of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
..."and tHat governmenf

— Abr&h&m Lincoln
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MAC ARTHUR
AUSTRALIJOJ.

Pagaliau sąjungininkų ka
ro vadovybė pavesta asme
niui, kuris įrodė mokąs ir
galįs pravesti kovą prieš
japonus. Tai gen. Mac Arthur. Jis perkeltas iš Fili™ pinų į Australiją ir jam pa
vesta vadovauti visiems ka
ro veiksmams Pacifike, įimant ir Filipinus.
Gen. Mac Arthur ameri
kiečių tarpe patapo hero
jum ir viso pasaulio akyse
—vienu geriausių šio karo
vadų. Jis naujoms parei
goms paskirtas todėl, kad
to prašė patys australai.

Amerikos laivas kovoje.

Japonų laivynas
prie Australijos.

GEN. MAC ARTHUR PASKIRTAS
SĄJUNGININKU VYRIAUSIU VADU

t

Bataan fronte kariuomenei vadovauti
maj. gen. Wainwright. Amerikos kariai
Australijoje.

Londonas, kovo 17 d. —
Kai kuriems Londono laik
raščiams prisiųsta iš Aus
tralijos pranešimai, kurių
nebuvo galima patikrinti,
pareiškia, jog Japonijos lai
vyno pajėgos, kurios daly
vavo Javos invazijoj, dabar
vyksta j pietus Australijos
linkui.

Washingtonas, kovo 17 d.
—Karo departamento atsto
vas šiandie pareiškė, jog
gen. Mac Arthur išvykus j
Australiją jo vietą užimsiąs
Bataan pusiasalyje maj
gen. Jonathan M. Wainwright. Netrukus šis pasky
rimas būsiąs formaliai pa
skelbtas.
•
Washington, kovo 17 d.—
Karo departamentas šiandie
paskelbė, jog gen. Douglas
Mac Arthur orlaiviu atvyke
Australijon, kad perimtų
sąjungininkių valstybių ka
ro vadovybę Pacifike.
Australijon gen. Mac Ar
thur orlaiviu atvyko šian
die ir kartu su jių> atvyko
jo žmona ir jų mažas sūnus
Karo departamento komu-

Sakoma, jog šią flotilą su
daro kruzeriai, orlaivių veSTEBUKLŲ.
žiotojai ir skaičius destroMes žinome, kad šiuo me jerių.
tu visoj Amerikoj ūžtelėjo
vilties banga, mes žinome, Ruošiasi Naujoms Atakoms
™ jog nuo šiandie Amerikos
»“Draugae” Acme telephoto)
Pranešimai taip pat skel
plačiojoj visuomenėj susida
Laivyno pakrančių patrulinio dirižablio vyrai su susidomėjimu stebi, kaip karo lai
rys didesnis pasitikėjimas bia, jog Naujojoj Gvinėjoj vas naikintuvas (destroyeris) vandeninėmis bombomis atakuoja toj apylinkėj iš diri
ir pasiryžimas. Juk Mac Ar japonai sutraukę daugiau
thur vardas šiandie visiems aviacijos, matomai, plataus žablio pastebėtą priešo submariną, kurs buvo iškilęs, bet tuojau vėl panėręs į jūros
amerikiečiams yra kažkokio masto aviacijos atakoms, gelmes.
įkvėpimo šaltinis ir pasiry kad paruoštų kelią laivyno
žimo pavyzdys, nes jo vado puolimui prieš Port MoresKovose prie Javos
vaujama maža kariuomenė by ir šiaurinę Australiją.
tebesilaiko prieš daug skaitKiti pranešimai Londone
dalyvavo 99
lingeanius japonus...
pareiškia, jog tikimasi, kad
Tačiau mes šiandie nesiti japonai praves savo pirmą
japonų laivfiti.
kime iš gen. Mac Arthur sias -atakas Australijos rystebuklų ir mes nenustebsi- tiniuos pakraščiuos, kur yra
sime. jei ir jam vadovau svarbiausieji Austrą 1 i j o s
Londonas, kovo 17 d. —
Londonas, kovo 17 d. —
Maskva, kovo 17d.—Mas
jant būtų nepasisekimų, nes miestai.
vos radio paskelbė, jog ap Lordų rūmuose vienas kal Britų žinių agentūra Reu
daug lengviau yra kovą pra
suptoji 16-toji vokiečių ar bėtojų pareiškė, jog prie Ja terš pranešė, jog prancūzai
dėti iš naujo, negu prarastas Du Žuvo Atakoje.
mija prie Staraja Rusa pra vos japonai buvo sutraukę įsakė internuoti visus tarp
pozicijas atitaisyti. Bet mes
rado vieną svarbiausių gy keturioliką kruzerių, penkis 18 ir 50 metų amžiaus bri
Japonų
aviacijos
vakar
tikime, kad gen. Mac Ar
nimosi vietų, bet vietovės orlaivių vežiotojus, 55 dės tus, gyvenančius Morocco
thur vadovaujama kariuo dienos atakoje Darwine žu vardas nepaskelbta. Prane trojerius ir 25 submarinus. pajūrio miestuose. Šis įsa
menė jausis daug saugiau vo du asmenys ir 12 sužeis šimai iš fronto vietą teatPrieš šias japonų laivyno kymas paliečiąs apie 2,000
tų.
Visi
sužeistieji
ir
žuvę
ir drąsiau.
žymi tik raide “N.”
pajėgas kovojo penki sąjun asmenų.
yra
kariai.
•
Patikimi sluogsniai pa
Pranešimai iš Donets slė gininkių kruzeriai, kurie
reiškia,
jog prancūzai šių
nio
fronto
pareiškia,
jog
to

visi
esą
žuvę
ir
mažesni
lai

Australijos premjeras pa
Londonas, kovo 17 d. —
KO BIJOMASI
žygių
ėmėsi
atsakydami į Žinios apie paskyrimą gen.
reiškė,
jog ataka buvusi nu je vietoje vyksta smarkios vai.
Lietuviškieji komunistai
britų aviacijos atakas oku Mac Arthur vyriausiuoju
kovos ir laimėjimai svyruo
nusigando, kam siūloma kreipta prieš aviacijos įren ja: laimi vokiečiai ir paskui
puotoje
Prancūzijoje. Perei karo vadu Pacifike Londone
Baltoskandijos konfederaci gimus ir padaryta nuosto vėl rusai.
tą
vasarą
Vichy vyriausybė sutiktos džiaugsmingai.
ja, kitaip tariant, Skandina lių, bet nesunaikinta nė vie
visiems britams pietinėj ne
Rusų komunikatas pareiš
Oficialieji sluogsniai ne
vijos ir Pabaltijo valstybių nas orlaivis.
okupuotosios Prancūz i j o s padarė jokių pareiškimų,
kia, jog sovietų aviacija
Savo atakoje japonai nu šiandie perviršija vokiečių
susijungimas konfederaci
dalyj įsakė persikelti į nes tai yra grynai Austra
niais ryšiais. Pasak jų, tai metė apie 100 bombų.
beveik keturis kartus.
Maskva, kovo 17 d.—So Prancūzijos gilumą.
lijos ir Amerikos reikalas
būtų Lietuvos nepriklauso
vietų agentūra Tass paskel
bet neoficialieji kariniai ii
mybės praradimas.
Vokiečiai Pasiduoda.
bė, jog Vengrija ir Bulgari Kinai Burmoje
viešieji sluogsniai reiškia
Tuo pačiu atsikvėpimu
Londonas, kovo 17 d. —
ja
sudarė
slaptą
sutartį,
kad
pasitenkinimą.
Sovietų informacijos biu
“Laisvėje”.. Bimba primygti Atsakingi sluogsniai šian
“
išplėštų
iš
Rumunijos
Tran
Vienas karininkas pareiš
kovose nukovė
nai siūlo Lietuvos įjungimą die pareiškė, jog vokiečių ras pareiškia, jog tarp kovo
silvaniją
ir
Dobrudžią.
”
kęs,
jog Mac Arthur pasky
Sov. Rusijon. Ten, pasak jo, įsakymas uždaryti visus 8 ir 14 dienos sunaikinta
rimas esą vienas geriausių
šimtus siamiečių.
Lietuva išliktų nepriklauso Norvegijos uostus, duoda 215 vokiečių orlaivių ir žu
žygių per paskutiniąsias sa
vo
57
rusų
orlaiviai.
ma, laisva ir nenukentėtų suprasti vokiečių pasiruoši
Londonas,
kovo
17
d.
’
—
Washingtonas,
kovo
17
d.
vaites.
Pranešimas iš Ukrainos,
ekonominiai.
mą pradėti kovas prieš bri
Burmos
vadovybės
komuni

•
tų ir amerikiečių susisieki kur Timošenkos vadovauja —Laivynas šiandie paskel katas paskelbė, jog kinų ka
mo linijas su Rusija ar ata ma kariuomenė stengiasi iš bė, jog Atlanto pakraščiuo riuomenė Burmoje nukovusi Urugvajus suėmė
SENA PASAKA.
mušti vokiečius iš Charko se nuskandintas “vidutinio
koms Islandijoje.
šimtus Siamo kariuomenės
Savo išvedžiojimuose Bim
vo, skelbia, jog paskutiniuo dydžio” prekybinis laivas.
susirėmimuose
prie Tong- nacių laivą.
ba panaudoja seną komunis
ju Laiku vokiečiai pradeda
tong, 70 mylių nuo Chengtų pasaką apie “žmogaus komunistai, kurie neprita pasiduoti grupėmis—net po
Montevideo, kovo 17 d.—
rai, Siame.
žmogum, tautos tauta” iš ria bet kokiai agresijai, ku 60 kareivių grupėje.
Urugvajaus vyriausybė pa
Kairo, kovo 17 d.—Britų
Tuo tarpu pavėluotai pra skelbė, jog ašies submarinai
naudojimą.
lakūnai praneša, jog grįždarie nenori matyti savo tėvų
nešama,
jog paskiri japonų nuskandino Urugvajaus prt
Jei patikėti komunistams, žemėje svetimųjų priespau
mi iš atakų Rhodes saloj jie
Sov. Rusijoje to išnaudoji dos yra didžiausi darbo žmo Naciai skelbia
pastebėjo Graikjon plau kariuomenės būriai bando kybinį 5,785 tonų laivą Mon
mo nėra ir todėl nuoširdie nių priešai, kapitalistai etc.
kiantį pašulpinį laivą su praeiti Burmos nepereina tevideo. Pirma laivas pri
Kere
pusiasalyj
mų miškų takeliais, kai tuo klausė Italijai ir vadinosi
ji Amerikos lietuviai neno
maistu.
Užsimiršta
tie
“
darbo
pačiu laiku paskelbta, jog Adamello. Laivas nuskan
rį, kad Lietuva prisijungtų
japonų spaudimas į sąjun dintas netoli nuo Jeremie,
prie Rusijos. Visas Ameri- žmonių gynėjai,” kad Ame atmušę rusus.
rikos
lietuvių
didžiausią
gininkus
Burmoje didėjąs.
kos lietuvių nusistatymas
Haiti ir su laivu žuvo sep
Harrisburg.
Pa.. 17 d.—
daugumą
kaip
tik
ir
sudaro
Berlynas, kovo 17 d. —
prieš Sov. Rusijos vergiją
tyniolika įgulos narių. Iš
Pennsylvanijos
tarybai
pa

esąs “paremtas grynai kla paprastieji darbo žmonės, Oficialus Berlyno radio pa tiektas įstatymo projektas, Tokijo skelbia
gelbėta 32.
siniais išrokavimais.” Va paprastosios darbo pelės, skelbė karo vačtovybės pra kuriuo būtų leidžiama vals
Kiek vėliau Urugvajaun
dinas, didieji Amerikos lie kurios savo pūslėtomis ran nešimą, jog Kerč pusiasalyj tijos keliais naudoti auto Romos gandus.
1 vyriausybė, atsakydama į
tuviai “kapitalistai, buržu komis ir savo prakaitu su? rusų kontraatakos nepavy mobiliams medines padan
šiuos ašies žygius įsakė su
Tokijo, kovo 17 d.—Japo imti internuotą Voklietijos
jai ir darbo žmogaus engė kūrė ir išaugino šeimas. To kusios ir bendroji vokiečių gas.
nijos oficialus radio paskel
jai” nori ir toliau engti Lie ji didžiuma kaip tik ir yra ir romunų kariuomenė pa
laivą Tacoma.
bė, jog Tokijo gauta žinių,
tuvos lietuvį. Koks naivus, nusistačiusi prieš bet ko dariusi rusams didelių nuo
kad Anglijos didysis kelei
tas “draugutis” Bimba koks kias galingesniųjų uzurpa- stolaų.
Ankara, kovo 17d.—Tur vinis laivas, Queen Mary ecijas,
nežiūrint
ar
tai
fašis

Karo
vadovybė
pareiškia
vaikiškas ir neišmanus!
Mexico City, kovo 17 d
tinės ar komunistinės... Ir jog kovose sunaikinta 33 ru kijos pareigūnai šiandie pra sąs nuskandintas pietiniam
•
tas lietuviškąsias ir garbin sų tankai ir aviacijos kovo dėjo tyrinėti n e ž i n o m ąs Atlante. Laivas vykęs Aus —Oficialieji Meksikos siuog
KLASIŲ SKIRTUMAS.
gas darbo mases šiandie se į vieną dieną sunaikinta valstybės orlaivių bombane tralijon ir gabenęs 10,000 sniai užginčijo, kad Atlante
Pasak mūsųjų komunistų, Bimba ir Co. suvedžioja, 70 rusų orlaivių ir žuvęs vimą Turkijos pasienio mie Jungtinių Valstybių kariuo ašies submarinai buvo su
laikę Meksikos tankerį.
tik vienas vokiečių orlaivis. sto Milas.
visi tie lietuviai, kurie nėra apspiaudo ir išniekina.
menes.

