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Naujasis Vadas.
VYSKUPAI APSAUGOTI.

Apaštališka delega t ū r a 
Washingtone iš Vatikano 
gavo žinių, kad Filipinų 
salose katalikų vyskupams 
kol kas nėra jokio pavo
jaus, nes japonai nevaržo 
ten jiems religinės veiklos. 
Nežinia, kaip ilgai vysku
pams apsauga bus užtikrin
ta. Tas priklausys nuo Ja
ponijos santykių su Šven
tuoju Sostu. Sveikas protas 
kalba, kad vyskupams lais
vė neturi būti varžoma, nes 
jie nieko bendro neturi su 
politika.

LONDONAS NERIMSTA. 
Praeitą savaitę Amerikos

spaudoje pasirodė žinių, kad 
Japonija pasiryžusi Vatika- 
nan siųsti pastovų savo at
stovą. Tuo klausimu susirū
pino Anglijos vyriausybė. 
Pranešta, kad ji tuo reika
lu iškėlė spaudimą ir Wash- 
ingtone, kad Amerikos vy
riausybė įtikintų Šventąjį 
Sostą nieku būdu nepriimti 
ir nepripažinti japonų atsto

Rusai apsupo 
nacius Maskvos 
fronte.

Maskva, kovo 18d.—Šian 
die pranešama, jog sovietų 
kariuomenė apsupusi vokie
čių kariuomenės dalinį prie 
Gžacko, 100 mylių į vakarus 
nuo Maskvos, kur vokiečiai 
tebesilaikė iki šio laiko. Tai 
buvo arčiausias prie. Mas
kvos esąs vokiečių įsitvirti
nimas.

Po pralaimėjimų prie Mo
žaisko ir Borodino vokie
čiai buvo pasitraukę į Gža- 
ską, kuris yra prie geležin
kelio, einančio iš Maskvos 
į Smolenską.
Žuvo 3,500 Nacių.

Tuo tarpu pranešama, jog 
visam fronte nukauta virš 
3,500 vokiečių ir Maskvos 
radio paskelbė, jog raudo
noji armija atsiėmusi pen-

to. Nurodyta, kad Japoni- | kUa vietovea Smolensko 
joje katalikų skaičius yra 
nykus, tad nėra jokios prasr 
mes turėti savo atstovą Va
tikane. Neteko girdėti, kaip 
šis klausimas išspręstas.

VATIKANAS 
PROTESTUOJA 

Iš Vatikano per radiją pa
skelbtas nesitenkinimas ir 
protestas prieš platinimą 
Anglijoje vaikų tame pi
gaus geltonojo laikraštuko. 
Kai kurie nesąmoningi ir 
katalikai tėvai leidžia vai
kams įsigyti ir skaityti tą 
geltonlapį laikraštuką. Iš 
Vatikano radio pažymėta, 
kad tas pigusis laikraštu
kas vaikų dorovei tiek pa
vojingas, kiek karo bomba. 
Nes jame aprašomos žudys- 
tės, plėšimai, moterų gėdi
nimai, žmonių grobimai ir 
kitokie naujovinių laikų 
smerktini reiškiniai. Angli
jos vyriausybės pareiga nai
kinti tuos vaikų dvasios 
nuodus.

NUTRAUKTA KAUKE.
Amerikoje gyvuoja ir vei

kia vadinamoji Euthanasia 
Society of America. Ji dar
buojasi, kad Amerikoje įs
tatymais būtų pripažintas 
paliegusiųjų ir nepagydo
mųjų asmenų žudymas, kad 
tuo būdu “nutraukti jiems 
kentėjimus.” Girdi, tas bū
tų “gailestingasis” žygis. Ši 
draugija nesenai eu tuo sa
vo žmonių žudymo sumany
mu kreipės New Yorko le- 
gislatūron. Sumanymą pasi
rašė žymieji gydytojai. Ka-

fronte.
Pasak pranešimų, šiuo 

metu svarbiausias rusų žy
gis yra atkirsti vokiečių ka
riuomenę šiuo metu esančią 
RževOrViazmos apylinkėse.

Morocco radio paskelbė 
pranešimą iš Maskvos, jog 
šiuo metu Donets slėnio 
fronte kovos vyksta Char
kovo priemiesčiuose.

Bus panaikinta
gamybos kliūtys

Washingtonas, kovo 18 d. 
—Donald M. Nelson ameri
kiečiams pažadėjo, jog jis 
sunaikinsiąs bet kokias 
kliūtis karo gamybai, nežiū
rint ar jos kiltų iš darbda
vių ar darbininkų.

Radio kalboje vakar nak
tį karo gamybos viršininkas 
pareiškė, jog Amerikos dirb 
tuvės jau gaminančios karo 
reikmenis dideliu kiekiu ir 
aviacijos gamyba nuo gruo
džio 7 dienos pakilusi 50 
nuošimčių.

Japonų propaganda
apie gen. M'Arthui

Tokijo, kovo 18d.—Vakar 
naktį Tokijo radio paskelbė 
jog Amerikos karo depar
tamentas “pranešė, kad gen.
M. Douglas Mac Arthur pa
liko savo kareivius ir orlai
viu pabėgo į nepaskelbtą 
uostą Australijoje.”

Tuo būdu Tokijo' radio 
kaip tik ir patvirtino Prezi-

UHk.1 pakilo prieš t, pago-
draugijai nukukę kaukę. ašiea prow»ndwU, tuojau
Pasirodė, kad kai kurių 'Tke,b’^?d «enA Mac,.Ar’ 
dytojų pavardės padėtos be tiu.r perkelm.as Austral.jon

Chungkingas, kovo 18 d. 
—Amerikiečiai lakūnai Bur 
moję sunaikino penkioliką 
Japonijos orlaivių.

reiškia, jog prarasta viltis 
išgelbėti Filipinus.jų žinios. Tai tikrai bolše

vikiškas darbas

KATALIKŲ MOKSLO 
ĮSTAIGOS.

National Catholic Wel- 
fare Conference švietimo de 
partamentas tomis dienomis 
paskelbė, kad per praeitus

tetuose ir kolegijose studen
tų lankytojų skaičius padi
dėjo 378.9 nuošimčiais. 1929 
metais lankytojų skaičius 
buvo 33,789, o 1940 metais 
—128,088. Tik depresijos
metais, būtent 1932, ’33 ir

20 metų katalikų universi- ’34, septyniais nuošimčiais

Washingtonaa, kovo 18 d. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandie pasirašė įstatymą, 
kuriuo laivynui skiriama 
$495,000,000.

buvo sumažėjęs. Katalikų 
universitetus ir kolegijas 
Amerikoje lanko daug ir ne 
katalikų.
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...“and tfiat government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth."

— Abraham Lincoln
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23 JAPONIJOS LAIVUS
Amerikiečių triumvyratas karo 
vadovybėje vakarų Pacifike.
Amerikos ir Australijos aviacija sunaiki 
no 12 japonų karo laivų. 2uvo vienas 
sąjungininkų orlaivis.
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("Draugas" Acine telephoto)

Gen. Douglas MacArthur, Bataan pusiau salio gynėjas didvyris, iš Filipinų salų nu
sikėlė į Australiją ir paskirtas visų sąjunginių karo jėgų vyriausiuoju visam pietva
kariniam Pacifike.

Washingtonas, kovo 18 d. 
—Laivynas šiandie paskel
bė, jog Amerikos ir Austra
lijos aviacija atakavo Japo
nijos invazijos flotilą netoli 
Salamaua ir Lae, Naujojoj 
Gvinėjoj ir atakos metu nu
skandino ir sužalojo 23 ja
ponų laivus, kurių tarpe

Japonai per 40 
mylių į šiaurę 
nuo Rangoono.
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Padaryta klaida 
drafto numeriuose

Washingtonas, kovo 18 d. 
—Nacionalėj drafto loterijoj 
įvyko klaida—nerasta trijų 
numerių ir vienas numeris 
atspausdintas du kartus.

Numeris 2885 per klaidą 
atspausdintas du kartus ir 
trys numeriai—2385, 2069 
ir 6342 prapuolė ir nepate
ko į traukiamųjų skaičių, 
lyginti pravesta naujas ne-

Tiems netikslumams iš
lyginti pravesta neištrauk
tųjų numerių traukimas ir 
tuo būdu jiems paskirta nu
meriai—6342 ištraukta 6,- 
998-tuoju, 2069-6,999-tuoju
ir 2385-7,OOO-tuoju.

Klaidingai atspausdintas 
du kartu numeris 2885 tu
rėjo būti vienas 2385 ir vie
nas 2885.

n 6

• . Ja?- *
Y >

A « K

B

Biskajos įlanka 
paskelbta pavojaus 
zona.

Londonas, kovo 18 d. — 
Šiandie admiralitetas pas-

Patvirtins moterų 
kariuomenę.

Washingtonas, kovo 18 d. 
kelbė įspėjimą, jog visa Bis- į—Senato vadai šiandie pa- 
kajos įlanka, išskyrus 20 Į reiškia, jog galima tikėtis 
mylių plotą Ispanijos pak j kad skubiai bus priimtas 
raščiuose, yra. “pavojinga atstovų rūmų priimtas įsta- 
laivams.” Taip pat laivams tymo projektas, kuriuo bū- 
esąs pavojingas ir tūkstan tų sudaryta pirmoji šio 
čių mylių Atlanto plotas j krašto moterų pagalbinė ka 
pietus nuo Anglijos.

Savo pareiškime admira 
litetas pabrėžė, jog nekrei- 
pią dėmesio į šį pareiškimą 
laivai ir plaukią tomis vie 
tomis bus patys kalti už 
įvykusias nelaimes.

Reikia manyti, jog anglai 
šiose zonose pasėjo minų, 
arba, jog britai šiose vieto
se mano pravesti nevaržo
mą submarinų karą.

riuomenė.
. Vakar atstovų rūmai 249 
balsais prieš 36 priėmė mo
terų kariuomenės sudary
mo įstatymo propektą. Prie 
projekto pridėtas pataisy
mas, pagal kurį moterų ka-

Pasitvirtino gen. 
Homma savižudybė

Bus Galima Siųst Kitur. 
Pagal atstovų rūmų pri

imtąjį įstatymo projektą 
ši pagalbinė moterų kariuo

Bantiago, Chile, kovo 18 
d.—Laikraštis EI Chileno 
šiandie paskelbė pranešimą 
iš Tokijo, kuriame pareiš
kiama, jog Įeit. gen. Masa- 
haru Homma nusižudymas 
Filipinuose dėl nepavykusio 
karo prieš amerikiečius ir 
filipinnus esąs “patvirtin
tas.”

Laikraštis pranešimą ga
vo iš Carlos Barry, Chiles 
žurnalisto. Barry pareiškė,

menė bus ne tik pačioje ■ dirbtų dėl subendrinimo są- 
Amerikoje panaud o j a m a, jungininkų resursų, 
bet bus galima pasiųsti ir
kitur. į

Šiai pagalbinei karinome- Nuskandinta du
nei vadovaus moterys ir jon 
bus priimamos moterys tarp 
18 ir 45 metų pilnos svei.- i Roma kovo 18 d._Romos 
katos. Jų atlyginimas bus j radio paskelbė laikraščio 
panašus kaip ir reguliario- , Giomale d’ Italia praneši

mą, jog italų submarinas 
pietiniam Atlante nuskandi-

sios kariuomenės.

jo saužudybė patvirtinta 
paskelbimu gen. Homma pa 
sekėju gen. Tomoyuki Ya 
mashita.
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dvylika karo laivų.
“Didieji nuostoliai pada

ryti priešui Amerikos ir 
Australijos pajėgų ir tekai
navo tik vieną orlaivį,” pa
reiškė komunikatas.

Tas pats komunikatas, 
pranešdamas apie veiksmus 
kitose vietose paskelbė, jog 
Amerikos submarinas Shark 
turėjęs grįžti prieš mėnesį 
iš vakarinio Pacifiko ir to
dėl šiuo metu “turi būti lai
komas žuvusiu.”

New Delhi, Indija, kovo 
18 d. — Britų kariuomenės 
vyriausias štabas šiandie 
paskelbė, jog svarbiausios 
japonų karo pajėgos Bur
moje dar tebėra į pietus niuo 
Taikkyi, keturiasdešimt my 
lių į šiaurų nuo Rangoono.

Kitose Būtinos fronto vie 
tose, pasak komunikato, 
britų kariuomenė susirėmu
si su stipriomis japonų pa
jėgomis į pietus nuo Kan- 
yutkwin.
Indai Ištrūko.

Komunikatas taip pat pa
reiškia, jog nemažas skai
čius kariuomenės daugiau
sia sudarytos iš indų, kurie 
pirma buvo japonų apsupti 
prie Takkyano, paskutiniuo 
ju laiku išspruko iš japonų

Anot komunikato, daliniai 
japonų kariuomenės prieš 
tris dienas Irrawaddy upe 
huvo pasiekę Teindawą, kur 
jie susijungė su burmiečiais 
išdavikais ir pasitraukė.

Beaverbrook atvyk 
sta Amerikon.

Melbourne, kovo 18 d. — 
šiandie Australija noriai ir 
su pasitikėjimu priėmė Ame 
rikos vadovybę, kuri yra 
gen. Douglas Mac Arthur 
rankose.

Be gen. Mac Arthur, ku
ris perėmė visą vyriausią 
Australijos gynimo ir kartu 
sąjungininkių valstybių ka
ro, laivyno ir aviacijos va
dovybę pietvakariniam Pa- 
cifike, vadovybę, yra ir kiti 
du amerikiečiai — aviacijos 
vadas ir laivyno vadas. 
Amerikiečių Triumviratas.

Australijos-Naujosips Ze
landijos karo zonoje sąjun
gininkių valstybių aviacijos 
vadu paskirtas amerikietis 
Įeit. gen. George H. Brett ir 
sąjungininkų laivyno vadu 
toje pat zonoje jau mėnesio 
laiko yra viceadmirolas Her 
bert F. Leary.

Taigi šis amerikiečių tri
umviratas perėmė visą va
dovybę ne tik Australijos,

ir susijungė su visa kariuo- j įr amerikiečių kariuo
mene prie Prome. menės ir kartu visą atsako-

mybę už tolimesnį karo vyk
smą.
Amerikiečiai Išsklaidyti.

Nors gen. Mac Arthur dar 
ir neatvyko į savo naujojo 
štabo bustynę, bet jis tuo
jau ėmėsi darbo ir sakoma 
jog tuojau pradėjo pasita
rimus su Australijos vado
vybe.

Nągalima paskelbti, kurio 
se vietose yra atvykę Aus
tralijon Amerikos kariai,

Londonas kovo 18 d. —
Šiandie oficialiai paskelb- ___ __  ________

riuomenės skaičius apribo- ta, kad pirma buvęs Angli- jjg yna išsklaidyti visoj 
jamas 150,000 narių. J°8 ^aro produkcijos minis- Australijoj ir kai kuriose

vietose apgyvendinti kartu
vyks į Jungtines Valstybes.

Autoritetingi sluogsn i a i 
pareiškia, jog Beaverbrook 
as Amerikon vyksta, kad

su Australijos kariuomene.
Bennett Sveikina 
Amerikiečius.

reikmenų laivai

Maj. gen. Henry Gordon 
Bennett, kuris vadovavo 
australams Malajuose, pa
reiškė, jog gen. Mac Arthur 
atvykimas Australijon yra 
vienas geriausių ženklu.

Tuo tarpu sąjungir.u »• ų 
aviacija atydžiai seka jap 
nų pasiruošimus ir atakuo
ja paskiras jų bazes.

Lima, Ohio. kovo 18 d.— 
Pranešama, jog ketuTi ka- 

no du reikmenų laivus, ga i riuomenės orlaiviai sudužo 
benančius reikmenis “anglų apie penkias mylias nuo 
ir amerikiečių kariuomenei Lima Nemanoma, kad nors 
vakarų Afrikon, Indijon ar , vienas lakūnas būtų išsigel 
Australijon.” bėjęs.
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Kaip 
poetai

MŪSŲ DIENOS IR DARBAI
atsiranda svarbus draugijų atstovų ir 

taip jau veikėjų susirinki
mas.

