the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Pakels Amerikos Kariu Atlyginimą
Atžymimas už budrumą
BAŽNYČIA NEBIJO

NACIŲ
‘‘Katalikų Bažnyčia Aus
trijoje dėl nacių šėlimo gal
ir neteko kokio skaičiaus ti
kinčiųjų, kurie uždaryti ka
lėjimuose, arba koncentraci
jos stovyklose. Tačiau Baž
nyčia yra laimėjusi kovą su
naciais. Nacių vykdomi ka
talikų persekiojimai sustip
rino Bažnyčios jėgas”.
Taip pareiškia dr. Theodore Bernard Frank, aus
tras tremtinys finansinin
kas, kurs šiandie profesorauja Šv. Juozapo kolegijo
je, Collegeville, Ind.
Dr. Frank pirmąjam pa
sauliniam kare dalyvavo. Jis
austrų artilerijoje tarnavo
kapitonu. Jam žinoma, kaip
Hitleris iškilo. Iš nacių na
gų paspruko 1941 metais va
sąrą. Prieš jam apleisiant
Austriją, sako, jis, tenai vi
sur bažnyčios kiekvieną sek
madienį ir kitomis šventė
mis visados būdavo žmonių
kupinos. Jis mano, kad ir
šiandie tas pat yra. Bažny
čia ir tikintieji nebijo nacių
siautimo.
Nacių svarbiausias tiks
las yra visas religijas pa
traukti vienon centralinėn
organizacijon, kurios galva
būtų Hitleris.
* •

AMERIKOS KAREIVIŲ ALGA BUS
ĮSTATYMU PADVIGUBINTA

Pašovė penkis
japonų orlaivius

Kareiviai į mėnesį gaus 42 dolerius,
jaunesnieji leitenantai į metus 1,800.

Washingtonas, kovo 13 d.
— Karo departamentas šian
die paskelbė, jog penki Ame
rikos kariuomenės bombanekino penkis japonų orlaivus
šiai prieš dvi dienas sunaij a ponų užimtuose Salamaua
ir Lae uostuose, Naujojoj
Gvinėjoj.
Komunikatas
pareiškia,
jog šiuose aerodromuose su
naikinta visa pastatai ir
Lae uoste subombarduota
dokai ir kiti įrengimai.
Visi Amerikos- bombane
šiai išvengė bet kokių nuo
stolių.

VVashingtonas, kovo 13 d. • alyginimas jaunesniesiems
— Senato militarinė komisi leitenantams.
ja šiandie vienbalsiai priė Colorado senatorius John
mė įstatymo projektą, pagal son, kuris šį projektą pra
kurį pakeliama kareivio ai vedė, pareiškė, vilties, jog
ga ir taip pat padidinamas šis įstatymas bus priimtas
sekančią savaitę.
Imagai šį įstatymą papras
tieji kareiviai, kurie pirmą
mėnesį dabar gauna $21 ir
paskui po $30, gaus po >42
nuo pirmosios dienos ka. iuo
menėje.
Jaunesniesiems
leitenen
tams ir laivyno žemesniojo
Washingtonas, kovo 13 d. rango
karininkams (enBataane ramu
—
Šiandie
Prezidentas
Roo

signs) algos pakeliamos nuo
("Draugas” Acme telephotol
Jau per kelias dienas, nuo
seveltas
pareiškė,
jog
šiuo
$1,500 iki $1,800.
Štabo puskarininkis J. L. Lockhard, Pearl Harbor didvyris, apdovanotas medaliu.
tos dienos, kai paskelbta,
metu
studijuojama
darbo
at
kad Filipinuose paskirtas Jis yra su savo tėvais, broliu Daniel, 11 metų, ir seserim Ethel (dešinėje). Nuotrauka lyginamo kontrolės klausi
Nuteistas nacių
Įeit. gen. Tomoyuki Yama- padaryta jam gavus medalį. Lockhard pripažintas didvyriu. Prieš pat japonų ataką mas.
skitą, Bataan pusiasalo fron Pearl Harbor jis per radiją patyrė apie lėktuvų atskridimą ir apie tai pranešė virsi
Prezidentas savo spaudos agentas Viereck
te beveik visai ramu.
ninkams. Tačiau tas paneigta.
konferencijoj atsisakė leis
tis giliau į klausimą apie al
Washingtonas kovo 13
Pranešimai iš Filipinų pa
gų
kontroliavimą,
kad
tuo
,
d.
—
George Sylvester Vioreiškia, jog šiuo metu Ba Nuskandino dar 4
Suimti kariuome
būdu
būtų
sulaikyta
inflia

reck,
nuteistas vokiečių
taan pusiasalio frontas esąs
cija, bet jis pareiškė, jog agentas, Šiandie pasmerktas
nepasikeitęs.
nės dezertyrai
japonų laivus.
ši problema yra svarstoma. tarp 2 ir 6 metų kalėjimo už
nepranešimą Valstybės deApie infliaciją
l partamentui apie savo proAbingdon, Va., kovo 13 d.
Petrašiūnuose rasta VVashingtohAŠ, kovo "* 13 d.
Paklatifetas
ar
daroma
kcpagandinį veikimą.
—
Šį
popietį
apleistame
na

— Laivynas paskelbė, jog
NUSIKRATYTI
kia
pažanga,
kad
būtų
su
Federalis teisėjas taip pat
me
Abingdone
suimta
du
kalinių lavonai.
Lisabonas. — Vokiečių
Amerikos submarinas Japo
NUTUKIMU!
laikyta
infliacija,
Preziden

nubaudė
nacių agentą pini
nijos vandenyse nuskandino komisaro Kaune pavaduoto kariuomenės dezertyrai, ku
Antrosios armijos vadas
dar tris japonų krovinių lai jas Kaifler išleido praneši rie nušovė vieną FBI agentą tas atsakė, jog kai kur taipf gine bauda — -500 ir įsakė
Lisabonas.
Kauno
laiir kai kur ne. Jis pažymėjo, jam sumokėti teismo išlai
Įeit. gen. Ben Lear atsišau-:, .............. . ,
. _ J vus ir vieną keleivinį laivą. mą, kuriuo sakoma, kad ir antrą sunkiai sužeidė.
jog
atstovų rūmų pasisaky das.
kia į amerikiečius, kad šios i kr?.8clal raso\ka? p"e PeJį;
Tuo būdu netoli Japonijos "dabartinė anglių pristaty Virš šimto federalinių ir
krizės metu kiekvienas nu-; raa.‘“nll atka8ta duoba 8,u 29 nuskandinta aštuoni japonų mo padėtis verčia kai ku valstijos agentų apsupo na mas prieš pardavima vyriau
sikratytų nutukimu. Mais- "Ugdytų politinių kalimų laivai ir išviso vakariniam riuose namuose nutraukti mą ir tik po keletos šūvių sybės turimų reikmenų že
nustatyta,
ir kai panaudota ašarinei 'miau esamos kainos, yra vie Britai bombardavo
tas, mašinos ir reikmenys Lavonais. Esą
apšildymą
”
.
Todėl
tuose
na

Pacifike
Jungtinių
Valsty

nelaimės karo, sako genero kad šiuos kalinius nužudęs bių laivynas iki šiol nuskan muose tuo tarpu nebebūsią nės bombos pabėgusieji ka nas tų dalykų, kurie eina Gneisenau.
prie infliacijos sulaikymą.
las. Ji laimės tik narsuoliai čekistas Alfonsas Vilimas, dino ar sužalojo 149 įvai ir vandens. Gretimų namų reiviai pasidavė.
kuris
gruodžio
13
d.
su
Algų kontrolės sąlininLondonas, kovo 13 d. —
kovotojai. Ir jis šaukia, kad
gyventojai kviečiami leisti
raus tipo japonų laivus.
dviem
kitais
buvęs
nuteistas
kai
pareiškia,
jog
tai
esą
Anglijos
aviacija apmėtė
amerikiečių nusimestų nuo
pasinaudoti vandeniu jų bu
mirti
ir
Kaune
viešai
sušau

taip
pat
būtina
infliacijos
bombomis
vokiečių 26,000
savęs lašinių klodus, kurie
tuose.
dytas.
Vilimas
sakęsis,
kad
:
ICZli
nralail7O
sulaikymui,
kaip
ir
kainų
tonų karo laivą Gneisenau,
šiandie kiekvieną slegia in
kontrolė.
telektualiai, moraliai ir fi jis šių žmonių nekankinęs, o į |\||j(ll ŲlQluU/.C
kuris šiuo metu yra Kiel
juos nušovęs prie Čekos bū
ziniai.
bazėje.
Šiose atakose pereiLietuvoje uždarytos
Perkins priešinga
stinės
Kaune
specialiai
tar

Yra pagrindinis faktas,
tą naktį taip pat padegta
bažnyčios.
Darbo sekr. Perkins pa-‘ leivyno įrengimai uoste
Melbourne, kovo 13 d. —
pareiškia vadas, kad kovo dymui įrengtame kambary
i Šiandie oficialiai praneša- tiekusi senato darbo komi Aviacijos ministerija pas
tojai laimės karą patranko je. Tačiau atkastųjų lavonų
Londonas, kovo 13 d. —
tyrinėjimas
parodęs
visai
I ma, jog japonai pravedę ata sijai pareiškusi, jog ir da- kelbė, jog pagerėjusios oro
mis, laivais, lėktuvais ir tan
Pranešama, jog maršalo Ti
kais. Tad yra gyvas reika ką kitą. Beveik visi atkastie moSenkos vadovaujama ru- ja^kelbU ’ iafomadjaaP“ k“^alomon 8alo8edar veikia įstatymai niekam ' sąlygos davo pre gos bombo
las jiems turėti kuo dau ji biauriai sužaloti ir nusta sų kariuomene pietiniam H
pranešė
Australijos
nedraudžią dirbti ilgiau ne-. nėšiams atakuoti šiaurvaka
kad Lietuvoie vityta,
kad
dauguma
jų
mirė
giausia tų reikmenų ir pa
fronte, susidedanti iš 90 di ,“2,“
už- aviacijos komunikatas, ku gu 40 valandų į savaitę, jog rinę Vokietiją ir pasėti mi' , dto8toaios sil. ris pareiškė, jog prieš
tris bet kokie įstatymų pakeiti- nų Vokietijos vandenyse,
būklų ir to visa gamyba tu bekankinami dėl kraujo nu Vizijų užbėgus, vokiečiams ida
dienas
pastebėta
japonų
lai mai nepaliesti organizuotos Į Sustiprinta priešlėktuvine
ri vykti didžiausiu tempu. tekėjimo.
už akių ir perėmusį fronto u
epidemijos. Kauno ar- vyno pajėgos prie Kessa
Ši gamyba turi vykti fabri
darbo pajėgos, nes unijų apsauga Kiel bazėje sunaiki
vadovybę Donets base.ne , kivyskaįaiSaukimas į
kuose, ofisuose, žemės ūkiuo o apie 11 nuošimčių — ma
ant mažos Buka salos, kuri darbininkai dirba pagal kon nusi aštuonis britų orlai
aavo rankas.
'visuomenę parodus, kad baž yra tarp New Britain ir Sa- traktų, bet paliestų neorga
se per laikraščius ir mokyk žiau kaip 1,000 dol.
vius.
IS Stoekholrno gaunama Įi-1 a užda^maB a'uk51
di
las ir kiekvienoj bendruome
lomon
salų.
‘
nizuotus
darbininkus,
kurie
mų
jog
vokiečiams
Pnre.kę
,
d
>
ų
cj
?
.
kad
arki
.
Komitetui nurodyta, kad
ir dabar jau dirba ilgesnis
nėj.
federaliniai darbininkai yra pasiųsti frontan dar naujų, vysku£s tur5ję8 net nu. Bombardavo aerodromus
Pavojus Indijai
Streikams, neturi būti vie organizuoti, jie priklauso
valandas.
Vakar
australų
aviacija
re^ry^'.- ■
i
-t 'bausti tuos kunigus, kurie
tos šiais laikais, sako va CIO, bet negali streikuoti.
Vokiečiai savo komunika-;
ign0?avę. Ant pravedė smarkia atakas ja Pagaliau sekretorė parei didėja, Wavell
das, Kurie darbininkai nori
tuose prisipažįsta jog jų ka
bažnyčių durų esą iš- ponų užimtame Gasmata škė, jog šiuo metu viršlai
tinginiauti, tokie negali nė ,
New Delhi, kovo 13 d. —
nuomene šiuo metu privers I «
’
aerodromą, New Britain sa kio mokesnis tesudarąs tik
kareiviauti. Tokiems vieta VYSKUPAS ĮSPĖJA
Gen.
Wavell šiandie pareiš
ta gintis Donetso base.ne
uždary. loję.
apie vieną trečdalį karo pro
yra tik darbo batalijonuose TAUTĄ
Aviacijos komunikatas pa dukcijos mokesnių. Be to, kė, jog netekimas Rangoono
tos laikinai dėl epidemijos
kur nors Alaskoj, Labra-1 per pUgblo, Colo., vysku- Žuvo 1,000 nacių
pietinės Burmos “priarti
Pranešimai iš Maskvon pavojaus, Vestuves, laido- reiškia, jog bombanešių bom ji pareiškė, jog šiuo metu ir
dore, ar Grenlandijoje.
po j c Wiiiging ingresą
no
karą prie Indijos ir su
skelbia, jog
Leningrado tuves, krikštus ir kt. bažny-į bos pataikiusios į taikinius kai kuriose dirbtuvėse jau
vyskupas L. Hayes, šiauri fronte vienos dienos kovoje tinęs apeigas leista atlikti ir atmušta japonų kovos or čiama žaliavos trukumas, daro pavojų, kad atkirstų
nės Amerikos kolegijos Ro žuvo 1,000 vokiečių kariuo uždarytomis bažnyčių dūri- laiviai.
bet darbo pajėgos trukumo ihūsų susisiekimą su n ūšų
ŠAUKIAS DIDESNIO
sąjungininkais kiniečiais
moje rektorius, sakė pa- menės.
Iš pranešimų sunku su nesą.
ATLYGINIMO
Imis ir dalyvaujant jose tik
Savo pareiškime generc as
Apie 1,800,000 federalinių mokslą.
Kiti rusų pranešimai skel1 artimiausiems giminėms ir prasti ar japonai išlaipino
pabrėžė,
jog visose kov'ie
darbininkų šaukias didesnio1 ‘‘Mūsų šalies silpnybė ne- bia, jog raudonoji armija; ne daugiau, kaip 40 asmenų, savo kariuomenės Buku sa
ta
pati
istorija:
mes nebu
atlyginimo, nes su gauna- paeina vien iš laikinai pris- pradedanti palaužti “vokie Išimties keliu vokiečių ge loje. Tuo tarpu Tokijo prane Japonai atakavę
vome užtenkamai pasirengę
muoju pragyvenimas jau ne tigimo tankų ir patrankų, čių fašistų pasipriešinimą". neralinis komisaras leidęs Šimai paskelbė, jog užėmusi
ir parama atvyko pervėlai.
įmanomas. Darbininkų ats- laivų ir lėktuvų, bet iir fakLondonas paskelbė, jog laikyti mišias ir kitas pa Salamaua, Naujojoj Gvinė Melbourne.
tovai tą reikalą iškelia kon- to, kad mūsų žmonės gali maršalo Timošenkos kariuo maldas Kauno bažnyčiose, joj, japonų kariuomenė už
greso žemesniųjų rūmų civi- pamiršti, kad yra Dievas” menė šiuo metu esanti tik jei atsakomybę už pasėkas ėmė “paskutinę strateginę 1 Londonas, kovo 13 d. — VVashingtonas, kovo 21 13
linės tarnybos komitetui, tarp kitako sakė Ekscelenci- per 30 ar 40 mylių nuo Dnie prisiima dvasiškiai. Toks tvirtovę prie Australijos Tokijo radio šiandie paskel d. — Filipinuose gen. Mac
bė pranešimą iš Salgono, jog Arthur suteikia informacijų
leidimas galįs būti duotas šiaurinės dalies”,
Reikalauja, kad mažiausioji ja. “Neigti Dievą, nepaisyti propetrovsko.
vakar pirmą kartą japonų 190,000 filipinų ir jų šeinių.
metinė alga būtų nustatyta Kristaus sudaro nepaprastai
tik pamaldoms, kuriose da-)
•
Rio de Janeiro, kovo 13 d. lyvauja daugiausia 30 as-, Vichy, kovo 13 d. — An bombanešiai atakavo Mel
1,500 dolerių. Apie 44 nuo- rimtą pavojų mūsų tautai,
šimčiai federalinių darbinin Sis pavojus yra didesnis už — šiandien Brazilijos sosti menų. Apie tokias pamaldas gi i jos aviacija vėl pravedė bourną, Australijoje. Ataka jog šie pranešimai yra labai
abejotini, nes jie niekur ki
kų šiandie per metus gauna j diktatorių planuojamas pa- tinės gatvėse iškilo naujos reikalinga pranešti policijai atakas Paryžiaus apylinkė j vykusi 35 minutes.
tur nepatviirtintii.
Reuters
agentūra
pareiškė,
se.
mažiau kaip 1,500 dol. algų, šauliui žiaurybes”.
riaušės prieš nacius.
48 valandas iš anksto.

FDR studijuoja
algų kontrolę

Lietuvoje trūksta

nacių frontą.