NELAUKTINA

Prancūzai inter
nuoja britus.

Naciai prarado
svarbias pozicijas

Britai patenkinti
Mac Arthur
paskyrimu.

•

Pasaulyj

Q

W

nikate pranešama, jog gen.
Mac Arthur ir toliau vado
vaus kovoms Filipinuose,
nes ir Filipinai įtraukti į
bendrąjį frontą.
Amerikiečiai Australijoj.

Tarpe kitų valstybių ka
riuomenės dabar gen. Mac
Arthur vadovybėj bus ir
šiomis dienomis Australiją
pasiekęs “rimtas skaičius”
Amerikos kariuomenės.

Vakar naktį karo sekre
torius Stimsonas paskelbė,
jog Australijon atvyko di
delis skaičius amerikiečių
kareivių. Plačiau sekreto
rius nepaaiškino, bet spėja
ma, jog amerikiečių kare:vių skaičius Australijoje
gausus ir jog jie iš Ameri
kos išvyko ankstokai.
Kongresas Nustebintas.
Pranešimai, jog Australi
jon atvyko gen. Mac Arthur
vyriausiuoju sąjunginlin k ų
vadu nustebino ir pradžiu
gino kongreso narius.
Senato užsienio reikalų
komisijos pirmininkas gen.
Connaly pareiškė, jog gen.
Mac Arthur bus geras s.
jungininkų kariuomenei Au
stralijoj vadas. “Civilizuo
tas pasaulis yra laimingas
kad jis (Mac Arthur) ten
yra. Demokratijos džiaugia
si ir nuoširdžiai atsakys jo
vadovavimui.”
Vienintelė moteris sena
torė, Hattie Caraway, pa
reiškė, jog “tai turės nura
minti daugelį žmonių kurie
man rašė kad atšaukti Mac
Arthur (iš Filipinų).”
Komunikatas.

Karo departamentas pas
kelbė sekamo turinio komu
nikatą:
"1. Australija:
‘‘Gen., Mac Arthur šian
die atvyko Australijon or
laiviu. Jį lydėjo Mrs. Mac
Arthur ir sūnus, jo štabo
viršininkas maj. gen. Rich
ard K. Sutherland, brig,
gen. Harold H. George ir
kiti štabo karininkai. Jis
bus vyriausiu vadu tame
regijone, įimant ir Filipi
nus, Australijos vyriausybei
prašant.
Paskirtas Anksčiau.

“Vasario 22 d. Preziden
tas įsakė gen. Mac Arthur
perkelti savo generalinį šta
bą iš Filipinų į Australiją,
kai tik bus padaryta visi
pasirengimai. Gen. Mac Ar
thur paprašė, kad jam būtų
leista pertvarkyti savo va
dovybė Filipinuose.
Tai
Prezidentas leido.”
Tuo būdu dabar gen. Mac
Arthur užima buvusio karo
gen. Sir Archibald Wavell
vietą, kuris perkeltas Indi
jon kovo 2 dieną.

O R A C O A 8

MOSU DIENOS IR DARBAI
224 karo tarnyboje

LAIVO HOUSTONO KAPITONAS

Trečiadienis, kovo 18, 1942

TT. Marijonu misijos

I

Norwood, Mass. -- šv.
Jurgio parap. bažnyčioje —
nuo kovo 16 iki 22 d. —
kun. Kazimieras Rėklaitis,
M.I.C.
Bayonne, N. J. — šv. Mykolo parap. bažnyčioje —
nuo 11 iki 19 kovo — kun.
Andrius Naudžiūnas, M.I.C.
Chester, Pa. — Aušros
Vartų parap. bažnyčioje —
nuo 23 iki 29 kovo — kun.
Adomas Markūnas, M I.C.
Cleveland, Ohlo — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 16 iki 22 d. (jaunimui)
— kun. Antanas Ignotas,
M.I.C.

Į Daug darbuojas
Jur ir aukų nesigaili

Tėvų Pranciškonų
misijos 1942 m.

SUTAUPYK NI O $8 iki $10 I

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

Jūs <1al*ar gaili e pirkti vieno arba
Pa. 6v.
dvigubinio regėjimo akinius, pritaikin
tus gražiausiuose f rėmuose, su aklų
gio lietuvių par. bažnyčios
lAegzamlnavllmu. viską
d* 4
ut tiktai ..............................................
^*4. 4O
Philadelphia,
Pu.
—
Pla

prieangyj© t fKDdaai iškaba
AKINIAI. viso
$10.00
Kingston, Pa. — švenč. ARCVVAY
Ne maliau—nedaugiau...
au garbės kareivių sąrašu, čiai žinomas Juozas Kava
CHAPMAN OPT1CAL CO.
Marijos Apr. par. bažnyčio
kurie tarnauja Jung. Val liauskas, laid. direktorius,
Not
Ine.
je, kovo 22 — 25 d. — T. 280 S. Halsted
St., prie Jackson
stybių kariuomenėje, laivy “Draugo” skaitytojas, daug
Juvenalis Liauba.
Tel.: MONrne 27.14. įsteigia 1UI l
ne ir oriaivininkystėje. Su darbuojas lietuvių tautiniais
AtstneSkite Sj skelbimu tr gausite
I
Kye Glass Cleuinng
skaičiau 224. Jų tarpe ran ir parapijos reikalais. Ka
Brooklyn, N. Y. — Šv. dykai C. C. Solutlon.
dasi žymus skaičius aaržen- da tik koks parengimas jis
Jurgio par. bažnyčioje, ko
tų, keliolika leitenantų, vie visados aukoja vertingų daik
vo 23 — bal. 5 d. — T. Jus
tų.
Štai,
Šv.
Kasimiem
pa

nas gydytojas leitenantas
tinas Vaškys.
LIETUVIS DAKTARAS
rapijai
rengiant
vakarą
ko

dr. Edvardas dumanskis
Montreal, Kanada — šv.
OPTOMETRISTAS
(Semansky) ir trys kapito vo 22 d., parapijos salėje,
Pritaikina akinius
Kazimiero par. bažnyčioje
nai. Didžiausias Skaičius ar Kavaliauskai aukoja bran
atsakomlngai ui
kovo 29 — bal. 5 d. — T.
Kap. Albert Rooks (kairėje), kurs vadovavo nusken
prieinamą kainą.
mijoje, mažiau laivyne, o gių daiktų laimėjimui. Tik
Juvenalis Liauba.
dusiam
U.
S.
kruizeriui
Houston,
ir
Įeit.
komandieriUB
rai
neklystu
sakydamas,
kad
mažiausia aviacijoje.
JOS F. BUDRIK
atsilenkusieji bus patenkin W. G. Blinn (dešinėje), kurs vadovavo taip pat nusken
Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
Trys. lietuviai kapitonai
dusiam destroyerui Pope kautynėse su japonais Java
Harrison, N. J. — Dievo cento par. bažn., bal. 10 —
KRAUTUVĖJE
Kareivių garbės sąraše, ti.
Motinos
Sopulingosios
par.
apylinkėse.
12
d.
—
T.
Justinas
Vaškys.
rahdasi tryą kapitonai. Juo-j Žiema lyg ne žiema
3241 So. Halsted St.
bažnyčioje — nuo kovo 22
zas Rimaa-Remus, kuris y-!
Amsterdam,
N.
Y.
—
Šv.
Telefonas:
d. iki 29 d. — kun. Petras
ra Hawaii salose — Pearl! Ši žiema praėjo ‘juokais’.
Kazimiero
par.
bažnyčioje,
Religinis
koncertas
Lietuvai
simpatijos
Malinauskas, M.I.C.
Harbor, Shofield Barakuo Nebuvo didelių šalčių, išsky
gegužės 10 — 17 d. — T.
Calumet 4591
rus
pora
šaltokų
savaičių.
Providence, B. I. — šv.
se, Oahu saloje. Juozas Ri
Brooklyn,<
N.
Y.
—
Ver

Argentinoje
Justinas Vaškys.
mas baigė karo akademiją Sniego tik tris sykius pasi
bų sekmadienį, kovo 29 d„ Kazimiero parap. bažnyčio
DEL BADIO PATAISYMO
Nepirk to, ko nereikia,
PASAUKITE:
Tolimųjų Pietų respubli Apreiškimo parap. bažny je — nuo kovo 22 iki 29 —
West Point 1933 m. Jis yra rodė. Kovo 2 d. daug jau
nuomenės
be
“
kautų
”
gat

kun.
Jonas
Jančius,
M.I.C.
nors
ir
pigiausiai
gautum.
YARDS 3088
koje Lietuvos vardas žino čioje bus turiningas religi
vedęs Viktę Vitkauskaitę iš
vėse
buvo
pasirodę.
Vadi

mas gal geriau nei kurių nis koncertas. Apreiškimo
SbenanObah,
sulenkėjusių
Detroit, Mich. — šv. Pet
nas,
Philadelphia
ir
apylin

kitų mažųjų kraštų. Visi parapijos choras Btato Du- ro parap. bažnyčioje — nuo
LIETUVIAI DAKTARAI
tėvų dukterį- J08 tėvai ge
kės
šią
žiemą
praleido
ne

ni lietuviškai kalba. Kada
reikšmingieji Lietuvos Įvy- bois kantatą “Septyni Kris- kovo 27 iki 29 dd. kun. Vin
Tel. YARda 8146
lenkai kv. Kazimiero paršu jučiomis. Esant tokiam o- kiai čia būdavo paminėta ir , taus žodžiai nuo Kryžiaus”, centas Andriuška, M.I.C.
DR. P. ATKOcSŪNAS
piją -nuo lietuvių paglemžė rui prisibijoma, kad ligos atitinkamai įvertinta. Pa ' Svečiai solistai bus Wbite
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
Detroit, Mich. — šv. Jur
VitkaUskai pasiliko kaip jie nepraeiplėstų. Sveikatos de prastas argentinietis jau ži-l ir Rossi, kurie giesmes yra
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
Bako prie senos parapijos, partamentas įspėja žmones no lietuvių rūpesčius dėl išmokę lietuviškai ir puikiai gio parap. bažnyčioje —
Antradieniais, Ketvirtadieniais
nuo
kovo
29
iki
balandžio
ir Penktadieniais
būti
atsargiais,
hes
jau
vie

kur \lr šiandien priklauso
Vilrtiaus, dėl Klaipėdos; mū jas pildo.
744 VVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
5
d.
—
kun.
Vincentas
An

nur,
kitur
pasireiškė
“
flu
”
.
apie 40 nuoš. lietuvių. Ka
sų šalies vargus bolševikų; Tikimasi, kad lietuviai pa
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
pitono Rimo moteris su Susirgus šalčiu sako tuojau okupacijoje, sukilimą ir da-j rodys gyvo susidomėjimo driuška, M.I.C.
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
reikia
kreiptis
į
savo
gydy