Philadelphia, Pa. — Sa
koma, kad poetai gema, reiš 
kia, negalima yra išmokti

Kovo 16 d. International 
Instituto, 645 No. 15th St. 
kambaryje įvyko to insti-

poetu būti. nors eiliavimo tuto Lietuvių Moterų Tary- 
tekniką ir kiekvienas gali j bos susirinkimas. Po Bus-mo 
išmokti lengvai. Tačiau tas įvyko draugijinis vakarėlis 
ne visiškai atatinka teisy-, — arbatėlė, užkandžiai ir 
bei — nebūtinai yra reika- taip labai mėgiamas “let-

džių” pasišnekučiavimas. 
Tarybos pirmininke yra

Ona čeledinienė, raštininke

GINA BATAANĄ
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linga gimti poetu. Dažnai 
koks nors nuotakis taip ga
lingai paveikia žmogų, kad
jis tiesiog to ir nežinant, — Magdalena Grigalienė, 
nesuprantant tampa poetu. Smulkmenos

Man, rašančiam šiuos žo-1 Pastaruoju laiku į Dėdės 
džius, teko skaityti biogra- j Šamo kariuomenę išvyko 
fiją garsios lenkų poetės, • Stasys Sasnauskas.
Marijos Konopnickos. Jinai i -----------
ilgai buvo vien tik prozaike, Kovo 9 d. iš Doylestown, 
— nebegalėjo poezijos kuri- Pa., į mūsų miestą buvo at- 
nių, nors ir kuo mažiausių, i vykęs senas, 76 metų amž.,
kuo praąčiausių parašyti. 
Bet kada kartą nuvyko į 
Rymą, ir ten bažnyčioje šv. 
Petro žiūrėdama į paveiks
lą vaizduojantį “Paskutinio 
Teismo” dramą, pieštą gar 
saus Michisngelo, giliai už 
simąstė, tai tuoj ten ant 
vietos — bažnyčioje mūza 
jai ir padiktavo pirmąjį ei
lėraštį, užvardintą: “Pasku
tinis Teismas”.

Dabar čia, Philadelphijo 
je, esamas mūsų darbštusis 
viengentis Kazys Dryža, ku
ris; kaip prozaikas vien tik 
žinutes rašydavo, kaip karš 
tas Lietuvos tėvynainis, pa
veiktas Lietuvos nelaimin-

Adomas Gilderis, kad čia 
sutvarkius vieną, jam labai 
svarbų, ‘reikalą.

Reporteris

Iš lietuvių bendro 
veikimo

Racine, Uis. — Racino 
lietuvių bendras komitetas 
ruošia Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai “card and 
bunco party” kovo 22 d. 2 
vai. popiet šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj.

Mes, Racino lietuviai, no 
rime, kaip tautinė grupė pri
sidėti pagalba Amerikos 

gos dabartinės buities, taip i Raud. Kryžiui. Todėl visus 
susijaudino, kad pradėjo,1 lietuvius kviečiam tą dieną 
keistis į poetą. Pastaruoju susirinkti į parapijos sve- 
laiku jis, gal, net apie tai tainę.
mažai ką galvojęs, sukūrei Bendram draugijų komi-
siąs eiles:

Kelkim balsą!., 
darbą!...

Kad tėvynė būt laisva'

Maj. gen. J. M. Wainwright, kurs užėmė generolo 
Douglas Mac Arthur vietą kovoti su japonais Bataan 
pusiausaly, ties Manilos įlanka. Filipinuose.

se ir kraujuje. Mūsų pamy- profesoriavo. Iš ten jis bu 
lėta nauja tėvynė Amerika ' vo perkeltas į LaSallette se 
yra irgi priešo užpulta. Ki- j minariją, Altamont, N. Y., 
tokios išeities nėra, kaip kur taip pat profesoriavo 
vieningai darbuotis. Deja, į Po to, tris metus buvo Na- 
randasi tarpe mūs nesusi- shua lietuvių parap. klefco-
pratus-ių lietuvių, kurie .ne
pakenčia vieningos veiklos 
ir įvairiausiais būdais truk
do. Jie nesupranta momen
to svarbos, jie yra siaurai 
partyviški žmonės. Bendras 
draugijų komitetas laikėsi 
ir laikysis obalsio: Vieny

nu. Įvykus permainoms, kun. 
dr. Liutkus pagilino studi
jas Katalikų Universitete, 

Washington, D. C.

TT. Marijonu misijos
Į Norvvood, Mass. — Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 16 iki 22 d. — 
kun. Kazimieras Rėklaitis, 
M.I.C.

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

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

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

Harrison, N. J. — Dievo 
Motinos Sopulingosios par. 
bažnyčioje — nuo kovo 22 
d. iki 29 d. — kun. Petras 
Malinauskas, M.I.C.

Providence, R. I. — šv. 
Kazimiero parap. bažnyčio
je — nuo kovo 22 iki 29 — 
kun. Jonas Jančius, M.I.C.

Detroit, Mich. — šv. Pet 
ro parap. bažnyčioje — nūo 
kovo 27 iki 29 dd. kun. Vin
centas Andriuška, M.I.C.

Detroit, Mich. — Šv. Jur 
gio parap. bažnyčioje —■ 
nuo kovo 29 iki balandžio 
5 d. — kun. Vincentas An
driuška, M.I.C.

Jersey City, N. J. — šv. 
Onos parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 30 iki balandžio 
5 d. — kun. Adomas Mar
kūnas, M.I.C.

Tėvu Pranciškonu 
misijos 1942 m. I

Cicero, III. — šv. Antano 
par. bažnyčioje, kovo 16 —j 
22 d. — T. Justinas Vaškys.

Kingston, Pa. — Švenč. 
Marijos Apr. par. bažnyčio
je, kovo 22 — 25 d. — T. 
Juvenalis Liauba.

Brooklyn, N. Y. — Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje, ko
vo 23 — bal. 5 d. — T. Jus
tinas Vaškys.

Montreal, Kanada — Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
kovo 29 — bal. 5 d. — T. 
Juvenalis Liauba.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin 
cento par. bažn., bal. 10 — 
12 d. — T. Justinas Vaškys.

Amsterdam, N. Y. — Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, 
gegužės 10 — 17 d. — T. 
Justinas Vaškys.

Nepirk to, ko nereikia, 
nors ir pigiausiai gautum.

SUTAUPYK NUO $8 iki $10!

J0» dabar galite plikti vl.no arba 
dvigubinto regėjimo aklinus, pritaikin
tu# gružlausl uose frėniuoae. nu akių 
Išegznminnvllmu. viakų ų* i
už tiktai ............................................
AHCVVAY AKINIAI. viso ^1(1 UU
Ne mažiau — nedaugiau

C1IAPMAN OPTICAL C'O.
Not Ine

230 S. Halsted St., prie Jackson 
Tel.: 2734. Įsteigiu 1 tt 11
A t si neškit e skelbi nuj. ir gausite
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL KABIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 8088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

bėj galybė! Darbą varysi- 
tetui sekasi vieninga veik-Įme P'rmyn kviesdami visus

dirbkim ^a' Vasario 15 d. buvo su
ruoštas Lietuvos Nepriklau
somybės 24 m. akto paskel-j

lietuvius prie vieningos veik 
los. M. Kasparaitis

Nes vertesnė yr’ už “skar- kimo minėjimas. Pelno sui Lietuvis saleziečiu
kolegijos viršininkubą”

Ta mūs brangi Lietuva! 
Sunkus jungas kitatučių,

Kaip nėr’ laisvos Lietu
vos,

Tą kiekvienas nūn’ atjau
čia,

Kas nariu yr’ mūs tau
tos.

Kas ją myli kaip močiutę 
Ir yr’ tikras lietuvis;

Ji privalo laisva būti, 
Kaip padangės erelis!

Kapido, meilės dievaičio 
veikla

Pastaruoju laiku teko gir
dėti, kad mūsų čia gerai ži
nomas radio valandų trans 
liuotojas, jurgiečių vargoni 
ninkas, muzikas Antana: 
Dzikas su viengente M ag 
dalena Grigaliene našle, ža 
da sukurti šeimyninį židinį

Tikrai, tai bųtų graži ir 
inteligentiška porelė, jei Ku 
pidu i, meilės dievaičiui, pa 
sisektų juos meilės retežiais 
supančioti.
Iš d ra .i gi jų veikimo

Kovo 13 d. teko užeiti į 
vietinio Amerikos Lietuvių 
Ukėsų Pašalpos Klubo hu 

sirinkimą. kur buvau suža
vėtas gražiu elgesiu ir tvar
ka. Ypač gi malonų įspūdį 
žmogui teikė savo sumanu
mu, inteligentiškumu ir man 
dagumu naujas klubo pirm. 
Petras Zaleckis.

aukomis nuo karo Lietuvo 
je nukentėjusiems liko $52.- 
35. Nuo seniau pas iždinin
ką J. Simonavičių buvo $45.- 
05. Viso turime $97.40.

Ateinančią vasarą miesto 
parke — Pierce Woods — 
bus rengiami piknikai bir
želio 28 d. ir rugpiūčio 2 
dienomis.

Susipratę lietuviai veikia 
sutartinai Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus, Lietuvos ir 
pačių draugijų naudai.

Lietuvoj mūs broliai, se
serys paplūdę varge, ašaro

Nashua, N. H. — Šiomis 
dienomis LaSallette Tėvai 
paskyrė kun. dr. Pijų Liut
kų, buvusį Nashua, N. H. 
lietuvių parapijos kleboną, 
LaSallette kolegijos vyriau
siuoju viršininku.

Kun. dr. Liutkus yra ki
lęs iš Waterbury, Conn. 
Aukštuosius mokslus baigė 
Romoje. Tuoj po įšventini
mo į kunigus, grįžo į La
Sallette. ii ten per 10 metų

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, IIL 

Tel.: Cicero 7681

Moteris ir vyras apsvai 
gina jauną ir seną. [

Portugalų patarlė'

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vteaa pora akli] visam *7- 
venlmoL Saugokit Jaa Isiakaml 
Utekaamtnnotl Jaa modaralUUauala 
mataūa. karte rerfilmo mokate* 

gali sutelkti, 
tl KETAI PATYRIMO 

pririnkime akinta, karte Dakaitaa 
▼tas aki« Memptee.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-toe
Telefonas GANAU MM — Ghicaca 

OFISO FAIANDOS 
Kaadlen 9:00 a. m. Iki >.!• p. a. 

Treč. Ir BeM: a. m. Iki»:»• ». a

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

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Bes, tel.: HEMIock 8150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 8 vaL Vak 7 Iki I 
NedUlmis pagal sutartį.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoi ja:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

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

Ofiso Tel.....................VIRginla 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

Kovo 10 d. šv. Kazimiere

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

300,000 Klausosi!

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
SVDHnRIHO RI Evroiiai© 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: I—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais papai sutartį.

Klausykis ir Tamstai

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ
WHIP — 10 vai. 1520 kll. — WIITP

SU: ...................................................................

• Kaimiečių Kapelija

-----------------------------------------• Florutė (Lakstutė) Balsiutė.

• Baronas Burbulis ir Jo Frentas
—;-------------------------------------- "Challis".

Šallimieras Radio *L,uIiuojanžioB
t • Dingusių Asmenų Paieškojimas.

AoYGrtlSerS • Mūsų Gyvenimas, nu Adv. Chan. 

6912 So. Western Ave.

Telephone: PROapcet 4050 

"The IJthuanlan Hour"

Daily —10:00-11:00 A. M.

Res. 6958 8o. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0611 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. • 
Ketvirtad. ir Nedėliomis nusitarns.
2423 VVest Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutarti.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutarlį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:Ju vai. vaL

Sekmad. nuo 1U iki 12 vol. ryto.

P. Kai.

• Pilietybės Pamokos.

• Nasturtų Dainos.

• Lietuviškas "Bam Dance".

• Jonas Perėdna.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1980 
TeL YARda 5981.
Res : KENwood 5107.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave.

Tel REPublic 7868

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼aL j nne t-3; nno 6:30-8 JO

TaL OANal 0267
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

* iki 0 vai. vakar*

Geriau su teisybe laimėti 
prieiininką, negu su jjaelu

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutarti.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonai VIRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
- Jeigu Neatsiliepia —

Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
iadieniaia nuo 2 Ud 4 popiet

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Rea. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63rd Street

Ofiso Ir Rea. Tel.: LAFayette 702(1

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON 

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iškirlant Sekmadieniui* — 
n'K> 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

8:80 vai. vakarais. 
Sekmadieniai* pagal suaitarlmg.
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

ĮTARIAMAS SNIPAS CLASSIFIED

SVAIGULYS

Apie svaigulį žmonės daž
niausia klaidingai įsivaizdi
na; daugelis mano, kad jei 
galva svaigsta tai jau turi 
širdies ligą. Svaigulys nėra 
širdies ligos simptomas. Kas 
turi širdies ligą, tam visu- 
pirma pritrūksta kvapo, jis 
labai greitai pailsta.

Svaigulys savaimi nėra 
liga, o tik kurios nors ligos 
simptomu. Taigi netikslu y- 
ra gerti nuo svaigulio pa
tentuotas mikstūras, kurios 
gali padaryti žmogui dau 
giau žalos nei naudos. Rei
kia gydyti ligą, kuri suda
ro svaigulį, reikia pašalin
ti priežastis nuo kurių gal
va svaigsta.

Svaigulio priežasčių yra 
labai daug, bet dažniausios 
yra šios: akių nusilpimas, 
ausies ligos ir kepenų ligos. 
Be to, dar galima suminėti 
sekamus nenormalumus dėl 
kurių galva svaigsta, bū
tent: dyspepsija, aukštas 
kraujo spaudimas, inkstų li-

nyksta. Kartais net nuo slo
gų, jei užslegia ausies eus- 
tachinį kanalėlį, galva svaig 
sta. Net ir sveikas žmogus, 
jei bešokant aplink smar
kiai suksis, tai laikinai ap- 
svaigs, nes ausyse esami 
ekvilibriniai labyrintai yra 
labai jautrūs. Skaldyti an
tausius arba baudžiant vai
ką sukti jam ausį, yra la
bai žiauri baudimo priemo
nė; tokiu būdu galima su
gadinti ausies aparatą, nuo 
ko galva svaigs visą amžį.

Jei kepenys gerai nevei
kia, jei tulžis normaliai ne- 
sisunkia ir viduriai blogai 
dirba, tai svaigulys įkiriai 
žmogų vargina. Tuomet ne
delsiant reikia eiti pas gy
dytoją ir prideramai gydy
tis, nes šios rūšies svaigu
lys yra gan pavojingas žmo 
gaus sveikatai.

Degtinę, vyną ir alų va
diname “svaiginančiais gė- j 
rimais”, nes šie tikrai žmo
gų svaigina: Ir tabako dū
mai svaigina. Ir nuodingos 
dujos (gases) svaigina. Vis

rr

A.

gos, galvos sutrankimas, na- __b b . .. : kas kas žmogų svaigina yra
vikai smegenyse, epilepsija, 
tūlos nervų ligos ir tūli vais 
tai bei svaiginantieji nuo 
dai.

Kuriems akys silpnos ir 
dėlto galva svaigsta, tai pri
valo dėvėti atatinkamai pri
taikintus akinius ir galva 
nesvaigs. Yra daug žmonių, 
kurie puikiausiai mato ir iš 
toli ir iš arti, bet jų akyse 
yra astigmatizmas; tokiems 
taipgi galva dažnai svaigs
ta ir jie privalo dėvėti tiks
liai pritaikintus cilindrinių 
stiklų akinius.

Ausų ligos, ypatingai au
sinė Meniero liga. otitis me- 
dia ir net paprastas ausies 
kanalo užsikimšimas vašku 
teikia svaigulį. Išplovus au
sies kanalą (tai privalo pa
daryti tik gydytojas) ir pa- 
gydžius ausyse esamus ne
normalumus, svaigulys pra

nesveika, o kartais net la
bai pavojinga. Beje, tūlos 
“nuo šalčio pigulkos” ir chi
niną (Quinine) duoda var
totojui svaigulį.

Svaigulio kamuojamas 
žmogus jokiam darbui ne
tinka. Tokiam ir automo
bilį vairuoti, ar kur nors 
keliauti, yra baisiai pavo
jinga. Tai ką daryti? Užė
jus svaigulio atakui, žmo
gus privalo tamsiame kam
baryje atsigulti ir ramiai 
gulėti tol kol svaigulys pe
reis. Jeigu svaigulys daž
nai pasikartoja ir ausyse 
spengsi, tai jau yra rimta 
padėtis ir ligonis privalo 
būtinai šauktis gydytojo 
pagalbos.

