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i;, “and tfiat goverament ot

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Gen. Mac Arthur Planuoja Ofensyą

kumpai
Jon. Vaiva.

Japonų kapai.

Vokiečiai veda
Hitleris paskelbė, jog jis
tikisi sumušti sovietų ka
riuomenę ateinančią vasarą. japonų atakas.
PAVASARIO

OFENSYVĄ

Kiek anksčiau buvo plačiai
kalbama apie vokiečių pa
vasario ofensyvą, apie ku
rią dabar labai mažai kal
bama.
Ar Hitleriui pavyks Mas
kvą paimti — vienas klau
simas, bet kad vokiečių
ofensyvos galima tikėtis šį
pavasarį — netenka abejoti.
Nebent rusams pavykti pra
vesti tikrąją ofensyvą pir
ma.' Tačiau tuo šiandie ten
ka paabejoti.
BALKANAI

Šiandie plačiau pradeda
ma kalbėti apie galimus
ašies žygius į Mažąją Aziją
ir šiaurės Afriką. Žinoma,
pro Balkanus ir Turkiją.
Tai antroji Hitlerio pavasa
rio ofensyvos galimoji link
mė, kurios, reikia pažymėti,
neapleido nepastebėję ir są
jungininkai.
Paskutinieji
pranešimai
duoda suprasti, jog į šiaurės
Afriką ir Mažąją Azija at
vyksta ir Jungtinių Valsty
bių kariuomenės, kuriai, ma
tomai, bus pavesta parengti
tvirtoves ir sustiprinti esa
mas britų pajėgas.
NACIV BĖDOS

U

Australijon be perstojo plaukia aviacijos

SOLOmOn

Melbourne, kovo 19 d. —
ISLANDS
Paskutiniuoju laiku paskelb
ta sensacingi pranešimai,
jog vokiečių misionieriai va
dovauja japonų invazijai
Naujoj* Gvinėjoje.
Pranešimai iš Port Mores
by, pietinėj Gvinėjoj, skel
TOWNSVILL
bia, jog vokiečių misionie
riai ir jų nacifikuoti vietos
gyventojai nurodo japonams
("Draugas" Acine telephoto)
Sąjungininkų lakūnai tomis dienomis kai plotuose Pacifike sunaikino japonų 23
kelius ir vadovauja jų inva
zijai šiauriniu Gvinėjos pa laivus, kurių tarpe būta 12 karo laivų. Tas 'tlikta Salamaua apylinkėse (1); savo
kraščiu.
. S. destroyeris sunaikintas Javos saaisuorėžtu japonai atakavo Solomon salas (2);
se dokuose, kad jis netektų japonams (3).
Suimta nacių vėliavos

Pranešama, jog vokiečiai
palaikę slaptą radio stotį ir
dirbtuvę, kurioje buvo ga
minamos nacių vėliavos ir
svastikos. Visa tai buvę jų
misijų namuose prie Finschhafeno ir Alexishafeno.
Paskutiniuoju laiku aus
tralai sunaikinę vieną radio
siųstuvą ir suėmė virš 400
nacių vėliavų.
Sakoma, jog misionieriai
veda japonus į vakarus nuo
Lae, rytiniu pakraščiu. Tuo
matomai manoma užimti vi
są eilę gerų aerdromų, nors
tai gali išsivystyti ir atako
mis į pietus, Port Moresby
linkui.

Šiandie
kažkodėl labai
daug kalbama apie galimus
sukilimus Vokietijos kariuo
menėj ir labai daug dedama
į tai vilčių. Tačiau atrodo,
jog daug daugiau vilčių ga
lima dėti į galimus viešus
sukilimus vokiečių okupuose
kraštuose. To ir pats Hitle
ris kaip tik labiausiai bijo
si ir tik dėl to jis net ir
taip vadinamuose protekto
ratuose turi laikyti palygi
namai didelį kariuomenės
skaičių.
Pavyzdžiui, vien tik Čeko
Slovakijoj vokiečiai turi lai
kyti savo saugumui 250,000
kariuomenės,
Norvegijon
esą pasiųsta apie 200,000 ka
riuomenės ir nemažiau oku
pacinės kariuomenės yra ir
kituose kraštuose. Taip, tai
gal rezervinė kariuomenė ir
dar neparuošta karui, bet
tai vis jėgų išsėmimas. Ir
kas gali įvykti, jei kurią
dieną tektų šią kariuomenę
iššaukti frontan?
AUSTRALIJOS
PASIRUOŠIMAS

A*

RUOŠIASI OFENSYVAI IR PASIŽA
DA IŠLAISVINTI FILIPINUS.V

Nuskandino

jugoslavų

krovinių laivą.
Lewes, Del., kovol9 d. —
Laivyno ketvirtasis distriktas šiandie paskelbė, jog
kovo 13 d. dienos metu At
lanto pajūryje submarinas
nuskandino
Jugoslavijos
5,402 tonų krovinių laivą
Trepca.
Su laivu žuvo keturi įgu
los nariai. Išsigelbėjusieji
pareiškia, jog laivą atakavc
vienas didžiausių submarinu
ir matomai vokiečių. Subma
rinas neapšaudė jūrininkų
gelbėjimosi laiveliuose.

Londono laikraštį.

Rusai užėmę
Pabalčio dalį.

Londonas, kovo 19 d. —
Oficialieji sluogsniai šiandie
pareiškė, jog vyriausybė įs
pėjusi Londono
laikraštį
Daily Miror, kad jis būsiąs
sulaikytas, “jei ir toliau
spausdins neatsakingas ži
nias, kuriomis norima šukei
ti opoziciją sėkmingam ka
ro vedimui”.
Šie sluogsniai pabrėžia,
jog protingas kriticizmas
esąs pakenčiams, bet ben
drieji pareiškimai, kurie tu
ri tendencijos suardyti ka
riuomenę ir blogai nuteikti
visuomenę yra tikrai neleis
tini.

Maskva, kovo 19 d. —
Sovietų partizanai pranešę
šiandie Pravdai, kad jie at
siėmę iš vokiečių apie 6,000
kvadratinių mylių vokiečių
užfrontėje Leningrado fron
te. Pranešimas pareiškia,
jog partizanų pajėgos esan
čios tokios stiprios, kad
vokiečiai neįstengia jų su
mušti.
(Nors komunistų laikraš
tis ir neįvardina užimtųjų
vietų, bet tektų manyti, kad
turi būt kur nors Estijoje.
Ir šeši tūkstančiai mylių bū
tų trečdalis Estijos).

Nekeis nusistatymo

Reikalauja antro fronto

Laikraščio redakcijos di
rektorius H. G. Bartholomew šiandie pareiškė, jog
vidaus sekr. Morrison įspė
jęs laikraščio savininkus,
kad laikraštis būsiąs užda
rytas, jei -nepakeis savo nu
sistatymo.
Bartholomew pareiškė ne
abejojąs, kad šių žygių bus
imtasi, nes laikraščio nusis
tatymas nebūsiąs keičiamas.
t

Tuo tarpu šiandie sovietai
vėl prabilo į Jungtines Vals
tybes ir Angliją, kad būtų
atidarytas antrasis frontas
prieš vokiečius.
Anglų kalba spausdina
mos Moscow News pareiš
kia, jog ofensyvą yra būtina
ir ji galėtų išspręsti karo
laimėjimą, o ne Hitleris.
Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog vokiečiai siunčia
kariuomenę ir darbininkus
Olandijon, kad sustiprintų
sąsiaurio frontą.

Australų ministras
britų kabinete


Berlynas, kovo 19 d. —
Godingas pasakė Vokieti
jos ūkininkams kalbą, ku
rioje jis ragina apsiprasti
sa svetimšaliais karo belai*
viais, kurie turi dirbti Vo
kietijos laukus. Duodama su
prasti, kad trūksta darbo
rašėm, Pajėgų.

Mes jau anksčiau
kad iš gen. Mac Arthur ste
buklų tikėtis negalima. Ko
galima tikėtis tik geresnio
karo reikalų supratimo ir
greitesni pasirengimo ofensyvai. Matomai Mac Arthur
pats tai geriausiai supranta
ir tai ofensyvai skubiai ruo
šiasi. Bent taip atrodo iš
pranešimų.
Tos galimos ofensyvos
teks palaukti, nes Australi
jos paruošimas ims laiko.
Iki šiol Australija pastovios
kariuomenės neturėjo. Jop
kariuomenę iki karo sudarė
tik kelios dešimtys tūkstar
čių. Palyginamai ir vadovy
bės skaičius buvo mažas ir
aviacija silpna.

Gali uždaryti

Londonas, kovo 19 d.
—
Anglija
prasilenkama su įsigyvenusiomis tra
dicijomis šiandie pirmą kar
tą paskyrė
Richard G.
Casey, Australijos ministerį
Washingtone, valstybės miINVAZIJA
nisteriu atstovauti karo ka
Tačiau tikėti ir bijotis ja binėtą Mažosios Azijos ir
ponų invazijos Australijon, Afrikos zonoje.
pilna to žodžio prasme, irgi
Oficialieji sluogsniai pa
neatrodo labai galima. Pir reiškia,
jog Casey pirmiau
miausia Australijos apgy sia baigsiąs
ventosios vietos yra pietuo Washingtone su pasitarimus
nesenai at
se ir šiaurės siauram pa vykusiu Australijos
kraštyj, o tarp jų nepereina ir vyksiąs Londonan atstovu
iš kur
mos girios ir dykumos. Var
gu ar joponai bandys oku jis bus pasiųstas į Kairo,
puoti Australiją, būdami Egipte.
taip toli nuo savo bazių. - Churchillas šio žygio ne
Tačiau labai galima, kad paaiškino, bet britų spauda
pamatuoja
japonai pabandytų užimti šį paskyrimą
Australijos šiaurines bazes, Londono susirūpinimu Aus
kad tuo būdų sutrukdytų bet tralijos nusistatymu kreip
kokius sąjungininkų planus tis pirma į Washingtoną, o
bombarduoti japonų bazes. 1 ne į Londoną.

Atakavo japonų
bazes prie
Australijos.
Melbourne, kovo 19 d. —
Sąjungininkų aviacijos pajė
gos sunkiai sužalojo japonų
didįjį kruzerį Rabaul uoste,
New Britain saloje. Kitos
sąjungininkų aviacijos pajė
gos pravedė atakas įvairio
se japonų užimtose bazėse.
Tuo tarpu japonų bomba
nešiai atakavo šiandien Port
Moresby ir Australijos šiau
rės uostą Darwin.
Tačiau abiejose vietose
japonų padaryti nuostoliai
esą labai menki. Darwin uos
te japonai savo atakas dau
giausia nukreipė į gyvena
mąsias miesto dalis.
Siantiago, Chile, kovo 19
d. — Užsienio ministeris pa
skelbė, jog ašies diplomatai
atsiprašę už nuskandinimą
Chffes laivo Tolten.
ū

Hitleris, generolai
rengias ofensyvai.
Bernas, Šveicarija, kovo 19
d. — Šveicarijos spaudos
pranešimai iš Berlyno pa
reiškia, jog Hitleris atšau
kęs tarnybon beveik visus
aukštesniuosius karininkus,
kurie rezignavo ar buvo pa
šalinti pereitą žiemą, kad
jie padėtų suplanuoti ofen
syvą Rusijon, kuri netru
kus prasidėsianti.
Sakoma, jog tarp kitų yra
feldmaršalas von Brauch
itsch, kurio
vietą užėmė
pats Hitleris po nepavyku
sio žygio Maskvon pereitą
gruodžio mėnesį. Kiti įvar
dintieji yra maršalai von
Rundstedt ir von Bock.
Pasitarimams taip pat
esąs pakviestas iš šiaurės
Afrikos maršalas Rommel.
Pranešimai pareiškia, jog

ir kitokie karo reikmenys, kariuomenė.
Melbourne, kovo 19 d. —
Šiandie vyriausias sąjungi
ninkų karo pajėgų vadas
pietvakariniam
Pacifike,

Balandžio 27
M metų
vyrų draftas.
Washingtonas, kovo 19 d.
— Prezidentas Rooseveltas
paskyrė balandžio 27 dieną
registracijai vyrų tarp 45
ir 64 metų amžiaus.
Tuo tarpu kiek anksčiau
pranešta, jog planuojama su
registruoti visus Jungtinių
Amerikos vyras tarp 18-19
metų ir 45-64 metų am
žiaus balandžio paskutinio
siomis savaitėmis.
Tuo tarpu kongrese pla
nuojama pravesti įstatymą,
pagal kurį būtų leidžiama
kariniai apmokyti vaikinus
tarp 18 ir 19 metų, kad jie
galėtų būti imami kariuo*
menėn spėję sulaukti dvidešims metų.
Drafto direktorius brig
gen. Lewis B. Hershey pa
reiškė, jog darbininkai bus
šaukiami karo dirbtuvėse.

Burmoje britai

Sunaikino 25
japonų orlaivius
New Delhi, kovo 19 d. —
Britų komunikatas iš Bur
mos fronto šiandie pranešė,
jog amerikiečiai lakūnai sa
vanoriai ir britų kaunai
šiandie galėjo sunaikint 25
japonų orlaivius atakose ant
japonų užimtų aerodromų
pietinėj Burmoj.
<
•
Washingtonas, kovo 19 d.
— Karo departamentas šian
die paskelbė, jog Amerikos
kariuomenės Įeit. gen. J.
W. Stilwell paskirtas vadu
Kinijos 5-tajai ir 6-tajai ar
mijai, veikiančiai su britais
Burmoje prieš japonus.
Trumpas komunikatas pa
reiškia, jog šį paskyrimą pa
daręs Kinijos gen. Chinag
Kai-shekas. Gen. Stihvell
Kinijon atvyko prieš kelias
savaites, kur jis buvo gen.
Chiang Kai-sheko štabo vir
šininku.
šie pasitarimai jau vyksta
ir juose aptariama kaip vi
sas pajėgas sukoncentruoti
rytų fronte ir galimai pra
vesti netikėtas atakas Libi
joje.

turėjo pasitraukti.
Mandalay, Burma, kovo
19 d. — Atrodo, jog japo
nams užėmus Irrawaddy slė
nį, netrukus turės prasidės
kovos už Prome kelią, kuris
valdo Burmos Yenanyuang
aliejaus laukus.
Reuters pranešimai pa
reiškia, jog iš neoficialiųjų
šaltinių sužinota, kad bri
tai pasitraukė iš Tharrawaddy, kuris yra šešiasde
šimt mylių į šiaurę nuo
Rangoono ir beveik pusiaukelyje į Prome.
Prome pozicijų gynimui
nebėra jau natūralių barje
rų. Tiktai gegužės mėnesio
viduryj aplinkui esančios
pelkės patvinsta, bet dabar
jos visai sausos.
Kitos japonų kariuomenės
pajėgos vyksta Toungoo
miesto linkui.

Brazilijoj suimta
nacių vadas.