Cityy N, J.".-—- šv.
dviem vaikučiais pereitą sa
bartinę padėtį.«
«, šiuo nepaprastos vertęs kon- . Jersey
Valandos: 3 — 8 popiet,
e*
TeL CANai 5969
vaitę sugrįžo pas tėvus iŠ toją ir pildyti jo įsakymus.
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
1 Onos parap. bažnyčioje —
Vasario 16 dienos proga1 certu.
Havuali salų. Pasakoja, kad 8v. Vardo Brolijos diena
visi įtakingesnieji sostinės
nuo kovo 30 iki balandžio
DR. VVALTER J. PHILLIPS
t
pergyvenusi baimės dienas,
dienraščiai varge esančiai
Lai galva pradeda darbą 5 d. — kun. Adomas Mar DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kada japonai užpuolė Pearl, Kovo 8 d. įvyko Šv. Var- Lietuvai pareiškė šiltų sim pirma, negu rankos.
kūnas, M.I.C.
Ofisas ir Residencija:
2158 VVest Cermak Road
Harbor 'fc jų, namas iš or- *0
bendroji Komu- patijų. DidžiuKo dien. “La
2155 VVest Cermak Road
Ofiao UL CANai 2345
laivių kulkosvaidžiais buvo!ni3a- Po šv- Mišil* Parapijos Nacion” redakcija tą dieną
Moteris ’ir vyras apsvai
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0
Ne visi vagys, kuriuos
OFISO VALANDOS
apšaudytas ir turėjo baimin-! salėje buvo bendri pusry- iškėlė lietuvišką vėliavą.
Seredoj pagal sutartį.
gina jauną ir seną.
šur.es loja.
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
7804 Se. Fairfield Avenne
gą kelionę jūrėmis, kol pa- čiai ir susirinkimas,
Portugalų patarlė
Rea. teL: HEMIock 8150
Mums brangią šventę pamiLietuvių priežodis
ANTRAS OFISAS
siekė J. Valstybes. Kapito
2017
So. VVestern Avė.
Pusryčiuosedalydavo ir. nėjo ir kai kurie radiofonai,
Tel. YARda 2246
TeL CANai 7l7l
nas Aleksandras RutkaUs- svečių:misionierius kun. A.
Kaip žinoma, Lietuvos
Kas kalvėje dirba, tas
DR.
C.
VEZELIS
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
kas Ruth, jau apie 15 me B. Mešlis, S.J., LRKSA ge Pasiuntinybė
Argentinoje kalviu tampa.
Bukite malonūs
DANTISTAS
tų, kaip Jung. Valstybių ka neralinis organizatorius P. tebeveikia dar oficialiai ir
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel.................. VIRglnia 1888
SAVO AKIMSI
riuomenėje tarnauja. Kap. Katilius, dvasios vadas kun. su visa krašto vyriausybės
arti 47th Street
tik vtena pota akla
JUST VUM9
vanlmnt Saugokit Ja
DR. AL. RAČKUS
vaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
JUozas Katalynaa, baigęs St. Raila. kun. V. Vežis. Šei moraline parama. Lietuvos
llekaamlnnotl Jaa modarnttklai
Seredoj pagal autartį.
kurte reaBftte* ■»«
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
COUAft
Katalikų Universitetą tar mininkavo Navickienė ir Nepriklausomybės
dienos
rutaĮktt _
tUTtONS'
Telefonas:
HEMIock
5849
SS
MOTAI
PAVYTI
■SCI
nauja aviacijos skyriuje.
1853 VVest 35th Street
proga ją sveikino prez. paBarauskienė.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
) reigas einąs Dr. Castello ir
Senas mai ne rys
Po pusryčių pirm. Z. KriKasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Dr.
John
J.
Smetana
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jo vyriausybė; sveikino taip
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
vinskas pakvietė programą
6767 So. VVestern Avė.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
pat ir diplomatinio korpuso
vesti
svečią
P.
Katilių.
Kal

OFISO VALANDOS:
Vaidins operetę
kai kurie nariai. Anksčiau
DR. CHARLES SEGAL
Popiet
nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 IM I
bėjo A. B. Mešlis, valdybos
1601
So.
Ashland
A
venas
įvykusiame priėmime pas
Nedililmis pagal sutartį.
g.—r-- lt-toa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Brooklyn, N. Y. — Kovo nariai: Antanas Noreika, Si
Tetoftaaa
OANAL
0MB
—
i
mūsų min. dr. K. Graužinį
4729 So. Ashland Avė.
Telefonas CANai 4796
19 d. 8 vai. vak. Angelų Ka monas Mažeika jonas NaOFISO FALANUOS
dalyvavo užsien. reik. mi
Kaadlen »:00 a m. Iki • .«• p. m.
(2-troe lubos)
ralienėm parap. salėje sta viekas, Kostantas BaltrukoTreč. Ir BaM:
a. m. iki
DR.
PETER
J.
BARTKDS
Tel
MIDrray
2880
Chicago, UL
nisteris dr. Ruiz Guinazu,
yim a m.
tomą operetė “Julytė”. Ren-< nis, M. Bigenis, (laidotuvių
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Šv. Sosto Nuncijus, Brazi
gia Gyvojo Rožančiaus drau; direktorius), Januškevičius
1918 So. Halsted St
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, hUo 2 iki 0
lijos, Jungt. Amerikos Val
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vaL vaL
gija. Vaidins sodalietės, o ir K. O.
ir pagal antartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
stybių, Švedijos ir kitų Lie AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
vaidinimą ruošia seselės
Pageidaujama daugiau to
Sekmadiesiais taipgi pagal autartį.
Ofiao tel. VIRgini* 0036
Telefonas: HEMLOCK «2Sl.
tuvai palankių valstybių at
Rea. telefonas SEEley 0434.
Pranciškietės.
kių parengimų.
K. D.
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
DR. MAURIGE KAHN
stovai.
DR.
A.
W.
PRUSIS
TaL Cicero 1484
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OR. T. DUNDULIS
Lietuvai Išlaisvinti Cent
6924
So.
VVestern
Avė.
DR. S. R. PALUTSIS
4631 So. Ashland Avenue
ras Argentinoje pagal išga 0YDHŪIIIHO RI SVfOiAOAC
Chickgo, UI.
4157
Archer
Avenue
TeL YARds 0994
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
les veikia ir dabar, šios or
OFISO VALANDOS:
Rez. taL PLAaa 3200
Kamp.
15tos
gat.
ir
49th
Ct
ganizacijos atstovams savu Ofiso rak: 1—3 ir fl—8:30 P. k Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
VALANDOS
Trečiadieniais pagal antartį.
OFISO VALANDOS:
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
laiku viceprez. dr. Castillo
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
auo 0:30 iki 9:00 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieuą.
Rea.
6958
So.
Talman
Are.
ir
pagal
autartį.
yra pasakęs labai nuošir Rea. TaL GROvehill 061)
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
Res. 1625 So. 50th Avenue
rais pagal sutartį.
džių ir padrąsinančių žo Office taL HEMIock 4848
TELEFONAI:
TaL Cicero 1484
Office — HEMIock 5524
, džių. Visa tai vilfcingiau nuTel. OANal 0122
Emergency — call MIDrray 0001
DR. J. J. SIMONAITIS
i
teikia
Tol.
Pietų
lietuvį
e
Ke*. — HEMIock 1643.
ininu
DR.
A.
JENKINS
r
DR. BIEŽIS
t migrantą.
V-x. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(lietavia)
DANClNę
gydytojas ir chirurgas
DR. ALBERT J. VALIBUS
Vai.: 2-4 ir 7-0 vak.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
I
-------------------f

THAT'SUFE — ”

B

Lietuvis kunigas
posėdi atidarė malda

6'

JKKT PteeviNC THATpcurjls po ur

Ketvirtad. ir Nedėliomia aini tarna

2201 VVest Cermak Rd.

2500 VVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

2423 West Marąuette Rd.

Valandos: 1—3 popiet lr 7—8 f. v
REZIDENCIJA:

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal nutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737
Namu telefonaa VIRffinia 9421

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

DR. STRIKOL’IS

6631 S. Califomia Avė.
TaL KEPibttc 7868

PHYSICIAN AND SURGEON
TaL OANal 0287
Bayonne, N. J. — Kovo 9
tel. PftOapeat flfl&t
4645
So.
Ashland
Avenue
d. mūsų klebonas kun. M.
OFISO VALANDOS:
Kemėšis lankėsi New JerDR. P. Z. ZALATORIS
Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak.
sey sostinėje, Trenton mies
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomia pagal antartį.
te. Ten jis buvo pakviestas Office taL YARda 4787
1821 So. Halsted Street
tel. PROapect 1030
j valstybės atBtovų rūmų Namų
TaL YARda 6981.
Rarffleucija: 6609 0o. Arteaten Ava.
posėdį. Kun. M. Kemėšis po Rea.: KENtrood 6107.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
• Iki 0 vai. vakaru.
sėdžio pradžioje atkalbėjo
maldą.
* DR. A. J. BERTASH
Geriau su teisybe laimėti
Tai pirmas lietuvis kuni GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
gas, pakviestas į šios val Ofiao vaL s noo 1-3; nu* 8439-1:30 priešininką, negu su melu
draugą.
Dr. V. Kudirka
stybės atstovų rūmų posėdį.
756 VVest 35th Street

Rea TYl. LAFayette 0094

2408 VVest 63 rd Street
Ofiso Ir Res. Tel.: LAFayette 7026

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
šauk KEDzle 2868

PHYSICIAN and SURGEON

3843 So. Halsted Street

VALANDOS:

OFTSO VALANDOS:
Kasdien, Išklriant Sekmadienius —
nuo 2 IKI 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vaL
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
NediUomia Pagal Susitarimą

SKAITYKITE “DRAUGI

8:2# vai. to kanda.
Sekmadieniai* PMrnl gaaltarlmą.

.

Trečiadienis, bov.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Perkelti DariausGirėno kūnai

<7 • "r';*’-

ŽUVO SUSIDAUŽUS LĖKTUVUI

Degtinės pagalba
norima iš ūkininku
išgauti sėmenis

<Us*

*

■Mjii

CLASSIFIED

Kokią ateitį naciai
planuoja Baltgudijai

GERAI ŽINOMAS I.ŠDIRBRJAS mui
lo produktų pageidauja keletą nflmas J namą "eoupon" lšdallntojų
perstatyti Jų produktus. Apltkantės
turi bdti Svaraus būdo ir gražios iš
vaizdos. amžiaus nuo 18 iki 26 metų.
Darbas yra malonus ir sveikas. Ne
reikia purdavtnfttl ar nešioti sunkių
maišų. Tiesioginė alga mokama. At
sikreipkite ]:

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Švedų laikraštis “Stock
holms Tidningen” - skelbia REIKALINGI DARBININKAI
informaciją iš Berlyno, pa
HEI.l’ WANTED — VYRAI
Per Kauno radiją buvo
R(K)M 1131, MERCHANDISE MAKT
gal
kurią
Vokietijos
admi

prisiminta Stepo Dariaus,,
TOOL IK I>IE DIRBIMAS
100 OPEKATERKV
prie apskrltaus darbo. Gera
sparnų galiūno, Atlanto nuBuvome rašę, kad Lietūnistracija Baltgudijoje ma Patyręs
Prie siuvimo niaSinų. Patyrusios prie
užmokestis, pastovus darbas.
“defenee" darbų. Moderniškoje pri
THE ARIDOR CO.
galėtojo gimimo diena. At- ^is
paskelbė pranešimą,
nanti paversti tą šalį išim
ruoštoje dirbtuvėje. AtatSauklte as
3428 West 48th Plati,
meniškai prie W. V. Browning.
pasakojus trumpai jo bio- kuriuo ūkininkai raginami
tinai žemės ūkio kraštu. Pra
GENERAL SHIRT COMPANY
METAI. SPINNERS
grafiją, buvo prisiminta a- pardavinėti linų sėmenis tik
1822 So. Halsted Street (Sth Fl.)
monė ten būsianti visai ap Patyrę tame
darbe. Geros darbo są
leista. Taip bent aiškinami lygos. Darbai yra Hartford, Conn.
pie jo paskutinį žygį — At tai jam. Dabar gautas įsaky
TRADE SCHOOLS
Atsikreipkite prie Mr. A. L. Byfleld
mo
tekstas,
kurį
išleido
Vo

kai
kurie
komisaro
Vilhel

lanto perskridimą 1933 me
HTMELRLAU, BYFIELD & CO.
DARBININKAI YRA KRIK ALINGI
33 So. Tliroop St., Chicago, IU.
kietijos
generalinis
komisa