Svaigulys yra kurio nors 
sisteminio sukrikimo požy
mis, ir kaip čia trumpais

Richard Friedrich Frue- 
not, inžinierius, kurį fede- 
raliniai agentai areštavo. 
Sakoma, jis turėjęs artimų 
santykių su Brooklyno na
cių šnipų grupe, kurios 33 
narius neseniai teismas nu
teisė kalėti įvairiems termi
nams.

bruožais apibudinau, — su
krikimas gali būti mažas, 
o kartais gali būti ir didžiai 
pavojingas.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas T. R. — Tams
ta guodiesi, kad dažnai už
eina “skausmai po širdžią” 
ir kad gydytojai nesuranda 
jokios širdies ligos... Neabe
joju, jog gydytojai paaiški
no kas tamstai yra. Gali 
būti tie “skausmai po šir- 
džia” yra paprasti gesų 
skausmai, kurie kamuoja 
dėl tamstos nervuotumo. Pa 
tariu valgyti išlėto ir kram
tyti maistą gerai, ir vengti 
valgių, kurie išpučia vidu
rius arba sunkiai susivirš 
kiną. Be to, klausyk savo 
gydytojo patarimų, ir nesi
rūpink apie kokią ten nesa
mą širdies ligą.

EDVARDAS J. GUOKAS
Tainaudainas mūsų Šalies kurluome- 

nėję mirė karo lauke Phl'lplnų salose.
Mirė .Sausio 22 d.. 1942 m., sulau

kęs 23 metų amžių us.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: tėvelius, 

Jonij Ir Veroniką Guokur: brolį Joną; 
seserį Bernice; 4 tetas, gtella Hlll Ir 
Jos vyrą Richard. Marie ir Ix>u1se Kan
tra ir Ann Cochrane Ir Jos šeimyną; 
krikšto tėvą Antaną Melinskį; krikšto 
motiną Bernice Galinis, Ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų

Velionis priklausė prie Garfield Park 
Lietuvių Vyių Ir Moterų Pašclpo’ k’lūba

Velionis laikinai palaidotas Philipinų 
salose U. S. kariuomenėj prlžiūroje.

Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jo sielą, šeštad.. kovo 21 d., 
St. Mel’s parap. bažnyčioje, 22 North 
Kildare Avenue, 10:30 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus Ir pažjstamus da'yvauti šiose 
pamaldose ir taipgi prašome- kad daž
nai prisimintų velioni Edvardą sa
vo maldose bei šv. Mišių aukose: pa
dėkite mums Išmelsti jam amžiną at
ilsi Viešpaties globoje.

Npliūde: Tėveliai. Bro’ts, Se uo, Te
tos, Krikšto Tėvai Ir Giminės.

KATALIKŲ BAANYČIOS AKTYVUMAS 
AMERIKOS APSAUGOS FRONTE

Apie Amerikos Katalikų 
Bažnyčios aktyvumą apsau
gos fronte iš U. S. iždo de
partamento paduodama to
kių žinių:

Brooklyn, N. Y. — The 
Catholic Settlement Aasoci- 
ation, kurs išlaiko Doctor 
White Memorial, 181 Gold 
Street, už 5,000 dol. pirko 
U. S. apsaugos bonų.

Manchester, N. H. — Ame
rikos Katalikų Dukterų or
ganizacijos VVilIiam Mac
Donald kuopa nubalsavo pir 
kti už 1,000 dol. apsaugos 
bonų.

Little Rock, Ark. — Vys- • 
kupo J. B. Morris autoriza- 
vimu Our Lady of Good 
Counsel parapija už 10,000 
dol. pirko Defense Savings 
bonų serijos G. Parapija 
nusprendė savo statybos pro 
gramą atidėti po karo.

t

Daugiau ašarų išverkia
ma teatruose, negu bažny
čiose.

VVilkes-Barre, Pa. — Šv. 
Bonifaco parapijos Ladies 
Sočiai Club už 50 dol. pirko 
U. S. Defense boną serijos 
F.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4805-97 SOUTH HKRBnTAOE AVKNUK

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FA1RFTKLD AVENUE 

T«L LAF.iyette 0727

Radlo Programa. — 10 00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
Iš Stotie. WHIP (1820). .u P. Aaltlmleru.

Jr

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Al firma virš 50 m. to« pačio* 
Šeimynos rankose I

A. I A.
PRANCIŠKUS
KAMINSKAS

Gyveno: 1908 Canalport Avė.
Mirė kovo 17 d.. 1942 m.,

1:30 vai. popiet, sulaaukęrf 65 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šaulių apskr , Vaiguvos mieste
lio. Amerikoje išgyveno 45 m.

Paliko dlde'lame nuliūdime:
2 brolius, Tadeušą Kaminską Ir 
jo moterj Jievą ir jų šeimą ir 
Kazimierą Kaminrką ir jo 
moterj tr jų šeiimą: seserj Ma
rijoną Silvestravičienę ir jos vy
rą Vladislovą ir jų šeimą, Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioje, 718 W. 18th 
Street. Laidotuvės jvyks šeš- 
tadienj, kovo 21 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas J Die
vo Apveizdos parao. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose la'dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Setsno Ir Gi
minės.

I4iid. direktorių-’ S. M. Sku
das, tel. MONroe 3377.
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REIKALINGI DARBININKAI į,
■

HELP VVANTED — VYRAI

TOOL IK DIE DIRBĖJAS
Patyręs prie apskritaus darbo. Gera 
užmokestis, pastovus darbas. *

THE ARIDOR CO. r
3428 VVest 48(li Place n

TOOL MAKERS
Pilnai patvrę prie ‘lig' ir ’figture’ 
darbų Prirodymai pilietybės reika- 
llngi. —
FOOTK BROS. UKAIl g MACHINB CORP.

4545 So. VVestern Avenue
Chicago. Illinois

PRECISION DIE-MAKER '
Su lengvo die išdlrb'mo metalų pri- 1 
tyrimu. Pestovus darbas, 50 valan- J 
dų j savaitę. K.reipkitėe prie; *

AMERICAN EVPANSION BOLT
909 North SĮtaulding

JTO-RORING MAŠTNOS OPERA TO- 
RIT’S -— dirbti naktimis. Atsišaukite prie:
CHICAGO MOLDF.D PRODUCTS CO. 

1020 No. Kolmar Avenue

SCRAPER HANDS »
Taipgi maš'nistal pata’svmamc; pri- 
tvre prie perdirbimo “turret lathes". ! 
Atsišaukite ant 3-čio aukšto.

LAKE MACHINE RY CO.
854 VVest I ake Rtreet

TOOI,, F1NTURE, GAUGE MAKERS 
A-l: aukščlnus'os algos mokamos ge
riems darbininkams
PF.ERLESS TOOI, & ENGINEERING 
CO . 1133 No. Kilhoum Avė.

BUSHELMEN
laikinai darbas patvrusiems “busbel- ' 
men’". Taipogi reikalingi prosintolai 
motoru “readv to wear" drabužių. 
Atsišaukite ) Central emplovment o- 
fisą. ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. 
ryto iki pietų. 1

VV I E B O L D T’ S j
A'čilaml. Monroe Ir Ogden

TOOI, TR DIE DIRBBiJAT — "lob 
shop” patyrimo: nartovūs darbai, ge
ra užmokestis. Kreipkitės prie:

GRAND SHFET METAL VVORKS
2501 VVest 24th Street

PATYRUSIOS "EGO BREAKERS" 
reikn'ineos. Pastovūs darbai. Atsl- 
kreloklte i:

SOMF-RMAN and SONS, INC.
323 No. Carre’’ter Street

OPERATERKOS reika'inoos. Patyru
sio^ prie siuvimo "rDek" siūtu: — 
dirbti ikonomis ar naktimis Pasto
vūs darbai, gera užmokestis.

KATZFNBERG & RIVKTN. INC.
237 So. Market St-eet

CARTNET ROOM SAVDERR sTock 
SAVVYERS, RIP SAVVYERS — pa
tyrę vyrai.

BUTLER SPECIALTY CO.

MAŠINISTAI
"All around” patyrimo: talpoei re'- 
kalinoį ’ REAMERS” !-• "CITTTER 
GRINDERS" Nuo 50 iki 60 valandų 
į savaitę. Kiek metų amžiaus ne
svarbu.

8S8Q SOUTH CHICAGO AVENUE

TOOI, ROOM IATHE HANDS
Pageidaulami toki. kurie yra patyrę 
dirbti prie "roller dies". Telefonu 
pašaukite:
M-. Ross’-s-d — TNTERCCEAN 9885

HELP WANTED — MOTERYS

OPERATERKOS
Patyrusios prie "singlo peedle" ma’l- 
nų — siūti vaikučiams žaidimui slfl- 
tukus.

512 SO. VVF.LLS ST. (2n<l FI.)
1

Smalkūs “Drauge” skelbi 
mai nedaug kainuoja, bei 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu Reikalu pasiskelbk *Draa 
go* “Classifled” skyriuje.

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KRETPKTTftS j

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthimnlan Chamber of Conuneree.

MODERNI IAvidln« PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; Befttad. Ir Sekm. fi iki S vai.

produktų pagt-lduuju keletą na-
.8 į namą “counon" Išdaltntojų 
'statyti jų produktus. Apltkantėa 
■1 būti švaraus būdo Ir gražios 18- 
zdos. amžiaus nuo 18 Iki 25 metų. 
rbas yra malonus ir sveikas. No
kia pardavinėti ar nešioti sunkių 
ilšų Tiesioginė alga mokama. At- 
reipklte į:
X>M ll«i, MERCHANDISE MART

1OO OPF.KATERKV
avimo mai 
e" darbų Mod'rntAkoie prl- 

5. Atsišaukite as-

GENERAL SUIRT COMPANY 
1822 So. Halsted Street (5th FI.)

TRADE SCHOOLS

UŽDIRBTI DIDELES ALGAS 
Prie Viliokių “Defense** Darbų t

Vyrai tarp 18 Ir 44 m. amt. Išmokinti
‘vreldlnr, tooi - die. machlnlet. ecrew ma- 
hlne. body and fender. auto. dleeel and’ 
vlation conetructlon” Talmoklnkl*• vlen> 
I tlų avarb’u ama»ų tema n-le’nema kal
ia per — Oreer Practlcal 8hop Tralnlnf* 
Crelpkltės prie Mr. Herrera.

OREEH SHOP TRAINING
2024 So. Wabash — Caiumet 4600

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

atsome visokius plūktus. Taisymu 
aminių plūkiu tai mūsų specialybė, 
tašykite dėl “Free Catalogue” ital- 
avlmo sąrašo.
’rislųsklte plūklus paštu “parcel 
oat".

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

____ HELP VVANTED
VERTISEMENT DEPARTMF

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANckTph 8488—94S8

ATYDA DARIU. IEŠKOTOJAMS 
Ustkrelplant darbo | vtr&mlnčtM (lar- 
linlnkų pateškančias įstaigas tr | 
rtsas kurių garsinimus matysite 
‘Drauge’* ateityje, patartina Jums 
pranešti darbo viršininkams, kad 
larbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
r kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigon tokių informacijų reikalau
ta Ir kadangi lietuviai yra laikomi

viršmlnčtoms informacijoms.

UBERTY IIMEPICKS

A teacher, explaimng infla- 
tion,

Its after effects and cansa- 
tion, •

Adviaed all her teholars 
To save up their dollars

And buy bonds to safeguard 
the Nation.

Help taaeh tha J«p» •
Put firy dinas nud dollar

luta U. S. IW<»m
I

P«y dny.

omu No* D* 946

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS
I. J. ZOLP

1848 Weat 48th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 Weat 2Srd Place

Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
.3354 Sonth Halsted Ttreet

Skyrius; 710 West 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1419 

-f_________________________
J. LIULKVICIU8 

4348 Sonth California Avenne 
Tel. LAEayette 3572

ANTANA8 M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
—————■■■■■■——

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

8812 South Western Avenue
Tel. GROvehiH 0142

8. P. MACEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9881

V
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MacArthur - karo vadas
Generolo Douglas MacArthuro paskyrimas vyriau

siuoju santarvininkų kariuomenių vadu Pacifike, ir A 
merikos ir Didžiosios Britanijos visuomenėse sukėlė 
didelį entuziazmą. Šis paskyrimas susilaukė užgyrimą 
ir pagyrimą ir valdžios ir kitose sferose. Bet svarbiau
sia, kad tasai žygis entuziastiškai buvo sutiktas san 
tarvininkų armijose, kurioms gen. MacArthur vado
vaus. Ir tai yra svarbiau negu kas gali manyti. Armi
joms tai priduoda daugiau moralinių jėgų, pasitikėji
mą savimi, nes jos žinos, kad bus tikslingai vadovau
jamos, kad jų priešakyje stovi žmogus ne tik daug drą
sos turįs, bet nepaprastų kario gabumų, strateginių 
sumanumų. Nėra abejonės šis vyras buvo reikalin
gas ir Filipinų fronte, kurį jis taip šauniai laikė per 
keletą mėnesių. Tačiau taip didelių gabumų vyrui toji 
dirva-buvo persiaura. Jis buvo reikąlingas prie paties 
svarbiausiojo visų santarvinjjfcų jėgų vairo.

Tiesa, nė jis iškart stebuklų nepadarys. Padėtis nė. 
ra lengva. Australija beveik visa priešo karo laivų 
yra apsupta. Amerikos kariuomenės ten nėra daug. 
Be to, geriausios Australijos kariuomenės dalys yra 
į kitus frontus išsiųstos. Bet gen. MacArthurui, neabe 
jojama, pavyks sunkumus nugalėti. Jam bus pristatyta 
ir daugiau kariuomenės, ir lėktuvų, ir kitokios karo 
medžiagos. Priešai ne tik, kad nepajėgs paimti Aus
tralijos, bet jie gaus tokią pirtį, kokios dar nėra matę. 
Tą pdrtį jiems prirengs gen. MacArthur.

žibant, kaip populiarus yra MacArthuro vardas vi
soj visuomenėj, jo paskyrimas vadovauti karui Paci
fiko vandenyne prieš japonus dar labiau išjudins vi
sus darbus ir visokią paramą karo reikalams.

Neužmirškime savo tautiečių
Nuo dahar dar daugiau vyrų bus imama į kariuo 

menę. Ir lietuvių didesnis skaičius bus pašaukta. Pa
rapijoms, kurios pradėjo registruoti lietuvius karei
vius, bus daugiau darbo.

Anuo kartu mes išreiškėme pasitenkinimą, kad tokia 
registracija pradėta ir reiškėme pageidavimą, kad vi
sose parapijose tai būtų daroma.

Bet su registracija nereiktų pasitenkinti. Reiktų, kad 
registracijos punktai turėtų lietuvių kareivių adresus. 
Svarbu kad būtų galima su jais kontaktą palaikyti. 
Ne tik jų šeimos ir artimieji, bet ir visi ir laiškučių 
it bent švenčių proga tinkamų dovanėlių pasiųsti, dora 
literatūra juos aprūpinti. Tai daryti geriausia būtų 
organizuotai žodžiu, kiekvienos parapijos žmonės su
daro centreliua, per kuriuos rūpinasi iš savo parapijų 
išėjusiais į armiją vyrais.

Toks sąjūdis daug patarnautų, kad palaikyti mūsų 
tautiečius kareivius geroje nuotaikoje. Žinodami, kad 
mes Jų neužmirštame, kad jais rūpinamės, jie tikrai 
bus dar geresni kareiviai, geresni lietuviai ir geresni 
katalikai. Kiekvienas kraštas, norėdamas turėti stip
rią kariuomenę, norėdamas laimėti, iš visų jėgų stęn 
giasi stiprinti karius moraliniu atžvilgiu. Rūpindamies 
pirmpje vietoje savo tautiečiais kareiviais, prisidėsime 
prie Amerikos kariuomenės moralinio stiprinimo.

Nelaimei ištikus
Kai kurias pietines ir vidurvakarines valstybes šią 

pavaitę palietė didelė nelaimė. Praūžęs viesulas daug 
sodybų pavertė griuvėsiais, virš 150 žmonių užmušė Iir 
virš tūkstančio fhižeidė.

