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... “and tEat government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Brazilu Sostinei Riaušės Prieš Nacius

J. čikaginis

Griauna pastatui

TŪKSTANČIAI BRAZILŲ UŽPUOLĖ
NACIŲ KRAUTUVES SOSTINĖJE

Japonų laivų
Spaudoje pasirodė balan
sas — kokie vokiečių vieš dideli nuostoliai
patavimo rezultatai buvo
LICDNAS BALANSAS

iki pereitų metų pabaigos.
Riaušės prieš nacius dėl vokiečių
Canberra, kovo 12 d. —
Kaip skelbia “The Polish
Bw
Review” No. 3 Jugoslavijoje Po dviejų dienų smarkių
submarinų žygių prieš Brazilijos laivus
vokiečiai sušaudė ar pako- atakų ant Japonijos okupuo
rė 6,280 žmonių (neskaitant
Naujosios Gvinėjos vie
* Rio de Jajieiro, kovo 12 d., lis brazilų pykčio teko ir
tų,
kur
palikta invazijos ar
— {pykinti nacių submarinų , japonų įstaigoms.
žuvusių partizaniškose kau
veiksmų prieš Brazilijos lai-; Negalėdama minios iŠ*
tynėse), Graikijoje — 921 mados sunaikintos liekanos
nužudė bulgarai, be to į Vosugriautos bazės, šiandie
vos brazilai šiandie suruošė klaidyti policija kreipės į
kietiją darbams, buvo de- AustrahJa skubiai organiriaušes Rio de Janeiro, kur kariuomenę. Tačiau, kui at
portuota 3,00 graikų, Pran- ZU0Ja savo PaJeSas kovoms
daugiausia nukentėjo vokie vyko pilnai ginkluoti ka
cūzijoje 250 nužudyta ir i Pnes Salimt* jaP°n4 invazičių biznio įstaigos, nors da- riuomenės būriai, minia pa
62,000 išvežta darbams, o .
.
darė nemaža nuostolio.
daugelio tūkstančių likimas! Salamaua ir Lae, užimtuo
nežinomas, iš Belgijos dar se japonų uostuose Naujoje
Rio de Ja neiro, kovo 12
bams į Vokietiją buvo išga Gvinėjoje, sunaikinta hanga
d. — Brazilijos prezidentas
Getulio Vargas šiandie įsabenta 200,000, Olandijoje — rai ir aerodromai ir prie
|Z
■!
■kė konfiskuoti dalinai ašies
60 nužudyta, 400 mirė lage Naujosios Gvinėjos ir New
riuose ir apie 120,000 išga Britain salų sunaikinta bent
l\9riDU llirOSfi
piliečių
ir firmų nuosavybes
įr finanginiu8 ištekiius
benta darbams. Danijoje nu trylika Japonijos laivų.
Tai pirmasis Brazilijos žy
žudytųjų skaičius nežino Nėra žinių apie laivyną
.
.
i
r'DrautM" Acmo telephoto)
mas, darbams išvežta 40,Washingtonas, kovo 12 d. , gis prieš ašies valstybės atAnksčiau buvo paskelbta,
Armijos inžinierių vadovybėje Panamoi kanalo juostoje išgriaujami mažai kam rei — Laivynas šiandie paskel- , silyginant už nuskandini ną
000, Norvegijoje nužudyta
jog
japonai
organizuoja
nau
kalingi pastatai. Tas daroma strateginiais sumetimais. Nes per atakas jei priešui bė, jog Karibų jūrose apšau Brazilijos prekybinių la.zų
14 (paskutiniu metu aukų
skaičius gausesnis), išvežtą ją armadą invazijai bet pas pavyktų uždegti vieną kitą pastatą, jie su žinotų, kur yra kanalo vaga.
dyti torpedomis du vidutinio ir manoma, jog tai pirmieji
kutiniuoju
laiku
paskelbta,
darbams 1,400, Lenkijoje sū
dydžio britų tankeriai ir vie žygiai, kurie vėliau gali pa
jog nesą jokių žinių apie an
tapti tikruoju karo paskelbi
šaudyta ar pakarta 82,000,
nas Švedijos freiteris.
trąją galingą japonų laivų Indija nepatenkinta
deportuota darbams 1,200,
Laivynas nepaskelbė ar mu. Diplomatinius santy
grupę, apie kurią buvo pas
000, daug mirė lageriuose, kelbta esant netoli Port Mo
laivai nuskandinti ir sniul kius su Japonija, Vokie sija
W.
Churchill
japonų
atakas
Čekoslovakijoje civilių su
kesnių žinių apie įvykį kol ir Italija brazilai nutraukė
resby, Naujosios Gvinėjos
sausio 28 d,
šaudyta ar pakarta 509, iš
kas neturima.
sostinės.
pareiškimu
Chungkingas,
kovo
12
d.
—
Ašies , piliečių ir firmų
vežta darbams j Vokietiją
Nuskandinta U. S. Freiteris
Manoma,
jog australų
Kinijos karo pranešimai
Havana, kovo 12 d. — nuosavybių ir išteklių kon
— 219,000.
aviacijos dideli padarytieji
New Delhi, Indija, kovo
šiandie paskelbė apie smar šiandie leista paskelbti, jog fiskavimas, pasak pareiški
japonams smūgiai sunaikinę 12 d. — Patikimi šaltiniai
prie mo, būsią garantija prieš
sovietai kias kovas prieš japonus paskutiniuoju laiku
ankstesniuosius japonų pla pareiškia,
jog
Anglijos
EUROPA PRADEDA
bet kokius Vokietijos, Itali
nus. Šiose atakose dalyvavo premjero Churchillo pažade frontan pasiuntė 1,500.000, Shantungo provincijoje ir Puerto Plata, Dominicos re jos ar Japonijos padarytus
spublikoa,
nuskandintas
gar
Gydytojų apskaičiavimu ir didieji Amerikos bomba jimas Indijai dominijos tei kariuomenėn pietiniam fron prie Siangshan uosto, Che- laivis Oregon, kuria prikiau ar galimus padaryti Bai idi
pasiųsta kiang provincijos pajūryje.
siu no karo priimtas labai te. Kariuomenė
suaugęs žmogus turi kasdie nešiai.
Apskaičiuojami, jog Shan sęs West Indies Fruit kom lijai nuostolius.
Charkovo, Stalių o ir TaganKai kurie sluogsniai pa mielai.
ną gauti maisto, kurs suda
tungo provincijon japonai panijai.
banoma, jog ir musulmo rogo frontosna.
rytų 2,400 kolorijų (kolori- reiškia, jog japonams artė
Dešims
išsigelbėjusiųjų Burmoje kovos
pasiuntę apie 30,000 kariuo
ja — mediciniškas vienetas jant prie Australijos, jų lai nai ir indusai tikėjosi, kad
•
atgabenta
į
Baracoa,
Cuta
menės, kad sunaikintų ki ir manoma, jog kiti šešioli
pagal tą, kiek kokia me vynas susilauks dar didės jiems tuojau bu3 pasiūlyta
aptilusios
Maskva, kovo 12 d. — nų partizanus. Iki šiol gau
nepriklausomybė, bet jiems
džiaga šilimos suteik’a). Vo nių nuostolių
ka
išlaipinta Puerto Plata
Pranešimai
iš
fronto
šian

tepatarta palaukti.
kietijoje gi žmonės gauna
Port Moresby
tieji pranešimai pabrėžia,
Londonas, kovo 12 d. —
Tuo pačiu laiku ir Granhi die skelbia, jog rusų kariuo jog japonams nepavykę pa šeši ilgelbėta
1,200 kolorijų,
Lenkijoje
Britų
bombanešiai, veikda
New London, Conn., ko
Tuo tarpu japonų aviaci- garsusis indų vadas, pareis menė pralaužė sutvirtintas imti kitų įsitvirtinimų, nors
600, Graikijoje — 250. Šias
vo 12 d. — čia šiandie išlai mi iš naujųjų bazių centri
žinias skelbdami lenkai gal Ja> matomai norėdama pa kė, jog jis nematąs, kad vokiečių linijas pietiniam
pažymima,
kad
abiem
pu

pinta šeši nuskandinta Cay- nė Burmoj, šiandie pravedė
klek ir perdeda, bet kad Eu- ruošti kelią savo laivynui, šiuo ministerio pirmininko fronte, nukovė 2,000 vokie sėm padaryta
milžiniškų ru laivo įgulos nariai ir ke naują smarkią ataką an ja
ropą pradeda kamuoti neda tebe bombarduoj a Port Mo Dareiškimu būtų išrišamas čių ir užėmė dvi svarbias nuostolių.
leivio lavonas. Įgulos nariai ponų okupuoto Moulmcin
pozicijas.
teklių, vargo ir skurdo šmė resby, kurį vakar japonų klausimas.
Kariniai
sluogsniai
įsitiki
sunkiai nukentėję nuo šal uosto. Ataka pravesta va
bombanešiai
bombardavo
Tačiau manoma, jog Indi
kla — tai faktas.
Kontratakoms
vokiečiai nę. kad netrukus japonai
kar ir labiausiai sukoncendienos metu.
jos gyventojai yra pasiryžę pasiuntę savo rezervų, bet puls pietinę ir šiaurine Can čio ir jūros, šie išgelbėtieji
šeši
jūrininkai
yra
išlikę
iš
i truota ant priešo pozicijų.
Tačiau australai pareis kovoti prieš japonus.
jos nepavykusios. Šios ko- ton-Hankow geležinkelio da- 21, kurie žuvo jūroje kartu 1 Paskutiniuoju laiku Bur36 KARTUS
kia, kad bombanešiai buvę
voos nusitęsė per dvi diekad tuo būdu priverstų su laivu sekmadienio vaka moje kovos aptilo, bet Lon
PASMERKTAS MIRTI
priiversti pasilikti labai au
nas.
dono kariniai sluogsniai pa
kinus pasitraukti ir iiš tos re.
UŽ VIŠTŲ VOGIMU
kštai.
linijos centro. Tai reikštų Laivynas taip pat paskelbė reiškia, jog neabejotinai ko
Lenkų tautybės vyras
Žuvo 49,700 nacių
Visi australų orlaiviai sek
japonu ofensvvą prieš Chan kad iki šiol dar nesurasta vos centrinėj Burmoj netru
Kretka už vištų vogimą ap-Į mingai grįžo iš savo atakų,
Specialus rusų komunika gsha ir Shiukwan ir jei ji tris-dešimt aštuonių vyrų, kus vėl prasidės. Centrinėj
temdymo metu ir už nešioji- j nors japonų kovos orlaiviaii
tas pareiškia, jog Kalinino pavvktų, tada japonams bū moterų ir vaikų kurie vyko Burmoj šiuo metu britų ka
mą šautuvo pasmerktas mir stengėsi pravesti
kovas.
|
fronte
tarp vasario 5 dienos tu laisvas susisiekimas vi nuskandintuoju laivu.
riuomenė susijungė su Ki
ti 36 kartus Mirs jisai vieną Atakose pašauta vienas ja
ir
kovo
8
dienos
žuvo
49,700
nijos kariuomene bendroms
Canberra,
kovo
12
d.
—
soj
pietinėj
dalyje.
kart — tai tiesą, bet kad ponų kovos orlaivis.
vokiečių
kareivių.
kovoms prieš japonus.
Premjeras
John
Curtin
šian
lenkų galvos po kieta vokie
die paskelbė, jog Australija
Krausto gyventojus Pranešimai iš Chungkingo
Rusų pranešimai taip pat
čių valdžia dabar kintą kai
siunčianti
maistą
japonų
pareiškia, jog į šiaurę nuo
kad
visa
eilė
belgų
karių
skelbia apie laimėjimus Le
viščiukų tai irgi tiesa.
okupuotam
Singapurui,
kad
Pegu japonai pradėję kastis
iš Ceylon salos
bus Anglijoje paruoštą para
•
ningrado ir Smolensko fron
apkasus. Tuo tarpu ameri
šiutistų uždaviniams.
Jie tuo būdu būtų užtikrinta tuose.
kietis Įeit. gen. Joseph W.
GILTINE SIAUTĖ
bus išmokyti vartoti dinami suimtųjų australų Singapū
Colombo, Ceylonas, kovo Stilwell, kuris paskirtas
Staraja Rusa apylinkėj
LIETUVOS SOSTINĖJE
tą, sprogdinti tiltus ir kituc re išlaikymas.
Wa8hingtona8, kovo 12 d. 12 U. — Adm. Sir Goeffrey Chiang Kaisheko generali
Premjeras pareiškė, jog apsuptajai vokiečių kariuo
Ir užsienio spaudos agen karo metu svarbius dalykus
menei
pradeda
trūkti
mais— Karo departamentas vie Layton šiandie ėmės pirmų- nio štabo viršininku, atvyko
tūros pranešė apie Vilniuje Britai ruošiasi ofenzyvai į Australijai pranešta, kad i
bus ; to ir naciai esą priversti name trumpiausių savo ko jų žygių, kad iškraustytų Burmon, kad apžiūrėtų fron
maistas
siautusią šiltinę. Kovojant žemyną ir visų pirma nori siunčiamas
maitintis akliena.
munikatų pareiškė, jog ko civilius gyventojus iš Ceylo- to pozicijas.
naudojamas
ne
australams
su epidemija visos bažny- turėti parašiutistų iš to
vo Bataan pusiasalyje iki I no salos, į pietinę Indiją.
čios uždarytos. Krikštynos, krašto žmonių, kur bus pir- kaliniams, bet ir vietos gy Rusus atmušę
Atakavo baZGS
ventojams
ir
kad
maistą
pa

šiol dar neprasidėjusios.
vestuvės, laidotuvės bažny- mosios atakos.
Japonų atakų pavojui kas
Berlynas, kovo 12 d. —
skirstys patys japonai.
Tai jau ketvirtoji paeiliui
čioje tebuvo galima atlikti i •
Oficialus
vokiečių radio pa diena, kai iš Filipinų prane 1 dien didėjant admirolas įsa- Šiam©
Londone reiškiamas nusi
tik su specialiu policijos lei
kė visiems asmenims, kurie
„
.
stebėjimas, nes tai pirmą skelbė, jog karo vadovybė šama, kad Bataan pusiasaly I nėra nuolatiniai Ceylono gy „ Bangkok. Siamas, kovo 12
dimu ir jose negalėjo dau GYVYBES GESTA
sykį žmonijos istorijoje, kad pranešusi, kad visame rytų je esą ramu.
i
j. v
v- id. — Siamo radio šiandie
giau dalyvauti, kaip 30 as KAIP LIEPSNELES
! yentoja. .r kurie nedirba bu
kelbė j
6iandie „ val
fronte
sovietų
kariuomenė
valstybė
siųstų
maistą
tie

Jei
tiesą
ką
skelbią
lenkų
menų. Gyventojai turėjo pa
finose
karo
dirbtuvėse
kaip
ryto
iešo
dakelti nemažai nemalonumų, informacijų biuletenis, neto- siog okupuotuosna svetimos pravedusi smarkias atakas orlaivių pavojus
, galima greičiau išvykti.
i |įny8 įžygiavo Siaman į šiau
nes sanitariniai daliniai lau-į H Pinsko ir Kobrino vokie- valstybės kraštuosna. Rau- ant vokiečių pozicijų, bet
----------------------------- -—-— 1 rę nuo Chiengmai.
kė net privačius butus ir vi-! čiai sušaudė tūkstančius žy- donojo Kryžiaus atstovai j jos visos buvusios atmuš- Vichy paskelbta
pareiškia
nieko
panašaus
tos.
Washingtonas, kovo 12 d.' Pasak radio, Siamo kasi žmonės įtariami, kad turi
Toliau — iš 1,500 lenkų,
Vichy, kovo 12 d. — Pra — Pranešama, jog Ameri- riuomenė “tuojau juos puonešvarių vabzdžių buvo de- j nusiųstų į Nanthenseno la- nesą girdėję.
gėrius,
mirė
1,250,
buvo
iš

nešama,
jog po keliolikos kos bombanešiai sunaikino lė” ir kova tęsės per dvi
zinfekuojami.
valandas.
Roma,
kovo
12
d.
—
Ko
leista 200, dar lageriuose
Tokijo, kovo 12 d. — Ja
•
mėnesių vakar naktį, polici septynis japonų laivus.
pasiliko 50. Nedaug kuo ge- j ponų radio paskelbė, jog Ja mos radio paskelbė, jog Vi jos įsakymu Vichy paskelb- -------------------------------------- Skelbiama, jog "priešo
RUOŠIA PARAAIUTISTUS resni ir bolševikų lageriai. ponijos seimui pranešta kad duržemio jūroje pataikinta ta pilnutinis blackoutas
nakti dėl nepaskelbtų prie kariuomenė išsklaidyta ir
ATAKOMS EUROPON
Rudieji ir raudonieji bude sąjungininkų laivynas nuo trims britų kruzeriams, ku i Paskutiniuoju laiku prieš- žasčių, policija įsakė vi pasitraukė, palikdama skal
Belgų vyriausybė susitarė liai skerdžia žmones iš pe karo pradžios suėmę virš rių vienas gal būt nuskan-1 jrlaivinė apsauga Vichy bu siems gyventojams užgęsin-j čių nukautų ir sužeistų ir
su britų karine vadovybe, ties.
dintas.
210,000 karo belaisvių.
kiekį karo reikmenų’’.
/o sušvelnintą, bet pereitą ti šviesas.

