsų vaikučiu, linksmu ir padykusiu, malonus būdas. Jis įstengia Pacellis rankų nenuleido, jis pusę valandos lėktuvu sūkio
gražiai tauškančiu; vėliau ateis Irena, liūdna ir susirūpi- gražiai savyje sujungti, iš į bolševikų centrą telefona- josi virš miesto. Mat, lėktų
taip
nusi, Duniaša atneš sunkų virdulį, linksmai niūniuoda- Į pažiūros, rodos, nesuderina- vo, primindamas, kad jie v ui atskridus buvo
"Viešpatie, Pasiūk Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
tamsu
ir
aerodrome
tiek
ne
dama...
Į mus dalykus: būti švento laužo' tarptautinius įstaty
Paauksuota ..................... ................................... $3.50
daug vietos, kad pilotas ga
Staiga aštriai suskambėjo skambutis. Aš susigūžau. gyvenimo vyru ir gabiai at mus, reikalavo mašiną grą
Paprasta .............................................................. $3.00
vo telegramą iš žemės —
“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00
paskui pašokau. Kiekviena Rusijos moteris sudrebėtų, iš likti diplomatinius uždavi- žinti, ir bolševikai grąžino.
Pacellis “apstato” fašistus paskraidyti virš miesto, kol
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir
girdusi neįprastu laiku skambutį prieškambaryje! Pilnajnius
padarys plačiau vietos nusi
paauksuota) .................................................... .............. $1.75
Pacelliui teko turėti nuo
baimės pažiūrėjau į duris, šitas skambutis iš karto pra- i
leisti.
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
tykių ir su fašistais: kai
žudė mano svajones, ir slapta baimė, nuo seniai mane
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
Kai dar jie buvo jaunas Musolinis
įsaks
isbla,..
Lėktuvo tarnautojai ėmė
Blėgusi, surakino mano širdį.
Paauksuota
ir su gerais viršeliais ............. $1.25
tuometinis kyti katalikų skautų drau atsiprašinėti kard. Pacellį
— Policininkas nori jūsų vyrą matyti! tarė sumišusi arkivyskupas,
Kietais viršeliais....................................................... 50
popiežius Benediktas XV govės, jam pirmą kartą teko
— No apologies, — prata
“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta iš
Duniaša.
daug dirbdamas dėl pasaulio
“Ramybė Jums”) ........................................................... 10
rė Pacellis. — Priešingai, aš
Iš baimės ji išplėtė akis, pritūpė prie manęs ir laukė taikos, pasiuntė jį kartą pas susidurti su Pacellio gudry
“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
duodate
be: Vatikanas nusprendė iš džiaugiuosi, kad
atsakymo.
“Sv. Pranciškaus Dvasia”) .................................. 10 i
Vokietijos kaizerį. Tas bu leisti encikliką apie katalikų man užbaigti skaitymą”.
“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
— Man tuojau reikia į svetimšalių departamentą ei vo 1917 metais. Kaizeris bu
Pocius)................................................................................. 50 j
ti ir pačiam pasikalbėti, — tarė Otmaras, laikydamas vo persikėlęs į fronto zoną akciją, apie laisvę katalikų
Lėktuve buvo įtaisytas
Bet
raštelį prieš mane rankoje. — Bet man dar reikia šiek ir susitikimas buvo vokiečių 1 jatftnmo organizacijų.
specialus stalas, ant kurio
tiek paskaitai pasiskaityti! — pridūrė jis ramiai ir nu- generalinio štabo būstinėje J
enctkliką, gai^j0 jisai rašyti mašinėzingsniavo į savo dirbamąjį kambarį. Jis nuėjo, aš stobuvo apsirengęs
P P
"
’ d’ '
^^^tyti, ruošti savo pra
“Jėsns Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C.............................. $2.00
vėjau drebėdama, baimės kankinama. Paskui nubėgau maršalo uniforma ir visą
kont^oliu°ja ta U f_a ?? i kalbas ir skrisdamas,
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00
ją,
spaudą,
telegrafą?
Išeitį
pas jį. Jis sėdėjo prie rašomojo stalo, akiniai gulėjo ša- pasikalbėjimo metą pasiliko rado tuomelinjs Vatikano
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
New Yorke kard. Pacelų
lia jo, jis vartė knygą, niūniuodamas linksmą melodiją.
stovėdama8. Arkiv. Pacelli, valstybės
Matulaitis, M. I. C.) ............................. .■............ $1.00
sekretorius - - vežiojo iš anksčiau jo pažįs
— Ar tu ne dabar eisi į GPU? — klausiu jo susi jau busimasis popiežius, perda
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
tamas
šoferis
Jablonskis.
Pacelli. Jis pasišaukė porą
dinusi.
Vyskupas P. Būčys, M. I. C.............................. $1.00
vė Benedikto XV raštą ir Į jaunų monsignorų,
Spaudos atstovams jis vė
savo
“
Apmastymai
Apie švč. Jėzaus širdį” (Išvertė Kun.
— Žinoma, ne! -- atsakė jis, visai į mane nežiūrėda- gayO pasikalbėjime skatino
liau
papasakojo
apie
savo
J. Vaišnora, M.I.C.) .......................................
.40
mas ir vartydamas toliau knygą. — Nueisiu rytoj; dabar | kaizerį greičiau eiti prie tai- draugų. Jiems įdavė encikliaukštą keleivį:
ĮjJ “Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
įką
(popiežiaus
raštą)
ir
lieman reikia šį tą peržiūrėti; pirmą valandą aš turiu pas- kos Vėlybesniuose atsimini
Petrauskas) ............................................................... 85
— Jis niekada nerodė jo &
1 pė lėktuvu sk risti per Alpes
kaitą!
K)
“
Dievo
ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25
muose kaizeris aprašė Pa
i į Prancūziją. Jie tą padarė kio nepasitenkinimo. Visada ** “Paguodos Žodis ligoje” (Parašė Kun. J.
cellį:
Aš stovėjau, negalėdama nė žodžio pasakyti.
[ir čia popiežiaus žodžiue buvo demokratiškas ir drau
Jusevičius) ................................................................ 25
— Tu vėl nerimauji? — juokėsi Otmaras. — Na, į __ Simpatingas, aukštos perdavė viso pasaulio spau- giškas. Jis niekada neatsisa
“Pašaukimas j Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.
einame, jei tu taip nori, nors man tai visai netinka.
Pr. Vaitukaitis) ........................................................25
inteligentijos, kilnaus elge 1 dos atstovams. Ir pats Mu kė palaiminti tų, kurie jo
Krikščioniškoji Šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .H)
Pamaži jis pakilo ir pasižiūrėjo į manėt linksmai. Jis 8io — tikras Bažnyčios prin šalinis pirmąją žinią apie tą 1 prašė. Mes kartą buvome nu
Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
juokavo iš mano susijaudinimo ir baimės.
ca8
Vatikano žodį gavo tik iš... važiavę palaiminti sergantį
Vaitukaitis) ............................................................... K)
Prancūzijos, iš kur tele berniuką”.
Lauke buvo šalta. Sniegas girgždėjo po kojomis, Etolševikai
grafas vėl perdavė atgal į
šaltis žnaibė nosį ir skruostus, šaltas oras užėmė kvaVISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITftS į
I
Romą.
pą. Mums reikėjo visai netoli eiti, bet kelias man pasiro
/ /
Pacellis mokėjo elgtis ir
dė labai ilgas. Otmaras vedė mane už rankos ir švelniai
su minios žmonėmis. Kai! Mol‘a 10 kalb’’
pasakojo apie vieną dalyką, kurį jus norėtų išsiųsti į
...
I
...i
».
. ya. pu
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šiame
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DVASINfiS