Tuo Į$Į4ųr^aug, žūvtiių mūaų kaimynystėje paliko
be paitogės, daug kenčia nuo žaizdų. Gerasis Ameri,- 
, ed », .diiL.lAt/ '   »L__ V-ii*.

tik karo metu fronte dirba išganingą darbą bet visada 
yra pasirengusi gelbėti žmones nelaimėje, nežiūrint 
kokiame pasaulio krašte ji neįvyktų. Suprantama, kad 
karo metu jos darbas yra didesnis ir atsakomingesnis, 
pareikalaująs daug daugiau aukų iš visuomenės, bet 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus niekuomet nereikia už
miršti, visada reikta būti jo nariu, jam aukoti, nes jis 
niekuomet neužmiršta žmonių nelaimių metu.

Moterys ir kariuomenė
Jungtinių Valstybių kongresas 249 balsais prieš 86 

legalizavo organizavimą Women’s Army Auxiliary 
corps — moterų kariuomenės pulkus. Prieš tai kon
grese buvo pasipriešinimų, iškeliant šūkį — moterų 
vieta namuose. Bet sumanymas, vis dėlto, dauguma 
balsų praėjo.

Aišku, kad moters vieta yra namuose. Tikrai ne
žmoniška būtų jas siųsti į karo frontą. Bec pravesta
sis įstatymas to ir nenumato. Moterys būtų statomos 
prie antraeilių kariuomenėj darbų — telegrafų, tele
fonų operatorėmis, farmacistėmis, virėjomis etc. Tuo 
būdu daug vyrų pavaduotų, kurie reikalingi sunkie
siems karo darbams.

Kai kam šis moterų kariuomenėj klausimas tikrai 
gali rodytis keistu dalyku. Bet jei moterys gali dirbti 
gana sunkius darbus amunicijų dirbtuvėse, jei jos gali 
pavaduoti vyrus kituose civiliniuose darbuose ir rei
kaluose, kodėl gi negalės armijoj dirbti joms pritai
kintus darbus, kurių dauguma yra daug lengvesni, ne
gu darbai dirbtuvėse.

Moterų vieta namuose. Aišku. Bet jei namai yra pa
vojuje, jos irgi išeina iš namų, kad juos ginti.

Klaipėdos užgrobimo sukaktis
Šių metų kovo 22 dieną sueis lygiai trys metai, kai 

Vokietijos naciai atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraš
tą. Šis įvykis taip buvo skaudus Lietuvai ir visai mū
sų tautai, kad jis niekuomet nebus galima užmiršti.

Nieks neabejojo ir dabar neabejoja, kad Klaipėdos 
kraštas visais atžvilgiais priklauso Lietuvai. Nieks taip 
pat neabejoja apie tai; kad, Klaipėda Lietuvai yra rei
kalinga. P&et Hitleris su tuo nesiskaitė ir nesiskaito. 
Jis nežiūri teisybės, nesilaiko sutarčių. Jis nuskriaudė 
Lietuvą, nuskriaudė ir daug kitų tautų. Pagaliau, ir 
visą Lietuvą jisai pasigrobė.

Būtų labai gera ir naudinga, kad visur, kur tik ga
lima, būtų paminėta Klaipėdos užgrobimo sukaktis. 
Tiesa, šį sumanymą čia keliame kiek pavėluotai, nes 
kovo 22 diena jau čia pat. Bet prie gerų norų galima 
dar suspėti bent prakalbas surengti, jei ne šį busimąjį 
sekmadienį, tai bent dieną, kitą vėliau. Bet paminėji
mą surengkime ir apie tai praneškime spaudai ir ati
tinkamoms valdžios įstaigoms.

"Už k? gi kovojama?"
Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį,, kurį 

taip baigia:
“Šitokią “socialinę tvarką” įgyvendina bolševikai 

ir pas save ir kitur, kur tik jie pajėgia savo viešpa
tavimą išplėsti. Į tokią žmogaus paneigimo suirutę 
užsispirta įstumti mūsų Lietuvą ir kitas Pabaltės 
tautas. Tokiems tikslams darbuojasi nelaimingieji 
Crippsai ir atitinkama jiems kompanija. Kad jiems 
pritaria ir padeda nutautusieji Lietuvos bolševikai, 
tai suprantama, nes jie išsigimę vergai. Bet reikia 
be galo nustebti, kad amžiais laisva ir demokratinga 
Britanija staiga pasuko į diktatoriškųjų valstybių 
politiką ir pagal Crippso nurodymus privalo ir po 
karo tokios politikos Laikytis, nes kitokios išeities 
nesą. Susidaro tikras galvosūkis: kovojama už de
mokratiją ir leidžiama žiauriems atožangos nešėjams 
— imperialistams praryti mažasias tautas, tuomi 
kaip tik paneigiant demokratijos principus. Ir ne 
vien mažasias tautas pašvenčiama, bet ir pati Bri
tanija stumiama į bolševizmo netvarką. Už ką gi iš 
tiesų kovojama? Ar už demokratijos esmę, ar tik už 
tuščią žodį?

Netikėtina, kad ir Amerika linktų prie panašios 
politikos. Niekados! Amerika Washingtono, Lincolno, 
Wilsono ir Roosevelto kovojo kaip tik už mažųjų tau
tų laisvę.”

"Geltonasis pavojus"
šis* klausimas šiuo metu yra aktualus. “Amerika” 

savo trumpame rašiny sako:
“Prieš aštuonerius metus vienas Italijos generolas 
pareiškė, kad Europai gresia geltonosios rasės pavo
jus, nurodydamas kylančių japonų galybę. Jis tada 
nurodinėjo, kad italams, kaip gausiai augančiai tau
tai, reikia atitinkamai budėti.

Šiandie italai su vokiečiais remia japonus. Italai, 
tapę Hitlerio vergais, savo lavonais ruošia saugesnį

dailiai Raf niaZtlrUkra a&in

Ketvirtadienis, kovo i&, 1942

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 20 d.)

puslapius ir neradau pra
nešta, kad šimtinę cicilistų 
gazieta! būt buvus išmokė 
ta. Greičiausiai, atsižadėjo.

Rusiją be caro.,,. Petro
gradas, kovo 17 d. — Rusi 
jos caras Nikalojus II su 
sūnum Aleksiejų atsisakė 
nuo sosto vidurnaktį prieš 
kovo 16 d. Sostą caras pa
vedė savo broliui Michailui 
Aleksandrovičiui. Kovo 16 
d. po pietų Michailas atsi
sakė būti caru. Tai taip Ru
sijoj Romanovų dinastijos 
viešpatavimas su tuo pasi
baigė. Rusija dabar paliko 
be caro.

•
Skubina reformas... Nau

joji Rusijos vyriausybė sku
ba pravesti naujas refor
mas. šalinami senieji val
dininkai ir į jų vietas sta
tomi laisvės šalininkai. Bus 
suteikta laisvė žodžiui ir 
spaudai; laisvė sąjungoms, 
unijoms, draugijoms ir dar
bininkų streikams. Bus pa
naikinti socialiniai ir reli
giniai persekiojimai. Bus 
sušaukta konstitucinė šalies 
konvencija.

•
Šventasis Tėvas ir Lietu 

va... “Ošservato?e Romano” 
savo 48 numery, pirmame 
puslapy, įdėtas straipsnis a- 
pie Šventojo Tėvo Benedik
to XV susiinteresavimą Lie
tuvos žmonių vargais ir ne
laimėmis. Be to, įdėtas kar
dinolo Gasparri Popiežiaus 
vardu rašytas laiškas Žemai
čių vyskupui Pranciškui 
Karevičiui ir prie laiško pri
dėta 20,000 frankų Lietu
vos žmonių šelpimui. Be to, 
vysk. Karevičius ir kiti Lie
tuvos vyskupai įgaliojami 
kreiptis į viso pasaulio vys-

Po svietą pasidairius
Seni žmonės pasakoja, 

kad seniau Amerike mažai 
galima buvo uždirbti. Jei 
kam pasitaikydavo darbas 
su 12-15 dol. savaitine pėde, 
tai, sako, buvo dideli pini
gai. Bet pasitaikydavo ir 
progų, kad galima buvo vie 
ną dieną visą šimtą dol. už
dirbti.
Štai, pageltuosiuose “Drau 

go” lapuose radau, kad spa
lių 19 d. 1917 metais Čika
gos cicilistų gazietaai pasiū
lyta šimtas dolerių, jei įro
dys, kad spalių 17 d., kaip 
toji gazieta garsino, Dievo 
Apveizdos bažnyčioje buvo 
“niekei show” ir kad ten 
kalbėjo kun. A. Maliaus- 
kis.

Išverčiau visus vėlesnius

— Ar japonai, ištikrųjų, 
geltoni ?

— Truputį geltoni, bet pa 
lauk pusę metų, kai Dėdė 
Šamas juos pasiims, tada iš 
baimės jie išbals, kaip po- 
pieris.

Vienoj parėj išėjo šneka 
apie žmonių amžių. Iš šne
kos padaryta išvada, kad 
moterys ilgiau gyvena, ne
gu vyrai. Tylėjęs, tylėjęs 
Juozas Tabakierka atsilie
pė:

— žinomas daiktas. Pen- 
tuotas daiktas visados il
giau laiko.

kupus atlaikyti pamaldas 
vargstančių Lietuvos žmo
nių intencija ir šeštąjį sek
madienį po Velykų visose 
bažnyčiose ‘ padaryti rinklia 
vą badaujančių Lietuvos-, 
žmonių šelpimui.

•
Amerikos katalikai... 1916 

m. Jungtinėse Valstybėse 
buvo 14 arkivyskupijų ir 96 
vyskupai su 19,983 kuni
gais. Užlaikomos 102 semi
narijos su 6,898 klierikais. 
Buvo 216 katalikų kolegijų 
bernaičiams ir 676 akade
mijos mergaitėms, 5,687 pa
rapijos mokyklos su 1,537,- 
644 mokiniais. 293 našlai
čių ir 106 senelių prieglau
dos.

Spicpirvirvio Dumkos
Aną dieną Stalino Viedo- 

mostis į padebesį iškėlė ka
pitalistą Davies, o iki že
mės nuniekino “mjĮŽikų vai
kus” kliu.. įfrbonavicių, Kar 
pių ir Šimutį. Mat, ’ Davies 
už ką ten vienoje vietoje So 
vietiją pagyrė, o šie balše- 
vikus visados peikia (atmin 
kime, Sovietija ir bolševi
kai ne tas pats).

Už tokį kapitalisto gyri
mą o mužiko vaikų pasmer
kimą Andriuliukas ir Pru- 
seikutis Maskvoje būtų Sta
lino tuojau “sulikviduoti’*. 
Taip komunistui nekošerūa 
daryti!

Pametęs kelią ieško take
lio.

1

Du didieji ir vieningi frontai
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Motom Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

I hetuvių fcfttt* ttVėftė Izabelė MatasevittfiU 
<¥|atay»)

LAikas rtho l&ikb jlė pasižiūri priekin, kad su 
saVe nevykusia avalihe Rė^afpultų kdt slidaus keliu. 16 
kalrėfc if defihės b° khfėivį, taip pat ištiestais fevdlve 
riaiėį pšftiUi dū RAfeiflki Atkišę dūrintam. Vėdaniasis 
vyrėk VttM l&tėligfe&tiftfcbs MVaizdos. rankas endikišę* į 
nufkyfūBlo tfhbaribte ėpsiSMto kišenes (prie trisdešimts 
laipsnių Sftlėlbll gkltal Viėiųūaukė, plauksi ant kaktos iš
sidraikę. Taip žengia visai lėtai Imogiis šioje baisioje ei
senoje tikriausiai į mirtį; jo veidas kaip drobė išbalęs; 
gal jis labai ilgai kalėjime sėdėjęs, ar gal labai sirgęs, 
o veikiausiai mirties baimė, žmonės eidami sustoja ir žiū
ri su pasibaisėjimu į šį baisų paveikslą, nors kasdien 
matomą, bet prie kurio negalima pfiprhstl, kuHS iŠ faujb 
šiurpu nukrato.

PA&ITlRTI GEN. MacARTHVRĄ AUSTRALIJOJE
sfel® M^^yv.yĮ»v. •' s'.*# *.*t*>’

F • •• X• • •• zv< »’< . Z
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U. S. transportas su priešlėktuvinėmis patrankomis kažkur Pacifike vyksta į Austra-
— Jie veda politinį nusikaltėlį, — sak* Viena kibte- liją pasitikti geb. MacArthurą. Tolėliau matomas kitas transportas (Official U. S. Na-

ris, raudona skarele, su didele pihtiilg kilt rShkba, ktši- 
dufedktna: — jiš irgi tūfi Jftotinų arba habtefį, o Rai if 
vaikų.

lf aš..., ihafifc pakerta baimė, kau vos galiu pastovė
ti. Mes einame daba? namo, gal mua auima it išvafya į 
kalėjimą if mlftl KažkUr, kaip šį žffibgų> labai toli nūū na
mų, tėvų lf mūsų vaiko. If Mekas mūšų neužstos, niekas 
nedfjfc jiems pasakyti, ką jūs darote? Taip, niekas neiš
drįs flfet paklkustl, kodėl t... feam vedate šitą žmogų? Jo 
akiniai ant nosfėS ttUSrdUkę lf jų virvelę vėjas draiko šen 
ir ten. Jb įsvalžda fbdb Jį esant žurnalistą, rašytoją, ar 
jmoįcytoją, jį veda nužudyti, lr visi žiūri sustingę iš bai
mės. Bet ūė vienas hfeifcdrįštf ką nors pasakyti ar pa
klausti. DaugiaušiS jei kas toliai, visai tyliai sušnabžda: 
politinis husįkaltėlib! O jėigU mus taip vestų? Mane vis 
labiau pagauna baimė; bSiSiaUaia, kad niekur negalima

vy photo).

Ką Matė Lietuvis, Keliaudamas Po Indiją
- Paslaptingoji (akini ^alis. - Lietuvį milijonierių prie altoriaus už
puola gyvatė. Vyto žūtbūtinė kova su tigru. - Parijai turi ponus 
savimi vežti. - Indai garbina karves ir vergėmis laiko moteris. - Ko
bra lovoje. M Už dolerį galima pirkti mergaitę. - Mirusiam į burna 
prikiša ryžių ir tabako. Kobrak

Granatų trenksmai mūsų • va, bet if per kulnis rieda, va ir 
dėmesį nukreipia į Aziją Išdavihėjant komuniją vie- Kiek nusigandau. Palypėjęs 

kreiptis, niekur pasiskųsti, phsiaiškinti ar įrodyti tiesą, p88gutinĮų mėtu ypač visus noj ir kitoj grotelių pusėj žemyn liepiau zakristijonui 
pasiteisinti, kalife ūėtėišėturrto, smurto, priespaudos ir (jomjna = koks gi bus to- stovi su rankšluosčiais du žvakių gesinamuoju smai- 
žiaurumo, tai tokia tu esi, maho tėvyne!!! Ilimesnis likimas paslaptin- patarnautojai ir atėjusiam gu nubaidyti iš ten tą biau

Vis labiau ir labiau glaudžiuos prie Otmaro, kuris g08jos faitirų žemės, Indijos, misijonieriui kas kartą nuš- rybę. Bet kur tau. 
ramiai toliau eina. Aft žihau, kad jie negalvoja, kaip aš, q kragtas ta8 tikrai nuosta- Įuosto veidą, kad prakaitas
nejaučia mano baimės, hes jis geHAtt ajūė ftūsiją gfclfb- bug Indijoje yra keletą me. nelašėtų. Miestuose, kur jau “ Nors ir užmokėk, - 
ja, nei iš tikrųjų yra. Pažeistas, giliai pažeistas, bet neiš- tų gyvenęa ir dirbę8 lietuvis , yra elektra, visur yra įtai- sako- — neisiu- Tuo tarPu 
sigandęs. Aš sivo mifttis nutyliu, nepasakaū jam, tūf būt, miaijonieriU8 salezietis tėv I syti ventiliatoriai, kuriems besimeldžiantieji, pajutę,
pirmą kartą nfeparodfch, ką galvoju.

