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Ofensyvą Prez. Roosevelto Įsakymu
Gamina motorus.
PAŠĖLUSIOS ATAKOS

Pirmiausias Mac Arthur ofensyvos
tikslas išlaisvinti Filipinus.

Naciai padegė
Charkovą.

Amerikon grįžo Francis
B. Sayre, U. S. aukštasis
komisionierius Filipinams.
Jis pareiškia, kad japonai
Australijon atvyksta amerikiečiai lakū
nelengvai duosis sumušti.
Londonas, kovo 20 d. —
— jie bus nugalėti, bet są Pranešimai skelbia, jog vo
nai iš Javos kovos fronto.
jungininkų
“pašėlusiomis kiečių kariuomenės naikina
atakomis”.
mieji daliniai skubiai naiki
Adelaide, Australija, ko į Australiją gen. Mac Arthur
Milžiniški planavimai ir na visus karinius įrengimus
vo 20 d. — šiandie savo pir pareišlcė, jog jo pirmiausias
užsimojimai ir krūvos pini Charkove, matomai, ruošda
mam pasikalbėjime su spau tikslas j yra suorganizuoti
gų nelaimės šio karo, sako miesi iš šios tvirtovės Do
dos atstovais nuo atvykimo amerikiečių ofensyvą prieš
Sayre. Amerikiečiai
turi nets baseine pasitraukti.
japono*, kuri išlaisvintų Fi
persiimti Bataano amerikie
Londono spauda pranešalipinu. gynėjus Bataan pu
čių ir filipiniečių armijų di- , muose iš Stockholmo pareiš
siasalyje ir Corregidor salo
dvyrybe. Anot jo, tenai tos kia, jog Charkove siaučia
je- S
armijos gyvena pragarą, bet dideli gaisrai ir jog atrodo,
Šią ofensyvą pravesti gen.
priešui nepasiduoda. Jo nuo kad visa aukštutinio Donets
Mac Arthur įsakęs pats Pre
mone, toms armijoms pa apsaugos linija palengva
zidentas Rooseveltas.
galba yra gyvas reikalas. linkstantis nuo rusų spaudi
Jis mano, kad gen. Mac mo.
Arthur dabar pirmiausia
Vokiečiai sprogdiną tan
Savo pasikalbėjime Mac
rūpinsis padėti toms didvy- kų, ginklų ir amunicijos san
(•‘Drauga.” Acme telephoto)
Arthur
paskelbė, jog:
ringoms armijoms.
dėlius, kai tuo pačiu laiku
Buicko fabrike bombonešiams inžinai masiniai sėkmingai dirbami. Ir tai skubotai.
“Prezidentas Rooseveltas
naikinama aliejaus ir kitų Devyniais mėnesiais anksčiau pradėti darbai ir kaskart smarkėja.
Chungkingas, kovo 20 d. man įsakė prasilaužti pro
reikmenų atsargos.
— Leit. gen. Joseph W. japonų linijas ir iš Corregi
'nieko gera iš nacių
Stilwell šiandie paskelbė jog dor vykti Australijon, kad
Chicago Tribūne kores Nužudyta 30,000 civilių
jam pavesta vadovauti vi suorganizuočiau amerikiečių
pondentas Donald Day iš
Malonumas - 5
soms amerikiečių karo pajė ofensyvą prieš japonus.
Rusų pranešimai vakar
Stockholmo praneša, kad
goms Kinijoj, Indijoj ir Bur
Pabaltijo valstybės nieko pareiškė, jog Charkove vo
metai.
“Pirmiausias to tikslas
moj.
gera iš nacių negali tikėtis, kiečiai išžudę 30,000 civilių
yra išlaisvinimas Filipinų.
Jis
pareiškė, jog “mes ne Aš prasilaužiau ir aš sugrį
jei sąjungininkams nepasi gyventojų, bet apie karo
New Yorkas, kovo 20
pasitenkinsime tol, kol mes šiu”.
sektų juos iš tenai iškrapš veiksmus toje apylinkėje
d. — Devyniolikos metų
Tokijo, kovo 20 d. — Pasak mes nepamatysime amerikie
tyti.
* Maskva nieko nepaskelbė.
Mandalay, kovo 20 d. — Lucy Boehmler rado, jog
japonų
radio Japonijos lai čių ir kinų karių kartu To
Tačiau
Maskvos
radio
pa
Naciai okupantai jau skel
Šiandie Burma karo nuvar šnipinėjimas “yra didelis
bia, kad jie Pabaltijo vals skelbė, jog Kalinino Hektoru ginta, alkana ir japonų in malonumas”. Ji pradėjo vynas šiandie pareiškęs, jog kijo’*.
Australijos radio paskel
tybėms teikia “savivaldą”. riuje sovietai atsiėmę svar vazijos kankinama kaskart šnipinėtų svetimus valsty J. A. Valstybės ir Anglija
bė
premjero Curtin pareiški
O nepriklausomybės klausi bų penkių kelių mazgą. Mie didėjančiu užsispyrimu rei bes naudai. Tašiau šis nuo pat karo pradžios Paci Pažadėjo pilną paramą
mą,
kuriame jis pabrėžia,
mas, £irdi, tik po kare bū sto Maskva neįvardino, bet kalauja sau nepriklausomy “malonumas” ' -Lucy fike vedusios karą, paremtą
Stilwell, kuris nesenai pa jog “tai ką gen. Mac Arthur
siąs sprendžiamas. Ir
tas, Stockholmo pranešimai pa bės.
Boehmler brangiai kaina neapykanta ir kerštu. Ra skirtas gea? Chiang Kai-she pareiškė yra teisinga. Mm
dio pareiškė, jog japonai ko štabo viršininku, pažadė
kad jei, girdi, nepriklausc reiškia, jog esą galima su
Japonų invazijai prasidė vo.
išlaikysime, ka mes turtine
mybė bus pripažinta, tai bus prasti, kad apsuptasis Rže- jus, Burmos vadai nutraukę
jo, jog “akam ko tik reikės ir mes atgausime, ką mes
Ši mokyklino amžiaus imsis panašių žygių.
Pareikšdami, jog priešai Kinijai, kad ji laimėtų ka
apribota — į nacių rėmus vas pasidavęs.
kampaniją už Burmos auto mergaitė, kartu su kitais
tariamai
nesilaiką tarptauti rą, bus suteikta be jokių re praradome”.
įstatyta. Tas reiškia, kad to
nomiją, bet iškilus Indijos svetimų valstybių agen
Premjeras pažadėjo, jog
kiu būdu naciai visas tris Užėmė apsaugos centrą
dominijos klausimui ir bur- tais, nuteista penkiems nių karo nuostatų, japonai zervacijų”.
olandai vėl iškelsią savo vė
tautas tik išnaudotų.
miečiai atnaujino savo rei metams kalėjimo. Ji pa pažymėjo, jog Japonijos lai
Pasak jo, Prezidentas liavą savose teritorijose ir
Korespondento
nuomo Maskva, kovo 20 d. — kalavimus.
siųsta moterų pataisos na vynas pravedęs pakeitimą Rooseveltas pareiškęs pasi Malajai atgausią savo lais
savo karo nuostatų.
ne, naciai suskubo pripažin Sovietų žinių agentūra Tass
Pranešama, jog Burmos muosna, W. Va.
ryžimą, kad iš Kinijos būtų vę.
Tikslių
pakeitimų
ir
užme

ti Pabaltijui “savivaldą”, šiandie paskelbė, jog
ru gubernatorius Sir Hugh Reišvalyta visi japonai. Apie
Kartu su ja nuteistas
kad laimėjus šių tautų koo sams pavykę atsiimti iš vo ginald kreipęsis Londodo- dešimčiai metų kalėjimo tamų Amerikai ir Anglijai siunčiamos paramos smulk Amerikiečiai grižta
peraciją grumtis su bolševi kiečių apsuptosios 16-tosios nan, kad ir Burmon būtų pa Carl Herman Schroetter. kaltinimų radio nepaskelbė. menas gen. Stilwell pareiškė
Laivyno ministeris šį nu negalįs pasakyti.
Tuo tarpu
Australijon
kais.
armijos svarbu apsaugos siųstas Sir Stafford Cripps
tarimą
paskelbęs
kabinetui,
atvyksta
daugiau
Amerikos
centrą Staraja Rusa anylin- pasitarimams su Burmos va
kai
tuo
pačiu
laiku
Japoni