Rio de Janeiro, kovo 19
d. — Brazilijoj, pagreitinus
penktosios kolonos narių su
iminėjimą, suimta Otto
Brautzek, kuris esą vokiečių
kariuomenės karininkas “vo
kiečių partizanų svetimuose
kraštuose nacių draugijos
Roma, kovo 19 d. — Italų viršininkas”.
radio skelbia, jog ašies avi J
Brautzek ir kiti du vokieacija pradėjo smarkias ata I čiai suimti Parahyba valsti
kas Maltos Saloje.
| joj, kurios pakraščiai yra

gen. Douglas Mac Arthur
davė aiškiai suprasti, jog jo
svarbiausias tikslas kaip g a
Įima greičiau sudaryti puo
lamąsias pajėgas, kad jis g
lėtų sunaikinti japonus ir
tuo pačiu laiku išvaduoti
savo apsuptąją kariuomenę
Filipinuose.
Gen. Mac Arthur savo pla
nūs pareiškė savo senam
draugui ir dabar Amerikos
ministeriui Naujajai Zelandi
jai brig. gen. Patrick Jay
Hurley, kuris spaudos kon
ferencijoj pastebėjo, jog iš
gen. Mac Atrhur jaučiasi
laimėjimo dvasia ir jog jis
aiškiai pabrėžė “tebesąs Fi
lipinu situacijos vadas ir pa
sitiki vėl būsiąs Filipinuose .
Parama plaukia

Savo pasitarimuose
su
gen. Mac Arthur, Hurley
patiekė sąjungininkų vadui
bendrą ir pilną vaizdą nuo
latinai plaukiančios Austra
lijon karo pajėgų ir mašine
rijos paramos.
Spaudos atstovams gen.
Hurley pareiškė negalįs pil
nai paskelbti Mac ArthuPO
planų, nes jie turi būti lai
komi karine paslaptimi, bet
jis pažymėjo, jog šie planai
jau pradėti vykdyti.
Geriausi lakūnai, orlaiviai

Aviacijos
viršininkas
gen. Brett pareiškė, jog
kiekvienam Amerikos bombanešiui yra apmokinta trys
įgulos, bet, pasak jo, reikia
manyti, kad ir autsralams
teks valdyti amerikiečius
bombanešius.
Jis taip pat pabrėžė, jog
nemažindamas japonų lakū
nų sumanumo jis turįs pa
žymėti, kad sąjungininkų
lakūnai yra daug geresni ir
turi geresnius kovos orlai
vius.
Tikimasi, kad gen. Mac
Arthur pareiškimas spaudai
bus paskelbtas rytoj.

Vokietijoje mažta
maisto reikmenų.
Londonas, kovo 19 d. —
Reuters šiandien paskelbė,
jog Berlyno radio pranešęs,
kad nuo balandžio 6 dienos
maisto daviniai Vokietijoje
bus sumažinti.
Radio paskelbęs, jog bus
sumažinta duona, riebalą,
ir mėsa, bet tai paliesią tik
normaliuosius
vartotojus,
apie 40 nuošimčių gyvento
ju-

Brazilijos rytinėse sienose,
pas suimtuosius, pasak po
licijos, rasta inkriminuojan
čių popierių, kurių tarpe
“špionažo planai, valstybės
vokiškas žemėlapis ir už
draustos fotografijos”.
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PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

Penktadienis, kovo 20, 1942

'TI. Katijonų misijos

AMEKHAIEčlAMB AI STRAIJUOJE

Chester, Pa. — Aušros
Vartų parap. bažnyčioje —
nuo 23 iki 29- kovo — kun.
Adomas Markūnas, MI.C.
tievekuul, GIho — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 18 iki 22 d. (jaunimui)
— kun. Antanas Ignotas,
I M.I.C.

dusime. Tų nenumeskite, bet
visuomet ateidami į bažny
Praeitą sekmadienį pas čią atsineškite ir visi giedo
nesisarmatykite.
kelbė kolektą nuo karo nu- kite —
kentėjusiems ir Sibiro ty “Kas gieda — du syk mel
ruose badaujantiems. Bus džiasi“.
daroma kitą sekmadienį baž
nyčioje.
Svarbu mokyklos vaiky

Pasidairius Aolink

motinoms. Nuo kai kurio lai
po ko pa^bėta, kad daugelis
Velykų planuojamos įvai-' vaikų ueateina
mišių ir
rios darbuotės. Sv. Pranciš- 3U8įvįiĮuoja į mokyklą. Vaikaus vienuolyne būsią kozy- I
nusiskundžia) kad mariavimas vienuolyno naudai. mė nepažadino“, kad “ma
Vienuolyno rėmėjai ir Moti- mė šį rytą pramiegojo...“
tinų kliūbas rengia lošimus Tai labai negerai — tai blo
šv. Kazimiero aukštesnės gas ženklas, kad mamos
mokyklos reikalams. Cho- I pramiega ... Mokyklai neparas ruošia savo parengimą. | deda vaikų auk|ėti jų nepa.
Parapijos komitetas ruošia ragijla prie gerQ gui baž.
Kiaušinių Vakarienę. Atro-| nyčioje pamaWos. o
do bus daug sujudimo po didžiau3j larmą kelia apie
Velykų.
bažnyčią besigainiodami su
“pištalietais“,
SvetimtauKuo. Skripkus, seserų ka- I
mus apjuokia. Pamaidų
pelionas. anądien mūsų au ; metu vaikai turttų su makštesnėje mokykloje nutrau mėmis būti bažnyčioje ir
kė įvairius mokinių paveik- j
giedoti
sius metinei aukštesnės mo
kyklos knygai.
Raudonojo kryžiaus lietu
Bendras bažnyčioje giedo vių skyrius susirenka užtarjimas. Kitą nedėlią prieš Su ninkais po Šv. Antano pa
mą su “Pulkim ant kelių“! maldų, mūsų svetainėje. Mo
mūsų bažnyčioje prasideda , terys ir merginos visos būki
tikras bendras giedojimas, te tenai. First Aid pamokos
Visi įneidami į bažnyčią bus paskelbtos vėliau, kaip
gaus lapelį su giesmėmis, tik gausime mokytoją. Dar
kurias per mišias ir kitas bo daug, o darbininkų mapamaldas visi bendrai gie- žai.

East Side
Šv. Jurgio Parapijos Rė
mėjų Moterų Klubo susirin
kimas įvyko kovo 11 d., baž
nyčios svetainėj. Susirinki
mą su malda atidarė pirm.
kleb. kun. J. Čižauskas. Rištininkė S. Bukšaitė perskai-j
tė pereito susirinkimo nuta
rimus, kurie buvo priimti.

kun. K. Rėklaitis, M.I.C,

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
Detroit, Mich. — Šv. Pet cento par. bažn., bal. 10 —
ro parap. bažnyčioje — nuo 12 d. — T. Justinas Vaškys.
kovo 27 iki 29 dd. kun. Vin
Amsterdam, N. Y. — šv.
centas Andriuška, M.I.C.
Kazimiero par. bažnyčioje,
Detroit, Mich. — Šv. Jur gegužės 10 — 17 d. — T.
gio parap. bažnyčioje — Justinas Vaškys.

uraugae

l^iepUOtO)

nuo kovo 29 iki balandžio
Nepirk to, ko nereikia,
5 d. — kun. Vincentas An nors ir pigiausiai gautum.
driuška, M.I.C.

Onos parap. bažnyčioje —
nuo kovo 30 iki balandžio
5 d. — kun. Adomas Mar
DANTISTAS
kūnas, M.I.C.
1446 So. 49th Court, Cicero
Brockton, Mass. — Šv. RoAntradieniais, Ketvirtadieuiais
Penktadieniais
Roko parap. bažnyčioje — Valandos:ir10-12
ryte, 2-ti, 7-9 P. M.
nuo kovo 23 iki balandžio 3147 S. Halsted St., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
5 d. — kun. Jonas Jančius,
ir Šeštadieniais
M.I.C.
Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. P. ATKOČIŪNAS

J. Čižauskui jo vardo die- field, III., kuopą, kuri, gir
noj. Dovaną įteikt išrinktos 1 dėjau, nutarė įsigyti U. S.
raštininkė S. Bukšaitė ir iž vėliavą ir ją iškelti kiekvie
nam susirinkime. Gražus
dininkė H. Raubienė.
Sekantis susirinkimas į- sumanymas ir vertas, kad
vyks bal. 8 d., 7 vai. .vaka visos kuopos juo pasektų.
Ona Aksomaitienė,
re. Po susirinkimo bus kau
narė 54 kp.
liukais lošiama ir margu
Daugiau ašarų išverkia
čių balius. Dovanas lošimui
ma teatruose, negu bažny
žadėjo kun. J. čižauskas,
Kas kalvėje dirba, tas čiose.
A. Balkienė, S. Bukšaitė, J. kalviu tampa.
Medinienė, A. Savickienė,
Moteris ir vyras apsvai
Šileikienė, A. Juodsnukaitė,
gina jauną ir seną.
Vidugirie'nė.
Portugalų patarlė
Naujų nutarimų nebūta
O. D.
susirinkimas baigtas malda.
Po susirinkimo lošta kau
AKIS IŠTIRINEJA
Būkite malonūs
liukais.
Raštininkė AKINIUS PRITAIKINA

Šiomis dienomis Detroite
lankosi Motina Dovydą, Šv.

DR. SELMA SODEIKA,

AKIMS!

SAVO

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, ŪUnois
(Prie kampo Laka St)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, UL
TeL: Cicero 7681

INV'TEV me Aj-ohc Fok a ripe in HlS Nb'aZ j /
Fi ANE - T?u-r
EP«Th - l'M TęrAu.L.Y'
TmEV'^e
DamC-E.t?ou

Jack

.S©

S

Alvitas laiškas
Michigan vai.
Mot. Sa-gos kuopoms

DR. T. DUNDULIS
svounuiHo ui svrojuuL&e
4157 Archer Avenue

Tik rless por* *klq visam rrrsnlmal. Saugokit jas. leisdami
lūekaamlnnott Jm mnilkniiairlsusis
metodą, kuris rertllmo moksle*
(Ml satelktL

M MORAI PA1

Dr. John J. Smetana

DR. J. J. SIMONAITIS

Turint apskritį sąjungiečių veikla būtų didesnė, na
PHYSICIAN AND SUROEON
šesnė. Kodėl tas darbas —
4645
So. Ashland Avenue
suorganizavimas apskrities,
OFISO VALANDOS:
vis vilkinamas? Michigan
Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak.
vai. turime tik keturias kuo
Nedaliomis pagal sutartį.
pas: tris Detroite ir vieną Office tai. YARds 4787
Grand Rapids, Mich. O ga- Nara,J
PBGspeet 1910
...
u-..
•
u
•
i
Tel
YARds
įl
ietų būti dvigubai tiek.
Reg . KRNwood 6107.
Aš apsiimsiu pagelbėti j
.
.
sutverti apskritį, jei bus at-

DR. STRIKO

DR. A. J. BERTASH

Prie progos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

komplimen- ofiw vaI. nn. 14; nM

tuoju Moterų Są-gos Spring-

1—4 ir 6:30—8:30 vakare

756 VVest 35th Street

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

JOh
dabar
gulite
plikti
\| no
atba
dvigubinio regėjimo akinius, pritaikin
tu*
gražiausiuose
frėmuoMo.
nu
akių
lA«gz.aniinn\llmu
viską
už tiktai...................
AKCVVAY
AKINIAI.
viso
SilOOO
No UMfcžlau — nedaugiau
•pIU.LFV

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not

Ino.

230 S. Halsted St., prie Jackson
Tol.: MONroe 2734. JM4*Akoi1H11
Atsineftkite A) skelbimą Ir gausite
dykai C. C. Ey« Glass Cleamng
Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akintus
atsako mingai ui
prieinamą kainą,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS 3088

DAKTARAI
TaL 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. CANal 5969

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

2158 West Cermak Road
Ofiso teL OANal 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0
Seredoj pagal sutartį.

Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
Res. tel.: HBMloek 3160
Tek YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartu
Telefonas:

HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidenoija:

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

2017 So. VVestern Avė.
Tel. CANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tel..................... VUtginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Treėiad. ir Sekmad. tik susitartus

Dr. J. J- Smetana, Jr.

6757 So. Westem Avė.

1801 8b. Ashland Avenne

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak T IU I
Nedėlilmia pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANal 4796

4729 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:

Kampu lt-tos
Teistoms OAMAL 06M — Chtosce
OFISO VALANDOS
TuihM StOO a. m. Iki •
e. as.
Treū. Ir SeM: t:M s. m. iki
T?se B. m.

DR. A. W. PRUSIS

6924 So. Westoni Avė.
Chieago, Al.
OFISO

VALANDOS:

TsL OANkl 8122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS

H

CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
». v

Valandos: 1—3 popiet ir 7—s
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfomta Avė.
TsL LBPnblic 7868

DR. CHARLES SEGAL

ŪR. PETER J. BARTKUS

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chieago, UL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 8
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.
TeL Cicero

1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. H Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 2:06 iki 5-.00 vai. po piet ir
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
nuo 0:30 iki 9:00 vai. vakare.
Rea. 6958 So. Talman Are.
ir pagal sutartį.
Trečiadieniaia ir šeštadienio vaka Res. 1625 So. 50th Avenue
Ros. TeL GROvehill 0617
rais pagal sutartį.
Office tel- HEMlock 4848
TsL Cicero 1484

Ar ne laikas pradėt or
ganizuoti Michigan vai. Mo
terų Sąjungos apskritį? Šį
klausimą esu iškėlus per M.
S. 54 kp. prieš keletą metų GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
seime, kuris užgyrė. Praei
Vai.: 2-4 ir 7—0 vak.
tam seimui vėl buvau pa Ketvirtad. ir Nedėlicunia stisitarui.
siuntus laišką.
2423 West Marąuette Rd.

sikreipta.

LljETUVIAI

Jersey City, N. J. — Šv.

A. Balkienė, A. Savickienė,
Antanina ir Mykolas Ba
M. šalaševičienė. Tikietai
bus iš anksto parduodami. ronai susilaukė sūnaus, ku
riam duotas vardas Myko
Įžanga vakarui 35c.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
las.
Klubas paskyrė dovaną
Telefoną*: HEMLOCK 020L
O fįso tel. VTRginia 9036
savo pirmininkui, kleb. kun.
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

THAT’S LITE
AFKA»‘P"To C.o UF

a.oiue

Patrankos ir visokia karo medžiaga kraunama į lai
vą siųsti į Australiją amerikiečių kariuomenei (Official U. S. Navy photo).

į klubą: Justina Karpšlienė dami ją savo tarpe.
ir M. Jurgelaitienė.
Nutarta rengti “bunco” Pranciškaus vienuolyno vir
Vakarienės komisija M.
bal. 19 d. Į komisiją įėjo: šininkė.
Eizonienė ir S. Priežgintienė išdavė raportą. Vakarie
nė pelno davė $262.15. Ra
portas priimtas delnų plo
jimu. Komisija dėkojo vi
soms narėms už gražų pa
sidarbavimą ir aukas vaka

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

Brooklyn, N. ¥. — Šv.
Jurgio par. bažnyčioje, ko
I Motinos Sopulingosios par.
vo 23 — bal. 5 d. — T. Jus
1 bažnyčioje — nuo kovo 22
tinas Vaškys.
d. iki 29 d. — kun. Petras
Montreal, Kanada — Šv.
Malinauskas, M.I.C.
Kazimiero
par. bažnyčioje
Providence, lt. I — Šv.
Kazimiero parap. bažnyčio kovo 29 — bal. 5 d. — T.
je — nuo kovo 22 iki 29 — Juvenalis Liauba.

rienei. Pirm. kleb. kun. J.
Čižauskas taipgi dėkojo klu
bui už gražias pasekmes ir
parėmimą parapijos.
Klubas paskyrė dovaną
M. Krivickienei kuri dau
giausia išpardavė tikietų
vakarienei. M. Krivickienė į Šv. Jurgio bažnyčioj, mi
paklojo $103, susirinkime sijos prasidės Verbų sek
už tikietus, ir tai dar buvoi madienį. baigsis Velykose.
ne visi sugrąžinti. Klūbas: Misijas ves marijonas.
tikrai įvertina Krivickienės

Dvi naujos narės įsirašė darbuotę ir džiaugiasi turė

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

Hacdson, N. J. — Dievo

Šnektos girdėtis, kad

B DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

tivų
misijos 1942 m.

DR. A. JENKINS

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4031 So. Ashland Avenue
TeL YARds 0994
Rez. tek PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną.
TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524

Emergency — call MII)way 0001
Kea. — HKMIock 1643.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 VVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6737

Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. v&k.

OFISO VALANDOS:

2408 West 63rd Street

Namo tai afonas VTRginia 9421

TaL OANal 0267
Rea. M.: PROspect 6659 Rez. TeL LAFayette 0094

Ofiso ir Ree. TeL: LAFayette 7020

DR. P. Z. ZALATORIS DR. EMtLY V. KRUKAS dR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencįja: 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet
A iki 0 vaL vakar*.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS .

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Geriau su teisybe laimėti Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
priešininką, negu su melu Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
draugą.