Japonai veržias
Į Solomon salas.

draugas

šeštadienis, kovo 14, 1912

Harrison, N. J. — Dievo
Motinos Sopulingosios par. SUTAUPYK NUO $8 Iki $IU I
V
bažnyčioje — nuo kovo 22
V
nariai liuosą laiką praleis Newark, N. J. — švč. Tre
d. iki 29 d. — kun. Petras
f
Geri buvo praeiti
Sis-tas
ti. Tai centras lietuvių Wau- jybės parap. bažnyčioje —
Reikšmingas šv.
Malinauskas,
M.I.C.
kovo 11 iki 19 d. — kun.
JOs
dabar
galite
pirkti
vieno arba
kegane.
metai
dvigubinio regėjimo ūkinius, pritaikin
Philadelphia, Pa. — Ko
Jonas Jančius, M.I.C.
Kazimiero dienos
Providence, R. I. — šv. tus grutluUHt uose frėmuoee. su aklų
lėegsamiuuvtlmu, viską
Eis velykinės išpažinties
vo 1 d. Šv. Kazimiero par*
$4.75
tiktai .................................................
Pittston, Pa. — šv. Kazi Kazimiero parap. bažnyčio UŽ
Kovo
1
d.
laikytame
ben
ARCYVAY
AKINIAI,
viso
pijos
svetainėje
pasidarba

minėjimas
Šv. Baltramiejaus draugi miero parap. bažnyčioje — je — nuo kovo 22 iki 29 — Ne mažiau — ne daugiau........... $10.00
vimu ARD vietos skyriaus, dram susirinkime Šv. Bal ja šį sekmadienj, kovo 15 nuo kovo 15 iki 17 d. — kun. Jonas Jančius, M.I.C.
CHAPMAN OPTICAL CO.
Not
Ine.
So. Boston, Mass. — Ko suruošta pramoga naudai tramiejaus ir Šv. Juozapo d. 8 vai. šv. Mišiose eis prie kun. P. Malinauskas. M.I.C.
230 S. Halsted St., prie JacksoD
savininkų
Lietuvietoj
gyvenančių
mokytojų
draugijų
vo 8 d. vietos Vyčių kuopos
Tel.: MONroe 2734.
Htelkta liti 1
Roseland, Chicago, UI —
vių Auditorijos, buvo išduo- šv. Komunijos. Nariai praAtsineškite šj skelbtiną Ir gausite
iniciatyva įvyko reikšmin — seselių Kazimieriečių.
dykai C. C.' Eye Glass Cleaning
tas raportas iš svetainės] šomi susirinkti 7:30 vai. ry- Visų Šventųjų parap. baž
DR. VA1TUSH, OPT.
Solutlon.
Seserys labai dėkingos
gas šv. Kazimiero šventės
LIETUVIU
vedimo
ir
biznio.
Pranešta,
'i
svetainę,
nyčioje
—
nuo
kovo
16
d.
paminėjimas. Po pamaldų taip ruošėjams, ruošėjoms
an.iv GYDYTOJAS
jog praeiti 1941 metai bu- j Serga
iki 22 d. (jaunimui) — kun.
SENIAI.INTAS
bažnyčioje, sielą pasotinus tos pramogos, kaip ir puo
Antanas
Mažukna,
M.I.C.
vo geri nes davė daugiau
dvasiniu maistu, visi susi likai už atsilankymą.
LIETUVIS DAKTARAS
Juozapas Bakšys, Myko-į
siai pelno, ir viršijo visus
Norwood,
Mass.
—
šv.
rinko į parapijos salę ben
OPTOMETRISTAS
las Galinis, Antanas Mic
Pritaikina akinius
driems pusryčiams, po ku
Kovo 4 d. vienas ričmo- metus nuo pat svetainės a- kus ir Mykolas Liutvinas. Jurgio parap. bažnyčioje —
tidarymo.
Geras,
teisingas
atsako
minga! ui
nuo kovo 16 iki 22 d. — Buitri ZO imlų pr*kUk*vloMi aklų
rių susirinkusius sveikino: niškis gavo laišką nuo So.
Rengiasi
prie
vakaro
vedimas,
komisijos
pašiau
prieinamą
kalną.
taisyme ir gydyme
kun. Kazimieras Rėklaitis, UCKAI rtUTAUAUTI AKINIAI
lietuvių visuomenės vetera Side veikėjos Onos Ungupataisys kreivas akla, trumparegyste
nas veikėjas kun. dr. K. Ur raitės, kuiliam tarp kitko kojimas darbuotis, gera
Šv. Baltramiejaus draugi M.I.C.
JOS F. BUDRIK
Ir toUracyst*;
priežiūra,
duoda
ir
gerus
palengvins
aklų
Įtempimų,
prašalins
bonavičius ; parapijos nuo rašo:
ja metinį vakarą, kuris užBayonne, N. J. — Šv. My galvos skaudljlmų, svaigimų ir aklų
KRAUTUVĖJE
širdus klebonas kun. Pr. Vir“...Dabar pas mus misi- vaisius. Šiais metais irgi i vardintas “Įvairybių vaka- kolo parap. bažnyčioje — kartų.
MODERNUKIAUS1,
TOBULIAUSI
mauskis; jaunimo sporto jos, kurias veda tėvas Mes nutarta, kad visi dirbtų iš J ras”, turės balandžio 18 d. nuo 11 iki 19 kovo — kun.
3241 So. Halsted St.
EGZAMINAVIMO BODAI
vien.
Nutarta
daryti
įvairių
Speciali
atyda
atkreipiama
|
valkų
vadas Ir jo prietelius kun. i lis, jėzuitas. Tad per šv. Ka[Lietuvių Auditorijoj. Valdy Andrius Naudžiūnas, M.I.C.
Telefonas:
M'■ Abračinakas; 17 Algirdo ’
!
pataisymų
ir
palengvinimų
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
zimierą pas mus šįmet nie
y*
ba sako: vakaras bus įvai
svetainės nuomotojams, kaip rus ir gražus. Lietuviškai
Chester, Pa. — Aušros 10-toe Iki VALANDOS:
kuopos pirmininkas L. švel ko vakare nebus.
Calumet 4591
8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.
parapijai,
taip
ir
vietos
drau
Vartų
parap.
bažnyčioje
—
nia; L. Vyčių centro pirmi
“...Ar žinai, kad Poškai
dainai ir muzikai nebus ga
4712 So. Ashland Avė. DEL RADIO PATAISYMO
ninkas Pr. Razvadauskas; jau išsikraustė iš Maple gijoms.
lo. Vakaro šeimininkai Juo nuo 23 iki 29 kovo — kun.
PASAUKITE:
L. Vyčių įsteigėjas M. Nor Shade. N. J., į Pensauken, Į šis namas — tai mūs ko- zas Grikšas, Stan. Dambins- Adomas Markūnas, M I.C.
TeL YARDS 1373
YARDS 3088
kūnas; dr. Kasparas, prof. N. J. Gaila gerosios Poškie-. lonijos papuošalas (ir pilnai kis, F. Sedaravičius ir Jur Cleveland, Ohio — Nepa
dr. Pr. Galinis; jaunimo di nės, kad ji senatvėj turi! išmokėtas), čia būna ko ne gis Bukantis deda pastan liaujamos Marijos Pagalbos
LIETUVIAI DAKTARAI
delis mylėtojas, globėjas ir vargti. Vasarą nuvažiuosiu visų draugijų susirinkimai, gų, kad viską tinkamai pri parap. bažnyčioje — nuo korėmėjas kun. K. Jenkus ir pas ją.”
Enrikas Į vo 16 iki 22 d. (jaunimui)
visoks veikimas, čia sueina sirengus.
TeL YARda 3146
&
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
galiausiai
specialiai
šioms
Poškai,
o
ypatingai
Julė
į
.T’1
— kun. Antanas Ignotas,
DR. Y. A. ŠIMKUS
iškilmėms kviestas jauni Poškienė, kada gyveno PhiDANTISTAS
Kuklaus dainio lyra.
MIC.
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo klausimu labiausiai su ladelphijoje ir ne tokia sun Ir jai laurų paaukoju,
JUST
DUMS
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
sirūpinęs, Mariannpolio ko ki jiems buvo kova už būvį,
Gerbdami s labai aną,
ir Penktadieniais
You tų
6UT lix
744 West 33th Street
legijos rektorius kun. dr. J. daug, labai daug darbavosi Ne tik kad dėl jos niūnioju 66 AflLe TO
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U.
g€€P OUT
DR. SEIMĄ SODEIKA. 3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6.30-8:30
Live IN THAT
Vaškas, kurio kalba tikrai labui lietuvybės ir Katalikų
OF TMC .
Pagarbos peaną.
ebUMTRT Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
a d.
visus atgaivino ir sustipri Bažnyčiai. J. Poškienė tada Ona čeledinienė yra dūk -i k/HY IT5 120
SHAT61
i ari
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
V
-Deasees 'M
no, uždegdama mus dėl Tė rašinėjo jf lietuviu .spagai tė viengepčię , Jurgio Prane-1 TH€ SHA1>ef
Valandos: 3 — 8 popiet,
AKIS ISTERINĖJ A
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Tel. CANal 5969
vynės gyventi ir mirti.
taip religinio turinio kūri kūno, gyvenančio dabar sy-l
AKINIUS PRITAIKINA
Brangūs vadai, ačiū jums nėlius, taip ir paprastas ži kiu su ja ir žentu adresu J
Ofise randasi kiti pataisymo
DR. F. C. VYINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
a>
metodų
įrengimai
akims,
ku

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6814 N. Broad St. Būdamas!
už gražias mintis ir pamo nutes.
fe’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rioms akinių pagelba neužtenka.
Ofisas ir Rezidenoija:
kinimus, mes seksime jūsų
jaunesnis gyveno tarpe ka-,
2158 West Cermak Road
VALANDOS:
2155
Ofūo
teL
CANal
2345
Pastaruoju Laiku Ona Če- į zimieriečių ir buvo pirma-1
nurodytą kelią.
1 West Cermak Road
Nuo 10 iki • 0 vųl. kaa dieną.
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0
OFISO VALANDOS
Antradienio ir ketvirtadienio
Seredoj pagal sutartį.
Baigiant gražias iškilmes, Iedinienė. žmona adv. Kazio į eilių veikėju, ypač labdaryNuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
vakarais.
Boa.: 7004 So. Fairfield Avenne
Čeledino,
su
savo
draugėi
bes
srity.
Jo
pėdomis
pase

pasveikinimą taria L. Vyčių
Rea, tel: HEMloek 8180
ANTRAS OFISAS
187 No. Marion Street
nus,
naudinga
lietuviams
kė
ir
duktė
Čeledinienė.
centro finansų rašt. F. Gren
2017
So. YVestern Avė.
TeL YARda 2246
Oak Park, Dllnois
veikla
tarp
kitataučių
taip
i
----------delytė ir gerųjų šeimininkių
TeL CANal 7171
(Prie kampo Lake St.)
DR.
C.
VEZELIS
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
vardu Marksienė. Pokylis pasižymėjo, kad labai išgar- Gyvenęs Philadelphia prie
Būkite malonūs
Telephone: — EUCLID 906.
sino
ir
lietuvių
vardą
tarp
miesty
Brideaburge
jaunas
DANTISTAS
baigtas malda ir Lietuvos
— REZIDENCIJA —
SAVO AKIMS!
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TeL................ VIRginia 1886
vietinės amerikoniškos ap- Staays Sasnauskas, sūnu^
1441 So. 50th Avė., Cicero, I1L
himnu.
arti 47th Street
aklu rissm »yTaL: Cicere 7681
šviestūnijos. Dėlto vfetos viengenčių Stasio ir Ievos TU ries* pora
acektt
DR. AL. RAČKUS
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Tą pat dieną 3:30 vai. po- eilių posmuotojas, sužavė- Puodžiūnaitės Sasnauskų, 2 metodą, karia reafftne
Seredoj pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gan grižirtt
bažnytinėje svetainėje įvy tas jos labai naudinga vi- d. kovo išėjo į Amerikos kaADVOKATAI
Telefonas: HEMlock 5849
KRETAI PATYRIMO
1853 YVest 35th Street
ko L. Vyčių kuopos naujų suomenine darbuote, jos pa-; riuomenės tarnybą.
PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
narių vajaus parengimas. garbai suposmavo šias eilu
Drjotofš^ta*, WHITNEY E. TARUTIS DR.
Senas Richmondo
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Paveikslus iš kelionių po tęs:
Trečiad. ir Sekmad. tik auaitanus
• Gramozdas Dr. J. J. Smetana, Jr.
6757 So. Western Avė.
ADVOKATAS
gražiąją Ameriką rodė lai
OFTOMtETRUTAI
OFISO VALANDOS:
CENTRINIS OFISAS:
OR. CHARLES SEGAL
dotuvių direktorius Zalec Duktė didelio veikėjo,
Popiet nuo Ilki 3 vaL Vak 7 IkJ 8
1801
So.
Ashland
Avenue
8138
80.
HALSTED
ST.
Kaip
čia
visi
žino
Nedėllmb pagal sutartį.
Apmiręs miestelis
kas; juos aiškino kun. K.
Kampa* ll-toa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Matvvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo t-moa tkt S-ta*
Ir
žmona
teisių
gynėjo,
Telefoną* GANAU Ofttt — Ohlcaca
Jenkus. Kalbas pasakė kun.
vai. vak.
Telefonas CANal 4796
4729 So. Ashland Avė.
VALANDOS
Ladd, III. — Miestelis ma KaadleaOFI8Q
Kazio Čeledino,
TaL CALomet 6877
»:00 a. m. Iki !;>• p. m.
K. Jenkus ir L. Vyčių cent
(2-troe lubos)
Tred. ir AeK:
a. m. Iki
184 NO. LA 8ALLE ST.,
DR.
PETER
J.
BARTKUS
žai
kam
žinomas
dėlto,
kad
Ponia
Ona
Pranskūnaitė
TeL
MIDvray
2880
Chicago, UL
»:»•
a.
m.
ro pirm. Pr. Razvadauskas.
8014
TeL Stato 7573
čia
niekad
nebuvo
ir
dabar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tat
Čeledinienė
OFISO VALANDOS:
Dalyviai buvo pavaisinti už
1913 So. Halsted St.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
nėra
jokios
dirbtuvės.
Ka

Yra
tartum
karalaitė,
kandžiais, kuriuos paruošė
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.
daise buvo anglių kasyklos, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Arba karalienė
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 voL ryto.
vylė Kudrevičienė, G rabi j oSelunadiesiau
taipgi
pagal
sutartį.
Darbuotojų tarpe mūsų, o dabar ir tų nebėra. Tik
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiso teL VIRginla 0036
liūtė ir jų pagelbininkės.
Rea. telefonaa SEEley 0434.
Regidencijos
UL:
BEVarly
3844
supilti žemės kalnai liudija,
DR. MAURICE KAHN
Philadelphijiečių.
DR.
A.
W.
PRUSIS
TaL Cicero 1484
kadaise
čia
buvusias
kasyk

Todėl meldžiu ašen jūsų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, DR. T. DUNDULIS
6924 So. Westeni Avė.
las.
,«>•
Ir jus visus kviečiu
DR.
S.
R.
PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
tVOROĮUBO RI BVfOiAOJ
Chicago, Hl.
Lietuvių randasi kelios
Gerbti jąją ypatingai,
4197 Archer Avenue
GYDYl'OJAS IR CHIRURGAS
TeL YARda 0994
OFISO VALANDOS:
Rea. teL PLAaa 3200
šeimynos, bet visi senukai. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—6:30 P.
Kamp.
15tos
gat.
ir
49th
CL
Nes to verta yra,
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
VALANDOS
Trečiadieniais pagal sutarti.
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
OFISO VALANDOS:
Imtinu Wi8C
Taip kaip skamba jai ža- Jaunųjų nėra, nes jiem*
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, Nuo 10-12 v, ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 ik. 12 vaL dienų.
Reg. <953 So. Talmaa Ars.
•
vingai nėra jokios ateities.
ir pagal sutartį.
taps...

MŪSŲ DIENOS IR DARBAI

•'•"I ! •”»>»> MIM*O tVO

fr

KAS GIRDEI KAUKEGAN’E

’

R«t. T«L OROvekiU 0411
Office taL HBMock 4648

f

“Stase 4- Ceih”
Tatai Dtftnst”
") Iceep coffee fresh and flavorful, store it in the refrųp
eratur—and buy no tnore than /
weclc', jupply
You'll uae lesa
oodce per eup ti you follow thesa
atmpl* ruia*.

C

»•

.- 1 ,

H,

T

.01

TT. Marijonu misijos

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

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — rali Mll)way 0001
Res. — HEMlock 1643.

DR. A. JENKINS

Vai. : 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis eiHitama.

GYDYTOJAS IR CHZRURGA8

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT j. VALIBUS

2201 YVest Cermak Rd.

2500 YVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

2423 West Marquette Rd.

Vatanjoa: 1——3 popiet ir T—S ▼. v ]

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal eutnrtį.
Ofiso telefonaa PROspact 8737
Namu telefonaa VIRginla 3421

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

OR. STRIKOL'IS

DISTRIBUTOR
OF

4645 So. Ashland Avenue

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

_______ TaL Cicero 1484_________

DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LEO NORKUS, Jr.