KNYGOS

atakuoja

nunciatūrą

DRAUGAS”

Vokietiją. As negalėjau suprasti, apie ką jis kalbėjo. Jo
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PRAŠOME |
MOTINA

MŪSŲ

VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA

Moterys
KĖKSAS BE KIAUŠINIŲ,

r. * > y
Wv

ĮPROČIAI
Kad reikėtų trumpai pa
aiškinti, kas tai yra auklė
ti, galima būtų pasakyti:
Auklėti tai stiprinti valią ir
padėti įsigyti gerų įpročių.
Tai yra svarbiausias auklė
tojo tikslas, ir jei jis tai pa
sieks, bus savo darbą ge
rai nudirbęs.

*>)•SA

kitus. Jis paskui ištaria
.uos žodžius, pats nenusima
įydamas tai darąs ir stebis,
tai kiti juokias juo. Čia lie
žuvis taip įprato kalbėti
.uos žodžius, kad pats tai
daro, nelaukdamas, kol pro
tas įsakys. Iš to aišku, koks
svarbus dalykas yra mums
įpročiai. Galima sakyti, kad
įpročiai sudaro žmogų, žmo
gus yra įpročių rinkinys.
Jei esame įsigiję daug getų įpročių, tai ir mūsų gy
venimas yra geras, doras,
jei turime blogų įpročių, tai
blogai ir gyvename. .

BE PIENO, BE SVIESTO

MIESTO SUTEMOJ

ANT SAULĖS LAIDOS

Du puodukai cukraus, du
puodukai vandens, vienas
šaukštas riebalų, trys šauk
štukai cinamono, pusė šaukš
tuko druskos, du puodeliai
razinkų, trys puodeliai mil
tų, ir vienas šaukštukas ke
pamos sodos (baking soda).

rašalas pranyks. Paskui rei
kia išplauti vandeniu ir iš
džiovinti.

Smaluotus drabužius leng
viausiai galima išvalyti tau
kais. Sutepk smaluotą vietą
šildytais taukais; taukai iš
tirpys smalą, ir paskui mui
lu ir šiltu vandeniu galima
Įdėti į puodą cukrų, van išimti taukus.
denį, riebalus,
cinamoną,
Jeigu nuimsi dar drėgnus
druską ir razinkas, užkaisti
ant ugnies, ir kaip užvirs, skalbinius nuo virvių, susuk
virinti apie penkias minutes. si ir vėliau prosysi, bus leng
Kuomet atauš, pridėti mil- viau prosyti, negu sausus
1 tus išsijotus su soda, ir ge sukrapinus, susukus ir už
rai viską išmaišius, supilti į kelių valandų prosysi.
kepamą indą ir kepti vidu
tinio karščio pečiuje.

Ada skubėjo, kad jis ne
Taip liūdna man kartais ant saulės laidos!
rastų jos neapsirėngusios.
Tarytum šviesos spinduliuos’
Vienintelė pigaus šilko suk
Palydžiu sapnus paskutinės maldos;
nelė, baltas blizgutis plau
Lyg rodos ko trokštu, gailiuos;
kuose... Priėš nedidelį veid
Ir veltui rytojaus sulaukti viliuos,
rodį dailus, smulkus jos v ei
Man liūdna ant saulės laidos!
dag momentui apsiniaukė
Ilgėjimo mintys eilių eilėmis
rūpea4iu. jį nor4tų jam ap.
Apie valios lavinimą jau
Vyniojasi iš atminties;
sirengti brangiausiais rū
kalbėjome, dabar pasišnekė
Vilioja į tolį žvaigždžių akimis
bais, žvaigždėta diadema. Ji
sime apie įpročius. Kas tai
Po priedanga sargo-nakties,
norėtų šiandieną būti gra
yra įprotis?
Ir slėgdamos gula sunkiai ant širdies
žiausia iš visų jo matytų
Tos mintys eilių eilėmis.
moterų.
Jei dažnai kartojame ko
Kalafijorai būna labai gar
Pavargusiai gamtai ilsėtis ramu
kį darbą, tai jis mums ran Jei, pavyzdžiui, žmogus iš Į Bet iš veidrodžio žiūrėjo j
dūs, kuomet juos, perskirsPo priedangą melsvo dangaus:
das vis lengvesnis ir, paga pat mažens yra pratinamas ją didelės, tamsios akys, tru
čius į mažas daleles, kiekvie
žvaigždžių milijonai žydru margumu
liau padarome jį, visai ne prie švarumo ir tvarkos, jei pūtį banguoją sunkių plau
ną dalelę iš voliojama duo
Išaugšto ant jos besargaus;
mąstydami, neatsi dėdami; vaiku būdamas, jis pripran kų sluoksniai abiem kaktos
nos trupiniuose paskui iš
Tik atilsio mano dvasia neragaus,
tas darbas pasidaro pats ta rytą atsikėlęs tuojau ge pusėm.
plaktame kiaušiny, ir kepi
Nors gamtai ilsėtis ramu!
— Kalbacho “Liūdesys’'
savaime, be jokių mūsų pa rai nusiprausti, sušukuoti,
nama karštuose taukuose
stangų ir galvojimų. Kai mes apsidaryti, dailiai pataisyti ’Tretjakovo galerijos... - paPoezijos
ir
įkvėpimo
vargai
tol kol gražiiai paruduoja.
vadino jis ją pirmą sykį ly
darome ką pirmą sykį, mū lovą, sutvarkyti kambarį
Ant
temstančios
saulės
laidos!
sų protas prisistojęs turi tai jis tai darys, nieko ne dėdamas iš mokyklos laipt
Aš jūsų kančios nemainyčiau tikrai
užmiršdamas,
kaip
kokia
Įjuodėjusias nuo daržovių
ais
žemyn,
vos
prisiliesda
stebėti, kad mūsų kūno na
Ant blizgančio aukso naudos;
mašina.
Jis
kitaip
tiesiog
ne
rankas,
lengviausias būdas
mas jos nedrąsios alkūnės.
riai dirbtų jo įsakytąjį dar
Negundo
nei
miegas
ant
saulės
laidos:
nuvalyti citrinos sultimis.
Ir nuo to laiko viskas pra
bą, kaip reikiant. Paskui, jei begalės gyventi. Jei žmogus,
Maironis.
Verčiaus
įkvėpimo
vargai.
tą darbą dažnai kartojame, parėjęs namo, visuomet sten sidėjo... Ada jo atvaizdą sa
Išimt rašalą nuo lininio Wives. mothers, sisters— they re often
mūsų nariai vis geriau ir gsis pakabinti kepurę į tam vo vaizduotės buvo atsinešu tuo, kad ji gilesnė, rimtes
“Viešpatie... Ji nujaučia,
tikrą
vietą,
tai
jis
taip
si, atvažiuodama į čia iš nė, negu dauguma, jos am rūpinasi, sapnuoja... Ką aš audeklo, pamerk suteptą da forced to point the woy to hair
geriau išmoksta jį dirbti ir
įpras,
kad
paskui
darys
tai,
gimnazijos. Ji nežinojo, kur žiaus žmonių. Kam ji suti darau?... Atgal... Atgal! Kol lį į saldų pieną ir laikyk kol health to their men folkl For women
pagaliau, taip išsimankštiknow that a heolthy hcad produces
na, kad protui nė maž nebe nemaž nepagalvojęs. Jis jau jį mačiusi, bet pats, senai ko važiuoti su juo? Jai pri dar nevėlu...
hondsome hairl And that’s why
reikia jų prižiūrėti. Imkime nebemes kepurės ant stalo; ieškotas, taisyklingų bruožų siminė romanuose skaitytos
,women everyvvhere are pointing to
Laiško pabaigos Ada be
pavyzdžiui nėrimą. Iš pra jo ranka savaime, proto nė veidas, nuovargio ar nuobo scenos iš tokių restoranų gy
Fom-ol. the remarkable foaming oiJ
veik nebeatsiminė. Žemai
maž
neliepiama,
išsities
ir
phampoo which first nourishes the
dulio
išraiška,
aštriom venimo. Ji nustebo taip
džios kaip sunkiai jis eina!
pas šeimininkus, retais tarpakabins
visk,,
kur
yra
pa-1
akim
kuri03
galėdav0
bfiti
Kaip. then takes the dūli, parched
Kaip protas turi žiūrėti at
greit sutikusi su jo pasiūly- paig ėmė mušti laikrodis>
hair and brings it back to glowing
sidėjęs, kad pirštai nelaidy pratusi. Kas yra papratęs žiaurioa -r pilko8i ar šve,_ mu. Juk ir mokiniai jau se_
Devynios
’
_
health. Fom-ol ie so economical; a
įspejo
tų akelių, kad kaišiotų vir elgtis mandagiai, tam nebe nios ir juodos.
nai
ją
spilkuoja...
Lyg
paAda
_
Jis
tuoj
bug
Ettle goes a long way. Ask your
balą, kur reikia. Protas taip reikia galvoti, ką čia kuo Aplink pilnas, jaunos mer veikslų galerija praslinko; Skubėdama, lyg karšty, ji
druggist for the regular 50c size.
met
daryti.
Akys
pamato
I
.•
gaitės
lūpas
įsispaudė
išdi