UŽDIRBTI DIDELES ALGAS
mo
Kube
ir
kitų
vokiškų
tais ir apie katastrofą lie
Prie Visokia •‘Defense’’ Darba 1
Vyrai tarp 18 Ir ii m. amt. išmokinti
ras
Lietuvoje.
Pagal
šį
įsa

vietų pareiškimai apie tai,
TOOL MAKERS
pos 17 d. ties Soldinu. Da
•'nelfltrur, tool - dte. machlnlst, srrew marhine. body and fender. auto. dienai and
Pilnai patvrę prie ‘lig’ ir ’flxture’ aviation
kad okupuoti kraštai būsią darbų.
bar Dariaus karstas esąs pa kymą ūkininkai įpareigoja
construrtton".
Islmoklnkpe vieną
Prirodymai pilietybės reika Iš Šia svarbia amalų tema nrlelnsma kai
mi
linų
sėmenis
pristatyti
lingi.
na
per
—
Greer
Practical
dėtas į Medicinos fakulteto
aruodais Vakarų Europos FOOTK BROS. ORAR 3 MAOHINK CORP. Kreipkitės prie Mr. Herrera.Shop Tralnlng.
(‘•Draugas" Acme telephoto)
GREER SHOP TRAINING
koplyčią, nes rūsyje, kur tu “Lietūkiui”. Tačiau savopramonei. Švedų laikraštis
4545 So. tVestcm Avenue
Majoras
O.
C.
George
(dešinėje),
aviacijos
specialis

2024
So. Waba.sb — Calumet 4300
yra įsakymo
Chicago, Illinois
rėtų būti pastatytas kars tiškiausias
iš Kubės žodžių daro išva
tas
su
U.
S.
karine
misija
Kinijoje,
ir
maj.
gen.
L.
PATARNAVIMAI
straipsnis, kuriuo nustato
PREC1SION DIE-MAKER
tas, esą per drėgna.
dą, kad sugriauti per karą
Dennys
(kairėje),
britų
karinės
misijos
Kinijai
pirmi

Su lengvo die išdlrbimo metalų pri
ma premijų sistema už pri
pramonės punktai tame kraš tyrimu. Pastovus darbas. 50 valan DIAMOND POINT SAW
ninkas.
Abu
žuvo
su
12
kitų
vyrų
nukritus
keleiviniam
dų J savaitę. Kreipkitės prie:
statytas sėmenis. Būtent, už
FILING YVORKS
te nebus atstatomi. Baltgu- AMERICAN EXPANSION BOI.T
lėktuvui
arti
Kumming,
Kinijoje.
Taisome
visokius piūklus. Taisymas
009 Nortli Spaulding
Apie lietuvių-suomių kiekvieno 100 kg. pristaty
dijoje sugriauti: Minskas,
naminių plūkiu tai mOsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue“ kalmą statytojas už atlygini
MASINOS OPERATO navlmo sąrašo.
Vitebskas, Gomelis. Mogilio JIO-BORING
RIUS — dirbti naktimis. Atsišaukite Prisiųskite piūklus paštu
“parcel
mą gauna 15 kg. sėmenų .iš Šiauliuose uždaryta
santykius
prie:
Ieškomi Asmenys
vas ir Brianskas. Iš dides CHICAGO
post”.
MOI.DED PRODUCTS OO.
98 NO. LOOMIS STREET
spaudų arba sutrupėjusių
I žinantieji apie Orlovą Sa- nių miestų užsiliko nesu
1020 No. Kolmar Avenue
Per Kauno radiją buvo išspaudų ir — 1 butelį deg
Tel. MONROE 1397
bažnyčios,
teatrai
griautas
tik
Bobruiskas.
fonijų,
sūnų
Logino,
iš
Ada

SCRAPER
HANDS
papasakota apie lietuvių ir tinės !
_____ HELP WANTED
mašinistai palaisviname: pri ADVERTISEMENT DEPARTMENT
suomių santykius pagal duo Tad degtinės pagalba no Laikraščio “Į Laisvę” ži kavo km., Tauragės apskr., Baltgudžius vokiečių valdžia Taipgi
tyrę prie perdirbimo “turret lathee”.
137 No. Dearborn Street
ant 3-člo aukšto.
Tel.: RAN (laipto 9489—W
menis, pateiktus Lietuvos rima iš Lietuvos ūkininkų niomis, Šiauliuose imtasi tarnavusį 215 pulke, prašo mano užimti daugiausia že Atsišaukite
LAKE MACHINERY CO.
ATYDA DARBG IEŠKOTOJAMS
generalinio konsulo Helsin išgauti linų sėmenis! Ko griežtų apsisaugojimo nuo mi pranešti Valiui-Gudavi- mės ūkiu. Buvusiems carų
354 West Lake Street
Atsikreipiant darbo | vtršmlnėtas dar
laikų
dvarininkams
Baltgu

čiui,
Kaune.
kyje dr. Oellerio. Autorius mentarai tikrai nereikalin dėmėtosios šiltinės pavo
TOOIi, FIXTURE, GAUGE MAKERS bininkų paleškanėlas Įstaigas tr |
kurių
garsinimus
matysite
A%1: aukščiausios algos mokamos ge visas
dijoje
vietos
nebebūsią;
jie
pažymėjo, kad lietuviai su
jaus
priemonių.
Teatre
vie

“Drauge“ ateityje, patartina Jums
riems darbininkams.
Grįžusieji
kariai,
buvusie

gi...
TOOL & ENGINEERING pranešti darbo vlratnlnkamn, kad
suomiais priešistoriniais lai
šieji spektakliai nebevyks ji Pabradės poligone ir ži nebegalėsią grįžti iš Vaka PEERLESS
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
CO..
1133
No.
Kilhoum Avė.
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
rų
Europos
į
savo
namus.
kais gyveno gretą ir kad
ta. Taip pat uždaryti abudu nantieji apie gr. Jerofėjaus
įstaigos tokių Informacijų reikalau
BUSHELMEN
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi
suomių kalba iki šiol yra Miestuose naciai suka Šiaulių kino teatrai, sulai- Orlovo likimą, prašomi pra- Dėl Baltgudijos miestų at Laikinai darbas
patvrusiems "bushel- aukštoj vietoj kaipo geri lr pagei’". Taipogi reikalingi prosintojat dauami darbininkai, bus Jums daug
pasilaikiusi daug lietuviškų
kytos pamaldos bažnyčiose, nešti tėvui Sevelijui Orlo- statymo komisaras Kube pa men
moterų "readv to wear" drabužių.
gauti darbus paalškėjant
i Central employment oinėtoms Informacijoms.
žodžių. Istoriniais laikais savo lizdus
Kiek galima, stengiamasi iš- , yni, Naujonių km>> Anykš- reiškė, kad jie nebūtinai bū Atsišaukite
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai.
sią statomi sugriautose vie fisą,
ryto iki pietų.
suomiai dalyvavę švedų ar Kaune atidaromas “lietu vengti ir didesnio žmonių I
paštas.
W I E R O L D T’ S
tose. Jie būsią suplanuoti
mijoje ir su ja atsilankyda vių-vokiečių” I rūšies res susibūrimo prie parduotuvių
Ardami, Monroe Ir Ogden
IIBERTY IIMEPICKS
vę į Lietuvą. Vėliau suomių toranas... Vilniuje veikia bei kitose vietose, kur ten Prienų apylinkės teismas vokiečių inžinierių ir stato TOOL IR DIE DTRBP.TAT — "Job
skelbia, kad nežinia kur e- mi tokiose vietose, kurios shop" patyrimo; na-tovūs darbai, ge
gvardija tris kartus buvu kažkokia “Vilniaus vokie- ka stovėti eilėse.
ra užmokestis. Kreipkitės prie;
sančio Juozo Seniko turto, būsiančios patogesnės, atsi GRAND SHEET METAI. VVORKS
si atvesta į Lietuvą: 1832, čių prekybos įmonė, kuri
2501 West 24th Street
esančio Išlaužo km., Prienų žvelgiant į ekonomines, stra
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"EGG BREAKERS"
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Skapiškio iki dabar užsili čių kalbą mokančio vyr. Keliautojai privalo
reikalingos. Pastovūs darbai.
Atsi
Marcelė Senikaitė ir Jurgis gas. Iš tokių pareiškimų švei kreipkite ):
kę suomių karių kapai. Nau knygvedžio. Laikraščiuose
SOMERMAN and SONS, INC.
Senikas.
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323 No. Carpenter Street
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Anykščių apylinkės teis
sios prie siuvimo "rlsck" siūtu: —
visai
nebūsią
atstatyti.
pažymėjimus
mi ten po karo tarnybos ru čių įmonės ieško tarnauto
mas skelbia, kad nežinia kur
dirbti dienomis ar naktimis. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis.
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single
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kiekvienas valstybinės tar- mas skelbia, kad nežinia kur
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A d visėd all her scholars
Mr. M. Mendelson, ant 7-to
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To save up their dollars
keliaujantis asmuo neserga Putriškių km., Ząslių valsč., veiksmus.
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GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

(Įsteigta 1889 m.).

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

PETER TROOST

MONUMENT CO.
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

PAGERBIMAS

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma virš 50 m. too paMoe
Šeimynos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

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

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFnyette 0727

J

Radio Programas — 10:03 vai antradienio Ir šeštadienio rytala
iš stotie. WHIP (1620), au P. šaltimieru.

Reikia bijoti to žmogaus,
kurs Dievo nebijo.

KRI’PP MJPO. CO.
2007 West Dlvlsion Street

OPERATERKOS

Patyrusios prie "singlo needle" maši
nų — siūti vaikučiams žaidimui slūtukus.

ORU NO.D.S.3US4S

512 SO. AVELLS ST. (2nd Fl.)

SKELBKITAS “DRAUGE 99

SKAITYKITE

“DRAUGĄ”

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

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

ANTANAS M. PHILLIPS

1848 West 48th Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Lltuanlca Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR RUNAI
2814 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

KRETPKITP.3 J

Tel. YARDS 1741-1742

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

MENIŠKI — VERTINGI

PASKUTINIS

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

MAŠINŲ OPERATERKOS — dirbti
prie valdiškų darbų.

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Idtlmanlan Chamber of Comntcrce.

MODERNI Hvldtai PARODA

REZIDENCIJA:

4535 YV. YVashington Blvd,
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 y. vak.; fteitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.
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P. J. RIDIKAS

ANTHONY B. PETKUS1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
8812 South Western Avenue
Tel. GROvehiU 0142

3354 South Halsted Ttreet

S. P. MAŽEIKA

Skyrius: 710 West 181 h Street
Viai telefonai: YARda 1419

3319 Litnaniea Avenue
Tel. YARda 1138-1139

J. LIULEVICIUR

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

10821 South Michigan Avenue
Tel. PULlman 9881
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Darbininkai, darbdaviai ir karas
Jungtinių Amerikos Valstybių kongresas visu rim
tumu svarsto klausimą panaikinti 40 valandų darbą
savaitėje. Pasirodo, kad tų valandų nebeužtenka karo
medžiagos gamybai. Valandų apribavimas tam žymiai
trukdąs.
Su tuo pilniausia galima sutikti. Žinoma, sutikti tik'
tuo atveju, jei 40 valandų darbo savaitėje įstatymas
būtų suspenduotas tik karo metu. Juk negalima visai
panaikinti tą įstatymą, dėl kurio daug ir ilgai buvo
kovota.
Bet blogiausia, kad su užsimojimai panaikinti 40 va
landų darbą, būsią panaikinta ir atlyginimas už virš
laikį. Tai negerai.
Nebūtų dar taip bloga, jei ir darbdaviai sutiktų au
kotis, atsisakydami didelių pelnų nuo karo reikmenų
gamybos. Kol
apie tei tik gražiai pakalbama, bet
jokio žygio dar nėra padaryta. Visokie nauji pertvar
kymai ir apsunkinimai daugumoje daromi darbo žmo
nių sąskaitom kurių būvis ir taip jau nėra lengvas.
Teisingumas, berods, reikalauja, kad bent karo metu
nedaryti išimčių. Jei jau iš darbininkų reikalaujama
daugiau darbo ir pasiaukojimo, to paties reikia reika
lauti ir iš darbdavių — pramonininkų.
Tiesa, kongreso rūmus jau yra pasiekę nemažai skun
dų, kad daugelis korporacijų, gaminančių karo amu
niciją, daro tiesiog milžiniškus pelnus. Kongreso ati
tinkamoms komisijoms pristatyta šiuo reikalu aiškiau
sių įrodymų, bet ligšiol vis dar nepradėta tyrinėjimų,
kurie būtinai yra reikalingi. Jie yra reikalingesni, ne
gu darbininkų darbo valandų didinimas.
Tos padėties tyrinėjimas turi būti tuoj pradėtas, jei
norima, kad darbininkai ir darbdaviai dirbtų bendru
frontu, didintų produkciją ir išpildytų Prezidento
Roosevelto pageidavimus. Reiktų turėti galvoje Donaldo
Nelsono pareiškimą, kad karo laimėjimą galės nulem-,
ti ne tas, ką mes pagaminsime kitais metais, bet pir
miausiais mėnesiais.
Bet kai ir darbininkai ir visa visuomenė vis labiau
ir dažniau girdi apie darbdavių daromą biznį iš karo
amunicijos gaminimo, kyla nepasitenkinimai ir tai žy
miai ir, aišku, neigiamai atsiliepia į karinės produk
cijos programą. Nieko'nebus stebėtino, jei darbininkai
ne tik kad nebus patenkinti 40 valandų darbo panai
kinimu, bet dar pareikalaus didesnio atlyginimo už
darbą. Kas seka neišpildžius darbininkų reikalavimus,
visi gerai žinome. Streikai šiuo momentu ne tik nėra
pageidaujami, bet ir labai pavojingi.
Kadangi pati federalinė vyriausybė išduoda pramo
nininkams užsakymus gaminti karo reikmenis, ji turi
žiūrėti, kad gobšūs kapitalistai neplėštų nežmoniškų
pelnų, kad neskriaustų darbininkų ir kad iš tos prie
žasties nekiltų nesusipratimų tarp darbo ir kapitalo,
kas, žinoma, labai skaudžiai pakenktų karo amunicijos
gamybai.