BEERS

Res. 1625 So. 50th Avenue

TaL OAHal 61S2

REZIDENCIJA:

Ambrosia & Nectar
Invest the pennies saved in f>«FRNSI SAVING* ĮTAMPI. Ut»cl<
Sstn can ūse every ren t you can
spare from youf household hudget.
Zntourage your husband to cnopeaatr with any plan for pay roll
tavinga that his company may in
stitute for DF.PENSE BOND purcltsaea—for V7ar Needa Mooeyl

DR. J. J. SIMONAITIS

Trečiadieniais ir Seltadienio vaka
rais pagal sutartį.

FHY8I0IAN AND 8URGB0N

0631 S. Callfomla Avė.
TeL RRPubUc 7868

OAHal 0967
Ras. tel.

PROapect 6659 Rea Tkl. LAFayette 0094

2408 West 63rd Street
Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
“4SP
w-tMIL¥ ’•
Nedftliomia pagal sutartį.
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
PHYSICIAN and SURGEON
Office t«L YARda 4787
4146 Archer Avenue
1821
So.
Halsted
Street
Namą taL PROipect 1330
8343 So. Halsted Street
Ofino Tai. LAFayette 3210
TaL YĄRda 5981.
Residsucjja: 6600 8o. Arteaian Avė.
Jeigu Neatsiliepia —
Ras: KRNwood 3107.
OFISO VALANDOS:
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Sauk KEDzie 2868
* iki 9 vai. vakare.
Kasdien. IAklriant Sekmadienius —

S[JNl!V m'1®15

DR. A. J. BERTASN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiaa vaL: nue 1-3; uuo 6:30-8:30

736 West 35tb Street

VALANDOS:

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

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
Nedaliomis Pagal Susitarimą

nuo 2 IKI 4 vai. poplnt Ir nuo 7 Iki
8:30 vai. vakarui*.
S«kma41*nlal« pa«al «u.-,ltur1m%

SKAITYKITE

“DRAUGI”

^42

D B A U O A B

šiandieninių bažnyčių vieto- Miestas perplanuojamas pa repatriantas, bet dabar vėl
se stovėjo senovės šventyk- gal modernios miestų staty grąžintas atgal į Lietuvą.
los. Jos buvo sukrautos iš bos reikalavimus, šiemet Jis neturi jokio pasiruošimo
rastų, atvilktų iš girių. Ta miesto planavimą jau ma nei technikos, nei elektro
Bet ir šiaurės rytų hori čiau ant pagrindo vėliau iš noma užbaigti. Kadangi šiuo technikos srityje, bet užtat
— Vilniaus dienraštyje
jau iš seno žinomas kaipo
“Naujoji Lietuva” Vyt. Ma zonte gali rasti įdomių as augo kiti sluoksniai, mažai metu didelė butų stoka, yra
dabartinio Vokietijos reži
černis paskelbė straipsnį pektų, sakysim Tris Kryžius bepanašūs pagrindiniam. Ly projektas pasiūlyti daliai
mo
šalininkas.
“Vilnius iš pilies bokšto”. to paties vardo kalne. Jie giai taip ir dvasinių srovių gyventojų, kurie su miestu
šio straipsnio ištraukas čia 1 atrodo nepaprastai balti mė derindama visus sveikuosius nėra daug surišti, išsikelti
lynam danguj. Kiek labiau bruožus, visa persmelkti ti į kitus miestus, kaip Pilviš
spausdiname:
Nepirk to, ko nereikia,
Didžiausias susidomėjimo kairėj tamsiai mėlynam miš krosiomis nuotaikomis, ši- kius, Virbalį ir Kybartus. nors ir pigiausiai gautum.
centras visada buvo ir tebė kų fone iškyla šv. Petro įtai nereiškia, jog ateityj lie
Labai sunkiai Vilkavišky
Povilo
bažnyčia,
tarsi
bobų-1
Aviška
dvasia
nebus
pajėgi
ra Gedimino pilies bokštas,
je nukentėjo kooperacija.
iš kurio taip puikiai maty las pro ją einančios gatvės ir jų kombinacijų. Tačiau “Žiedo” kooperatyvas dėl
tam margam audinyj turės gaisro turėjo daugiau kaip
atbaigimas.
tis visas miestas.
O kiek daug liko dar ne dominuoti pagrindiniai lie 2 mil. rublių nuostolių. Jo
Kai pažvelgi iš pilies bok
što žemyn ir pamatai gat suminėtų smulkesnių pasta tuviški raštai.
nuosavybės ir prekės sude
vėse
knibždantį
žmonių tų, kurie slepiasi arba glau
gė. Atidaryta visa eilė krau
ELZBIETA BAI.SITIS
džiasi
prie
didesniųjų
ma

skruzdėlyną, tuoj susivoki,
tuvių taip pat aprūpinami
(po tėvais StonaMė)
jog šitas miestas dar yra syvų. Ne kartą skaitėme
apskrities kooperatyvai. Di
Mirė kovo 12 d., 1 942 m..
gyvas ir realus. Tačiau kas juos ir negalėjome besuskai
desnių sunkumų prekybai 6:30 vai. vak.. sulaukus pu
sės amžiaus.
būtų jo realybė, jeigu jos tyti. Suskaitai iki 25-30 ir
sudaro transportas.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Šiaulių apskr., Užvenčiu par.,
nepuoštų tokie
kūriniai, sušunki:
Nors per Užnemunę ka
Vienkiemo kaimo. Amerikoje
išgyveno 38 metus.
— Iš kur gi šitame mies ras praūžė per pora dienų,
kaip kalno kaimynė Kated
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterj Sofiją. Skuzlnskas ir
ra, jeigu jos nepaįvairintų te atsirado tiek daug baž tačiau paliko skaiudžių pėd
žentą Joną; 2 sūnus — Petrą
ir Pranciškų; 2 marčias —
bokštų bokštai. Štai, tarp nyčių? — stebisi vienas ka sakų. Ypač miestai šį kartą
Genevieve ir Marjorie; brolį
Juozapą Stonj ir jo moterį Ma
namų, dengtų
raudonom rys. Ir tada imi pasakoti ką nukentėjo, tarp jų gana žy
rijoną ir jų šeimą: seserj Ma
rijoną Baskis ir švogerį Kazi
čerpėm, iškyla šv. Jono var nors apie XVII amž., apie miai Vilkaviškis. Jį šiuo
mierą ir jų šeimą; pusseserę
Domicėlę Rakauskienę; penkis
pinės gigantas; jis dairosi anų laikų Vilniaus šeiminin metu galima pavadinti griu
<
anūkus
ir
penkias
anūkes:
giminę
Antaną
VerKauno elektros stoties ko taipgi
toli aplinkui ir neranda už kus, išdidžiuosius Vilniaus vėsių miestu. Iš 1117 namų
montą ir jo šeimą, 'ir daug ki
giminių, draugų ir pažįs
save aukštesnio. Dešinėj, ne miesto bajorus, vaivadas,' pirmąją karo dieną Vilka misaru esąs paskirtas kaž tų
tamų.
tolies, stovi
Dominikonų galinguosius hetmonus, ku- • viškyje sudegė 550. Be pas koks Kauno priemiesčio — į Kūnas pašarvotas namuose:
4432 So. Fairfield Avė. I-alŠančių vokietis, kuris buvo Idotuvės įvyks pirmad.. kovo
bažnyčia; aplinkui ją spie nigaikščius. Šie žmonės gar togės liko 645 šeimos.
Il6 d. Iš namų 8:30 vai. ryto
Dabar griuvėsiai valomi. išvykęs į Vokietiją, kaipo
bus atlydėta į Nekalto Prasi
čiasi tankiai sustatyti na sėjo ne vien tik savo kari
dėjimo
Panelės
švenčiausios
niais
žygiais,
turtais,
bet
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
mai, tarsi vaikai apie moti
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. l*o pamaldų bus nu
ną. Ant Tauro kalnų regi ir meniniu skoniu. Apskrilydėta į šv. Kazimiero ka
pines.
Romanovų cerkvę, kuri sa- • tai tuometinė Vilniaus viPADEK,O NĖ
Nuoširdžiai kviečiame visus
vo kupolų dėka atrodo tarsi suomenė gerai nusimanė me
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
pakybusi danguje. Kai nu no dalykuose, išaugindama
Nuliūdę: Dnktė, Sūnui, Žen
kreipi žvilgsnį tiesiog į šiau nemaža rimtų saviškių me
tas,
Marčios,
Brolis,
Sesuo,
l*usM,serė. Anūkai. Giminės.
nininkų,
jiems
vadovauti
rę, negali nepastebėti juodo
Laid. direktorius: John F.
Eudeikis, tel. YARds 174J..
šv. Kazimiero bažnyčios ma kviesdama tuometinius mei
STANISLOVAS KAZLAUSKAS
Kuris mirė Kovo 2 d., 1942 m. ir tapo palaidotas kovo
šyvo, kurio mažas, paauk strus italus. Vilnius tada
7 d., o dabar ilsis Švento Kazimiero kapinėse amžinai
sintas kapoliukas žėri sau jungė savyje vakarietišką
nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam
lės spinduliuose. Čia pat de gyvumą su sytietiška fanta
Keturių Metų Mirties
paskutinj patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą
šinėj, aikštelėj, šešiomis do zija ir impulsyvumu. Žmo
amžinybės vietą.
Sukaktuvės
rėnų kolonomis paremta sto nės jie buvo neramūs, jie
Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš
mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam fcSfrui kun. kleb.
vi senoji miesto rotušė, da vis ką nors veikė, griovė ir
A. Briškai, kuris atsilankė į šermenis; taipgi už atlaiant
bartinis Vilniaus Meno mu perstatinėjo. Ir taip
kymą įspūdingų pamaldų kartu su dvejais'kitais kunigais
ziejus. Tamsiąją šv. Kazi senų pamatų buvo lipdomi
ir už pasakymą pritaikinto pamokslo bažnyčioje.
miero bažnyčią atsviečia už vis naujo stiliaus pastatai,
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
jos ant kalniuko stovinti naujos bažnyčios. Šiandien,
AGOTA KAIRAITft
Dėkojame grab. Jon. F. Eudeikiui, kuris savo geru
balta šv. Dvasios cerkvė. kai ateini ir į juos įsižiūri,
ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžiJau sukako keturi metai,
tai
ir
regi,
kaip
senuosius
nastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.
Kairiau ant kalniuko stovi
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą se
Dėkojame Chicagos Liet. Draugijos grabnešiams, Min
Misionierių bažnyčia, už jos pamatus slegia visų žinomų
sulę, Agotėlę Kairaitę.
daugo Draugystės nariams, kurie atsilankė į laidotuves
matytis Rasų kapinės. Gi stilių grumtynės, pav., Ka
Netekome savo mylimos ko
ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje.
vo 19 d.. 1938 metais.
prie blizgančios Vilnios va tedroje, visus kitus apvalPagalios dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvė
Nors laikas ^siasi, mes jos
negalėsime užmiršti. T-ai gai
gos rymo Bernardinų bažny dęs meistriško architekto
se žmonėms; o tau mylimas vyre, lai Gailestingas Dievas
lestingasis Dievas sutelkia jai
amžiną atilsį.
čia, stelbiama
mažesnės, Gucevičiaus sukurtas, išky
suteikia amžiną ramybę.
Nuliūdę
lieka:
Moteris,
Sesers
Duktė,
švogeriai,
ŠvoMes. atmindami tą jos liūd
bet už ją nuostabesnės šv. la didingas klasiškas stilius.
ną prasišalinimą iš mūsų tar
gerkos ir Giminės.
po. užprašėme gedulingas šv.
O kadaise tose pačiose
Onos Bažnyčios.
Mišias už jos sielą kovo 19 d..

CLASSIFIED

VILNIUS IŠ PILIES BOKŠTO
Tarp namu stogu iškyla visa eilė bokštu

t

Dar apie nukentėjusi
nuo karo Vilkaviškį

Be jokio patyrimo
nacis elektros stoties
komisaras

Švenčiausio Sakramento par.
bažnyčioje (Cermak Road ir
Central Park Avė.). 8:00 vai.
ryto.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

(Įsteigta 1889 m.).

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

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Kviečiame visus gimines ir
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose Ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Agotėlės sielą.
Nuliūdę:
Gimlnlės.

Brolis,

Seserys

ir

A.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MIKALINA

MATKEVICIENft
pirmu
|to tavais

(|m>

REIKALINGI DARBININKAI

vyru Teleekkiu*,
Gnx<*ravlčallė)

HELP VVANTED — VYRAI
REI K AI.INGi — Riveters — Bucker Ups — Heaters — tr Punchers
prie "struetural” geležies.
Tiktai
patyrę vyrai lai atsišaukia.

1901
VVest 47th
Gyveno:
Streetl
Mirė kovo 19 d. 1942 m.,
3:00 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Raseinių apskričio, Kaltinėnų
miestelio. Amerikoje išgyveno
apie 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 sūnus — Bronislovą Teleckj
ir marčią Rūtą ir jų šeimą.
Stanislovą ir Eduardą; 2 duk
teris — Prancišką Kaurienę
ir žentą "Joną ir Jų šeimą, ir
Aleksandrą: 2 brolius — Vac
lovą ir Michael Gregorowicz;
2 seseris — Liudviką Uksienę,
Lorettą Harmonovvlcz, švogerį
Joną ir jų šeimas ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
1901 VVest 47th St., telefonas
Lafayette 4139.

NEW CITY IROM WORKS
54111 So. VVestern Avė.
METAL

SPINNER8

Patyrę tame darbe. Geros darbo są
lygos. Darbai yra Hartford, Conn.
Atsikreipkite prie Mr. A. L. Byfleld
HIMELBLAV, BYFIF.I.D & CO.
3« So. Throop St., Chicago, IU.
TOOL

IR

DIE

DIRBĖJAS

Patyręs prie apskritaus darbo. Gera
užmokestis, pastovus darbas.
THE ARIDOR CO.
3428 VVest 48th Ube-e

HELP VVANTED — MOTERYS
OPERATERKOS — patyrusios prie
"single needle" mašinų siūti dreses,
"slacks" Ir t. t. Aukšta užmokestis^
pastovūs darbai.

Laidotuvės įvyks pirmadienį,
kovo 16 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto hus atlydėta į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą.
Po pamaldų
bus nuydėta j Šv. Kazimiero
kapines.

VIKING,

711

VVest Uite

Street

(Paranku prie Milwaukee ar Hals
ted St. gatvėkarių.)

“FOUNTAIN” MERGINOS
Pastovūs darbai
jūsų
apielinkšse.
Gera pradinė alga. Proga išsidirbti
pirmvn. Patyrimas ne reikalingas.
Duodame uniformas ir išplauname.
Atsišaukite tiktai rytais:

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę!:
Sfinafl.
IhiktcnyA
Marti,
Žentas, Broliai, Sese
rys ir Giminės.

WALGREEN DRUG STORES
1958 Irvine’ Pk.
6300 Cottage Grovd
5873 VV. Madlson
7901 S. Ha'sted
1500 Morsc Avenue
731 E. Adams

I.aid. direktorius L. Ežers
kis, telefonas Virginia 1231.

TRADE

SCHOOLS

DARBININKAI YRA RKTKAL.TNGI
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS
Prie Vlaokių “Defenae** Darbų !
Vyrai tarp 18 Ir 44 m. amž. išmokinti
“weldinK. tooi - die. machlnlst. Rcrew machlne, body and fender. auto. dleael and
avlatlon conatructlon”.
JaimoktnkVe vienų
iš Alų svarbių amatų žema prieinama kai
na per — Oreer Practlcal Shop Tralnlng.
Krotpkltėa prie Mr. Herrera

GBEER SHOP TRAINING
2024 So. VVabash — Caiumet 4600

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

Mirė kovo 12
5:00 vai. vak.,
metą amžiaus.
Gimęs Chicago,

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

d.. 1 942 m.,
sulaukęs 26

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl "Free Catalogue” kai
na vi m o sąrašo.
Prislųeklte
plūklus
paštu
"parcel
post".
___

Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime:
tėvą Juozapą; motina Barbo
rą (po tėvais Lenkšaitė): 3
broius — Bronislovą ir jo mo
terį Katherine, Stanislovą ir
Vaclovą: s seseris — Suzaną
Leonard ir vyrą Bernard ir
jų dukterį ir Konstanciją Rlley
ir jos vyrą
I.awrence;
krikšto motiną Barborą Mikutienę Ir jos sūnų; tetą Mari
joną Danikienę ir ios vyrą
Vincenta ir jų visa šeima —
(Penna.); ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

28 NO. I/OOMI8 STREET

Tel. MONROE 1397
____
HELP IVANTEI)
_____
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdūlph 9488—9489
PAIEŠKOJIMAS

Paieškau nau draugią — merginą,
kuri yra gera katalikė, apie 50 me
tų senumo ir kuri neturi darbo. Aš
esu mergina ir noriu sau rasti gerą
j draugę. Atsišaukite laišku, o aš at' sakydama parašysiu viską apie save.
1 Apsiimu prisiųsti ir tikietų kelionei
jeigu paeina Iš toliaus. Rašykite se
kančiu adresu man. o jūsų laiškas
bus man priduotas:

Kūnas pašarvotas Ant. B.
Petkaus kopvčloj, 1410 South
50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmadie
nį. kovo 16 d. TS koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėtas į šv.
Antano par. bažnyčią, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas i šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečia
me visus gimines, draugus ir
pažjstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
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AUTOMOBILIUS

PARSIDUODA 1942 D E SOTO 4
durų sedan: 99% naujas; vartotai
mažiau 3,000 mylių; balti tires, ra
dio, heater, defroster ir sėdynių ap
dangalai. Kaina 41,37 5 cash — ne
ant mainų.