Dr. V. Kudirka

Nedaliomis Pagal 8usltarimą

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien, Iakiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popl«t Ir nuo 7 Iki
»:S» vai. vakarais
Sekmadieniai* P«<ul Rualtarlm%.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
Dvejos laidotuvės
Kovo 9 d. vakare mirė
viena seniausių gyventojų
mūs parapijoj — Rozalija
(čiplienė) Dirdienė, 79 m.
amžiaus. Kovo 13 d., 9 vai.
ryto buvo gedulingos pamal į
dos už velionės sielą. Pa-;
maldas atliko klebonas kun. j
J. Lipkus. Palaidota Mt. Cal-Į
vary kapinėse. Laidotuvėms
patarnavo laid. direk. Albert
Alt ir sūnus.

Velionė išgyveno čionai
virš 60 metų. Po pirmų vy
ru buvo Čiplienė. Pasiliku
si našlė su keletą vaikučių
ištekėjo už Kazimiere Dir
do, kuris prieš kelis metus
mirė. Abu buvo pavyzdingi,
duosnūs, parapiją rėmė kiek,
galėdami. Išaugino didelę
šeimyną: 4 sūnus ir 4 duk
teris: Adolph čiplis, Pitts
burgh, Pa.; Felix Čiplis, In.
dianapolis, Ind.; Stephen
Čiplis, Detroit, Mich., ir Edward DirtLa čionai; Mrs.
Jos. Mikelaitis, Mrs. Walter
Burman, Mrs. Anthony Gel-Į
wich, čionai, ir Mrs. Louis
Dressler, Detroit, Mich. Pa
liko taipgi 17 anūkų ir 10
pro-anūkų. Velionė priklau
sė prie Moterų Gyvojo Ro
žančiaus Švento dr-jos. kuri
gražiai patarnavo kaip na
muose, taip ir bažnyčioj.

Kovo 12 d. mirė Vincas
Kvietkauskas, (Flowers) 35
m. amžiaus, sirgęs vos ke
lias dienas. Gedulingos pa
maldos už jo sielą buvo 9
vai. pirmadienį. Pamaldas
atliko vikaras kun. J. Winikaitis. Palaidotas ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parapijos ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi laid. direkt. Stanley ir
Bernard Barto (tėvas ir sū
nus). Velionis paliko dide
liam nuliūdime senus tėvus
Joną ir Antaniną Kvietkaus
kus, dvi seseris: Mrs. Jo
seph Sherwin ir Anne Flowers, čionai; taipgi 3 brolius,

Edvvard ir Anthony, Detroit,
Mich., ir Joseph, čionai.

Vardinės
ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos mokyklos seserys -mo
kytojos ir vaikučiai ruošia
si prie programos pagerbi
mui mūs klebono kun. Juo
zo Lipkaus jo vardadienio
proga, kovo 19 d. Programa
bus sekmadienį, kovo 22 d.,
šv. Jurgio dr-jos svetainė
je. Būtų labai malonu ma

tyti visus parapijonus tą
vakarą pagerbime klebono,
tokiu būdu parody tumėm
prielankumą savo sunkiai j
dirbančiam dvasios vadui.
Jo pastangomis • daug nu
veikta, daug parapijos sko
los atmokėta ir daug kas
naujo įvesta. Praeitais ke
liais mėnesiais jo rūpesčiu
mūs bažnyčia atnaujinta.)
Dabar ja žavisi ne tik para-’
pijonai, bet ir svetimi.
Visi dalyvaukim klebono
pagerbime. Pasveikinkim jį
vardadienio proga. V.M.K.,

CLASSIFIED
i

Jeigu taptų bilium, tarp
kitų dalykų, jis paliuosuos
nekurias ateivių klases nuo
dabartinio natūralizacijos įstatymo raštingumo reika
lavimų. Tai pageidaujamas
dalykas tūkstančiams senes
nių nepiliečių, kurie manė
kad jie niekad negalės tap
ti Amerikos pulie<3’:a.i, nes
jie negalėjo išlaikyti moks
lingumo egzaminus. Atei
viai, 50 metų ir virš, kurie
pastoviai gyveno Suv. Val
stijose nuo liepos 1 d., 1924
m. ir kurie turi legales popieras, arba kurie į dviejų
metų laiką po priėmimo to
įstatymo, išsiims pirmas popieras, galės įgyti pilną pi
lietybę, be žinojimo anglų
kalbos ir nereikės sava ran
ka pasirašyti po peticija,
ir nereikės išlaikyti kitus
mokslingumo reikalavimus.

Ginčijamiausias piatvarkymas H. R. 6250 sumanymo,
autorizuotų sunaikinimų pi
lietybės cėrtifikato, kur naturalizuotas pilietis “žo
džiais, raštu, veikimu arba

Kalbėtojai iš valdžios ra
gino, kad tokia baimė yra
be pamato, kad to patvar
kymo tikslas nėra gązdinti
ir terorizuoti naturalizuo
tus piliečius. Tas patvarky
mas, jie ląiko, atkreiptas į
tuos naturalizuotus pilie
čius, kurie dabar turi aiš
kius politinius ryšius su
svetimoms šalims ir kurie
po pilietybe slepia jų sve
timą ištikimumą. Naturali
zuotų piliečių kultūriniai ir

EDVARDAS J. GUOKAS

sujaudinti ryšiais su šalimi,
kur gimė, nėr atakuojami
nei įtariami. Jie toliau įro
do, kad sunaikinti piliety
bę, pagal šio sumanymo, ga
lima tikrai legaliu būdu ir
po teismo pilniausiu tyrinė
jimu ar naturalizuoto pilie
čio žodžiai, raštai, veikimas
arha pasielgimas įrodo, kad
jis politiniai ištikimas sve
timai valdžiai ar ne; taipgi
teismo nusprendimą galima
pavesti apeliacijos teismams.

Illinois

28 NO. LOOMIS STREET

Tel. MONROE 1897

TOOL, l-IKTl RE, GARGĖ MAKERS

A-l: aukščiausios algos mokamos ge
riems darbininkams.

____

HELP

WANTKD

DEPARTMENT

PEERI.ESS TOOL *- ENGINEERING
CO., 1133 No. Kilbourn Avė.

ADVERTISEMENT

BISHEL.MEN
Laikinai darbas patyrusioms “husbelmi'n'". Taipogi reikalingi proslntojai
moterų "readv to wear" drabužių.
Atsišaukite ) Central employment oflsą, ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai.
ryto iki pietų.
W I E B O L D T' S

ATYDA DARBI, IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo | vtršmlnėtas dar
bininkų paleSkanėlaa įstaigas Ir |
visas
kurtų
garsinimus
matysite
“Drauge” ateityje, patartina Jums
pranešti darbo virštninluknM, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja Iv kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pageidauami darbininkai, bus Jums daug
lengviau gauti darbus .paaiškėjant
ilnėtoms informacijoms.

Ashland. Monroe Ir Ogtlen

TOOL IR PIE DIRBĖJAI — “Job
į shop” patyrimo; pastovūs darbai, ge
ra užmokestis. Kreipkitės prie:
GRAND SHEF.T METAI; AV’ORKS
2501 West 24th Street

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANiiclph 9488—94>;t

VIBERIY LlMEff ICKS

BCTLER SI’ECIALTY CO.
8200 South Chicago Avenue

Schenectady, N. Y.
—
Katalikų Dukterų St. Ca
therine kuopa už 1,000 dol.
pirko apsaugos bonų.

820

South

Cldcago

Av'nue

MAŠINISTAI

"Ali around" patyrimo: taipogi rei
kalingi: "REAMER” ir ’CUTTER
GRINOERS". Nuo 50 iki 60 valandų
j savaitę. Kiek metų amžiaus ne
svarbu.
8380 SOUTH CHICAGO AVENUE

TOOL ItOOM LATIIE HANDS
Pageidaujami toki. kurie yra patyrę
dirbti prie "roller dies". Telefonu
pašaukite:

AJbuquerque, N. M. — Šv.
Karolio Boromeo bažnyčios
Tabernakulum draugijos per
kortavimo pramogas praizams pavartojo apsaugos
ženklus.

Mr. Rossliard — INTEROCEAN #885

KRIAUŠIAI ir OPERATORIAI —
patyrę prie vyrų kotu ir kelnių.
Taipgi reikalingos MOTERYS “FINISHERS" ir apie rankovių skyles
APSICLRTOJOS.
ACME TAII.ORS, HMM) S. Wells St.

REIKALINGI "OEE PRESSERS" ir
"SEAM PRESSERS". Atsišaukite j
Room 622.
SAM COSENZA
600 Blue Island Avenue

WANTED

—

A

teacher, erplaining inflation,

Its after effects and causation,
Advised all her scholars

MOTERYS

PATYRUSIOS "EGO BREAKERS”
reikalingos. Pastovūs darbai.
Atsi
kreipkite j:
SOMERMAN and SONS, INC.
323 No. Carpt-nter Street

East St. Louis, III. — Šv.
Adalberto parapijos šv. Ro
žančiaus sodalicija nuspren
dė pirkti už 1,000 dol. U. S.
Defense bonų.

OPERATERKOS reikalingos. Patyru
sios prie siuvimo "slaek" siūtų —
dirbti dienomis ar naktimis. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis.

Boston, Mass. — Massachusetts Catholic Order of
Foresters nusprendė
už
100,000 dol. pirkti apsaugos
bonų.

And buy bonda to aafeguard
the Nation.
Il<4p taaeh the Japs ■ Irimui
Put every dlme and dollar
you een into U. S. Defenae
Boode and Štampe e»eey
pay «Uy.

KATZENRERG «- ItIVKIN, INC.
237 So. Market Street
orm No. D. 8.8. MS

OITRATEItKOS

Patyrusios prie “single needle" mari
nų — siūti vaikučiams žaidimui sifltukus.

Murinę soothes, cleanses and refreshea
irritated, reddened membranes caused
bv head colds, driving, wiods, movies,
close work, late hours. Iree dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

Paukštį pažinsi iš jo
plunksnųi, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę.
Rousseau

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs,
512 SO. AVELES ST. (2nd Fl.)
"ALL AROUND" OPERATERKOS. Ir jomis pats spinduliuos, tol
RANKOMIS GUZIKAMS SKYLUČIŲ
GAMINTOJOS ir RANKOVIŲ SKY jis bus bejėgis.
LĖMS APSICLfiTOJOS. Atsišaukite
Išmintingas žmogau — at
j Room 622.
SAM COSENZA,
sikratyk draugo, kuris su
600 Blue Island Avenrue
tavo priešais sėbrauja.
Smulkūs “Drauge” skelbi
Dievas padeda tiems, ku
mat nedaug kainuoja, bet rie netingi dirbti.
rezultatai esti geri. Bile ko
Tūkstančiais žodžių nenu
klu reikalu pasiskelbk ‘Draa veiksi tiek, kiek geru dar
go’ “Classified” skyriuje.
bu.
H. Ibsen

MENIŠKI — VERTINGI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Al firma virš 50 m. tos paAoa
šeimynos rankoaet

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KOPLYČIOS DYKAI I
VISO8E MIESTO DALYSE

JOHN W. PACHANKIS
Member of tbe I.lthnanlan Chamber of Comsneroa.

MODERNI Išvldlaš PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Aeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

Ifilfi Wwt tfith Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI

ANTHONY B. PETKU8

2314 VVest 2Srd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 Eaat 1081h Street
Tel. PULlman 1270

KREIPKITĖS J

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

R«<llo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir ėaKtadlanlo rytais,
I* Rtotlea WH1P (1620). au P. Aaltimleru.

Chicago,

Iš arti ir iš toli

REKORDAS

4447 SOUTH FAIttFIKLD AVFNIIK
Tel. LAFayette 0727

4545 So. \V estėm Avenue

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mflsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue“ kalnavimo sąrašo.
Prisiųskite piūklus paštu “parcel
post”.

To save up their dollars

PASITIKĖJIMO MUMIS

Tel. YARDS 1741-1742

FOOTK BROS. (iRAR A MACHINK CORP.

HELP

PETER TROOST
MONUMENT CO.

PAGERBIMAS

4005-07 SOTJTH H1.RM1TAGE AVENUE

Pilnai patyrę prie •Jig' Ir ‘fbrture’
dariny Prirodymai pilietybės reika
lingi.

FLIS,

PAMINKLAI

AMBCKANCF. Meną Ir Naktį

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

CABINET ROOM SANPERS STOCK
SAWYERS. RIP SAWYERS — pa
tyrę vyrai.

(Įsteigta 1889 m.).

PASKUTINIS

JOHN F. EUDEIKIS

PATARNAVIMAI

TOOL MAKERS

Reikia bijoti to žmogaus,
kurs Dievo nebijo.

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

GREER SHOP TRAIN ING
2024 So. Waba.sh — Calumet 4600

3428 Wt*s( 48tli Pla»-e

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Frtr Vinokių "Drfriur" Ihirltų t
Vyrai tarp 18 Ir 4 4 m amt Išmokinti
••wp|<1lnic. tool - <llo. rnarhlnlftt. acr»»w maehlne. botly and fender. auto. dlcnel and
avlation conatructlon”
Išmokinkite vlm%
IA Alų svarbių amatų lema prieinama kai
na per — Greer Practical Rhop Tralnlng.
KrvIpkltAe prie Mr. Herrera

TOOL IK 1)1E DIRBĖJAS
Patyręs prie apskrltans darbo. Gera
užmokestis, pastovus darbas.
THE AltIDOR CO.

TainauilamuH mūsų šalies kuriuomenPje mirė kuro lauke Phllipinų salose.
Mirė šalinio 22 d.. 1942 m., sulau
kęs 2 3 metų amžių us.
Gimęs Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: tSvelius,
Joną Ir Veronika Guokur: broli Joną;
seserj Bernlce; 4 tetas. Stella Hlll ir
jos s yrą ltichard. Marle Ir Ix>utse Kan
tra ir Ann Cochrane ir jos Šeimyną;
krikšto tėvą Antaną Melinskj; krikšto
motiną Bernlce Galinis. Ir daug kiti,
giminių, draugu ir pažįstamų.
Velionis p.riklau8ė prie Garfieid Park
Rietuvių Vyrų Ir Moterų Pašelpos k'ifibo
Velionis laikinai palaidotas Phllipinų
salose U. S. lcarluenienf’s prižlūroje.
Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš
mūsų tarpo, užprašėme gedulingus šv.
Mišias už jo sielą, šeštad.. kovo 21 d.,
St. Mel'8 parap. bažnyčiole, 22 North
Klldare Avenue, 10:30 vai. ryto.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,
draugus Ir pažjstamus da'yvauti ' šiose
pamaldose ir taipgi prašom" kad daž
nai prisimintu velioni
Edvardą sa
vo maldose bei šv. Mišių aukose: pa
dėkite mums išmelsti jam amžiną at
ilsi Viešpaties globoje
Npliūde: Tėveliai, BroHs, Se no, Te
tos, Krikšto Tėvai Ir Giminės.

SCHOOLS

DARBININKAI YRA REIKALINGI
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS

HELP WANTRD — VYRAI

pasielgimu parodo, kad jis*
politiniai ištikimas sveti
mai valstybei arba vyriau
sybei.”

Teisingumo Departamen
tas prašė tokio patvarkymo,
kad jis galėtų geriau veikti
su tais visais,, kurie Ameri
kos pilietybe slepia jų ne
lojalumą ir pavojingą vei
kimą. Kelios organizacijos,
kurios buvo atstovautos se
nato išklausymuose mano,
kad šis patvarkymas per to
li siekia: kad jis diskrimi-'
nuoja tarpe naturalizuotų
ir čion-gimusių piliečių, nes
nuo čion-gimusių už tas pa
čias priežastis negalima at
imti jų pilietybę. Jie ragino,
taipgi, kad toks patvarky
mas peržengtų naturalizuoto piliečio civiles laisves,
nes jis bijotų diskusuoti da
lykus.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI

SENATO IMIGRACIJOS KOMITETAS SVARSTO
PATAISAS PRIE NATŪRALIZACIJOS {STATYMO
Senato Imigracijos Komi
tetas neseniai užbaigė iš
klausymus sumanymo, kuris
ypatingai svarbus ateiviams
ir naturalizuotiems pilie
čiams. Šį sumanymą, H. R.
6250, Atstovų Butas jau
pravedė.