Namie tnūs laukė fu fUfctūmis. Steriafc rūpestingai pa
dengtas, valgiai stropiai pagaminti; nuo ankstaus ryto 
motina su Duniaša juos rengė. Nedrįstu pakelti akių į tė
vą ar motiną, hėfc jadčitt, kad tuojau pfavifksiū. Af ne
galiu valgyti, iūatiė rišfckš gfaūdina, net tėvo lifiksrha 
kalba. Matau, kaip drėbė jb lūpos kalbaht, o rftbtiha iš 
vien šluosto ašaras. Vaikas sėdi aht tėvo kėlhį lf gailiai 
verkia, matau, kad jis serga. VeidėRė dega, faftkėlėš ftū- 
leidęs, vaikas serga! O jeigu nius Skliutų? Dkhiafa įhfeša 
dubenį keptos Mėsos. Tėvafc stengiasi nusišypsoti if sa
ko:

— fai Man patinka! Pilmeški! (Tam tikfū iš
kepta mėsa.) Mes jų seniai valgėme! Ee! Draugai! Aliu
te! Ko apsiniaukusi, paimk lėkštę? — sako jiš, ndfdda- 
mas būti linksmas; bet staiga jo veidas susijaudink, ir 
jis lėtai drebaftčiū batfeū tako:

— Mano meili vaikai, paklausykite manęs: viskas 
jums išeis į gerą. Jfel jūš TStfeins iš USSR, te Dievas jums 
padeda! čia nieko nėra gero if gražaūš! Jūs ėfcate dar 
jauni, sveiki ir Stiprus. Jds dar sukursite sau laimę. 
Geras žmogus niekada nežūVa, ūiėkada! Jhffts būs palai
kyta garbe, jei jus ištfems; pas mus gerai sekasi niek

— Tigras ant užpakalinių skurdžių. ėtAi 1 
kojų atsistojo ir ugningo- aprašo pinhąjį 
mis akimis bei išžiotais nas- dą:
rais dairėsi ap.inkui aukos.
Lūšnos gale motina, baimės 
šiurpulių vartoma, spaudė

V • K
vaiz

— čiabuviai Viši tekst, 
Strėnas plačiais bet plonu
čiais

as plačiais bet pionu- 
dfbteės fa&fcfttada&tit 

lafelą
prie krūtinės savo du mažu-,M<ų4bH fcalvis turbanai, 
lėlius Tuo tarpu tigras, vie apalmik^ tJtj wia^ ' 

i nu šuo.ių pripuolęs, baisiais nH<Jt„ lfunM Ir rantas 
nagais sučiupo vien, vaikutj. #palwį br«5£85
Mažojo paskutinis priešmir- Vu*Wflk4i k kili
tinis klyktelėjimas tarsi pei- turtiftgi«jl Vilti if mafMįi- 
liu pervėrė tėvo širdį. Visa Wul fejd kaa uUliBo^ iif 
perkūniška savo jėga jis iš- ke,ihw ^^5^, ęHįį
vertė užuspirtas duris ir 
puolė laukan. Žaibo greitu
mu griebė šalia lūšnos gulin 
čią smailiu galu ilgą, storą 
geležį, puolė atgal į vidų ir 
užtrenkė duris. Prasidėjo 
žūtbūtinė kova. Tigras, iš
vydęs savo puoliką, paliko 

| valandėlę jau paskerstą au
ką iir žvilgterėjo baisiu, šir
dį veriančiu žvilgsniu. Tūp
ta rpu vyras abiem rankom 
nutvėręs geležį, smogė tig- - 
rui per galvą. Pasigirdo bai- : 
sus kriokimas. Tigras dar’ 
sukaupęs paskutines jėgaW\ 
letena pabloškė vyrą, bet’ 
kiek pasivartęs — pakratė 
kojas.

Patijai arkliui vietoj 
vežioja pontis

met pšlaldtl kytefc. Paklrai 
ir liti fttg&fetdj&i Vb&fctfj 
net visiškai hūftft £itvl- 

toifc vaiklčiūja, rėfciūji vie
ton arklių vėHžhettttosė įsi
kinkę p&ftjai tpfc&miftttitfl 
netUrtiftgųjų HibmiŠ), velifi 
darni portūš. r /■.

(Būs diūgiau)

Gyventojų tarpe irgi di
delis įvairumas, šalia ttiftin 

šnypščiančią gyvatę. į gų maharadžų, yra daug
-- --- ^rr-.-7-r---

A. Sabaliauskas, štai kaip sukantis if pučiant galima kas atsitiko, visi beregint 
ap-1 lengviau atsikvėpus paval- kaiP dūmai lsrūko ls baz"y- 

gyti ir nakties metu pamie
goti.

jis savū> pergyvenimus 
rašo:

Dusinančios kaitros
Indijos gamta įvairi, kli

matas taip pat. Himalajų 
kainų viršūnėse — amžinas 
sriiegas stūkso. Bet daug 
kur kamuoja pašėlę karš
čiai:

— Plačiuose upių kloniuo 
se, fyžlų sėjamose žemumo 
se ir visose kitose pajūrio 
vietose j tifščiaufciai gyvena-

Pasidėjęs arnota medžioja 
bažnyčioj gyvatę

Tame krašte yra ir viso
kių baisių gyvūnų, ypač pa
vojingos gyvatės, štai, kaip

čios ir tik drąsesni iš ( 
šventoriaus pasistiebę žiū
rėjo pro langus, ką aš be
veiksiu. Ką veiksiu, Ogi. 
pasidėjęs arnotą, vėzdu nu
taikęs smogiau tarp žvaki
džių ir gyvatė raitydamosi 
nuleistomis strėnomis, nu
sirito ant altoriaus staltie

GAVĖNIA * * * » » *

RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS į
Kiekv'enas paVyzdlngas katalikas liaMė SVafblšmė | 
atgailos laikė sūstk&fcpH lf rirftėlšū į gyvėiibną IklR. 
Susikaupimui reikia skaityti gwų Oėtsij 
Ypatitigonls Bažnytinėms PaAfeMftttS tfrtb* 
lias knygas.

e e «
GiliRkIT ČAMALbuMĄ DVASIStfOiftfc 
ŠEKIT BAžNrrttffes PAMALDAS Nl AaVO

vieną atsitikimą aprašo mi- : Paskiau žemėn, kur ke
nėtas lietuvis:

— Vieną šventadienį, be
giedodamas viename krik-

liais kitais smūgiais teko ją 
pribaigti. Tai buvo beveik 
7 pėdų kobra”.

mosė, ištisus metus siaučia į kaime Mišias, prie I Kobra įsirango į
karšta, troškinanti vasara 
Didžiausios kaitros esti ba
landžio ir gegužės mėne- 
siaiš. Tada diėnos metu pa
vėsyje temperatūrą pakylą 
iki 115 ir het iki 120 laips-

gėlėmis ir žalumynais ap
krauto altoriaus, po prefaci- 
jos nugirdau kažką tarp 
žvakidžių sušlamėjus. Neti
kėtai išvydau pakėlusią gal

Sams; jau prieš kelius šimtus mėtų geriausi Rusijos žmo- Qių— Tuomet, aišku, sudie 
nės sėdėjo kalėjimuose ir bufo ištremti. Dėl Dievo! Ar 
atsimenate, koki rašytojai ištrėmime gyVeho! Af Spe- 
ranskis nesėdėjo šaltuose rūmuose? If Puškinas, Šalty- 
kovas — ščedrinas, Dostojevskis?

— Maim mfHi vaikai, paklausykite manęs: viskas 
žiai į8itairfite naujbjė filyje tikėkite iftihifhl, Dievas jūs 
nepamirš. Be Jo valibs kė plaukia hekfihta nūo gaivūs.
Nė viekas. MeS gal nemokame dkbir IfMiiftkthti, bėt vis
kas išeis 4 gerų. Taip, b dabar valgykime {fimeniūs!

Tėvai bekalbėdamas buvo dvasios pagautas, pats

poilsiui, sudie miegui, sudie 
norttl valgyti... Mėsa ir i

UMFRICKS

duoba per 
na vidurius, 
su karčiais

daug kaiti- 
vien ryžiai 
pepert kate

riais — ppipirų padais 
pėrdaūg nemaitina... Be tb, 
kūno oda toje nuolatinėje 
Indijos pirties krosnyje, nuo 
lat besisunkiant prakaitui ir j

pralinksmėjo, pifmtadslai įsidėjo Saū piimenį. o **4 Įnet romėnų syvams, pfade 
pylė ant krifto lėftftėi. MbtlftA vis tyliai verkė. Tėvas 
pasižiūrėjo į jf. paskūi į inahe, besiekdamas pipirinės 
tarė:
, —Lidute, ko tu verki? — klausė susirūpinęs.

Motifta pakilo if išsiskubino į miegamąjį. Ji visą ry
tą išsilaikė taip, kad tnihlaSA lf mūsų kaimynė ftiėko ne
žinojo, kaš iš tiktųjų yri. Bet dabar ji dkugtaū begalė
jo tverti, tėvo Žodžiai ją parbloškė JI šiais žodžiais lyg 
netikėjo. Af pasižiūrėjau į tėvą. jis man atrodė metais 
pasenėjęs, ir supratau, kad nelengva jam buvo tai pasa
kyti. Aš įsivaizdavau jų senatvę, vienumą, kad, mums iš
važiavus jie pasiliks vieni, humano tėvas lygiai taip gal
vojo ir

da nėžtaohiškai peršėti, nu- ' 
spuoguoja. Beklausydamas 
nepabaigiamų čiabuvių iš 
pažinčių apsisiausti, būdavo, 
šlapia dvikarte.

I
(tąsi laiko Mišias II

Mišias, dėl karščių, misi- 
joniefifl teh laiko basi, dvie 
jomis vėduoklėmis iš šalies 
juodukai vėdina. Kaip to
liau rašo tėv. Sabaliauskas.

I

A wnod carvcr namcd Mr. 
Whittlcr,

Sa$d—"Thiu ia the way to 
stop Hitler:

DėfėhM Bonds and 
Stamps

Vili eoon make that 
aramp’a

AdvirirM get littler and 
littler.”

lietuvio lovą
.Kitą kartą misijonierius 

I grįžta iš kelionės:

— Siurbtelėjęs kiek pie
no ir dar daugiau kaip pusę 
stiklinės palikęs ant staliu
ko, nuėjau j gretimą kamba
riuką kiek pramigti ant pa
ties iš kelių kuolų sukaltos 
lovos, ant ku ios tpaprastai 
būdavo dvi plonos antklodės. 
Ir ką, žinotumėte, radau 
čia! Pakėlęs užtiesalą, išvy
dau besiraitančią didelę 
.tobrą. Mat, visą savaitę 
man namie nesant, — ji jau 
ramiai ten buvo įsitaisiusi. 
Ilgai nelaukęs, padžioviau 
jos kailį, ir, visus kampus 
elektrine kišenine lempele 
išžiūrėjęs užmigau.
Tigrų atakos

Indijoje yra ir pavojingų 
tigrų, kurie kartais net puo 
'a ir žmones. Net ir savo 
gfįčiutėše nakčia užsidarę 
laukų gyventojai kaikur nė- 
rą saugūs. Taip kartą tig- 
gras užšokęs ant stogo lete
nomis prasil&užė skylę ir

“Viešpatie, Pasmk Bu Mū/Ms* (sta&bieitife faMSąibl
Paauksuota............................ t. s... t....
Paprasta .......... V.' $..........

“Aniolas Sargas” (gerai! virfėlialš, pšOkfiūdU) 
“Auksinis Dangaus Raktai** (gėNjl VirMtefo lf

paauksuota) .-u i.s it»t
“Maldaknygė” — BaŽnytmlą Patnšldiį VadėVRK 

(Tvarkė Afnerffcdš L R. Kunigų VRfcybė)
Paauksuota lf su gfMLls vlffeliais__
kietais viršeliais <. 11... ..... l..:.............

“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (AtapSūsdinm Ū 
"Ramybe Jums”) ...... i tįi11.11

“kryžiaus Keliai arba Stacijos1’ (AftapatisdišU ift 
“8v. PrahėttftttA DVUfct”) ....

“Giesmynas” (Surinko lr pttVftffcS ffof. Ant. 
Pocius), . .. .;
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DVASINĖS KNY&OS
“Jėzus Kristus” (Pfcaaulio Išgel«tftjWj), pkfOt

Vyskupas P. Būtys, M. 1: C. i z..... j -. t . i
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė BfollKl MtfijMUHh 
“Kristaus PatarHniį Kėliais*’ (Parašė KOŪt t>. R,

Matulaitis, M. L C.) .. ........... .  t... i SttBŠ j
“Katalikų Tikyba” (Apkftalų Sūdėjirūaaj, par&ftė

Vyskupas P. Būdys, M. I, tJ. .. .*..’.. . V. . n.Mj
“Apmastymai Apie Rvė. Jėcans fttn$* llĖmrtė Rūū.

J. Vaišnora, M. L <J.) i i t t: ry-’t • * • ‘ • • ■ •‘ A •
‘‘Sveika Marija*’ (Lietuvitttai pa^aM Kutt. A. *

PetfailškAs) ..... . i. £ i . i • i • v*.*, ki •"

“Dievo lt Arttarn Btettė* (Pkftfė fcūų. J. Jusevičius),, 
“Pagundos kemn IigOjė** tPkrašė Kun. J. .

Jusevičiūs) ...... 11 »<. i'» <,. /« ^14 i . i -<4wi
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apie įpročius

u ■ 1 ūdl ■ Ketvirtadienis, kovo 19, 1942

Įpročiai yra lyg darbšti, 
mikli, ištikima šeimyna, 
kiekvienas gerai žino ir mo 
ka savo darbą, dirba jį, ir 
šeimininko neliepiamas. O 
juk jei kiekvienas tarnas ge 
rai dirba savo darbą ir šei
mininkui nereikia lakstyti 
nuo vieno pas kitą prižiūrė
ti, tai visas ūkis eina tvar
kiai ir pavyzdingai, ir šei
mininkas negaišdamas laiko 
mažmožiams, galį galvoti 
apie svarbesnius dalykus: 
apie tai, kaip dar pagerinti 
ūkį, kad piučiai atėjus, jis 
prikrautų pilnus savo kluo
nus. Ūkis — tai yra mūsų 
gyvenimas, šeimininkas — 
mūsų protas. Jei turime ge
rą šeimyną — gerus įpro
čius, tai

giai, tai, žinoma, neįpras bū 
ti nemandagus. Bet jei jis 
yra įsigijęs kokių blogų 
įpročių, tai reikia kuogrei- 
čiausiai juos pašalinti. Koks 
sunkus darbas čia, aiškiai 
mums parodo vieno garsaus 
graikų kalbėtojo Demosteno 
istorija. Kai jis pirmą kar
tą išėjo kalbėti, žmonės iš
juokė jį, nenorėdami kiaušy 
ti. Mat, jis neaiškiai tarė žo
džius, tyliai kalbėjo ir be-, blogų įpročių. Bet jo vargas 
kalbėdamas dažnai guščiojo atnešė gerų vaisių, kad jis 
pečiais. Bet Demostenas ne- *$*3° kabėti, visi vienu 
nusiminė ir pasiryžo paša- balsu Paskelbė jį didžiau- 
linti tuos savo tris blogus si_u Graikijos kalbėtoju. Nes 
įpročius. Jis ėmė mokytis nara tok^°8 ydoa>
aiškiai tarti žodžius, įdėjęs

|/ 
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davo po pat tuo kardu,: kai 
tik jis gušterėdavo pečiais, 
kardas durstydavo jam pe- 
tį. Ir taip vargo vargšas ii- Po baltu somėtu baltos lelijos veidas,
gok, laiką, kol išsivadavo iš Praeis ° veidaa vis

ir kaip palaukėse aukštų pagojų aidas, 
buliuos meliodija jos mylinčios širdies.

Jį tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį, 
ji savo sielvartą ilgai minės maldoj 
ir baudžiauninkės duoną sunkią, juogą, gorią 
regės iš rugio želmens kas ruduo.tokios ydos, kurios 

žmogus, stipriai norėdamas,
į burną akmenėlius, o gar- ne£alėtų pašalinti.
šiai kalbėti pratinos bevai
kščiodamas pajūriu ir steng

musų gyvenimas raag atpr&sti nuo guščioji-
eina tvarkiai ir pavyadin- mo jig pakabin0
gai, ir protas gali mąstyti |ŪMse ,mailų kapdą ir mQ. 
apie tai, kaip dar daugiau kydama<|, kalMti, ataist„.
jį tobulinti, dar vis aukščiau 1_______________________
kelti, kad atėjus piūčiai —
mirties valandai, būtumėm 
kuo daugiausia prisikrovę 
tų turtų, apie kuriuos Kris
tus yra pasakęs, kad jų “nei i 
rūdys gadina,
kandžioja”.

LIETUVOS MOTINA

Po baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus, 
tenai dukrelę ji svetur lauku lydės,
kaip margus stuomenis išmargins plaukus šaltos žiemužės, 
ir ant pečių likimas naštų varganą uždės.