Nuliūdę: Tėvai, Broliai, Se
serys. švogeriai, švogerkos ir
kiti Giminės.
Laid.
Petkus,

direktorius Ant,
tel. Cicero 2109.

JOS. SHTERIN & CO.
W. Monroe St., Chleagfo, TO.

2267 NO. CI.YBOURN AVĖ.
(vienas blokas į rytus nuo
Ashland Avė.)

B.

CICERO REAI. ESTATE

Dievas padeda tiems. ku
rie netingi dirbti.

Tūkstančiais žodžių nenu*
veiksi tiek, kiek geru dar
bu.
H. Ibsen

PARSIDUODA:
• 1629 So. 48th Court — 2 fletų
mūrinis namas, abu fletai po 6
kambarius, 2 boileriai. Kaina $9.500.
• 1438 So. 50th Avė. — Storas
ir 3 fletai, mūrinis namas. Kaina
$8.500.
• 1903 So. 49th Court — 6 kam
barių mūrinis
bungalow, 2 karų
garadžius, aliejaus šiluma.
Tiknus
bargenas.
Dėl pasitarimo telefonu Šaukite;
I <awnfla.lc 7173; Mr. Drak e,
Cicero 6405, Mr. Cooke.

MENIŠKI — VERTINGI

PASKUTINIS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

>

PASITIKftJIMO MUMIS
REKORDAS
81 firma viri 50 m. tos pačloa
šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS
A t No Additional Cost.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

ANTHONY B. PETKUS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotm Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4603-4)7 SOUTH niRMIT A GK AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH I MRFIELD AVENUE
Tel. L \ Fayette 0727
Radlo Programas — 10:00 vai. ■ ntradlenlo Ir šeštadienio rytala
IS Rtotlcg WHIP ( 1 520), .u p. šaltlmlem.

1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
8812 So. Western Avenue
Tel. GROvehiU 0142

BUY DEFENSE BONDS WITH THE S AVINO!

KREIPKITĖS Į

L J. ZOLP

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

1649 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamber of Commeree.

MODERNI Iivldla* PARODA

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd
Tel. ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPubUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼. vak.; fteitad. Ir Sekm. 9 Iki 6 vai.

l/a

Ut

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

8. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue
Tet YARds 1138-1139

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. EAFayette 3572
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

arba

&BACG1B

g
DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Sonth Onkley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily. cxcept Sundays
A member of the Catholic Press Association
SnbeeriptionN: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7 00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tame — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

dedamos.

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

Petras Tumasonis
Šiuos žodžius rašantis po
ranka turi ypatingą laikraš
tį. Prirašyta ranka Labai
smulkiai šešiolika puslapių.
Pirmoj vietoj skaitytojai svei
kinami šiais žodžiais — “Te
gul bus pagarbintas Jėzus
Kristus”. Po to seka eilės apie Sekmines, ilgas raštas apie gegužės mėnesį, straips
nis apie sodą ir kitus įvai-J
fius, žmonėms naudingus da
lykus. Net apie sveikatos rei
kalus gana daug prirašyta.
“Laikraščio” užbaigoje redak
torius klausia .“skaitytojų”,
kas girdėti Seirijuose, ar vi
si gyvi Lapšiuje?
Kad ir šio laikraščio leidėjui buvo pavojų, iš pusės
rusų žandarų, aišku iš šių žodžių: “Liepojui darbinin
kai fabrikuose susibuntavojo, maištą pakėlė, tai pas
visus kareivius kratos buvo ar netur kas kokių popie
rių priešingų. Aš spėjau sudeginti. Dabar antru kartu
surašau....”
Tas “laikraštis” buvo surašytas Liepojuje ir siun
čiamas Tumasonių šeimai į Dzūkiją kario Petro Tumasonio 1899 m. vasarą.
Petro Tumasonio pirmasis “laikraštis” “Vardas Ka
taliko” gerai karakterizuoja jo asmenį. Jis pasako jį
būsiant kantriu, darbščiu, mėgstančiu rašyti, infor
muoti ir šviesti žmones, būti ištikimu Bažnyčiai ir tau
tai. Jis tokiu visą savo gyvenimą buvo ir tebėra.
Kaip jam rūpėjo informuoti ir šviesti saviškius Sei
rijuose, taip rūpėjo ta pačia kryptimi dirbti ir Ame
rikos lietuvių tarpe. Ir dėl to Petras Tumasonis nuo
pat atvykimo į Ameriką (per keturiasdešimts metų be
jokios pertraukos) dirba sunkų, įkyrų, bet jo mėgia
mą spaudos darbą.
Mes čia po ranka turime tik vieną jo numerį (3-čią).
Jis buvo leidžiamas ir siuntinėjamas Tumasoniams į
Seirijus kas mėnesį per 1898 ir 1899 metus. Tai buvo
pirmieji Petro Tumasonio mėginimai laikraštininkauti.
Tie pirmieji mėginimai visai vykę. Iš jų visai ryškūs
rašytojo — laikraštininko talentai, kuriuos jis visą sa
vo gyvenimą ir naudojo ir Bažnyčios ir savo mylimos
tautos gerovei.
1901 m. pavasarį atvyko į Ameriką. Laikraštininko
darbą jis čia pradėjo 1902 metais. A. a. kun. V. Varna
gino buvo pakviestas jo leidžiamo laikraščio “žvaigž
dės” redakcijom
Kviečiamas redaguoti savaitraštį “Kataliką”, Chica
gon atvyko 1904 metais. “Kataliką” (vėliau virtusį
dienraščiu) redagavo iki 1916 metų. Kai tas sustojo
ėjęs, 1916 m. perėjo darbuotis dienraščio “Draugo” redakcijon, kurioj ligi pat šiol tebesidarbuoja.
Ir dienraščio leidėjai ir mes. jo kolegos, giliai ver
tiname Petro darbštumą, punktualumą ir tikrai didelį
produktingumą. Jei nori, kad greit daug žinių būtų
pririnkta, pavesk Tumasoniui; jei nori, kad koks ver
timas iš anglų ar kitos kalbos būt greit ir gerai pa
darytas — paprašyk Tumasonio. Visi mes čia tai ži
nom. Jam dažnai reikėjo ne tik žinių pririnkti, bet ir
straipsnių prirašyti nes visuomenės veikime dalyvau
ją redaktoriai dažnai prašydavo juos pavaduoti. Dirb
damas prie “Draugo” per 25 metus, niekuomet nėra
pavėlavęs ir gal tik pora dienų dėl nesveikatos išlikęs
iš darbo. Tai irgi yra savotiškas rekordas.
Petras Tumasonis turi nuopelnų ne tik kaipo laik
raštininkas. Yra parašęs ir išleidęs keletą vertingų kny
gų, kurių tarpe yra dvi ar trys skaitymo knygos pra(Ižioe mokykloms.

Petras Tum&sonis gimė 1875 metais rugpiūčk) 23 d.
Lapšių kaime, Seirijų parapijoj, Dzūkijoj. Mokėsi pir
miausia Seirijų valsčiaus mokykloje, paskiau Suval
kuose. Tarnavo rusų kariuomenėj — Liepojuje. Sukū
ręs šeimos židinį, išaugino 4 sūnus ir dvi dukteris.
Penktasis sūnus jaunas mirė.
Mes nuoširdžiai džiaugiamės, kad mūsų korespon
dentų klubas nusprendė tą tykų, kuklų, bet uolų ir nu
sipelniusį laikraštininką pagerbti. Mes gi iš savo pu
sės (manome, kad ir kitų laikraščių redaktoriai prie
to dedasi) linkime savo kolegai sveikatos ir toliau taip
sėkmingai ir uoliai dirbti išganingą spaudos darbą.
Ilgiausių metų!

Neužmirškime didžiojo reikalo
Praėjusį šeštadienį šioje vietoje skaitėme J. E. ar
kivyskupo Samuel A. Stritch atsišaukimą į tikinčiuo
sius duosniai aukoti nuo karo nukentėjusiems šelpti.
Tos aukos bus renkamos rytoj visose katalikų bažny
čiose.
Be abejonės, atsimename arkivyskupo atsišaukime
žodžius apie pernykščią kolektą bažnyčiose šiam tiks
lui, kuriais jis praneša, kad virš milijono dolerių buvo
suaukota ir beveik jau viskas per Šventąjį Tėvą išda
linta.
“Tik vienas Dievas težino, kaip didelė labdarybė
buvo atlikta. Visoj mūsų didelių labdarybės darbų
istorijoj ši yra pati žymiausia.”

Aišku, kad taip. Kas gali būti didesnio ir kilnes
nio, kai sušelpti tuos, kurių pastogę karo ugnis sude
gino, kurie paskutinio duonos kąsnio neteko neturė
dami kuo tinkamai apsirengti, šaltį kenčia, nesulaukią
ligoje priežiūros ir medikamentų epidemijos laiku,
miršta.
“Labdarybė nedaro skirtumų tarp tautos, spalvos

ir rasės” —
sako arkivyskupas. Tai yra tikroji, krikščioniškoji ar
timo meilė, kuri ir lietuvių tautą pasiekė, nes garbingasai Vyskupų Šelpimo Komitetas iš pernykščios rink
liavos ir nuo karo nukentėjusiems lietuviams dideles
pinigų sumas išdalino. Ir šiemet lietuvių tauta nebus
užmiršta,
“Mes didžiuojamės, kad šioj didžiojoj katastrofoj
mūsų Šventasis Tėvas turi galimumų ištiesti ken
čiantiems gailestingumo ranką ir mes teisingai di
džiuojamės galėdami pripildyti jo rankas su savo
išmalda.”

Šie Ganytojo žodžiai tikrai stipriai turėtų paveik
ti į kiekvieną kataliką. Reikia neužmiršti ir to, kad
labdarybė, anot arkivyskupo, žymiai paveikia ir į tarp
tautinius santykius. Ir, ištikro, kur surasi kitą idealą,
kurs labiau jungtų tautas ui Kristaus broliškumą, pa
siekiantį mus nuo Kalvarijos Kalno. Šiais laikais Baž
nyčia savo plačiai išplėsta labdarybe duoda pasauliui
puikų krikščioniškojo broliškumo vaizdą.
Tad, klausydami savo Ganytojo prašymo, girdėda
mi milijonų nuo karo nukentėjusių šauksmą pagalbos
trokšdami sušelpti ir savo tautiečius, kenčiančius niuo
karo audrų, būkime duosnūs ryt dienos rinkliavoj baž
nyčiose.

šeštadienis, kovo 14, 1C42

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 14 d.)
Vokiečių kareivių sukili
mai.... Pranešta, kad Namur

Po svietą pasidairius

ir Huy apylinkėse, BelgijosPrancūzijos karo šone, vo
kiečiai kareiviai jau kelin
tu kartu sukyla prieš savo
viršininkus.
y

Cicilistai, anarkistai, aidoblistai ir kitoki galvoskys
tai seniau labai vajevojo už
darbininkų rojų ant žemės.
Žiūrėdami į tą vainą dauge
lis net pačių darbininkų sa
kė, kad vajauninkai dykai
savo burnas aušina. Markso
išmislytas cicilistiškas ro
jus buvo ir pasiliks tiktai
svajonė.

Badas sustabdys karą.....

Amsterdamo laikraščiai ra
šo, kad karas Europoje pa
siekia paskutinį laipsnį, ši
tą karą 'pabaigsiąs badas ir
žmonių nusibaigimas. Yra
pavojų sukilimų kariuome
nėse.

Bet mano delnas, tavorš
čiai, kitaip figeriuoja. Jis
figeriuoja, kad rojus, už ko
kį faitavos cicilistai, jau
Didis sujudimas Turkijoj. yra, tik ne visi mes jį ma
Kai Turkijos visuomenę pa tom ir ne visi turim. Tą ro
siekė žinios, jog jau yra už jų turi ir jame gyvena baisa
imtas Bagdadas, kilo didžiaū vikai, ypatingai jų pilipoten
sias sujudimas. Mobilizuoja tai Bruklyne iir Čikagoj.
mos visos galimos jėgos, kad Tik patys pafigeriuokit. Sau
atsiimti tą miestą.
lės jiems niekuomet nenusi
leidžia. Vienos vienur švie
St. Bonaventūre, N. Y....
čia, kitos kitur. Sov. Rusi
J. šaulinskas rašo, kad šioj
joj jiems šviečia Stalinas,
kolegijoj buvo minima šv.
Amerike — Atlanta fedeKazimiero diena. Kalbėjo A.
ralėj džėloj Browderis. Da
Misevičius, G. Mikulskis, J.
bar dar viena nauja saulė
Abračiauskas, J. Miliauskas
užtekėjo Anglijoj — CrippJ. Svirskas. Prieš kiek lai
sas. žodžiu, kur tik nepa
ko čia lankėsi kun. J. Jonai
žvelgsi, visur jiems šviesu,
tis iš Omaha, Nebr., ir pa
šilta, gera. Net mūsų visų
sakė kalbą.
saule danguje balšavikų pi•
lipotentai, daugiau naudoja
Geležinkelių streiko pavo
si, negu mes, jų ginami ir
jus... Visų geležinkelių lini
užtariami vargšai darbinin
jų darbininkai grąsina vi
kai. Šalčiausia bus žiema, o
suotinu streiku. Kompanijos
jie sau voliojas Floridos
neisiančios į jokias derybas
maudynėse ant kapitalistų
su darbininkais. Tuo būdu
ir visokių buržujų nugulėto
streikas neišvengiamas. Ge
smėlio ir dūmoja apie darbi
ležinkelių operavimas gali
ninkų vargus.
patekti į vyriausybės ran
kas.
Taigi, ar ne rojus balšavi-

“Garsas” rašo, kad vokiečiai, plėsdami okupuotus
kraštus, išstato jų gyventojus į bado pavojų. Daugelis
kraštų yra kritiškame padėjime. Graikijoj, kaip jau
buvo pranešta, tūkstančiai žmonių miršta badu. “Pa
tys gi vokiečiai visu kuo pertekę” — pastebi laikraš
tis. Ypač gerai aprūpinta vokiečių armija, mat, naciai
žino, kad ne vien ginklai, bet ir maistas karo fronte
svarbų vaidmenį vaidina. Toliau “Garsas” rašo, kad
pavergti Lietuvos gyventojai irgi turi atiduoti na
ciams geriausius maisto produktus ir kitus reikmenis.
Dėl to, suprantama, kad ir Lietuvos žmonių būvis yra
apverktinas ir vargingas.

Rusų-vokiečiu frontas
Savaitinis žurnalas “Newsweek”, daro plačią karo
eigos apžvalgą. Rašiny pripažįstama raudonarmiečių
pažanga Rytų karo fronte. Gale žurnalas prideda kar ak t e ringą pastabą. Stalinas, girdi, jaučiąs, kad karas
būtinai turi baigtis 1942 m. Jis turi būti laimėtas. At
sižvelgiant į dizorganizaciją Rusijos viduje, 1943 m.
bolševikai nebepajėgsią karą vesti tokiu plačiu mastu,
kaip dabar kad veda. Rusai dabar darą didžiausias
pastangas, kad sutriuškinti Vokietijos nacių daromus
planus pavasario ofensyvai. Ir, suprantama, jei tai
jiems pavyktų, vokiečiams būtų užduotas keleriopas
smūgis. Ofensyvos planų suardymas visai numušti vo
kiečių kariuomenės ūpą, labai neigiamai paveiktų ir į
visą vokiečių visuomenę.

Ji*1*****

ręahirojnc.

ožio

pieno

Visokių dabar ant svieto
yra vainų. Iki šiol buvo ži
nomos vainos tiktai gink
lais. Dabąr pranešama, kad
Švedijoj
prasidėjus nervų
vaina. Didelė taip pat eina
liežuvių vaina. Pastaraja
vaina labai pasižymi lietu
viški Čikagos irz Bruklyno
balšavikai. Kad jau muša
savo liežuviais nazius, tai
net jiems seilės į visas pu
sės tiška. Jei visi būtų to
kie vajauninkai, kaip Bruk
lyno Bimbos, o Čikagoj An
driuliai, naziai jau baigtų
užvajevoti visą svietą.
Viena salaveišių, pasili
pus and dėžės, sako kalbą
Užsikarščiavus ji šaukia:

“Imkit pavyzdį nuo ma
nęs. Vakar aš buvau glėby
šėtono, šiandie mane laiko
apėmęs savo globojančiais
sparnais angelas...”

Tuo metu vienas klausyto
jų nutraukia jos kalbą ir
klausia:
— O rytoj, panele, ar bū
si laisva?
Suėjusios dvi kūmutės kai
basi.
— Tai jau įssimufinai iš
to fleto? — klausia viena.
O kas, nepatiko?
— Yes, nepatiko, — at
sako antroji. — Aš pati ir
mano šeima mylime švarą.
Išgyvenus metus radau, kad
flete nėra vanos.