Lakūnų, kurie grįžta iš kovų
Pataria kantrybę
kėie.
dais.
KOMUNISTAI
Von
Papenas
vyks

jos
vyriausybė
per
neutra

Javoje. Daugumas jų atvyk
Suimtieji dokumentai ro
Stilwell įspėjo prieš ne sta išvargę ir apiplyšę, bet
DAUGIAUSIA KALTI
lias
valstybes
pranešusi
apie
kantravimus, kai sąjungi besišypsą.
Neokupuotos Prancūzijos dą... jog, 16-tosios
............ nacių arta pas Hitlerį.
tai savo priešams.
dalies vyriausybė patraukė,™^8 kareiviai Šiuo metu Rusų atakos
ninkės valstybės rengia vi Australiečiams šie vyrai
Ankara, kovo 20 d. —
sas savo galimas pajėgas yra didvyrai ir jie maloniai
teisman
keletą buvusių kenčią nuo maisto trukumo sulaikytos - naciai
Vokietijos
ambasadorius U. S. bombanešiai kovoms prieš agresorius.
Prancūzijos ministrų ir ka ir nuovargio. Pasak praneši
visur priimami. Tai tylieji
Franz von Papen šiandie iš
“Šiuo metu pirmiausia rei didvyriai, kurie nieko nepa
riuomenės vadų už jų neap mų vieną armijos dalinį su
Berlynas, kovo 20 d. — vyko į Hitlerio generalinį
kia atlikti daug pasiruošia- sakoja apie praleistas kovas.
dairumą ir apsileidimą rū darą vienas karininkas ir
devyni
nuo
šalčio
nukentėję
Pasak
Berlyno radio, Vokie štabą rytų fronte, kur jis atakavo japonus.
mojo darbo ir atitaisyti pa Bendrai, amerikiečių karo
pintis šalies reikalais prieš karininkai.
tijos
karo
vadovybė
paskel

padarysiąs
savo
viršininkui
nacių užpuolimą. Riom mies
VVaalūngtonas, kovo 20 d. darytąsias klaidas”, pareiš pajėgos Australijoje kas
•
busi, jog į rytus nuo Char pranešimą.
te nagrinėjama byla ir iš
Karo departamentas šian kė jis.
dien didėja.
kovo 20 d. kovo vokiečiai atmušę rusų
Tuo tarpu Londone Reu —
aiškinama, kad už Prancū —VVashingtonas,
die
paskelbė,
jog
du
Ameri

Gen. Hershey parei kariuomenę ir jai padarę di ters paskelbė, jog iš Berly
zijos nelaimes yra kalčiausi škė,Brig.
kos kariuomenės bombane
jog nuo šiol bus dau dėlių nuostolių.
no išvyksta Turkijon turkų šiai taikliai apmėtė bombo Nacių karių dvasia Prezidentas apie
komunistai, kurie ten įsigai giau atsižvelgiama j darbą,
Taip pat pareiškiama, jog ambasadorius, kuris su sa
Įėjo
premjero
socialisto
,. ,
, , .
.... ,
.
J
V
.
m •
,
• bet ne i šeimos padėti imant ir kitose viso fronto vieto vim gabenasi nacių pasiūly mis didelį japonų kruzerį nepalaužta,
darbininkus
Blumo laikais. Tais laikais i
: ,
_
f
Rabaul uoste, New Britain
„
....
_
. vyrus kariuomenėn.
se
rusų
kariuomenės
atakos
mus
Turkijai
įstoti
karan.
Prancūzijos karo pramones j J
saloje.
Washingtonas, kovo 20 d.
Pasak šių pranešimų, Tur
fabrikuose prasidėjo prem-! ——————————— atmuštos.
Departamentas taip pat belaisviai.
Karo
vadovybės
komuni

—
Prezidentas Rooseveltas
kijos atlyginimas būtų pri paskelbė, jog kartu su gen.
jero Blumo autorizuoti ko- K*8 8U Jais bua daroma, dar
Maskva,
kovo
20
d.
—
katas
pripažįsta,
jog
Kerč
šiandie pastebėjo, jog atei
jungimas prie Turkijos Siri Mac Arthur Australijon iŠ
munistų vadaujami darbi neišaiškinta. Kalbama, kad
Patikimi šaltiniai praneša, nantį rudenį galima esą ti
pusiasalyje,
Kryme,
rusai
per
registraciją
pirmoje
vie
jos
ir
protektoratas
Irakui
ninkų streikai ir kiti sąmy
Filipinų atvyko penkiolika jog iš pasikalbėjimų su suim kėtis darbo pajėgos truku
ofensyvą.
ir Mosul
šiai. Kai nacių valdoma Vo toje norima patirti visų vy tebeveda
karininkų ir kareivių.
taisiais nacių kariais atrodo, mo. Iki to laiko, pasak Pre
Donets regione “sovietų
kietija intensyviai ginklavo rų pajėgos didumą. Kad ka
Tuo
tarpu
Filipinų
fronte,
a
a
a
v
a
kad vokiečių kariuomenės zidento, visai karo gamybai
atnaujino nesekmin- Tirpi t z guzo į
si, Prancūzijos komunistai ras ir prasitęstų, vargiai se 1 pajėgos
Bataan
pusiasalyje
neįvyku
moralė tebėra labai aukšta užteksią pilnai darbininkų.
vykdė sėdėjimo streikus. nesnieji 45 metų amž. būtų gas atakas prieš vokiečių
sios
kovos.
ir jog nacių kareivis įsitiki Spaudos konferencijoj jis
Paskiau net Amerikos komu pašaukti kareiviauti. Bet ! ir rumunų pozicijas. Praves Trondheimų.
nęs, kad rusai nepadarę vo taip pat pažymėjo, jog iki
nistai mėgino šių streikų jie galėtų būt pašaukti į ta lokalinės sėkmingos ata
kiečių kariuomenei didelių šiol dar nėra pilnai paruoš
idėją praplėsti Amerikoje. karo pramones — užimti kos vokiečių ir rumunų ka Londonas, kovo 20 d. — Hawaii nustatyta
nuostolių.
riuomenės
dalinių
”
.
ta planai sistematiniam dar
Autoritetingi
pranešimai
Kaip žinoma, čia jie neturė jaunesniųjų vyrų vietas.
I
Žinomų, šių belaisvių pa bo pajėgų paskirstymui
skelbia,
jog
Vokietijos
ge
Šių
vyrų
registracija
bus
>
jo pasisekimo. Bet Prancūzi
reiškimų teisingumą patik įvairiose karo pramonėse.
riausias karo laivas 35,000 maisto kainos.
jos atsparumą jie visai pa-1 ketvirtoji. Šį kartą reikės
Prezidentas praėjo klausi
riegistruotis ir daugeliui vai Pajėgų pakeitimas tonų Tirpitz sugrįžo į savo Honolulu, kovo 20 d. — rinti nebuvo galima, bet iš
kirto.
jų
atsakymų
atrodą,
“
kad
bazę Trondheime.
mą
apie vedama kongrese
dininkų iki 64 m. amžiaus
Havvaii karo vyriausybė šian
jie
nesijaučia
nugalėti".
Libijos
fronte.
i
Prieš
kelioliką
dienų
britų
kampaniją
panaikinti 40 va
imtinai.
Pranešta,
kad
die užbėgo už akių bet ko
I torpediniai orlaiviai ataka kiems pelnagrobiams nusta
landų darbo savaitę, nes jis
SENESNIEJI
jiems neįvyks serijinių nuKairo, kovo 20 d. — Bri vo Tirpitz kur nors prie tydama galimai aukščiau VVashingtonas, kovo 20 d. gal net mažiau žinąs apie
REGISTRUOSE
merų traukimas.
šiandien Į Narviko.
Prezidentas Rooseveltas Kalbama, kad ateinančią tų komunikatas
sias pardavimo kainas vai- — Prezidentas Rooseveltas esamą padėti, negu klausė
Pasak pranešimų, Trond | siams ir maisto reikmenims. balandžiu 27 dieną, kartu su jai. Tačiau jis patiekė esa
paskyrė balandžio 27 dieną Į vasarą įvyks registracija 1 praneša, jog Libijos fronte
45 — 64 metų amžiaus vy tiems jaunuoliams, kurie po 1 vykstąs didelis ašies karo heime šiuo metu yra ir naPaskelbta, jog nežiūrint visais 45-64 metų vyrais re mus davinius, jog šiuo metu
pajėgų
judėjimas,
šis
judėji
cių
mažesnis
karo
laivas
Ad
rų drafto registracijai. Sako vasario 16 dienos registraci
, kiek kurio maisto ar vaisių gistruosis, nors jis būdamas daugelyj dirbtuvių dirbama
ma, apie trylika milijonų bū jos bus sulaukę 20 m. am- Į mas ypač buvo sustiprintas .mirai Scheer ir 10,000 kru bus pristatoma, kainos pasi visų karo pajėgų vyriausia daugiau negu 40 valandų į
tarp EI Mechilii ir T^nimi. zeris Prinz Eugen.
Į. vade .r neturi registruotis. savaitę.
šią minėto amžiaus vyrų. žiaus.
liksiančios pastovios

Gen. Stilwell ame
rikiečių pajėgų
vadas.

Burma nori
autonomijos

Įsakyta

pralaužt

linijas.

Japonai kaltina
U. S., Angliją.