T R A I) E
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P. J. RIDIKAS

1410 South 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

0812 South VVestern Avenue
Tel GROvehiU 0142

3354 South Halsted Ttreet

8. P. MACEIKA

Skyrius: 710 VVest 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

J. LIULFVTCIUR

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 South Callfornia Avenue
Tel. LAFayette 3572

10821 South Michigan Avenue
Tel. PULlman 9061

— —

—
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kitiems žmonėms gerovės ir laisvės. Jis nori, kad ir
Rusija būtų išgelbėta, kad ir jos Žmonės nepatektų i
svetimų vergiją. Tais sumetimais jie simpatizuoja ir
remia rusus kare su vokiečiais. Bet jis jokiu būdu ne
remia rusų armijų tam, kad ji galėtų kitas tautas pa
vergti, kad jas prie Rusijos prijungti.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

»M4 Aouth Oakley Ave.

Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe •— One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising ln “Draugas” brings best results.

Lietuviškieji bolševikai yra tokie Žmonės, kurie ne
tik kitų tautų žmonėms nori komunizmo vergijos, bet
net darbuojasi, kad jų tėvų kraštas — Lietuva iš Hit
lerio vergijos, patektų į Stalino vergiją. Su tokiais
žmonėmis daug kalbos būti negali, nes jų vardas —
tautos išgamos.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6 00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Nrenesiul — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pksei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Kad būtų aiškiau
Gerai, kad gausingos Rusijos armijos lupa Vokieti
jos nacių kailį. Žiniomis iš rusų-vokiečių yra paten
kinti ir Amerikos ir Didžiosios Britanijos žmonės. Tuo
labiau yra patenkintos vyriausybės, nes joms didelę
karo atsakomybę tenka nešti. Raudonarmiečių pasise
kimais demokratijos frontas net džiaugiasi, nes šian
dien Sovietų Rusija yra to fronto talkininkė.
Aiškiausia galima numanyti, kad raudonarmiečių
pasisekimais fronte yra patenkintos visos Hitlerio pa
vergtos tautos, čia nėra išimtimi ir Lietuvos žmonės,
kurie taip pat neša didelį ir sunkų nacių vergijos jun
gąKad lietuvių ir simpatijos ir visa parama šiandien
yra su, Ąųie^įĮco, Didžiąją Britanija ir visais sąjungi
ninkais, nęipskįrtąpt, ir.^oviebį R/ųsijo^,.,jokios abejo
nės nėra. Kas tik Kokiu nors būdu šiandien kovoja prieš
Hitlerį, tas padeda Amerikai, tas gelbsti mažoms tau
toms išsilaisvinti.
Bet tik, susimildami, nemaišykime karo fronto su
komunizmu, kurį atstovauja Sovietų Rusijos valdžia.
Mes esame tikrų tikriausi, kad amerikiečiai ir anglai,
kurie tiek daug remia rusų armiją pristatydami jai vi
sokią amuniciją, neremia komunizmo, neremia sovie
tų diktatoriškos santvarkos, bet tik remia armiją, kai
po tokią, kovojančią dėl Rusijos išgelbėjimo ir talki
ninkaujančią dideliame žygy — sutriuškinti hitlerizr
mą. Komunizmas ir išviso visa sovietinė santvarka ne
pakeliui nei anglams, nei amerikonams, nei, pagaliau,
Hitlerio pavergtoms tautoms, kurios trokšta būti lais
vomis ir nepriklausomomis valstybėmis, jokiu būdu
nesurištomis nei su naciškąja Vokietija nei su komu
nistiškąją Rusija. Esame tikri, kad tokie anglai ka
riautų iki paskutinio kraujo lašo, jei, sakysim, Sovie
tų Rusija, nugalėjusi Vokietiją, užsimotų iš Anglijos
padaryti sovietinę respubliką ir ją sujungti su Sovie
tų Rusija.

Tas pats yra su Lietuva ir kitomis tautomis.
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(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 20 d.)
Girtuokliui naudai..... Ari

zonos universitetas paskel
bė girtuoklius pašiepiantį
raštą; “Tėmykite vedusieji
Šiandien viso pasaulio dėmesis yra nukreiptas į In vyrai, kurie negalite apsiei
dijos klausimą, kuris visu rimtumu yra svarstomas ti be svaigalų, čia paduoda
politinėse Londono sferose ir pačioj Indijoj, kur yra. mas jums planas: 1) Įsitai
nuvykęs specialus Anglijos vyriausybės atstovas Staf syk saliūną savo namuose.
ford Cripps.
2) Pats vienas būk to saPer daug metų buvo rūpinamasi Indijos vieningumu. liūno lankytojas, todėl mies
Šiandien jos klausimas turi nepaprasto svarbumo. Jos to leidimo nereiks. Duok
išrišimas gali nulemti visos Azijos likimą. Ir iš anks žmonai nupirkti galioną deg
to galima pasakyti, kad jis nebus išspręstas paprastu tinės ir žinok, kad galione
būdu ir greitai. Jis yra gerokai pavėluotas. Ligšiol yra 69 stikleliai. 3) Pirk
anglų politikai per mažai indusams siūlydavo, bet rei degtinę stikleliais tik nuo
kalavimus statydavo didelius. Dėl to dabar nėra leng savo žmonos. Kai pirmąjį
va su jais tartis. Nėra užtektinai pasitikėjimo. Aber galioną užbaigsi, tavo žmo
jojama gera valia.
na jau bus surinkusi 10 do
Bet klausimą rišti reikia ir tai skubiai rišti. Japo lerių. Iš tų jinai $8.00 pa
nai, sakoma, yra pasirengę Indiją užpulti. Ir jei nebus sidės, o už du dol. nupirks
atstatytas indusų vieningumas, jei tuoj nebus išaiš naują degtinės galioną. Jei
kintas jų laisvės klausimas, Indijos gynimas galėtų gyvensi 10 metų ir nuolat
būti labai ir labai apsunkintas.
pirksi degtinę nuo žmonos
Jei Didžiosios Britanijos politikai bent kiek išsiža ir kai, pagaliau nuo girty
dės savo seno nusistatymo, jei jie į indusų klausimą bės mirsi, žmona turės už
pažiūrės realiai, jie pasieks didelį laimėjimą. Reikia, tektinai pinigų tave gražiai
dėl to, linkėti, kad pavyks Indiją įtraukti į demokra palaidoti, vaikus išauklėti,
tijų frontą, kuriuo pagalba indusų, kaipo tautos, bū namus nusipirkti, gerą vyrą
vis bus garbingai išrištas.
gauti ir apie tave pamiršti.”

Po svietą pasidairius

Spicpirvirvio Dumkos

Greičiau reikia pradėti

Amerikonas Price sako,
cenzūra čia įvesti reiškia ką
cukrui kortelės. Bet — cuk
rui kortelės saldumo duoda,
o cenzūra duotų tik gryną
kartumėlį.

Lietuviškoj balšavikų ga
zietoj radau parašyta se
kančiai :
“Darbo unijos gali ir tu
rėtų sulošti didelės reikš
mės vaidmenį šiame reikale
Kongresas Dies komiteto
(karo laimėjimui — prof.
Kamp.), tai išvystyti kovą veiklą dar metams pailgino.
prieš visokius kenkėjus, vie Jurgis Balšavikas, tai pasi
nybės ardytojus ir sabotaž- skaitęs, suriko:
Kad jį biesas,
ninkus”.
Tas Diesas!
Cicilistai, balšavikai, kaip
dabar naziai ir fašistai, vi
Washingtonan įteikta il
sokie ašies kamšalai, buvo
ir tebėra didžiausi vienybės ga, ilga peticija paleisti
Browderį, bet jo nepaleidžia
ardytojai, kenkėjai, sabokaip Lindbergui neduoda
tažninkai, revoliucionieriai,
atsakomingos vietos.
demokratijų priešai. Taigi,
Šuns balsas, dangun nei
viršui pasakymas lygiai lie
na!
čia ir balšavikus. Tuojau
reiktų pradėti kovą prieš na
Mainos rūbai margo svie
zistinį, fašistinį ir bolševisto: Amerikos lietuviai kada
tinį elementą mūs draugi
tai prezidento Wilsono prašė
jose, unijose ir visur kitur.
Lietuvą nuo Rusijos atimti,
Balšavikai dabar labai gra
o mūsų balšavikai dabar
žiai prisidengę demokrati
prezidento Roosevelto prašo
i” v’j
jos Skraište. Bet kSfcie^’Jfe
Kdstja
kas respublika. buvo prieš karą, tokie tebė ją Rusijai atiduoti.
Svarbi konferencija in/r
»i
,
Catholic Association of International Peace savo me Gauta žinia, kad Rusijos bu ra ir dabar. Miško žvėris vi
Mūsų raudoni melagiai
tinę konferenciją šiemet laikys New Yorke balandžio 6 vusia caras revoliucionierių suomet, tavorščiai, į mišką pasakoja, Sovietija iš Lietu
ir 7 dienomis. Konferencijoj bus gvildenama pasaulio laikomas uždarytas Tauri- žiūri.
vos šimtus moterų ir vaikų
krizės klausimai ir įvairios pokarinės problemos. Taip dos rūmuose, o carienė su
išdeportavusi,
norėdama
pat bus aptarta, kaip sėkmingiau išpopuliarizuoti Šven vaikais pasiųsta į Kievą. Vė Viens kito nesuprato
juos
“
nuo
karo
”
išgelbėti.
Jonas Esaitis pasamdė
tojo Tėvo Pijaus XII taikos programą, kurią jis nu liau visa caro šeima būsian
Iš karo, gali būti, išgelbė
ti
išsiųsta
Kryman.
Skelbia

negrą
savo beismentui išstatė prieš keletą metų ir kuri pastoviai ir teisingai
jo, bet, matyti, nuo bado ne,
taikai įgyvendinti yra būtina, šiai konferencijai linkė ma, kad Rusija būsianti res klynyti. Kada darbas jau nes Olga Svirplienė iš Sibi
publika. Būsią duota proga buvo atliktas, negras sako
tina kuo geriausio pasisekimo.
ro savo giminėms štai kaip
gyventojams nubalsuoti, ar Esaičiui:
savo pavardę atviruke pasi
jiems caras yra reikalingas
— Well, mister, beismen- rašė: Olga Badas Svirplie
ar ne.
tą išklynijau taip, kad net nė. Kvailas cenzorius pralei
•
J. Stankūnas “Muzikos Žinių” No. 3-čiame daro įsi
dulkės neliko. Galima po že do.
dėmėtinų pastabų, būtent:
Vokiečiai siekia taikos su mę voliotis — drabužio ne
“Todėl mūsų visų lietuvių-išeivių yra šventa pa Rusija... Iš Viennos gauta sutepsi.
Amerikos lietuviai auko
reiga rūpintis, kad mūsų dainos menas atsistotų ant žinia, kad vokiečiai planuo
— Labai gerai, — atsakė ja Raud. Kryžiui, siunčia sa
tvirtesnių pagrindų, nes kaip senovėje ji nuo paver ja pasiūlyti taiką Rusijos Esaitis. — Malonu man yra
vo sūnūs kariuomenėn, per
gėjų gynė ir padėjo išsiliuosuoti lietuvių tautai iš revoliucionierių valdžiai.
už tai ir atlyginti. Kai rei ka apsaugos bonus. O mūsų
vergijos jungo, taip dabar mums išeiviams daina ga
kės kitą sykį, vėl pašauksią balšavikėliai ką daro — na
li būti didelis ginklas nuo ištautėj<imo, nuo išnykimo
Ne visi vagys, kuriuos Beje, kaip vadinies ir kur gi, kad rašo tai rašo, į savo
mūsų' pačių.
gyveni?
sur.es loja.
kažkeno palaikomus didla“Taipgi saugokime, kad į mūsų tautišką dainą ne— George Washington. pius skambius ir bereikš
įsibriautų tarptautiniai motyvai, kad nevirstume me
Gyvenu 35 ir S. S.
mius žodžius!
no srityj internacionalais. Nebus tada kas mus jung
— George Washington, —
Laikas — tai amžinas ne
“Ir mes arėme”, musė jau
tų kaipo lietuvius, kad nedingtų tas “stiprybės šalti pastovumas, amžinas bėgi
nustebo Esaitis. — Vardas čiui tarė.
nis” iš kurio galime sau dvasios maistą semti. Todėl mas nebegrįžtančion praei plačiai žinomas.
niekada nedainuokime ir nepritaikinkime svetimų tin.
— Yasa, — atsakė neg
Nauji Priežodžiai
dainų melodijas, motyvus lietuviškam tekstui — neras. — Jau penki metai, kai
verskime, neieškokime kokių “Tirolezų”, “jardineiMoteries laimė jos pa šioje apylinkėje valau išma
Ne kiekvienas dvikojas yra
rų” ir pan., mes užtektinai turime savų puikių dai klusnume.
Mlchelet tų vietas (gerbeč kenus).
žmogus.
nelių, mūsų pačių motučių išugdytų be jokiij ypatin
gų mokslininkų ar kabaretų “artistų”, kurie tik žiū
TORNADO PADARINIAI
ri kaip, girtuoklius ir kitus silpnavalius užįdominti.
Šalin, visokia “tnucizna” iš mūsų meno, o tegaudžia
tik tikra lietuviška dainužė po platų pasaulį.”

Vietoje pastaba

Lietuvių

Lietuva ir jos žmonės trokšta kuo greičiausia nusi
kratyti nacių jungo. Mes tą žinom ir remiam visų, net
ir rusų, pastangas, kad tik greičiau Hitleris būtų nu
galėtas. Bet Lietuvos žmonės nenori grįžti iš vienos
vergijos į kitą. Jie nori atstatyti savo valstybę ir gy
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Dėl to patrio
tiškoji Amerikos lietuvių visuomenė ir kreipiasi su
prašymais į Prezidentą Rooseveltą, kad jis nekreiptų
dėmesio į Maskvos reikalavimus Lietuvą prijungti prie
Rusijos, kad jis pasmerktų Crippso pradėtąją akciją
prieš mažasias tautas, kad jis padėtų ir Lietuvos ir
kitų mažesnių tautų žmonėms realizuoti savo troški
mus — išsilaisvinti iš svetimų priespaudos, atsteigti
nepriklausomą valstybę ir būti apsaugotiems nuo nau
jų agresijų.
Ir mes pilniausia pasitikime Prezidentui Rooseveltui,
nes turime tam didelio pagrindo, kurį mums duoda
visa eilė jo pareiškimų, Atlanto Čarteris ir, pagaliau,
jo pasakyti žodžiai Amerikos Lietuvių Tarybai 1940
m. spalių 15 d. Baltajame Name.
Amerikos lietuviškieji bolševikai iš kailio neriasi,
kai mūsų dienraštis ir kiti ištikimi tautos siekiams
laikraščiai pasisako prieš komunizmą ir prieš Mask
vos reikalavimus Lietuvą prijungti prie Rusijos. Jie
norėtų, kad mes jokiu būdu neskirtum rusų — kariuo
menės rėmimą nuo rėmimo komunizmo, siekiančio pa
smaugti visų tautų laisvę ir visų valstybių nepriklau
somybę. Bet, kaip geras amerikonas, geras anglas, taip
ir kiekvienas geras lietuvis tame mato didelį skirtu
mą. Jis remia rusų armiją, kad ji kuo daugiausia ga
lėtų padėti nugalėti hitlerizmą, fašizmą ir Japonijos
fflllitarizmą, bet jokiu būdu neremia ir nerems komu

imo&ua imki

.ore

Indijos klausimas

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

jįęrae ir laisve

Penktadienis, kovo 20, 1942

priežodis

Brooklyne leidžiamo lietuvio laikraštuko (anglų kal
ba) “Annunciator” vienas iš redaktorių Donaldas Vieta
išvyko į Dėdės Šamo armiją. Prieš pora savaičių “An
nunciator” viename konteste buvo pripažintas geriau
siu katalikų laikraštuku Brooklyno diecezijoj. Jį lei
džia lietuvių Apreiškimo Švč. Panelės parapijos jau
nimas. Toj parapijoj klebonauja kun. N. Pakalnis.