Kas labiausia rūpi šiandien pasauliui

Bado šmėkla

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos kuopos subruzdo
rengtis prie didesnio vajaus sukelti fondą, kad grei
čiau baigti senelių prieglaudos namus įtaisyti. Į šį va
jų turėtų atkreipti rimto dėmesio visa Amerikos lietuvią yisuosaž.^,

kams? Nebent
trūksta.
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BALTŲJŲ IR GELTONŲJŲ ŽŪTBŪTINĖ S GRUMTINĖS DĖL AUSTRALIJOS
- Aukščiausis Australijos kalnas pavadintas lietuvio vardu. - Žuvis,
kuri deda kiaušinius ir savo pienu maitina vaikus. - Australijoj
tebevaikšto nuogaliai. - Jei nelaimė - kerpa telegrafo vielą. Gydytojai lėktuvu skrenda pas ligonį. - Aviena ir medvilnė vilioja
japonus. - Australijoje kasa auksą. - Slaptas žygis į japonu užnugarį.
- Ka rašo lietuviai iš Australijos!

RIMTIES VALANDĖLEI
Žmogaus nepastovumas

Kristui stebuklingai pa- genas garbingas generolas
dauginus duoną, žydų mi- petain nemažiau karčių išVienos Ruses Dienoraštis
nios panorėjo Jį padaryti mgtinėjimų susilaukė,
karaliumi.
Akyvaizdoje to
J lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte
Vienoje šeimoje, susirgęs
nepaprasto įvykio, jų ūpas
vienturtis
sūnus. Pakviestas
(Tęsinys)
pakilęs, gražus sumanymas
privalėjo būti vykdomas. gydytojas atspėjo ligą, vaiNors žiauri, akla, kraujo ištroškusi, beprotiškai pa
Deja, Kristus pasislėpė, tadikas Pasveil<o’ Šeimos džiaug
siutusi mano tėvyne, bet vis dėlto ji man yra brangi! Ką
žmonių planai suiro.
smas neapsakomas. Gydytotu darai su manimi? Ar tu žinai, ar tu jauti, kad nuplė
Nedaug
Laiko
prasilinko,
jas' j^ akyse kaip koks diešei lapą, kuris prie tavo šakų buvo priaugęs? Ar tu ži
Kai jaconų bombonešiai tus, tuo vėsesnis klimatas, ir kitų reikmenų, nes žino, kai tos jninios, kurios ge vaitla, išmintingas, doras,
nai, kad mano širdyje tu padarei žaizdą, kuri neužgis
pradėjo atakuoti Havajų sa Tie, kurie nešioja kengūrų kad teks kai ką gelbėti.
rėjosi Kristaus stebuklais, švelnus.
daugelį metų, o jei ir užgytų, tai visai paviršutiniškai?
Motinai susirgus vėl už
Paskutiniu metu sus sie- įtužusios reikalavo Jam bai
Ne, ne, ji niekados neužgis. 2inai tu, Rusija, kaip aš ta Ias, praslinko tik viena va- kailinius ar batus, žino, kad
ve myliu, tavo dangų, tavo melancholišką gamtą, tavo landa ir Australijos minis- šie keisti gyvuliai, kurių pa- ^imą pagerino radijas ir Į sios mirties ant Kryžiaus, kviestas gydytojas, tačiau
(savo gydytojai į tolimas nuoša-• Greit jų nuomonė pasikei- jam šiuo kart nepasisekė
gerus, bevalius, stiprius ir grubius, inteligentingus ir teris pirm. J. Curtin paskel- teles turi krepšius
kūne) vaikams nešioti, gy- jja8 vietas vyksta kartais te To buvo galima laukti pagydyti. Jo gal Laimė, kad,
žiaurius žmones?... Tėvyne, mano tėvyne!... Kaip aš di- bė:
— Australija prieš vieną vena Australijoje. Tačiau
lėktuvais,
— žmogus nėra pastovus, moteris nuvežta ligoninėn,
džiavausi, kad mano vyras, svetimšalis, mane mylėda
valandą stojo į karą su Ja- tame krašte yra dar keiskito daktaro prižiūroma pa
nepajud'namas it kalnas.
mas pasiliko Rusijoje, kad iš meilės prie manęs savo jė
tesnių
gyvūnų,
kaip
vadinaKas
vi,Jo
J
a
japonus
ponija.”
Kas ieško žmonių pagy sveiko. Vargšui gydytojui
gas ir mokslą aukojo, norėdamas įnešti Vakarų Europos
masis
“
platypuš
”
—
tai
toNors
tik
koks
trečdalis
ros, tas neilgam džiaugsis teko išgirsti ne komplimen
Penktasis kontinentas ryž
kultūros! Jis Rusijoje tik todėl, kad mane myli, o aš jį
tingai stoja į pirmąjį karą kia kombinacija tarp žuvies, Australijos tinka gyventi, savo laimėjimu. Supranta tus, kaip pirmą kartą, bet
išmokiau Rusiją mylėti...
paukščio ir gyvulio: jis ga visgi tame kontinente galė ma, kad mūsų siekiai, jeigu jis buvo apšaukiamas tau
Ar atsimeni, tėvyne, kaip mes badavome, kaip mus su užsienio galybėmis; per li gyventi lygiai ant žemės, tų laisvai sutilpti mažiau
aukštesniais tikslais pagrįs riausiais žodžiais.
ištiko baisusis badas, kaip ša’ome ir mirėme dėmėtąja 154 metų savo istorijos aus- lygiai vandenyje. Jis deda šia 30 milijonų, taigi ketu
Netiktai žmonių minios
ti, ves per sunkenybes, per
šiltine? Krašto sunykimas beveik buvo išplėšęs mūsų kū traliečiams dar nėra tekę kiaušinius, bet savo išsipe- ris kartus tiek, kiek dabar
kovas, per neapykantas bei nepastovios, bet atskiras as
dikio gyvybę. Mes pergyvenome drauge su tavim visus kariauti dėl savo kontinen rėjusius mažus vaikus mai-ryra žmonių. Tuo labiau, kad
muo pasižymi tuo nepasto
neteisingus apkaltinimus.
skausmus, rūpesčius, kantriai nešdami .tą patį kryžių, to likimo.
tina savuoju pienu.
sausose srityse yra galima
Kai Daladier įtraukė Pran vumu. Kas yra įsitikinęs,
laukėme geresnių Laikų — ir dabar, kada po visų baisu Australija tokio dydžio
kasti artezinius šulinius ir cūziją į dabartinį karą iš kad jis pastovus, nepalau
Tamsiaodžiai klajokliai
mų pradedame atsigauti, dabar tu mus stumi nuo savęs? kaip U. S.
iš jų drėkinti žemę. Bet ne karto jam buvo taikoma žiamas nusistatymuose tas
Kodėl? Ar tu supranti, ką darai? Tu taip turi mažai iš
Ir žmonių ten esama keis vien tie tušti plotai vilioja garbės titulai — politikas, težiūri, kad nesukluptų. Jei
Įdomus kraštas Australi
lavintų žmonių, ir tą nedaugelį, kurie tau dirbti nori, veji
savo salose pertirštai susi- kuris daug nusipelnęs tarp gu apaštalas Petras, nepa
nuo savęs? Ar daug turi tokių žmonių, kaip mes esame? ja. Seniau mes apie ją teži tų: dar tebėra apie 60,000
japonus
Aus tautiniuose klausimuose. Jo siliko ištikimas duotam žo
nodavome, kad tai lyg koks vietinių tamsiaodžių, kurie kimšusius
Tu vadiniesi darbininkų šalimi; argi mes nedirbame?...
tralija kaip tik daug turi darbuose rasta visokių iš džiui neatsižadėti Kristaus,
Pažiūrėjau pro langą — viskas padengta baltutėliu anglų Sibiras, kur jie trem- ugnį pasidaro trindami vie tų dalykų, kurių trūksta ja mintingų gestų.
mes dar menkesnio pobū
sniegu, viskas balta, kiek tik akys mato... Ak, kaip toli, davo savo nusikaltėlius. Ma ną pagalį prie kito, kurie ponams: čia ganosi milijo
Karo laimikiui priešų pu džio žmonės galime greičiau
kaip giliai palaidotas miega tavo protas, širdis, o mano žai kas težino, kad Austra bumerangai medžioja ken nai avių taigi čia gausu ir sėn pakrypus, tas garsusis suklupti.
A.B.C.J.
nelaimingoji tėvyne... Aš nekenčiu tavęs dėl tavo akly lija savo plotu yra maždaug gūras, kurie vaikšto nuogi avienos ir vilnų (per metus
bės, žiaurumo, prievartos ir nežmoniškumo, c vis dėlto tokio dydžio kaip Jungtinės tik per didesnes iškilmes pri Australija vilnų išvežioda
papuošalais.
myliu tave, ypačiai šią minutę visa siėla ir skaudžiai pa Amerikos Valstybės, bet gy sidengdami
vo už 42 mil. svarų sterlin
ventojų ten yra mažiau ne Šiaip jau dauguma gyven
žeista širdimi...
gų). Ap:e 50,000 akerių Aus
Mes nusprendėme prieš valgydami nepasakyti tėvu. į gu Illinois valstybėje, net tojų — baltaveidžiai, atvy- tralijoje užsodinta medvil
kad galėtų jis ramiai papietauti. Mes susivaldėme ir sė- , mažiau negu New Yorko kę iš Europos. Jie daugi.au- nės medeliais, o japonams
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS!
domės prie stalo. Jis parėjo kiek vėlia i kaip paprastai iš , mieste. Kiekvienoje kvadra- s*a susispietę miestuose (64 medvilnė taip verkiamai rei
Kiekv'enas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
ligoninės. Jis buvo gavęs algą ir tiesiai nuėję3 į turgų, tinėje mylioje, bendrai ap- nu°š.), bet yra ir išsisklai- kalinga. Australija gausiai
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri.
skaičiuojant,
Australijoje
|
džiusių
po
kraštą.
Katalikų
kur nusipirko milžinišką puikią žuvį, norėdamas mums Į
eksportuoja
mėsą,
sviestą,
Susikaupimui reikia ska'tyti gerų dvasiškų knygų.
padaryti džiaugsmo. Jis įėjo į valgomąjį su apsiaustu ir gyvena apie 2 žmonės, kai į daugiau kaip ketvirtadalis
Ypatingoms
Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
su juo kartu įsiveržė tyro žiemos oro srovė į kambarį; j tuo tarpu Japonijoje kiek- vlsU gyventojų. Salyje tokie odas- Nors žemes ukzu dazlias knygas.
tylėdamas triumfuojančiu žvilgsniu ištraukė iš ryšulio vienoje kvadratinėje mylio-,dideli Plotai ir žmonės taip; nai Pakenkiasausros’ .de^‘
tėvas didelę žuvį, su raudonais pelekais... Niekados ne je turi susitalpinti netoli' išsimėtę, kad. gyvenantieji | ^anč-ai karsti vejai ir di500 žmonių. Nenuostabu, I už šimto ar 200 mailių nuo j deles krušos, vis dėl to neGILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
pamiršiu šios minutės!
kits
kito,
skaitosi
artimi
maza
i
užauginama
ir
eksŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!
Džiaugsmu spindįs tėvo veidas, sidabru apšarmojusi kad Australija skystai ap
portuojuma
kviečių
ir
kitų
barzda, nuo šalčio paraudusios rankos, kuriose jis laikė gyventu — čia daug dyku kaimynai. Kelių mažai, už javų. Nors ne visa Austra
didžiulę, žvilgančiais žvynais, žuvį! Prisiminimas šio mo-1 mų, stepių, kalvų, kur sun tatai gyventojai nelaimėje
lija reikiamai tėra ištirta,
MALDAKNYGĖS
mento mane ilgai kankins gyvenime, atsiminimas to tyro, i ku žmogui įsikurti. Įdomu, kartais naudoju tokius ‘trikbet
daug
surasta
ir
daug
beveik vaikiško tėvo džiaugsmo, nes jis iš visos širdies kad aukščiausioji Australi-! sus’: Per dykumą (tarp
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
jos
vieta,
turinti
7
328
pė'
AliceSprings
ir
Birdumo)
ynaudojama
žemės
turtų:
an
Paauksuota............................... ................................. $3.50
norėjo mums surengti “mažą šventę”; mes vos galėjome,
glių, vario, cinko, cino, auk
das
aukščio,
pavadinta
Kos
Į
ra
nutiesta
telegrafo
viela
Paprasta
....................................................................... $3.00
paslėpti savo susirūpinimą. Aš ir šiandien nežinau, kas
so
(1,6
mil.
uncijų
per
me“
Aniolas
Sargas
”
(gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00
parengė mums šį smūgį, tur būt, to ir niekada nesužino čiuskos vardu, kurs nors (apie 1,000 mylių ilgio). Jos
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir
siu; bet aš tau linkiu, žiaurusis prieše, kad ir tu pergy kovose dalyvavo su lenkais, i įtaisymas kaštavo apie 300,-1 tus)» sidabro. To gi kaip
paauksuota) ................................................................ $1.75
ventum tokių, taip kaip aš turėjau palikti, tiek melų dir bet save laikė lietuviu ir jo Į °00 svarų sterlingų. Tameitlk japonams labiausiai ir
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
busį, tėvą ir ant savo pečių pakėlusį daug vargų ir kan protėviai buvo Lietuvos di-1 krašte įprasta, kad ligoje , reikia- Stai kas juos taip
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
dikai.
I
ar
kitoje
nelaimėje
gyven
Į
vilioja
į
Australiją.
čių, daug dėl manęs atsižadėjusį; ir me3 negalėsime jo
Paauksuota ir su gerais viršeliais ............... $1.25
i
tojai
nukerpa
vielą.
TelegKietais
viršeliais ................................................................50
Pusė
milijono
vyrų
saugo
paremti, atimti iš jo visą džiaugsmą ir viltį, visai kaž Kengūrų žeme
1 .
.. ..
. .
rafo
linijos
prižiūrėtojai
“
Graudūs
Verksmai
ir Stacijos” (Atspausdinta iš
didžiąją salą
kur būti ištremtiems iš Rusijos. Ištremti, išvyti, kaip nu
“
Ramybė
Jums
”) ............................................................... 10
Australija yra pietinėj ek- tuoj išsiskubina su mašinosikaltėliai...
Tačiau
australai
pasiryžę
“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
— Kas jums yra? Gal kas netinka? — klausė tėvas, vatoriaus pusėje ir kuo to mis taisyti vielos, bet drau“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ...................................... 10
liau eitum sausažemiu į pie- ge pasiima vaistų, maisto / nePasiduoti. Dabar Austražiūrėdamas į mūsų iškrikusius ir susirūpinusius veidus, ___________________ ____ __________________
“
Giesmynas
” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
, lijoje privaloma karo tarny
ir labiausiai valdydamiesi, nepajėgėme paslėpti susirūpi
Pocius), .........................................................................
.50
ba. Po ginklu pašaukta aBONDS
—
WHICHf
nimo. Žuvis iškrito tėvui iš rankų ant stalo ir gulėjo, pla
pie pusė milijono vyrų (iš
DVASINĖS KNYGOS
čiai pražiotomis žiaunomis, snieguota, apledėjusia nuga
viso Australijoje vyrų tarp
ra.
“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
19 ir 35 metų yra 1,800,000).
Vyskupas P. Būčys, M, I. C...................................$2.00
— Taip sau, nieko ypatingo! tarė motina. — Mos
Aviacijoje — apie 60 000.
“
Misijonlerlaus
Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00
trupučiuką susiginčijome!
Vokiečių kariškių paskelb
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
— Jei nieko daugiau nėra, o tas greitai praeis! Ir
tomis žiniomis (“MilitarisMatulaitis, M. I. C.) .................................................. $1.00
vėl jo veidas nušvito džiaugsmu. — Eė, atnešk va’gyti,
ches Woerterbuch”, p. 25)
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
Duniaša! — šaukė energingai. Ji atnešė dubenį sriubos;
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $1.00
Australijos karo laivynas
jos sumišęs veidas išdavė neseniai pergyventą išgąstį.
“Apmastymai Apie Švč. Jėzaus širdį” (Išverto Kun.
turi 2 sunkiuosius kreise
J. Vaišnora, M.I.C.) ..................................................... 40
Per pietus tėvas buvo labai linksmas, ir mums reikė
rius, 4 lengvuosius 9 nai
“
Sveika
Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
jo didelių pastangų neparodyti savo rūpesčio. Po pietų
kintuvus, 9 pakranč ų kovų
Petrauskas) ........................................................................ JJ5
jis nuėjo į šalutinę paskaityti laikraštį. Pro praviras du
laivus. Be to, naujas staty
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Juseviėius), .25
ris girdėjau, kaip jis prisipyręs motinos klausė:
bos planas numato paga“Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.
— Lidočka, pasakyk pagaliau, aš tikrai matau, kad
Juseviėius) ...........................................................................25
i minti 60 naujų laivų.
jūs turite kažkokį nemalonumą!
“Pašaukimas į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.
Kun. J. Prunskis
Pr. Vaitukaitis) ................................................................. 25
Aš negalėjau ilgiau susilaikyti: nubėgau prie tėvo,
‘
Krikščioniškoji
šeima* (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
(Bus daugiau)
sėdėjusio ant lovos, apsikabinau jo kaklą ir verkdama pa
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
sakiau visą tiesą.
Vaituka.tis) ......................................................................... ią
Ligi paskutinės savo gyvenimo dienos nepamiršiu,
Kūrybinis momentas yra
kad mano tėvynė, karštai mylima tėvynė, parodė man du
VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į
dž augamo šaltinis, nes ja
ris. Kažkeno ranka — visai vistiek? Suprantu, kad man,
me žmogus turi progą pa-;
mano vyrui ir vaikui neatsirado čia vietos... Mano vaikas
reikšti savo asmenybę.
išsiunčiant visam laikui atskirtas. Aš norėjau, kad tu
Prof. St. Antkauskis
būtum rusas; bet Rusija tave išvijo į tėvynę tavo tėvo;
2334 So. Oakley Avė., Chieago, III.
ji tave priims ir užaugins, ir turės ji būti tavo tėvynė.
TELEPHONE: CANAL 8010

GAVĖNIA....................