Australai

patvirtina

draugas
PAREIT® PAVARDĘ

WISCONSINŪ LIETUVIU ŽINIOS
• no sumą — po $5,00 — Kaz.
Labanauskas, Juozas Barta
šius, E. Minkowski, Simos
Susirinkimai
Paint Shop; po $3.00 — Kaz.
Po sumos ryt dieną įvyks Šarauskas, George Holmšv. Benedikto dr-jos susi gren, Juozas Kodis, Juozas
rinkimas Po pamaldų po Andrekus; po $2.00 — Juo
piet Tretininkai turės savo zas Butkus, Kaz. Šimanaus
susirinkimą.
kas, Kaz. Lukauskas, VI.
Bitautas,
Adolf. Zalatorius,
Kazimierų bankietas
Pr. Stankus, Juz. Zalatorie
Įvyko kovo 1 d. Buvo la nė, Vincas Jasiūnas, Julius
bai sėkmingas. Šiuo paren Klevickis, Ant. Kaminskas,
girnų rūpinosi Kaz. Šaraus- Jr., Feliksas Ravotas, Pet
kas ir Jonas Druktenis. Se ras Pilitauskas, Povilas Pliu
kantieji aukojo, kad bankie tas, Juozas Vyšniauskas,
tas būtų sėkmingas: $9.00 Juozas Laucius, Ant. Bei
— Kaz. Šarauskas; $7.00 — tas, Ant. Ginkovvski; po $1
Kaz. Stulgaitis, Sr., $6.00 — Vladas Pliutas, Pr. Ba
-Kaz. Lukauskas; po $5 00
Ant
Jurgis
- Kaz. Mažeika ir Feliksas TamoMnas, v, NorbuUs.
Barodioa; po $3.00 — Juo- l Ferdinand Jackl, Vincas A
zas Blazavier, Kaz. Stulgai lišauskas, Uršulė Milkintie
tis, Jr.; po $2.50 — Petras nė, Louis Hauser, Juozas
Pilitauskas ir Kaz. Mažeika, Tamokaitis, Vincas Kar
Jr.; po $2.00 — Juozas An čiauskas, Juozas Zalatorius
drekus, Akt. Labeckis, Kaz. Juzefina Kodienė, Albinas
Varnienė, Kaz. Pipiras, Kaz. Juška, Kaz. White, Adolf.
Paulauskas, Povilas Pliutas, Šiurienė, St. Radžius, Dom.
Pranas Stankus, Petras Sta- Kasiulienė, * Ona Valauskiesevičius, Pranas Barodica, nė, Ona Kavaliauskienė, St.
Juozas Laucius, Kaz. šima- Juška, Ad. Petrošius, Bill
nauskas, Viktoras Mandra- Red įr klebona3
viekas; po $1.00
Vincas
Svečius vaišino Vincas
Karčiauskas, Matas Druk
tenis, St. Ališauskas, Vla Jasiūnas, St. Jocius ir Pr.
das Ališauskas, St. Juška, Borden. Virtuvėj pagamino
Ant. Borden, St. Sejonas, Bkanius valgius ir visus pa
Juozas Butkus, Jonas Druk- tenkino: Ona Laučienė, Ma
tąnis, Dom. Kasiulienė, St. rijona Dapkienė/ Teklė Bai
Petrošius, Juzefina Zalato čaitienė, Petronėlė Jasiūnie
rienė, Ona Kavaliauskienė, nė, Eleonora Barodicienė,
Agota šimanauskienė, Tek Anielė Jocienė ir Ona yyšlė šumskaitė, Louis Hauser, niauskienė.
Klebonas, Aleksas Mockus,
Patarnavo prie stalų: Ma
Jonas Atmonas, Ant. ‘ Vit rijona Beitaitė, Teklė Balkauskas, Jurgis šarauskas, čaitė, Marijona Kraujeliūtė,
Vladas Pliutas, Teklė Juš Ona Mockaitė, Lucija Jocaikienė, Albinas Juška, Kaz. tė, Lucija Vyšniauskaitė ir
Vaičekauskas, Pranas Buja- Aldona Vyšniauskaitė, Stel
nauskaS, Kaz. Milašius, St. la Borden, Stella Stulgaitis
Fr. Ralys, Kaz. Klevickienė Eleonor Kodis, Jean Butkus
ir Jurgis Tamošiūnas.
Kada komisija dirba ir ki
Kazimierų komisija ir kle
ti
ateina į pagalbą, tai ga
bonas nuoširdžiai dėkoja
Įima daug nuveikti. Ir šis
prisidėjuslėms, aukotojams
ir atsilankusiems. Viso pel bankietas ypatingai buvo
sėkmingas, nes turėjome ge
no parapijai liko $95.13.
rą vadą Juozą Blazavier.

šeštadienis, kovo 21, 1942

kitus, kurie nemažai kaina
vo. Teko sužinoti, kad sykiu
pirkta 3 arnotai: (baltas,
mėlynas ir žalias), 1 kopa,
1 velum, 2 stulos (albos),
3 juostelės. Tai pirmas at
sitikimas mūsų parapijoj,
kad vienu sykiu būtų nu
pirkta tiek naujų bažnyti
nių rūbų. Malonu pažymė
ti, kad tiems rūbams nu
pirkti iš parapijos iždo ne
išimta nei vienas centas:
visus suaukojo geraširdžiai
parapijonai. Iniciatyvą tam
davė ir pradžią fondui pa
darė veikėjai Antanas Pet
ronis ir Antanas Vasiliaus
kas. Antanai aukojo sekan
čiai: A. Urbušas $7, A. Va
siliauskas $6. Po $5: A. Gališanskas, A. Petronis, A.
Pudžiūnas, A. Krekis, A.
Vaičekonis ir Antanina Gališanskienė. Po $2: A. Klapatauskas, A. Tūtelė, A.
Dranginis. Po $1: A. Žičkus, A. Mikulskis.
Ne Antanai po b: K.

Kenoshos Kronika

“Bunco party”

Gražaus pelno parapijai li

Rengia Gyvojo Rožančiaus
dr-ja ryt dieną 2:30 vai. po
piet. Visi kviečiami atsilan
kyti ir paremti šį parengi
mą. Pelnas skiriamas nupir
kimui siuvinėjamų daiktų
. bazarui, kurs įvyks rudenį
Tikietai po 25c.

ko — $162.75.
Komisija ir klebonas nuo
širdžiai visiems dėkoja už
parėmimą šio parengimo, ar
tai savo aukomis ir atsilan
kymu. Dar tokio pelno Juo
zapai nėra padarę parapi
jai.

Juozapų ir Juozapinų
bankietas
Įvyko praeitą sekmadienį,
kovo 15 dien. Juozas Blaza
vier su pagalba Vinco Jasiūno apvažiavo visus Juo Brooklyn, N. Y. — Šv.
zus ir Juozapinas ir surin Jurgio par. bažnyčioje, ko
ko sekančias aukas: $5.00 vo 23 — bai. 5 d. — T. Jus
iš Juozo Blazavier ir Juozo tinas Vaškys.
Švelnioj $3.00 iš Vlado Bi
Montreal, Kanada — šv.
tauto; po $2.00 iš Juozo Kazimiero par. bažnyčioje
Lauciaus, Juozapinos Bar kovo 29 — bai. 5 d. — T.
tašienės ir William Conis; Juvenalis Liauba.
po $1.00 iš Juozo Paulausko,
Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
Juozo Borden, Juozo Būt
kaus, Juozapinos čekienės, cento par. bažh., bai. 10 —
Juozo Kiserausko, Sr., Juo 12 d. — T. Justinas Vaškys.
zo Šimanausko, Juozo VaiAmsterdam, N. Y. — šv.
čeliūho, Juozo Vyšniausko, Kazimiero par. bažnyčioje,
Juozo Bubonio, JuOzapir.os gegužės 10 — 17 d. — T.
Kasper, Juozo Miniočio, Pr. Justinas Vaškys.
Btankaus, Kaz. Labanausko,
Andy Navick, Pr. Jankaus Nieks taip greit nedžiūsko. Juozo žiliaus.
ta, kaip ašaros.

Tėvų Pranciškonų
misijos 1942 m.

Per bankietą

sekantieji

Reikia bijoti to žmogaus,

savo aukomis padidino pel- kurs Dievo nebijo.

Norvaišas, K. Grimelis, V.
Petkus, V. Barkauskas, A j
Jurgaitis, M. Sokelis J. Sa-'
malionis, D. Dokšus, S. Sa ,
pikas, J. Siminavičius. Po į
$2: P. Žemaitis, K. Stulgis.
B. Balčikonienė,
Didesnes aukas parapijai
(Nukelta į 3 pusi.)

AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA

Tai garsioji mūsų dainininkė, Metropolitan Operos ar
tistė, Anna Kaskas. Tik dabar sužinota, kad praeito
vasario mėnesį ji susituokė su adv. Anthony Lokot iš
Binghamton, N. Y. Ar jos vyras lietuvis, neteko patirti.

13 valandų atlaidai
Racine. — Kovo 15 d. Šv.
Kazimiero bažnyčioj buvo
13 valandų atlaidai. Atlai
dų išvakarėse buvo atvykęs
svečias iš Chicago kun. J.
Mačiulionis, MIC., pagelbėti
klausyti išpažinčių. Sekma
dienį visi parapijonai ėjo

TT. Marijonų misijos
Chester, Pa. — Aušros
Vartų parap. bažnyčioje —
nuo 23 iki 29 kovo — kun
Adomas Markūnas MI.C.

Harrison, N. J. — Dievo
Motinos

Sopulingosios

par

bažnyčioje — nuo kovo 22
d. iki 29 d. — kun. Petras

Malinauskas, M.I.C.