Ir šiandien dar primename, kad kovo 22 dieną suei
na trys metai, kaip Vokietijos naciai smurtišku būdu
atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Svarbu, kad
tasai skaudus mūsų tautos gyvenime įvykis būtų pa
minėtas.

Trys prancūzai generolai Riom teisme liudijo, kad
dabartinę nelaimę Prancūzijai užtraukė komunistai ir
didelė karo lėktuvų stoka. Jei ne komunistų veikla, sa
botažai ir t.t. ir jei Prancūzija nuo seniau būtų apsi
rūpinusi lėktuvais ir, išviso, apsaugos sustiprinimo, ji
įx įjaudi'Jl
SU naciais
faAia^a-is.

i

i

'

('DraugriH'

Acm«

telephoto)

Tornado sugriovė medinių dėžių dirbtuvę Granada, Miss , kur daueiau kaip 100 dar-

hnpnk^ dirbi.
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Penktadienis, kovo 20, 1942
A.

Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte.

(Tęsinys)

O

nuo ri, pirk — parduodu; jei
ne, tai nunešu į girią žvė
rims. Suderi, būdavo, ir už
Būna dar blogiau:
kokį dolerį nupirkęs, eini
— Yra tokių beširdžių mo
krikštyti.
Paskiau įteikęs
tinų, kurios tiesiog savo gi
kokiam patikimam
katali
musią dukre’ę neša į mišką
kui ir apmokėjęs kelionę, nu
ir palieka žvėrims. Kaiku
siunti į vienuolių sesučių
rios gailestingesnės neša sa
prieglaudą. Tos pasiaukoju
vo dukreles parduoti misijo
sios visų pirktinukų moti
nieriam3. Žiūrėk tik,
pa
nos uoliai, rūpestingai au
kyšt, ir stovi prie durų mo
gina našlaitėlius,
kuriems
teris rankose laikydama ir
(Pabaiga)
tas tarsi nori pereiti upę kad ir šimtus mylių riste,
ne tėvai, bet tėvų širdys mi
rodydama misijonieriui sa
sausomis kojomis nendrių kaip rąstai, risdam.es. dui
Šalin, juodasis šunie!
vo kūdikį. Suprask — jei no rusios
K. J. Prunskis
paviršiumi.
kinais keliais. Pasitaiko ir
Tos parijų kastos, tų bied
tokių, kurie tą pačią ikelioKą ir kaip Indai valgo
nuolių luomo padėtis sunki: *** 11
*“
>a‘8U
nę atlieka žengdami vis tris [žSS«H=z:
— Sutikęs bramaną (kil- Indijoje yra paprotis
sė- žingsnius pirmyn, o du at

Ką Matė Lietuvis, Keliaudamas Po Indiją

je. Daug jų čia žūva
gyvačių, nuo žvėrių.

- Paslaptingoji fakirų šalis. - Lietuvį misijonierių prie altoriaus už
puola gyvatė. - Vyro 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 j burną
prikiša ryžiu ir tabako.

— O vaikai, mieli vaikeliai, kas bus su mumis, jums
nuo mūs atskyrus? Ką aš pradėsiu be vaiko?
Ir gražieji pilmenai liko nejudinti.
Vakaras. Lauke šėlsta pūga, langai nuo viršaus ligi
apačios apšalę. Duniaša eina nuo krosnies prie krosnies
ir vis krauja malkas. Ką mes turėtume daryti? Į ką krei
ptis? Ko klausti? Visos įstaigos buvo uždarytos. Ar rei
kėtų mums eiti pas savo draugus ir pažįstamus? Tai ne
mingąjį) parijas turi pasi- dėti ne ant kėdžių, bet tie- gal. Ypač piie šventyklų Į
galima, mes negalėjome pas juos “įžengti”, mes tą gerai
traukti penkioliką ar dvide- šiai ant grindų. Net valdi- dažnai tenka matyti fakirų,
dt
T BTVfiC: I
žinojome, esame “įtarti”, ir sekamas mūsų kiekvienas
šimts žingsnių į šalį ir, ant ninkai taip priiminėja vai- kurie visą savo
gyvenimą
iiilYl 1 ltiO
A1
JjAIIvAO *
žingsnis. Ir ką gali mums padėti draugai, kurie kiekvie
žemės parpuo'ęs, pagarbinti kus. Valgis gana skurdus nejudėdami stovi storomis
Kiekv'enas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
ną dieną taip pat laukia, kad gali būti suimti? Geriausia
ryžiai:
x—=„ dievaitį,
j:—
—i--------grandinėmis
pririšti prie
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri.
žemės
sakydamas:
būtų, jei mes kreiptumės į “galinguosius”. Bet ką gali
Susikaupimui reikia skaityti gerų dvasiškų knygų.
— Garbinu tave, mano
— Tiek turtingi, tiek pa- kokio nors švento medžio
ma dabar penktą valandą vakaro daryti? Skaityti, piani
I
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
Viešpatie ir mano dieve!
j vargeliai kitų valgių nepa- arba užsikabinę keletą
nu skambinti? Kokią tai prasmę turėtų?
lias knygas.
Išdidusis gi Vedų
(jų žįsta, kaip ryžius, kuriuos Į
svarų geležinių pasvarų &
Aš paimu vieną knygą po kitos; raidės šokinėja aky
šventųjų knygų)
žinovas valgo su įvairiais karčiais |ne®a sunkią gyvenimo naš-į
se, skaitau prisiversdama, bet nieko nesuprantu. Vėl pa
GTLINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
neatsako kaip kiliems “Te- uždarais. Lėkščių, šaukštų, ^4- Kai kuris pasižada SlOdedu knygą atgal ir einu į kambarį prie pianino. Čia stovi
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!
I laimina tave D evas”, bet: [ šakučių ir peilių niekas ne- Įvėti nuolat iškėlęs rankas
atverstos gaidos, iš kurių mes kartu prieš pietus skambi
Į — Podum, karupu nay vartoja: ant žalio banano ūr sipriai sugniaužęs kumš-j
nome. Kaip buvo tada linksma! O dabar? Užgaunu porą
j (Traukis, juodasis šunie).
lapo pakrėstus ryžius visi ka , s taip, kad po kiek laikoj
akordų ir uždarau klavišus. Tuo tarpu prieina prie manęs
MALDAKNYGĖS
bina su pirštais ir krečia į P^štų nagai suauga į delnų
Otmaras, paglosto man galvą, apkabina ir pabučiuoja Moterys ir... karvės
burną. Lūpomis
paliesto j raumeRis; kai kas pasikabi“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
mane. Ir jis nesavyje, tai pianino, tai knygų stveriasi, bet
Ypač sunki padėtis mote-1 daikto> kaip autepto, antrą na aukštyn kojom. Tokius Jg
Paauksuota ......................... ......................................... $3.50
vos pradėjęs, vėl meta. Paskui jis suranda energijos pa
Paprasta ......................................................................... $3.00
rų. Vyrui mirus jos neturi. kartą nei pata paiįeię3, nei atgailotojus vieną kartą per j
sirengti rytojaus paskaitai, vėliau sistematingai kaip
“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) . . $2.00
teisės tekėti ir dėl to Indi-1 kįtį negaiį vartoti __ reikia dien4 valgydino koks nors
kasdien, jis sėdasi prie pianino. Prma skambina prati
“Auksinis Dangaus Kaktas” (gerais viršeliais ir
joje yra apie 23 milijonai piešti į sąšlavyną. Vandenį, gailestingas jų mokinys,
timus, po to vieną kitą sonatą, paskui improvizacijas. Ma
paauksuota) ............................................................ $1.75
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
tyti, jis nekenčia baimės, tik jį kankina suardyta dienos našlių- Moteris pagonijoj pa arbatą, kavą geria iš meta- Verkėjos renka ašaras
niekinta
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
linių indelių, lūpomis jų ne- j puodelius
darbo tvarka; ir jį gal kiek slegia netikras rytojus.
Paauksuota ir su gerais viršeliais ................ $1.25
— Čia įvairių tikėjimų paliesdami, t. y. pildomi į
, ...
Atsimenu sūnų. Reikia pažiūrėti jo temperatūros.
,
.,
,
Indijos nelaime — raupKietais
viršeliais ............................................................... 50
. . _
.
Senelė jį laiko ant kelių, o senelis visomis keturiomis moteris laikoma gyvuliu: burną is aukšto.
suotieji. Jų viename tik Ma“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta iš
darbui, vyrui vergauti ir
vaikščioja po kambarį, žaisdamas girinį lokį.
“Ramybė Jums“) ............................................................... 10
Ant smailių vinių sėdi vyras dr-so mieste esą arti 20,000.
tik
jo
užgaidoms
tenkinti
Vaikas silpnai bando šypsotis, jis vos
tepasėdi,
“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
Vienas pačių įdomiausių Kiek daug pasišventimo pa
'
skirta
būtybė.
O
priešingai,
“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ................................
.10
matyt turi daug karščio. Senelė verkia ir labai švelniai
i kai kurie gyvuliai, pavyz- Indijos dalykų — fakirai. rodo misijonieriai juos slau
“
Giesmynas
”
(Surinko
ir
patvarkė
Prof.
Ant.
žiūri į anūką. Galiu atspėti jos mintis — kaip baisu, kad
idžiui, karvės laikomos die- [Tai savotiškieji “tobulybės” [ £YdamiPocius), .........................................................................
.50
tuojau ji nustos savo akių džiaugsmo, ir mes visai išnyk I
-.
I
sime iš jos akių už begalinio atstumo, iš kur nėra jokio he į vybėmis: jų nevalia imti ; siekėjai, kurie mano, kad , Keistos ir indų laidotuDVASINES KNYGOS
kuo daugiau save kankins, vės. gtai ką matė kartą mū
mėsai, nevalia užgauti
lio ir jokių ryšių su Sovietų Rusija.
jos laisvos sami vaikščioja tuo bus šventesni:
“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
sų lietuvis patekęs į laidotu
Termometras rodo 38,7 laipsnius karščio. Kas yra
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................. , $2.00
puikiausiais miesto šaligat- Į _ Vienur žiūrėk paslap ves:
vaikui? Peršalęs? Gal tymais užsikrėtė nuo kaimynų vai
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00 f
(medžio) — Paskutinį kartą kveptelė
ko? Būtų nesąmonė su sergančiu vaiku važiuoti. Mes iš yiais, kur jas pagonys ant tingo tamarindo
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
®
paskutinųjų turime stengtis, kad ištrėmimo laikas būtų žemės parpuldami garbina, paunksnėje ant smailių vi jus tam mano pažįstamam
Matulaitis, M. I. C.) ................................................... $1.00
p. iįnama šukuoti šepe- bramanui
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
pratęstas. Turi kas nors pagerėti. Valgomajame kambary joms kelią duoda, jų išma(kilmingajam,
tas
kaip
relikvijas
renkasi
čių>
aėdi
nuogaa
atgailoto'
dvas
į
n
į
nku
į
)
ir
viduje,
ir
Vyskupas P. Būčys, M. I. C.................................... $1.00
je lėtai, lyg grasinančiai, išmuša sieninis laikrodis šešias
“
Apmastymai
Apie Švč. Jėzaus Širdį” (Išvertė Kun.
ir
namo
nešasi
”
.
jas; kitur tokiame pat pa- Į lauke kilo dideli šauksmai ir
valandas. Kiekvienas smūgis drasko širdį. Kiek kartų
.
,
J. Vaišnora, M.I.C.) ..............................................
.40
keisti, tale kitas aukštininkas at- jgraudūs verksmai: kas tik jjĮ'J “Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
dar šį mušimą girdėsiu?
Jų ir priežodai
sigulęs tyso ir išverstomis į ten buvo visi šaukė, klykė.
Petrauskas) ..................................................................
— Otmarai, — tariau aš, — einame pas dekaną; gal Į Sakysime:
.35
—
Moters
burnoje
—
biakimis
visą
dieną
ž.ūri
į
ug
|
Ypač
moterys
ėmė
drasky(ų
“
Dievo
ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25
rektorius nieko nežino, nes jis tiek turi darbų; negali bū
“Paguodos žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.
ti, kad dekanas nieko nežinotų, nes jie GPU sakę, kad bus tės medus; jos širdyje — ningą saulę. Yra ir tokių, 'tįg plaukus, plėšyti drabu25
kurie pasižadėję keliauja iš kius, laužyti rankas, virtu„ -Jasevičius) •
..................
sutvarkytas universitetas!
gyvatės nuodai
(Parašė Kun.
— Kas pasitiki moterimi, vienos šventyklos į kitą, aioa raičiotis asloje. Pasam- !ĮM|
— Gerai, — atsakė Otmaras, einame; bet per daug
pr vaitukaitis)
.25
nesijaudink ir iš viso nesižemink prieš jį!
------- —.-------------------------------------------------------- — — - dytos raudotojos lašino aša
‘Krikščioniškoji Šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
Išėjome į šaltą naktį, į dekano butą, kuris buvo vi gimnazijos mokytojas, popo sūnus. Jis partijos narys, ak- raa į tam tikrus indelius. į|Į)l “Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
Vaitukaitis) .....................................................................io
gai nuo mūs netoli. Aš baimingai apsidairiau, nes buvau i tyvus veikėjas, be galo daug kalba, bet juo niekas neti- Vyrai, nuskutinėję ir kelis Jįjį
įsitikinusi, kad mus seka. Šis įsitikinimas mane be galo tiki, išskyrus tuos, kuriuos jis išduoda ir su kuriais jis kartus nuplovę lavoną, apVISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS I
kankina. Kaip tik paskui save matome tamsų žmogaus susitaręs..
kaišė jį gėlėmis, ir prikimšę K
(Bus daugiau.)
šešėlį — prieš mus ateina kareivis suplyšusią miline,
j burną tabako, ryžių bei kitų
r i
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stipriai įtraukęs. Jis mus apžvelgia nuo galvos ligi ko
, žolių, pašarvojo ant bambu
KARO VETERANAS PIRMOJE VIETOJE
jų, kažką nesuprantamo sumurma ir nueina sau toliau.
1 so medžio sukeistų ir šiauTamsioji šmėkla užpakalyje, įsisiautusi ilgais kaili
■ dų ryšiais priraišiotų kar
TELEPHONE: CANAL 8010
niais, tikriausiai pasiųstas asmuo mus sekti. Mes eina
čių. Kol lavonas bus palai
me lėčiau ir jis, kodėl jis nenori mūsų aplenkti. O gal
dotas, niekas iš namiškų ne
-v.
man tik taip rodos? O gal čia valdininkas, su bylų ryšu
Įali nieko valgyti.
liu po pažastimi, pasivėlavęs grįžta namo?
dirasius degina
Gal
dėlto* jis
mus
nesuėmė, norėdamas
žino
ti, kur mes eisime; gal mus suims, išėjus iš de
Kapinių niekur nėra. Pa
kano. Mano baimė didėja. Glaudžiauosi tvirtai prie
gonys savo mirusius degina
Otmaro, ir mes einame toliau. Jau me3 Dangun
upių, ežerų ir tvenkinių pa
Žengimo aikštėje, toliau bažnyčios siluetas, o šalia kalė
There ii No trtn charite for Vitamin A in
krantėse. Pelenus dažniau
Smith Bmthera Cough Drops. Thne delicious
jimas. Nusigręžiu, nenoriu galvoti, kad čia stovi kalėji
drops štili coat only Jf. (Black or Menthol)
siai supila į vandenį.
mas Dangun žengimo gatvėje blyškia šviesa spinsko vie
Smith Bros. Cough Drops aro tho
Iš namų į deginimo vietą
only drops containing VITAMIN A
na lempa; mes tuojau būsime prie dekano buto.
mirusį lydi palaidais plau
Vitamin
A (Carotene) raitės the resistance of
Jau mes čia. Laiptai iš gatvės apsnigti. O.maras
mucous membranes of nose and throat to
kais ir palaidais turbanais
cold infections, when lack of raaiatpaspaudžia elektros mygtuką, bet jis neskamba. Durų
ance is due to Vitamin A deficiency.
r«»o
(galvos raiščiais) tik vyrai;
skambutis ranka traukiamas taip pat neskamba.
Mes
moterys pasilieka raudoti
pasibcldžiame kartą, antrą ir dar kartą. Neapsakomai
s
j namie... Atvykę į deginimo
šalta, geležinis vėjas daužosi gatvėse; bet storulis vy
Mix Lemon Juice
vietą lavoną uždeda ant sau
ras, su bylų ryšuliu po pažįstami stovi prie kampo tam
Įso karvės mėšlo, čią ir su
AT HOME
soje pasislėpęs ir seka, kur mes eisime. Ak taip? Jis
degina.
TO RELIEVE
stovi, rankas susikišęs į kišenes, knygas pasispaudęs pr
I
Thanke to a Doctor-* pr.ecrlption callrf
f" Draugua" Acme telephoto)
thousand. i.osr palliat. t.rrlbl. npažastimi.
RHEUMATIC PAINS Maudam,
currlng attack. of chjklng. gaeplng. cough.
Lee R. Robins iš Dės Plaines. III., teko pirmasis draf I Motinos pardavinėja
Ing, srhe.rlng Bronchlal Mirime by helplnil
Otmaras pasibeldžia į langą, aš negaliu ilgiau taip to numeris traukiant Washingtone serijinius numerius.
dukteris
nature r.mov. thlek .Jtceea mucus No dopm.
Back — If This Recipe Failn
no .mok.s, no Inleetlom, Just taetel»s\
n.w» trav.ie fa«t—many of th. thoupl.a.ant tablete Th. raptd. deltghtfui pel eande
of
folka
who
now
take
l.mon
Jule.
stovėti? J beldimą atsiliepia minkštas, saldus dekano bal Jis tik vienas Illinoise turįs pirmąjį numerį. Robins
lletlve action commonly helps natur. bring
for rb.umatlc paln—hav. found that by
Trįžkimc vėl pr e milijo
svelcom. alc.p—a "Ood-cnd " A prlnted
addlng t«o tabl.epoonfule of All.nru to ona
euerentee wrerped around .och perfceg. of
sas; jis pripaudžia veidą prie lango, norėdamas pama yra pirmojo pasaulinio karo veteranas. Kaip gauta per
tabl.spoonfol of Lemon Jule. ln a giau af
nų Indijos neturtėlių. Pari
Mrad.m In.ur.s an Immediate refund of
w»ter. th.y g.t fa»t»r r.llef for th. achea
the full co.t unless you ar. compl.t.lv setand pain. caused by rhaumatism, lumbago.
tyti, kas beldžiasi. Jo didelis, išblyškęs, pilnačio mėnulio radiją žinia apie įvykį, jo žmona ir duktė bandė jį į
lsfl.d
You have .v.rythlng to galn and
It
s
no
aurprtM
elther,
for
Allenru
Is
a
jų motinos išeidamos į dar
nothlng to losa under this poeltlv. mon.y
IS year old formula to rellev. rh.umatto
baru g-iarantee ao g.t M.nda
veidas atrodo kaip baidyklės. Jis mus pažįsta, mums pa vilkti į jo nešiotą uniformą. Pasirodė perankšta. Tikfrom yuuf
achee and paln. In fąet—<f lt doaa not h.tp
druggltt today for oaly Mc. '
bą visai dienai vaikutį pa
♦
—your money back What eould ba falr.rS
o«t AH.nr^tody at any Uve drugglat. only
moja ir liūdnai nusišypso. Jis yra “oportunistas”, buvęs į Ui kepurė buvo tmkajjumeta kieme, lauke, pamiškė