Torpedavo laivus
jūrose

Pusantro milijonoKinai atmušė
rūsy fronte
kovo

Londonas,

Pranešama,

*

12

d.

jag

BADAUTI

Australija siunčia
maistą Singapuran

Bataan fronte
vis ramu

DRAUGAS

8

t

f
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TARĖSI SU PREZIDENTU

1$ DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

rengimo, kuriame kas kitas
galėtų jį viršyti pardavime
tikietų ir sukolektavime au
kų. Taip pat Banonienė, Šku
lienė, B. Petkienė daug dar
buojasi. Jos pirmutinės su
daro planus, sumanymus ir
visuomet ką sumano tai dir
'
Noriu nors trumnai apra
šyti apie Šv. Pranciškaus ba kol darbas gerai esti at
liktas. žodžiu, jos palaiko
,
Vienuolyno Rėmėjų darbuo
skyriaus
gyvybę.
tę. Jau 18-ka metų, kaip
Pastaruoju laiku narių
7-tas skyrius gyvuoja. Per
tuos metus rėmėjai įvairiais skaičius buvo žymiai sumabūdais padarė kasmet Šv. i žejęs, bet pasidarbavimu
l'J’rauKafl" Actu*. teiepūoio.
Pranciškaus vienuolynui ne- perdėtinės sesers M. Rožės
Adm. E. J. King (kairėje), U. S laivyno vyriausias
mažiau kaip 500 dolerių. Ta ir Petkienės, gauta 8 nau
suma pinigų rodo, kad rė jos narės, būtent: M. Pet vadas; adm. T. C. Hart, (dešinėje) pasitraukęs iš tar
mėjai gyvuoja ir nenuilstan kienė, A. Sailienė, R. Valat- nybos buvęs sąjungininkų laivynų vadas pietvakari
čiai darbuojasi kilniam tiks kevičienė, P. Medonienėt A. niam Pacifike,' ir laivyno departamento sekretorius
Plungienė, H. Billings, A. Frank Knox apleidžia Baltuosius Rūmus po pasitarimų
lui.
Nors mūsų skyrius narė- Jacobs ir kelios svetimtan- su prezidentu.
•r
mis nėra skaitlingas, bet' t®8- Visos jaunos, darbščios
visi rėmėjai tikrai iš širdies
Jau gražiai pasidarbavo
remia kiekvieną darbą ne • pereitą pikniką. Darbuojasi
tik darbais, bet ir aukomis. 1
būsiančiam vakarui.
vęs parapijos varpininkas
Mūsų skyriaus dvasios va-; Kiekviena motina, kurios
Andrius
Maculevičius Ganc.. *
das kun. J. Čižauskas suor-i vaikai lanko, arba lankė Šv.
Praeitą sekmadienį
grena įsimetė į koją ir pra
ganizavo tą skyrių ir prie { Jurgio mokyklą, turėtų pri j neužtektinai pasirodė Šv. eitą šeštadienį gydytojai
kiekvienos progos aukomis klausyti prie rėmėjų, nes Vardo draugija. Galėtų jų gelbėdami gyvybę, turėjo
jį remia. Be to, kas met dria Šv: Pranciškaus
sesutės daugiau prteiti prie šv. Ko-|jam virš kelio koją nupiau_
daug
pasišvenčia
mūsų
vai munijos, bet džiugu, kad ti.
da dykai savo daržą skyr.
piknikams. Seserys ir rėmė- kūčių labui. Ypatingai jos visgi dar gyvuoja.
‘ Nelaimingajam giminės ir
jos džiaugiasi turėdami to-i deda pastangų, kad mūsų Sodalietės
Mergaitės, priklausančios draugai labai daug užuojaukį stambų rėmėją. Ir mūsų1 vaikučiai taptų gerais kaPa’
parapijos biznieriai sykį į j talikais ir tėvynainiais. Pir- Sv. M. P. Sodalieijai, vargs- tos Parods ir dau&
sisiūlė
savo
kraujo
duoti.
v
metus suaukoja valgių ir; mieji vaikučių mokyklos ta su išsimokinimu vaidini
gėrimo piknikams ir už tą žingsniai
yra sunkiausi mo, bet dar nepasidavė neb,- Davė sūnus Albinas.
mūsų skyrius jiems dėkin- moksle, nes medžiaga žalia. vilčiai.
Sveiksta Tubinienė ir JanKiek tai reikalauja kantry
gas.
Labai sunkiai serga bu- čauskienė.
Rap.
Mūsų skyriuje randasi tik bės, darbo ir pasišventimo.
rai pasišventusių narių, kaip Bet jos niekam nesiskun d. 7:30 vai. vakare Šv. Jur riau. Taipgi geriau jaučiasi
tai K. Degutis, kuris visuo džia. Už tai kiekviena mo- gio parapijos svetainėje.
Izabelė Gudinienė.
met stovi pirmoje vietoje įtina turėtų laikyti sau už
Bus gražių dovanų. Pel
Linkime greitos sveikatos
pasidarbavime. Nėra to pa-1 priedermę tapti Šv. Pran- į nas eina kilniai* įstaigai rem
visiems.
’
P. M. M.
— .....• • - -.................. -- -— ciškaus Vienuolyno Rėmėjų ti.

Iv. Pranciškaus
Vienuolyno Rėmėju
skyrius gražiai
gyvuoja

NIAGARA FALLS, NEW YORK

Šv. Vardo draugija

A

.*
C

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

Komisija nuoširdžiai kvie SKELBKiTfiS “DRAUGE”
čia visus atsilankyti ir pa
šventimą.
Kurios motinos remti pramogą seserų Prannegali priklausyti, privalė- ciškiečių vienuolyno reika
Būkite malonūs
tų bent rėmėjų parengimus
SAVO AKIMSI
lams.
paremti.
TIK Ylemi pore ekiu vlaam

gr-

Kauliukais lošimas ir kor- j
Newark, N. J. — Švč. Tre tavimas bus kovo 15 d. šv.
jybės parap. bažnyčioje — Jurgio svetainėje 7 vai. va
kovo 11 iki 19 d. — kun. kare. Visas pelnas eis šv.
Jonas Jančius, M.I.C.
Pranciškaus vienuolynui. Tu

Kovo 11 d. yra kun. J. Čižausko gimimo diena. Ta
proga sveikiname mūsų kle
boną ir linkime stiprios svei
katos ir ilgiausių metų.

Plttaton, Pa. - Sv. Kaži
dau« Sra4h» dov<ul'i
Kviečiame
visus atsilanSerga Susivienymo 171
ifciero parap. bažnyčioje —
Narė
kyti.
kp. nariai: Kybartas ir Bunnuo kovo 15 iki 1? d. —dza; Lietuvos Dukterų drau
kun. P. Malinauskas. M.I.C.

vedimui. Bangotit Jee. letadaml
lAekeemlneOtl Jee modernlAkleaale
metode, kurių regSJlmo mokelee
geli aatelkU.

8B MOTAI PATYRIMO
pririnkime akintų, karte padalina
vlaų aklų įtempimų.

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

Tel.:

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRHtOL’IS

(steigta lt* 1 I

MONroe 2734.

Atalneškite Sj skelbimą tr gausite
dykai C. C. Eye Glass Cleaning

DR. VAITUSH, OPT.

Solutlon.

LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
(O-IOCIA I.IHTAM
LIETUVIS

DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
atsako mlngai ui
prieinamą kainą.

Hutlri 20 melų praktikavimu aklų
taisyme Ir gydyme
GERAI BRITAI K IRTI AKINIAI
pataUys kreivas akla, trum paregyate
tr toliregyete;
palengvins aklų įtempimų, p rakai ln*
galvos skaudėjimų, svaigimų Ir aklų
kartų.
MODERNIfiKlAUSl, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Special* atyda atkreipiama J valkų
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. SELMA SODEIKA,
O.

D.

IŠTIRINfiJA

AKIS

AKINIUS

PRITAIKINA

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

3088

DR. V. A. ŠIMKUS

IR ARINIUS PRITAIKO

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

744 YVest 35th Street

3147 S. Halsted St.*, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4

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

Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS:

2158 YVest Cermak Road

Ofisas ir Rezidencija:

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio- ir ketvirtadienio
vakarais.

Ofiso teL CANaI 2345

2155 YVest Cermak Road

Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9

137

No.

Oak

Marion

Park,

Street

Illinois

Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue
Rea. taL: HEMloek 3150

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Avė., Cicero, IIL
Tel.: Cicero 7661

Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

DANTISTAS

Ofiso TeL................. VIRginia 1886

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tb Street

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

ADVOKATAI

HEMloek 5849

ADVOKATAS

(Uetavių ▲aditerijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moe iki
vai. vak.

So.

8-toe

TeL CALumet 6877
184 NO. LA SALLE ST.,
Room 9914
TaL Stota 7572

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

I

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS

DR. A. W. PRUSIS

DR. S. R. PALUTSIS

DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIGONIUS PRIIMA:

YVestern Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 8 vai. Vak 7 Ud
Nedėlilmia pagal sutartj.

DR. AL. RAČKUS
1853 YVest 35th Street

PETER T. BRAZIS
WHITNEY E. TARUTIS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757

ANTRAS OFISAS
Tel. CANaI 7171

DR. G. VEZELIS

Telefonas:

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

2017 So. YVestern Avė.

Tel. YARda 2246

(Prie kampo Lake St)

3118 SO. HALSTED ST.

OFISO VALANDOS
Keedlen 8:00 a. m. Iki 8.88 p. m.
Tred. ir Mt: »:•• a m. Iki
T:S8 p. m.

Ine

Not

230 S. Halsted St., prie Jackson

TARDS

1801 So. Ashland Avenue
Kempes 18-toe

CHAPMAN OPTICAI, CO.

4712 So. Ashland Avė.

CENTRINIS OriflAS:

rekefonoa OANAL MM —Ohkncn

Jfts dabar galite' pirkti vieno
arba
dvigubinio regėjimo akinius, prltalklntUH ki alinusiuose frėmuoae.
nu
aklų
lėfKznrn i nav llmu. viską
ų* « g?
už tiktai .....................
ARCWAY AKINIAI.
viso
1 <> < >
Ne maliau —nedaugiau. . .

Į Šv. Kazimiero parapijos
Telefonas:
svetainę 10 d. kovo atvežė
didelę balsavimo mašiną..
Calumet 4591
Sekmadieniais pagal sutarti.
Šįmet primary balsavimai
DEL RADIO PATAISYMO
bus kitaip tvarkomai. BirPASAUKITE:
TeL VAKDS 1373
miau būdavo pilietis padėjo
kryžiuką po kandidato var
du ir baigta. Dabar bus bal
LIETUVIAI DAKTARAI
suojama mašinomis. Balsuo
ti mašinomis reikia mokėti.
Tel. YARds 3146
Kurie ne mokės
balsuoti,
DANTISTAS
tiems bus aiškinama.
1446
So.
49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visi, kurie tik turi teisę

OPTOMETRISTAI

DR. T. DUNDULIS

«

Garės lietuvių šv. Kazi
miero parapija, mokykla ir
viena vyrų pašalpinė Šv. Ka
zimiero draugija gražiai ap
vaikščiojo savo globėjo šv.
Kazimiero šventę kovo 8 d.
Iškilmės baigtos vakare.
Mišparus laikė kun. J. Paškauskas iš Roseland, o pa
mokslą pasakė kun. Deks
nys taip pat Chicago.
Kaip rytą per sumą, taip
ir vakare per mišparus baž
nyčia buvo pilna žmonių ir
daugelis priėjo prie šv. Ko
munijos. Į mišparus atsilan
kė mažiau žmonių dėl to,
kad vakare mūs miestą iš
tiko sniego pūga.

balsuoti, lai iš anksto atei
na į lietuvių parapijos sve
tainę ir susipažįsta su bal
savimo mašina. Kad nereik
tų gailėtis dėl nežinojimo.
Balsavimai bus gegužės 5
d.
Korespondentas

gijos narės: O. Tamašaus
Roseland, Chicago, III —
kienė, M. Paulauskienė ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visų šventųjų parap. baž
M. Simanavienė; Moterų Są
“
Bunco
”
ir
“
Pinochle
”
1913 So. Halsted St.
nyčioje *— nuo kovo 16 d.
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
jungos
54
kp.
narė
Ant.
Bla

žaidimą
rengia
Šv.
PrancišAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
iki 22 d. (jaunimui) — kun.
ir pagal sutart;.
ževičienė
buvo
sunkiai
sukaus
Vienuolyno
Rėmėjų
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Antanas Mažukna, M.I.C.
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiso tel. VTRginia 0036
Res. telefonas SEEley 0434.
Norvrood, Mass _
gv J Draugija nedėlioj, kovo 15;Sižeidus. Dabar jaučiasi ge
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
TeL Cicero 1484
Jurgio parap. bažnyčioje —
6924 So. VVestern Avė.
nuo kovo 16 iki 22 d. —1
BVDUHHIBO UI EVfOLAaAD
Chicago, III.
kun. Kazimieras Rėklaitis,
4157 Arcfier Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I
OFISO VALANDOS:
M.I.C.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Kamp. 15tos gat. Ir 49th C t.
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
OFISO VALANDOS:
Bayonne, N. J. — šv, My
Lbmaram (Lincoln saiB*
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
kolo parap. bažnyčioje* —
Res. 6958 So. Talman Avė.
ir pngul sutartį.
«NO OTHCN. IMRROVtMEMT THAT MASOM
Trečiadieniais ir fteėtadienio vaka
Res. Tel. GROvehilI 0617
CAN JUSTIFY Ut IN H0PIN6 F0ft.,CAN IUUAL
Res. 1625 So. 50th Avenue
nuo 11 iki 19 kovo — kun.
rais pagal sutartį.
Office
toL
HEMloek
4848
IN UTIllTY TUI RAILR0AM*
TeL Cicero 1484
Andrius Naudžiūnas, M.I.C.
Tel. OANal 6192
Chester, Pa. — Aušros
Vartų parap. bažnyčioje —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 23 iki 29 kovo — kun.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adomas Markūnas, M I.C.
Ketvirtad. ir Nedėliomis sn-ūtarui.
ig
2201 West Cermak Rd.
2500 YVest 63rd Street
2423 YVest Marąuette Rd. Valandos: 1-41 popiet ir 7—8 ▼. v
OFISO VALANDOS:
Cleveland, Ohlo — Nepa
REZIDENCIJA:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
zsu
6631 S. Callfornla Avė.
liaujamos Marijos Pagalbos
Taipgi pagal sutartį.
1 THAN »O MA CIHT
Tel REPnblic 7868
Ofiso telefonas PROspect 6737
or ALL UNITtO STATUS MA1L
pafap. bažnyčioje — nuo ko
Namu telefonas VTRrlnia 9421
H CAAAlto BY YNI AAILAOAOJ
PHYSICIAN AND SURGEON
vo 16 iki 22 d. (jaunimui)
TeL OANal 0957
Haa. tai.: PROspect 6659 Rez. Tel. LAFayette 0094
4645 So. Ashland Avenue
— kun. Antanas Ignotas,
OFI8O VALANDOS:
M.I.C.
Nuo 2 iki 4 rr nuo 6 iki 8 vai. vak.
Harrišon, N. 4. — Dievo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutartį.
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Motinos Sopulingosios par.
Office tel YARda 4787
4146 Archer Avenue
1821 So. Halsted Street
Namų tel. PROspect 1930
,\
bažnyčioje — nuo kovo 22
Ofiso Tel. LAFayette 3210
u.
Tel. YARda 5991.
Residencįja: 6600 Bo. Artesian Are.
|NI VOLU MI OF 8XFOkT F1Ul«HT
d. iki 29 d. — kun. Petras
Rea.: KENtvmM 6107.
Jeigu Neatsiliepia —
KANHID TO AMtICAN POttt 8Y TMt
VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 popiet
Malinauskas, M.I.C.
Rauk KEDzle 2868
miuofm m iMi-wrr«MT«MMiinoų
4 iki • ▼<!. rabatu
e* Ml*V-WM AFrkOJflMMTtlV TMI
Providence, R. I. — ŠV
VALANDOS:
SAMI Ai IN TNI RAK WAA YBA* «F
Kazimiero parap. bažnyčio
įeit. *
OeriAu ru teiftybė laimėti Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
je — nuo kovo 22 iki 29 —•
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 prkStninką, negu su melu Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
AitocuncN nt Mjtaie.N
mt
kun. Jonas Jančius, M.I.C.
drtugą.
Dr. V. Kudirka
Nedėliomia Pagal Susitarimų •
756 YVest 35th Street