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

VALANDOS:
prie šv. Komunijos, taipgi Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Rožancavos draugystė “in Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
corpore” po visam turėjo
137 No. Marion Street
bendrus pusryčius parapijOB
Oak Park, Illinois
salėj.
(Prie kampo Lake St.)
Po piet 3 vai. buvo Šven Telephone: — EUCLID
toji Valanda, o vakare iš
— REZIDENCIJA —
kilmingi Mišparai. Be kun. 1441 So. SOth Ąve., Cicero, I1L
TH.: ttėertj 7681
J. Mačiulionio atlaiduose
dar dalyvavo ir kleb. Šv.
Petro parap. kun. P. Skro
denis, MIC., ir Šv. Gabrie
B&kite malonūs
liaus parap., Milwaukee, ku
SAVO AKIMSI
nigas Aukštikalnis, MIC.
Ak .vtMa pom aklą
«vąsoimni. Saugokit la*
Dėka Altorių Puošimo laeksamlnuotl
Ju modenUklai
draugystės, bažnyčia buVO
OTTmKu.
M PATYBBaO
gražiai gėlėmis, palmėmis
kario
išpuošta, ypač didysis altoDr. John J. Smetana
r*113Parapijonai labai dėkingi Dr. J. J. Smetana, Jr.
savo klebonui kun. A. JesOPTOMETRISTAI
kevičiui už suruošimą dva 1801 So. Ashland Avenne
Kampaa lt-toa
sinės puotos. Per šiuos at
__ OANAL MIS —I
VALANDOS
laidus žmonės pirmą syk Ka*41«nOFISO
»:00 k la. Iki
n. m.
Trač. Ir BeM:
a. m. Iki
pamatė ir naujus bažnyti
»:«• * a*
nius rūbus: arnotą, kopą ir

Providence, R. I. — Šv.
Kazimiero parap. bažnyčio
je — nuo kovo 22 iki 29 —
kun. K. Rėklaitis, M.I.C.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTA&Ų DRAUGIJOS KARIAI
Detroit, Mich. — Šv. Pet
TrtrttjM. HEMI/KtK 02*1.
Ofiao tel. VlRginia 9036
ro parap. bažnyčioje — nuo Residencijoa tel.: BEVerly 8244
kovo 27 iki 29 dd. kun. Vin
6924 So. YVestern Avė.
centas Andriuška. M.I.C.

DR. A. W. PRUSIS

DR. T. DUNDULIS

Jersey City, N. J. — Šv.
Onos parap. bažnyčioje —
nuo kovo 30 iki balandžio
5 d. — kun. Adomas Mar
kūnas, M.I.C.
Brockton, Mass. — šv. RoRoko parap. bažnyčioje —
nuo kovo 23 iki balandžio
5 d. — kun. Jonas Jančius,
MIC.

SVOUŪHIHO ui BVfOUUtAO
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1—3^ ir 6—8:30 P.
Trečiadieniais pagal sutarti.

Chicago, Hl.

lt

Rea. 6958 So. Tklraan Ava.
Ras. Tel. OROvOill 9617
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia

2423 YVest Marąuette Rd.

Detroit, Mich. — Šv. Jur
gio par. baž. — kovo 29 iki
bai. 5 d. — kun. V. Andriuš PHYSICIAN AND SURGEON
ka. M.I.C.
4645 So. Ashland Avenue

DR. STRIKOL’IS

Acid Indiaestion
whal many Doctorn do for lt
tVbm Vireoi rnmnarh nrlrt raom
nr hrartburn. SrtrfBH nreącrib* I

.ritng
■.•Šteiną,
knuwn fw vnpvMulr th. a.t.timmtlrlka
(Ik. thn* tn IMI ,n. Tattnu Tr, tt.ll an> Tmmf.
»l flr.t .lin ot rtl.tr... Thr, nruirallae •.Irt r,|IMa
p, ,nd brito, rnnrti.r. mr, «.tl«SI»-Tm tr. not a
latalltol Onl, J5r. at dm, Man. Ir r'tir nr, tint
trhl dnm’t pn,. lton-,6. Tbir, ratorto batu, to
tn and m rioeht. rour tome, haA

Ksr

kalvėje dirba,

kalviu tampa.

tas

DR. RĖŽIS

dabar
dvigubinio

tus

Kailiu

pirkti

Krailuualuoae

vieno

akintus,

regėllino

ARCWAY
Ne

arba

pritaikin

su

frėinuoMo.

aklų

i fr
ęPi.O

Išt-tfztunliiuvlinui,
viekų
už tiktai
................................

v Imo

AKINIAI.

JlV.vV

mažiau — ne daugiau

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not

OR. VAITUSH, OPT.

Ine

Tel.: MONroe 37.34. įsteigta 1011
AtslneSklte S) skelbimų Ir gausite
dykai C. C. Eye Glass Cleanlng
Solutlon.

LIETUVIU
UI GYDYTOJAS
VDYTO
8KECO
lAIIHTAb

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Huvlrt 20 metų praktika t luto aklų
taisyme tr gydyme
GERAI PRITAIKO* TI AKINIAI
pataisys kreivas akis, tnuoparegyst*
Ir toliregyste;

Pritaikins akinius
atsako mingai ui
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK

palengvins aklų Jtemplnią, praftallne
galvos skaudSjlmg, svaiginu ir aklų

kartų.
MODERNIŠKI AUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Speciali atyda atkreipiama J valkų
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia

VALANDOS:
10-tos Iki 8-toa valandoa kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
YAKDS 1373

Tei.

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS SORA

DAKTARAI
TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais Lik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANal 5969

z

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

2156 YVest Cermak Road
Ofiso teL CAN ai 2345
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bea.: 7004 So. Fairfield Avenue
Bea. tek: HEMlock 8160

Tat

YARda

Ofisas ir Rezidencija:

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

2017 So. YVestern Avė.

2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutarti.
Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso Tel................... VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. CHARLES SEGAL

Popiet nuollU3val.Vak711dl
NedŠUfanis pagal autartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CAN&l 4796

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS

(2-troe luboa)
TeL MIDvay 2880
Chicago. Hi*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.
Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

1913 So. Halsted St

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 6434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Kamp.
1 Stos gat. ir 49th CL
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
OFISO VALANDOS:
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
nuo 8:30 iki 9:00 vai. vakare.
ir pagal autartį.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
Res. 1625 So* 50th Avenue
rais pagal sutartį.
TeL Cicero 1484
Tai. OANal 6196

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•j

230 S. Halsted St., prie Jtukson

OR. SELMA SODEIKA,
O. D.

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

DR. A. JENKINS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994
Res. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MIDvvay 0001
Res. — HEMlock 1643.

Gydytojas ir chirurgas

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2201 YVest Cermak Rd.

2500 YVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

Valandos: 1—6 popiet ir 7—b v. v
REZJDENCIJA:

OFISO VALANDOS:
Nuo I—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737

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

6631 S. Calffomia Avė.
Tel. LEPubMc 7868

Namu

talafonas

2408 YVest 63rd Street

VlRginia «4<1

TeL CANai 0257
Ree. tel.: PROspect 6659 Rez. Tel. LAFayette 0094

Onao Ir Rea. Tel.: LAFayette 7020

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomia pagal autartį.
Offica taL YARda 4787
1821 So. Halsted Street
Namą t*L PROspact 1980
TaL YARds 5981.
Re>Meil4Ja: 6006 So. Artesian Avė.
Rea.: KENwood 5107.
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet
• iki 9 vai. vakar*.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Ofiso v*L: nuo 1-3; nuo 8:39-8:30

736 Wcst 33th Street

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Geriau eu teisybe laimėti
priešininką, negu su melu
drtUfą.

Br. V. Kudirka

Nue 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadteniaia nue 2 9d 4 popiet

NediUomia Pagal Suaįtarimą

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kandlen, (Aldriant Sekmadieniui* —
nuo 2 lai < vnl. popiet Ir nuo 7 Iki
8:20 vai. vakarais.
Sekmadieniais pa<al sualtartm*.

SKAIIYKIIE

“DRAUGI”

Basnadiema,

kovo

21,

DI A VO Al
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KAS GIRDĖT V/AUKEGAN'E
katai naujai A. J. V. pilie
Pakeltas j kapitonus
čiams Legion Home. Pagal
Vincas ir Domicėlė Jakai tautas, Didžiosios Britani
čiai, gyvenanti North Chi jos gavo 20, Švedijos — 12,
cago ir šios kolonijos stam į Jugoslavijos — 9, Suomijos
bus veikėjai, gavo žinią nuo — 7, Lietuvos — 6, Rusijos
— 5, Turkijos — 4, Mekai
sūnaus Broniaus L. Jakai
kos — 3, Danijos — 3, Len
čio, kuris tarnauja S. V. ka
kijos — 3, Norvegijos — 2,
riuomenėj ir dabar randasi
Fort Leonard Woods, Mo., Argentinos — 1, Latvijos
jo»g iš leitenanto tapo pa — 1 ir Graikijos — 1. Iš
keltas j kapitonus. Malonu 77 buvo 43 moterys.
girdėti, jog iš lietuvių tar Nauji paveikslai
po randasi tokių, kurie už
Antru kartu bus rodomi
ima aukštas vietas.
šį šeštadienį, kovo 21 d.,
Kapitonas Jakaitis čia Lietuvių Auditorijoj 7:30 v.
gimęs ir augęs, baigęs Šv. vakare. Įžanga dykai. Visi
Baltramiejaus mokyklą ir kviečiami pamatyt. Rodys
Waukegan Township High vietos veikėjas Mykolas Būt
School. Inžinieriaus mokslus kus.
baigė Marųuette universite Šv. Juozapo draugija
te, Milwaukee. Prieš įsto
“In corpore” eis prie šv.
jant į kariuomenę dirbo Il
linois State Engineering Komunijos šį sekmadienį,
Dept. Pasisekimo jaunam kovo 22 d., 9 vai. Mišiose.
Visi nariai prašomi būti sa
kapitonui.
lėj 8:30 vai. ryto. PagerbPilietybės certifikatai
!sim draugijos globėją ir atViso buvo išduota šią sa j liksim velykinę išpažintį,
vaitę 77, pilietybės certifi i
Enrikas