GAVĖNIA
MTTFQ

| 2334 So. Oakley Avė.,

Chicago. III.

Asthma Mikus

Coughing, Gasping

a

G

=sas

I A G« II
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SODALITY NEWS

RELIGINIO AKTYVUMO VIENINGUMUI

NIAGARA FAILS, NEW YORK

Seems ’tho it’s always the
šame ones vvho find time to
Scene: The parish church.
lend a helping hand every
Time: 8:00 o’clock Mass.
where and every time.
B1GHTON PARK —

y , kūpąs

Jonas Duffy išreiškė
' pageidavimą, kad geresniam
Praeitą sekmadienį po va, šį0 vajaus pasisekimui sek
j karinių pamaldų gana skait- madienį, kovo 22 d., visos
I lingą susirinkimą turėjo pa- parapijų draugijos “in cor, rapijos šv. Pranciškaus Tre pore” prieitų prie šv. Sakra
tininkės. Kitą syk čia labai mentų — kitaip sakant, kad
smarkiai gyvavo ta draugi- vajus krikščioniškos labdaja, nes sulyg Pranciškonų rybės prasidėtų nuo altovadovybės ir vyskupijos pa-j riaus. Buffalo vyskupijos
tvarkymo ji buvo įsteigta Labdarybei užlaikymui kas
kelioms aplinkinėms para met reikia netoli pusės mi
pijoms, o ne vien lietuvių lijono dolerių. Bažnyčiose
Šv. Jurgio. Bet dabartiniu buvo išdalinti lapeliai su
laiku kitos parapijos turi sąrašu čia veikiančių lab
į įsteigtas savo parapines Tre daringų įstaigų.
tininkų kuopeles, už tat prie
Šv. Jurgio par. pasiliko be
veik vienos lietuvaitės. Daug ^Relieves Distress From^
(jų jau ir išmirė, bet yra vil
tis, kad atsiras naujų kan-’
| didačių, norinčių šv. Pran-1
ciškaus dvasia, pamokini
mais ir pavyzdžiu siekti asKurta Padaro
Jus Pavargusias
1 meniškos tobulybės ir tokiu
Ir Silpnas!
būdu pakelti aukščiau ben
Šimtai tūkstan
čių moterių ku
drą krikščionišką šios vie
rios kenčia galvaskaud), nugartos gyvenimą.
skaudj; kurios Jaučiasi nu-

Tretininkės

Uharacters: The Glee Club.

... Ann Ivins did herself
The day had come at lašt! s
Through the dimly-lit por- Pro'Jd as soloist at the
tais of the church, parishio- recent “Labdarees banąuet.
ners prayed in
silence,! Not bad, Ann. Not bad.

There it as, the bell deno- Observations
ting that the Mass was i ... Wonder vvhat Florence
about to commence! The (The Pepsi-Cola Kid) Poška
lights grew brighter, and would do if all sales of her
throug the stillness rose favorite soft drink were
the “Kyrie”. It had begun suddenly discontinued. I’m
at lašt! — The debut of the sure she’d
feel
rather
glee club in singing the undressed vvithout a bottle
Mass, and it was a huge of the beverage in her
success. Very few people J hands. Better stock up, Flo,
could resist the impulse to ’cause the sugar-rationing
Chicagos arkivyskupijos Šv. Vardo draugijų unijos
turn and look up at the problem is getting more
veiklos pirmasis tikslas yra katalikus vienyti į religi
possessors of such soft and acute each day... We’re
nį aktyvumą, taip kad katalikai sudarytų taip sakius
melodious
voices.
The proud to welcome
Helen
užnugarinę armijos liniją vieningai dirbti dėl Dievo ir
“Immaculata” vvas
sun& Seskauskas, who joined us
superbly, and the many at our lašt meeting. We tėvynės ir karo metu tarp žmonių išlaikyti pakilią dva
favoraable comments Pas i hope to see you often, sią ir moralumą, šv. Vardo dr-jų unija ateinantį sek
sėd at the conclusion of the Helen... Speaking of Wel- madienį pradeda naujų narių prirašinėjimo kampaniją
— vajų. Čia rodomas vaizdas ateinantį sekmadienį, ko
Mass vvere very inspiratio- comes, we’re especially glad
vo 22 d., bus iškabintas visų arkivyskupijos bažnyčių
nai to the
enthusiastic to see Helen Greetis vvith us
angose ir kai kurių krautuvių languose.
singers.
Of course, vve again. Helen’s earnest work
Labdarybė
musn t forget Vai Krauchu- ag officer and member
Ateinanti savaitė šioj vys
nas, vvho was so patient and during the first of the
kupijoj yra pašvęsta Labwilling in teaching the girls. Sodality’s existence
vvill
Spring being around the toothpaste with irium Dale' darybės vajui. Jo Eksc. vysGlee Club, you were really aiways
be
remembered.
swell, and I Do mean sah- j Gosh, Helen, būt it’s good Corner, everybody’s working Vaikutis! after all those
DOCTOR’S AMAZMG LIQUIL
swell!!!
; į to have you back again!... on those so-much-talked- “pichoors” you took recentGREAT SUCCESS FOR
Eilėn Sliteris is deserving about defense gardens... es- ly, I don’t think you’ll smile
Getting personai
SKIN TROUBLES
of honorable mention, too pecially L. R. C. S. O Exhibit for any Bird ( ?) for some
... Speaking of the glee ,
A
—
Al
Davis
and
his nevv , time. (Or are uniforma your
(ext«mal!y
l(y caused)
ca
cause she braved the gusto
club, Emily Paukštis and of Mr. March Wind
crop
of
theever
popular
specialty,
as
if
I
dind
’
t
to
PRAISED
Violet Kazakauskas vvould finally attend a meeting. It Mustache.
Perhaps
its knovv?) I see some of the
FROM
not ręst
until
friends took a lot of coaxing, būt I called “evesdripping”, būt Illinois Bell Telephone Ads
COAST
Martha Krasauskas
and
not in vain... Ed
TO
“dood it”, didn’t I, Schlitz? vvhatever it is, that discus vvere
COAST!
Violet Krukas had joined We hope Stella Kissel is sion about what and how Martin had a telephone insalso. My, hovv this younger feeiing better now
(Note. Ed,
don’t
that.tood should be PrePared’ as talIad
No matter what you’ve tried vritheut
success for unsightly surface pimples,
generation can pick things gheg minU8 her botheraome ' d'3cua8ed by the "aeldom- forget,
vvhile
at
the
blemishes and similar skin irritatJona,
here’s an amazingly successful docseen
Fruzy
Miksis
”
in
the
up fast! Why they're all
telephone,
don
’
t
die
vvith
tor’s formula—powerfuUy soothing
“pendix”, and that the
Liauni Žemo—which ųuickly relieves
four singing likę veterans
itching soreness and starta right in to
posies vve sent aided in presence of her boyfriend your boots on, Gary Cooper
help nature promote FAST nealing.
novv!
80 years continuous success! Let
some
measure
to
her E. D. lends a domestic did that.) Sorry girls, no
Zemo’s 10 different marvelously effec
touch to the scene, eh vvhat? more dates with Phil Klikutive ingredients help YOUR skin.
... Dale Vaikutis and Eve recovery... The
Publicity
Also ointment form. Severe cases
may need Extra Strength Žemo.
Radovick have volunteered Committee is all-out to get You can stop using that nas for the duration of play
practice.
He
’
s
been
promoted
their Services to the local as many scrapbooks, magaz
Civilian Defense headąuar- ines, books,
cartons of successful, and, besides, the to Baron in our comedy
terš, and
are zealously cigarettes, and what have boys vvill really love us for “Teodolinda” & doomed to
memorize the script. I hear '
may escite the Heart
vvorking away at the public you, for the boys in the it. Who could ask
for
Gm IriKDol ln the įtomneh or rullet nary art Ilk. a
tell
Alice
‘
Red-riding
Hood*
'
hair trtftar on the heart eet ton. At the Srat ettn of
library during their spare service. It’s up to us Soda- anything more?
dlttreaa emert men end womeo depond on Beit am
to aet lai free No laaattee būt made of tho
Szambaris padlocks all her1 Tablete
faateet artini mrdklnea knotrn for eymptooaatlr retlaf
time. (What spare time?). lists to make this drive
of faetrte hyperaetdlty. If the FIRST TUJAI, doean't
prore^BeU-ane beiferf retom bottle to oa and reeeira
Aside to Izzidora
letters vvith wax initialĮ DOURLK
Ifooay Bart 2Se. at all drus etane.
Finklestein:
seals.
Come,
novv,
they
mušt
HIGHEST PAID YANKEE
, ... Don’t try any more be šame “lines” to deserve
(funny stuff, Izzy, or your all that protection. What’sa
name’s mud! (I could say matter Vicky Zaner, “ain’it cha gonna” give AI V. a
something else, “būt
Do you feel older than you are or luffer
vvould only lead to blood- break once in a vvhile and from
Up Nlfhta Bseksche. Nervous99 P-ztah
I’m neas, Oettlnf
go
celebrating
Gosh,
Leg Paini, Dtsslneas, Seollen Anklea,
shed”.).
Rheumatic Paln*. Burnlng, scanty or frspseasgetl If ao, remember that vour
talking too much, not that Suent
tldneya
:idneyt are Titai to your health and that
avinptoms 1may be due to non-organlo
... Your gal Friday W^.I think so, būt. “My momma there
e Kldney
and non-ayatemle
Kldney and Bladder troubtes- -tn aueh eaaea CYfrm (a phytlelan'a
be vvith you again next done told me”.
prearrlptlonl uaually give*
prompt and JoyThe Clam oua raliai by helping theaaprompt
ffuah oat
Kldney* fluah
ceaa arine and vaatea rou K
vveek — if you can take it.
šyerythlng to galn and nnthlng to loee ln
trylng Oyatea. An lron-clad gnarantee
anped around each pactage aaaurea a reUntil then, don’t take any
I'ind of your money on return of emptv
parkage unleaa fully eatlsfled Don't teita
Jap nickels...
Gabby
Kur kas yra geriau turėti chancaa on any Kldney medlelne that la

L. R. C. S. O. CLAMBAKE

MakesManyFeelOld

Išminti, negu auksą.

JUST DUMB

Saliamonas

not guarantead. Don't delay. Oet Oyetea
(Slaa-tezl from your
druaglat today. Only
BSe. The guarantee
protect. you.

Cystex

Į

O. SOOZ.eW
A

cheerful old mammy
naraed Hannali,

Who’d lived eighty years in

Savannah
Said—“Sho’nuff, I’ll buy
Defense Bonds, ’cause I
Am in love vvith the Star

Spangled Baunah!”

FEMALE
WEAKNESS

& Help bay tbe* plant* and
tanke ne*ded to imagh
the Alis! Save with V. S.
Bonda and Štampe every
pay day.

sllpnėjuslo8. nesmagios ir t.t.
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Oo“pound.
Reguliariai vartojant Pink
ham’s Compound palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katų. Vertas Pamėginlmo.

MIDDLE-AGED
PEOPLE
are common offenders
Wive», mothers, sisterj- they re often
forced to point the way to hait

health to their mer folk t For women
know that a healthy head producet
hondsome

hairl

And thot's

why

prromen everywhete are pointing to
rom-ol, the remarkabie foaming oil

ghompoo which first nourishes the

Kaip. then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glowinq
health. Fom-ol i« so economical, a

Gttfe goes a long way. Ask yo<>t

INDIGESTION

Getting Up Nighfs

lIBERrY IIMERICKS

I druggist
If you’re past 40, the chances aro
that your breath will be offensivo
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and denturea freąuently cause this condition
which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately make3
the breath svveeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,

for the regular 50c sir -.

Or, unite for a generous trial b<.>He, enclosing 10c to cover packinę

and postage.

FOM-OL

Mere tfiee e sAempoe
—e treetmentf

,»ov
cvb' .,

St. Louis, Mo.
Batoro Any Data V aa

LISTERINE ANTISEPTIC
To M ako Your Braath Stvaatar

Mos(MIDDlE-AGEWomen
38-52 Years

.Suffer Distress At This Time!

TICKLE ?
t

Draugu'

Acme

loiepnt

Joe Di Maggio, center. telis Joe Gordon, left, and
Charles Keller, right, that he had signed contract vvith
club calling for second highest salary ever paid by the
Nevv York Yankees.

Soothe that throat tickle which comet from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthol-Vf.)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) ratret the resistance of
murout membrana* of nore and throat to
cold infectiona. when lack of reaiat-

ance ia due to Viešimo A dc&dcacy.