BU

fesorius, vienoje agrikultūros departamento konferen
cijoje pasiūlė, kad žemės ūkio darbams būtų panau
doti kaliniai ir jaunuoliai, sulaukę 15 metų amžiaus.
Nėra abejonės, jei karas ilgai užsitęs, reikės mobili
zuoti visas turimas jėgas ne tik karo frontui, bet ir
darbui. Tačiau, dabar dar tas reikalas nėra taip jau
aktualus. Kariuomenės rekrutavimo punktai turi lei
dimą daryti išimtis žemės ūkio darbininkams, atlei
džiant juos nuo kareiviavimo pareigų. Tai yra geras
nusistatymas, nes darbininkai žemės ūky yra lygiai rei
kalingų kaip ir kareiviai fronte. Maisto neturi pritrūk
ti nei kariuomenei nei krašto gyventojams. Tiesa, ir
kaliniai ir jaunuoliai gali padėti ūkininkams darbus
dirbti, bet gerai ūkininkauti gali tik ūkininkai.

Veikla politikoje
Visai yra sveika, jei karo metu politinės partijos la
biau “nusiginkluoja”, mažiau viena kitą puola ir kad
bent kai kuriuose, ypač krašto gynimo reikaluose vie
ningai darbuojasi. Bet taip pat yra sveika, kad tų par
tijų gyvenimas eina normaline kryptimi, kad nevaržo
mas jų veikimas ir neatimama teisė rinkimų metu (kaip
yra kituose kraštuose) išstatyti savo kandidatų sąra
šus. Jų veikimo suspendavimas, būtų aiškiausias pa
žeidimas demokratinės santvarkos dėsnių.
Smagu yra konstatuoti, kad nėra ir, tikimės, nebus
varžomas politinis veikimas Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Ir reikalo nėra.
Sąmoningi piliečiai ir sąmoningi politinių partijų
vadai, žinodami savo pareigas šios krizės metu, ir vei
kia ir elgiasi taip, kad jokiu būdu nepakenkti krašto
gynimui. Krašto gynimo darbuose kooperuojama su
vyriausybe ir jos visomis institucijomis.
Kad taip yra, įrodinėti nereikia. Kad politiųės par
tijos “nusiginklavo” aišku iš to, jog, sakysime, Illinois
ir kai kur kitur balandžio mėnesį bus kandidatų nomi
nacijos rinkimai, tačiau nejaučiame tos didelės parti
nės agitacijos, kaip seniau, nėra tokių užsipuldinėjimų,
asmeniškumų, kaip kad pirmiau būdavo.
Bet, taip dalykams ęsjuht,. nemanykime, kad pilie
čiams nereikia balsuoti. Mūsų manymu, dabar dar la
biau reikia balsuoti. Juk tuo yra stiprinama demokra
tinė santvarka.
Ta proga norime atkreipti lietuvių dėmesį, kad jie
visi rinkimuose balsuotų, šiuo metu mums labai yra
svarbu parodyti savo pilietinį sąmoningumą, gilų pa
reigų supratimą ir, pagaliau, skaičių. Chicagoj tai
svarbu yra dėl to, kad abiejų partijų sąrašuose yra
mūsų tautiečiai kandidatai į teisėjus. Bet ir visais ki
tais atžvilgiais dabar ypač yra svarbu mums, lietu
viams. būti akylais, gyvai ir aktyviai dalyvauti poli
tiniame gyvenime. Kodėl — apie tai parašysime kita
proga.

Šiuo reikalu yra susirūpinusi ir vyriausybė ir įvai

rios agrikultūros organizacijos. Tas susirūpinimas yra
visai vietoj.
Dr. Thomas B. SvijįpudSi

uaivęisiteip

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 19 d.)
Revoliucija

Rusijoj...

Ru

sijos caras Nikalojus II pra
ša intas nuo sosto. Jo vie
ton paskirtas regentas, bu
vusio caro jauniausias bro
lis didysis ku ngaikštis MicUail Aleksardrovič. Visi bu
vaisieji ministeriai kaip 3U
šu ota nusiimt'
Ministras
Prc! opopov nužudytas. Ki
ti kalėjime. Naujas kabine
to pirmininkas princas Lvov.
Revoliucija Petrograde ir
kituose miestuose tęsėsi tik •
tris dienas. Baisi buvo kova
gatvėse gyventojų 6U ka
riuomene. Daug kraujo iš
lieta. Užmušta daugiau kai
500 žmonių. Petrogrado ka
riuomenės garnizonas vei
kiai perėjo revoliucionierių
pusėn ir apgulė caro rū
mus. Caras pats išsižadėjo
sosto. Nauji ministrai —
Lvov, Miliukov, Gučkov,
Šingarev, Teresčenko, Ke
renskį, Nekrasov, Godnev.

Baisūs reginiai Petrogra
de.—. Kovo 12 d. revoliucio
nierių pūfcėri ’įfcfcėjo Petrog
rado sostinės garnizonas.
Apvaldė arsenalus, tvirto
ves, dirbtuves, kazarmes.
Revoliucionieriams išdalinti
ginklai, amunicija. Iš kalė
jimų paleisti politiniai kali
niai.

Rusija h* toliau kariaus...
Anglija ir Prancūzija jau
pripažino naująją Rusijos
vyriausybę. Gauta užtikri
nimas, kad Rusija ir toliau
kariaus prieš Vokietiją.

Apie pokarinį pasaulį

lietuviai ir nelietuviai, piktinasi Anglijos mi
nistro Crippso pasiūlymu neva Rusijos imperijos sau
gumo sumetimais atiduoti Baltijos valstybes Sovietų
Rusijai. “The Lithuanian American Week” dėl to stato
tokį klausimą:
“Tai už ką pagaliau šiandien pasaulis kariauja?
Ar už tai kad tik kelios didžiosios šalys išliktų ne
priklausomomis. Kad Anglijos imperija nesugriūtų.
Kad toki turtuoliai kaip Cripps galėtų savo turtus
išgelbėti ir baigta gyvenimą ištekliui ir komforte,
kuriame nors puošniame Viduržemio jūros kurorte?
“Apie kokį saugumą sovietų imperijai kalba
Cripps? Ar tai po šio karo šalys vėl gyvens baimėje
ir įtarime? Ar jos vėl pasileis vėjais ir perins naujus
karus? Ko tada turės bijotis Rusija? Ar tas Angli
jos vyriausybės narys numato, kad po kelių metų
Vokietijoje atsiras nauji Hitleriai?
“Mažieji žmonės, tie kurie sudaro tautas, tie ku
rie karui iškilus pirmieji turi nukentėti, tie, kurie
parūpina vyrus skerdynėms, tie, kurių kraujas ba
lomis žemėn susiaturbia, tie, kurių bakūžes ir visą
mantą liepsnos suėda, tie, kurių šeimos išdraskomos
Dėl to kongresas, svarstydamas darbininkų reikalus,
— tie mažieji žmonės tiki, kad šis karas tikrai yra
greta turi svarstyti ir turinčių didelius, nepasotina
paskutinis. Jie tiki, kad nušlavus visus bloguosius
mus apetitus, darbdavių reikalus. Ne vieni, juk, darbi
lyderius pasauliui pražydės tikroji taika. Jie tikį, kad
ninkai, bet visi šiandien turi aukotis krašto gynimui.
po šio karo bus visiems laikams prašalinta vergija
Neturi būti išimčių, neturi būti privilegijuotų grupių.
ir baimė. Jie tiki, kad po šio karo žmonėms bus leis
ta gyventi santaikoje ir kad nereikės visa energija
pašvęsti kariškoms strategijoms išgalvoti bei rūpin
tis įsigijimu kiek galint daugiau žudymo instrumen
Žemės ūkio darbininkai
tų.”
Jungtinių Valstybių gyventojams maisto neturi trūk
ti. Jos gali ir kitų kraštų žmones išmaitinti. Čia ge
ros, derlingos žemės netrūksta. Tik trūksta žemės ūkiui darbininku.

Trečiadienis, kovo 18, 1942

1000 policiantų kalėjime...
Kilus revoliucijai Rusijoje,
suimta ir uždaryta kalėjiman tūkstantis Maskvos po
liciantų.
Vokiečiai

nuskandino

ja

ponų laivą... Patys japonai
praneša, kad Indijos vande
nyne

vokiečiai

nuskandino

didelį Japonijos laivą.

Po svietą pasidairius
Gazieta be koresponden
cijų ne gazieta. Jei nebūtų
korespondencijų, tai gazie
ta būtų taip sakant sausa,
neįdomi. Dėlto
kiekviena
gazieta /.ori turėti K)Or'.u
giausiai korespondentų. Dau
giausiai korespondentų turi
“Draugas”, nes net klubas
susidarė ir matome,
kad
jis planingai veikia...

Šiandie noriu, tavorščiai,
pasigirti, kad ir aš gavau
savo kampeliui keletą ko
respondencijų, kurias mielu
noru dedu ant savo vož
naus delno. Štai:
P. S. iš Chieago rašo:
Eidamas strytu praeinu
dvi moteris. Viena klausia:

— Kodėl tu, kūma, nepri
klausai nė prie vienos or
ganizacijos.
Dabar eina
LRKSA,

Moterų

są: “Help! police help!” šo
ku iš lovos, bėgu prie lan
go pažiūrėti, kame daly
kas. Tuo tarpu mano Mar
celė kad sušuks arrt manęs:
— Žioply, ar neuigesysi
šviesos!? Dar gali bombą
pro langą į stubą įmesti.
— Išgądintas tariamos
bombos aš užgesinau šviesą
ir pasistiebęs ant pirštų ga
lų prisiartinau prie lango.
— Kas ten yra, — klau
sia žmona.
— Nieko nematyt, O, gal,
išeiti pažiūrėti.
— Noser, nei nebandyk!
— subarė mane žmona.
Ant rytojaus sužinojau,
kad du senberniai pas vieną
gyvanašlę susipešė. Vieno
būta silpnesnio, dėl to, ga
vęs gerai lupti išbėgęs ant
stryto ir pradėjo šaukti po
liciją.