GARV, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

Wisconsin'o Lietuviu
Žinios
(Atkelta Iš 2 nusl.l
suteikė: trustisas ir jo žmo
na Antanas ir Marijona Gališanskai; jie nupirko arno
tą žalios spalvos; parapijos
iždininkas Antanas ir jo
žmona Ona Urbušai — Šil
kinį velum. Altorių Puoši
mo draugystė nupirko 2 stulas-albas ir 3 juostas. Tat
graži raciniečių auka bažny
čiai ir parapijai gavėnioje.
Lai Dievas jums atmoka
šimteriopai. Klebonas kun.
A. Jeskevičius, MIC., irgi au
kojusiems labai dėkingas.
Dabar turi visus reikalingus j
bažnytinius rūbus.
Šv. Cecilijos choras per
organizuotas
vadovystėj
J. Kailiukaičio per atlaidus
gražiai giedojo. Choras pa
didėjo nariais, bet pageidau
jama dar daugiau jaunimo.
Prigulėti prie choro tai di
delė garbė, nes prie choro
priklauso geriausias jauni
mas. Yra proga ne tik la
vintis giedojime, bet ir pa
sitarnauti visuomenei ir gar
binti Dievą laike pamaldų.
Šv. Cecilijos choras tai yra
pažiba visų raciniečių, turi
garbingą vardą.
B. V.

jos narės. Viena jų jau yra
amžinas ARD narys, tačiau
pareiškė noro priklausyti Užpuolė komnaciai
prie mūsų skyriaus, tai yra
Phila., Pa. — Pastarame
Kovo 8 d. skyrius buvo Uršulė Budvitienė. Malonu
užprašęs šv. Mišias narių visoms savo tarpe turėti to Verslininkų Sąryšio mėne
siniam susirinkime buvo
intencija ir už sveikatą ser kią narę.
matoma daug komunistų.
gančių rėmėjų Onos Petkie
Anot valdybos nario išsi
nės ir Stanislavos KuizinieDabar laukiame vajinio reiškimo... “pribuvo visa
nės. Gi kovo 9 d. buvo už “bunco”. Komisija šauniai
prašytos šv. Mišios už sie darbuojasi ir sako, kad vis Maskva”. Susirinkime jie
lą mirusios narės Teresės kas gerai sekasi. Tikimos nerimavo ir nuolat kėlė ran
kas, visi nofėjįp, šnekėti, da
Vaičiulienės. Daugelis ARD gerų sėkmių.
rė pataisas. Atėjus palan
22 skyriaus narių ta proga
kiam klausimui, balsavo
dalyvavo bažnyčioje ir pri
Barbora Yuraitienė rašt. kartu jų moterys nenarės ir
ėmė šv. Komuniją. Beje.
jų atvežti draugai ir drau
narių intencija taip pat už
gės, kurie irgi nėra nariais.
prašyta lempelė bažnyčioje
Tai silpnumas valdybos,
visai savaitei.
kad leido tai daryti...
Kovo 8 d. įvyko skyriaus
Tveriant sąryšį buvo tai
susirinkimas, kuriame veik
koma visų srovių lietuvių
visos narės sumokėjo savo
naudai. Kaip apsirikta! Da
mokesčius. Daugelis atsily
bar aiškiai matome, kad są
gino net už praeitus metus.
ryšis turės arba komnaBe to, dar prisirašė dvi nau
ciams tarnauti, arba turės

Iš ARD 22 skyriaus
veikimo

išnykti. Kas panorės su to
kiais apsvaigėliais, parsida
vėliais, tamsuoliais peštis.
Dauguma jų nemoka nė sa
vo pavardės aiškiai para
šyti, o prieš lietuvybę agi
tatoriai didžiausi. Sąryšis
buvo labai naudinga vietinė
lietuvių organizacija. Pir
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TRADE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

PILNAI PATYRĖ PRIE "JIG”
IR •EIXTI RE" DARBŲ.
10 metų patyrimo reikalaujama
Turi turėti prirodymus pilietybės.

UAM

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS

FOOTK BROS. OKAK & MACHINK CORP.

4545 So. VVestem Avenne

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminiu plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai
navt m o sąrašo.
riems darbininkams.
Prisiųskite plūktus paštu “parcel
PEERLF.SS TOOL & ENGINEERING pOHt”.
28 NO. LOOMIS STREET

Tel. MONROE 1397

BI’SHEIAIF.N

Ashland, Monroe Ir Ogden

CABINET ROOM RANDERS STOCK
SAVVYERS. RIP SAVVYERS — pa
tyrę vyrai.

A. A. JONAS

K A RALIUS

BL'TLER SPECIALTY CO.
8200 South Cliieagn Avenue

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėveli — Joną Karalių.
Netekome savo mvlimo Kovo 22-trą diena, 1941 m-itais.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados neeralėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsi.
Mes. atmindami tą jo liūdna prasišalinimą iš mūsų tarPO uŽDrašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis už io
sielą Kovo 23 d., 1942 m., šv. Jurgio par. bažnyčioje, 6:30
vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
Jono siela.
Po pamaldų kviečiame į namus po antrašu 535
West 32nd Street.
Nuliūdę: MOTERIS, DUKTERYS IR GIMINES.

REIKALINGI — ■•HORIZONTAI/’
ir “VERTICAL BORINO
MILL”
OPERATORIAI.
Pastovūs
darbai,
gera užmokestis.
THE BEARDSLEY & PIPF.R CO.
2541 No. Keeler Avė.

REIKALINGAS — METALŲ KIR
PĖJAS dirbti "junk” yarde.
Turi
būt pilnai patyręs.
VVEST END PAPER STOCK
7.330 W. Fullerton Avė.

TOOL ROOM I^THE HANDS

Pageidaujami toki, kurie yra patyrę
dirbti prie "roller dies". Telefonu
pašaukite:

A. + A

Mr. Hosshartl — INTEROCEAN 9885

ST., tel.

HEMIock

7098.

SERGATE?

RELIABLE
MEDICAL
CENTER
Harrison-Crowford

KRIAUŠIAI ir OPERATORIAI —
patyrę prie vyrų kotu Ir kelnių.
Taipgi reikalingos MOTERYS ”FINISHERS" ir apie rankovių skyles
APSICLRTOJOS.

NIKODEMAS VILIMAS (WILIM)
Kuris mirė Vsario 24 d., 1942 m., ir tapo palaidotas Vasario 28
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikia jam paskutini patar
navimą ir palydėjo ii i tą neišvengiamą amžinvbės vieta.
Mes. atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų
tarno, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun. kleb. A.
Briškai. kun. J Stankevičiui ir kun. St. Valuckui, kurie atlai
kė įspūdinga^ pamaldas už velionio siela, o kųn. St. Valuckui
už pasakvmą pritaikinto pamokslo, taipgi už širdinga atjautima — už jo tanku apsilankymą pas velionį ligos laiku,
palengvino perkesti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkoiam šv. Kazirn’ero Akad. Rėm. dr-ios. Labd. Są-gos kp. ir TT. Marijonų
Rėm. dr-jos nariams už ju gražią užuoiauta ir dalyvavimą
šermenyse ir laidotuvėse. Dėkojame grabnešiams ir visiems
kur?? naguodė mus nuliūdimo valandoje.
— už jo tankų apsilankvmą pas velioni ligos laiku.
Dėkoiame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame grab. J. Liulevičiui. kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ii į amžinasti, o mums
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkoiame grabnešiama ir visiems kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje.
Pagalios, dėkoiame visiems dalyvavusiems laidotuvėse
žmonėms; o tau mylimas vv^e ir tėveli, lai Gailestingasis
Dievas suteikia amžiną atilsi ir ramybę danguje.
Nuliūdę lieka: Moteris, Sanai, Duktė. Marti. Anūkė,
Brolis. Pusbroliai, švogeriai, švogerkos, Motina, Sesuo ir

AflMF. TAILORS,

So.
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SAM CORENZA
000 Blue Island Avenue

HELP

WANTED

Med. Rldg.

523 S. Crawford Avė.
(Pulaski Road)

PHONE VAN BUREN 5709

VVells St.

REIKALINGI "OFF PRESSERS" lr
"SEA M PRESSERS”. Atsišaukite j
Room 622.

— MOTERYS

Pilnas
SVEIKATOS
PATARNAVIMAS
Kiekvienam
DEPARTMENTA1
AKTŲ.

REIKALINGOS — KIŠENIŲ SIU
VĖJOS, PAKRAŠČIŲ APSIUVTNfiTOJOS ir "EITTERS” audeklinių
kotų.
ATKTNS MFC.. CO.
1250 W. Van Buren St.

MOTERYS patyrusios sortuotl sku
durus ''junk” yarde. Pastovus dar
bas.
gera
užmokestis.
Kreipkitės
prie

AITRU. NOSIES IR GERKbftfl
AKINIAI PRITAIKOMI
širdies ir plaučių ligoms
MOTERŲ IR VAIKŲ LIOOMS
OI >08 IR •ROOIAL” LIOOMS
X-RAY IR PW Y8IOTHERAP Y
I^Lboratorl Jon
Egzaminavimai
SPECIALI
PRIRRNOIMAI TONSIL
IR ADENOID OPERACIJOM
Plrm-Vedybų Egzaminavimai

DANTYS
Visos Burnos
14 Pleitų

X-RAYED

tf -f Cft
* 1

WFST END P/VPER STOCK
7.3.30 W. Fullerton Avė.
OPERATERKOS

Patyrusios prie ‘singlo needle” m&Mnų — siūti vaikučiams žaidimui siūtukus.
512 SO. VVELLS ST. (2nd FI.)