yra užsiėmęs ir susirūpinęs
Or, write for a generous trial botpro jos akis jųdviejų pasi-• pagoko jr užgesino šviesą,
Ife, enclosing 10c to cover pocking
tuo darbu, kad mes nė kal stovintį žmogų, tuojau ran dūs bruoželiai. Jis toks mo vaikščiojimai po jo pamokų, ; Pilkšva 8tovyla vidury kamkos
pačios
tiesias
paduoti
and postage.
kytas, daug kur buvęs... Tie kurios būdavo paskutinės , barįo jį įsiklausė. Tusčion
bėti tuomet negalime. Bet
jei dažnai nersime, tai ne jam kėdę. Akys pamato ki sa, jis nebejaunas ir... vedęs. meno mokykloje, vėlai_ va- tolimos, šiaurios gatvelės
FOM-OL
Mere tikee e eJsempee
trukus rankos taip išsimik tą žmogų ką pametus, berną Mokykloj kalba, kad jo žmo karais. Iš pradžių jis tik
vakaro
tylon
įsibrovė
moto
tant
stuomuo
pats,
nelauk

—e treetmentf
na esanti jam neištikima, palydėdavo ją namo; pora
lins, kad protui visai nebe
ro ūžimas... Artyn... artyn...
reiks jų prižiūrėti. Bener- damas įsakymo, lenkias ir kad jis su ja beveik persis- kartų automobiliu buvo at
dami galėsime vaikščioti, rankos ieško pamesto daik kyręs. Jis niekuomet neuž važiavę į slėnį pasižiūrėti1 Ada atsargiai pasuka rak
kalbėti, net skaityti; vadi to. Kas yra papratęs gra simindavo apie ją. Niekuo rudens nuspalvintų lapų. -ą duryse. Vieną, antrą sy
nas, protas galės būti tuo žiai valgyti, tam atsisėdus met jis nekalbėdavo ir apie Paskui keletą kartų buvo kį... Paskui sustoja, spaus
tarpu užsiėmęs kitokiu dar už stalo, nebereikia galvoti, meilę, nors Ada jautė jo at- kine... O šį vakarą jis atva- dama abi rankas prie krūti
nės. Prieškambary spinkte
bu. Tokie darbai, kurių jau kaip čia padarius, kad tos siliepimą į slopinamą jos jįuos jO8 pasiimti
lūpos
nečiaukšnotų,
kad
ran
lėja šviesa ir ilgais spindu
šauksmą. Nė žodžiu, nė žvil
protui nebereikia prižiūrėti
kos
nelaistytų
sriubos
ir
ki

Nuo
mergaitės
veido,
lyg
liais įsismeigia pro durų
gsniu jis neišdavė savęs...
ir yra vadinami įpročiais.
tų
panašių
dalykų.
Ir
lūpos,
kaukė,
nuslinko
švelni
šyp

plyšius kambario tamson.
Įpročiai kartais taip gilini
Bet jis taip gerai pažįsta ją
ir
rankos,
ir
viskas
gerai
sena.
Ji
pasirėmė
rankomis
Paskui juos — skubūs žing
— Adą, nors niekuomet ne
įauga į mus, kad mes nenu
BUY A SHARE IN AMERICA
žino
savo
darbą
ir
daro
kas
ir
susimąstė.
Juk
taip
nepa

sniai, beldimas į duris. Du
davė jai suprasti kiaurai
simanome ką darą, protas
nieko nežino apie tą darbą. reikia, mums nėmaž nesirū >ermatąs jos jausmą. Tik darytų nė viena jos mėgia rų rankena juda ir girgžda.
Imkime tokį pavyzdį. Na pinant ir nesistengiant. Kas keletą sykių pasakė, tarp mų moterų idealų. Tas vi Vos girdisi alsavimas, rūbų
mie ilgą laiką toje pačioje yra papratęs visuomet kal kitko, kad ji labai rimta, sas kunigaikštytes ir grafie šlamėjimas, tylus švilptelė
I’LL take
bėti
tiesą,
tam
tiesiog
sun