"D R A U G A S"

XBu> daugiau.)

Jei tavęs vist neapkenčia, j

tavo patlea kaltė.

0i

o

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Įsteigtas Kareivių
Tėvų Komitetas
Brighton Park. — Šių die
nų nepaprasti įvykiai iške
lia naujus reikalus. Dabar
tinis karas neaplenkė nei
mūs krašto. Užpultiems rei
kia gintis, dėlto visi ištiki
mi šio krašto piliečiai sten
giasi visais galimais būdais
padėti, kad užpuolikai būtų
nugalėti. Kareiviai yra gy
nėjai mūs tėvynės, todėl
valstybės nieko nesigaili sa
vo kareiviams, nes gerai ži
no, jog tik stipri, soti ir ge
rai išmokslinta kariuomenė
daug reiškia karo lauke.

a

oa<■

šeštadienis, kovo 14, 1043
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SUSKYLĖTAS SPARNAS

WEST PULLMAN LIETUVIU NAUJIENOS

Kviečiame į misijas
Šv. Antano bažnyčioje Ci
cero ateinantį pirmadienį,
kovo 16 d. 7:30 vai. vak.
prasidės misijos, kurias ves
tėvas Justinas Vaškys, Pran
ciškonų ordeno. Pamokslai
bus sakomi rytais po pas
kutinių šv. Mišių 8:30 vai.
ir vakarais. Išpažinčių bus
klausoma kasdien iš ryto ir
vakare. Smulkesnė misijų
pamaldų tvarka bus paskel
bta pradedant misijas. Ypa
tingai šios parapijos lietu
viai kviečiami į misijas ir
raginami pasinaudoti šiomis
ypatingų Dievo malonių die
nomis.
Kun. I. Albavičius

Kas karts ir mūsų tautos
sūnų skaičius didėja U. S. mi® ir baltomis žvaigždutėkariuomenėj. Jau ir iš Brigh mi®- Auksinės žvaligždutės
ton Park žymus skaičius pažymės žuvusį kareivį, o
jiaunimo išėjo ginti laisvę, baltoji — kariuomenėj tar.
Kad karts nuo karto jiems naujantį. Trečias — įsteig
suteikus šiokį-tokį malonu ti kareivių darželį prie 44
mą — dovanėlėmis ar laiš gatvės ir California Avė.
kais, įsteigtas Kareivių Ko Darželyje bus sodinami žymitetas. Kovo 1 d. parapi dintieji krūmai ir gėlės, taip
jos salėje buvo sušauktas gi padaryti gražią iškabą
susirinkimas, į kurį atsilan su kareivių vardais. Visus
kė tėvai, motinos, giminės sumanymus komitetas žadė
ir pažįstami. Klebonas kun. jo remti darbu ir aukomis.
A. Brisk a išdėstė svarią ir; Povilas Daunoras pasiūlė įreikalą tokio komiteto ir! steigti fondą, iš kurio būtų1
pavedė susirinkimui išsi-Į galima sumanymus vykdyrinkti valdybą. Tapo išrink j ti. Šiame susirinkime padati šie: klebonas kun. Ant. ryta pradžia: sudėta $32.50
Briška, pirmininku, vice pir aukų. Aukos, sus-mo nuta
mininkais J. Enčeris, kun. rimu, padėtos Gediminas
S. Valuckas Kas. Žaroms- statybos ir paskolų bendro
kis, raštininku Walter Na vėj.
„vickas, iždininku kun. J.
Po pirmiau paskelbtų 74
Stankevičius, iždo globėjai: kareivj^ pavardžių šiame
J. Jusevičius ir Povilas Dau susirinkime dar priduota 31
noras Nariais J. Rasteinis,
dė būtent: s
John
P. Skrodenis, A. Skipetis, Rudakaa * Ignatiu8
J. Neyedomskis, J. AužkalAntanas
nis, Ona Kulikauskas, V. čius, A. Druktenis, Adomas
Kulikauskas, J. Mikalauskas, Stancik, Hubert Stancik,
Petronėlė Daunoras, J. Kla- Bernard Šalis, Frank Ropatauskas,
E. Malinauskie- čius, Antanas Micevičius,
_ _
ne, P. Montvilienė, A. Kukš- Antan&s Jančiška8 Bruno
ta, A. Bumbulas, B. Dau-| Daubaras Bruno Kalinausbanene, F. Wislow.
Mykolas Baltrušaitis,
110 S‘
' pvt. Louis Žilius, Henry
Spaudos darbai tapo pa-j Grigaliūnas, Jonas Lauraivesti klebonui kun. A. Briš- tis. Edvardas Brasus, Ed
kai.
vardas Ravaler, Juozas Ru
Daug gražių sumanymų dis, Edvardas Wald, Juozas
susirinkime aptarta. Pirmas Zalanda, Jonas Adams, Juo
sumanymas — įtaisyti iš zas Mockus, Walter Visoc
kabą bažnyčioje su kareivių kis, Bruno Dober, Pranas
vardais. Kitas — įsteigti Ambrose, Juozas Rudys,
kareivių garbei vėliavą, ku Petras Martin, Kazimieras
ri bus nusagstyta auksinė- Paukštis Edvardas Skrode-

i Budriko radio valanda

Misijos. - Daug talentų. - R. K. vienetas
veikia. - Stambi auka. - Naujas "kalėjimas".
- Ministrantai pasipuoš.

Broliai Giedraičiai dainuos
solo ir duetu. Budriko radio

orkestras išpildys daug
gražių lietuviškų rneliodijų.

Budrikas kas sekmadienį
iš WCFL — 1000 kil. galin
Misijos mūsų bažnyčioje' sios Savaitės ketvirtadienį gumo radio stoties patiekia
prasidėjo praeito sekmadie- bažnyčioje apeigoms reika- vis naują ir įdomią progra
nio 7:30 vai. vakare, o baig- linga naujas kalėjimas (Re- mą. Kovo mėn. 15 d. 5:30
sis šį sekmadienį 3 vai. po j positary). Apaštal. Maldos vai. vak., sekmadienį, Bud
pietų. Misionierius kun. J.Įdr jos 4 gabios veikėjos pa- riko programoje dalyvauja
Kidykas sako labai pamo-| sižadėjo kreiptis į parapi- j broliai Giedraičiai .kurie jau
kinančius ir naudingus pa- jiečius ir tam reikalui su-, Chicagoje buvo pagarsėję
mokslus. Parapijiečiai dė- kelti fondą. Jau padaryta su gavo programomis. Juokingi klebonui kun. M. švar- pradžia. Apašt. Maldos dr-Lįu jucįu ir solo padainuos:
liui už pakvietimą misionie ja aukojo $10, Albinas Mai- juozo Bėdos, Karaliūtę, Du
riaus gavėnios laiku, nes kevičius $5. Norint, viskas j Broliukai Kunigai, Saulutė
gera proga atlikti velykinę galima.
nusileido, Aš gi vyras, Secir prisiruošti prie Velykų
ond Word, from Du Bo 7
Sofija Andruškaitė atos words of Christ. Gi didžiu
šventės. Rytais ir vakarais
žmonių būna pilna bažny togauja Pennsylvania vals lis Budriko radio orkestras
tijoje. Sofija turi gerą dar pritars jų dainoms ir šiaip
čia.
bą — We8tern Union teleg vienas išpildys daug gražių
Young Peoples Club pra rafiste. Linkime Sofijai tu lietuviškų rneliodijų. Tad,
nepamirškite
eitam susirinkime išpildė rėti smagias atostogas ir sekmadienį
("Draugaa” Acme telephoto f
laimingai grįžti namo.
labai
gražią
programą.
Pa

5:30
vai.
vak.
jūsų
radio ro
U. S. armijos bombonešių įgulos nariai Australijoje
sirodo, mes savo tarpe tu
dyklę pasukti ant 1000 kilostebi vieno savo lėktuvo suskylėtą ir sugadintą spar
Iš
parapijos
mokyklos
vai
rime talentingų muzikantų.
cyclių.
ną. Tas įvyko jiems kovojant su japonais Filipinuose.
kūčių
surengto
gimnastikų
Buvo keturi akordionai, 1
Tų programų leidėjais ysmuikas, 1 klarnetas, 1 sa- programos likusio gražaus
nis. Tai tiek tik iš vienos
ra dvi didžiulės Juozo Bud
xaphonas ir 1 xylophone. pelno bus įrengta naujos
kolonijos. Padarius sąrašą
riko krautuvės: 3241 ir 3409
Valio, jaunimui, kuris įdo sutanos ministrantams.
visose lietuvių kolonijose,
S. Halsted St.
Pranešėjas
maujasi rimtais dalykais,
Rap.
susidarytų didelė armija.
Illinoise yra įstatymas, ypač muzika. Tikimės dide
Mano manymu, reikėtų tas
Stockholmas, kovo 13 d. —
lių pasekmių iš šios gabios
Švedijos kariuomenė slap
padaryti. Juk tai vaikai lie kuriuo moterims darbinin
grupės mūsų parapijos jau
tai veda karinius pratimus,
tuvių išeivių, kurie, nepa- kėms nustatyta ne daugiau
nimo (Paimta iš parapijos
kaip
8
valandų
dienos
dar

kęsdami žiaurios rusų prie
Bridgeport. — Dr-ja šv. ypač kdvas gatvėse, mažame
savaitinio
laikraštėlio
“
Ž.Z.
pajūrio miestelyje.
spaudos, turėjo apleisti sa bas.
Onos
rengia
“
bunco
party
”
Z.”).
vo tėvynę ir ieškoti žmoniš
auksinio parapijos -jubiliq
Dabar pranešta, kad vai
kesnio gyvenimo naujoje tė stybės darbo departamentas
Parapijos gabesniųjų mo jaus minėjimo reikalams
vynėje. Šiandieną, kada mū keičia tą nuostatą ir kai ku
terų ir merginų pastango sekmadienį, kovo 15 d., ma
sų jaunimas, tų pačių išei riose karo gamybos fabri
mis suorganizuotas Raud. žojoj parapijos svetainėje,
vių vaikai, eina ginti visų kuose leidžia moterims dirb
Kryžiaus vienetas veikia, ant antrų lubų. Pradžia 4
pavergtų tautų laisvę, ir vėl ti ilgesnes valandas. Tačiau pirmos pagalbos pamokos vai. po pietų. Prašome na
girdime pasikėsinimus ant už tą darbo viršlaikį darbi- būna trečiadienio 8 vai. va- rių ir svečių atsilankyti bus
mūsų senos tėvynės iš rusų ninkėms turi būti pusantro į karo mokyklos kambaryje. užkandžio ir kitko.
pusės. Prieš tokius žygius 'karto daugiau mokama, lie.
Be to R. K. vienetas savo
Kviečia Komisija
mūsų tauta kovojo ir šianpaprastomis valandomis. parengimais ir aukomis su
dien visokiais galimais bū______________
darė $150 ir įteikė Ameri
dais nenori svetimos vergi-I
can Red Cross. Garbė vei
kėjoms!
ninkais ant savo žemės, te- Į
nesikėsina pavergti ir kitų. j Federaliniai agentai areš- i
Jei šio karo obalsis yra: tavo Claude Eldo Hester, 20
Aleksis ir Bronė Zubiai, are common offenders
Wive», mothers, sisters— they're often
amž.,
dirbusį
Futhill
laisvė visoms tautoms, te m
kovo 1 d. parapijai aukojo
forced to point the way to hair
jokia kita tauta nesikėsina Pump kompanijai, 939 East $100 kaipo atlyginimą už įhealth to their men folk! For women
ant kitų laisvės. Dar dau 95 gat. Kaltinamas sabota dėtą bažnyčioje spalvuotą
know that a healthy head produces
giau, turėtų paliuosuoti ir žu.
handsome hairl And that's why
langą. A. ir B. Zubiai turi
ivvomen everyvvhere are pointing to
tas- ant kuri4 dar šiandie
moderniškai įrengtą valgo
turi savo leteną uždėjusios
rom-ol, the remarkable foaming oil
mųjų daiktų krautuvę prie
fhampoo which first nourishes the
ir laiko vergijoje.
120 ir Union gatvių ir gerai
Kaip. then takes the dūli, parched
Kun. A. Briška
varo biznį. Be to, turi savo
hair and brings it back to glovving
gražią rezidenciją. Yra žy
health. Fom-ol ic so economicol; a
Laikas — tai amžinas ne !
Vidurinėms vakarų valsty mūs parapijai aukotojai ir
kttle goes a long way. Ask your
pastovumas, amžinas bėgi I bėms Washingtonas pasky- remia katalikų spaudą.
druggist for the regular 50c tire.
Or,
write for a generous Iriai bcAmas nebegrįžtančion praei : rė keturis karo metu sporto
If you’re past 40, the chances are
tin.
Kleb. kun. M. Švarlis baž that your breath will be offensive He, enclosing 10c to cover pocking
koordinatorius. Šie sportai
oftener than that of a young person.
and postage.
yra: codeball, badminton, nyčioje pranešė, kad Didžio- Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and den
billiards ir bovvling. Tas yra
tures freąuently cause this condition Mere than • ekampee
vrhich you yourself may not detect
i ryšium su civiline apsauga.

Padidina moterims
darbo valandas

Kviečiame į "bunco"

MIDDLE-AGED
PEOPLE

jos. jei jie nori būti šeimi i Areštuotas už sabotažą

Karo metu sporto
koordinatoriai

FOM-OL

Dukrelė išvadavo
Getfing Up Nighls motiną
MakesManyFeelOld 12 metų amž. Annabella
Do you tMl older than yoa are or eaffer
from Oettlnf Up NlahU. Backaehe. Nervouinesa. Les Palna, Dfiilneaa. Bvollen Anklaa.
Rheumatlc Palna. Burnine. Kianty or fraouent paaaacoaTyr «o, remember that your
Kldneya are vital to your health and that
theaa aymptema mar oe du* te non-organlo
and non-ayatemlc Kldn*y and Bladder troubles—ln eueh caeee CYnTIl (a phvMclan’a
preacrlptlon) usually alvaa prompt and Joyoui relief by talpini the Kldneve fluah out
polaonoue ezceaa acida and vaatea. You have
evrrythine lo gain and nothlng to loaa la
trying Cystra. An lron-clad guarantea
vrapped around aach paekage aaeurea a refund of your money on return of empty
paekage unleaa fully aatlafled. Don’t take
ehaneeai on any Kldney medicine that la
not guarantaed.
ąranteedL Don’t delay. Oet CyKea
----(Btaa-texi from your
drugglit today. Only
ss«. Tha guarantee
protect* you.

Cystec

Laub, parėjusi namo 6517
So. Rockwell gat., virtuvėje
rado nuo gazo dujų apsvai
gusią motiną, Mrs. Bessie
Laub, 39 m. amž. Mergaitė
sukniubusią motiną ištrau
kė į prieangį ir telefonu pa
šaukė tėvą Anton Laub, ukniagesį.

būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, leas likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Loui», Mo.
Any Data U ta

LISTERINE ANTISEPTIC
To

Malta Your Braath Su)tt(tr

!MIDDL£-AGEWomen

38-52 Years

. Suffer Distress At This Time!

TICKLE ?
Somhe thst thrrat rickle which rnm« from •
cough due to c cold! Quick-get ■ Smith Bro*.
Cough Drop. (Black or Menthol-5«.)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
TKAO

Vitamin A (Carotene) raitė* the retinance of
mucous memhraoe* of no*e and throar to
cold inferrioo*. whrn tark of realtcance it due to Vitamin A deficieocy.

If this period ln a woman’s life
makes you eranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness. dizziness, hot flashes, distress of
“irregularities”—
Start at once — try Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you
can buy today made especially
Jot women—it helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of womtn

to go smiling thru trying “middle age.’’
_.T**en re8ularly —Lydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than any
thing. Also very effective for
younger women to relieve*
monthly eramps Follotv label
directions. WORTH TRYING!