Giminės

PETER TROOST

WANTED

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
Atsikreipiant darbo | vtršmlnėtM dar
bininkų pateškančia* įstaigas Ir |
visas
kurių
garsinimus
matysite
“Draiige” ateityje, patartina Jums
pranešti darbo
vlršlnlnkaniH, kad
darbo garsinlm* skaitėte “Drauge”
Ir kad esate lietuviai. Garsinančio*
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo geri lr pagešdauarni darbininkai, bua Jums daug
lengviau gauti darbus paaiškėjant
vlršmlnėtoms Informacijoms.

MAŠINISTAI

“Ali around" patyrimo: taipogi ,rei
kalingi: "REAMER" ir •CUTTER
GRINDERS”. Nuo 50 iki 60 valandų
| savaitę. Kiek metų amžiaus ne
svarbu.

PADĖKON*

(Įsteigta 1889 m.).

HEI.P

ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoljiit 0488-8489

RENDON — du kambariai. Apšil
domi. Privutiška vanų.
Kreipkitės
po antrašu: 0835 S. ROCKWELb

8.388 SOUTH CHICAGO AVENUE

kuriuos

“ALL AROUND” OPERATERKOfi,
RANKOMIS GUZIKAMS SKYLUČIŲ
GAMINTOJOS ir RANKOVIŲ SKYLftMS APSICLRTOJOS. Atsišaukite
| Į Room 622.
SAM COSENZA,
000 Blue Island Averme

Smulkūs “Drauge” skelbi*
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti gert. Bile ko*
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go’ “Classified” skyriuje.
Dievas padeda tiems, ku

rie netingi dirbti.
Lietuvių priežodis
Tūkstančiais žodžių nenu*
Kas kasa dorovei kapą, tą
Išmintingas žmogau — at
tamsybių angelas apdova sikratyk draugo, kuris su veiksi tiek. kiek geru dar
nos.
tavo priešais sėbrauja.
bu.
H. Ibsen

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

PAGERBIMAS

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
SI firma virš 50 m. tos pačio*
šeimynos rankoaei

PERSONALIZED MEMORIALS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

Laidotum Direktorius

L J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIP8

184fl VVest 4(Uh Street

3307 Lituanica Avenne

Tel. YARds 0781-0782

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IK SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515

42-44 Kast 108th Street
Tel. PULlman 1270

KREIPKITĖS Į

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

4SO5-O7 SOUTH HKRMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Member oi the I.llhnanlan Chamber of Oormncrce.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

,

MODERNI IšvIdlaS PARODA

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd
Tel. ESTebrook 3045

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; Šeitad. lr Sekm. 9 tki 6 vai.
—

■—1

-■

11

'

"

■

DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

JOHN F1. EUDEIKIS

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

At No Additional Cost.

Radio Programa* — 10:00 vai antradienio Ir OeUt.dlenlo ryta.1%
Iš Stotie. WIIIP (1520), «u P. šaltlmieru

flREER SHOP TRAINING
2024 So. Waba.sk — Calumet 4000

MAKERS

Laikinai darbas patyrusiems “bushelmen"’. Taipogi reikalingi prosintojal
moterų “readv to wear” drabužiu.
Atsmaukite ) Central employment oflsų. ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai.
ryto iki pietų.
VV I E II O I, D T ’ S

..

PASKUTINIS

t

Vyrai tarp 18 lr 44 m amt. Išmokinti
“weldln<. tool - rtle. m&chlnlnt. ncrevr machlne, body and fender, auto. dlpael and
avlatlon conntructton’’
lalrnoklnkUe vienų
II šių (rvarb'u amatų žema «»rlelna»na kai
na per — Oreer Practlcal Shop Training.
Kreipkite* prie Mr. Herrera.

CO., 11.33 No. Kilboum Avė.

MONUMENT CO.

I

DARBININKAI YRA REIKALINGI
VfcOIRBTV DTOFLES ALGAS
Prie Visokių ••Dcfrn*c” l>urt>ų J

REIKALINGI DARBININKAI

TOOL

SCHOOLS

TOOL, FIKTCRE, GAUGE MAKERS
A-l: aukščiausio* algos mokamos ge

Ne visi vagys,
šunes loja.

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

CLASSIFIE D

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA'

PRUZIN FUNERAL HOME

mon Lietuvos Olimpijadon
Kaune jis nusiuntė iš Philadelphijos keturis lietuvius
jaunuolius, apmokant visas
išlaidas; bedarbiam suras
davo darbus, mokė lietuviui
paduoti pagalbos ranką;
veikti daugiau vietos poli
tikoje ir t.t.
Z.

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest 18th Street
Visi

telefonai:

YARda

1419

........

■

,.a

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
0812 South WMtem Avenne
Tel GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

J. LIULEVICIUS

LEONARD P. BUKAUSKAS

4348 South Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

10821 South Michigan Avenne
Tel. PIJLlman 9601

AUGAI

T
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Chicago, Illinois
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Liūdna sukaktis
Klaipėda iš Lietuvos prievarta buvo išplėšta

Kovo mėn. 22 d. skaudi Lietuvai ir lietuviams diena,
nes sukanka treji metai kaip vokiečiai naciai atplėšė
nuo Lietuvos Klaipėdą ir prijungė prie Trečiojo Reicho.
Naciai šituo savo žygiu sudavė smarkų smūgį ne tik
Lietuvai, bet taip pat ir tarptautiniam gyvenimui, nes
Lietuva buvo apiplėšta ir paneigtos tarptautinės su
tartys.

Lietuva ne laisvu noru atidavė Klaipėdą naciams,
bet ji buvo prievartos keliu jų pasiimta.
Nacių spauda varė smarkią agitaciją prieš Lietuvą
ir įžūliai reikalavo, kad Klaipėda tektų naciams.
Keletą dienų prieš 1939 m. kovo 22 d. nacių spauda
nutilo. Daugelis manė, kad naciai savo nusistatymą
pakeitė Klaipėdos atžvilgiu. Bet tai buvo tyla prieš
didelę audrą, kurią Lietuvai teko pergyventi.
Urbšys, Lietuvos užsienių reikalų ministeris pasima
tė su Ribentroppu, vokiečių užsienių reikalų ministeriu. Ribentroppas priėmė Urbšį, o Lietuvos pasiuntinį
K. Škirpą paliko už durų. Ribentroppas užtrenkė duris,
jas užrakino ir raktą įsidėjo į kišenių ir trumpai į Urb
šį prabilo: — Jokių čia plačių kalbų negali būti. Tuč
tuojau turite pasirašyti, kad Lietuva atsižada Klaipė
dos. Jokių užtarimų kitur nebandykite ieškoti, nes dar
labiau savo kraštui pakenksite.
Ribentroppas buvo kietas ir nesukalbamas. Visai bu
vo aišku ką naciai siekia. Urbšiui apleidus Ribentroppo
kabinetą, tuojau pulk. Grinius, Lietuvos karo attachė
Vokietijai, painformavo apie nacių pretenzijas į Klai
pėdos kraštą signatarus.
Urbšys, Lietuvos užsienių reikalų ministeris skuba į
Kauną painformuoti prezidentą ir vyriausybę.
Lietuva gavus nacių ultimatumą: “Klaipėda ar visa
Lietuva”, signatarų ir Sovietų Rusijos buvo Lietuvai
patarta nekovoti už Klaipėdą, nes jie dar esą “nepa
siruošę”.
1939 m. kovo 21 d. vakare apie 5 vai. po pietų, Urb
šys, Petkevičius ir Krivickas atvyksta į Berlyną tartis
su vokiečiais Klaipėdos klausimais, o naciai kovo 21 d.
naktį okupuoja Klaipėdą ir kovo 22 d. Klaipėda jau
buvo nacių rankose.
Kadangi signatarų ir Sovietų Rusijos Lietuvai buvo
patarta nekovoti dėl Klaipėdos, tai mūsų kariuomenė
pasitraukė, 12 prekybos laivų išvyko į svetimus uos
tus, mažesnieji coastguard laivai nuvyko į Šventąją,
žvejų uostą, o karo laivas, negalėdamas įplaukti į šven
tosios uostą, klaidžiojo 4 mėnesius po Baltijos jūrą,
kol nebuvo iškastas uostas.
Klaipėdos netekimu Lietuva nepaprastai daug nusto
jo, nes į Klaipėdos uostą buvo investuota milijoninės
sumos pinigų; Klaipėdoje išstatyti šauniausi pastatai,
per Klaipėdą 80 nuoš. eidavo eksporto ir importo; kas
met 1,500 laivų ateidavo ir išeidavo iš Klaipėdos uosto;
Klaipėdos krašte koncentravosi diduma mūsų pramo
nės; čia gražiai klestėjo Pedagoginis ir Prekybos ins
titutai ir t.t.
Kai naciai atplėšė Klaipėdą nuo Lietuvos kūno, Klai
pėdos ekonominis gyvenimas smarkiai sušlubavo ir ne
vienas klaipėdietis pamatė, kad Klaipėdos atplėšimas
nuo Lietuvos atnešė jiems ne ekonominį pagerėjimą,
bet apmirimą, šis faktas ir vokiečius klaipėdiečius ne
paprastai erzino ir pas daugelį kilo didžiausias nusi
vylimas naciais ir pasiilgimas to gyvenimo, kurį turėjo
prieš 1939 m. kovo 22 dieną.
Klaipėda yra Lietuvos plaučiai, jie 1939 m. kovo 22
d. buvo išplėšti iš Lietuvos kūno.
Šiandien Lietuva yra parblokšta, ne tik kad neturi
Klaipėdos, bet ji visa pagrobta. Bet mes tikime, kad
Lietuva vėl atsistos ant laisvės ir nepriklausomybės
kojų ir susigrąžins visus tuos žemės plotus, kurie buvo

iš ios išplėšti.