Taigi matote, kad įpro
čiai yra be galo svarbus da- 

damąsis savo balsu nuslo- Į lykas auklėjime. Lotynų pa 
pinti jūros užėsį. Norėda- Į tarlė sako: Įprotis yra an

troji prigimtis. Tai reiškia, . ir eis legendos, iš lūpų eis į lūpas 
kad žmogus taip gali į vis- varpstelio pasaka — gyvenimo dalis, 
ką įprasti, tarsi tai būtų našlystės vargo liesis gilios upės 
jam prigimta.

MOTERIS IR SOCIALINIS KLAUSIMAS
Moteris yra žmogus — as Krikščioniškojoj koncep 

muo ir kaip tokia ji yra so- cijoj visuomenė reikalinga 
cįaijng būtybė su visomis moters dėl jos pačios kaip 
teisėmis ir pareigomis, ku-1 socialinės būtybės, taip pat 
rias teikia socialinis gyve- j moteris reikalinga visuome

Todėl rūpinkitės, kad jū-’ nimas. žmogus reikalingas nės, nes moteris yra asmuo, 
sų vaikai įsigytų kuo dau-' kitų žmonių, kad galėtų iš-
giausia gerų įpročių. Tik at vystyti savo asmenybę ir 
siminkite vieną dalyką: jei vykdyti savo paskyrimą.

nei

koks darbas yra vieną die
ną dirbamas, o tris dienas 
nedirbamas, jis niekuomet 
netaps įpročiu. Įpročiu te
tampa darbas, dirbamas vi
suomet tokiose pat aplinky
bėse. Jūsų vaikui tebesant 
mažam kūdikiui, gerai aps-

Tam žmogus gyvena visuo
menėje. Pagal tai, kaip aiš
kinamas asmens ir visuome

ji turi savo paskyrimą dėl 
savęs pačios ne tik vėl vyro 
ar šeimos. Bet moters ir vi
suomenės santykiavimas 
taip pat pažymėtas specia-

nės santykis, ji suskirstė matyto moters pašaukimo 
šias koncepcijas į tris gru- | veiksmų moterišku charak-
peš.

a. Individualistų koncep
cija — teisė ir bendros se

KUMPIO KEPSNYS

Du puodukai sumalto, vir 
to kumpio, vienas puodukas 
duonos trupinių, vienas Į an^ degančių taukų. Miltai
kiaušinis, du šaukštai “chili ; ar smiltys užmuš liepsną, ar

Niekad nepilk vandens

sauce”, vienas puodukas su
tarkuotų virtų morkų, ir vie 
nas puodukas pieno.

| Visus viršminėtus daly- 
i kus gerai sumaišyti ir kep
ti vidutinio karščio pečiuje 
apie 45 minutes.

ba galima karpetą ar kokį 
sunkesnį drabužį ant ug
nies užmesti, jei ugnis di
desnė, ir taip bus galima 
lengvai ugnį užslopinti.

MORKŲ SRIUBA
Du šaukštai riebalų, 

nas didelis svogūnas, riekė
mis supiaustytas, vienas ’ 

‘ šaukštas miltų, keturi puo-1 
dūkai jautienos ar veršienos 

* buliono, trys puodukai su

vie-

ir džiaugsmo pirmgimis negrįš sukilėlių sušaudytas šile. ‘ Herų. du šaukšteliai drus
kos, ir truputis pipirų

Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė, 
šventam ugniakure kūrenas vardas jos, 
aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą, 
ir budi įsčiuje gyva gyvybė Lietuvos.

Skausmų kalvariją išbridus sopulingą, 
dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus — 
čia Tavo lūkestis, čia Tavo klevo lingė, 
o žemės Motina, dievotnaša dangaus.

B. Brazdžionis

apaštalavimo pareigas su so 
cialiniu jos charakteriu, ku 

liu charakteriu apvaizdos nu riuo ją Tvėrėjas apdovano
jo. Tada galima yra konkre
ti socialinės gerovės realiza-

teriu.

Moteris drauge su vyru 
turi tarnauti visuomenei,

varstykite, atsiminkite, ko , rovės socialinė pirmybė len- I žmogiškumui, kad Tvėrėjas
iš mūsų reikalauja Dievo ir kias prieš individualinę lai
artimo meilė, tvarka, mandc 
gumas ir kitos dorybės ir iš 
pat mažens pratinkite jį 
prie to, nenuilsdamos, nesi- 
liaudamos, neužmiršdamos. 
Iš pradžios nuolat rūpestin-

būtų pagarbintas. Bet šioji
moters tarnyba pasireiškia mos» visuomenes gerovę —
specialiu charakteriu — ata

svę dėl jos pačios.
b. kita koncepcija, kurią

galima vadinti “sociologei- Įtinkančiu moters prigimčiai 
ne“, pasireiškia, dviem vie- — įvairiose visuomenėse, 
na kitai priešingomis srovė kur moteris inkorporuota, 
mis: 1. Komunistinė srovė, Šeimoje moteris pasireiškia

gai žiūrėdamos, kad jis tlllkuri proletariškai visuome- kaip žmona, motina, šeimi- 
vi8ų darbų neužmirštų, ne- neį auj[Oja asmens laisvę ninkė, gyvybės ir žmogiško 
praleistų nepadaręs, dažnai įr £ “Imperialistinė“ — to- sios didybės gimdytoja ir ug
taisydamos, jei jis ne taip taUtaristinė srovė, kur vi- dytoja. Civilinėj visuomenėj 
daro, kaip reikia. Jei taip 
darysite, tai vaikas ir įsi- 
gye gerų įpročių.

suomenė yra pati sau tiks- moters vieta yra visur (vi-

DOCTOR’S AMAZbiG LIQUIfi
GREAT SUCCESS FOR „

SKIN TROUBLES
l!y ca

acija. Tai rodo, kad reikalin
gas yra socialinis formavi
mas — reikalingas rimtas 
bendras parengimas, orien
tuotis į mūsų artimą, šei-

(extemal!y caused)

PRAISED
FROM
COAST

TO
COAST!

No matter what you’ve tried vitheut 
success for unsif ntly surface pimples, 
blemfshee and similar akin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Liąuid Žemo—which quickly relievea 
itching soreness and atarta right in to 
help nature promote KAST healing. 
80 yeara continuoua auccesat Let 
Zemo’s 10 different marveloualy effec
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe 
may need Extrs Strength Žemo.

Antra — net zmirškite, 
kad pratinti reikia pradėti 
labai anksti, tuojau vaikui

las, o žmogus yra tik prie
monė tikslui pasiekti, 

c. Krikščioniškoji sociali-

sose įstaigose, visose vieto
se) kur tik ji sugeba pasi

aiškus žvilgsnis į moters so 
cialinę rolę — reikalingas 
platus nusimanymas apie vi 
sus visuomenės reikalus vi
soms moterims, nepaisant 
nei specialybės, nei gyveni
mo sąlygų, šitas formavi
mas turi apimti visą moters 
veiklą, kaip atliekant parei
gas šeimoje, taip ir profesi
niame darbe, visuomeninia
me apaštalavime, labdarybė

INDIGESTION
may ascite tba Heart 

Oas tn.ppsd ln the stomsch or nllet ašy sėt. Uk» a
kali trlfiar oo tha Malt Mtlon. At tba flrat atgn ot 
dlitraaa aaart man and -aam dapaad an Bali ana 
Tablata to aat na fra# No laaaUaa tart aaada of <ha 
laitaat-aetlnt Mdleloaa teori for ayto—tto raitoj 
or raatrte hrperaeldltr. If the FIBST T1UAI. domi 
protą Bali-ana battar. ratum bettla lo ua and raaalaa 
DOUBLB Kone Buk. He. at aU drat atoaaa.

ne

Keli lašai amonijos van
denyje kuriame plaunami 
vilnoniai ir flaneliniai dra
bužiai padarys jų spalvą ai
škią ir palaikys medžiagą 
minkštą.

Išvalymui bonkos, kuri 
turi vaistų kvapą, pripilk 

raikytų morkų, vienas puo- bonką pusiau šaltu vande-
dukas smulkiai sukapotų sa ( n*u i^ėk šaukštą sausos 

muštardos. Gerai visą pa
kraščius, leisk stovėti kelias 

■ valandas, paskui bonką ge
rai išplauk, ir vaistų kva
pas bus dingęs.

Ištirpyti riebalus dide
liam sriubos puode ir juose 
truputį pakepinti svogūnus, 
įmaišyti miltus ir supilti 
bulioną. Gerai maišyti sriu
bai kaistant, ir užvirus pa
virinti dvi minuti. Pridėti 
likusius dalykus ir leisti vir 
ti apie valandą. Išvirus per 
trinti per sietelį. Nešant į 
stalą sriuba turi būti labai 
karšta.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders
Whfe», mothers, tiiter*— fhey're ofter 
forced to point the woy lo hon 
health to their men folL1 for women 

know that a healthy h«*od pradūrė, 
hondiome hairl And that'j *h. 

taOfnen everywhere ore uoinling »c 
rom-oJ, the remarkable fooming Ot' 

jhampoo whk:h firtt nounsh*s 
Kaip. then takes the dūli, parche^ 

hair and brings it back lo glow.., 
heotth. Fom-ol is *o ecOnomicoi 

Bttie goet a long way. Ask y< >• 
druggist for the regulai Vk <, ■ 

Or, write for O generous iriai b ’ 
'tie, encloting 10c to co**» pori 
and pottage

FOM-OL
• alkempoo

If you’re past 40, the chancea are 
that your breath will be offenaivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlca 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othera. 
Why not take the easy, pleaaant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
rnouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

B»for« Any Data Uaa
LISTERINE ANTISEPTIC

To Moko Yoar Braath Sūtootar

tarnauti žmogiškajam gė- 3e- Socialinė pareiga plačiai 
v. ai ouviaii • padėti artimui pasiekti suprasta apima taip pat ir

e koncepc ja: įsuomenė šiandienėse vi-1 tuos reikalus, kuriuos mote
suomenė8 sudėtingose ir Į ris turi atlikti, ir tik mote- 
sunkiose sąlygose. Moters >ris 34 atliekanti dėl bendros 
rolė laisvojoj visuomenėje, I gerovės. Bet šis formavimas 
profesijoje ir kitur, padėti į turėtų būti pagilinamas atsi 
šeimai ir individui išvystyti žvelgiant į kaikurias specia-

yra priemonė žmogui pasiek
gimus. Pentti kūdikį reikia tj Mn teiklnaji jr amiinąji
tam tikromis valandomis, o 
ne tuomet, kada jis rėkia. 
Tai jau ir yra pirmutinis 
pratinimas. Paskui pamažu 
prasideda ir kiti, ir vaikui 
augant, auga ir jų skaičius. 
Jei nepradėsite laiku pra
tinti, tai vaikas pats įsigys 
visokių blogų įpročių, ku
riuos paskui sunku bus iš
naikinti. O pradėjus anksti, 
nei vaikui pačiam nebus di
delio vargo įprasti, nei jums 
įpratinti.

Atsiminkite taip pat, kad

tikslą. Dėl to žmogus taip 
pat turi dirbti tos visuome
nės gerovei, kurios jis yra 
narys; dėl jos jis yra soli
darus su kitais žmonėmis.

Jeigu kalbame apie mote
rį, žmogų — socialinę būty
bę, tai kokie yra jos tykiavi- 
mo su visuomene aspektai, 
atsižvelgiant į jos moteriš
kąjį charakterį. Individua
listų koncepcijoje randame 
liberališką feminizmą, kuris 
reikalauja moteriai visiškos 
asmens laisvės, jos emsnci-

Gettino Up Nighfs
MakesManyFeelOld

Do ynu f**l oldar thsn y«n aje or a 
from Oatttng Op Nlshta. Backaota, Nėr, 
n*«s Leg Paini, OtialneM. 8woilen An 

nafta Paltu, Burnini, snants ST

'"y.. ***
O>XL,*** „c

•uffar

įpročiai be galo sunkiai yra pacijoa be jokių ribų, abso- 
išraunami iš žmogaus. Dėl liūtinės teisių lygybės su vy 
to rūpinkitės, kad vaikas ne ru. Pagal komunistų koncep 
įprastų į ką bloga. Blogie- ciją moteris visuomenėje 
siems įpročiams geriausiai yra gamintoja kolektyvui ir 
užkerta kelią gerieji. Jei motinystė tampa visuomeni- 
vaikas įpras elgtis manda- i nė funkcija.

žmogiškąsias vertybes.
Bažnyčioje moteris, inkor 

poruota į mistiškąjį Kris
taus Kūną, turi ten atlikti 
savo misiją, kuri skirta vi
siems šio kūno nariams — 
išplėsti ar daugiau įgyven
dinti Kristaus Karalystę 
(asmeniškas šventumas ir 
apaštalavimas).

Iš šios socialinės misijos 
supratimo išplaukia reikalas 
įsąmoninti moterį jos socia
linėse pareigose, pažadinti 
jos socialinį jautrumą ir pa 
daryti jį veikliu. Todėl išky 
la reikalas suderinti motery 
praktiškai teisės, meilės,

lias funkcijas “Socialinės 
tarnybos” — tarnauti visuo
menei.

Ne visi vagys, kuriuos 
šur.es loja.

Lietuvių priežodis

uauUly slaa* prompt 
___ ________ , talpins tta KMnsps _ t

trying Cyatos. An lron-clad šnarant** 
vrappM around aach paekag* aaauraa a re- 
funa of your monoy on rotum of *mpty 
paekag* unlaaa fuįly Mttsfled. Don t take 
chane** on any Ktdney medicina tęst I* 
not guarantaed. Don’t delay. O«t Ordas

J

Cystex iy. Ooly 
SS«. The fuerant “ 
proteets you. Mosi” MIDDLE'AGE Homeii

IICKLE ?
Snothe that throat rieki* whlch rome, from a 
cough dus to a coldt Qulck—get a Smith Brot.

Cough Drop. (Black or Menthol-;#.)
Smith Bros. Cough Drops are the 
onty drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raliei rhe reunance of 

mucou, membranei of ootr and (hroat to 
cold infcrtion*. «h*n lark of retlM- 

anc* ii due to Vitamin A deficienry.

38-52 Tears 
.Suffsr DUtress At This Time!

If thig perlod ln a woman's life 
makes you eranky, restless, 
nervoua, irritable, tired, blue at 
timea, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once — try Lydia E. 
Plnkham's Vegetahle Com- 
pouna. It’s one medicine you 
can buy today made especially 
/or women — it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham's 
Compound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go smiling titru trying “mid- 
dle age.”
olT?uen ,re8ularly — Lydia 

nkham a Compound helps 
build up resistanee to sueh an- 
noying symptoms that may he-

age taster U>an any- 
tnlng Also very effective for 
^OlJ,?i?rr Women to relieve > 
Ti Lt.h y Cra™P’ Follow label 
directions. VVORTH TRYING!

/
f
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Be liūdymo negalima
■ v Xa |« V* -■is Šiaulių išvažiuoti

Paminėjo 35 m. sukakti 
nuo pirmos dailės 
parodos

Lietuvos laikraščiai pla-

Šiaulių apskrities virši
ninkas paskelbė įsakymą, 
kuriuo iš Šiaulių išvykti ir 
naudotis autobusais bei ge-! 5iai mini lie,uvl»
Cinkeliais galima tik su,dailės Paroda' Pa«al nau«' 

jį stilių, buvo surengta Vil
niuje prieš 35 metus, 1907 
m. sausio 9 d. Paroda buvo

“būtinos kelionės” leidimais, 
duodamais vokiečių apygar
dos komisaro. Be to. reika- 
liūgas gydytojo liudijimas spengta a. a. inž. Petro Vi- 
apie sveikatą. Būtinumo liū-i leiš‘° namuo8e' Antkainyje, 
dijimo nereikia tik keliau ! Šioje parodoje dalyvavo 22 

jant siaurojo geležinkelio

HENDERSON IŠPIJA, KAD PRIVAČIŲ AUTOMO
BILIŲ PADANGOS GALI BOTI REKVIZUOTOS

I

Amerikos motoristai buvo kad susiaurinimas yra bū- 
įspėti Leon Henderson, Kai-į tinas ir gal dar neužtekti- 
nų Administratoriaus ir Ci- nai suvaržytas. Jis pasakė, 
vilių Reikmenų, sako, kad kad jeigu gumos reikmenys 
kritiška gumos stoka pra- nebūtų buvę jo ofiso įšal- 
šalina galimybes motoris- dytos ir jeigu sunaudojimas 
tams pirkti naujų arba per būtų pagal senos ratos, tai 
taisytų padangų per atei- Suv. Tautų visas gumos iš- 
nančius trejus metus. j teklius baigtųsi ateinantį

Henderson pasakė Senato' k?v0 “f““’ Jelgu "suome

TORNADO I6TIK0 G VALSTYBES

lietuviai dailininkai: M. K.
Čiurlionis, Antanas Žmuid
zinavičius, skulptorius Pet
ras Rimša, Antanas Jaro
ševičiuj Petras Kalpokas.
Vytautas žičikauskas, K. 

mus, pirmoje eileje A. Sės . T, ,5 „ ,. Šklėrius, Juozas Zikaras,
plaukio — Tyruolio lietu , T1 , ., ,i Jonas Paseckas, Aleksand-
vis ai vo iš ą zo yną. Ta- rag paijui{aitįg> Kazys Stab- dailininkų priskaitoma apie Mariai CĮldrŪnilin

........ ................................................. 300. Kaune Dailės Mokykla iUilIUpiIlO

Joniškėlis - Panevėžys - U- 
tena linija.