nes,
lyg
koks
šarvas
saugo(
CHANGK
11
jimas...
Vėl
žingsniai
—
že

BUY
protinga. Su ja galima pa
vietoje stovi skrynia su
X*-'
UNITED
ku
bepameluot,
liežuvis
at

lavo
tradicijos,
papročiai.
DEFENSE
myn... Tylesni.
»TATE»
skalbiniais. Prireikus skalbi
kalbėti apie viską...
SAVINGS STAMPS,
AVINO#
Ionds
PLEASE
nių, mes vis einame į tą sisako ištarti melagingą žo Ada šelmiškai šyptelėjo O ji viena, visiškai viena...
Ada sukanda dantis, pa
dį.
Ir
taip
yra
su
visu
kuo.
Kažkur
seni
tėvai,
broliai
skrynią. Vieną dieną skry
ir dar sykį pasitaisė plau pusininkais vaikšto po žmo mažu prieina prie lango, pa
nią perkeliame kitur. Bet
kus. Dar tik pusė devynių. nes. Nuo pat pirmų gimna kelia užuolaidą ir prispau
(Bus daugiau).
dar kurį laiką, kai tik pri
Jis žadėjo atvažiuoti devy zijos klasių ji persiskyrė su džia veidą prie šalto, it le
I etAMM
reiks skalbinių, vis dar te
ISOLDHERE
das,
stiklo.
Purviną
gatvelę
niomis. Jis stebėjosi, kad ji
beeiname į senąją vietą ir ^Rellsras Distress Fiw^ nepažįstanti miesto gyveni motina, netik išvažiuodama nušviečia prožektorius. Au
gyventi kitur, bet ir susi
tik pamatę, kad jau nebėra
mo. Menininkei tai yra bū kurdama sau visai atskirą tomobilis su vargu apsigręskrynios, o kartais ir pu
tina. Kaip ji atvaizduosian pasaulį, į kurį kelių namiš žia nepatogioje, siauroje vie
siaukėlėje, susigriebiame ne
toje ir pamažu nuvažiuoja.
ti žmonių jausmus, nemačių kiai nebežinojo.
ten einą. Mat, tas vaikščio
si aistrų ir nuobodumo išMergaitė skaudama širdi
jimas jau tapo mūsų įpro
Artimųjų
veidai
Adai
pri

blyškintų veidų restoranuo
mi tebestovi prispaudus kar
čiu, jis pasidaro savaime,
minė
šiandien
gautą
iš
jų,
se po vidurnakčio? Ar ji
štą kaktą prie stiklo, o jos
•Imtai tūkatan
mums nėmaž nemąstant. Ko
įsivaizduojanti,
kaip
atrodo
;
^
ar
neskaitytą
laišką.
Po
pa
čių moterių ku
akys žvilga panašiai kaip
rio* kenčia gal*
jos jau pačios eina įprastu
prastų
klausimų
ir
žinių
žmogus, kuris nebežino, ko
▼aakaud), nugarplaukų papuošalas.
E. B.
akaud): kurtos Jaučiasi nukeliu, nelaukdamos prote
apie
sveikatą,
nedailia
ma
jis
nori?
Šiandien
jis
užsa

sllpnčjustoa. nesmagios Ir t.t.
Ik prlelastlea mėnesinės Il
įsakymo.
kė atskirą kabinėtą viename žamokslio brolio rašysena,
Ne miražas, ne baltu žirgu
gos. surado tikra palengvi
nimų vartodamos I.yrita K.
buvo
išvadžiota:
Kiekvienas žino, kaip vei
geriausių
restoranų,
kad
tru
padebesimis
skraidanti sva
Ptnkhem'n Vegetable Oo“prainri
klai žmogus papranta saky
pūtį išblaivytų “nemoteriš
“Mama tavimi labai rūpi jonė yra Laimė. Laimė —
Hegullarlnl vartojant IMakhajn'i <V>mpmind palengvi
ti kokį nors savo priežodį,
ką” jos susikaupimą.
nas. Sapnuoja vis tave taip gyvenimo suartinos dvi šir
na skausmus, sustiprina svei
katų. Verta* Pamčglnlmo.
pavyzdžiui: ar girdi, kaip
Tas žodis Adą pažadino. baisiai. Prašė parašyti, gal dys, viena kitą mylinčios, su
tas kad sakė, vadinasi ir
Juk ji visuomet didžiavosi kokia nelaimė atsitiko”...
prantančios, palaikančios.

FEMALE
WEAKNESS
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
(spūdžiai iš Sv. Vardo
Draugijos dvasinės
puotos