Seitadienis,

kovo

21,

1942

Nacių "malonė" Baltijos kraštui
Chicago Daily Tribūne korespondentas Donald Day
kovo 19 d. praneša iš Stockholmo, Švedijos, kad Vokie
tijos nacių viršūnės nusprendžiusios duoti Lietuvai,
Latvijai ir Estijai savivaldą. Esą tuojau būsią suda
ryti tautiniai administracijos organai. Kol karas ne
užsibaigs, pilna .nepriklausomybė Baltijos valstybėms
nebūsią duota.
(“Draugas”, 1917 m. ko
Baltijos kraštas yra išdalintas į kelioliką provinci
jų. Tos provincijos būsiančios valdomos tautiniais ko vo 21 d.)
mitetais. Tačiau tie komitetai bus atsakingi prieš Vo
N uskandino 3 Amerikos
kietijos komisarą Lohse. Ekonominius reikalus tvar
kysią patys vokiečiai ir vokiečių kalba pasiliksianti laivus... šiomis dienomis vo
kiečių submarinai nuskandi
oficftdinė kalba.
Šios p. Day praneštos žinios, jei jos yra tikros, ga no šiuos Amerikos laivus —
"City of Memphis”, “Illino
na daug pasako.
Iš praeities mes labai gerai žinom, kad vokiečiai be is”, “Vigilancia”. Kiek žu
prievartos jokių pozicijų niekur neužleidžia. Nespėja vo žmonių nesužinota.
•
kurį kraštą okupuoti, tuoj prismaugia gyventojų lais
Maskvoj liejasi kraujas. ..
vę ir patys jų reikalus tvarko. Nekitaip buvo kai Hit
leris užgrobė Čekoslovakiją, Lenkiją, Baltijos ir kitas Maskvoj tarp revoliucionie
rių ir kariuomenės tebeina
valstybes.
Jei Baltijos krašto žmonėms naciai žada duoti dau aršūs mūšiai. Gausiai lieja
giau laisvės, tai aišku, kaip ir p. Day rašo, kad lietu si žmonių kraujas. Genero
Merosovski atsisakė
viai, latviai ir estai ne tik kad nekooperuoja su vokie las
čiais karo vedimo reikaluose, bet, kiek galėdami, prię- klausyti naujos vyriausybės
šinasi jų imperialistiniams tikslams ir kovoja dėl savo ir dėl to mūšiai tebeina.
laisvės. Ir kadangi vokiečiams karo frontuose nebe
Šv. Mykolo par. Vyčiai....
siseka, jie žada pavergtoms tautoms šiek tiek daugiau
laisvės, kad laimėti jų palankumą ir talką karo reika Šv. Mykolo par. Vyčių 5
kuopa daug ir gražiai vei
lams.
kia. Po Velykų bus atvai
Bet mes esame tikrų tikriausi, kad Lietuvos, Lat
dinta veikalas “Mirga”. Revijos ir Estijos žmonės vokiečių žadama duoti “sa
žisoririm pažadėjo būti Pra
vivalda” jokiu būdu nesusižavės ir jiems netaiki n innas Juras.
kaus.
•
Jie jau labai gerai žino, kad diktatorių pažadai
Caro vardas išmestas iš
nėra verti nė sulūžusio skatiko. Jie juk daug kam yra
žadėję gerybių, bet niekam nėra išpildę savo prižadų. stačiatikių pamaldų.,.. Iš
Tad, ir Baltijos krašto tautų vokiečiai nepapirks savo Rusijos cerkvių caro auto
žadamoms “savivaldoms”. Jos ir toliau ves kovą dėl krato insignijos išmestos.
Iš stačiatikių maldų išmes
savo laisvės ir nepriklausomybės.
ta
caro ir jo šeimos vardai.
Mums labai yra aišku, kad Lietuvos žmonės tik ta
da nurims, kai iš Lietuvos bus iškraustyti visi vokie Iš viešųjų namų šalinami
čių komisarai, kai ten neliks nė vieno nacių kareivio, caro paveikslai. Patsai ca
policininko ar valdininko. Nacių siūloma “savivalda” ras Kryme.
•
nėra jokia tautai malonė. Ji jai nėra priimtina, nes
lietuvių tauta teisėtai ir ryžtingai siekia pilnos lais
vės ir nepriklausomybės ir ji žino, kad to atsieks ne
diktatorių “malonėmis”, bet jų, diktatoriui, visiškų
nugalėjimu.

Lietuvos viltys yra, kaip mes nekartą esame rašę,
ne Berlyne ir ne Maskvoje, bet Vašingtone ir jos pačių
žmonių griežtame ir neatlaidžiame stovėjime už atsta
tymą laisvos, demokratiškos, nepriklausomos valsty
bės, kuriai jokia vokiečių, rusų ar kitų globa, nebuvo,
nėra ir nebus reikalinga.
Donald Day pranešimas apie vokiečių “nuolaidumą”
dar aiškiau pasaulį įtikina, kad Lietuvos žmones kovo
ja su okupacija, trokšdami kuo greičiausia iš jos išsi

laisvinti.

Jam reikia stiprios paramos

Gavėnios metu Htengiamės daugiau melstis ir dau
giau gerų darbų nudirbti. Neužmirškime, kad katali
kiškos spaudos platinimas ir rėmimas šiandien yra
vienas iš kilniausių ir didžiausių darbų. Sąmoningas
katalikas ir pats prenumeruoja ir skaito katalikišką
laikraštį ir taip pat žiūri, kad ir visi jo artimieji tą

..

Nazių generolai, basitraukdami iš Rusijos arčiau sa
vo dačlendo, sakoma, prade
jo pirštų nagus kramtyti.
Kadangi dešine ranka daž
nai priseina fašistiškai saliu
tuoti, tai yra laikyti iškeltą,
dėlto ypatingai kenčia kairė
sės rankos pirštai. Negalėda
mas išmislyti kitokios prie
monės nagų kramtymui su
laikyti, Hitleris įsakė savo
generolams, fašistiškai sa
liutuojant, visuomet laikyti
iškėlus abi - rankas. f'

.............

........

čiausia tuo laiku, kada Cbur
chilis buvo prigulęs ir snus
telėjęs, Anglijos kanalu pra
plaukė nazių karo laivai,
taip pat tokiu pat momentu
Britų liūtui įvarytas singapurytas ir kitos sunkios li
gos, kurios dabar labai yra
sunku ir Dėdei Šamui gydy
ti.
Amerika garsi divorsais.
Daugelis sako, kad divors’ui
gauti būtinai reikia pradėti
už ką nors su pačia muštis.
Bet galima divorsas gauti ir
be susižalojimo. Antai, New
Mexico steite į teismą atėjo
pora ir teisėjui padėjo tokį
divorsui
pagrindą:
tris
“cocker spaniels veislės šu
nis, du “airdalės” veisles šu
nis, vieną “English bulldog”
veislės šunį, septynias kates
ir vieną kanarką.
— Ką tai reiškia? — pa
klausė teisėjas poros.
— Reiškia tai, — atsakė
vyras. — Mano žmona na
muose laiko šunes ir kates,
?o’ąš negaliu laikyti nei vie

nos kanarkos.

Amerikos sveikatos špec;’
Ir divorsas duotas.
alistai sako, kad jei būtų
pradėta bombarduoti didieji
Japonijos miestai, tai po ku Spicpirvirvio Dumkos
Revoliucija Vokietijoj?.... rio laiko visoje Japonijoj
Jurgis Puspaltas aną die
Vakar po pietų New Yorke pradėtų siausti aziatiška
ną išsigėrė alaus stiklą su
paskleisti gandai, kad Vo cholera.
kietijos sostinėj Berlyne kiAliantaai,
matyt,
ge airiu ir, parėjęs namo, pa
k'.^i revoliucija.
rai žino, kad ir negriau rašė:
•
nant miestų, nežudant mote
Šv. Patnk’s, sakoma,
Suokalbis prieš carienę... rų ir vaikų, japonus užpuls
Iš Airijos išvijęs gyvates.
Petrograde susektas suokal cholera vadinama MacartuJos apsigyveno Japonijoj,
bis nužudyti buvusią Rusi ritis.
Kaip tik jos perplaukė
jos carienę. Suokalbio vadu
mares.
buvęs princas Dolgoruki.
Sakoma, kad žmonės stebi

si Churchilio energija ir ne
žinojo, iš kur iš ją gauna.
Dabar esą paaiškėjo: kada
d. išleido proklamaciją, ku tik turi laiko prigula ir snu
ria visiems žmonėms visoj steli.
šaly suteikiamos lygybės
Kai kas sako, kad grei

Petrogradas...
Laikinoji
Rusijos vyriausybė kovo 19

Lietuviams teko matyti
Basanavičiaus “Aušrą”, Sta
lino “saulę” ir teks matyti
nazių “užtemimą”.
Kas bus, kas nebus, bet
lietuvis nepražus!