Sąjungos

naujų narių vajai. Įstojimas
dykai.
'
' •

L. B. iš Marąuette

Park

rašo:

Aną pirmadięnį savinin
Ot, kad mūsų kolonijoj kas man pranešė, kad aš
būtų pirmoji kuopa, tai be turiu išsikraustyti iš jo na
pigu būt prisirašyti... Tuo mo ir palikti taip, kaip at
met skaityčiau tos organi sikraustęs radau. Reikia,
zacijos pirmos klesos qp.rė. tai reikia kraustytis, ką gi
O dabar žemesnės nėr, kaip padarysi. Einu Į bučernę ir
4-ta kuopa. Kokia čia gar klausiu bučerio:
— Ar neturi blakių?
bė būti ketvirtos klasės na
Išgirdęs tai bučeris vos
re. Ar nepameni, kaip Lie
tuvoj prie cai*o buvo gele nuo kojų nenuvirto.
— Žmogau, sako, ar iš
žinkelių vagonai: pirmos,
antros, trečios klesos. Ku razumo kraustaisi, Blakes
rie važiuodavo pirma kle- valgysi ?
— No, sakau, Blakių aš
sa, oho, net iš tolo kvepėda
vo. O važiuojant trečia kle- noriu kitam reikalui. Savi
sa dažnai reikėdavo net no ninkas namo man įsakė iš
sį nuo cibulių kvapo užim sikraustyti ir namą palikti
ti. Taip ir čia. Taigi, kūma, taip, kaip atsikraustęs ra
nesirašysiu prie organizaci dau. Gyvendamas blakės iš
jų, jei nebus man pirmos, naikinau. Bet kadangi savi
ninkas įsako palikti kaip
antros kuopos.
radau, taigi iki Mojaus 1
Taip ir nepavyko mote dienai turiu jų vėl priveisti.
riai prikalbinti savo kūmą
prie M. S. kuopos.
Nauji Priežodžiai
— Antroji atsako:

J. S. iš Cicero rašo:
Vieną gražią naktį,

jau

gerokai po gaidžių, išgir
dau ant stryto žmogaus bal

Kada tavo šunį
piauna, bėk ginti.

svetimi

Palietą pieną visos kalės
laiž°•, 4 C

VELTUI GYNĖ SINGAPORE

ES
ietuvai

Gelbėti Fondo kalbėtojai nespėjo apvažiuoti
visų kolonijų. Vietos veikėjai, nelaukdami kalbėtojų iš
centro, patys turėtų rodyti daugiau iniciatyvos ir dar
buotis. Svarbu, kad duoti progos visiems lietuviams
savo pareigą atlikti — aukoti lietuvių tremtinių reika
lams nemačiau pelenę į

■ ■ . ..... . ■■■■

■■■■ i ■

____

ą

I •T>ra.ii7ax*’ Ar.me tRlephotO-

Australai prieštankinėmis patrankomis daug japonų trinkų sudaužė gindami Hrngn-

porc, kaip čia vaizduojama. Deja, neįstengta sukonevei kti japonu veržimosi ir Singa-

ftfcAFOAg
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis
( lietuvių kalbą išverto Izabelė Matusevičiūte
(Tęainya)

LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas V«u
lančius, pirmininkas; Kotriną Sriubienė ir J. Ma
tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinio
kė; M. 6rupšienė, finansų raštininkė.

Būsimo sekmadieni

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Raudonam Kryžiui
Gražus buvo
surinkta arti $500.00 Į parengimas
Cicero. — Šv. Antano pa
rapijos R. K. vienetas jau
surinko War Relief Fondui
arti $500.00. Stambesnes
aukas po $10.00 suteikė —
kun. Ig. Albavičius, dr. P.
Atkočiūnas ir Našlių Klū
bas per Žilvitienę.

North Side. — ARD vie
tos skyrius buvo surengęs
vajaus vakarą, kovo 1 d..
kuris, reikia pasakyti, pasi
sekė labai gerai. Atsilankę
buvo patenkinti gražia prog
rama.

Susirinkimai
Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chicagos apskritis lai
kys svarbų prieŠvasarinį su
sirinkimą šį vakarą, kovo
18 d. Aušros Vartų jmrap.
mokyklos kambariuose, tuo
jau po pamaldų. Kadangi
būtinas reikalas daug svar
bių nutarimų atlikti, valdy
ba labai nuoširdžiai kviečia
visų kolonijų atstovus if
svečius kuo skaitlingiausiai
suvažiuoti į šį susirinkimą*

Ateina Otmoras prie manęs. Jis man ištiesia ranką,
išveda pro duris. Ir vėl jo veidas visai ramus. Mes lei 1-ma kuopa
džiamės laiptais žemyn, mums priešais ateina dvi studen
tės. Aš jas pažįstu, jog trupučiuką mylėjusios Otmarą. vakarieniauja
Viena iš jų pribėga prie jo ir pradeda klausinėti dėl pas
Lietuvių R. K. Labdarių J
i Pirmiausiai
atvaidinta
kaitos, ji sakosi norėtų šia tema gauti knygų. Otmaras
$6.00 — G. Nekrošius.
Sąjungos 1-Ciojl kuopa šv.
trumpas veikaliukas, kurj
kaip visada šypsodamasis mandagiai jai paaiškina ir ant
Valdyba
Po $5.00: kun. J. Grinius, sutaisė V. Daugirdienė, ro
Kryžiaus parap. visada daug į
lango parašo jai autorių ir knygos antraštę, kurią ji no
kun. Ed. Abromavičius, Zu- dos, su vietos seselių moky
darbavosi ir daug nuveikė
rėtų perskaityti. Aš stoviu kiek nuošaliau; aš jaučiu, kad
bavičienė,
Stanišauskai, tojų pagalba. Veikalėlyje da
Bet dabar ypač daug gyvu
Ateina Otmaras prie manęs. Jis man ištiesia ranką,
Lith. Improvement Club, V. lyvavo jaunieji vaidintojai
mo rodo. Mat, kuopos valdy
susikalbėti su rektorium nepavyko. Bet pažiūrėtieBU ra
D. Kuchen, J. Laugaudai, ir, reikia pasakyti visi sa
ba ir visi nariai labai yra
mi ir kalbu nesvarbius dalykus su vieiia medike. Kaip
Ona Masiliūnienė, M. and vo roles atliko gerai. Vaka
susirūpinę senelių prieglau
žmonės gali apsimesti, galvoju pati. Pagaliau jos atsitrau
Thousands who suffered from the torturinK
Mrs. A. Anderson, Mr. and ro pažiba buvo dain. J. U r
dos statyba. Jų dvasios va
pains of rheuniattsni, Baatica, lumbago, neukia nuo Otmaro, bet vėl ateina studentai ir prašo joskai- dai — kun. A. Linkui ypa
ralgia
and neuritis—are certainly happy over
Mrs. B. Anderson Celia Ga bonas, kuris Labanauskui, their discovery
of........
NURITO. Now
they have
J ■“
"•
I
tyti paskaitą; jie sako/jei dabar jis neturįs laiko, galįs ir
found a qukk acting formula whfch speedily
linienė,
šv.
Antano
“
spulthune eihausting museular aclies and
tingai daug tenka dirbti
akordionu pritariant, daina relieves
pains. NURITO is (matworthy and dependable
vėliau skaityti, po kokio mėnesio. O kur mes būsime po šiuo reikalu, nes jam tenka
contains no opiates. If you want to feel again
ka”, J. Šikšnai, Zakarienė, vo lietuviškai, angliškai ir —
the joy of relief from pain—ao ycm can work ln
.. . t—be wiae and try
peace and sleep in comfort
mėnesio? Otmaras jiems prižada dar su jais pakalbėti apie j "" 8tatyU« komis’ijos’'pir
Ant. Petkus, Mr. and Mrs. ispaniškai. Kaip visuomet, NUURITO
-------- under this ironclad guarantee. If thė
Marijona
Sudeikienė,
Lie

very
firet
three
doses
do not refieve that cruel
tai toliau, ir mes nusileidžiame apšalusiais ledu laiptais, mjninku
badu ir ™ti
pain to your satisfaction—your money wtll be
Bogur, Warrtn and Rock, pasižymėjo ir jaunutė Ma- refunded.
Don't
sutfer.
Ask your druggistttoday
today
tuvių R. K. Labdarių Sąjun
į kiemą.
NURI'-----on
---tins guarantee.
CT .N. C.)
A. Rotskai, J. Miller, M. čekoniūtė. Po programos kai for■ NURITO
kuopa rūpinasi, kiek tik iš
Didžiulis kiemas ir sodas, pilnas sniego. Sniegas, galėdama, nuoširdžiau dirb gos 1-mos kuopos pirminin Marcinkai.
bėjo kleb. kun. J. šaulinssniegas! Siauraas takelis eina link vartų, silpnai pabars ti ir savo dvasios vadui pa kė, kuri rūpestingai darbuo
Prisirašė prie vieneto vi kas, gyrė rėmėjų kilnų dar
jasi, kad sekmadienį, kovo
ADVOKATAI
tytas pelenais, einant kojos slidinėja.
gelbėti.
sa grupė bulvariškių žadė bą ir ragino northsaidiečius
22
d.
į
kuopos
vakarienę
su

Besileidžianti saulė raudona kaip kraujas, viskas
damos pagelbėti — dirbti ir jas remti.
Šiomis dienomis kuopa su
važiuotų
daug
svetelių
ir
WHITHEY E. TARUTIS
sublizga ypatingu spindėjimu.
planavo pradėti prieglaudai
net arbatėlę surengti.
Publikos buvo pilna sve
kad
jie
visi
būtų
gerai
pa