Gimimo Randės
Sv. bažnyčioj

Kovo 15 16 ir 17 dienomis bus 40 valandų atlaidai I Town of 1<ake — Kovo 8
Gimimo Panelės Šv. bažny- d gv Vardo dr ja meldėsi
čioje. Sekmadienyje, kovoluž v s A ir prezjidentą.
15, per sumą atlaidai pra-1 Virš
narių dalyvavo “in
sidės iškilminga procesija.! corpope» ir ėjo prie šv. Ko
Rytais šv. Mišios nuo 5-tos į
9 v,aj Mišiose, kuvalandos, suma 10 vai. su Į rjos t,uv0 dr-j-os užprašytos.
pamokslu.
Kleb. kun. A. Linkus pašaPamokslus sakys: sekma-' kė pritaikintą pamokslą. Po
dienio vakare kun. A. Briš šv. Mišių nusifotografuota.
ka. Pirmadienio rytą, kun.
Po pusryčių parapijos sa
S. Adominas, pirmadienio lėj įvyko sus-mas, kuriame
vakare kun. dr. A. Deksnys, dalyvavo klebonas, dvasios
antradienio rytą kun. S. Gau vadas kun. S. Adominas,
čias, antradienio vakare ku kun. S. Jonelis ir Davis
nigas J. Prunskis.
Sąuare direktorius Jos. Mei
Visi parapijonai kviečiami 1 ghan. Pastarasis paaiškino
šių atlaidų proga atlikti ve apie “Big Brothers” ir
lykinę, nes bus svečių ku “Mayslake”.
nigų per visas dienas. Šiuo
Valentine Day šokio ra
būdu visi bus apdovanoti portą išdavė Jos. Yuška. Vi
Dievo malone.
si nariai džiaugėsi pavykiKun. A. Baltutis, klebonas muPer sus-mą įteikta kleb.
A. Linkui $230.00 salės rei
kalams.
Nutarta įteikti $25.00 Rau
donam Kryžiui ir $25.00
Bridgeport. — Vadovys- labdariams per vajaus vatėj pirm. R. Mazeliauakie- karienę kovo 22 d..
nes ši dar jauna kuopa na-j Kadangi dabar
gv
rių skaičiumi sparčiai au- v.,rdo narių vajus įvyks
ga. Taip pat smarkiai va- spccialis gus-mas, “Smoker",
rosi pirmyn ir darbuotėje. Į kovo n d g va, vak pa.
Kovo 4 d. susirinkime ko rapijos salėj. Jos. Meighan
misija išdavė raportą iš Už žadėjo parodyti judamus pa
gavėnių vakarėlio pirm. R. veikslus apie “Mayslake”.
Mazeliauskienės namuose — Visi nariai kviečiami daly
svetainėj. Gryno pelno kuo vauti.
Rap.
pai liko $37.35.
Pranešta, kad serga kuo
pos maršalka Vyšniauskie
nė. Aleliūnienė ir Bubnienė
paskirtos lankyti.
Brighton Park. — ARD
Narės džiaugiasi,
kad
sveiksta fin. rašt. K. Jurge 6 skyriaus rengimo komiliūtė, kuriai buvo sulaužyta sija šiomis dienomis gyve
na klausimais: kaip paga
koja.
Nutarta paminėti Motinų minus skanesnę vakarienę?
Dieną šv. Mišiomis ir ben- j Kaip suruošti įvairesnę pro
dra šv. Komunija.
gramą, kad tik atsilankę
Po viso žiemos sezono vei svečiai būtų viskuo paten
kimo, dabar kuopa rengia- kinti? Ir kitokių klausimų
si vasaros išvažiavimams, begalės. Mat, laikas bėga
Visos raginamos dalyvauti greitai. Juk, štai, ir sekmai
naujų narių vajuje. Trauki dienis, kovo 15 d., kurioj įme jaunas mergaites, nes vyks toji vakarienė parapi
senimo amžius jau baigiasi. jos salėj.
Rengimo komisija deda
Ugdykim vienintelę katalikių moterų organizaciją, pastangų visa taip sutvar
Kalbinkime ir ruoškime jai kyti, kad atsilankę nerrnonaujas vadės, veikėjas.
j bodžiautų nei vienos minuViena narių tės.
Vtemtftė

Iš Motery Sąjungos
49 kuopos veikimo

ARD 6-to skyriaus
metine vakarienė
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DRAUGAS

LIETUVIU AUKOS RAUDONAJAM KRYŽIUI

Lietuvos Nepriklausomy- Ind., John LirenidiB (?), K.
bės Dienos minėjimo komi- Mackernis, Theodore Martetas šiuo skelbia vardus , tin, Agatha Mažeikaitė, M r.
aukotojų kurie sudėjo $1,- and Mrs. Milauckas, Felix
600.00 Amerikos Raudona Milius, Faul Miller, D. Pi
jam Kryžiui L;etuvos Ne- varonas kun. K. Rėklaitis,
priklausomybės paskelbimo MIC., T. Rypkevicz, A. Sa
24 metų sukakties proga, las, Vincent Salas, Mrs. C.
vasario 15 d., Ashland Blvd. Sharelis, Bruno Shukis, St.
Auditorijoje, Chicagoje:
, šimulis, Antanas Širmulis,
Justinas Mackevičius, preiMr' and Mrs- John Scraby'
zidentas Standard Federal Frank Tverku8’ Jo3ePh U
Savings and Loan Ass’n, I kanis, Frank Vaičkus, A. A.
4192 Archer Ave., Chicago' V&siLauskas.
$500.00.
Po $3.00: P. Ališauskas,
Šv. Kryžiaus . parapijos, Anton ir Agnės Barauskai,
Town of Lake, moterų Rau S. Daarutis Mrs. Julia Domdonojo Kryžius vienetas, brou, John Draugelis, Mr.
per B. Pivaronienę — $70.00. and Mrs. T. Granskis, M.
• 'Draugas
telepnoitt
7. Chicagos Lietuvių draugi Kaupas, Jonas A. Ramona,
Ši pirmoji gauta nuotrauka iš Australijo s, kur U. S. lakūnai didžiuliais fcombanešiais ja, 1739 S. Halsted St., Chi- j Anecks Strodum (?).
pilnai pasirengę ginti Australiją, jei prieš ją japonai kėsintųsi. Jie' su japonaiš jau ęago — $25.00.
Ed. Grushas $2.50.
kovojo Filipinų srityje.
.... Lithuanian Chamber of
Po $2.00: A. Aidukas, Sta
Commerce of Illinois $25.00.
nislovas Balta, J. M. Byanssmuikininkei B. PetravičieRaudonos Rožės Klubas,
kas, Frank Daugėlas, kun.
nei, pianistei M. Mondeikai- Cicero, III. — $25.00.
dr. A. Deksnys, Adolph Fitei; dain. Dorothy Campbell,
Teisėjas Jonas T. Zūris
rant, Anna Grabas, Wm. J.
vaikučiams, rengimo komi
$20.00.
Kareiva, Emilia Kaupas,
Brighton Park. — Kovo 4l Cicero. — ARD 9 skyrius sijai ir šeimininkėms: Bra
Lietuvių Seimininkių Ra 1
.
„ ..
.
, _ „
.
Charles Kasilauskas W. ir
d. Federacijos 19 skyrius J širdingiausiai dėkoja vi zauskienei, Rudytei, šepu dio Klubo
Raudonojo Kry
K. Kincai, C. E. Klimka,
bravo surengęs paskaitas pa siems dalyviams metinėj va-ftienei. Miliauskienei, darbi- žiaus vienetas .. $15.00.
~
Justas Kudirka, kun. J. Maminėjimui Lietuvos Nepri jaus vakarienėje, kovo 1 d. ninkėms ir visiems, kurie
Chicagos Lietuvių Drau-1 x. .. .
.
0 ,
’ _
1 ciulionis, 'Stanley Mankus,
klausomybės sukakties ir Aėiū kunigams kleb. I. Al- kokiu nors būdu prisidėjo. gin. Roseland - $10.00.
A(Jam Maskeliūna9 E M1.
pagerbimui šv. Kazimiero, į bavičiui, Griniui, Urbai Ab
Draugystė Lietuve,, Ra. 1^,
A. V.
romavičiui,
A.
Nausėdienei
Lietuvos globėjo.
zeivių Cicere — $10.00.
liūs, J. Neff.
Vakarą atidarė ir vedė K. ir kitoms centro valdybos
Louise P. Narmonta —
Simon Piliackas, Joe PuSkurdas yra revoliucijų ir $10.00.
Zaromskis. Parapijos cho narėms, visiems svečiams iš
plesis, Mr. and Mrs. Ch. Rad
ro merginų sikstetas padai kitur atsilankusiems; biznie nusižengimų motina.
P. T. B. švelnis — $10.00. zvilas, John Rakauskas, K.
profesionalams ir vįnavo Amerikos ir Lietuvos riams,
J. P. Varkala — $10.00.
Į
Sitavičius, Barbora Stungis
himnus ir tris liaudies dai šiem3 už aukas; lietuviš
Joe Vilimas — $10.30.
Mrs. E. Viliūnas, Mrs. J.
nas. Pianu akompanavo pia koms radio valandų leidė
Zarasiškių Klubas $10,00.
Viliūnas, Ona Vischulis,
jams už pagarsinimą; vi
nistė Skiriūtė.
Po $5.00: M. Adomaitis, Juozapas Waitkevičius, U.
Prelegentas kun. dr. A. siems, kurie prisidėjo prie
kun. I. Alhavičius, K. Au Waitkevičius, V. Žilinskas.
J. P. VARKALA i gustas,
Deksnys pLačiai ir nuosek programos išpildymo: sese
H. Buchinskaą Fe401>, .i. (Sus daugiau)
r.
Lietuvis
Auditorius
*
liai apibudino Lietuvos pa lei Salvątoriaū, dain. A. Bra
} lix Dalong, John Dambrose,
dėtį ir šv. Kazimiero reikš ziui, dain. E. Kondrataitei, 3241 SO. HALSTED ST. j kun. A. Deksnys (Sr.), Mr.
mę lietuvių tautai. Kiaušy-J
and Mrs. John Dilis iš Mi CONRAD
PILDO PER 20 METŲ
tojai gėrėjosi gražia preie 1
Fotografas
chigan City, Ind., Joseph J.
Chicago, Illinois
uijih STimo
gento kalba.
Studija
|ren<ta plr
Tel.: CALumet 7358
Grish, Juozapas Glinska, 4 jjos rūfiles
.
.94f. 'A esi 35* Street
su mo
Gaila, kad tą vakarą o-'
Mrs. A. Grig, Antanas Jans- * derntfthotnle užlal
i domi* Ir Uollywood
ras pasitaikė lietingas ir 1
bilis, Mr. and Mrs. John Jo Svlasomle. Darbai
| Oaiantnotas
MODERN
dėl tos priežasties žmonių UiMPI.LT
kantas, Klovainiečių Klubas
E
WHOLESALE
nedaug atsilankė.
AO’ \N< EL PHOIOGKM’HY
John J. Kazanauskas, Juo 420 W. 63rd Street
r
~~'l LIQUOR
Aukų Lietuvai Gelbėti ! U'WEST POSSIKI K PRI< E:
zas Klusas, Julius Kodis, Tel.: Biznio - ENG*ewood AHH8
Į PHONE LAFAYETTE 2X13
(STAIGA
Fondui surinkta $12.62.
Alex. Krencius, Mr. and Mrs.
Bei.: ' ENGIewood 5X40
Fede rantas ,
M. Laskas iš Michigan City,
achic