If this period in a woman's life
makes you eranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer vveakness, dizziness, hot flashes, distress of
•'irregularities”—
Start at once — try Lydia E.
Pinkham’s Vegetahle Compound. It’s one medicine ynu
can buy today made esperiallu
for women — it helps relieve
distress fiue to this functional
disturbance Lydia Pinkham’s
Compound has helped hun
dreds of thousands of women

to go smiling titru trylng “middle age.”
Taken regularly—I.ydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to surh an
noying symptoms that may betray your age faster than any
thing. Also very effective for
younger women to relieve fc
monthly cramps Follnw label
directions. VVORTH TRYING!

DRAUGAS
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STIMSON IŠTRAUKĖ PIRM4 DRAFTO NUMERĮ

HZMRIBOIRO

=;

stovus. įžanga 50c. Kuriosl Lithuanian
Demoaratic
narės neturės įžangos bilie-1 Laague of Cook County tū
tą, atsilankusios prašomos' ras susirinkimą Velykų, sek
-vardus priduoti prie durų.
madienį Lietuvių AuditoriBridgeport. — Drąugys
Komiefja stengsis
visus ioj, 3133 So. Halsted gt. Pra
tė Šv. Petronėlės rengia. 29
kuo geriausiai priimti.
tižia 3:00 popiet.
metų sukakties vakarienę
i! 22 d. kovo Lietuvių Audi /Pirm. R. Mazefiaoskienė 18-oja wardo klubas turis
torijoj. Pradžia 6 valandą
mitingą balandžio 12 d., 2:| vakare.
> • < ;'
00 popiet, Gimimo P, švč.
Prie progos noriu pabrežTovvn of Lake. — Labda^ parapijos salėje.
I ti keletą žodžių apie drau rių Sąjungos 1 kuopos va
Išėmus kovo 19 d. visuose
gijos nuveiktus darbus
ir jaus vakaras įvyks sekma
kituose demokratų mitin
kiek kur per 29 metus mo dienį, kovo 22 d., parapijos
guose bus vaudevilių aktų,
terys nuveikė.
salėj. Per šį bankietą am kratomųjų paveikslų ir prai
Laikui bėgant nei nejau žiniems nariams bus įteikti
zų prie durų. Bus teisėjas
ti kiek priimi ir kiek išmo- diplomai.
Zūris ir kiti demokratų kan
I ki. Bet kuomet suvedi
į
Visuomenė prašoma, pa' daiktą, pasirodo labai daug. i remti labdarių veįkimą į- didatai.

Sv. Petronėlės
*
•.
draugijai 29 metai

Labdario bankietas

Mietine
I IijIJUj

ni ant ^amP° Michigan Av.
įr Guthrie gatvių. Pietuose
Prasidėjo praeitą sekma-1 dalyvavo kun. J. J. Nau-

dienio vakarą ir baigsis šį I
sekmadienį 3 vai. po pietų,
Jas veda labai iškalbus ir
jaunas jėzuitas, tėvas J. Kidykas. Šį sekmadienį kviečiamos “in corpore” eiti prie
šv. Komunijos visos draugijos. Kada misionierius at
sisveikins su mumis, paliks!
mūsų parapiją daug šven-

džius, iš Michigan City jo
dėdė Augustas Gumuliauskis su žmona, iš Chicago jo
dėdės Julijonas Kiaurikas
ir Liudvikas Kiaurikas su
žmona ir dukrele Dorothy,
iš Harboro jo broliai Jonas
if Leonas su jų žmonomis,
Sveikiname Aleksandrą ir
linkime visokios laimės.

Narių mirusių nuo dr-jos , vairiais būdaia 0 šiuo tar.
įsteigimo Virime 35. Pomir-1 pU ska,įtlįngu atsilankymu į
į

tesnę ir lai šios misijų ma- Svečiavosi
lonės vis su mumis pasilie- Į
ka. Būkime kiekvienas mi-! Praeit* šeštadienį F. Lu-

i

("D raugas"

Aciue

teteyaotol

tinėmis išmokėta $10,696.00. j bankietą Senelių prįeglauVyrama mirus, nes buvome-Į dos 3tatyba jau eina prie

karna ir už narės mirusį
vyrą,, išmokėta $5,748.00.
Lijfoj pašalpos išmokėta
$8,56iĮ00. Šv. Mišių aukoms
išleista $365,00.
Seserų Pranciškiečių vie
nuolynui paaukota $5,995,

baįgOS

Klausykitės

Baigus išorę staty

bą, reikės vidus įrengti. Čia
irgi reikės daug lėšų. Tam
ir daromi visokie parengi
mai, vajaus vakarai.
Šio bankieto pasisekiirfūi I
daUg darbuojas kuopos pir-

Karo sekretorius Stimson traukia pirmąjį vyrų draf
to numerį Washingtone kovo 17 d. Tas daryta užrišto
sionierius savo name. mies- ]cas su žmona ir sūnumi
mis akimis. Greta sekretoriaus dešinėje yra pulk. J. D.
te, darbe, idant kiti maty. | Pranciškų. 3932 Elm gatvė,
Langston.
Sv. Kazimiero
vienuolynui | mininkč m. Sudeikienė ir
darni mūsų gerą katnlikiš-'automobiliu huv0 nuvyk« i
$363.00. Marijonams, Labd. | kiti komiaijos nariai
ką pavyzdį garbintų Dievą iRockford' In- Paa Lubienės
Są-gai, “Draugui” $663.91,
ir prie Jo artintus. Dėkoja-jbro|! dr- B. Bolotoff ir jo
Labdarys
Šv. Onos et o vytai nupirkti
me tėvui Kidykui ir atsimin- J žmon!> Pa«erbimui jų dvie$17.42.
kime jį savo maldose.
> met,i vedybinio gyvenimo
sukaktuvių. Dr. B. Bolotoff
Prunskis, antr. — kun. A.
Už automobilius palydėji
Šv. Cecilijos choras
ėmė šliūbą mūsų parapijoje.
Valančius. Mišparus laikys: mui narės į kapus išmokė
Turi sekančią valdybą: Sveikiname ir mes ir linkisekm. vakare — kleb. kun. ta $435.00. Draugijos val13-ojo wardo lietuviu de- '
J. Paškauskas, pirmadienio Į dyboms $3,126.96.
pirm. — F. Lukienė (Lucas), me Dievo palaimos,
i .nekratu klubo susirinkimas
— kleb. kun. J. Čužauskas
vice pirm. — J. Dubickas.' vi irę
Lietuvių auditorijos šėrų
I įvyko
ketvirtadienį,
koantradienio — prelatas M.
rašt. — Stella Kasparaitė,
ir bonų išpirkta už $35,000. Jvo 19 d., 8:00 vakare, Gimi
Viktorija Kubiszak, 3735,
Sekmadienį, kovo 22 d., L. Krušas.
fin. rašt. — J. Masedonskas, ižd. Miss B. Waupsch, ^,r' Blvd., praeitą šeštadie ; per sumą (10 vai.) prasidės j
Rožančius bus kalbama-, Geležiniam Vilkui į Lietuvą mo P. švč. parapijos salėje,
Universal
š. J. Koviera. Sveikina-lnj Šv' Katarinos ligoninėje 40 valandų atlaidai Dievo I per visaa trįs atlaidų die. pasiųsta $3,000.
68 ir So. Washtenaw avė.
marš
banke
žuvo
$1,475.00.
Nors
ant
ausies.
Apvaizdos
bažnyčioje.
Šv
nas trečią vai. po pietų.
me ir linkime laimingos tar-! P° °PeraciJ°8
,
.
,. . .
9-ojo wardo lietuvių de
daug išmokėta ir daug žu
n bog
Buvo veikli katalikė ir narė Misios pirmadieny ir antraIšpažintys bus klausomos
mokratų klubas
kovo 17
įvairių draugijų Šv. Patriko dienį rytais bus: 5:30, 6:15, rytais: nuo 7 iki po sumos vo pinigų, vis tik draugija d. turėjo mitingą Visų šven
Choras rengia pasilinksmi įr gv. Jono Kantiaus para-17, 8 ir suma 9 valandomis.) Vakarais; nuo 7 prieš miš ižde turi $4,257.14.
tųjų parapijos salėje, Rc-!enimo programą parapijos pijOse. Paliko nuliūdime vy- Mišparai 7:30 vai. vakare
Narėms
kas
priklauso,
Į
landė.
parus, po mišparų — iki
naudai sekmadienį, .Jaalan-,rą Steponą, penkis sūnus —i ->‘S*Mniadtew«»iimąi> giedos ažbaigsfme Vaikučių išpa -'visuomet pilnai atmokama,
Kit-i demokratų klūbų midžio 26 d. Bus teatras, kon-jVįai Harbore, Steponą, Alek-, kun. A. Deksnis. Pirmadie- žintys" pirmadienį 3.čią va l be jokių argumentų.
dingai seka;

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Demokratų klūbų
susirinkimai

40 valandų atlaidai
Dievo Apvaizdos
parap. bažnyčioj

certas ir šokiai. Dėl prog
ramo merginos dėvės gražias sukneles — gowns ir
viskas prasidės 6:30 vaka™
„noRvui T.nhni
re, o šokiai nuo 8 vai. Labai'
laukiame to vakaro, nes esame tikri, kad bus labai
įdomu ir linksma dalyvauti.

Sophie Barčus
Rytinės Radio
VALANDOS
IŠ STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.
Taipgi Pirmadieniais
7-tą. vai. vakare.
lAfrtrskite Vėliausias Žinias —
Muziką — ir kitus Įdomius Pra
nešimus viršmlnėtu laiku.

IrANKYTI Į MCSŲ SPBCIAI.Į
JTS ESATE KVIEČIAMI ATSII6PARDAVIM4 SEKANČIU
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
ri

K

Z

Didelių Barabanų. mažų Bu rabi
nų, Tunable Tom Tomu” pritai
komi prie visokių Barabanų Be
tų, <reitl pėdintai ‘Cymbols" tr
"Cymbol Ho'ders” kur ttk reika
lingi, "Hi-Pay after beat Pėdais”
benama I? orkestroms, Trūboa,
Clai-tnetal, Sazaphonat, Trombo
nai “st-indard” Ifidlrbysčlų, Smulkos, Cellos, Strttirtnlat Basai. Gultaral. Banjos, strūnų, tr “rases",
"m'/uth pleces“, "mute reeds", lr
muzikos stoviklčs.
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičėlų ir
"uases". Pataisome ir atnaujina
me visokių ISdirbysčių phonografus ar jų dalia

sandrą
ir
Leo, vedusius,, nį - kleb. kun. A. Linkus. po pietų.
Minint
19_ojo wardo įvyks O’MaWalter ir Edvardą ir penkis I Antradienį — kleb. kun. Ig.
o .
...
,
Velykinių ir sėdynių korijos įteigimo, 22 d. kovo į Hey’s Hali, 3229 W. 111 gat.
anūkus ir anūkes. Jos vyras , Albavičius. Sekmadieny per ( telės bus išduotos 3 vaL po, ĮJ
Auditoriioi 6 va- sekmadienį, kovo 22., 2:00
per 42 metu dirba Inland ! sum4 pamokslą sakys TT.1 i t
į 7
,
k
_
U
J J . .
DODiet
„i.. ------ ’l pi6tU lr ' Val.’ vaKar®
landą vakare bevakanemau- popiet.
Steel Co.
^pan,S ir po mišpa-į jant pagerbsime ir la3
12-ojo wardo — kovo 29
na
kun. J. Mačf.ulioniSį,, MIC. rų, per visas atlaidų dienas.
Šv. Mišios ir laidotuvės
res, kurios neėmė pašalpos d., sekmadienį, 2:00 popiet,
A. B .O. DRUMMEK8
Pirmadienio rytą kun. Jus- knygyno kambaryje,
»tl Maxwell Street,
buvo trečiadienį. Mišias lai
per 10 ir 20 metų. Prašom Darius Girėnas salėje, 4413
tinas, O.F.M., antradienio
Visus parapijonus, visus ir kitų draugijų atsiųsti at- So. VVestern avė.
kė kun. K. Bičkauskas, kun.
— kun. Alphonsas, O.F.M.
“Bunco”
katalikus maloniai prašau,
J. Connelly,
klebonas Šv.
Yra rengiama šį sekma
Vakarais pamokslus sa ypatingai per 40 valandų
Patriko parap., ir kun. J. J.
dienį Šv. Pranciškaus dr Į
kys: sekm. — kleb. kun. M. atlaidus, pasinaudoti Dievo
woik sruDin
Naudžius, kuris ir anglišką
Švailis,
pirm. — kun. J. malonėmis prieinant išpa- I
jos. Pusė pelno eis parapi
_
S94S Aest 35* Street
pamokslą pasakė. Palaidota
‘7Ae ifcft f/
jos naudai. Remkime visi.
žinties, priimant šv. Komu- j
Kalvarijos kapinėse
Gary
rienė, 3730 Elm, Šv. Katari- niją, ateinant į bažnyčią ry į
/o* UDM
Gimtuvių minėjimas
mieste. Teikiame paguodos i nos ligoninėje.
tais ir vakarais pasimelsti į
Praeitą sekmadienį buvo lodžius nuliūdusiems ir melPranciškus Petkus, mūsų — išklausyti šv. Mišių iri ^PVANCr.D P’IOTOGRM’HV
(»WEST POSSIBLE PRK ES
surengti pietūs apva’kščio-. džiame a™ atilsio Vik- parapijos dženitorius,
nePHONK LOAVETTE
pasiklausyti
garsių
pamoks-1
)
*
DINING BOOM SEBB — PABjant “birthday” Aleksandro torijos sielai.
sveikuoja ir guli name savo
LOB 8KT8 — BBDROOM SETO
lininkų skelbiamo Dievo žo
— RŪGS — RADIOS — REGumuliausko, 3711 Ivy gat. žinutės
brolio Kazio, 3611 Ivy.
riUGERATORS —
džio.
MENO ET s — sroi
Jis susilaukė 30 metų. baigė
Linkime visiems sveika
Per
atlaidus
turėsime
Riley School ir 1939 mt.
8v’. ^‘'lli|"S choras turSs>
tos.
daug svečių kunigų iš Chi
VVashington
High School.. su3'rlnk,ma
š| sckmadlenį
J. Gustaičiai. 3810 Hem- cago ir apylinkių miestų su CONRAD
Fotografas
v
.
. ..
,. .
... . po sumos.
Rašo ir skaito lietuviškai, 1
lock, ir P. Matule, 4903 Todd
dvasine pagalba.
Studija Įrengta pir
moa rūšies su moturi muzikalę “gyslelę” ir
Juozapata Laučienė, 3527 Avė., susilaukė sūnelių.
Kun. A. C. Martinkus, • dernlškomls užlallaikraščių pardavinėjimo biz Deodor, ir Barbora Kovie| domis ir Hollywood
Metiejus
klebonas ’ tvlaaorals.
FACTORY REPRESENTATIVE
Darbas

SERVICE
Chlrago

WHŪIESAI£
FifflNrriiRE
BROKEfl

Aifll ALESAUSKAS & SONS

Garantuotas.

“THAT LITTLE GAME’

Playing I< Over Orally

ADVOKATAI

WHITNfY E. TARUTIS
ADVOKATAS

420 W. 63rd Street
Tol.: Biznio - ENGlowood 3888
Rot; r ENQUwo<mI 5840

6343 So. VVestern Aven/
Telefonas REPUBLIC 8051

CENTRINIS OPTHAH:

3153 SO. HALSTED ST.
(List u rių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moe Iki ltot
▼ai. vak.
TaL CALunet 0877
134 NO. LA SALLE ST.,
Konn 2014
Tel. State. 7R73

WHOLESALE
LIQUOR
(STAIGA

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVECTUOSK —
AR VAŽINĖJANT LAURUOSE — VISA CHICAGOS IR
APVLINHSS LIETUVIJA KAHDIBN SU ATYDA KLAUSOM:

U1ARGUTII
RADIO IJUKRASCIO PROGRAMŲ!