Mano širdį pagauna ypatingas jausmas. Norėčiau statyti vajų. Kad toji praADVOKATAS
Aną vakarą atsilankę J. tainė, kas retai įvyksta. Ma
CENTRINIS 0FT8A8:
purpurinės saulės blizgėjimą, gilų sniegą, slidų takelį ir džia būtų efektingesnė, kad vaišinti. M. Sudeikienė ir Vilkas ir K. Gudgalis nufo tyt, northsaidiečiai vertina
8133 SO. HALSTED ST.
sunkiai apsnigtas medžių šakas savo atmintyje išsivežti į darbininkai turėtų progos kitose mūsų organizacijose tografavo visas darbininkių seselių pasišventimą ir rė
(Lietuvių Auditorijoje)
▼▲LANDOS: Nue l-moe iki Vtoe
užsienį. Kam man tai reikalinga? Lyg ten nėra sniego, i arčiau vieni kitus pažinti, daug ir nuoširdžiai darbuo grupes.
mėjų darbą lietuvybei ir ka▼kl vak
jasi.
Tek CALomet 8877
purpurinės saulės, takelių soduose, pelenais pabarstytų? busimąjį sekmadienį kovo
Laimingos buvom ir tuo-, talikybei. Vakaro pasiseki184 NO. LA SALUE 8T,
Aš nežinau kodėl, bet viską ryji/ savo sielon, viską, ką 22 dieną 5:30 valandą va
mi, kad atsilankė viešnia J. mui daug laiko ir darbo į- Room 3014
Tel. State 7573
matau ir jaučiu, kraujuosi giliai, kad vėliau galėčiau prisi kare, šv. Kryžiaus parapi eilinių narių, rengti pramo Daužvardienė, kuri savo į- dėjo, kiek man žinoma, V.
minti. Kam atsiminti, kad prisiminčiau Rusiją? Vėliau jos naujoj ir gražioj -salėj gas, ruoštis prie vajaus. Juk spūdinga kalba plačiai nu Daugirdienė, ir visos kitos
viską atgaivinsiu prisiminimuose! Prisiminsiu ir šitą ru bus 1-mosios kuopos ban ir kitose parapijose dar ne piešė Raudonojo Kryžiaus rėmėjos. Tai gražu, kilnu
LANKYTI I MPRŲ SPECIALI
dą katę, ant tvoros tupinčią ir gailiai kniaukiančią? Ir kietas su visokiausiais pa- trūksta geraširdžių žmonių, veiklą.
ir garbinga.
Lietuvytis JCS ESATE KVIEČIAMI ATSIkurie nori ir gali pasidar
MPAltDAVTMĄ SEKANČIŲ
šią nevykusią iškabą prie kepurių dirbtuvės, viską, viską... marginimais ir žinoma, su
Po kalbų sekė vaišės, ku
b.uoti, kuriems krikščioniš
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
Otmaro nieko neklausiau; laukiau, kol jis pats ' trumpomis, bet gražiomis
rias aukojo pačios vieneto
Paukštį
pažinsi
iš
jo
>4 K Z
pradės kalbėti. Rektorius jį priėmė labai nemalo- ' kalbomis. Yra užkviestas kosios artimo meilės darbai narės: Knochis, Stanienė, plunksnų, o žmogų iš jo kal Didelių Barabanų. mažų Baraba
yra arti prie širdies. Ne
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
r.iai, net nepaprašė jo atsisėsti.
Įsivaizduoju gyvai, atvykti į bankietą ir kalbą;
Gurskienė, Kassel Kuklik, bos. Jis duoda kalbai jaus komi
prie vlsoftlų Barabanų ge
I vien Brighton Parke, bet ir
tų. grreltt pėdintai 'Vyru beis" lt
Kaip išdidžiai sėdėjo šis rektorius savo kėdėje, lyg ma pamkyti L. šimutis, "Drau
Sriubienė, Miliauskienė, Mi mą ir teisybę.
Rousseau
"Cymbol Ho'ders" kur tik reika
visur kitur yra žmonių, ku
lingi, "Ht-Pey after beat Pėdais”
čiau jo neramias akis, kurios niekada tiesiai nepažiūrė go” redaktorius. Kalbės mū
šiene,
Krotkevičia,
Gerdžiū
benams I? orkestrams, Trūbos,
rie gali ir laiko šiek tiek pa
Ciarinetai, Saxaphonal, Trombo
jo, ir nervingai traukomas rankas. Jis sakęs, kad iš viso sų klebonas kun. Anicetas
aukoti labdarybės darbui ir nienė, Ambrazaitienė. K.
nai "Standard” išdirbysčių, Smuljis nieko nežinąs ir dėjosi tuo visai nesidomįs. Aš to ne Linkus ir kiti.
VYIHK STI) U II) kos, Cellos, StrOnlnlal Basai. OulSriubienės
pyragas
leista
pinigiškai prisidėti. Tik kuo
taral, Banjos, strūnų. Ir “cases",
_ 114- W(sl 31* Street
Girdėjome, kad Town of poms reikia rodyti daugiam laimėJimuL Uimėi° °- At‘
sitikėjau. Otmarui prikišau, kad jis visko ’neišsiklausinė"m'/Uth pieces", "mute reeds", Ir
TA e
muzikos stovlklės.
Pilnas pasi
Lake lietuviai rengiasi gau
rinktinas smuikoms smlčėlų ir
jo.
iniciatyvos, daugiau judėti, kočiūnienė, kuri tuoj prarie
"cases”. Pataisome lr atnaujina
singai šioje vakarienėje da
— Tu manai, kad aš jo prašyčiau?
me visokių tėdlrbysčlu phonogrradaugiau lietuvių į kilnųjį kė ir visoms davė po gabafus ar Jų dalis.
— Tai aš pati pas jį neisiu; aš įsitikinusi, kad jam lyvauti. Yra užkviečiami ir labdarybės sąjūdį įtraukti. lą. Virtuvėj šeimininkavo \n\ t > < I |
| ų » J’ ( *
A. B .O. DRUMMERS SERVICE
kitų parapijų lietuviai. Ti
| < ŪKI POSM’M v • K»' t iš GPU dėl mūs ištrėmimo pranešta.
914 Maiuvll Street, Clih-atto
1x1. Česienė, Zakarienė, Muraš- phom
: o.o kti i- >i <
kimės, kad labdarių veikė
kienė, Gudienė ir Misienė.
— Ar jis nesidrovėjo?
t
;
Nutarta surengti “bunco
— Ar jis drovėjos, ar ne, aš nežinau, bet iš viso jis jai suvažiuos iš toli ir iš ar-1
lmos kp. kvieslys LdDClSriŲ dirCKtONIį
party” tuoj po Velykų su
elgės kaip kiaulė. Jei jie mane išmestų, išeisiu, bet nie ti.
savo darbų parodėle. Komi
kados neprašysiu!
veikla
sijon išrinkta Sriubienė, Bo— Bet, Otmarai, ką tu čia kalbi? Bet ar negali būti,
Vis
dar
prisimena
WHOtESAl£
Reikad sienos peržengimas gali būti tik nesusipratimu? —
Lietuvių R. K. Labdarių čiūnienė, Stašaitienė,
Labdarių Sąjungos 8 kuo Sąjungos direktorių susirin kauskienė,
Grihiuskienė,
pašnibždėjau. — Tik GPU tave veja.
FURNITURE
— Man visai vistiek, kas mane išsiunčia; mane iš pos jubiliejinio bankieto kimas įvyks ketvirtadienį Gerdžiūnienė Laudanskienė
BROKER
žmonės ilgai neužmirš. Y- kovo
į 7:30 vaL vaka ir Atkočiūnienė.
varo, taigi, aš nenoriu ilgiau čia pasilikti!
Jo veidas paraudo, ir jame buvo matyti nepalaužia pač tie, kurie jame dalyva re Sv. Kryžiaus parap. sa
DLNINti ROOM SHTS — FARReporteris
LOR SETS — BEDROOM SETS
mas pasiryžimas ir neapykanta, kurios aš daugiausia bi vo vis dar tebesigėri rengė lėj.
— RUOŠ — RADIOS — RBrRIOERATORS — Wd
jojau. To jis niekada nepamirš ir nedovanos, galvojau jų maloniomis Vaišėmis, ge
Visi direktoriai nuošir
ra tvarka ir vykusia prog džiausia yra užprašomi į su
vė! karčiai.
— Aš pati eisiu pas rektorių, pakalbėsiu ir sužino rama. Iš kitos pusės labai sirinkimą atvykti, nes labai CONRAD
Fotografas
siu tiesą! — tariau aš. Tuo momentu pro mu3 pravažia džiaugiasi kuopa ir joe val- daug svarbių dalykų turi
Studija Įrengta pir
vo rektorius elegantiškose rogėse pora gražių širmių, dyba susirinkusios publikos me svarstyti. Vienas iš jų
mos rflftle. su mošitos rogės ir akliai buvo atimti iš mano vienos mokyk- nepaprastu duoenumu ir di- yra senelių prieglaudos rū ' dernlAkomts užlali domia Ir Uol1ywo*d
los draugės tėvų. Otmaras mandagiai pasveikino, rėkte Į rieliu susidomėjimu sąjun mų baigimas statyti ir ūkio 1 Svleaornis Darbas
FACTORY REPRESENTATIVE
Oa rantuotas.
rius nudavė nematąs mūs, įtraukė galvą į kailius ir už- P0* darbais, o Labiausia se ežero išvalymo ir užtvenki6343 So. VVestern Avenr
nelių prieglaudos rūmų sta mo reikalas.
420 W. 63rd Street
eitraukė ant kojų kilimą.
Telefoną* REPUBUC 0091
Mr?s einame šalutine gatve, kad nieko nesutiktume. tyba.
Ant direktorių pečių yra Tel.: Biznio - ENOIewood 588S
Bet
visu
labiausia
džiau

Otmaras laiko mane už rankos, mes tylime. Aš eidama
Rea: c ENGlevvood 5840
uždėta didelė atsakomybė.
noriu kiekvieną įspūdį ir daiktą paslėpti savo širdyje, giasi 8 kuopos jubiliejinio Dėl to lankykime susirinki
štai nelygių lentų tvora, šiame namelyje gyveno mano parengimo šauniomis pasek mus, tarkimės, veikime. ,
NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
gimnazijos laikų draugė, šitame sodelyje, tarp žydinčių mėmis tie, kurie arčiausia
Nutarimų raštininkas
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
stovi
prie
sąjungos
darbų,
krūmų ir obelių, mes rengėme fizikos egzaminą. Aš pri
APYLINKES
LIETUVIJA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:
WHOLESALE
simenu viską ligi smulkmenų, kaip mes sėdėjome ant prie prieglaudos statybos,
— Vilniaus katedroje var
» UQUOR
paprasto, iš lentų sukalto, suolo, ant stalo krūva atverstų Labdarių centro valdyba, y- gonauja Zenonas Nomeika.
{STAIGA
pač iždininkas kun. A. Lin
vadovėlių, ji man Rakė:
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
— O, tu kvailute filantrope, liaudies mylėtoja, tik kus, net nustebo, kai gavo
iš
kuopos
keliolika
šimtų
palauk, dar tau liaudis parodys! Aš spjauju į liaudį,
Litton to
VlenintAlia Ir Rmagtauniaa
dolerių,
kurie
šiuo
momen

Vakariniu Lietuvių Programas
mieliau aš tekėsiu už karininko!
K*
Amerikoje!
PALANDECH’S
Priešais ateina grupė čekistų su suimtuoju. Mano tu taip labai yra reikalingi
—
DEAIMTI
METAI! —
Dieve, kaip dažnai šiemet matau suimtų žmonių, kuriuos prieglaudos statybai. Tos RADIO BROADCAST
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
veda gatvėmis, bet niekada jie manęs taip nejaudino,, stambios aukos, tai geriau
F ..turiny a Program of
RBM^ITO
KITOMIS Dienomis 0:80 v. vak,
BK.fA
kaip šiandien. Kaip paprastai, nėra tikras nusikaltėlis, sias akstinas ir toliau va TUGOSLAV FOLK MUSIC
PENKTAD. Ir AEATAD. 7 v. ▼.
i.unu'nj
ryti
pirmyn
tuos
sunkius
ir
bet politinis ir, tur būt, labai pavojingas. Prieš jį eina
i. kantk*. ■•».
WHFC-I45O kil.!
didelius darbus ir, be to, y- Every Saturday, 1 to 2 P. M.
du kareiviai, pusiau atsigręžę ir revolverius atkišę į nu
MUTUAL LIQUOR OO.
ra pavyzdis kitų kuopų vei STATION WH1P
6755 So. Weatem Avenue
4707 8. Halsted 8L
sikaltėlį.
Tei. ROULKTARft 4014
kėjams dirbti panašiu uo IBM kfl—ytlM <Te» ef Me DUI)
Phone: GROvehill 2242

Rheumatic Happy;
RelievesPainOuick

i

AlfX ALESAUSKAS & SONS

FIARGUTIJ

j Daugiau bus)

lumu: ieškoti garbės narių,

t

0 B X O B A ■
I

TRECIOJO DRAFTO NUMERŲ TRAUKIMAS

Rytoj šv. Juozapo
šventė, sveikiname
visus Juozapus

Internuoti nepiliečiai
turėtu dirbti

Trečiadienis, kovo 18, 1942

X Praaas ir Antanina
Juškai, 3347 So. Lituanica

Adv. H. Sakavičiaus
išleistuvės

Avė., sveikindami savo bro
lį Juozapą, gyvenantį Sheboygan, Wis., vardadienio
^55 proga atnaujino jam ir dnr.
"Draugo” prenumenatą. Pra
nas Juška yra DKK narys.

Pulaski salėj praeitą pir
madienį 21 Wardo demokra
tų organizacijos vadų ini
West Side. — Rytoj šv.
ciatyva buvo surengtas at
Juozapo šventė — globėjo
mūsų uolaus ir darbštaus
sisveikinimas su adv. H. SaX ARD 8 skyr. Marųuette
piliečių priešų šalies vyriau kavičium, kuris kovo 20 d
klebono kun. Juozo Dam
X Misijos Šv. Antano baž Park, parapijos salėj pirma
sybė galėtų panaudoti įvai
brausko, M.I.C., kuris kle
nyčioj, Cicero, prasidėju dienio, kovo 23 d., vakare
riems fedei aliniams
dar
bonaudamas Aušros Vartų
sios kovo 16 d. rytais ir va parapijos salėj svečius ir
bams.
parapijoj, bėgyje vienerių
karais sutraukia daug žmo viešnias vaišins nepaprasta
metų, padarė milžinišką pa
Senatorius nurodė, kad ■
J
nių. Misijas veda kun. Vaš- vakariene. Bus ir graži prog
tarptautiniais
įstatymais
žangą. Mums, Aušros Var
kys, pranciškonas. Iškilmin rama.
tų parapijiečiams yra nepa
yra užginta internuotus sve
gą misijų užbaiga bus atei*
timšalius priešus pavartoti
prasta garbė turėki tokį jau
X Nastė Varaniūtė-Šilinziantį sekmadienį.
tiesioginiams kariniams tiks
ną, visų širdis traukiantį
gienė, Dėdei Šamui jos vy%
lams, bet kitokiems dar
dvasios vadą.
X Kun. J. Mačiulionis, M į rą Vytautą pašaukus į kabams yra leistina.
I.C., TT. Marijonų vice-pro-, rinę tarnybą, grįžo gyvenParapijos komiteto nariai,
Anot senatoriaus, netru
vinciolas yra išvažiavęs į' ti į West Side pas tėvus.
matydami nepaprastą uolu
kus bus internuota 100,000
IVisconsin. Gal, grįš į Chi 1 Tikimos, kad ji grįš į pa
mą ir pasišventimą parapi
svetimšalių priešų. .Nejaugi j
rapijos chorą, kurio per dau
cagą prieš varduves.
jai nutarė kun. J. Dambraus
jų nebūtų galima pristatyti gelį metų buvo veikli narė
ką pagerbti, jo vardinių
W.ashingtone įvyko įsiregistravusiųjų 20—44 metų
X
Kun.
A.
Baltutis
pra

dirbti kokius nors naudin
ir scenos mėgėjo.
šventės proga, surengdami Į amž. karinei prievolei vyrų numerų traukimas Washeitą sekmadienį jau galėjo
gus
darbus.
i
bankietą, kuris įvyks atei-1 ingtone. Šis buvo trečiasis traukimas. Brig. generolui
X DKK bankietas praei
pradėti laikyti šv. Mišias
Pavyzdžiui
jis
hurodė,
kad
1
nantį sekmadienį, kovo 22 L. B. Hershey (vienplaukis) įteiktas indas su kapsu
ADV. H. SAKAVIČIUS
ligoninės koplyčioje. Tiki- tą sekmadienį, kiek tenka
yra
sumanymas
tiesti
plen

d. parapijos salėj. Ištikrų liais, kuriuose sudėti numeriai serijomis. Indas atvež
tą iš J. A. Valstybių į Alas- j liuosnoriai išvyksta į U. S. mės, Dievas duos greit pa-Į girdėti, visus patenkino. Per
jų, tai gražus sumanymas. tas iš Philadelphijos.
bankietą pasirodė, kad DKK
ką per Kanadą. Nors šiam kariuomenę. Adv. H. Saka- sveikti visiškai ir grįžti į
Mūsų, kaipo parapijiečių
paaugo dešimčia veiklių na
vičius, kaip ir jo tėvas, yra Chicagą.
kia daug darbininkų,
pareiga jiems padėti tą kil
rių. Visi iškilmingai priim
veiklūs politikoj 21 Warde
darbui
vartojamos
moder