“žiedo” knygynas Šiau
liuose išleidęs kelis leidi-

ciau daugybė šių knygyno rauskas Karolis Vitkaus-
numatytų išleisti leidinių , .... , . T ., , . * kas, Mikalojus Lingvys ir
laukia savo eiles ir gėrės- .... o . onnb kiti. Buvo išstatyta per 200 
mų sąlygų juos išleisti.” ..... , ... . . ,

L . , onginalimų dailininkų dar-
Taip pat gali būti suvar- , . , . , . .„ t- o bų ir daugiau kaip 100 jvai.

zytas, kontroliuojamas ir| • ,. , •J rių vertingų liaudies dirbi-
uzdraustas susisiekimas. , j-a,-i nių, kurie sudarė atskirą 
Kas kliudys kovą su apkre-l,. ,. , - • • ,
v. . . r ; liaudies kurinių skyrių,
ciamomis ligomis, tai gali1
būti baudžiamas kalėjimu, Tą istorinę parodą tada1 
o ypač sunkiais atvejais — atidarė dr. Jonas Basanavi-| 
net sunkiųjų darbų kalėji-l čius. Paroda turėjo milži-t

mu.

Bolševiku padaryta 
žala galviju ūkiui

i#*"
Didelę žalą bolševikai po, 

darė Lietuvos galvijų ūkiui. XXII seimas tai parodai pa

nė padės ir perdaug gumos 
nenaudos, tai gal kaip nors

Komitetui, kuris tyrinėja 
tautinį apsigynimo progra-, 
mą, kad padangos kai kurių' £a*ėsime apsieiti

i Uihuhuh" Acme telepnoto-

Tornado (viesulo) sugriauti namai Lacon, III. šis viesulas praeitą pirmadienį ištiko 
šešias valstybes. 136 asmenys žuvo. Daugiau kaip 900 sužeistųjų. Nuostolių daugiau 
kaip trys milijonai dol.

privačių automobilių gali pa 
galiau būti rekvizuotos, kad 
palaikius vis augančią karo 
mašiną.

“Mes manome palikti nau 
dojimui tiktai apie 7,500,000. 
iš mūsų 30 milijonų pasa- 
žierinių karų, priskyrus

Tuo pačiu laiku, Haroldį^uos’ kurie priklauso apsau-
Ickes, Tautinio Apsigynimo 
Aliejaus Koordinatorius, į-

go3 darbininkams, bet tą 
galima daryti tik jeigu au-

priklauso visa Lietuvos vy
..... , tymas gali įvykti kaipo vieno pramone, spiritinio acte, J . . .

spėja, kad gazolino paskirs- tomobiliai važiuotų tik 40 
1 mylių per valandą, ir jeigu

įsikūrė jau 1921 m. 
nuo 1923 m. veikė 
Meno Mokykla.

Nuomininkams
dekretas

padangos tinkamai prižiūrinas iš būdų priversti visuo-
° j&ui kova SU 6Dldemiia pramonė, visa krakmolo ga 
kaipo! * myba, gliukozės pramonė

Vokietijos generalinis ko-j vaisių bei daržovių džiovya 
misaras paskelbė potvarkį los, marmelado gamyba, va; 
dėl personalo paskyrimo ko- šių sulčių gamyba ir vaisių 
vai su epidemijomis. Pagal bei daržovių konservų ga

minimas. Be to, “Sodyba” 
aktyviai rūpinasi vaistažo
lių auginimu, jų surinkime 
ir džiovinimu, gaistyčių, šo

menę nuo vartojimo auto-j mos dažnai peržiūrimos, kad 
mobilių, išskyrus būtiniems i laiką būtų galima jas per

taisyti, ir jeigu visas berei
kalingas važiavimas praša
lintas. FLIS

tikslams. Hendersonas pa
reiškė, kad vairuotojai, ku
rie važiuoja virš 40 mylių 
per valandą būtų vadinami 
“slakeriai”.

Henderson įrodė, kad A 
merikos motoristai dar ne
buvo prašomi pasiaukoti

aną potvarkį, tose “genera
linėse Lietuvos srities” vie 

kad I t°se, kurioms gręsia epide-
.. 7 , 7".~, , . į mijos, gali būti patrauktastie butų nuomininkai, kurie J ° 1

į darbą visas medicinos per-

ARTHRITIS
Laikraščiai skelbia,

be pateisinamų priežasčių 
nesumokės nuomos už butą

nišką pasisekimą, nes ją 
gausiai lankė vietos gyven
tojai vilniečiai ir iš toli at- 
vykstantieji lietuviai, net iš 
Kaukazo ir kitų tolimų vie
tų. Kaip rašo Kauno laik 
raSčiai, “Amerikos lietuvių' S‘«s" tiKfti' tuo

kolado, makaronų ir bisk
................... Vitų gamyba. Visiems tiems kaiP. kit» Suv; Tautų auto-

, . , . . - . gydytojai, dantistai, farma- produktams auginti sudari-' m°bilių savininkai. J s pa-
ga^MtiZicZ’paX j“' vaisti-l nėjamoa sutartys su ūkiniu-1 kad »ūtų beveik ste-

iškraustyti iš Vitų. Naujas ninkai' fel{eriai' S^tin- kais. Šiemet ūkininkai ragi-Į latviu 300 Z^dTb 
bū gosios seserys, slaugytojos,i narni didinti svogūnų aug; ■ numatytų 300,000 tonų dirb-

sonalas: gydytojai, dantų

I Don’t dės p a ir 
of relief irom 
terribie Arthri-

' tis aches or 
pains. The 
NEW Colloidal

1 lodized Sulphur 
rapsules called

| EuLPHO-KAPS 
i oftenbringwel-

come relief in 
Arthrltis dne 
to Sulphur de- 
ficienry. Small 
dailvoost.Mon- 
ey back if t.o 
relief after 30 
days' dosage. 
Begiu taking 
TODAY.

butas. tokiems žmonėms
akušerės, dezinfektoriaį

1 v . .masažistai, medicinos stumet, kai bus atsiteista už
annaii hi,fa ts o-aiima dentai ir buvę sanitarijos

Nors raudonieji pašeiminin-į skyrė 100 dolerių auką, kas g. . puskarininkai. Kovai su e-
kavo Lietuvoje trumpą lai-1 anais laikais sudarė didelę 1S‘ ’’ lf * -JegU pidemija paskirti asmenys'
ką, bet jie sunaikino daug' pinigų sumą.” Paroda smar- e 0 ama z 1 p
raguočių. Pav., melžiamųjų kiai išjudino lietuvius me- tarnavimus (vandeni, kam,

karvių skaičius, juos išvi nininkus ir to pasėkoje bu- 
jus sumažėjo visu trečda- vo įkurta Vilniuje pirmoji 
liu. Daugiau sunaikinta gal- lietuvių dailės meno orga- 
vijų prieauglio, o veisliniai nizacija “Lietuvių Dailės 
buliai beveik visai išnaikin | Draugija.” Nuo tada paro
ti. Todėl, atstatant dabar'da buvo rengiama kasmet, 
veislinių galvijų ūkį, pirmu Iš visų kraštų lietuviai dai 
čiausia esą pasirūpinta veis-j lininkai Vilniun siųsdavo sa
liniais buliais, kuriuos tekę vo kūrinius. Dailės parodos 
parinkti iš prieauglio. Ma — tai būdavo lyg metinės 
žiausia bolševikai suspėję Vilniaus lietuvių šventės, 
sunaikinti arklių. Kokią ža- Be to, lietuvių parodos bu- 
lą vokiečiai daro Lietuvos vo surengtos 1910 m. Rygo

lizaciją 
ir t.t.).

bendrą apšvietimą

ūkiui nekalbama.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, to, 
jis bus bejėgis.

je, 1913 m. Petrapilyje, 
Maskvoje ir kt. Per tą 35 
metų laikotarpį, nuo 1907 m. 
iki 1942 m., Lietuvoje buvo 
suruošta apie 250 atskirų
parodų. Šiandien lietuvių nių.

Geriau daliniu 
duonos, pieno

Kauno laikraščiuose pa
skelbtas pranešimas suside
dąs iš 4 straipsnių, kaip 
reikia surašinėti vaikus nuo 
2 iki 10 metų amžiaus. Tai 
daroma todėl, jog švenčių 
proga (nepasakyta, kokių 
švenčių, nes pranešimas pa
skelbtas sausio 10 d.), vi
siems vaikams būsią išda
linta po 50 gramų saldai-

jų darbo metu turi būti lai
komi viešosios tarnybos tar 
nautojais.

Pagal kitą potvarkį pa 
žymimos priemonės, kurių 
reikia imtis epidemijos at

miną.
Laikraščiai nieko nepra 

neša, kur visa ši gamyba 
parduodama.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousanrb who suffered from the torturinfc 
pnins of rhcum.itism, scuitica, lumbago, ncu- 
r ilgia and ncunlis—are ccrtainly happy ovcr 

they havetlieir diacovcry of NURITO. Now 
found a quick-acting formula which spcedily 

. .. . . . i rchcvcs thoae cxhausting muscular aclics and
veju. Pavojingomis laikomos liains. NURITO is t rust urorthy and dcpendable 

J J ° | —contain9 no opiatcs. lf you want to feel again
the joy of relief from pairi—«o you caja work in 
pcace and slecp in comfort—be wisc and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
vcry first three doscs do not rclievc that cruel 
pain to your sattefaetion—your rnoney will be 
refunded. Don’t sut'fcr. Ask your druggist today 
for NURITO on tlut» guaiaatcc. fcT.N.G./

šios ligos: raupsai (lepra), 
dėmėtoji šiltinė, geltonasis 
drugys, rauplės, maras ir 
cholera. Be grynai medici
niškų priemonių, pagal po
tvarkį vokiečių sričių ko
misarai gali uždaryti mo
kyklas, bažnyčias, kinus ir 
teatrus, o turgus bei kito
kius žmonių susirinkimus 
uždrausti.

1 tinos gumos pažadėtos 1943 
m. ir proponuotos 600,000 
tonų 1944 m.

“Netik turėsime apsieiti 
be padangų”, Henderson sa
kė, “bet mes ir turėsime 
apsieiti be daug kitų gumos 
dalykų, kurie pasidarė mums 
būtinai reikalingi. Tik to
kiu būdu Suv. Tautų gyven-, 
tojai galės išlaikyti mini-) 
mumo pagrindą. Jeigu mes' 
nukryptume nuo mūsų tiks-l 
lo, tai programą bus sun-l 

kiau įvykdinti.”
Vėl Henderson nurodė,

■>¥axkytt į mtsv snrriAij 
Jfs ESATE KVIEČIAMI ATSI-

lAPAIlDAVIMĄ SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

✓ »
Didelių Barabanų. mažų Bara ba
lių. “Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai •'Cymbols” Ir 
"Cyuibol Ho'ders'' kur tik reika
lingi, "Hl-Poy after beat Pėdais" 
benams 1? orkestroms, Trflbos, 
Clarineta’., Saxaphonal, Trombo
nai "st-indard” ISdirbysčlų, Smui
kas, ("Vilos, Strūnlnlai Basai, Gul- 
laral. Banjos, strūnų. Ir "cases”, 
"in'/uth pteces”, "milte reeds", ir 
muzikos stovlkl6s. Pilnas pasi
rinkimas sinuikoms smlčėlų Ir 
"cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių tSdlrbysCtu phonogra- 
fus ar jų dalis.

A. B .O. DRI'MMF.KS SERVICE 
914 Mazwell Street, Clih-ago

rilAT LITTLE GAME’ W1LD STEFF
ūJifA, Yoons 
Gost (N TrCE 
To SETTuE AN 
ARGofAENT. - 
Vėlu VJiLHAfAS 
nhich hahd 

VAŽINS,“
TknEE JAcks 
And ONE v/ild 
3EUOE 0(7 ONE 
Iacw! and Three 

NILD liEuCES.

IH A T\E 
LIKĘ THAT 

The NATO C AL 
CARD5 VMIN.

fe

WOLK STIBI
1945 Wesl 35* Strrrt

You

I
R16HT,“ 

d Ye>0 TAEFY bRAiNEb
| CUCKOO.

| I VW(N.
H-r

—1

r -4

-4

—b

LAY
OFFA 

THE poT 
I DONT 
BELlEYE

That y, 
Either. - 

Shoia/ it To 

(Me in HoYce.

H Ai The
Hl&rieSTSUSE 
CĄIID.

A NuRSE 0UILL 
(?EAO IT To You 
(F You TiONT 
SHUT OP AND 
LET THE GAME

<So ON«

SHUT OP.

GET THE 
DAG6EPS 
And LET 
A J U RY 
SETTLfi 

IT„
Ho- Kb-

Z7

Kam tenka "Sodybos” 
gaminiai

Apie “Sodybos" bendrovės 
veikimą skelbiama, kad ji 
turinti savo žinioje provin
cijoje aštuonis skyrius. Jai

ADVOKATAI

WHITNEY~E. TARUTIS
ADVOKATAR

CENTRINIS OFISAS:
8188 80. HALSTKD 8T. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
▼ALANUOS: Nuo 1-moi iki » to*

vai v<k.
TeL CALomet 8877

184 NO. LA SALLE HT., 
ltooa 8014 Tel. Stoto 7577

1MOST
MODR RN 

(OMIJ.ETL

AI»V \N( ED PHOTOGRAPHV

Į I.OWEST P088IBI.E PRK ES

PHONE IAE A V LITE 2*13

CONRAD
Fotografas

Rtudlja (rengia pir
mos rūėlea su mo
derniškomis užlal- 

i domis Ir Hollywood 
* šviesomis. Darbas
I Oarantuotaa

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Koz.:
ENGIewood 5888 
KNOIewood 5840

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

WHOLESAIE
FURNITURE

BROKER
DININU ROOM 8FJTS — KAK 
LOK K ET8 — BEDKOOM HET8 
— KLOS — KABIOS — K£- 
VEUUKKATORS — W ASHEKS —

■AANOELA — KTOVES.
Ail Natl—iny Advertlaed Iteaaa.

ALEX fllESfllISKflS t SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avė n r
Telefonas REPUBUC 0051

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSIAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1IN (To* o( Ito Dtol).

b J ■ lšve<lo|an>e 
po visa 
Ctitcago

REM’^ITS 
HE.fA

LIKTI-' ru
«. IAVTER. Bav. x A

MUTUAL L1QUGR CO.
4707 S. Halsted St 
Tol. BOLLKVAKD *O1«

NEŽIŪRINT KUR BFNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHfCAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITIARGŲTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western A venų* 

Phone: GBOvehiU
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NEDAUG LIETUVIŲ PATEKO 
1 PIRMĄSIAS DRAFTO EILES

Antradienį vakare ir po 
to kuone per visą naktį Wa- 
ahingtone įvyko serijinių nu 
merų traukimas įsiregistra
vusiems karinei prievolei 20 
— 44 m. amžiaus vyrams. 
Pagal ištrauktus numerus 
jie bus šaukiami kareiviau
ti.

Šį kartą tegalima paduoti 
rastus lietuviškomis pavar
dėmis vyrus, kurie patekę į 
pirmuosius ištrauktus de
šimts serijinių numerų.