East Side

t

Šv. Kazimiero šventė

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)
TeL MIDway 9880
Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo IU iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel. YARds 0994

Rec. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 ik> 12 vai. dienų.
TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524
Emergency — call MIDrvay 0001
Rea. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir uuo 6 iki 8 r. vak.
2408 YVest

63rd Street

Ofiso Ir Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. P. Z. ZALATORIS DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS

DR. A. J. BERTASH

PHYSICIAN and SURGEON

3343 8o. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien, IAkiriant Sekmadleniua —
nuo 2 Iki 4 vai. pSplat ir nuo 7 Iki
X:l0 vai vakarnln.
Rekm&dlenlata pajfal trualtarlmų

SKAITYKITE

“DRAUGI

D
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A.

mi “tautinės bendruomenės”
pagrindais, tai reikia atsi
minti, kad ta tautinė benI druomenė yra vokiečių tau' tinė bendruomenė. Pagaliau,
j reikia atkreipti dėmesį, kad
jaunuoliai bus siunčiami
darbams ne kur kitur, kaip
Vokietijos reicho komisa Vokietijon.
ras “Ostlandui” paskelbė
paraginimą jaunuoliams sto
ti į vokiečių organizaęijos
“darbo tarnybą’’. Šio komi
saro Lohsės atsišaukimo
tekstas skamba taip:
j ..Lietūkig..
kad

Gražiais pažadais
Lietuvos jaunimas
verbuojamas naciu
vergijon

A.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MIKALINA
MATKEVICIENfi
(|m> pirmu
|h> tėvais

Šiandieninis Lietuvos
ūkininku gyvenimas

“Užsirašykite reicho dar-1
bo tarnybai Vokietijos rei-l
che! Darbo tarnyba yra gar,
bės tarnyba! Reicho darbo
tarnyba tautinės bendruo
menės dvasia išauklėja jau
niems vyrams tikrą darbo
pažiūrą. Fizinis darbas, spor!
tas, mokymas ir draugišku
mas išugdo vyro kūną ir
sielą. Su taikos ginklu-kastuvu dirbdamas, jis tarnau
ja tautai ir pats sau. Tuo
būdu reicho darbo tarnyba
mūsų fiurerio Adolfo Hit
lerio valia yra didelė tau
tinės bendruomenės auklė
jimo mokykla.

CLASSIFIED

PUSE TANKERIO P lSIEKft UOSTĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Lietuvos ūkininkai turį sė
menis pristatyti jam. Tiesiog pristatinėti sėmenis aliejaus fabrikams neleidžia
ma. “Lietūkis” praneša, kad
linų auginimą reikia palai
(“Draugas" Acme telepnotoi
kyti ne tik dabartiniame
Norfolk, Va., pakraščiuose vasario 16 d. torpeda, ar mina (neišaiškinta) sulamdė
lygyje, bet ir ko labiausiai
išplėsti, nes linai esą būti- 1L600 tonų amerikoniško tankerio E. H. Blum visą užpakalinę dalį. Tankeris su sveina tekstilės žaliava.
!
priešakine dalimi turėjo pajėgų nuplaukti į artimiausią uostą, kur jis bus persta
tytas. 40 vyrų įgula nenukentėjo.
“Lietūkis” taip pat pra-,
neša, kad ateinančiai pava
soma kitų žmonėms sunku- The Charles Carroll
sario sėjai ūkininkai turį
mų.
apsirūpinti
reikalingomis
Pagaliau keliamas suma Forum of Chicago
bėklomis jš savų išteklių.
nymas užtrauktas ir nemo
Kovo 15 d., sekmadienį,
Jų pristatyti nesą galima.
kamas taksų sumas žymiai
Jeigu ūkininkas turi blogą
3:30 popiet Palmer House
sumažinti. Sako, gal tada
sėklą, tai “Lietūkis” galįs
(Grand Bali Room) kalbės
žmonės susipras, kad taksus
“Reicho darbo tarnyba ją pakeisti geresne, bet už
Robert Maynard Hutchins.
reikia mokėti.
1942 metų pavasarį telkia pakeitimą jis galįs paimti
Cook apskrities autorite
Tema “švietimas ir Politi
savanorius iš Estijos, Lat-Į 10 nuoš. pristatytos sėklos. tai džiovina galvas, kad da-Į
ka”. Įžanga: nariams nemo
vijos ir Lietuvos generali Taip pat reikalaujama pa ryti su užtrauktais nemoka-' PrckidYlITIO tVflfkS
karnai, o kitiems — 75 c. (įėnių sričių. Tuo būdu jau didinti mažiausiai 25 nuoš. mais už nekilnojamas ir per
mus taksus).
niems vyrams, gimusiems bulvėmis apsodintą žemės sonalines nuosavybes tak
1920-1922 m., duodama pro plotą. Bulvių sėklai nebūsią sais, kurių per dešimtį metų
Gauta kiek žinių apie pre PLATINKITE “DRAUGĄ*
ga tarnauti reicho darbo galima gauti “norimame su pabaudomis priaugo iki kiavimo tvarką Kaune:
tarnybos eilėse. Telkimas kiekyje” todėl ūkininkai tu- 400 milijonų dolerių. Iš kai
“Paramos”
krautuvėse
vyksta savanorišku įsipa-1 rį paruošti sėklai savo pa- kurių individų ir firmų už duona pardavinėjama kas
reigojimu vieneriems me- čių bulves.
trauktų taksų dalys iškolek- dien. Kitos racionuotos pre
tams. Darbo tarnybos laikas1 Kai dėl žemės ūkio ma- tuojamos. Bet tai menkas kės parduodąmos šitaip: as
bus atliekamas reicho teri-1 šinų, tai patariama jas ap- daiktas palyginu^ su minėta menys, kurių pavardės pra
torijoje.
žiūrėti ir atremontuoti žie- milžiniška suma.
sideda raidėmis A iki L gaONA VIRGINIENfi
“Kandidatai, kurie nori į mos metu. Atsargines dalis
Daug kas per ilgus metus 111 aPsiPirkti nu0 PirmadieMirė kovo 11 d.. 1 942 m.,
sipareigoti reicho darbo tar- esą galima gauti, bet rei11:00 vai. vak., snlaukus pu
nemokėjo taksų tvirtindami, nio iki trečiadienio, gi visi
sės
amžiaus.
nybai turi iki 1942 m. sau- kia pateikti pažymėjimą,
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
kiti
—
ketvirtadienio
nuo
Suvalkų apskr.. Šeinių parap.,
šio 31 d. užsirašyti pas sri-1 kad tatai būtinai reikia. To- kad jos per didelės ir netei iki savaitės pabaigos.
Klepučlų kaimo.
Ainertkoic išgyveno 38 m.
čių komisarus, o jų telkimas kį pažymėjimą duodą aps singos. Nemoka nė šiandie,
Paliko dideliame nuliūdime:
150,000
certifikatų
už
per

gali būti atliktas dar 1942 kričių žemės ūkio vadovai. nes taksų ratos kaskart vis
vyra Pilypui, sūnų Antanų.;
dukterį Marijoną, ir žentą Jo
mokėtus taksus 1932 metų.
1
daugiau
didinamos.
Nepaim. balandžio mėn. Žinias
seph Toman. Ir keturis anū
kus;
seotynis brolvaikus —•
Šie certifikatai su nustaty
teikia sričių komisarų įstai
Pittsburgh, Po.; ir daug ki
to komitetas per socialinio tomis juose sumomis prii- i tų
giminiu, draugų ir pažįs
gos ir Reichsarbeitsdienst
tamų; o Lietuvoje brolį Juo
aprūpinimo įstaigą.
mami kaipo pinigas mokant
zapą.
Verbindungsfuehrer, Ryga,
Kūnas pašarvotas namuose:
taksus.
Bet
nepasakyta,
ar
Kaip žinoma, vokiečiai
6822 So. Talman Avė., telefo
Wallstr. 26. Registracijos
nas Republic 1948.
Laidotu
vės įvyks šešta d . kovo 14 d.
Lietuvos Raudonojo Kry privertė likviduotis Lietu už juos grąžinami pinigai,
biuras Kaunui yra Daukan
Iš namu 9 vai. ryto bus atly
jei kas to norėtų.
dėta į Gimimo Panelės švč.
žiaus vyr. įgaliotinio įstai vos Raudonąjį Kryžių.
to 13.”
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
Tenka pastebėti, kad or ga (turbūt Vilniuje) likvi
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv Kazimiero kapines.
ganizacija “Darbo tarnyba” duojama. Dėl to nuo 1942
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
(Arbeitsdienst) yra grynai m. sausio 2 d. ši įstaiga šal
(įsteigta 1889 m.).
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vokietijos ir vokiečių įstai pos darbą nutraukė. Jos
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
tė ir Giminės.
ga. Jeigu atsišaukime sako- pareigas atlikinės SavitarLaid. direktorius Iachawicz
ma, kad jaunuoliai auklėja-1 pinės Pagalbos Kauno miesir Sūnal, tel. Canal 2515.

REIKALINGI DARBININKAI

Tcic-klciu1,

\yru

Gyveno:
1901
Went
47th
St re.-fl
Mirė kovo 19 d. 1 942 tn.,
3:00 vul. ryto, sulaukus pu
sės uinžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Raseinių apskričio, Kaltinėnų
miestelio. Amerikoje Išgyveno
apie 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 sūnus — Bronislovų Teleck)
ir marėių Rūtų ir jų Seimų.
Stanislovų ir Eduardų; 2 duk
terie. — Pranciškų Kuurlenę
ir žentų Jonų ir jų Seimų, ir
Aleksandrų: 2 brolius — Vac
lovų ir Michael Gregorowicz;
2 seseris — Liudvikų iksienę,
Lorettų Harmonovvicz, Svogerj
Jonų ir jų šeimas ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
1901 VVest 47th St., telefonas
Izifuyotte 4 139.

REIKALINGI — Riveters — Bucker l'ps — Heaters — ir Puneherfl
prie "struetural" geležtes.
Tiktai
patyrę vyrai lai atsišaukia.
\FW CITY IKON WOKKS
5401 So. Western Avė.

TOOL IK DIE DIRBĖJAS
Patyręs mie apskritaus darbo. Gerai
užmokestis, pastovus darbas.
THE

342P
HELP

Kūnall.

Kaune

Vokiečai likvidavo
Liet. Raud. Kryžių

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MOTERYS

WALGREEN DRUG STORES

TRADE

Ihikt/Ty^,

SCHOOLS

Sese
DARBININKAI YRA RFTKALTNGI

PADIRBTI DIDF.LFS AI .GAS
Prie

Vlnokių

“Defense”

Darbų I

Vyrai tarp 18 Ir 44 m. amt. ISmoklntf
‘*wcldlnar. tool - die. machlnlet. i»crew m&chlnc. body and fender, auto. dleael and
avlatlon conatructlon”
TnlmoklnkVe vienų
lA Alų avarblų amatų tema prieinama kai
na per — Oreer Prnctlcal Rhop Tralnlnff.
TCrelpkltėa prie Mr. Ilerrera

f.REER SHOP TRAINTTTG
2024 So. Wab&sh — Calumet 4600

A. "|" A.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

EDVARDAS KAULES

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių pinklu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” kalnavimo sąrašo.

Gyveno: 622 So. Indepen
dence Blvd.. tel. Van Buren
3778.

Prisiųskite
post”.

d.. 1942 m.,
sulaukęs 26

plūktus

paštu

“parcel

28 NO. LOOMIS RTRF.ET

Tel. MONROE 1S97

Gimęs Chicago, Illinois.

_____
HELP WANTFD
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANActoh 9488—9489

Paliko dideliame nuliūdime:
tėvų Juozapa: motina Barbo
rą (po tėvais T.enkšaitė): 3
broius — Bronislovų ir jo mo
terį Katherlne. Stanislovų ir
Vaclovą: s seseris -—- Suzanų
Leonard ir vyrų Bernard ir
jų dukterį ir Konstancijų Ri
ley
ir jos vyrų
Lawrence;
krikšto motinų Barborą Mikutienę ir jos sūnų: tetų Mari
jonų Danikienę ir .ios vyrų
Vincenta ir jų visa šeima —
(Penna); ir daug kitu gi
minių. draugų ir pažįstamų.

ATYDA DARBI. IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant darbo Į vtršmlnėtaa dar
bininkų pateškančias įstaigas tr 1
visas
kurtų
garsinimus
matysite
“Drauge-” ateityje, patartina joms
pranešti darbo vi ritini įritama, kad
darbo garsinimų skaitėte “Drauge”
ir kad esate lietuviai. Garsinančios
j įstaigos tokių informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi
; aukštoj vietoj kaipo geri Ir paged. dauamt darbininkai. Ima Jums daug
lengviau gauti darbus .paaiškėjant
viršm Inėtoms informacijoms.

Kūnas pašarvotas Ant. B.
Petkaus kopvčioj. 1410 South
50th Avė., Cicero, Iii.
Laidotuvės įvvks pirmadie
nį. kovo 16 d. Tš koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėtas i šv.
Antano par. bažnyčių, kurioj
įvvks gedulingos namaldos už
velionio sielų.
Po pamaldų
bus nulydėtas i šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai
kviečia
me visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Broliai. Se
serys, švogerlai, švogerkos ir
kiti Giminės.
I-ald.
Petkus,

—

1958 Irvine Pk.
6300 Cottage Grove
5973 W. Matlknn
7901 S. Halsted
i 1500 Marse Avenue
731 E. Ariame

larid. direktorius I.. Ežerskis, telefonas Virginia 1231.

Mirė kovo 12
5:00 vai. vak ,
metų amžiaus.

WAWTED

“FOUNTAIN” MERGINOS

CHICAGOJE
Kas daryti su
nemokamais taksais

CO.