Gražiai paminėtos • ARD 9-to skyriaus
dvi Lietuvos šventės padėka

INCOME TAX-us

LRKSA 160 kuopa
rengia vakarą
Brighton Park. — Lietu
vių Rymo Katalikų Susivie
nymo 160 kuopa rengia šau
nų “bunco ir card party”
sekmadienį, kovo 15 d. 3 vai.
po pietų Ustelių name, 4526
S. Fairfield Ave., Chicago.
Komisijoje darbuojasi Ro
zalija Ustelienė, Ieva Maci
jauskienė, Ona Milašienė ir
Rozalija Enčerytė. Daug ti
kietų išparduota tikimės
daug publikos. Girdėjom,
bus alučio, užkandžio. Daug
kuopos narių žadėjo atsineš
ti “prizų”; kai kurie jau su
nešė pas Ustelius.

IA»eAloJan»

Listen to

P®
Ohteapo

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program of
f. KANTKR. Bae.

YUGOSLAV FOLK MUSIC

LIETI
m *'

ro
*

MUTUAL LIQUGR OO.

Every Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION

4707 8. Halsted St
Tn.
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Uk your druggUt (oi Maadaeo today. Oaly

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. We8tern Avenr
Telefonai REPUBUC 0951

SMITH BROS. COUGH DROPS
VIACK

oe

MENTHOL- 5«

1
NE2ICRTNT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
; AR VA1INRJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
APYIJNKRS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

y ravės aboot your

•S fhe secret? •
•į '■

For Thou sanuk-ofSuHerers

ALTX ALESAUSKAS & SONS

What a |oy to get relief from a cough due te a
cold. Gfct it wifh Smith Brothees Cough Drope
—the famousdrope that contain a special bleod
of eodthing ingredients. Two kiods, Black or
Menthol. OeUy « tltktl chicks that titklt.

Kviečiame visus narius,
jų šeimas ir draugus atsi
lankyti. Tuomi paremsite
lietuvių katalikų organiza
ei ją.
Rengimo komisija

loosenedRntDay

-i ;

DINING ROOM SETS — l’ABLOR SETS — BEDROOM SETS
— KtJGS — RADIO8 — RETRIGERATORS__ WASMERS —~
MAMGB14 — HTOVES.

BOULEVARD OO14

IBM WUeyel« (T»» tt tfc. Dlal)

TRAD

ĄsHuna Mutus

MSAlf
FURNITURE
BROKER

REM’’.rrB
SBi.fA

MiPAC.lE WH:P!
Its ”different” flavor
a!ways makes a hit.
MILLIONS AOan—Miracle Whip does work oiondcrs
with RBtnds! A uniųue corrtbinatinn of oM-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Whip is
by far America's favorite salad dressing.
A h

A.A. A A

A

h. *. a

a.a.a a a a a aa

ITIAPGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VlenlntSlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:86 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: UKOvehiO 2242

dbauaxi
MICHIGAN VANDUO TERŠIAMAS;
CHICAGOS GYVENTOJAMS PAVOJUS

A. a. kun. J. Navicko vardo Seminaristo Fondo Didįjį Penktadienį
per radiją
*
nariai

Tad jei šiuo keliu nieko
neatsiekiaiAa, tai šalies vy
riausybė visgi turi rūpintis
Chicagos ir apylinkių gyven
tojų likimu. Ne laikas bus
subrusti imtis griežtųjų
priemonių, kai nuo suteršto
vandens vartojimo pasireikš
šiltinės, arba kita kokia epi
demija.

Chicagos gyventojams gre
sia epidemijos pavojus, nes
Michigan ežero vanduo taip
teršiamas, kad artimoj atei
ty, o ypač vasarą, žmoiei
neturės švaraus ir tyro van
dens.
j **
Kad šio pavojaus išveng
ti, Illinois valstybė ir Chica
gos autoritetai Washingtone
darbavosi, kad karo depar
tamentas ir kiti atitinkami
autoritetai leistų Chicagai
iš ežero didesnį kiekį van
dens naudoti sanitariniam
kanalui, į kurį fabrikai ver
čia visokias liekanas ir at
matas, o Calumet rajono fa
brikai į ežerą verčia viso
kiausius nuodingus skys
čius ir tuo būdu teršia van
denį, kurį vartoja Chicagie
čiai. Leidimas negautas, nes
kitos gretimos ežerui vals
tybės protestuoja. Jos parei
škia, kad Chicagos sanitari
niam perkasui didesnio kie
kio vandens vartojimas esą
mažinąs vandens lygmalą
ežere ir tas pavojinga di
desnių laivų plaukiojimui
kai kuriose krantinėse.