šeštadienis, kovo 14, 1912
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KAS GIRDĖT SOUTH CHICAGOJ

Misijos

Garbingi svečiai, Sodalicijos auka, choro
pramoga, netikėta mirtis, sėkminga operacija,
laiminga kelionė, "cash'' dovanos, nepaprasta
auka parapijai.

vt»

D B A U O A 8
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Parengimai katalik.
spaudos palaikymui

tų bus draugystės svarbus BR
mėnesinis susirinkimas.
i

Pamaldos už
kun. F. Kudirka

Rašt. E. W. Mikutis!

tęsiasi misijos, kurtas veda! Gyvenime sunkius laikus
tėvas Jristinas Vaškys, pran Karas apsupo visas šaus
ciškonas, neseniai atvykęs Tėvai išleidžia ir netenaa
iš Kretingos.
savo brangiausių sūnų
Rytais 8 vai. ir vakarais
Gyvendami išeivijoj, turi

Kovo 24 d. Aušros Vartą
Town of Lake. — Drau
parap. hažnyčioj 7:30 vai.
gystė Šv. Pranciškos Rymie
ryto bua Budėti nės šv. Mi
tės moterų ir merginų lai
šios au eksek vi jomis už sie
kys mėnesinį susirinkimą
lą a. a. kun. Felikso Kidir
7:30 vai. sakomi pamokslai. me dienraštį “Draugą”. Kaa . kos. M.l.C., pirmo provinci- kovo 15 d. 2 vai. popiet pa
Kas sekmadienį sochica buvote, atsilankykite ir pa Sekmadienį t. y. 15 d, kovo, jį išlaikyti, reikia daug jė-i jolo ir didelio veikėjo Ma rapijos mokyklos kambary
giečiai susilaukia du svečius matysite, kaip galima leng li vai. po pietų, bažnyčioje ! gų ir reikia gerų ir uolių Į rijonų kongregacijoj Ame-j je.

Lietuviškoji Sutartinė
Skambės Scenoje

kunigus, kurie atvyksta su vai laimėti “cash” dovanų. bus ypatingos pamaldos ir talkininkų įvairiame luome rikoje. Kovo 24 d. sueina! Draugija rengia kauliu
dvasine pagalba. Kovo 8 d.
----------pamokslas apie šv. PrancišBalandžio 26 d. jau pra 10 metų, kaip miręs ir pa- j kais žaidimą kovo 29 d. 2
po pietų parapijos sve
sumą laikė “Draugo” admi“Darbai kalba patys už kų. Vakare 7:30 vai. bus gidės piknikai. Vytauto par- laidotas Šv. Kazimiero ka
tainėj. Komisija kviečia vi
nistraborius kun. P. Gini- save.” Tai lietuviškas prie iškilmingas misijų užbaigi j ko vartus atidarys “Drau- puošė.
Rap.
sus dalyvauti, nes turi daug
kas, MIC.; su juo sykiu žodis. Štai, stambus mūsų mas. Visi misijų dalyviai su!go” bendradarbiai.
grašių
dovanų, taipgi ir
buvo atvykęs ir kun. P. Ba- parapijos aukotojas Jonas uždegtomis žvakėmis atnau
Gegužės 3 d. Chicago VIa
SURUM-BURUM PARENGIME
“door prizes.”
rauskas, M.l.C.
Lelingas suteikė $50.00 au- jins krikšto įžadus.
dislovų rengiamas jubihcji
DAINUOS GARSIOS
S. Knapp, nut. rašt.
-----------ką pagražinimui bažnyčioje
Kleb. kun. J. Paškauskas nis bankietas Sv. Kryžiau*
“PIPIR1KES”
Šv. Teresės Sodalicijos! stovylų. Jonas yra įtaisęs
Town of Lake. — Labda
parap. naujoj salėj.
Rap.
Kiekvienas mūsų atsimenamo Lie
Marąuette Park. — Ma tuvos
laikytame susme kovo 2 d. du spalvuotu Uu^Bank-j
JJ „„.foj
rių Sąjungos 1 kuopos la
lietuviškąją
sutartinę,
kurt
taip mielai nuskambėdavo vakarais.
rijonų
Bendradarbių
5-tas
prisirašė trys naujos narės: tuarijoj, įtaisė
bai svarbus sus-mas įvyks
Taip pat ne kartą teko girdėti skam
bias sutartines Jaunų lietuvaičių —
Bridgeport.
—
Sodalicijos
13-to
Wardo
Lietuviu
skyrius
laikys
mėnesinį
su

grabą,
aukojo
įtaisymui
sta

kovo 15 d., L. vai. popiet,
V. Stabulionienė, A. Church,
Albinus
Kaspariūtes
ir
kristinom
Krikščiūnaitės. Tai garsiosios "Pipisusirinkimas
įvyko
kovo
2
sirinkimą
sekmadienį,
kovo
cijų,
žvakių
ir
kitiems
baž
parapijos svetainėj. Visi naP. Fitura.
rikės”. kurios skambiąja dainele,
plačiajai lietuvių visuomenei teko
nyčios reikalams. Lai Die d. Išduoti įvairūs raportai. Klubas atidaro
i riai ir narės malonėkite su 15 d., 2 vai. po pietų para dažnai
girdėti per šaltimiero radio
Sodalicija paskyrė $25.00, vas jį laimina, už tokį dos- Pasirodo, Sodalicija gerai rr
rr
lr Įvairiuose lietuvių paren*
pijos svetainėje. Visi Hgn- ‘i valandą
sirinkti,
nes
tarime
tinka

glmuose. Jų muzikalumas ir lietu
kaipo Velykų auką, parapi numą. Parapijonai begalo y- veikia. Pirm. pranešė, kad campaign
dainos supratimas visiems
mai prisiruošti prie vajaus dradarbiai maloniai prašo viškosios
gerai žinomas.
jai.
užsiregistravu Svarbus susirinkimas
Rap. sodalietės,
ra jam dėkingi.
vakarienės, kuri įvyks kovo mi ateiti į susirinkimą.
Šios jaunosios dainininkės taip
Po sus-mo įvyksta drau
pat dalyvaus ir Šaltimiero metinia
sios pamokoms pirmai pa- sekmadienį
22 d., parapijos svetainėj.
Valdyba me šurum-Burum Balandžio 12 d..
giški sočiai su užkandžiu.
Ashland Blvd. Auditorijoje, kur jos
galbai Raud. Kryžiuje, kvie
parodys savo pilną lietuviškąjį dai
Laiko jau mažai liko iki Amžini nariai irgi prašomi
Nuo Sodalicijos suorganiza ARD 6 skyriaus
nos jausmingumą, jautrumą ir sučiamos į Mark White Sąuare
atsilankyti.
Valdyba
pęathną.
rinkimų. Bet iki šiol buvo
vimo, lapkr. 1940 iki gruo
Be šių jaunųjų dainininkių ši*
salę. Pamokos bus per 10
LANKYTI J M CSV SPBCIAIJ
rum-Burum programoje dalyvaus ir
tyku, ramu. Sekmadienį ko
džio 1941, aukų parapijai nuoširdus kvietimas
skaičius įvairiausių kitų ar
! savaičių (po 2 valandas kas
Bridgeport. — Dr-stė Šv. JTH ESATE KVIEČIAMI ATSI- didelis
tistų. dainininkų ir mušikų. Tad
Brighton Park. — Štai, vakarą). PįrnSoji pamoka į- vo 15 d. 2 vai,, po pietų Mar
įnešta virš $824.00.
ISPAKDAVIMĄ SEKANČIU
nepamirškite Įsigyti sau pen s Lojo
metinio šurutn-Burum tikietų dabar
MUZIKOS INSTRUMENTU
ąuette parko lietuviai de Onos rengia “bunco party”
jau
ir
sekmadienis,
15
d.
ko.
Jie tekainuoja J 1.10 su visais tak
Narės dėkoja dvasios va
vyk8 kovo 16 d.*T vai. vak.
e< X ✓
mokratai susirinks į para sekmadienį, kovo 15 d. Šv.
sais, o sau malonumo padarysite už
vo.
Tai
ARD
6
skyriaus
va
tūkstantį dolerių.
dui kun. V. černauskui už
Kovo 12 d. nuosavam kam
Didelių Barabanų. mažų Baraba
Jurgio
parap.
svetainėje.
pijos
salę
ir
pradės
kampa
jaus
vakarienės
diena.
Vanų, "Tunable Tona Toms" pritai
atsilankymą į sus-mus ir
bary įvyks sueiga pagerbi
Pradžia 3:30 valandą po komi prie visokių Barabanų se
niją.
tų, greiti perliniai ‘Cymbols” lr
teikimą naudingų patarimų karienė bus parapijos sve- mui naujų naftą. įVisos merCymbol Ho'ders" kur tik reika
Šįmet rinkimai ypatingai pietų. Bus gražių dovanų. “lingi.
bei paskatinimo toliau dar-1 ta*nėj- Pradžia 6.30 vai. vaįp-gajįgg, kviečfSShos
"Hi-Poy after beat Pėdais"
Skurdas yra revoliucijų ir
Narės
malonėkite
atsilanky

bėriams
i? orkestroms, Trūbos.
!
svarbūs.
Lietuviai
turės
vėl
kare.
Bus
įvairi,
graži
prog,
u
jr
įajraSyti
Sodalicijon
.
Clarlnetal, Saxaphonai, Trombo
buotis.
nusižengimų motina.
progos parodyti savo jėgą ti ir atsivesti savo draugus. nai "Standard” ISdlrbysčių, Srnulraina. Tikimės turėt svečių
kos, Cellos, Strūmnlai Basai, Gui...
,, ,
, Bai. 11 d. nutarta rengti
Įžanga 25c.
Meilės jėga gyvai pasireiš
tarat, Banjos, strūnų, ir “cases",
Kovo 8 d. įvyko choro kau ir 18 cen^ro va Y os- U3Iį ■ go^įų vakarą parap. salėje, ir išrinkti antram terminui
“m'auth pievos", “mute reeds", lr
kia tiktai netekus mylimo
stovlklės.
Pilnas pasi
liukais žaidimo ir kortavi-1 avete‘iaiJay
Pat\rę: kad ! Va-ikinai su U. S. uniformo- teisėją Joną T. Zūrį, kuris
Kviečia komisija: A. Auk- muzikos
rinkimas smuikoms smlčėlų ir
per pereitus 6 metus yra
žmogaus.
A. Cechov
"cases". Pataisome ir atnaujina
sutienė, E. Stanevičienė, E. me
mo pramoga. Choras ir jo ką rėmėjos rengia, tai vis mis bus įleidžiami nemoka
visokių išdirbysčių phonograpadaręs labai gerą rekordą
fus ur Jų dalis.
Mieuuomet negali pats bū
vadas K. Gaubis, taria pa būna kas naujesnio įvairės-1 mai.
Jocienė.
Municipal teisme.
A. B.O. DRUMMERS SERVICE
nic.
Taigi
ir
šį
kartą
nesuti laimingas, jei nebandysi
dėkos žodį visiems atsilan
014 .Maxwell Street, Cliioago
Bai. 4 d. sueina 33 metai, Vakare Cook apskrities
vllsim
jūsų.
Tik
prašom
kiusiems ir dovanų aukoto
daryti kitus laimingais.
kaip Sodalicija gyvuoja. Tai delegatų susirinkimas
Brighton Park. — Mari
skaitlingai atsilankyti, o
;*•
r
‘
jams? Vi8f*gerėjosi pttikiom
seniausia draugija Bridgejonų Bendradarbių 35 sky
Sekmadienį vakare, 4 vai. rius laikys mėnesinį susi J/
staliukų dovanom. Matyt, mes prisiruošusios visus porte. Yra daug gerų dalykų
nuoširdžiai priimti ir duoti
chorui liks pelno naujoms
nuveikus. Visada prisidėjo i Dariaus Girėno salėj įvyks! rinkimą sekmadienį, kovo 15
Paulina Russian and Turkish Baths
o
______c
—_______
- Pro&°8 ^a an 4’ _ _mao , prie labdarybės, šimtais a.u-! visų klubų delegatų, lietu-2:30 valandą po pietų
gaidoms
įsigyti.
Vakarui vaSavo
dovavo choristės sesutės Ka i Eiai pra 618 1 8U ren^Jorbia į kojo ir visados veik© para-j vių civilinių darbininkų h' mokyklos kambary. Yna
i _
Vienute pįjaį
I precinktų kapitonų politinė daug svarbių reikalų. Visi
ELEKTRIKINIAI
zakevičiūtės.
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Kovo 14 d. rengiama va ! konferencija, kuria atidarys bendradarbiai ir norintieji
Radiationa, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniais.
karienė kun. Prunskiui. Na- kampaniją visam apskrity. prisidėti prie kilnaus veiki
Dar nenuaidėjo žodžiai’ Kataliku Jaunimo
Telefonas:
VIRgiaia 9493
misijonieriaus tėvo Silvijaus,)
rėš apsiėmė patarnauti prie Dalyvaus ir 13-to Wardo mo kviečiami atsilankyti.
massuge
A. F. CZESNA, savininkas
Lietuvių Demokratų Klubo
kuris pareiškė: “Nežinai nei Organizacija
stalų.
Valdyba
1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
dienos, nei valandos savo
Stella Wodman, koresp. valdyba ir delegatai.
Katalikų Jaunimo Organi
mirties”, kai žaibo greitu zacija (Th^ Catholic Youth
Demokratas Cicero. — Draugystė Vi
mu, So. Chicago jauną, tik Organization) turės Fifth
sų Šventųjų eis “in corpo
gyvenimą pradėjusį, jauni Annual Benefit Bali šešta Kviečiame į pramogą
Paukštį pažinsi iš jo re” prie šv. Komunijos sek
Town of Lake. — Dr-stė
kaitį V. Kvietkų, 28 metų dienį, balandžio 11 d., Chi
plunksųų, o žmogų iš jo kal madienį, kovo 15 d., 7:30
WHOLESAlf
amžiaus, netikėta mirtis iš cago Stadium. Pelnas aki- Šv. Agotos moterų ir mer- bos. Jis duoda kalbai jaus
vai.
Mišiose.
1
vai.
po
pieplėšė iš mylimųjų tarpo. Pa riamas vyskupo Sheil vadi- Saičh* ren&ia bun(X>
mą ir teisybę.
Rousseau
FURNITURE
liko liūdinčius tėvelius ir nąjam reikalingo paramos kovo 15 d. parapijos avėtai
nėj 3 vai. po pietų. Bus daug
gimines, draugus-es. Reiš jaunimo fondui.
BROKER
dovanų,
širdingai
kviečiame
kiame užuojautą Kvietkų
Bus turininga programa.
CONRAD
DLNING ROOM 8EJT8 — FAR.
LOR SETS — BEDROOM SETS
šeimai netekus mylimo sū Bilietas $1.00. Galima įsigy visus atsilankyti.
Fotografas
— RUOŠ — RADIOS — KEA. Kuszlejko
VR1OERATORS — W AKHER8 —
nelio. Palaidotas iš Šv. Juo- ti C. Y. O. buveinėje, 31 E.
Studija {rengta, pir
MANGKLS — OTOVE8.
rūšies su mezapo bažnyčios šv. Kazimie- į Congress gat., arba pašauI. P. VARKALA • ato.
derniškomts užlai
an n«
domta lr Hollywood
PLATINKITE “DRAUGĄ*
ro kapinėse.
kus IVabash 1114.
Lietuvis Auditorius
(▼tąsomis.
Darbas

Sssirinkimr

INCOME TAX-us

Oarantuotas.

Julija Ragaišiūtė sugrįžt
iš ligoninės, kuriai buvo pa
daryta sunki gerklės opera-1
cija. Linkime greit pasveik
ti ir grįžti į kasdieninį už
aiėmimą. Ypatingai linki
sveikatos giminaitė O. Ma
čiokienė.

Žinomų parapijonų A. M.
Teličenų dukrelė Kazimiera
šiomis dienomis džiaugiasi
turėjus progos aplankyti
Kansas City valstybės įdo
mias vietas ir pasakoja įgy
tus kelionės įspūdžius. Ke
lionės tikslas buvo aplanky
ti Dėdės Šamo kariuomenės
stovyklą ir ten savo sužie
duotinį.

Kas penktadienio vakarą
po pamaldų (8:30 vai.) pa
rapijos svetainėj, 88th Mar
ąuette Avė., įvyksta “bin

go” žaidimas. Kas dar ne-

8241 SO. HALSTED ST.
VlLDO PER 20 METŲ
Chicago, Illinois
Tel.: CALumet 7358

Jr

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

<20 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 5888
Baa.1 r ENOUvaod 5840

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr

nu i k s i u n i o
1945 W«s» 35"' Stren

yOtftttK

Telefonas REPUBUC 6051
J?

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

■f!

<OM»’IFO

ti»\ W« t.D |’H«’

..<»U t.N l I-ID.SIKI K I Hl( » >
• »i.» O ’ u A> « TTt

KveMotansa
ilca*o

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Dideli* P&Hlrinkimaft
Naminių, Importuotu
ir IJetuvlAkų GArimų.
Parduodame
Tiktai Tavemams.
Vai.: 10 Iki 5 Kaadieii
Uisakymai Ižvežiojaml
Sekančią Dieną.

AlfX ALESAUSKAS & SONS

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVH.
ToL REPubUc 1538—9

MlTCAL LIQtJOR CO.
4707 S. Halsted St

Vlenintėlta ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programai
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

TUGOSLAV FOLK MUSIC

SEKMADIENIAIS 1 vai, P PKITOMIS Dienomis 9;30v. vak.
PENKTAD. ir SESTAD. 7 V. V.

Every Saturday, 1 to 2 P.fcL

WHFC-I45O kil.!

Featuring a Program of
FRANK VIZGARD, Rav.