Pastovūs darbai
jūsų
apielinkėse.
Gera pradinė alga. Proga išsidirbti
nirmvn. Patyrimas ne reikalingas.
Duodame uniformas ir išplauname.
Atsišaukite tiktai rytais:

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šibse laidotuvėse.
Nuliūdę:

ARIDOR

West 48th I»te-o

OPERATERKOS — patyrusios prie
“single needle" mašinų siūti dresea,
“slacks“ Ir t t. Aukšta užmokestis,
pastovūs darbai.
VIKING, 711 West Lake Street
(Paranku prie Milvvaukee ar Hals
ted St. gatvekarių.)

Laidotuvės įvyks pirmadienį,
kovo 16 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Sv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj )vyks gedulingas pamaldos už
velionės sielų.
Po pamaldų
bus nuydėta į Šv. Kazimiero
kapines.

Marti, Zuitas, Broliai,
rys Ir Giminės.

WANTED — VYRAI

HELP

GrcguravičalHė)

direktorius Ant.
tel. Cicero 2109.

1

AUTOMOBn.lVB

PARSIDUODA 1942 DE SOTO 4
durų sedan: 99% naujas; vartotas
mažiau 3,000 mylių; balti tires. ra
dio. heater. defroster ir sėdynių ap
dangalai. Kaina JI.375 cash — ne
ant mainu.
2267 NO. CLYBOURN AVF,.
(vienas blokas Į rytus nuo
Ashland Avė.)

Taktas — tai suderinimą*
mūsų vertės su kito vert#
prie kokio nors veiksnio.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

MEN1AKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALY8E

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Al firma vlrS 50 m. ton paėloa
Šeimynos rankose!

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PERSONALIZED MEMORIALS
A t No Additional Cost.

NARIAI

CHICAGOS

IR

CICEROS

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th St.
3354 Sonth Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ

43

JOHN F. EUDEIKIS

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
8812 So. VVestem Avenne
Tel. GROvehill 0142

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

AMBULANCE Dieną lr

Naktf

I. J. ZOLP
1640 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

KRETPKITftR I

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:
4000-07 SOUTH IfERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 174-|--|742
4447 SOUTH I URFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1620), .u P. Aaltlmleru.

JOHN W. PACHANKIS

LACHAWICZ IR SUN AI
2314 VVest 2Srd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

Member of tbe Tdthnanlan Chamber of Commeroe.

MODERNI UvIdlnS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298

Tel. ESTebrook 3645

VALANDOS: Kaadlen 9 Iki 9 v. vak.; fteitųd. Ir Sekm. 9 Iki 0 vai.

■

zL

8. P. MACEIKA
8319 Litnanica Avenne
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michigan Avė.
Pullman 9661

J. LUTLEVICIUR
4848 S. Califomia Avė.
Tel. LAFayette 3572
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARds 4908

I
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DRAUGAS
THE
IS34

South Oaklry

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

Ave.

Chicago.

Illinois

Published Daily, cxeept Sundays
A member of the Catholic I'rcss Association
Subscriptions: One Year
$6.0;); Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month
75c. Europe — One Year — $7.()0;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
kaina; Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6.00; Pusei Metų
$3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam ^nėšiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pašei Metų
$4.00. Pavienis numeris — 3c,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Prenumeratos

- 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 snvo 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 neaedamos.

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

Didysis Indijos klausimas
Stafford Cripps, Didžiosios Britanijos karo ministrų
(kabineto narys, siunčiamas j Indiją tartis su jos va
dais dėl pažadėtos indusams platesnės savivaldos. Indusai tuo paskyrimu esą patenkinti, nes Crippsas jau
seniai rodęs jiems palankumo.
Ministras pirmininkas Winston Churchill savo kai
boj parlamentui pranešė, kad ministrų kabinetas suti
ko rengti planus duoti daugiau laisvės Indijai. Jai bus
siūloma dominijos teisės. Stafford Cripps siunčiamas
tam, kad ištirti, ar indusai tuo planu bus patenkinti
ar ne.
Indusai seniai darbuojasi, kad išsikovoti sau daugiau
laisvės. Yra jų stipri grupė, kuri siekia visiškos ne
priklausomybės. Bet yra nemažai ir tokių indusų val
stybėlių kurios prie to sąjūdžio visai nesideda, nes
yra patenkintos anglų valdžia.
Iš to galima suprasti, kad indusai tarp savęs toli
gražu nėra susitarę ir tai jų darbą sunkina ir kompli
kuoja jų būvį.
Nelengva bus ir anglams visą pilnumą išspręsti In
dijos klausimą. Išrišti vienu ar kitu būdu reikia, nes
jai gręsia pavojai iš lauko. Yra spėjimų, kad japonai
Indiją gali užpulti pirmiau net, negu Australiją. Mat,
Indija turtingesnė, mažiau atsparesnė, susiskaldžiusi
ir daugumoj nepatenkinta anglų valdžia, kuomet aus
traliečiai yra ir vieningi ir labai karingi. Be to, žygiu
į Indiją būtų smogta į patį Didžiosios Britanijos im
perijos vidurį.
Ne be reikalo anglų politikai susirūpino. Ir ne be
reikalo platesnes laisves ir daugiau teisių indusams
žada. Tuo norima suvienyti indusų grupes ir jas paakstinti ruoštis pasipriešinti japonų užpuolimams. Lig
šiol indusai prie to visai nedaug tesiruošė ir prie karo
vedimo reikalų mažai teprisidėjo. Sutvarkius jų atei
ties klausimą, manoma, ir jie išsijudins karan prieš
Berlyno-Romos-Tokio ašį, kurios vienas iš pačių svar
biausių tikslų yra visai suardyti Didžiosios Britanijos
imperiją.
Atsižvelgiant į tą visa, Staffordo Crippso misija yra
nepaprastai didelės ir beveik lemiančios reikšmės.' Ar
toji misija jam pavyks, parodys netolima ateitis.
Reikia tik apgailestauti, kad anglų politikai nepa
sirūpino dar prieš karą sutvarkyti Indijos reikalus. Jei
indusai būtų turėję bent dominijos teises, panašiai kaip
Kanada, jie šiandien karo fronte keliolika milijonų
kareivių turėtų ir medžiaginiai daug prisidėtų nes tai
yra kraštas, kuris turi šimtus milijonų gyventojų ir
yra turtingas.
Reikia, vis dėlto, nuoširdžiai palinkėti, kad anglams
pavyktų greitai ir gerai sutvarkyti Indijos reikalus,
kad ji lengvai galėtų atremti gręsiančius jai pavojus
ir visu kuo dėtus prie nugalėjimo Berlyno-Tokio ašies.

Italijos žmonių balsas
Dauguma

Italijos

žmonių,

kaip

ir kitų

diktatorių

valdomų kraštų, yra nepatenkinti fašistų valdžia. Apie
tai sužinoma iš privačių žmonių pasakojimų ir slaptai

leidžiamų

Svarbioji rinkliava
Busimąjį sekmadienį, kaip daugely kitų Amerikos
diecezijų, taip ir Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose
bus daroma rinkliava nuo karo nukentėjusiems šelpti.
Tų fondų dalis yra skiriama ir nuo karo audros ken
čiantiems lietuviams. Šiemet lietuviams bus skirta dau
giau negu pernai (o pernai buvo paskirta $60 000.00).
Dėl to ir be didelių raginimų mes, lietuviai turėtume
jausti didžiausią ir švenčiausią (religinę ir tautinę)
pareigą šioj rinkliavoj gausiai aukoti. Tai labai yra
svarbu. Kai Vyskupų Šelpimo Komitetas pamatys lie
tuvių susirūpinimą aavo tautiečių šelpimu ir duosnumu, galime būti tikri, kad lietuvių šelpimo reikalais
dar daugiau ir nuoširdžiau rūpinsis.
Pažymėtina, kad N. C. W. C. išleistpaose biuleteniuo
se apie šią rinkliavą Lietuvos vardas yra minimas
antroje vietoje. Lietuvos vardas, taip pat, yra mini
mas visuose katalikiškuose laikraščiuose ir sakomo
mis kalbomis rinkliavos reikalu per radijo. Jis mini
mas ir visose Amerikos katalikų bažnyčiose.
Mes turime džiaugtis ir dėkoti, kad garbingieji Ame
rikos vyskupai per katalikų veikimo centrą rūpinasi
ir lietuvių nuo karo nukentėjusių šelpimu ir taip pla
čiai garsina lietuvių tautos vardą.
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Mirė didis katalikų rašytojas
Amerikos katalikų spauda daug rašo apie šiomis
dienomis mirusį dr. James J. Walsh. Ir ne be reikalo.
Velionis buvo didis rašytojas ir mokslininkas. 1895 m.
jis gavo filosofijos daktarato laipsnį Fordham univer
sitete ir medicinos daktaratą pelnė Pennsylvanijos uni
versitete. Velionis parašė 38 knygas, važinėjo po visą
kraštą su paskaitomis. Labiausia yra vertinamos šios
jo knygos: “Mūsų Amerikos Kardinolai”, “Popiežiai
ir Mokslas”, “Tryliktasis Didžiausias Amžius”. Už sa
vo literatinius ir mokslo darbus a. a. dr. Walsh pelnė
garbės daktaro laipsnius visuose Amerikos svarbes
niuose katalikų universitetuose.
Pažymėtina, kad šis aukšto mokslo vyras ir didelių
gabumų rašytojas buvo praktikuojantis katalikas. Jo
mirtis yra didis smūgis visai Amerikos katalikų visuo
menei.

Amerikos Valstybes.
Vienas žymus italų

tautos vadas j savo tautiečius

atsiliepia:

“Fmtelti it idilini (broliai italai), fašizmai išdavė mus
vokiečiams... fašizmas atėmė mums laisvę, net ir po
litinę laisvę... I’ęr dvidešimts metų fašizmas savo
melaginga propaganda sąmoningai klaidino mūsų|
(autą . Jeigu ne dėl fašiznlo šiandien nebūty mums
karo ir budo... nereikėtu mūsų gražiausiam jauni
mui — šimtams tūkstančių jaunų vyrų savo kraujo

Šiltinės epidemija pakirto daug gyvybių Baltijos
krašte. Per keletą mėnesių ji siautė Lietuvoj, Latvijoj,
Estijoj, Lenkijoj ir kitur. Persikėlė ji ir į Daniją bei
Norvegiją. Toji baisi epidemija rado sau plačią dirvą
ten, kur žmonės neturi pakankamai maisto, šiltų dra
bužių, tinkamų butų, medikalinės priežiūros. Okupan
tai žmones visokiais būdais apiplėšė, paliekant jiems
trupinėlius užimant geresnius butus, rekvizuojant net
drabužius. Tokiose sąlygose žmonės palikti suvargsta,
jų atspara ligoms sumažėja ir ligų epidemijos tada pa
ima viršų. Dabartinis karas, kaip matyti, daugiau žmo
nių gyvybių pakirs už fronto, negu pačiame fronte. Li
gų epidemijos karo dievaičio Marso yra stipriausios
pagelbininkės.
Išėjo iš spaudos “žvaigždės” I mas šių metų nume
ris. šis laikraštis leidžiamas knygutės formoje keturis
kartus į metus. Jo tikslas — rinkti Amerikos lietuvių
istorijai medžiagą. Tos medžiagos ir šių metų pirma
me numeryje randame gana daug. Laikraštį leidžia
mūsų veteranas veikėjas ir laikraštininkas kun. A. Mi
liukas — 3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

kra6iacfre.w”

•
Viena lietuvaitė, ištremta Sibiran, savo giminaičiui
praneša savo adresą ir taip pasirašo —
Graužienė”. Komentarai prie to nereikalingi. Perskai
čius vidurinį ištremtosios “vardą”, aiškiausia galima
suprasti, kad vargšė ištremtoji kenčia badą.
“Barbora

•

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 13 d.)

Riaušės Rusijos miestuo Po svietą pasidairius
se... Pastaromis dienomis
Bimba, Mizara ir kiti ta
Petrograde ir Maskvoje dar
bininkai sukėlė riaušes ir vorščiai ilgai triubijo, kad
demonstracijas prieš val jie renka aukas bolševikų
džią. Kai kurias žymesnes medikalinei pamačei, tikru
miestų dalis paėmę savo moje, kaip anglų spauda pra
kontrolėn. Sunaikinę daug nešė, už surinktus pinigus
nupirkta 2,000,000
krautuvių. Daug sužeista. buvo
Riaušininkams malšinti pa amerikoniškų cigariečių ko
misarams rūkyti, cukraus
šaukti kazokai.
“Maskvos bitelėms” ir 10 to
nų sakarino. Taigi, mūsų
Vokietijai gręsia badas.... bolševikai pinigėlius išleido
Iš Vokietijos grįžęs amba ne vaistams, ale komisarų
sadorius Gerard laikraščių dūmams.
korespondentams papasako
Kur gi dingo, ponai, jūsų
jo, kad Vokietija neišvengs garsieji aukštos kokybės so
bado. Jau dabar daug žmo vietų papirosai ?
nių badauja.
Nors Maks Litvinoff ir
kiti tavorščiai norėjo Čika
Nuo karo nukentėjo 10,- gai įspūdžio padaryti ir sa
000,000 žmonių.,., Vašingto vo medikalinės pagelbos mine užrekorduota, kad nuo tingan užprašė tiek mayorą
karo pradžios iki šio laiko Kelly, tiek
gubernatorių
Europos karo laukuose už Green, bet Illinois viršinin
mušta, sužeista ir į nelais kai nepapuolė ant meškevę paimta 10,000,000 karei ries ir nei vienas neatsilan
vių.
kė. Esą, tarnybos pareigos
neleido.
Ištikrųjų, jie nenuklydo,
Carranza Meksikos prezi-r
dentas... Meksikoje įvyko nes, kaip dabar pasirodė, su
prezidento rinkimai, kurųio rinkti pinigai nuėjo dū
mams, t. y. cigaretėms.
išrinktas Carranza.
Lietuvių išgamoms atite
ko džiahas — bovyti Madam
Suspendavo durnos posė Litvinoff. Sako, jie kulevidžius..,. Caro įsakymu sus rkščiais virto ir, paklonus”
penduoti Rusijos dūmos po mušė ligi pat žemės dėkoda
sėdžiai.
mi Madam už visas malones.
Laivų

apginklavimas....

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė praneša visoms kariau
jančioms ir neutralėms val
stybėms, kad visi laivai ke
liaujanti į Europą bus ap
ginkluoti.
/-------- 1

Karas ir ligos

laikraščių ir iš slaptų radijo stočių trans

liavimo, kurių balsas kai kada pasiekia ir Jungtines

lieti

Iš to galima suprasti, kad ir Italijoj, nepaisant
griežčiausios priespaudos, cenzūros, teroro, eina sąjū
dis prieš fašizmą. Yra žmonių, kuriems netrūksta, drą
sos, kurie ir mirti nebijo, kad pasakyti tiesos žodį fa
šizmo vadams, vedantiems tautą į pražūtį. Tasai są
jūdis prieš fašizmą Italijoj, matyti, tiek yra stiprus,
kad fašistai patys jį nuslopinti nebepajėgia. Dėl to,
juk niekam nebepaslaptis, kad Vokietijos nariai Ita
lijon yra pasiuntę geroką savo kariuomenės skaičių.
Augantis pasipriešinimas viduje — Italijoj prieš fa
šizmą, Vokietijoj prieš nacizmą, ar tik ne daugiausia
prisidės prie Mussolinio ir Hitlerio sutriuškinimo ir
demokratijos laimėjimo.

Fenktadienis. kovo 13, 1912

Badas

TMTOVSI

šiuo metu eina Lietuvių R. K. Susivienymo Ameri
koj, Moterų Sąjungos ir L. Vyčių vajai. Valdybos rū
pinasi, kad jų vedami naujų narių prirašinėjimo vajai

tė” ir po to taip saldžiai už
migo, kad mėnesiais į pa
kvietimus suvažiuoti neatsa
ko. Rokuojas, patys muša,
patys ir rėkia.
Nesenai į vieną lietuvišką
koncertą nuvykau jau kiek
pasivėlinęs. Nusipirkęs tikietą prieinu prie durų, kur
tikietai atimami.
— Ar jau prasidėjo kon
certas? — klausiu stovinčio
prie durų.
— Jau, — atsakė.
— Leisk kuogreičiausiai,
noriu programą išgirsti nuo
pat pradžios.
— No, — atsako stovintis
prie durų. — Jokiu būdu ne
galiu durų atidaryti. Dabar
dainuoja toks artistas, kad
jei tik praverčiau duris, tai
visa publika išbėgtų laukan.