Listen to
IšveUoJanM
po ris.
Chlcacn

PALANDECH’S

— DEŠIMTI

RAIHO BROADCAST
Fkaturing t Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Eiary Saturday, 1 ta 2 P. M.
STATION WHIP
IBM kfle«y«u. (Te» e< Ibe DUO

VlenlntSlia lr Smagiausiąjį
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!

REM'rITE
rf;ja
UIBTO' IŲ
W. KANTER. Bav.
MUTUAL

*707

M.

8.

DP m- J A

LIQUOR

HnlRted

BOILTVARD

CO.

METAI! — J

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienorala 9:30 v. vak.

PENKTAD. Ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kilj
6755 So. Wesficrn Avenue
Pbone: GROvehill 2242

v

ū

GEDULO PAMALDOS UZ
ŽUVUSĮ FILIPINUOSE LIETUVĮ
kytojams, nes tenai iš pra
džių buvo tarnu, o paskiau
manažerio asistentu. Tas bu
vo
jam
lankant
High
Schoolę, o paskiau Illinois
College of Commerce. Bai
gęs baznio kursą velionis ga
vo darbą General Controls
Company, kur, jam netu
rint nė 21 m. amžiaus, būvu
paskirtas vieno mažo ofiso
manažeriu.
Pernai kovo mėnesį ve
lionis pašauktaas kareiviau
ti per drafto boardą No.
45. Tris mėnesius išbuvo
Camp Grant, Rockforde, pas
kui tris mėnesius — Hamiiton Field, Cal., o iš ten pa
siųstas į Filipinų salas. Kai
Velionis E. J. Guokas bu japonai pasišovė atakuoti I
vo 23 m. amž. Paskutinius Filipinus, velionis kareiviau
savo gyvenimo 17 metų pra damas lankė Adamson uni
leido šioj apylinkėj. Jis bai versitetą Maniloje.
Turėjo daug draugų ir
gė St. Mel parapijos pradi
nę mokyklą 1932 m. ir Aus- bičiulių, nes patsai su visais
tin High School 1936 m. Bu buvo draugingas ir links
mas.
vo 6 pėdų 3 colių ūgio, svė
Nuliūdę tėvas Jonas ir
rė 225 svarus ir savo cha
motina Guokai, jo sesuo
rakteriu buvo tikras džen- Bernice, 16 m., ir brolis Jotelmanas. Jis buvo gerai pa nas 13 m. amž.( 4508 West
1
žįstamas Savoy teatro lan End Avė.

■ ao

b

a ■

TŪKSTANTIAI MATE Jf KININKŲ'

Peftktadienia, kovo 20, 1042
INDUKCIJĄ

Parapijiečiai sujudo
įspūdingai pagerbti
savo kleboną

Vienas pirmųjų Chicagos
metropolijos jaunų kareivių
šiame antrąjam pasauliniam
kare gindamas savo tėvynę
žuvo Edward J. Guokas,
prieš vienerius metus gyve
nęs pas savo tėvus, 4508
VVest End avė. Jis žuvo kau
tynėse su japonais šiemet
sausio 22 Filipinuose. Kovo
4 d. apie tai tėvams praneš
ta iš karo departamento ir
kovo 13 d. iš ten pat prisius
tu laišku patvirtinta. Gedu
lo iškilmingos mišios už žu
vusiojo kario sielą įvyksta
rytoj, kovo 21 d., 10:30 ry
to Šv. Mel katalikų bažnyčio
je, Kildare avė., ties VVashington bulv.

/ mu

VVest Side. — Aušros Var
tų parapijiečiai, pastebėję
spaudoje atsišaukimą ir pa
raginimą į rengiamą para
X Kun. A. Martinkus,
pijos komiteto sekmadienį, Dievo Apvaizdas parapijos
kovo 22 d., bankietą, klebo klebonas, dabar lanko para^
nui kun. J. Dambrauskui pa pijonus ir renka aukas pa
gerbti jo vardinių proga ir rapijos skolai mažinti. Džiau
paskatinti dar prie didesnio giasi žmonių dosnumu.
i ’• i
ir uolesnio darbo parapijai
ateityje ir taip pat už atlik
tus gražius darbus, anot ko terys ruošia didelę pramo
miteto narių, žmonės smar gą (“buncoicard party”)
kiai sukruto ir susirūpino sekmadienį, kovo 22 d., Da
įsigyti bilietus, kad užtik rius-Girėnas salėj. Visas
rinti sau vietą. Tai labai pelnas skiriamas labdarin
gražu ir malonu, kad para giems tikslams. Pradžia 2
vai. popiet.
«"tirauzaa" Acme telepbotaTūkst,ančiai žmonių susirinko į State ir Madison skersgatvį pamatyti, kaip 10,000- pijiečiai įvertina dvasios va
X Bruno Budrikas, Keisnis savanoris Ray Skulina, 17 m. amž. (ant platformos tolėliau centre) priimtas ir pri- dų nuopelnus ir ryžtasi kuo
skaitlingiausiai susirinkti ir tuto “spulkos” vienas direk
siekdintas jūrininku.
parodyti tą nuoširdumą ir torių, neseniai pašauktas į
dėkingumą už nuveiktus pa U. S. karinę tarnybą, rašo,
rapijai gražius darbus ir par kad jaučias sveikas, sotus,
siryžti juos dirbti taip sėk tik, sako, tenka daug vaikš
mingai ir sklandžiai ateity čioti.
Arti Dyer, Ind., pastatyta je.
Mūsų, lietuvių katalikų,, dingų planų organizatyviX Kun. J. Dambrauskui,
Mes
gerai
žinome,
kad
ne
Mt.
Mercy
sanitarija,
kurioj
visuomenė turi daugybę dar' niam veikimui. Klausytojai,
M.I.C., Aušros Vartų para
visiems
sekasi
vadovauti.
darbuosis
gailestingosios
se
bų išlaikydama bažnyčias, | kai kur, o ypač Cicero, pa
pijos klebonui, pagerbti var
vienuolynus, mokyklas, lab ' geidauja, kad ir antru kar- serys. Šią naują katalikišką Žiūrint iš šalies, rodos, kad dadienio proga, bankietas
darybės įstaigas ir t.t. Visa j tu turėti gerb. prelegentą instituciją Fort Wayne dio tai lengvas darbas, bet, ka kovo 22 d., parapijos salėj
cezijos vyskupas J. F. Noli da įsigilini į jį, pastebi, kad bus didelis. Tai jau žinoma
tai, kilnu, šventa ir būtina. sų panašia paskaita.
,
Tad, visi Federacijos Chį- pašventino kovo 20 dieną, vadovybės darbas, kur jis iš anksto. Svečių bus iš ar
Bet šiais laikais, kada
nebūtų — parapijoj, drau
gyvenimas kaip katile ver cagos skyriai ir kolonijų vei dalyvaujant nemažam skai gijoj ar šeimoj, yra ne taip ti ir toli.
da, kada pasauly eina kova kėjai, kur dar nebuvo pas čiui prelatų ir kunigų.
X Domininkas Taujenis,
lengvas, kaip kam išrodo.
kaitų,
turėtų
jas
surengti
tarp gero ir pikto, tarp mė
Taigi, brangūs parapijie- gyvenąs Carter, Wis., rašo,
lo ir tiesos, turime kur kas| ir visuomenė turėtų jomis
čiai-tes, ‘jausdami ir maty kad veždamas ledą iš ežero
naudotis.
daugiau
sukoncentruoti
sa

Praeitą kartą pranešta, ■ Dranginis, Stanley P. Mikdami mūsų klebono gražų sužeidė koją. Didelis gaba
vo jėgas ir parodyti dau
Laikas ir labai laikas įsi
kurie lietuvių iš Chicagos ir 1 nius.
vadovavimą parapijoj, atei- las ledo nukrito ant kojos.
sąmoninti, susirūpinti ir ves
apylinkių pateko į pirmąsias
12-am warde — Anthony giau vieningumo.
Amerikos Raudonojo Kry- j nantį sekmadienį, kovo 22 Taujenis, buvęs Bridgepor
drafto eiles — nuo 1 iki 10 E. Skirius.
Federacijos Chicagos aps ti katalikiškąją akciją, per žiaus skyrius Chicagoj iki d., mes susirinksime kuo to biznierfiusĮ. dabar turi
serijinių numerų, kurie an21-am warde — Bruno kritis pakvietė kun. dr. A. organizacijas, per spaudą ir šioliai surinko 4,750,584 dol.' skaitlingiausiai ir parody- biznį VVisconsine. Yra dnr.
tradienio vakarą Washingto Stakėnas.
, Deksnį aplankyti Chicagos visais galimais būdais. Ka Vadinasi, surinkta apie 10 sime, kad ir mes, parapi- “Draugo” skaitytojas.
priene buvo traukiami. Dabar
.
. nuošimčių dadgiau, negu jiečiai, esame kartu su juo,
25-jam warde C. Gurnu- lietuvių kolonijas su pas talikybės ir žmonijos
X Rožių ir Lelijų Klfitma
kaitomis mūsų organizacijų sai nemiega, jie dirba vie- buvQ nustatyta
|0 parapijos komitetui pri-'Dievo Apvaizdos parapijoj
tenka čia pažymėti ir tuos lauskas, John C. Sivickas.
reikalais. Kai kuriose kolo-1 ningai, tiesiog akiplėšiškai.
Skyriaug pirmininkas For ' duosime daugiau energijos'išpildys šaunią programą
20 — 44 m. amžiaus lietu
27-am warae — Eugene
nijose paskaitos jau įvyko.
je*&u J1! pragaištingi dar
vius, kuriems teko 11-20 se Joseph Brunelis.
„ , ,
• 1 ir noro tęsti jam uždėtas L&bd. Są-gos 6 kuopos ren
gan praneša, kad šią savai-]
v
.
bai
aiškiai
pasirodytų,
tai
rijiniai
numeriai.
Kaip
,
v,
.
n
r
1
pareigas,
uz
kurias
jie
37-am warde - Ignatius peikia pasakyti, kad gertę vajus bus uždarytas. Bet 1
6
. me giamam vakare sekmadienį,
biamas
‘
prelegentas
ne
“
tik
pamatytumėm
tą
ko
dabar
anie, taip ir šie yra pirmo P. Mockaitis.
, . .
t. Tj1 ko negauna, tik dažniausiai kovo 29 d., Dievo Apvaizdos
ir po to skinamos R. Kry-;.
.
; _j:__
nesitikime.
se eilėse ir jie pirmieji, ne
įvairių nusiskundimų ir iš parapijos salėj. V skarų dau
Melrose Park - Anthony i
labai įdomiai ir gražiai
žiui aukos mielai bus priima
f X • V1- - <!_£'-* J
Z
kalba, bet ir patiekia nauFed. Ch. apskr. valdyba
gu kiti kurie, drafto boardų Thomas Gricius.
metinėjimų.
Br. glaustai rūpinasi Aukštikalmos ir įvertinamos.
bus šaukiami atlikti karinę Į Homewood —
nienė. *
Charles
X va
l-vai ■
prievolę, jei bus tinkami.
Stanis.
X Adomas žvirblis, sūNumeriai nuo 11 iki 20
] nūs Kaz. ir Jono Žvirblių,
Nežinomi du vyrai mušei- pakllUVO kalėjilUflll
imtinai dar šiems teko:
i senų Melrose Park gyven
MAKE
7-am warde — Felix J.
Chicago tarybos butų nuo
skaudžiai apmušė John Į šešis jaunus plėšikus, kū tojų, kovo 19 d. išvyko į
EVERY
Illinois valstybės karinės
Ragutis, Joseph B. SiemiePAY DAY
pirmininkas Lewis, 49 m. amž., Kurs at- rįe užpuldinėjo ligonines ir U. S. kariuomenę. Kovo 13
vyrų konskripcijos direkto mų komiteto
nas.
riaus pavaduotojas
pulk. aid. A. Lindell praneša jis sisakė juos įleisti į Congress apartamentinius namus, tei d. jo draugai Vaičiulio sa
BONO
DAY
11-am warae — Stanley
Louis A. Boening pareiškia, gauna* laiškais nusiskundi Recreation centrą, 31 E. 8naag nuteisė įvairiems ter- lėj buvo suruošę išleistuves
ir apdovanojo. Be to, tėvai
kad šio mėnesio gale iš mų, kad kai kurie namų sa Congress gt. Lewis yra šio miniams kaieti
x
•• a
name kovo 15 d. taip
Wąshingtono tikimasi gauti vininkai atsisako išnuomoti centro sargas panaktinis.
Nuteistieji: S. Jakalski,
. x
__
t
ui oa
* I pat
buvo suruošę įšleistu23
m., J.
Kehler,
20 m., aM.
1r
Paulina Russian and Turkish Baths oficialus 20-44 m. amž. vy flatus, arba apartamentus
ves, kuriose dalyvavo visa
rų serijinių numerų sąrašus, draftinio amžiaus vyrams,
Proskauer, 22 m., George
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
giminė.
į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
Artonis, 26 m., S. Durk, 19
į kurie tuojau bus išdalinti o ypač tiems, kurie gali bū
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
; drafto boardams ir šie be ti pašaukti karo tarnybon.
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Bridgeport. — šv. Kazi m., ir J. Forsythe, 26 m.
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
PLATINKITE “DRAUGĄ*
mažiausio delsimo
imsis
Aid. Lindell į šį klausi- miero Akademijos Rėmėjų amž.
Moterims — Trečiadiieniais.
siuntinėti vyrams kvestijo- Į mą, kaip jis sakosi, negali 2 ras skyrius ateinantį sek
Telefonas: VIRginia 9493
MASSAGE
A. F. CZESNA, savininkas
nierius. Tačiau jis sako, kad , sugalvoti atsakymo. Tačiau madienį, kovo 22 d. eis ben
'
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St. prieš birželio mėnesį vargiai klausimas yra rimtas ir tu drai prie šv. Komunijos. Na
bus vyrai šaukiami indukci- ri būti greitai sprendžia-( rės prašomos susirinkti 'i
jai.
i mas
vai. į šv. Jurgio parap. sa
lę, iš kur “in corpore” eisi
Dar vienas dalykas neiš- f
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
me į bažnyčią. Kartu pna
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė aiškintas, tai tas, gal iš ne
nešame, kad vajaus vaka
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi tinkamų kareiviauti vyrų
rienė tą dieną neįvyks, nes
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
vyriausybė
pašauks kokį
tapo nukelta į sekmadienį,
pirmo* rūšies produktų.
skaičių į karo pramones,
U. S. vidaus mokesčių ko balandžio 19 d.
Rap.
kur ima trūkti gabesniųjų
lektorius Carter Harrison
darbininkų.
i praneša, kad taksai už paJUST DUMB
— , jamas, kurie sumokėti iki
DISTRIBUTOR
5
A V Mo, euY T«O?«
kovo 16 d. vakaro, dar ne
SLACKSMrTH J A FAMity OP
OF
ujHrre smitms
apskaičiuoti, dar eilės grą
ACROSS THf
žintų blankų nepatikrintos.
STft££T.'
Kol kas patikrinta 842,600
Karo pramonės boardas grąžintų blankų ir gauta
BEERS
VVashingtone išsprendė kad1 daugiau kaip 185 milijonai
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki tolesniai celofanas neturi į dol. taksų.
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
būt vartojamas laiškų vo1941 m. Chicagos distrik
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
kų langeliams. Celofanas te taksų už pajamas išviso
Z259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 reikalingas karo pramo- buvo surinkta 100,487,642
nėm8.
dol.
Si:
fra. C« A mPm
X

I FEDERACIJOS CHICAGO APSKRIČIO SKYRIUS Vyskupas Noll
IR ORGANIZACIJŲ VADUS
šventino sanitariją

DAR ŠIE LIETUVIAI PATEKO Į
PIRMĄSIAS DRAFTO EILES

p

KryŽllli

SUNnkta

daugiau kvotos

Greit bus siunčiami
kvestijonieriai

Drafto vyrai
nusiskundžia

Apdaužė panaktinį

j ^os

Susirinkimai

Dar nesuskaičiuoti
faksai už pajamas

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Necfar

Varžomas celefano
vartojimas

Sesi plėšikai

j

Amerikos

Lietuvių

Dūk