W. KANTER. Ba

RBM>‘ ITB
BE..4A
UETIT IŲ
DIą

STATION

WHIP
ef tbs man

ra

BOIUKVARD

HU

Juo žmogus apie save ma
žiau mąsto, tuo jis yra lai.
mingesnia.

6755 So. VVeitem Avenue
Phone: OROvcMU 8242

s

BeStadienis, kovo 14. 10
=
ŽUVO SU LAIVU
X Ed. Kubaičlo, “Vyties”
X K. Baro “Pavergtosios St. Yra nuolatiniai “Drau
red., su June Enčeryte, iš Lietuvos sūnaus pergyveni go” skaitytojai ir stambūs
Brighton Park, specialiu mai” tęsinio “Drauge” pa kat. įstaigų rėmėjai. Augina
leidimu sutuoktuvės įvyks sigenda daugelis skaitytojų. sūnų, kuris šįmet baigs pra
kovo 22 d. Nekalto Prasi Dėl ko nutrauktas? Dėlto, džios mokyklą. Gabus vai
U. S. Office of Civilian dymų ir įsakymų, mielai dė
dėjimo Panelės Šv. parapi kad autorius šiuo metu yra kas. Dukrelė Teresėlė dar 3
Defense paduoda žmonėms tis prie visokio bendro darišvykęs į Rytines vai. (šio metų. Anastazija Kilienė yjos bažnyčioje.
nurodymų, kas turi būt da b®# «,
mis dienomis rekolekcijas ra žinoma katalikiškų drau
Nereikia nė aiškinti, kad
roma, jei kartais priešo
X Prof. Kazio Pakšto pa veda šv. Kazimiero parap. gijų darbuotoja.
bombonešiai imtų atakuoti kai sugaudžia atakų aliarX Walter N. Sutherland, rašyta ir Lietuvių Kultūri tVorcester, Mass.). Grįžęs
kai kuriuos Amerikos mies- mas, namuose visos šviesos
X Praloto M. Krušo pa
assistant City editor, Chica nio Instituto išleista propa- (apie kovo 17 d.) vėl pra
tus. Tarp kita štai kas sa-| turi būt užgesintos iki pago Herald-American laik \ gandinę brošiūra "The Bal dės tęsti savo pergyveni mokslas ir paveikslas telpa
koma:
vojus bus atšauktas.
šios dienos (kovo 14 d.) nu
raščio dalyvaus DKK ban toscandian Confederation” mus.
meryje Chicago Herald Ame
Visi žmonės turi, taip
kiete Little Bohemia resto jau siuntinėjama užsisakiu
X Juozas Nedzveckas, Jr., rican laikraštyje. Tai bus
tariant, šaltai laikytis, sau Taksus kolektuoti
rane su lietuviu žurnalistu, siems ir įvairioms įstaigoms.
' jau metai kai tarnauja U. ! pirmas lietuvio dvasininko
gotis visokių sąmyšiu. Prie
Stasiu Pieža.
pamokslas, kuris tilpo ta
šas dažniausia ir atakuoja komitetas
X Kun. A. Deksnio dvi S. kariuomenėj, kur savo
gyventojų centrus, kad su
X Pirmoji krikštynų puo gubam jubiliejui (75 metų gabumais užsitarnavo du me laikraštyje šios gavė
Cook
apskrities
komisio

ta Šv. Kryžiaus parapijos amžiaus ir 50 m. kunigys medalius. Prieš išvykdamas nios laiku. Daug žymių Chi
kelti sąmyšius, kad pakirs
Leitenantas komandierius
nierių
boardas
paskyrė
spe

naujoj salėj buvo 14 d. Ed tės) paminėti komitetą su į kariuomenę gyveno pas sa cagos dvasininkų buvo pa
ti civilinių gyventojų d\acialų komitetą kolektuoti H. O. Black, kurs, matyt, yir Onos Kleidon^ sūnaus, daro: pirm. kun. A. Linkus, vo seserį Mrs. Anthony Bub kviesti parašyti pamokslus
sią ir atsparumą. Tad ala
ra
žuvęs
su
sutorpeduotu
kuriam duotas vardas Ed vice pirm. Jonaitienė (Bri lis, Jr., Hammond, Ind. Jo tam skyriui. Pirmas pamoks
kų metu žmonės turi vaduo per ilgus metus užtrauktus
naikintuvu Jacob Jonės.
ir
nemokamus
taksus
už
ne
vardas. Kūmais buvo P. Ge ghton Park aptiekininko Jo- tėvai gyvena Brighton Par las buvo J. E. vyskupo B.
tis protu, ne jausmais, ku
kilnojamas ir personalines
drimas ir A,ftjucikaitė. Ona naičio žmona), ižd. kun. A- ke. Kovo 14 d. yra jo gimi- Sheil.
rių staigus pasireiškimas
nuosavybes. Šių taksų ir su Rastas užmuštas
X Josephine Zizas, Ange
Kleidon yra duktė A. ir A.; dominas, spaudos kun. dr. mo diena, dėl to ta proga
yra kenksmingas ištvermei
pabaudomis apskrity priauir ryžtingumui.
i Gedrimų.
a. Deksnys, ’programos — ne tik tėvai, sesuo, bet ir line Cibulskis, Dorothy Phil
1 go iki 400 milijonų dolerių. darbininkas
lips, Valerija Krukas, ThePer orines atakas sau Komiteto pirmininku pas- !
X Knn. V. Urba, valst. muz. A. Mondeika, šeiminin- visi pažįstamieji siunčia resa Juškevičius, Eleonor
5035 Elizabeth gatvaitė- J. P. Rakštis, B. Petraus- kių J. Čepulienė. Jubiliatui jam sveikinimus.
giausia vieta yra namai. kirtas komisionierius Daniel
je iš po nakties rastas už kas, A. Garb, P. Gurskis ir pagerbti bankietas bus ge X Pašaukimų savaitė bu Kuzinas, Joan Kazanauskas,
Nereikia pasilikti gatvėje, A. Ryan.
Bernice Zube ir Rūta šimu
nes tenai pavojinga. Priešas Apskrities auditorius L. muštas George Rochetiky, J. Damanskis kovo 11 d. gužės 31 d. Šv. Kryžiaus pa vo minima per praeitas ketis atstovauja Šv. Kazimie
gali kulkosvaidžais apšau J. Howard komitetą įparei 58 m. amž., gyvenęs 5029 dalyvavo Chicagos ^skautų rapijos salėj.
i lias dienas Šv. Kazimiero ro akademijos orkestrą vi
dyti susibūrusius į gatves goja pirmiausia imtis kolek So. Elizabeth gt. Jis dirbo vadų suvažiavime Medinah
akademijoje. Įvairūs kalbė sų. Chicagos arkidiecezijos
prie
gatvėkarių
bėgių
tiesi

X
Brighton
Park
sąjunžmones.
tojai buvo kviečiami su pas vidurinių mokyklų rinktinėj
Klube pasitarimui dėl jau
tuoti taksus už personali
giečių
vadovaujamas
Raud.
Jei išmetama gaisrus su nes nuosavybes. Daug šių mo. Baisiai sumuštas.
kaitomis kalbėti apie gali
namečių programos karo
Trečiadienį jis gavo 59 metu. Suvažiavimas baigės Kryžiaus vienetas puikiai mus pašaukimus akademijos orkestroj, kuri vakar po
kelianti bomba ir nesprogu taksų nemokėta net per pa
pietų sėkmingai koncertavo
si, galima ją užgesinti pa skutinius 14 metų ir iki dol. čekį už darbą, jį iškei užkandžiu. Vakaro “host” darbuojasi. Kovo 16 d. Ven- mergaitėms. Kun. J. Nau Civic Opera House ir dar
lengva ant jos šmirkščiant šiandien jų priaugę apie tė ir pinigus su savimi tu buvo J. P. Rakštis, Medinah geliaiusko salėj jis rengia džius iš Indiana Harbor kal koncertuos ryt vakare toj
rėjo,' sako jo artimieji, pas Klubo narys ir /Amerikos pramogą (bunco), kurioj tu bėjo apie dvasinį luomą; ak
vandenį su guminiu vamz 260 milijonų dolerių.
rės daug gerų dovanų. Bri- la Miss Anderson — apie pačioj vietoj. Taip pat dai
kuriuos jis gyveno. Bet jo
džiu. Nieku būdu nelieti
Komiteto pareiga bus pir kišeniuose rasta vos kele skautų komisijonierius.
ghtonparkietės, nepraleiskit pasiaukojimą suvargusiems nuoja ir rinktinis mokyklų
bombos smarkia vandens miausia patirti, iš ko bus ga
choras. Adelė Druktenis,
X Juozas Mickeliūnas, to vakaro.
ir akliesiems ir kun. S. Va Šv. Kazimiero akademijos
srove, nes nuo to ji gali Įima užtrauktus taksus iš- tas centų. Buvo vedęs, bet
6747 S. Artesian Avė., žinor
žmona yra Europoje.
luckis apie “ženatvę”.
tuojau susprogti.
kolektuoti. Kurių nebus ga Iš vakaro jis dirbo. Poli mas Chicago lietuvių veikė
mokinė, kuri laimėjo visų
X Adelė Rupka, 2740 W.
Neklausyti jokių sklei lima kolektuoti, tad nė dar
X Juozas Kilas ir sūnus mokyklų dainavimo kontes
cija bando susekti, kur jis jas prieš kelias dienas rim 41 St., rytoj, kovo 15 d. mi
džiamų gandų ir patiems jų bas nebus pradėtas.
tai susirgo. Tikimasi, kad nės gimtadienį. Giminės ir taip pat Juozas savo vardi te pirmą vietą, dainuoja so
neskleisti. Klausyti kvarta Kai bus pasitvarkyta ko ėjo po darbo valandų.
iki Verbų sekmadienio pa draugės ta proga žada ją nes švęs kovo 19 d. Kilai lo. Tuo būdu Šv. Kazimiero
lų (blokų) viršininkų nuro- lektuoti taksus už persona
yra savininkai moderniškai akademija šiame dideliame
sveiks, nes yra komisijoj pasveikinti ir apdovanoti.
lines nuosavybes, tada bus Varžoma dviračių
įrengtos bučernės ir gražaus koncerte yra šauniai atstorengiamo vakaro, kuriame
daromi planai
kolektuoti
X Tarnas Aleksynas šian-I apartamento 2640 W. 69th [ vaujama
bus atvaidinta diktatorių
gamyba
die,
kovo 14 d., savo bizniataksus ir už nekilnojamas
mirties šokis.
vietėj 3107 ¥2 So. Halsted St. 5Karo gamybos boardas
nuosavybes.
X
Mikas
Pavilonis,
dirbęs
vaišins savo draugus, atsi- UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI
paskelbė dviračių gamybą
Rakandų, Pečių
“
Draugo
”
spaustuvėje
(inUNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —
lonkusius pasveikinti gimta
sumažinti 58-iais nuošim
tertepistas)
Vyčių
spaustu

Pilietybės
pamokos
dienio sukakties proga.
čiais. Ateityje dviračiai bu?
ir Radio
vės
direktorių
pakviestas
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
gaminami tik augusiems.
dovanai
X Ateitininkų draugovė
nuo
kovo
15
dienos
pradės
vyrams ir moterims vartoti. , .
and Loan Association of Chicago
Federalinė darbo agenti- Jaunimui skiriamų dviračių I elti ^tuves menedžerio balandžio 19 d. vyksta į
VVest
Pullman,
kur
Labd.
ja WPA, kaip praneša šio gamyba bus visiškai nuirau I P“reiSa9- Buv«s
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Są-gos
kuopos
rengiamam
kta.
Gaminami
dviračiai
ne'
.švykšta
distrikto manažeris H. M.
vakare išpildys programą.
nuomenę.
McCullen, Chicagoj ir Cook turi būti sunkesni kaip 47 j *
Darom 1-mus
Taupyto jams
apskrity keturiuose šimtuo svarų. Bus suprastinti, ne
— Jį
Morgičius Lengvom
GUB. GREEN PASKELBIA "NATIONAL
Mokame
se vietų (Chicago 300, Cook turės orinių padangų.
apskr. 100) vykdo naturaliSąlygom
3V2% Dividendus
! • j
FLOWER SHOW" SAVAITĘ
zavimosi ir pilietybės pamo
Reikia bijoti to žmogaus,
) I
kas svetimšaliams visiškai kurs Dievo nebijo.
dovanai, ty. nemokamai.
TURTAS VIRŠ............................................. $1,100,000.00
žmogus giriamas sulig jo
Svetimšaliai
nepiliečiai
išminties.
raginami šias pamokas lan
2202 VVEST CERMAK ROAD
j i
kyti
ir
paskiau
pasiryžti
lik
11B
TELEFONAS: CANAL 8887
U. S. piliečiais.
IIP Nfe tisPamokų
vietoves galima
sužinoti iš turimų apie tai TYPIST® - KASIERKA
Kalbanti lietuviškai.
INCOME TAX BLANKOS PILDOMOS
biuletinų viešosiose mokyk
Vėliausi 1942 Radio Setai, lose,
Atsišaukite
į
—
knygynuose, parkų
9 ir 10 tūbų, tokių žymių iš
"DRAUGO" RAŠTINĖJE
fieldhousėse ir setlementuodirbysčių, kaip RCA Victor,
Zenith, Phileo, Crosley ir ki- se. Biuletinucse yra nurody
PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
4658 S. ASHLAND AVĖ.
ti adresai.
KONSTANTAS J. SAVICKAS
$89.50

KAS TURĖTŲ BOT DAROMA
PER ORINES ATAKAS

mu

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS

mi

REIKALINGA MERGINA
LOCAL LOAN CO.

Radios su Phonografu, po

$39 50 *r

aukščiau8.

Perkant Rakandus, Lovas,
Karpetus, Parlor Setus,

Sutaupysite iki

50%

los. F. Budrik, k
Furniture House
3241 SO. HALSTED ST

ir
3409 SO. HALSTED ST.
Dėl Radio Pataisymo,
Pašaukite YARds 3088.
PASIKLAUSYKITE:
nudriko lUMIo •’nigumi* —
W c E I,.,
inno
kti.
Radio
Htotlea, r, 30 Sekmai vakaro.

VYRA! GAL BUS PASAUKTI
Į KARINES PRAMONES
U. S. karinės vyrų kons- jiems taip pat bus išsiunti
kripcijos pareigūnai Chica nėti minėti karo gamybos
goj iškelia šalies vyriausy reikale kvestijonieriai.
bės planą, kad šiemet įsire Sočiai Security adminis
gistravusiems 20-44 metų tratorius P. V. McNutt pa
amžiaus vyrams netrukus reiškia, kad šiandie karinė
bus išsiuntinėti kvestijonie se pramonėse dirba dau
riai, kad jie atsakytų, kokių giau kaip 7 milijonai darbi
gabumų turi užsiimti dar ninkų ir artimoj ateity rei
bais karinės gamybos pra kės dar iki 10 milijonų dar
monėse. Tinkamieji šiai ga bininkų daugiau. Be to, Mc
mybai bus pašaukti į dar Nutt sako, gal bus regis
bus.
truojamos ir moterys kari
Šiam pačiam tikslui gal nei pramonei, kai didelis
netrukus bus suregistruoti skaičius vyrų bus šaukiama
ir 45 64 m. amžiaus vyrai ir ' karo tarnybon.

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenue padėjė
jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir
Ii kairės į dėžinę žiūrint: James Sykora ir Alec Henderson,
ko-pirmininkai “National Flower and Garden Show“, žiūri kaip
Gub. Dwight H. Green pasi ražo “National Flower Show” prok
lamaciją.

“National Flower and Garden
Show” Savaitę paskelbė Gub.
Dwight H. Green pripažindamas svarbą 23-čio Gėlių ir;
Daržų Parodos, kuri įvyks In
ternational Amphitheatre, Ko
vo 15 iki 22.

Chicagoje ir apielinkės mies
teliuose pasirodo didelis įdomavimas kas link šių metų parodos, nes jau daug iš anksto
tikietų yra parduota, anot pra
nešimo Robert H. Roland, pa
rodos general manadgeriaus
Daugiau kaip 100,000 tikietų
James Sykora ir Alec Hen
buvo išplatinta tarpe gėlinin
derson,
ko-pirmininkai Gėlių kų, krautuvių, moterų kliubų
Parodos, tarėsi su gubernato ir daržų draugijų.
Parodoje bus rodoma 20 dirių kas link svarbos daržų karės laimėjimo ir gėlių dėl pa-'deli Parodymai didžioje salėje
Amphitheatre,
kiekvienas iš
kėlimo tautos ūpo. Parodoje
kurių yra gana didelis iš pat
bus rodomi penki “Victory”
savęs patraukti didelį įdomadaržai amaturų sekcijoj.
vimą. ____________________

duoti atsakymus liečiant klausimas apie Income Taksus.
P-nas Savickas bus “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 nė pilietis,
kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — iŠ algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iŠ pardavimo namų, stakų )r 1.1, per 1941 metas;
b) Vedę žmonės, karių įplaukos buvo virš $1,500.00,
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima
imti nž kiekvieną vaiką, kuris yra 18 m. amž. ar mažiau;
c) Biznieriai turi Išpildyti b ankas, jeigu įplaukos
(Gross Income) buvo $1,500 ar danglan.
Income Tax blankos turi būti išpildytos ir priduotos
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.