Kartą saržentas, betik Tin
damas naktį savo miegan
čius karius, rado vieną mie
gantį nenusirengusį. J»s pa
šiaušė jo, kodėl-r Wjis apsirengęs miega. Kai^B^am atsa
kęs, kad jis visuomet gula
apsirengęs dėlto, kad ryte
galėtų jis dar bent kokias
nors dvi minuti ilgiau, kol
kiti apsirengsią, pamiegoti.

— Girdėjai, profesoriau,
sako man vienas tavorščių,
— skaičiau gazietoj, kad
Nekartą, tavorščiai, teko yra labai žymus vienaran
girdėti šnekų kodėl nesusida kis pianistas.
— Maža naujiena, — at
ro visuotina Lietuvos Pilie
sakiau jam. — Aną dien aš
čių Taryba Amerikoje?
Po nevykusio Kauno kazir- girdėjau dainuojant artistą,
ninkų klūbo prezidento de kurs visai neturi balso.
biuto Čikagoje, kai kurie pa
triotai bandė sudaryti stip
Susirgo Jonas Vištais ir
rų Lietuvos veikimo bran nuėjo pas gydytoją. Grįžęs
duolį. Pasigirdo balsų: "Tai namo pasakoja žmonai, kad
nerimta. Ko jie taip skuba? gydytojas nustatė jam tam
Tebūna taip, kaip yra. Ot, tikrą valgį.
mes tai parodysim rimta
— Ar rodei jam liežuvį?
darbą.
— paklausė žmona.
“Ištikrųjų, ir parodė. Nes
— Ne, — atsakė vyras.
pėjo susirinkti, pati valdyba — Papasakojau tik apie ta
tuoj save gerokai “pasiglos vąjį-
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Džiaugėsi, kaip vaikai se- ‘turtą, — kai debesyse Ver
nai matytą tėvą sutikę.
da baisesnės kovų audros,
i
Viena moteris, paprastais negu gamtos viesulų siautė (Vainikavimo sukakties proga)
skurdžiais drabužiais užkal- jimai, mums belieka tik ati bino popiežių. Pijus sustojo, kreipti savo akis prie Kara— Kas pasauly labiausiai mylimas, kas labiausiai nekenčiamas. — kariuomenės šta : pašnekėjo.
, liaus, Kurs glėdi altoriaus
Vienos Ruses Dienoraštis
be nusitikimas su kaizeriu. — Komisaro re volveris prie ark. Pacelli krūminės. — Vati
— Ką tu popiežiui sakei? • padangtėje. Jėzau, mes sukano raštas slaptai prasmunka pro fašiistų sargybas. — Pusę valandos skraidė virš — klausiu jos po audienci- kniumbame prieš Tave melĮ lietuvių kalbų išvertė Izabelė MatusevičiflU.
Čikagos. — Ką pasakoja Pijaus XII šoferis. — !š nacių rankų gelbsti t_os, kurie jos.
i sdami, kad visos Tavo tau(Tęsinys)
šaudė kunigas.
Buvo tai italė, nedaug jos , tos, išsklaidytos po žemės
kalbos supratau, ji tik pa- veidą, išgirstų Tavo balsą”,
GPU rūmai. Purvini, apspjaudyti, baisiai apmindžioti
(Pabaiga)
mažoms, galingoms ar silp- diencijoje. Atėjau kokią va- sakė:
laiptai, apšneikšti saulogražių lukšteliais. ligas, apytam
K. J. Prunskis
— Aš nusidėjėlė...
sis koridorius. Daugybė jaunų ginkluotų vyrų, kai kurie Popiežių sveikina ortodksų nesnėms, jų teisę gyventi ir landą anksčiau, o jau visos
būti nepriklausomoms. Vie- gerosios vietos
apgultos,
Gal ji prašė atleidimo ir
iš jų tik berniokai, įsiėdusiais, nebyliais, patenkintais vei patriarchas ir anglikonų
nos
tautos
noras
gyventi
Palaukėme.
maldos.
dais. Tarp jų buvo daugelis ne rusų: žydai, latviai, toto arkivyskupas
nieasda
neturi
būti
mirties
,
—
Tegyvuoja
popiežius,
riai ir keli kiniečiai. Ir šių žmonių rankose mūsų liki
Vikriu mūsų pasiuntiny
^nnylDise
Ar nenuostabu — pirmą sprendimu kitai tautai!”
j— pasigirdo šauksmai tarp
mas! Otmaras priėjo prie durų su užrašu: “Svetimšalių
bės automobiliu su tėv. Rėk
saps...
kai tą istorijoje Pijų XII paTaip, jei rusai, ar vokie-1 katučių plojimo. Ant kėdės
skyrius”. Pasilikau koridoriuje viena nusiminusi.
laičiu buvome nuvykę į po
sveikino ne katalikų orto- čiai nori gyventi, tai tas ne-' keletas Vatikano karių nešė
piežiaus vasarinę rezidenci
Viename kampe stovėjo kopėčios, atremtos į sieną.
Konstantino olio at
“Sense + Cents =
reiškia, kad Lietuvos laisvė i popiežių į sostą, o salė s k am
Atsisėdau ant vieno stipino
ir
laukiau.
Aš
meš.ungiškai
'
.
,
ją.
—
Castel
Gandolfo.
Čia
r
narchas.
Totai Defense’
bėjo nuo sveikinimų. Popie
turi mirti!
graižiau rankas ir mėginau nusiraminti, bet neįstengiau,
švaru, įvairiausiomis figūžius atsisėdo sostan, pasakė
Lordų rūmuose
anglikonų __
Ka,______
tlk|BtieJ, prielna pric
iš susijaudinimo kalenau dantimis ir įsivaizdavau vieną
.
,
romis išrangytos zahuojanO Iceep coffee fresh *nd Hakalbą ragindamas mylėti Ro
,
po kito baisesnį vaizdą. Galėjo Otmaras tuojau sugrįžti, Cantenburio
arkivyskupas popjejjails
vorful, store it m the refrigv.
čios tvoros, daug vaismeeratot—and buy no more than a
mos
bažnyčią
ir
nulipus
nuo
bet galėjo ir taip atsitikti, kad jis daugiau nepasirodytų. nauiajani P°Pie »ui pažadėjo
džių, tarp šakų noksta orenweek’a supply. You'll ūse less
Už
tat
Pijus
XII
ir
yra
sosto pėsčias pasileido eiti
ooffee per cup if you follow these
Jį viduje galėjo suimti, ir aš galėjau visą gyvenimą jo paramą kovoje dėl taikos:
džiai. Paliai rūmus giliam
simple rules.
vienoje
— Jei Jo Šventenybė va- taiP mylimas. Kai
iš salės. Takas iš abiejų pu
daugiau nepamatyti. Kas vyko už šitos purvinos sienos,
duburyje
spindi
ežeras,
kaip
minios šių tvorele aptvertas, bet
dovaus taikos akcijai, aš pa audiencijoje tarp
ant kurios riogsojo neįgudusią ranka parašytas popierga
veidrodis. Čia
atvažiuoja
žadu, kad anglikonų ortoksų žmonių popiežius pametė žmonės nebepasitenkindami
lis, vos įskaitomais žodžiais: “Svetimšalių skyrius.”
Pijus XII, čia jis apmąsto
ir protestantų bažnyčių va- Vien4 savo galioniką, po kiek veržėsi ranką
pabučiuoti.
Ką jaučia dabar Otmaras? Ką jie jam sako? Ką jis dai parems.
i laiko atėjo į Vatikaną kele- Graibstė žmonės ją, glaus savo atsišaukimus į pasaulį,
kuriuose tiek tiesos ir šir
sako? Ką jie su juo daro? Aš čia sėdžiu mirtinai išsi
Bet ir Pijus XII parodė !tas šimtų doleri4 su Priera' dama prie lūpų, suskubau
gandusi.
dies. Tik įsiskaitykime:
ir aš pabučiuoti. Atsigręžęs
savo
plačią
širdį:
Franko,
su:
— Kai pasaulio imperijos
— Drauge Permiakova! Jūs šiandien pasivėlinote su
Ispanijoje, lagery (concen-!
radau, ir noriu tą pamačiau, kaip vienas italų
Invett the pennies saved in Msiūbuoja, kaip okeano ban
virduliu dvylika minučių! Jūs esate suimta! — rėkia iš
tration camp) netoli Madri- galioniką pasilaikyti popie- kareivis pasitraukęs
nuo
FBNSE savings staups. Uode
sipūtusiais žandais berniokas, linksmai šypsodamasis į
gos, — kalbėjo jis metinėse
Sam can ūse every cent you can
do buvo 24 respublikonai _ , žiaus aplankymo atminimui, tvorelės pakilusiu balsu šne
spare from your household budgeL
storą, raudonskruostę tarnaitę. — Aš jus pasodinsiu į
I sukaktuvėse nuo savo išrinEncourage your husband to cokėjo:
vokiečiai. Naciai pareikala- Siunčiu atsilyginimą .
šaltąją!
' kimo, — kai žemė dreba
operate with any plan for pay roll
— Du kartu pabučiavau. ' nuo kanuolių trenksmo, —
vo juos išduoti Vokietijai. ' Teko man pačiam matyti
savings that his company may in
Jis stovi prieš ją išsižergęs, rankas susikišęs į kel
stitute for DEFENSE BOND purKitas
jo
draugas
iškėlęs
Apie tai sužinojo Pijus XII, tas garsias popiežiaus audi
chases—-for War Needs Money I
kai jūros atveria savo gel
nių kišenes, plačias “galifė” lengvai supdamasis ant
1 ir tuos nelaiminguosius už encijas. Prieš porą metų bū aukštyn tris pirštus šaukė mes, kad prarytų žmones ir
galų pirštų. Jo veide didžiausias pasitenkinimas, savivatarė. Jie nebuvo atiduoti na damas Romoje gavau leidi persiėmęs:
liškumas, gyvuliškas ramumas. Kaip galima čia, GPU,
— Aš tris kartus!
ciams. Tik tas, kuris matė mą dalyvauti popiežiaus au
So’<
būti taip linksmam? Stebėtis reikia jo visai nauju fren
Ispanijos išgriautas bažny
čium, odiniu ginklo diržu ir spindinčiais pušnimis.
čias, apdegintas vienuolyno
— Tuo tarpu bus jums dovanota, drauge Maša! —ir
VYČIU JAUNIMO
sienas, kurs matė nukamuo
GPU valdininkas apetitiškai įgnybo merginai riebų vei
tų kunigų kapus Ispanijoje,
dą ir nutraukė skarelę nuo galvos. Mergina baisiai sus
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS I
Gražios bažnytinės pamaldos... "Dvasinė
tik tas supras, koks kilnus
piegė, kelios mergaitės, raudonomis skare.ėmis ir keli
Kiekvenas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
Pijaus XII pasišventimas
puota bažnyčioj"... Bendri pusryčiai...
policininkai pradėjo garsiai juoktis.
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri.
— Juokdarys Volodka! Visada jo galva pilna vėjų! i£a^ti gyvastis ( tų, kurie
Susikaupimui reikia ska’tyti gerų dvasiškų knygų.
Įspūdingos kalbos bei rezoliucijos.
— tarė tarnaitė patenkinta ir pasitaisė skarelę. Tuo tar- nesi&ai eJ° gyvasčių
i in
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
čiųjų, kurie vienuolių lavo
lias knygas.
pu suskambėjo telefonas.
Praeitą sekmadienį Cice- sas susirinkusis jaunimas
nams net kapuose nedavė
— Kas yra? — tarė “linksmasis Volodka”, valandėlę
ro, III., Lietuvos Vyčių 14- bendrai ėjo prie šv. Komuramiai ilsėtis.
paklausęs, atsiliepė: “Gerai — suimti!” Telefoną paka
GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
toji kuopa suruošė metinę nijos pasipuošę gražiomis,
M
ode
m
as
asketas
bino ir iš naujo pradėjo juokauti, gnaibytis, siausti.
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!
Lietuvos Vyčių “Jaunimo raudonomis gėlėmis.
Pagaliau pro duris išėjo Otmaras. Pasižiūrėjau per
Pijus XII — modernus po- Šventę”. Šventė visapus’š
Gražų įspūdį padarė Vysigandusi į jo veidą... jis buvo visai ramus.
piežius. Jis ilgas valandas kai pasisekė: dalyvių gau-Į čių choras, kuris po vado— Sakyk, sakyk, kas yra? — klausiau nekantrauda praleidžia maldoje, jis nusi- sumu, iškilmingumu ir gra- vyste jauno ir gabaus varMALDAKNYGES
ma, jam beeinant ramiai koridorium.
gonininko Leonardo Šimu
marinimu ir pasninku pare- žumu.
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
— Mes po vieno mėnesio turime peržengti USSR sie mia savo siunčiamus prašy- ] Ra^yt lngs pamaldos
čio giedojo mišias.
Paauksuota ................................................................. $3.50
ną! — atsakė jis, maudamasis vilnones pirštines.
Paprasta ...................................................................... $3.00
mus Dangui, bet jis neatsiBendri pusryčiai
Kiekvienais metais šv. Ka
— Tu juokauji! — atsakiau, pati nežinodama, kuo sako paskutinį pažangos žo“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir
Po iškilmingų bažnytinių
tikėti: ar jo ramiu veidu, ar baisiais žodžiais. Laiptais dį įvesti į Vatikano rūmus i zimiero šventės proga Chipaauksuota) ............................................................... $1.75
nusileidžiame į gatvę. Pūga. Smarkus, šaltas vėjas, suk-I jr 80dus; £įa pata Marconi cag°s apskričio vyčiai su pamaldų įvyko bendrieji
“
Maldaknygė
” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
jaunimo šventę, per ' pusryčiai. Vietinė kuopa čia
damas sniegą, piktai jį beria į veidą. Otmaras rūpestin- į (didelis katalikas) įrengė ruošia
“
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
gai pastato mano apykaklę, o aš pasižiūrėjau į jį pilna puikią radijo stotį, popie- kurią visi yra kviečiami parodė savo didelį svetinguPaauksuota ir su gerais viršeliais ................ $1.25
baimės. Tuojau pamačiau, kaip pamaži pradėjo rausti žiaus vasarvietėje _ Castel bendrai paminėti savo glo- mą. Užsigardžiavępasida1
Kietais viršeliais............................................................... 50
jo veidas. Pirmiausia skruostai, paskui kakta, kaklas d' Gandolfo įruošta telefoninis ^3° ®vent? gražiomisbaž-Į linta mintimis apie
bėga- >. “Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta iš
“Ramybė Jums”)............................................................... 10
plaka smilkinių gyslos. Jis vis tyli, ima mane už rankos ,radij0 aparatas (pasikalbę-■ nytin®mis Pamaldomis ir muosius reikalus. Kalbas
“
Kryžiaus
Keliai arba Stacijos” (AtspauŠdinta iš
sakė
klebonas
kun.
I.
Albair veda į stotį. Dabar suprantu, kad Otmaras nejuokau ėjimams), pastatyta nauja Į bendrais Pusry^ais“
Šv.
Pranciškaus Dvasia”) ...................................... 10
Šių metų pimtnėjimas pi-l vičius- "Draugo” red. Leo-!
3aelektros stotis
Vatikane,
“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
— Bet dėl Dievo, kodėl, kodėl? — kartoju pati sau. įruošta telefoto aparatai, ku sižymėjo aavo bažnytinėmis nardas šimutia ir kitL Nu’ I
Pocius), ............................................................................... 50 j
— Visai be jokio pamato. Jie sako, kad atėjęs metas rjaig pasikeičiama paveiks pamaldomis. Susirinkusius tarta pasiųsti Prezidentui'
ir universitetą sutvarkyti!
DVASINES KNYGOS
lais su pasaulio sostinėmis. vyčius ir svečius įvedė baž Rooseveltui rezoliuciją, ku-,
— Kaip tai?
Net ir Šv. Petro bazilikos nyčion Chicagos apskrities , rioJ būtų pažymėtas Chiai“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
— Vadinas, aš esu atleista!
varpus skambina ne koks dvasios vadas kun. Julius g°s APskričio Vyčių orga
Vyskupas P. Būčys, M.I.C.................................. $2.00
nizacijos
paramos
užtikrini