Tarpe pirmųjų dešimties 
numerų Chicagoj randame 
tik šiuos lietuviškomis pa
vardėmis vyrus:

12-am warde — Benja-

min Jurkaitis, Paul A. Ja- 
nušis ir Edward B. Rumzis.

14 am warde — Anthony 
Katsibukas.

15-am warde — Michael 
Sharkus.

18-am warde — Robert J. 
Bartusch.

21-am warde — Casimir 
Rimkus.

27-am warde — Tony B. 
De guitis.

Chicagos apylinkėse nete
ko rasti nė vieno lietuviška 
pavarde vyro, patekusio ir 
pirmąją dešimties numerų 
eilę. Yra lietuvių, be abejo
nės, bet iškreiptomis pavar 
dėmis.

TORNADO IŠGRIOVĖ MIESTELĮ

("Draugas" Acme telephoto)

Alvin, III., kurs anądien baisiai nukentėjo nuo tornado siautimo. 8 asmenys žuvo.

mu
X Vardo dienoje sveiki

name Juozapus: kun. Ma,- 
čiulionį, MIC., kun. šaulins- 
ką, kun. Čužauską, kun. Mar 
tinku, kun. Dambrauską, M. 
I.C., kun. Prunskį, Mickeliū- 
ną, Brazaitį, adv. Grišių ir 
kitus Juozapus.

)

WEST PULLMAN LIETUVIŲ NAUJIENOS I

Amerikiečiai siun
čiami Afrikon.

Londonas, kovo 18 d. —
. šiandie Londono spauda sa- 
vo pranešimuose iš Turki
jos pareiškia, jog netrukus 
į vidurvakarių karo zoną 
(šiaurės Afriką ir Mažąją 
Aziją) atvyks keletas tūks
tančių Amerikos kariuome
nės.

Šie sluogsniai pareiškia, 
jog Ankaroje yra tikrų ži
nių, kad ašies valstybės 
rengiasi naujiems žygiams 
Balkanuose ir Agėjaus jū-

, . ros salose, šie pasiruošimai
X Kun. A. V. Mazukna, Į egą nukreipti atakoms vi- 

MIC., šiomis ^dienomis išvež j durvakariuose.
tas į Loretta ligoninę, kur p>.a„aJS5w,o? ;s Turkijos
šią savaitę bus daroma ope
racija.

Kovo 15 d. po piet mūsų 
bažnyčioje iškilmingai bai
gėsi vienos savaitės misijos. 
Misionieriaus kun. J. Kidy
ko, S.J., gražūs ir pamoki
nanti pamokslai pasiliks 
mūsų širdyse ilgam laikui. 
Tęgul geras Dievas teikia 
jam sveikatos, kad galėtų 
mokyti žmones per ilgus 
metus, žmonių buvo pilnu
tėlė bažnyčia.

Įėję ARD skyr. rengia me
tinį bankietą. Patyrusios ir 
gabios šeimininkės paga
mins gardžią vakarienę, o 
Šv. Kazimiero seselės jau 
seniai rengia gražią prog
ramą. Pradžia 6:30 vai. va
karo. Visas pelnas skiria
mas Šv. Kazimiero vienuo
lyno naudai. Kviečiami visi 
atvykti.

$5.00, Violet ir Katarina 
Jasulaitis $4.00, Anast. Bar- 
šienė $2.00.

Kovo 15 d. vestpulmanie- 
čiai bažnyčioje sudėjo $360. 
36 aukų. Parapijos reika
lams kolektos buvo $114.36, 
o nuo karo nukentėjusiems 
Europoje — $86.00. Bai
giant 3 vai. misijas sudėta 
$160 .00. Malonu pažymėti, 
kad neskaitlinga parapija 
gausiai aukoja geriems tiks
lams ir remia visus savo 
klebono gerus sumanymus.

Mūsų bažnyčia ypač 8 ir 
12 valandomis būna per ma
ža, žmonės nebeturi kur su
sėsti ir turi stovėti pasie
niais. Gal iš priežasties ka
ro, žmonės daug skaitlin- 
giau pradėjo lankyti baž
nyčią.

Nepamirškite: kurie no
rite pamatyti Kristaus Kan 
čios “King of Kings” judo- 
mus paveikslus, bus rodoma 
Verbų sekmadienį 3 ir 7 
valandomis mūsų parap. sa
lėje. Tam reikalui daug dir
ba muz. S. Raila. Pelnas pa
rapijai, kaipo atlyginimas 
už spalvuotus langus prie 
vargonų. Rap.

Gub. Green ragina 
imtis priemonių

Illinoiso gubernatorius 
Green jau kelintą kartą įs
pėja bendruomenes, kad jos 
imtųsi kokių nors priemonių 
dėl automobilių padangų trū 
kūmo. Gubernatorius sako, 
kad darbininkų vartojamų 
automobilių padangos bai-

Kovo 22 d. parapijos sa-

Naujam “kalėjimui”, ku
ris bus įrengtas Didžiosios 
Savaitės Ketvirtadienį pra 
eitą savaitę aukojo sekan
tieji: Kazimiera Šimkevičie- 
nė $10.00, Pranas Šimutis

Agentai areštavo 
Įtariamą vokietį

Federaliniai agentai 
Chicagoj areštavo įtariamą 
vokietį nepilietį ir jo žmoną 
kaip penktosios kolonos na
rius.

Jų namuose padaryta kra 
ta. Rasta daug nacių litera
tūros rankoviaženklių. Ma

gia plyšti. Netoli tas laikas,1 tyt, po apklausinėjimų bus 
kai daugelis darbininkų ne- j pasiųsti Koncentracijos sto- 
teks kuo nuvažiuoti į dar- jvyklon.
bą ir parvažiuoti namo.
Daug darbininkų gyvena to 
Ii nuo fabrikų ir tai tokiose 
vietose, kur nėra jokių vie
šųjų susisiekimų.

Gubernatorius yra nuomo 
nės, kad tai pačių bendruo- 

i menių darbas rasti priemo
nių darbininkams kasdien 
pasiekti fabrikus, kaip jų

V V V V VGAZAS V V V V V

UZGRUDINA PLIENĄ
Vyrai, Metalai 

ir taipgi Medžiaga 
Tikrai Laimės Šį Karą!

Parapijonai pagerbs 
savo kleboną

West Side. — Šiandie Šven 
čiame šv. Juozapo šventę — 
globėjo mūsų mylimo kle
bono kun. Juozapo Dam
brausko, M.I.C., kurio var
dines ir vienerių metų nuo- automobiliai netur5s
pelnus Aušros Vartų para- , T .r 1 dangų. Ir tas yra nepapras-
pijai didingai atžymės sek- .... ,,rj « [tai rimtas klausimas ir ne-madienį, kovo 22 d., para-, , .

• • i (leistinas.pi jos salėj. Kun. Dambraus- _____________
kas yra dar jaunas, bet sa- , i.i •
vo gabumais ir neišsemia LlllCdOOS KdldllKdl 
ma energija yra milžinas.
Jo gražūs ir didingi darbai 
metų bėgyje patys už jį kai-

Nežinomą užpuoliką 
apdaužytas

X Pankausklenė, žinoma 
j Dievo Apvaizdos parapijos 
veikėja, gavo žinią nuo sū
naus iš Sibiro. Rašo, ištrem
tas ten su visa šeima. Pra
šo atsiųsti pinigų.

X Juozapas Rikis, Juo
zapas Bankevičius ir visa 
eilė Juozapų Dievo Apvaiz
dos parapijoj švenčia var
dadienį. Aštuoniolikiečiai 
visus sveikina. Rikiai yra 
žymūs darbuotojai, o J. 
Bankevičius Lanko Armour 
University.

X Gimimo Panelės švenč. 
parapijos salėj, Marąuette 
Park, kovo 29 d. pirmą sy
kį pasirodys Aušros Vartų 
parapijos merginų choras. 
Be to, solo dainuos choro 
solistė Irena Aitutytė ir

Kol kas nežinomi užpuoli
kai smarkiai apmušo Chica
go Waste Materials Mer- mokyklos solistė Loreta Bra
chants Ass’n ekzekutyvį di
rektorių Morton H. Lynn, 
44 m. amž.

Nukentėjusis kaltina vie
nos darbininkų unijos agen
tus.

Ray Skulina buvo
perka'apsaugos bonus | Pa9erbtas

Chicagoj karo laivynan

Pranešimai iš 
pareiškia, jog Bulgarijoje 
pastebėta didelis kariuome
nės judėjimas ir ašies Lai
vyno ir aviacijos pasiruoši
mai prie Graikijos, Kretoje 
ir Dodecanesų salose.

• Kad užtikrinti laimėjimu. Amerika dabar rei
kalauja kodidžiauaioa produkcijos visokių meta
lų dėl karinės medžiagos. Čikagos dirbtuvės ir 
metalurgijos sritvje darhininkai tame dalyke 
kuožirdingiausia kooperuoja.

Plieno kalimo išdirbime didžiausios Stangos 
plieno turi būti suminkštintos snąusdinimui. 
Gazas priduoda reikalinga karšti šiame darbe 
ir vra vartojamas kadangi Lis vra tvrus. ir be 
joki” elementu kurie vra pavojingi plienui ar 
io išdirbime. Garas taipgi vra pagoidauinmas 
kuras iš priežasties to lankstumo — nes ii ga
lima greitai nustatvti kad duotu tikra tempe
ratūrą, lvgu karščio iSdaVinims ir chemikalinei- 
tikra atmosfera, reikalavimai kurie yra būtinai 
reikalingi išdirbime plieno produktų aukštosios 
vertės.

Pagaminimas erazo kaitinimui yra vienas iš 
Peoples Gas patarnavimų plieno dirbtuvėms.
Be to. Peoples Gas komnaniia le’džia pramo
nėms naudotis josios inžinierių štabu kuris vi
sais atžvilgiais vra susipažinęs su išdirbysčiu 
problemomis, metalurgiios darbais ir moka pri
taikinti gazo karštį taip. kad išri&ius visas 
šias problemas.

Peoples Gas kompaniia. per savo gazo išly
dimo departamenta. užlaiko 24-valandu į dieną 
susisiekimą su didžiomis Čikagos plieno pra
monėmis, ir priduoda atsakomingai užtenkamą 
kiekį garinio kuro kaipo dali savo veikimo, ku
rioj sritvi mes esame privilegijuoti prisidėti 
prie griežto pasiryžimo laimėjime šio karo.
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ba. Tą Aušros Vartų para
pijonai aiškiai mato ir gė
risi. Jei mes, parapijiečiai, 
taip vieningai kooperuos?! 
me su savo dvasios vadais, 
kaip per praeitus metus, aš 
esu tikras, kad parapijos 
pažanga ant tiek kils ir jo
sios skolos sutirps, kaip su- 

į Laukus pavasario, sniegas.
Beliko tik pora dienų iki 

rengiamo bankieto mums vi
sa širdimi atsidavusiam kle
bonui kun. Dambrauskui pa-

Chicagos katalikų organi-.
. 110,000-niu savanoriu prnm- zacijos ir pavieniai katalikai i _ _ _ „

daug dirba apsaugos ,bonų 
ir ženklų pardavime ir pir
kime.

Chicago ir Ccok apskri
ties katalikų organizacijų 
moterų divizijos Defense Sa 
vings štabo pirmininkė Mrs. 
Leo Cummings praneša, kad 
Chicagoj 311-oj katalikų pa 
rapijų kuone pilnai pasitvar 
kyta bonų ir ženklų pardavi
mui. Daugiau kaip 150,000

tas Ray Skulina, 17 m. amž 
Jo pagarbai vakar miesto 
centre įvyko paradas. Tūks
tančiai žmonių dalyvavo. 
Daug apsaugos ženklų par
duota.

Namą nuomą 
klausimas

zaitytė.
X Kristaus Kančia ir Ge

novaitės gyvenimas bus ro
domi judamuose paveiksluo
se kovo 22 d. Gimimo Pane
lės Šv. parapijos salėj per 
Labd. Sąjungos 23 kuopos 
rengiamą vakarą. Pradžia 
7:30 vakare. Paveikslus ro
dys fotografas Conrad.

X Kun. K. Barauskas jau 
grįžo iš Rytinių valstybių, 
kur keliose vietose sakė pra
kalbas, vedė rekolekcijas. 
Dabar vėl pradės tęsti dnr. 
“Drauge” savo įdomius per
gyvenimus.

X Juozapa Buzoitė, pa
vyzdinga Dievo Apvaizdos 
parapijietė, dar vis nesvei- 
kuoja. Ji yra nuveikus daug 
gražių darbų. [Vardadienio 
proga aštuoniolikiečiai ją

Chicago mayoras praneša, , 8veikina ir linW 9veikatos. 
kad Offise of Price Adminis 

vaikų parapijų mokyklose tration Washingtone „uodug 
gerbti jo vardinių ir gražių įtraukta ženklų pardavimo niai svar8to už butua nuomų
darbų proga. Mielas para-, programom i kėlimo klausimą. Pranešta,
pijieti-te, ar esi pasirengęsĮ Tomis dienomis vieną die
ir įsigijęs bilietą tame ban-1 ną laikraščio The New 
kiete dalyvauti, jei ne, dar World raštinėse parduota 
laikas, nelauk padaryk tai keturi apsaugos bonai: vie- 
šiandie, rytoj ar poryt, o nas už 10,000 dol., kitas
sekmadienį, kovo 22 d. ben
drai visi gausiai susirinkę 
džiaugsimės mūsų parapijos 
praeitimi ir parodysime sa 
vo gražų dėkingumą malo
niems dvasios vadams, ypač 
klebonui kun. Dambrauskui.

Tikrai būk, nesigailėsi, ir 
aš būsiu. Dr.

1,000 dol., trečias — 750
dol. ir ketvirtas už 500 dol.

Chicagon atkeliama 
federalinės agentijos

1 THE P1OPLES GAS LIGHT AND COKE COM'PANY■ < w r. H 1 / a ą A , m a. r f, i

For Victory... 

U. S. DEFENSE
BONDS
STAM1S

kad admin.stratorius Hen- 
derson į dešimtį dienų pra 
neš savo pažiūras.

Ir senesni savanoriai 
bus priimami

Iš Washingtono praneš
ta, kad karo departamentas 
nusprendęs armijon priimti, 
savanorius iki 45 m. am-

Pranešta, iš Washingtono žiaus imtinai. Iki šioliai sa- 
Chicagon bus atkelta vidaus vanoriais buvo priimami tik 
departamento trys agentijos iki 36 metų amžiaus vyrai.
su 960 tarnautojų. Šios agen | ---------------------
tijos yra: National park
Service, Fish and wild life 
Service ir Office of Indian 
affairs.

Čia jos atkeliamos, nes 
Washingtone nėra vietos.

Antradienio vakarą taver- 
no priešakyje, 4321 So. Hal
sted gat., susivaldė keletas 
jaunų vyrukų ir vienas jų, 
Robert Bonnett, 19 m. 
amž., nušautas.

X Leonardas Čepulis, vien 
turtis sūnus žinomų Town 
of Lake veikėjų, kovo 30 d. 
liuosnoriai išvyksta į U. S. 
marynus. Jis yra baigęs A- 
merioan College fizikos mo
kytojo skyrių. J. Čepulienė 
yra Moterų Sąjungos cent
ro valdybos vice pirm., ną- 
rė DKK ir veikėja kitų drau 
gijU-

X Ona Kasputienė, nors 
gyvena toli — 7645 So. San- 
gamon St., tačiau artimai 
susirišus su šv. Kryžiaus 
parapija ir draugijų veiki
mu. Šiomis dienomis buvo 
suruošus puotą kalėdnin- 
kams. Ona Kasputienė yra 
žymi rėmėja katalikiškos 
spaudos ir kat. įstaigų. Toks 
buvo ir pernai miręs jos 
vyras.

X A. Venslauskienei, Die
vo Apvaizdos Parapijos Jau 
nų Moterų Draugijos pir
mininkei, vadovaujant kovo 
15 d. draugija buvo suren
gus vakarą vietos seserų 
reikalams. Pelno padaryta 
apie šimtas dol.

X South Chicago armija, 
Dėdės Šamo kariuomenėje, • 
kaskart didėja. Gauta žinių, 
kad greitu laiku išvyks Juo
zas B. Church, Jonas F. Gri
gelis, Charles A. Maniakas, 
choro narys. Juozas Saka
lauskas ir Juozas Stanaitis, 
parapijos komiteto narys. 
Maža šv. Juozapo parapija, 
tačiau ir savo dalį atlieka 
kariuomenėje.
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