National
Broadcasting
Company (Red Netvvork)
praneša, kad Didįjį Penkta
dienį, balandžio 3 d., 10:30
vakare per radiją kalbės
prelatas Fuįton J. Sheen
Amerikos Katalikų universi
teto profesorius. Jo kalbos
vardas bus “Kryžiavimas”.
II

Illinoiso generalinis proku
roras George F. Barrett tuo
svarbiu klausimu pasiuntė
laiškus karo departamentui
ir karo gamybos boardui.
Prokuroras dar kartą pabrė
žia gresiantį Chicagai pavo
jų ir reikalauja, kad vyriau
sybė pripažintų Chicagai
pirmybę įsigyti daugiau
kaip 12 milijonų dol. vertės
medžiagos kuo veikiau sta
tyti atmatų naikinimo stotį
pietvakarinėj miesto daly.
Kitokios išeities neturima.
Prokuroras dar pažymi,
kad pasireiškusi epidemija
gali žymiai sutrukdyti karo
gamybą, kuri šiandie sklan
džiai vykdoma.

Kaip griūva turtuoliu
prabangos

Dvigubai taksu
surenkama

Avė Maria"
programa per radiją

PETRONĖLĖ ŠULCIENft

JUOZAS ŠULCIUS

Šie dosnūs lietuviai yra šv. Kryžiaus parapijos, Chi
cago, III., parapijonai. Į Ameriką atvyko 1903 metais
ir visą laiką gyveno ir darbavosi Town of Lake kolo
nijoj. Abu taip pat įsirašė ir -į Tėvų Marijonų Bendra
darbių garbės narius.

Nupirktu prekių
išvežiojimas

Saugojami nuo
išnaudojimo

Chicagos stambiosios krau
tuvės nusprendė tik tris kar
tus per savaitę išvežioti kos*
tumeriams nupirktas pre
kes, būtent, pirmadieniais,
trečiadieniais ir penktadie
niais.

Great Lake Navai Training Station plečiama. Dar
bai skubotai vykdomi. Dar
bininkų skaičius kaskart di
dinamas. Kontraktoriai pa
geidautų, kad darbininkai
dirbtų ilgesnes valandas.
Vadinamasis Illinois War
Labor Standard boardas
svarto ilgesnių darbo va
landų klausimą. Boardas
žiūri, kad darbininkai nebū
tų išnaudojami.

Išvežiojimui miesto ribos
nustatytos: Howard gt., Ci
1
Milijonierė Mrs. Edith cero avė. ir 79 gat.
U. S. vidaus mokesčių ko
Tuo būdu bus' bandoma
lektorius Chicagoj Carter H. Rockefeller McCormick 1912
Harrison praneša, kad iki metais arti Fort Sheridan taupyti padangas ir gazoli
kovo 10 d. Chicagoj ir apy- įsigijo 253 akrų žemės plotą ną.
linkėse surinkta jau dau- ir ten penkių milijonų dolegiau kaip 71 milijonas dol.' rių lėšomis pasistatydino va 1
taksais už pajamas. 401,100 sarnamį. Pavadinta Vilią Mirė Chicagos
blankų grąžinta.
Turicum. Visas žemės plo1 tas išdailintas keliais ir ta- prelatas Ouille
Praeitais metais iki kovo keliais, medžiais ir gėlynais.
Miami, Fla., mirė prelatas
10 d. 182,300 blankų buvo Tai buvo vieta turtuolių C. J. Quille, 65 m. amž., Šv.
grąžinta ir daugiau kaip 35 prabanginiam
gyvenimui Itos parapijos,
Chicagoj,
milijonai dol. buvo surinkta. Rezidencija turėjo 59 kam klebonas, kur jis buvo išvy
Dar daug milijonų bus su barius ir 15 atskirų vonių. kęs sveikatą atgauti. Velio
rinkta iki kovo 16 d. imti Turistai grožėjosi ta puoš nis turėjo širdies ligą. Gi
męs Chicagoj 1876 metais.
nai,, kai taksų mokėjimas nia vieta.
bus uždaromas.
1932 m. mirė savininkė.

Laivyno prieplauka
bus uždaryta
Great Lakęs Navai Training Station komendantas pa
skelbė, kad karo metu ši
prieplauka bus uždaryta pri
vačiams laiveliams.

Nebuvo kas mokėtų taksua
Už tą nuosavybę. Dabar
Lake apskrities autoritetai
varžytinių ke’iu viską par
davė už 75,000 dol. Net tak
sų negauta, kurių buvo pri
augę iki 340,000 dol.
Parduotas plotas bus iš
parceliuotas paprastoms re
zidencijoms.

Nuskendo parko
tvenkiny

UOOH. AT ThiS, GEORGE?
Yov SEE, i dont

HAVE You <3ot
<4 ME CHAR6ED OP

Fon Tu/o Bocks
\A/onTH 9
Voone Au.
!
I ONl'f 6oue>MT
CHIP5

ONCe .

Know Just How To
KEEP Trach 0F YHIS.“

Hot*/ bo You bo IT ?
(Mozz SEE, Al Bougmt

A DOllAUS v/orth Arto
Souo A Dollars V/ORTH,Hou/ Do You <*\ARk THAT
uP ?

MEBBe Yo o'd &eT-reR.
Do "ChE BArt*iN* -

Pakirstas kiaulienos
branginimas
Paskutinėmis dienomis vi
soj šaly kiaulienos kaina
kaskart buvo tąip didinama,
kad vyriausybė bus privers
ta tai sulaikyti. Visgi kiau
lienos kaina šiandie prilygs
ta buvusiai 1926 metų kai
nai, kai darbininkams buvo
mokamas didesnis atlygini
mas, kai nebūta didelių fe
deralinių taksų.

Naprapaias yra kaltas

Washington parko tvenki
Apskrities teisme “jury”
ny įlūžus ledui nuskendo pripažino kaltu naprapatą
negriukas William Russell, Otto J. Mueller, 6931 So.
9 m. amž. Kitoj vietoj į Loomis gt., kurs neturėda
tvenkinį susmuko trys kiti mas jokių valstybinių “laisberniukai. Bet jie išvaduoti. ! nių” gydytojavo.