“
Misijonieriaus
Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00
Žiūrėjau į gatvę ir jos negalėjau pažinti. Paskutinį į prakaitydamas, virvę tam- Grinius, šv. Mišias atnaša
mas.
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
kartą matomi daiktai visai kitaip atrodot nė tie, kuriuos pydamas senukas, o elektri vo Cicero III., lietuvių paMatulytis, M.I.C.) ................................................. $1.00
žinome, kad kasdien matysime. Kokia miela ir savo buvo nė mašina.
, rapijoe klebonas kun. Ignas Pfedėka
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
man ši ilga, plati, gatvė, su priprastais nameliais ir tvo
I Albavičius. Pažymėtina, kad
Vyskupas P. Būčys, M. I. C.................................. $1.00
Už pavergtųjų teises
Ypatinga padėka buvo
romis. Jaučiau jaukų, priprastą gyvenimą, nua kurio man
kun. Albavičius buvo vyčių
“
Apmastymai
Apie švč. Jėzaus Širdį” (Išvertė Kun.
Bet svarbiausia — per i dvasios vadas per paskutinį reiškiama vietinei Vyčių
buvo lemta atsiskirti! Atsiskirti amžinai? Ar tai būti?
J. Vaišnora, M.I.C.) ............................................
.40 |
kuopai,
kuri
taip sumaniai
“
Sveika
Marija
”
(Lietuviškai
parašė
Kun.
A.
Dejavimas išsiveržė iš mano krūtinės, ir ašaros veržėsi j tas moderniškąsias mašinas pasaulinį
karą.
Per Mišias
r -----» —-r- --“ ir gražiai pravedė šių 1942
Petrauskas) ...................................................................... 35
iš akių. Aš jų negalėjau daugiau sulaikyti. Tesušąla jos > popiežius nepamiršta pasau- įspūdingą pamokslą sake [
,
..
...
~
.
metų Jaunimo Šventę, šios
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25
ant mano skruostų, tegu audra kartu su sniegu nupučia i liui skelbti didį tiesos žodį. kun. Julius Grinius.
v
.....
“Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.
v ...
, , , ,
1 šventes rengiamoji komisijas, bet ji negali išplėšti iš mano širdies to mielo vaizdo, Mes ypač žavimės gražiais
Pazymetina, kad kartu fu
°
Jusevičiu8) ........................................................................ 25
....
.
...
.
ja tikrai gražiai pravedė sį
teisingos taikos punktais:
ji negali išblaškyti skausmo, susitvenkusio širdyje.
vyčiais dargi siose iskilmin-,J
.
“Pašaukimas į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.
,,
, .
1 metini Vyčių Chicagos ape
— Pagr.ndinis teisingos gose pamaldose
Neatsimenu, kaip sugrįžome namo ir kaip laiptais
Pr. Vaitukaitis) ............................................
.25
dalyvavo i
.
”
,
,,
,
kričio
parengimą.
Esame
'
'Krikščioniškoji šeima* (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
užkopiau... Motina sutiko mus nusigandusi ir Duniaša iš ir ga' bingos taikos reikalą- in corpore Cicero lietuvių
1
tikri, kad šv. Kazimieras
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
plėtusi akis. Tylėdami nuėjome į miegamąjį; paskui ma vimas yra — garantuoti vi jaunimas lankąs aukšte3niąVaitukaitis) ........................................................................ įfl
buvo gražiai pagerbtas ir
ne atėjo ir motina ir mačiau, kad ji dėl to buvo labai soiTiS tautoms: didelėms ir ją mokyklą. Mišių m'tu vi
, išprašys iš Dievo to, ko maisusirūpinusi.
VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITftS Į
— Mes esame ištremti, — tarė Otmaras mesdamas dų, bet šios minutės man atrodė per sunkios, kao gal.:- i daujančios vyčių širdys pror-ii
**ln
pas stiprin
ant stalo kepurę. Motina, norėjusi uždaryti duris, kad čiau jas pergyventi. Mūsų ištrėmimas man rodės didžiau- j
niekas mūsų negirdėtų, sustojo ir pradėjo virpėti. Ji su- sią neteisybė, kad savo tėvynę, tėvus, vargingą tylų gy- I <^am^ Dieviškuoju Maistu,
kando lūpas, pamaži svirduliuodama atsisėdo kėdėn ir venimą, mokslinį darbą kaip tik dabar turėjau palikti; ši I
J. G.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
dešine ranka nusitvėrė skaudamos kojos, lyg pajutusi mintis man buvo nepakeliama, nors jau prieš keletą me- _______ - ________________
TELEPHONE: CANAL 8010
ten baisų skausmą. Aš kritau į lovą ir pradėjau kukčio- tų žinojau, kad tai turės kartą įvykti.
Dievas padeda tiems, ku
ti. Daug rūpesčių turėjau gyvenime, daug sunkių valau*
(Bui daugiau.)
rie netingi dirbti.
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, cert presented by the “Vy, tis” choir included the Li
thuanian and Brazilian na
tional anthems and the
works of Lithuanian composers. The choir was directed by Mr. Feliksas Girdauskas.

In Lithuanian
history
there are not many dates
that can equal in importance
and enthusiasm the 16th of
February. The decision of
The local press carried
the Lithuanian Council to
reestablish a free, democra- Severai impressive articles
tic Republic with Capital in about Lithuania suited to
Vilnius, was likę a bright, this occasion. It may be
blinding ray of lightning, noted here that our “patenflashing aeross the heavens ted patriots” were not at all
of dark slavery and illumina concerned about recalling
ting the way to a free and , fili® memorable day for the
prosperous future for each newspaper editors had reLithuanian. The Council’s ceived no notices from them.
principles were and will 11 is becoming daily more
remain dear to each Lithua- ev^table that their patriotic
the
nian heart. Especially to duties ceased when
‘
litas
’
stopped
their
‘
merits
’.
day, when not only these
When the proper moment
principles, būt Independence
arrives, then their greatest
itself is temporarilly sup- “merit” wilk probably be
pressed, the declarations of thąt of putting the Youth
the 16th of February rise “Vytis” out of the Lithua
before us likę a beacon of nian school,
where this
liberty. Instinctively we feel group of Catholic Youth of
that only on this foundation Brazil had their center.
will the structure of the ;
New Lithuania be built. ! This year only the Vytis
Hence, to those who are at commemorated the 16th of
present living a night of I February.
A. Rimas
slavery, the 16th of Februa- l__________________________
ry is doubly important.

Our North American brother lithuanians through
the columns of their free
press urged their fellovvmen
all over the world, regardless of present difficulties, to
conimemorate most solemnly this memorable day. The
Lithuanians in Brazil answering this cail, joined vvith
their countrymen the world
over, commemorating
as
extenively as present day
circumstances permitted.
The Lithuanian Catholic
Youth Organization “Vytis”
began to make preparations
long before hand. True, the
present moment is not at
all favorable to celebrations
of this nature. Yet, the
“Vytis” obtained the neces
sary police permissions to
commemorate the 16 of
February over the
local
Catholic radio station “Excelsior”. The program consisted of a leeture on the
suffering
of
Lithuania
under the Russian regime,
and her present condition,
— and songs, The leeture in
Portuguese was read by
Rev. A. Arminas. The con-

CICERO K. OF L.

Saturday, April 25, is the
day sėt for our Fourth
annual Lazy Daisy Dance,
to be held in our parish
hall. Without any doubt,
this dance will be a success
as was our previous undertaking, and the Committee
is planning a real surprise,
which will be made public
shortly.
We have again engaged
Terry Martin
and
His
orchestra, featuring Kenny
Wright, and Rose Manning,
vocalists. This orchestra has
i made a “Hit” and we vvere
1 ur&ec^ to en£a&e them.
The Committee requests
that all councils, clubs, and
etc., to keep this day open
for the Cicero K. of L.
Fourth annual Lazy Daisy
Dance. Thank you!
Pen

HAVE JUST COMPLETCO MY EDITORIAL
HIS GANO

Ateities laimė ir pažanga
remiasi ne įstatais, bet ti
kėjimu.

Juo žmogus apie save ma
žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.
BOY f THIS

IS

TM’
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SENATOR RIPS OCD BOWLING PLANS

FEBRUARY 16lh UNDER SOUTHERN SKIES

Our Latin American
brothers

Marines again.
j ... Annie Urban has joinink
up vit the glee club, and
į she’s sinkink just likę a
canary. It don’t say dat on!
dis paper, būt I guess it’s
aflright to puttink datį in.
į Only vunce, ve had a canary
and ve couldn’t make it to
i sink no hovv.
... The chairman of the
Publicity Committee, Dale
Į Vaikutis, vishes to tank M.
Gudavičius, Eleanor Kisie
lius and Gene Zelnis for
helpink to pass out pluggers
dūrink
the
membership
drive,
and is gratefully
acknovvledgink encouragink
and inspirational taks delivered by Rev. John Stanke
vičius, Spiritual Director,
As Jack M. Willem, Chicago OCD bovvling co-ordiand Rev. Stanley Valuckis.
nator, enrolls Adele Valette (left) and Gloria DeMala ' Many, many tanks go to
as “reeruiting officers” in campaign to organize 25,000,Anne Baranauskas, Frances
000 bowlers, Šen. Harry F. Byrd (Dem. Va.) calls for Į Urnezis, Valeria Krauchuhalt of “boondoggling such as this” in national defense ' nas, and Irene Pakeltis for
program.
Į aidink in the collection of
I narnės of parishioners and
j friends vvho are servink
' their country. Incidentally,
the Pastor has acknovvledged his gratitude, too.
Brighton Park. — Veli! and tight. Den, I’m vindink
... Comink to htink of it,
Vat’s dis? A
nice, long up just likę Baby Ruth. All dere’s vun giri, that Dale,
artiele typed up so purty and 1 dis time, Villie is yellink, vat should join the Marines.
beink sent to the “Jauni- “No, no. Not likę dat” until Man, lašt veek I’m seeink
mas” section of Draugas. the manacher comes up and her stand up for her rights,
The signature is lookink to telis him to please quit and
six
committeemen
me likę “Gabby”. Say, it’s ■ yellink or hę’ll have to leave couldn’t get a vord in
dawnik on me just vat this (only not ’ in such nice ' e<įgevise
is. Come to tink of it, I’mvords). So I’m laffink my
... Veli, I’m tinking
I
always havink great ambi- į head off at Villey and vinshoul better quit writing,
tions to be a fifth-columnist dink the bąli somemore,
būt I’m thinkink I’m doink
— I tink tha’s vat
you į only the bąli von’t get off
a purty good job, no? Don’t
vonld callink vun who’s my fingers. So I’m ginvink
shout, I’m only asking a
vvriting up the gassips co- it vun more good tvist and
ti
Tust
so
lum. My, Ever cince I’m j finally the bąli comes off. f/™bby?,
doesn,t '
Gabby”
doesn’t gettink
rememberink I’m vanting Būt,
somethink
strange
,
™ , ,, icredit for this nice piece of
strange heppens. The bąli
,,
. . ,
to be a lady Winchell.
don’t go down the alley; it j vork' Im slSnlnk ray name
... It is sayink here first flys way up to the ceilink,!below- ,zzidora Finklestein
of all, that billiards may be
and then comes down so l
havink its Willie Hoppe, būt
the Sodality is shure proud fast and before anybudy | Vakar vakare mirė
could duck, it hits a bald- !_
iz p
of the bowlink scores vat headed man right on the iLuVdrddS KdUlIllS
Aldona Kaminskas has been
head and he has to be
Edvardas Kaulius, sūnus
accu — accumu — accum- taken avay in a ambulance.
mulatink. For instance, just Oh, veli, likę I was sayink Juozapo ir Barboros Kaulių
lašt veek Aldona rolled 190. to Abie, his head looked (bulvariškių) adresu 624 S.
Independence Blvd., mirė
... You knovv, speakink of
a cue.ball, anyway.
vakar vakare, kovo 12 d.
bowlink, reminds me about
.. Say, būt I’d better not Edvardas buvo dar jaunas
lašt Sattiday,
ven my
cousins, Villie Cohen and be vastink any more space vyrukaa b.lvo paSauktas j
Abie Rosenberg, and I vent vit my trubbles, būt I’d y g kariuome„ė8 tarnybą,
better be tellink you vat it’s
dslei silpno8 įirdie8> pa
bowlink. Dey said for me I
■ ]eįatas įr kPaj dabar jau atshould ūse a lady’s bąli, sayink on this paper.
... It’s sayink here that ' siskyrė iš gyvųjų tarpo.
eemagine! Not me, hafter
all, vot am I, a weakling? Jean Janusis haint bin seen , Reiškiu užuojautos tėve(Don’t answer, please!) No, around so muteh lately, vat 1 liams, broliams ir sesutėms,
siree. I’m grabbink the first could be the matter? Veli, , o Edvardui Visagalis Diebąli on the rack, and put I’m tinking maybe she’s j vas tesuteikia amžiną ramyvit that bę danguje.
J. K.
my fingers in the holes goot havink trouble

Penktadienis kovo Į

BIJNESS

JH'TUFFy'ZA^LEAN AND

oglsthorp.'y'cert'nly gavę it ro tM

X RUFFIANS-- - THE ONĖS THAT
iMAHSKD YOU WITH THE TOMAHTO*

WITH BOTH BARRELS, DIN'T CHA?
TERRiriC STUFF KIO.TSRRIFIC STUFF.'

F0KVICT0RY
BUY
UNITED

STATES
DEFENSE

BONDS
STAMPS

Jl/sr DUM8

Kas kasa dorovei kapą, tą
j tamsybių angelas apdova
nos.
I

SODALITY NEWS

MIDDLE-AGED
PEOPLE
are common offenders
Mfives, mothert, tilter*— ♦hey re often

forced to point the way to hait
health to their mer folkl For vvomen

know that a healthy head produces
hondtome

hairl

And

that’j

E

m-ol. the remarkable foaming oi)

►hampoo which first nourishes the
scalp, then takes Ihe dūli, parched
hair and brings it back to glowing

health. Fom-ol is so economical; a

little goes a long vvay. Ask

your

druggist for the regular 50c sir t.
If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and den
tures freąuently cause this condition
■which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt thi3 fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.

Or. write tor a generous triai bo»He, enclosing 10c to cover pocking
ond postage.

FOM-OL

Mere tAee e Uumpos
—e treetmentt

"

tOO'” * *
,*** -e.
~ •«*
On1 *** _ V*

Bafora Any Datt Uit

LISTERINE ANTISEPTIC
To

Malta Your Brrath Sivaaiar

Mos(MIDDlE-AGEWomen
38-52 Years

Suffer Distress At This Time!

OO6H, I HOPE TUFFY DON’T COAAE
OVER HERE AN' TAKE A SOCK OUT'A
YA FER VZRITIN* STUFF LIKĘ THIS

why

-—>tnen everyvrhere are pointing to

If this period in a woman’s life
makes you eranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer veakness, dizziness, hot flashes, distress of
"irregularities”—
Start at oncc— try Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Compound. It’s one medicine you
can buy today made eapecially
for tuometi —lt helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of women

to go smillng tliru trying “middle age.”

Taken regularly — Lydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve *
monthly eramps Follow label
directions. WORTH TRY INO!