X International Amphi- ti ir įteikta klubo narystės
nų sumanymą atžymėti ne
ir pastaruosius metus buvo
nios
mašinerijos,
visgi
reiteatro patalpose, prie 42 ir ženklai.
paprastu pasisekimu, užpil
sekretorium aid. Ropai. Ne
Štai,
pačiose
J.
A.
Vals

So. Halsted St., atidaryta
dant parapijos salę, ir pa
X Sasnausko choro visuo
vienam savo tautiečiui Satybėse
reikalinga
platinti
Šv.
Vardo
draugijų
unija
kad
Chicagos
šv.
Vardo
gėlių paroda, kurią žmonės tinas narių susirinkimas įrodant garbingam dvasios
kavičiai įvairiuose reikaluo
arkivyskupijoje ] unija turi vilties pralenkti kai kuriuos svarbesniuosius
vadui, kad jo vadovavimą ir Chicagos
gausiai lanko.
vyks ne kovo 19 d., kaip
se yra pagelbėję, dėlto į at
plentus
ir
pastatydinti
spepasiaukojimą parapijai, pil ateinantį sekmadienį, kovo, aną, nepaisant, kad ji yra
X Kaminskienė ir Nor buvo paskelbta, bet balan
sisveikinimo vakarą, be sve
22 d., popiet turės mišinį, seniau Šv. Vardo unija. Ir c ialiuosius airportus.
nai įvertiname.
timtaučių draugų, daug da kienė, West Side biznierių džio 19 d. (sekmadienį), šv.
susirinkimą Coliseume. Kai- direktorius viliasi, kad šių
Brangūs
vestsaidiečiai,
lyvavo ir lietuvių, jų tarpe žmonos, pirmoji po opera Jurgio parapijos muzikos
bės JE. arkivyskupas S. A. jnetų kampanija, kuri vyknejaugi mes to negalime pa
biznieriai — Dobravalskis, cijos, antroji po susižeidi- kambaryje 4 vai. popiet.
Stritch. Arkivyskupas pra- doma visose šalies vyskupidaryti! Galime, ir padary
Buda Linauskas, Žilinskas, mo, jau baigia pasveikti. AX 40 vai. atlaidų užbai
neš planus, kaip turi vykti' jose, Chicagą iškels pirmosime, kad sekmadienį, kovo
Yuknis ir kiti; policininkai bi priklauso Mot. Sąjungos gimas Gimimo Panelės Šv.
naujų narių prirašinėjimas, jon vieton.
22 d. parapijos salė netal
55 kp.
Policija suėmė juodaodi Urbonas ir Vinskūnas.
bažnyčioj vakar, ypatingai
Po to susirinkusieji rajonų
Kaip
žinoma, šv. Vardo
pins visų. O kur dar kun.
Jay Dea Riney, 22 m. amž,
X Stasys Pieža, Chicago giedojimu ir procesija, huSusirinkusieji puoton tu
kapitonai ir naujų narių pri [katalikų vyrų organizacija
J. Dambrausko malonūs bi
kurs išpažino, kad jis sudau
rėjo skanaus juoko iš Labai Herald-American korespon- vo žavėtinas. Po visam varg.
čiuliai po plačiąją Chicagą? rašinėtojai pasiskirstys dar dirba Dievo garbei ir savo žė galvas krautuvininkui
šalies gerovei. Tai pirmasis
vykusio vaidinimo “Adv. dentas, prašo visų lietuvių* B. Janušauskas į savo puiIr jie atvyks ir dalyvaus bais. Bus inauguruota kam
George Cizinauskui, 1458 W Sakavičiaus penkių metų j tėvų, kurių sūnūs pašaukti] kią Beverly Hills rezidencipanija iki Prisikėlimo Sek jos uždavinys. Ji nieko ne
bendrai su mumis.
15 gt., ir Dorai Liebert, 12 tamyba aid. Ropos ofise”, i U. S. karinę tarnybą, jų'ją buvo pasikvietęs svečius
madienio į Šv. Vardo drau turi su politika. Ji darbuo
Taigi, brangūs parapijie
»
„
.
m. amž., 1450
W. 15 gat
Vaidintojai buvo parinkti atvaizdus atsiųsti Herald- vargonininkus, kuriuos šau.
.
gijas kiekvienoj parapijoj •asi uzz žmonių religingumą, i
čiai, į darbą, įsigykite bi
Suimtasis
pasakoja,
kad
tokie, kurie puikiai imper- American. Atvaizdai bus į- niai pavaišino.
patraukti kuo daugiausia Nes tik religingi ir Dievą
lietus iš kalno pas parapi
~
,
..................
,su
krautuvininku
jis
sus;sonavo ne tik adv. H. Saka dėti į laikraštį. Tėvams tas
J
vyrų. Gi Prisikėlimo Sekma myhntieji žmones gali būti
X Pranas Maskolaitis, ži
jos komiteto narius, ar kle
vaidęs
dėl
keleto
centų
pirk

nieko
nekainuos.
vičių,
bet
ir
jo
tėvą,
aid.
gerais
patrijotais.
dienį nauji nariai bus iškil
nomas scenos mėgėjas, ne
bonijoje pas vikarą kun. My
damas cigaretes, o mergai- Ropą, ir kitus. Pokylį ati
mingai įtraukti į draugijų
X Juozo Kraujalio, sū tik persikėlė iš No. Side į
kolą Jodką. Būkite pasiren
tei, sako, smogęs į gaiva, darė pats aid. Ropa, o va
sąrašus.
Marųuette Park gyventi, bet
gę dalyvauti gražioje puo
nes ji mačius, kaip jis mu karą vedė West Side lietu naus West Side biznierių
Kraujelių, 2245 W. Cermak į sykiu papildė gerokai pratoje, kokios, kaip girdėt,
šęs krautuvininką.
Kun. E. J. Kčlly, šv, Var
viams žinomas politikierius Rd., draugai namie atvykę retėjusias parap. chore vydar West Sidėje nėra buvę, do unijos ChicagO3 arkivys
Mergaitės gyvyoė yra pa J. Higgins.
pasveikinti vardadienio pro- rų eiles. Jis yra taipgi Saanes gerosios šeimininkės ži kupijoje ekzekutyvis direk
Federalinių vidaus mokės [ vojuje.
Baigiant programą adv. ga. Jis gavo federalės val nausko choro narys.
no, kad svečių bus įvairių torius, praneša, kad New čių Chicagoj
kolektorius ■
------------------H. Sakavičiui įteikta nuo džios darbą ir šiomis die
ir daug.
Svetys Yorko arkivyskupijos Šv. praneša, kad viena Chicagos
X Triubelmekeriai jau ke
|jrmos
dalyvių dovana.
nomis išvyko į St. Louis, lyje į Marųuette Park. Pa
Vardo unija nusprendė bu tirma (vardas nesakomas).,
Puotos dalyviai visą va Mo.
Bažnyčios darbas eina dėti, kad Chicagos arkivys už 1941 metų savo pajamas
rapijos salėn jie atvyks Ver
karą
buvo
vaišinami.
Rap.
palengva.
La Fontaine kupijos Šv. Vardo unija ne vyriausybei turi mokėti 20
X Juozo Poškos /‘Savai bų sekmadienį, kovo 29 d.
U. S. Vyriausias teismas
tės” (Lithuanian American ir 7:30 vai. vakare pradės
pralenktų New Yorko narių milijonų dolerių taksų. Ir
Teismo nusprejadis liečia •
federalinės jėgų
Išmintingas žmogau — at skaičiumi per šią naujų na penkis miljonus dolerių (vie patvirtino
įomisijc3 nuospre„dj, 'kld ' šias natūralaus gazo kompa Week) redaktoriaus palikto šokti mirties šokį. Kadangi
sikratyk draugo, kuris su rių prirašinėjimo kampani ną ketvirtadalį) jau sumokė j dvi naturalaus vamzdžiais Į nijas: Gas Pipe Line Corn- gatvėje automobiliaus nak dabar eina žūtbūtinė kova
tavo priešais sėbrauja.
tarp demokratijos ir dikta
ją. Kun. Kelly pareiškia, jusi
leidžiamo gazo kompanijos į pany of America ir Taxoma tį plėšikai numovė du ra torių, ir šis veikalas bai
'turi sumažinti savo ratas 'Natūrai Gas Company.
tus. Apdraudos kompanija gias demokratijos laimėji
■ B
^^r-nat'lCartAonCo.. N.Y.-By B. Link
Chicagoj 3,750,000 dol. su- , Šis gazas iš Texas vamz- ] ratus nupirks kitus, bet vie mu ir labai patriotingai.
niai per metus.
džiais ateina į Chicagą ir čia |to]- padangų (t&jerų) atmo
atmiešiamas gazo kom- , .
...
Žinovai sako, kad šis r.a juo
PLATINKITE “DRAUGĄ*
J
,. ,
,
___
kės pinigais.
\TmuAXTHB FoHM\BST OHB 1 ENEP. SAU),
turalaus gazo ratų sumaži- panijos dirbtinis gazas.
AHC> \T OJAS A "B\G POT, too
nimas gazo vartotojams Chi
MAC AMO
AMD PAUL- HAD "BEEN
Moteries laimė jos pa
cagoj sutaupys nuo 5 iki 10
H\KlNG Ct, - MAC AMD TtM ''CAllED"
HAuJ’HAiA) PAul.,EHOujED ''GbJEENS up*
klusnume.
Michelet
nuošimčių kas mėnesį.
THencs somc
U. S. senato karinių reika
lų komiteto pirmininkas šen.
Reynolds, dem. iš No. Carolina, iškėlė sumanymą, kad
apie 100,000 internuotų ne-
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SV. VARDO DRAUGIJŲ UNIJA
TIKISI PRALENKTI NEW YORKA

Negras užpuolikas
suimtas

Penki milijonai
dol. taksu

mažinti ratas

THAT LĮTTLfc LlAIVI

AMO MAC SHOuueo *AceS UP" AMD
PAou SAID * \ME GoT A puOSK" AMD
t-A»D'EM FAC6 Op, MAC UOOV.ED AT
'EM AMD SA\D *Ho-KO - THAT’S HOT
A FLOSK 7 — AMD E»T GollV VT WASMT»PACU LAUGHED AMD TooK (N

Pot TosT *tHE

FONM^ OMeS
happen,-

TORNADO IŠTIKO ILLINOISA;
123 2UVUSIUJU, 800 SUŽEISTŲJŲ

Fon. imstamcE,
\ wa«. —

ETC

Etc

Tornadai (viesulai) išti
ko Ulinoisą ir kelias kitas
gretimas valstybes. Vienur
jie buvo mažesni, kitur kai
siaubai praūžė paskui save
palikdami išnaikintus pla
čiuosius ruožus. Daug žmo
nių nukentėjo. Medžiaginiai
nuostoliai dideli.

šame,—

MAC (MAS KAul HAuJlMG AMD So TšcklED
AT CATCHING PAUL. THAT HE pORGoT
All AE.OUT -fHB MONGY AND LET

HlM xcep IT—

M

Vėliausiomis žiniomis, 123
asmenų žuvo ir apie 800 su
žeistųjų. Iš to skaičiaus žu
vusiųjų vienoj Illinois vals
tybėj bus apie 20, sužeistų
jų — apie 170. Tas nėra ga
lutini skaičiai. Artimiausiuo

ju laiku tikrieji nuostoliai
paaiškės.
Mississippi valstybė smar
kiausia ištikta. Paskui seka
Tennessee ir Kentucky vals
tybės.
Illinois valstybė trijose
atskirose vietose ištikta. La
blausia nukentėjusios aps
kritys Platt, Champaign ir
Vermillion. Kai kur išgriau
ti miesteliai ir kitos sody
bos. Laimė, kad viesulai iški
lo ir siautė dienos metu.
Daug žmonių gavo progos
šiaip taip pasislėpti ir išsiva
duoti.
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