A Bum Banker

“THAT LITTLE GAME”
L,
y

Ketvirtadienis, kovo 12, 1942

]
You bHOULtl
HA'/E marked
That ohe Plūs.
UETS SEE HOU/
Youve MARKEDIT,-

Bnou/N .ONE/DOC,
one,- smith Tuo,
on is THAT OME ,IS THtS meaht to
Be Scratched

Katalikai kviečiami pasi
klausyti kas sekmadienį per
radiją per pusvalandį vyk
domos programos vardu
“Avė
Maria”. Programa
transliuojama iš radio sto
ties WHIP, 1520 kilo. nuo
3:00 iki 3:30 popiet, Lawrence N. Daleiden & Co
krautuvės, 218 W. Madison
gt., Chicago, lėšomis.

%

Lietuviai demokratai
pradės kampaniją
A. G. Kumskis, Lietuvių
Demokratų Lygos Cook ap
skrity prezidentas, praneša,
kad lietuvių demokratų po
litinė kampanija oficialiai
bus pradėta kovo 15 d., sek
madienį popiet, specialiu mi
tingu Darius Girėnas Ame
rican Legion salėje, 4416
So. Western avė.
Vyriausioji
kampanijos
buveinė bus atidaryta kovo
16 d., pirmadienį, 6825 So.
IVestern avė.

Teisėjas įspėja

motinas
Kriminalinių bylų teisme
teisėjas R. J. Dunne kalbė
jo Illinois Moterų Klubų fe
deracijos 30-iai narių. Jis
pareiškė, kad motinų parei
ga yra giliau susirūpinti
savo vaikų likimu ir padėti
autoritetams sustabdyti jau
nuolių polinkį į piktadary
bes, kurios Chicagoj visu
smarkumu plinta. Tuo klau
simu daugiau turi rūpintis
tėvai, negu kas kitas. Jau
nuoliai turi būti žmoniškiau
auklėjami namie, bet ne bau
sminėse įstaigose, sakė teiTėjas.

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES
OREITUI

I

OMLY
BooGHT

ONCE •
V/rtATTA
You MEAN?
You’ve Got
IT AcL
B All-e D

patrinkite su Musterole. Iš
braukimas su ftluo “CounterIrrltant” aktualiai gelbėja Ir
gydo skaudančius musculua.

A*», let
GEORGB

j mu

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

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS
Z
and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams
Mokame
31/2% Dividendus

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS
"DRAUGO" RASTINĖJE
PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
KONSTANTAS J. SAVICKAS

Geresnis negu “mnstard plaster”I Daromas 8-Jtj stiprumų.

HE*S 6OT
BRAinS

palengvinimui —

X * (klausimo ženklas).
Kuris yra seniausias Ame
rikos lietuvių laikraštinin
kas? Tikėsite, ar ne, bet mes
savo tarpe turime asmenį,
kuris jau 45 metai kai dar
buojasi žurnalistikoj, tai yra dirba laikraštininkystės
darbą. Sekmadienį, kovo 15
X $1,000.00 U. S. Defense d., Little Bohemia restora
Bonds bus duodami laimin ne, DKK nariai pagerbs jį
giems per šių metų “Drau savo metiniam bankiete. Pla
go” Labor Day pikniką Vy čiau apie jį bus šeštadienio
tauto parke. Tik pagalvoki “Drauge”.
te: tūkstantis dolerių United
X Eduardas Guokas, sū
States Defense Bonais. Tai
nus Jono ir Veronikos Guobent dovana!
kų (bulvariškių), adr. 4508
X V. Shilingas, Vyčių W. West End, kuris buvo
spaustuvės manageris, grei liuosnoriu įstojęs Dėdės Ša
tu laiku vyksta į kariuome- mo kariuomenėn, anot gau
nę. Dabar Vyčiams yra di tos oficialės žinios, žuvo
delis galvosūkis su spaus kare sausio 22-trą dieną
tuvės užvaizdą.
Tolimuose Vakaruose. Tėvai
X Antanas Kazlauskas, liūdi savo mylimo sūnaus
žinomas išradėjas, išvyksta į Eduardo; taip pat liūdi ir jo
į Sacred Heart Sanitarium, i sesutė Bronytė ir broliukas
Milwaukee, Wis., kur išbus . Jonukas ir podraug visi gi
iki Velykų. A. Kazlauskas minės ir draugai.
yra dr. J. Simonaičio prie X “Chipex” žodis dauge
žiūroje.
liui jau yra girdėtas. Jis
X Beneta Cicienienė, ži reiškia “Chicagoland Philanoma Town of Lake veikėja telic Exhibition”. Tai bus
ir DKK narė, kovo 6 d. gim kovo 20, 21 ir 22 dd., Mor
tadienio proga turėjo daug rison Hotel, prie Clark ir
viešnių kurios ją sveikino Madison Sts. Parodoj bus
išstatyta per 400 rėmų įvai
ir apdovanojo.
rių šalių pašto ženklų. Mo
X Julius Radišauskas, kyklų vaikams penktadienį
tarnaująs Dėdės Šamo oro nuo 6 iki 9 vai. vakaro, šeš
laivyne, šiomis dienomis bu tadienį nuo 10 vai. ryto iki
vo parvykęs į svečius pas 6 vai. vakaro ir sekmadie
tėvus, gyvenančius No. Side. nį nuo pietų iki 6 vai. va
X Adv. Tarutis, kuris tu karo įėjimas nemokamas.
ri savo centrinį ofisą Bridge Paroda bus visais atžvilgiais
porte, reiškia nepaprastą su įdomi.
sidomėjimą lietuviška dra
SKELBKITfcS “DRAUGE M
maturgija.
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Dideliu Barabanų. matų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Barsbsnų se
tų. greiti pėčinlal ,1Cymbols" ir
“Cymbol Ho'ders" kur tik reika
lingi. "Bl-Poy after beat Pėdais”
benami Ir orkestroma Trūboo,
darinėta'., Rajraphonal. Trombo
nai "Standard" Mdlrbysčlų. Smulkoa, Callos, Strflnlnlal Baaal. Gul
tam!. Banjoa. strflnų. Ir "caaes".
“m'/uth pleces”, "mute reeds". Ir
m'rzlkos stovikMa.
Pilnas pnsltinklmas smulkoms smlčėlų Ir
"etees". Pataisome Ir atnaujina
me visokių (Mdlrbysčlų phonografus ar Jų dalis.

A. B.a

DRFMMERH SERVICE
• 14 Maiwrll Ntreel, Chicago

Bavęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė
jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir
duoti atsakymus liečiant klausimas apie Income Taksus.
P-nas Savickas bus “Draugo’* raštinėje iki Kovo 16
dieną, nno 2-tros vai. popiet iki 7-tos vai. vakare. Išpil
dymas, paprastos formos, vienas doleris — kitos priei
nama kaina.
Kiekvienas tari turėti savo skaitlines pilnai padaręs
iš anksto.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis,
kario įplaukos bnvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuošimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, ata
kų Ir 1.1, per 1941 metus;
b) Vedę žmonės, kurtų įplaukos buvo virš $1,500.00,
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;
c) Biznieriai turi išpildyti b'ankas, jeigu įplaukos
(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.
Income Tax blankos turi būti išpildytos ir priduotos
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.