" Penktadienis kovo 13, 1942

DRAUGAS
SK RIDIKAS SU KAUKE 1 drai dvasinei puotai.

ry
P<r

roms, Jonas Lendraikis, S.
Mišias šv. labai gražiai gie
Linauskas, Rev. B. Liubausdojo Vyčių choras, vedamas
Seka tęsinys sąrašo var-|A. Gauskas, John GedraitisJ ^as’
Lukas, A. LukausL. Simučio, Jr. Po Mišių pa dų ir sumų aukotų Raudo- Victoria Gedraitis,
Paul. k*8’
Mačiukienė, W. Ma
rapijos salėj buvo bendri najam Kryžiui vasario 16 d. Oelskudas, Charles Genis, HnaU8ltas< T S. Mankus, G.
pusryčiai.
minėjimo proga Chicagoje: A. Gendžūnas, Joseph M. Mankus, Mykolas Marcin
Gerlikas, Mrs. A. Girdvai- kus, A. Marcukowitz Mi
Amerikos Legiono Da
Po pietų parapijos salėj
nis Klementas Grigonis, Ka chael
Ursula Mar,
buvo Labd. Sąjungos 3 kuo riaus-Girėno postas Nr. 271, zys Grikas, J. J. Grybas, i kūnas- Teodora Martinkus,
pos susirinkimas, kuriame jWestern Ave., Chi- Adolph Gillis, Bronė Goins-jL- Maskaliūnas, R. Motejūįsirašė nariais C. Lapeikie- j <*8°’
P°9to komanderį ki, Martha P. Gobert, J. Gu- nas’ Casimir Matefconis, J.
Sekmadienį, kovo 15 d.,, šyme ir kad tos žinios būtų
nė ir A. Bakaitienė. Gauta , A. Kasper — $50.00.
dclis, Miti’tin Gluski Peter Matas, Albin Mattas, J. MeLittle Bohemia restorane, d'ne tik gerai, gražiai para
ir pora garbės narių, būtent i Amerikos Legiono Dariaus Guejtia
Gužau8kas | riccvicz, Mrs G. Miciulienė.
vai. susirinks “Draugo” ko šytos, bet, svarbiausia, nauJurgis ir Apolonija Ogen- Girėno posto Nr. 271 moterų
Grabauskas Josie Cri- i Charles Miestauskis, Joseph
respondentai — DKK na- jos, DKK kasmet skirs ketai antru syk įsirašė garbės | AuxlliarY Raudonojo Kry-1
j h Grigai P Grigą I Mikšis, F. Miller, Vincent
riai ir jų artimieji meti-1 lėtą dovanų tiems, kurie bus
'
—
a. v
nariais įmokėdami dar vie žiaus vienetas, per H. Ka-» liūnas,
Frances Indriliūnas, j Mitkus, dr. A. Montvid, Jo
niam bankietui, kuriame, be; daugiausiai pažangos pada
ną šimtinę. Jurgis ir Ona reivienę — $25.00.
Petras Insodas, J. Janoaus- seph Motekaitis, Michael
meninės programos, įteiki 'rę: rašyme, (kalbos ir turiMečislovas
Šveikauskas
—
Monkai taip pat įsirašė garkis, Anton Jakubausky, Zig Mozeris Anna Naglis, Alex
mo nario ženklų, bus pada nio atžvilgiu), dažnam ra
bės
nariais
įmokėdami
šimI
115.00.
mas Jankūnas Juozapas Ja- Naglis, Rose Naikeiis, An
ryta ir trumpa apžvalga, šyme, patiekime naujausių
tinę.
Kaip
matom,
L.
S.
3
C
Laurinavičius
$5.00.
nionis, Catherine Jacka, M ton Narbutas, Kazys Natekiek DKK nariai pažangos korespondencijų-žinių ir t.t.
Po
$1.50:
Mr.
and
Mrs.
kuopa gražiai auga ir darJasmanč (?), Klemas Jasu konis, Ant. Nausėdienė, Jo
padarė per praeitus metus. Ir šiame bankiete bus jau
John
Jasinskas,
C.
Kuchinsbuojasi.
tis, L. V. Jesewitz, Peter seph Naujokas, Peter NauDKK nario kortelė skaitoma įvardinti keli nariai
kas, Antanas Zalumskis.
Vajaus reikaiu, klebono
Johnson, John Jokantas, Ka J°kaS’ Martin Nauduz, Fr.
garbingu paliudymu, kad Anglų spaudos reporteriai
Joe Waski — $1.25; Mr.
zys Juozapaitis, J. Jusiev- j Navokauskas, B. Nenarto
U. S. armijos bombonešio t patarimu, sudaryta komisi
7 v k
jis, arba ji, yra artimi dnr. I šiame bankiete, be dnr. skridikas
(pilotas) Austrą-1 ja, kuri eis per namus rink
,, r®e
$ •
eis (?), A. R. Jnievicz, A nis, Frank Norbut, Norpry
Draugo bendradarbiai ir. “Draugo”
korespondentų,
Po $1.00: Laurinas Ado- dolph Juozaitis, Ona JuozaiA- Novicki, Alphonsas
kaipo tokiems visur Drau-I dalyvaus dar ir ang'ų spau lijoje dėvi kaukę ir duoda dama aukas. Komisijou įė
ženklą
pakilti
oran.
jo:
J.
Šileikis,
J.
Vilčausmaltis. Jonas Adomavičius, 1 tienė, Kazimiera Juzaitis, V Rahalniškis iš Anchorage
go teikiama pirmenybė. Jie
raporteriai, būtent StaPaliokas, M.
yra artimi Draugo prie Sy3 pįeža, Herald-American į gija sparčiai auga, nes jos kas, K. Sriubienė, A. Jaukš- Dominick Aldonis, Joseph Kaitulis, Aug. Katukevvicz, (Alaska).
tienė. I. Braunienė, Stupu Aleksa, K. Aleksiūnas, Wal- Magdalen Kaziūnas, Mrs. Pal°nis Kazimiera Palonis,
teliai ir nuolatiniai-oficialūs korespondentas ir kiti to; valdybą sudaro veiklūs asrienė, O. Monkienė, M. Če »ter Aleliūnas, H. V. Am- Sophie Kamarauskas, S. Ka B. P. Palilūnas, Chas. Pamskorespondentai - reporteriai. laikraščio raporteriai.
menys: pirm. Ray Mack,
slenė. Nutarta suruošti ii' brase, Mrs. Helena Ambrose, napeckas John Kass, Frank ke, J. Pasiskewicz, J. PauBe to. bus ir naujų narių
Rezervacijas bankietui rei vice pirm. L. Kulpinskas
viešą rinkliavą Cicero mies- Į J. Anelis, Jonas Antanašius Katilavas, Anna Kasper, B. ^8, Mary Pazerekas, D. Pet
priėmimas.
kia patiekti DKK pirminin- sekr. J. J. Vilkas, finansų te. Tam reikalui išrinkta ko-! (’). Jonas Ascilla Juozapas
Kavalauskas, Mr. and Mrs. raitis, Wm. Petraitis, Julia
kui Ig. Sakalui prieš sek-) sekr. J. Nadzinskas, iždin.
Ypatingi pažymėjimai
misija iš K. Sriubienės J. Ashmont, dr. P. Atkočiūnas, J. Kazlauskas, Kazwell fa- Petraitis, Anton Petraitis,
madienį.
DKK narys ' E. Misius, iždo gtbb.’ J. Kar
Šileikio ir A. Valančiaus Teodora Atroška, V. Audic mily, Joe Kevelaitis, V. Kem F. Petraitis, Ona Petraus
Kiekviename veikime žmo
pus ir A. Zakaras.
Paraginta, kad visi nariai kas, Stanley Augustas, C. tis, A. Kmitint, A. Kizlai kienė, Mary Petrila, Mr. and
nės nėra vienokio lygio. Vie•
Dabar
eina
tos
draugijos
ni į savo darbą įdeda dau DdllCJ JlldCJIITIO,
lankytųsi į centro susirin Augustine. Anna Aushanas, tis, J. Klikūnas, J. A. Kli Mrs. Petrol, Mrs. S. Petronaujų
narių
vajus.
Nubarta
kimus. Sekantis susirinki M. Bagdon, C. Bagdon, S. mas, Mrs. S. is.ievinsky, Pe-t szus, W. Petrulis, Peter Pik
giau pastangų, kiti mažiau.'
.
pereiti
per
visų
katalikų
na

turna.
mas bus kovo 25 d. šv. Kry Bakutis, Julius Balchunas,
Taip ir su korespondencijų VvIMUiO
ter Kneita, M. Knizikevi-I
mus ir prirašyti naujų na žiaus parapijos salėj.
M. K. Balnis, Peter Balsis,
Viso aukščiau skelbiamų
Cicero. — Lietuvių kata. rių.
— žinių rašymu. BendradarAnton 'Balsevičius, Stella čius, Frank Krasauskas, O- aukų ..................
$ 329.95
biavimas laikraščiui yra sa likų tarpe šiuo metu daug
Tą pačią dieną buvo Tre- Balsis, I. Banevičius, Jonas na Kukienis, S. Kunevičia.;
Pranešta,
kad
draugija
votiška mokykla. Vieni ra-'judėjimo, daug veikimo,
Anksčiau skelbta $1043.50
tininkų Brolijos susirinki Bardauskas, Elzbieta Bardy K. Kungis Anna Kuripis, J.
rengia
vakarą
—
“
card-bunšydami
korespondencijas Kiekvienam stebėtojui tas
stengiasi jas parašyti taip,įteikia daug malonumo. Pa-!c0 P^y balandžio 12ji,, mas, kuriame padaryta pra Mrs. Barisas, M. Barantaus- Kriščiūnas. A. S. Kuizin,
Viso iki šiol skelb
kad būtų trumpos ir daug vyzdžiui, paimkim tik kovo Pa^aPlj°s salėj, Nutarta, nešimai iš ligonių lankymo, kis, John Bartašius, Mrs. Mrs. A. Lauchiskis, K. Lauta .................. $1373.45
kad pramogoj turi dalyvau labdarių veikimo, Federaci Bartkus, Julia Bender, Mr. danckas, G. Lautes, John!
pasakyta. Jei pirmą syki 8 d.
jos 12 skyr. veikimo ir t.t. and Mrs. J. Berkelis. Mr. | Lebezinska3i Jame3
(Bus daugiau)
tai nepavyksta, tai bando! Sekmadienio rytas. Mal- ti visi nariai.
A. Valančius and Mrs. Bernėckis, W. Berantrą sykį rašydami. Tokiu; dos Apaštalystės draugija
IValter Babitz pranešė,
nitavičius, S. Bernotas, V.
būdu patys Lavinasi. Kiti to anksti rytą susirinko savo kad gegužės 29 d. ruošia
I Bernotas, A. J. Beržynskis,
nepaiso. Jie rašo ir rašo ir . iškilmei — vėliavos pašven- mos Šv. Pranciškaus vie
Paulina Russian and Turkish Baths
i B. Bitautienė, K. Bitinas, A.
pas juos nematyt jokios pa-1 tinimui. Klebono vedama nuolyne, Mayslake rekolek
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
Blasky, Vincas Brusokas, J.
i Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
žangos nei turiny, nei kai- draugija “in corpore” suėjo cijos. Jeigu iš Šv. Vardo
Bridgeport. - Tėvų Ma- Brazaitis, W. Brazauskas,
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
boj (gramatikoj), žodžių į bažnyčią, kur tuojau buvo draugijos narių susidarytų rijonų Bendradarbių 10 sky- peter Brazis M BaMna3
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
pašventinta vėliava ir ta geras būrys vyrų, tai reko riaus mėnesinis susirinki- A Buchunas g Budracka3,
laug, turinio maža.
Moterims — Trečiadileniais.
proga klebonas pasakė pa lekcijos galėtų būti laiko mas įvyks šį vakarą, kovo' John Bu|iw L Burba j
Telefonas:
VIRgima 9493
Miela pažymėti, kad dnr.
mokslą. Vėliavą įsteigė drau mos ir lietuvių kalboj. Re 13 d„ vakare po pamaldų- Buroki,a Edward Butkua
MASSAGE
A. F. CZESNA, savininkas
“Draugo”
korespondentai
gijos narė Veronika Kimtie kolekcijos prasidės sekma parapijos mokykloj. Visi na- Anton Butkus Jona3
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
kurie yra susispietę į DKK
nė. Tai didelė auka draugi- dienį, gegužės 29 d., ir baig- riai-ės prašomi susirinkti.
kūnas, Petras Butkus, Ro
(“Draugo” Korespondentų
jai. Draugija ėjo bendrai sis pirmadienį, birž. 1 d. Kas Turime daug svarbių reika
bert R. Byanskas, A. ČapuKlūbą) kasdien visais at
prie šv. Komunijos.
Į iš vyrų mano dalyvauti re- lų švaistyti.
A.
V.
kas, Mike Ceplauskis, John
žvilgiais daro pažangos ir
----------kolekcijose, prašomas praCesokas, Ralph Charnaucskaitytojai gali liudyti, kad
.
. ..
. Tą patį rytą ir Šv. Var-' nešti draugijai (jos klūbTūkstančiais žodžių nenu kas, Mrs. J. Cibauskis, Jen
HHOLESALE
g*3 juo o iau, uo dQ draUgįja bendrai ėjo prie ruimy), arba dvasios vadui veiksi tiek, kiek geru dar
nie Clinston, Stella Conrad,
daros, įvairesnis Romesnis,! §y Komunijog Po Mišių šv.
kun. Abromavičiui.
bu.
H. Ibsen V. E. Cukur, Anton J. Dakad lame telpa daugiau ko-l .... -.
, •
r
viršutinėj salėj buvo bendri
zonis Helen Dapser, Mary
respondencijų ir žinių-žine ,| pusryčiai ir susirinkimas.
Tą pačią dieną Šv. Anta
Daubarienė, P. Daubaras,
lių, negu bet kuriam kitam
Pusryčiuose dalyvavo ir kle- no bažnyčioje buvo dvasinė
OININO R«X)M HETH — l'AKDaugudai (?), V. Daukša,
lietuvių laikrašty.
LOR SETS — BEDKOOM SETS
I bonas kun. Ig. Albavičius ir 1 puota Liet. Vyčių Chicago
— RIJOS — KABIOS — KKM. Daunis, J. Dimša, John
OUOERATORS — W AMHERM —
Kad paraginti visus ko draugijos dvasios vadas ku apskrities. Tąja puota ChiUANOELS — STOVĖS.
J. P. VARKALA Disse, Joseph DobrovOlski,
respondentus tobulintis ra-, nigas Abromavičius. Drau-Į cago vyčiai pagerbė savo
It
John Dočkus, Julia Dobrow
Lietuvis Auditorius
globėją šv. Kazimierą. Nors
ski, Steponas Dombro, Floyd
mūsų bažnyčia nemaža, bet 3241 SO HALSTED ST. J. Dowiat, Nicholas Dubois,
nedaug matės tuščių vietų.
J. Dulknys, J. Dungūnas,
PILDO PER 20 METŲ
I MiCHT JuJT kkS v/n L Kiil TU E AV Ik-jcHooM LooKlNC. AT A
Garbė lietuvių jaunimui, ku
Chicago, Illinois
Mary Elzberg, J. K. EncheCAME - Vo< AllTh£. lik* l'vt HAT» OF 1ATC " 1 Havtnt
FACTORY REPRESENTATIVE
ris palaiko tradiciją — sy
VJFrrrrN A new Fbi-icy ih \
- This Intukahcc Jon iŠ
Tel.: CALumet 7358
ris, P. Fabijonaitis Joseph
OKI ToucH ZacvJ-T - |VC HAp Mo«X PoottS SLAMMIP IH MY
kį į metus susirinkti benJA<:e_ IH THC VaST VevV
\WHY PI T?HT 1 STĮ
7b 'RLSXW*LL
C. Filler, Gabriai, Mr. and
634*3 So. VVestern Avenr
MY OL-p COLUE&C COACM -SAIP I WAS 1?ic l£ACUt MAT-CTTIAI_-\
Mrs.
Wm.
Gabner,
William
NoW TMETCE'S A SbTTJoTS - Coop TA Y - AMP You oMlY W0Rt
Telefonas REPUBUC 6051
A Tt** mohths in jut yeatc- vJitm £vtr.vRainy
Galeckas, Anthony Galdik,
—
C pAY A Moli PaY - rrx - x-re _
WOIK ST1II1IO
K. Garacka, Juozas Gavene,
I94r.
3*5**' Strrrt
CONRAD

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

LIETUVIU AUKOS RAUDONAJAM KRYŽIUI

YPATINGI PAŽYMĖJIMAI "DRAUGO"
KORESPONDENTAMS
Per metini bankietą bus įteikti nario ženklai.
Bankiete sužinosime dar ir kitokią paslapčių.

Susirinkimai

FURNITURE
BROKER

INCOME TAX-us

rH AT'S Llf £

fllfX ALESAUSKAS & SONS

nejexf

Fotografas
Studija įrengta gir
iuos rOM«a su mo* dernlftkotnls
uilati domis ir Hollytrood
. trlMomia.
Darbas
Garantuotas.

VVELL VVMAT AVIME IM'TvTloN OT A Tn-CHEIT You TUffNJCP OUT
T<a be : if i map 'Youft miv i-p crr a jon Tep^linc.

WHOLESALE
Al»\ \ M H) l»l»<» H m; p \l |

LIQUOR

I«»UKS1 POSSlttl I •’KK h.

I

I O AYM f► •’

ĮSTAIGA

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ICNGIewood S888
Re*.: - ENOlettood 5840

Littan

J

to

v.' •

PALANDECH’S

ARTHRITIS

RADIO BROADCAST

Don’t

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Don't de.p.ir
of rrlirf from
trrrlbh* Arthritia .che. or
>aįn», The

4RW ColIoMtl

uedSulpkur
capmilr. rillrd
EVLPHO KAPS

twel-

give
up
Kopa

fUirttH dna
to S'iiohor d.firhmcy SntHl
Maenėtk tf no
rrli.1 aftrr .10
do.af«.

REhfk IT»

HR.JA

STATION WHII>
1IM UhvOa CTw W a. SUI

«.

F1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

(tretln, ana*
ix> vtaa
ChlMteo

Tf.

Featuring a Program of

Etery Saturday, 1 to 2 P.M.

i

NEŽICRTNT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINR.IANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKlS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

I.IKTf IV
DT A-1 4

kanter. a*.
MUTUAL LIQCGR CO.
4707 8. Halsted Rt.
Tea. BOrLTVARD 0014

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

DEŠIMTI
METAI! —
į SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dimoml«t'9:30 v. vak.
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. VVestern Avenne
Phone: GROvehill 2242

O R A O O S ■

CHICAGOS "TRACTION" FONDO
KONTROLĖ TURĖTŲ BOT NAUJA

\

I 'eai:;

KITAS TANKERIS NUSKANDINTAS

• s* » ' j
•
' JIJ■

'•'J?*-

Kitose valstybėse gyve neišeikvota, bet tik pasko
nančių buvusių chicagiečių, linta. Už tai yra užstatyti
kurie ilgus
metus važinė miesto taksų “vvarantai” tai
jo Chicagos gatvėkariais, sumai. Paskola užtraukta be
ir daugelio milijonų važinė jokių palūkanų ir tuo būdu
jančių gatvėkariais žmonių sumažinta miestui išlaidos.
vardu advokatas Weightstill, Paskolinta lygiai kaip iš ban
Woods kreipės į federalinį ko. Miestas užstatytus “wa
teismą Chicagoj prašyda-. rantus” ateity turės išpirkti |
mas, kad žinomą “trac- ir “traction” fondui bus grą
tion” fondą išimti ir dabar- žinta minėta suma. Tad to
tinės miesto valdybos kon-, fondo klausimu negali būti
trolės ir paskirti naują trus , eikvojimų, arba suktybių,
tisą, arba trustisus. Advoka
--------------------tas Woods tokiu būdu iškelia bylą miesto mayorui,
’ r
miesto klerkui, miesto iždi- !
ninkui, kotrolieriui ir visai,
tarybai
I Chicagai būtinai reikalin("Draugas” Acme telepttc
Advokatas išaiškina, kad 8a vieš«ų ambulansų (amBarnegat Light, N. J., pakraščiuose priešo submarinas nuskandino tankerį S. S.
“traction” fondui pradžia bulatorijų) tarnyba. Tačiau
Gulftrade. Torpeda tankerį pusiau perlaužė (U. S. Army Air Corps photo).'
duota 1907 metais, kai mies žinovai tvirtina, kad jų ope
tas su gatvėkarių kompani ravimas turi būti pavestas
Cukrui registravimasis Chicago turi
ja sutarė, kad kompanija už kokiai nors naujai miesto Senoms padangoms
organizacijai,
kuri
specia

gatvių vartojimą miestui
kainos nustatytos
toliau atidedamas
tikėtis bėglių
kas metai atlygins 55 nuo liai turi būti sudaryta.
Žinovai aiškina, kad amšimčius iš likusio savo gry
Kainų administracija pa
Iš Washingtono pranešta,
Iš U. S. Pacifiko pakran
no pelno. Šiandie tas fondas bulansų operavimu negali galiau uždaro kainų kėlimą kad cukraus vartojimo var čių sričių daug gyventojų
jau turėtų iki 100 milijonų užsiimti sveikumo, arba po parduodant senas, ar taisy- žymui žmonių registravimą- bus nukeldinta kur giliau }
dolerių. Tačiau miesto val- licijos departamentai. Svei- tas automobiliams ir sunk sis atidedamas balandžio mė šalį, kaip ten iškils tikrasis
dyba visokiems reikalams jį kūmo departamento funkci- vežimiams padangas’(gumi- nėšiui. Aiškinama, kad iki karo pavojus.
išeikvojo ir liko vos 30 mili ja yra sanitacija — gyven nius lankus) ir vidurines tu šio kovo mėnesio paskutinių
Chicago mayoras Keily
tojų
sveikatingumu
rūpinijonų dol. Šiemet valdyba
bas. Tai įvyks šio kovo 16 dienų nebus suspėta kaip rei pranešė, kad, matyt, tų beg
užsimojo ir šią likusią sumą mąsis. Policijos departamen d. Kainos nustatytos ne di- kiant pasitvarkyti. Pirmoje lių žmonių dalis teks Chica
gerokai apkapoti, o ji ne tas gi turi pilnas rankas dar desnės, kai kad buvusios pra vietoje nebus suspėta paga gai ir apylinkėms. Tad mies
turėtų to daryti, kaip ji ne bo kovodamas su žudikais, eitais metais spalio mėn. 1- minti reikalingas registravi tas ir apylinkės turi pasiruo
mosi blankų skaičius.
turėjo teisės ir 70 milijonų plėšikais ir visas kitais įvai il5 d. laikotarpiu.
šti tuos žmones priimti sa
rių
rūšių
piktadariais
ir
su
dol. išeikvoti be piliečių ar
, Kainų nustatymas turėjo
Kai
kuriose
Chicagos vo tarpan kaipo nuo karo
tvarkos
išlaikymu.
Ne
polici
ba teismų, arba kitų kurių
j įvykti, nes senų padangų ir! krautuvėse cukrus plačiai nukentėjusius. Jiems bus
jai
ambulansus
operuoti.
autoritetų atsiklausimo. Vai
Į tūbų pirkliai pradėjo išnau- parduodamas ir net siūloma reikalinga pastogė ir dar
dyba savavaliai eikvojo fonDėlto, ambulansų operavi doti autoistus, imdami ne- žmonėms pirkti kiek tik rei bas. Jie čia turės gyventi
dą. Fondas buvo įsteigtas I muj reikalinga kokia nors girdėtas kainas. Mat, jie kiama. Tas yra nepaprasta. iki karo galo.
tik vienam tikslui, būtent, nauja miestinė pusoficiali- bandė pasipinigauti. Bet vy-------------------susisiekimų linijų pirkimui-;nė organizacija.
riausybč uždarė jiems «,
Trokų vairuotojai
Advokatas Woods ne tik į
_______________
progą.
prašo teismo, kad likusioji
turėtų žinoti
fondo dalis nuo eikvojimo Tirs Chicagos
I
Central Motor Freight
Nori panaikinti
būtų apdrausta, bet kad
Nauja
neautorizuota
kūdi
vandens
švarumų
miestas iš savo korporaci
kių prieglauda rasta namuo ass’n suvažiavime Chicago]
nių fondų išeikvotus 70 mi
U. S. viešojo sveikatingu atostogas
se, 7418 Sheridan rd. Polici nutarta įspėti trokų (sunk
lijonų dol. grąžintų minė mo tarnyba ateinančią sa
Chicagos miesto taryboje ja areštavo prieglaudos sa- vežimių) vairuotojus, kad
tam fondui.
vaitę Chicagoj atidarys labo iškeltas sumanymas,
kad i vininkę Mrs. Geraldine Mc- jie važiuodami laikytųsi kuo
didžiausio atsargumo, jei
Mayoras Kelly dėl “trac ratoriją ir tirs Michigan eže karo metui suspenduoti ato Carthy. Rasti trys kūdikiai, vežą kokią nors sprogsta
tion” fondo klausimo atsa ro pakraščių vandens švaru stogas visiems miestiniams neturį nė vienerių metų am mąją medžiagą, arba kare
ko, kad iškeliama federali mą. Tai šalies administraci tarnautojams ir darbinin žiaus.
reikmenis. Vairuotojai turi
niam teisme byla yra niekas jos atsakymas Chicagos au kams, o policijai grąžinti 6 Kūdikiai paimti į šv. Vin būti patikimi ir atsakingi
daugiau, kaip tik politika. toritetams, kurie reikalauja savaitės dienų pareigas.
cento našlaitnamį. Tuojau savo pareigose. Jie visados
Mayoras pripažįsta, kad iš daugiau vandens sanitari
Chicagoj policija visas 7 atsišaukė dvi motinos ir turi jaustis, kad jų parei
to “traction” fondo apie niam kanalui.
savaitės dienas
pareigas joms atiduota po vieną jų gos yra tampriai surištos su
70 milijonų dolerių ištrauk
Sakoma, šis vandens tyri- (tarnybą) pradėjo eiti po kūdikiai. Vienas dar likęs žmonių apsauga.
ta miesto reikalams. Ir tas mas užims daug mėnesių.
Pearl Harbor įvykio.
našlaitnamyj.
((gj

furgj„

OPerUOtl

ambulansus

j

kūdikiu prieglauda

“THAT LITTLE GAME” -

Daugiau aukų

1*1T2

X Bernardas Kvietkus,
žinomas Brighton Park jau
nimo veikėjas, išvyksta į U.
S. kariuomenę. Kovo 8 d.
atsisveikino su šv. Kazimie
ro Karalaičio draugija, ku
rioj buvo iždo globėju. Pas
j
taruoju laiku į U. S. ka
riuomenę pašaukti išvyko:
V.
Jomantas, V. Janušaus
X Visa eilė “Draugo” ko
J.
respondentų jau užsiregis kas, P. Nevedomskis,
travo DKK bankietui sek Vyšniauskas ir k.
madienį, kovo 15 d., Little
X Majrketparkiečiai dide
Bohemia restorane. Vietų
turime tiktai 90. Paskutinę liu susidomėjimu laukia Ver
dieną ir labai norintiems bų sekmadienio, kad pama
gali būti atsakyta vieta. tyti “Diktatorių mirties šo
Šiandie rezervuokite vietas. kį” ir sykiu patriotinį vai
dinimą. Vaidinimas baigiasi
X Rapolas Andreliūnas, demokratijos triumfu ir pasav. jevvelry krautuvės, 6324 liuosavimu visų diktatorių
S. Westem Avė., randasi pavergtų valstybių. Be to,
Cook County ligoninėj, Ward bus ir koncertinė dalis, ku
55. Kadangi dėl nesveikatos rią išpildys Aušros Vartų
turi palikti biznį, tai viskas parapijos choras ir solistė
iš jevvelry dabar parduoda Irena Aitutis.
ma labai pigiai. R. ir E. AnX Antanina, Nenienė, DK
dreliūnai yra žinomi katąK
narė Gary, Ind., ir viena
likų veikėjai ir stambūs mūs
žymiausių tenykščių lietuvių
įstaigų bei dr-jų rėmėjai.
1 veikėjų dalyvaus DKK banX U. Žemaitienė, žinoma kiete sekmadienį. Tikimos,
Bridgeporto dranigijų ir pa kad atvyks ir plačiai India
rapijos veikėja, darbe susi na vai. žinomas “Draugo”
žeidė pirštą ir jau dvi sa veikėjas taipgi DKK narys
vaitės kaip namie “atosto J. Aukškalnis.
gauja”. Ji ypatingai pasižy
X Sasnausko choro visuo
mi dr-jų vakarų tikietų par tinas narių susirinkimas įdavinėjime.
vyks ketvirtadienį, kovo 19

mu

X Sekantieji northsaidiečiai tarnauja Dėdei Šamui:
Corp. K. šerpetis, J. Kup
čiūnas, K. Bagušas, A. Lukošaitis, Bill Tutle — armi
joj, J. Šimkus, J. Radišauskas — oro Laivyne, Norman
Sanders — navy ir A. Dovalgo — merchant marine.

d., Šv. Jurgio parapijos cho
ro muzikos kambary (para
pijos salėj). Visi nariai iš
anksto prašomi savo reika
lus patvarkyti taip, kad ga
lima būtų dalyvauti susirin
kime. Bus renkama valdy
ba ir svarstoma choro sta
tutas.
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UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association oi Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupyto jams

Darom

Morgičius

Mokame
i«\

31/2%

Dividendus

TURTAS

1-mus

gtį/ ••
*•••• yšfl

Lengvom

r*

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus Chicagoj pir
mininkas J. B. Forgan pra INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS
neša, kad nors šiam skyriui
"DRAUGO" RAŠTINEIE
nustatyta kvota jau surink
ta, bet aukos vis dar plau
PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
kia.
KONSTANTAS J. SAVICKAS
Praeitą trečiadienį virš
kvotos jau gauta daugiau
kaip 146,000 dol. Kampani
Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė
ja dar neuždaroma.
jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir

DANKVTI i mcrų SPECIALI
ars ESATE KVTVZTAMI ATSIIAPARDAVTMA SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

k

x

y

Didelių Barabanų. matų Ra mba
rių, “Tunable Tom Tonu" pritai
komi prie visokių Barabanų aetų, <reltl pAdinlal ‘Oynibola" Ir
“Cymbol HoMera” kur tik rrlkallntf, "Hl-Pay after boat Pedala”
benama Ir orkeatroma. Trflboa,
darinėta'., Hflaaphonal, Trombo
nai “atandard” ISdlrbya/'lų. Smulkoa, Celloa, Strflnlnlal Baaal, Oultaral. Banjoa. atrflnų. Ir "caaea“,
"m'/Uth plecea“, “mute reeda". Ir
nvrslkoe stovlklta.
Pllnaa pnalrlnklmaa amulkoma amlčėlų Ir
•'caaea“. Pataisome Ir atnaujina
me vlaoktų lldlrbyadlu phonorrafua ar Jų dalia.
A. B .O. DRUMMERS SERVICE
• 14 Ma«we|| Street, Chlca«o

duoti atsakymus liečiant klausimas apie Incx)me Taksus.
P-nas Savickas bns “D raugo” raštinėje Kovo 14tą
dieną, nuo lOtos vai. ryto iki 6tos Vai. vakare. Išpili
dymas, paprastos formos, vienas doleris — kitos priei
nama kaina.
Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs
iš anksto.
KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?

a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis,
kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, ata
kų ir t.t. per 1941 metus;
b) Vedę žmonės, kurių {plankos buvo virš $1,500.00,
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima
imti už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažian;
c) Biznieriai turi išpildyti b ankas, jeigu įplaukos
(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.
Income Tax hlankos turi būti išpildytos ir priduotos
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.