STIMSON KANALO JUOSTOJE

Žinelės iš visur
Syracuse, N. Y. — Catho
lic Daughters Association of
Syracuse jau nupirkusios už
17,000 dol. U. S. Defense
Saving bonų.
New Haven, Conn. —
Kristofero Kolumbo drau
gija savo 70 narių perka po
25 dol. apsaugos bonų kiek
vienam ir 25 dol. skiria
Raudonajam Kryžiui.
Johnstown, Pa. — Ameri
kos Katalikų Dukterų vietos
Our Lady kuopa (court)
No. 647 nusprendė už 2,000
dol. pirkti U. S. Defense
Savings bonų. Ši kuopa, be
to, daug ko siuva R. Kry
žiui kas trečiadienį.
Easton,

.

Kaip žinoma, džepanų ge
nerolai pradeda daryti sau
karakiri, tai yra kardu pa
leidžia vidurius. Pirmas to
kią sau “operaciją” pasida
rė gen. Masaharu Homma,
kuriam
nepavyko
karas
prieš Amerikos didvyrį Mac
Arthur Filipinų salose. Da
bar jo vieton paskirtas Tomoyuki Yamashita. Neužil
go, gal, išgirsime, kad ir tas
nusikarakiriavo.

teisės.

Generolo MacArthur paskyrimas karo vadu Pacifiko
fronte sukėlė gerą nuotaiką visur, ypač Australijoj.
Paskyrimas patyrusio ir narsaus vyro karo vadovavi
mui priduoda daugiau pasitikėjimo turimomis karo jė
gomis, daugiau vilčių laimėti ir, pagaliau, žymiai dau
giau ryžtingumo.
Taip, bet reikia neužmiršti ir tą, kad MacArthuro
paskyrimas karo priesakin uždeda milžiniško didumo
atsakomybę ir populiariam Amerikos generolui ir vi
sai Amerikos visuomenei. Tai liečia ne tik vieno as
mens — generolo, bet visos Amerikos prestyžių ir gar
bę.
Dabar reikia žiūrėti, kad gen. MacArthurui nieko ne
pritrūktų. Jam reikia pristatyti pakankamai lėktuvų
ir kitokios karo amunicijos. Nors australiečiai gali su
mobilizuoti apie milijoną vyrų kariuomenei ir jie yra
geri kariautojai, tačiau tam frontui reiks ir Amerikos
vyrų jėgų. Ir reikalinga amunicija ir kariuomenė, reik
tuoj pristatyti, nes yra daug pavojų, kad japonai gali
jau tuoj visas savo karo jėgas pasukti Australijos
link. Tad, Amerikai visas jėgas reikia koncentruoti
Australijoje, nes ten vadovauja populiarusis Amerikos
generolas ir, be to, Australijos apgynimas yra begalo
svarbus ir Jungtinių Valstybių saugumui.

, Eati...

Po svietą pasidairius

Pa. —

Vietos

Amerikos Katalikų Dukterų
kuopa perka už 500 dol. ap
saugos bonų serijos F.
Šyracuse, N. Y.
Jono Evangelisto

už 5,000 dol. pirko

. go#

ftv.
parapija
—

apsau

____________

("I»rau<xa" Acm* tptophntn)
Karo sekretorius Stimson (kairėje), apsirengęs leng
va tropikine uniforma, su Kari bėjo vyriausiuoju vadu

Įeit. generolu F.

M.

Andrews rengias iš oro apžvalgyti

Panamos kanalo aoeaugos vietoves,

šeštadienis, kovo 21,
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1942

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtę

' (Tęsinys)
Dekanas mus įsivedė j mažą, visai tuščią kambarį
Tik viduryje buvo stalas, aptiestas nešvaria, stora, na
mie austa staldengte, ant jo stovėjo trys blogai padirb
tos medinės gugos. Ką norėjo dekanas šiuo kambariu
pasakyti? Ar jis turėjo "proletarišką” skonį parodyti?
Kam skiriamas šitas kambarys, priimti atsilankančius?
Pasižiūrėjau tiriamai į išblyškusį, visai bereikšmį dekano
veidą. Jis buvo nunešiota bliūzele, žaliomis kareiviško
mis kelnėmis ir įsistojęs į aukštus didelius veltinius. Iš
jo bereikšmio veido ir kambario įrengimo supratau, kad
veltui mes atėjome.

bių centrų, kaip Leningra
do ir Maskvos. Jei vokie
čiai būtų pradėję “blitcą”
(Nr. 4 — Redaguojamas Lietuvon Gen. Konsulato
ant Suomijos, Estijos ir Len
New Yorke, N. Y., 1942 m. kovo 16 d. j
kijos sienų, kokios egzista
pso nuomonę Sovietų Rusi vo 1939 metais, tai yra be
I. Angliškoji spauda
veik tikra, kad jie būtų nu
jos sienų klausimu:
“Po paskutinio karo ir ėję toli už Leningrado, Mask
“London Times” keistai

ŽEMAIČIŲ KRAŠTAS

SPAUDOS APŽVALGA

Žemaičių
Žemaičių
žemaičių
Žemaičių

Vakarus skalauja Baltija gražioji,

rusų revoliucijos, kurią se- vo8' ko1 Mtų buvę 8u9tab'.
Rytuos Aukštaitija-sesutė brangioji;
(kė kąrą laimėjusio valsty-,Is 10 >,ra nauda v’’i
Amžiais šioj padangėj gyveno lietuvis,
bių mėginimai nugalėti bol- aoms Prieš naciu3 kariau''
Amžiams čia žemaitis paliks kaip ir buvęs.
“London Times” kovo 7 ševikų valdžią ir grąž nti )anč'om“ tautoms, kad jie
dienos vedamajam, jau Cr':p- “Baltąją" Rusijos valdžią. buvo sustabdyti, nepasiekę
Žemaičių žemėj ąžuolai žaliuoja,
pso dvasioje, rašo: “Sovie buvo padaryta daug Rusi- Slty didelili gamybos ir gy ’
Žemaičių žemę milžinkapiai kloja;
tų pageidavimai nesiekia ki jos teritorijos sumažintų. vent0Jų centr1- Taa ne tik I
žemaičių dirvoj granitas pasėtas,
tų teritorijų, kaip tik tų,
7
'*7’.?
. .
„
r, •
Kas buvo skaitoma saugu užtikrins nacizmo nugalėji- s
Žemaičių būdas todėl yra kietas.
kurios įėjo į Sov. Sąjungą1 caristinei Rusijai valdyti, mą’ bet *r karą sutrumpins,
1941 metų birželio mėnesį. pasidarė nesaugu jų įpėdi-' “Kad Leningradą butų ga
Nėra pasauly tokios galybės,
Tos sienos neprieštarauja nių rankose. Suomija tapo lima apsaugoti, svarbu, kad
Kuri negerbtų žemaičių vienybės;
Europos saugumui, kurį no-1 laisva šalim; iš Baltijos raaai kontroliuotų Suomijos
Žemaitijos žemėj negyvuos nieks kitas!
rėjo užtikrinti Atlanto dek- (valstybių) buvo sukurtos >lanka ir Balti’98 krantus.,
Žemaitija miela, tu esi granitas!
leracijos autoriai. Europos trys mažos nepriklausomos TaiP Pat reikalinga, kad ar-,
S. J. žemaitis
saugumo neįmanoma atsiek šalys - Estija, Latvija iri U gyvybinių Sovietų Rusi-1
ti, jei pati Rusija nesijaus Lietuva; Lenkija, kuri bu-l i08 centnl. neegzistuotų ma-1
Šis eilėraštis tilpo Telšiuose pradėjusiam eiti savaitsaugi.
” o-i vm t™
Vniri-ta
lVO
^a*P° karalija, į ^os va^atybės, kurias pr.e
j “žemaižių Žemė”, kurio redaktorium
yra Kaz,
Kokios gi yra tos Sovietų kariav0 8U Rusija jr a
sas galėtų panaudoti kaip
■ungoa 1941 metų birže- tg
8jenas jog sąskaj , bazę puolimui. Tas reiškia. Mocku '
interpretuoja Atlanto
Carterį

j

Otmaras jam aiškiai išdėstė dalyką, o aš sekiau jo
akių išraišką, iš mažiausio veido muskulų virpėjimo tu
rėjau suprasti, ar jis žino apie mūsų ištrėmimą, ar ne.
Jis žino tai, tariau sau, pastebėjusi, kaip trynė jis savo
biaurias riebias, purvinais nagais, rankas juokdamasis,
jis savo nagų nevalė, norėda.mas prilygti “pro te Cariškai 77*
menesio sienos? Jos kaip
o
atiteko , kad sprendžiant pagal stri- ,
klampi”
■
. ,
.
I tik apima
savoRumunijai.
laiku Sov. Tie pakeitimai te«in«8 Paties būtenybes,
‘
............
— As nieko nežinau, nieko! —
tarė jis,
pamažu
.
,
,
.
, •
,
,
,
„
’
J
K
Sąjungos okupuotąsias Lie- ne tik sumažino Sovietų Ru-1 Soviet>» vyriausybė turi rei 1
kraipydamas galvą. Mane daugiausia erzino, kad jis nė' tuvą
Estiją, Besa.
kiek nenusistebejo, lyg tai būtų pasaulyje paprasčiau- rabjj
8U Bukovina dalį sijos teritoriją, bet jie kar- ikalauti aienlb už kuriaa i
tu buvo padaryti su tikslu i karilv° gindamasi nuo V„
sias, kasdieninis reiškinys.
L,
.
,
,
T
TT ,
,
Suomijos ir geroką dalį Len tą Salį susilpninti strategi-! kietij°8' bfltent- 1941 metv
- Bet GPU sake, kad Las įvykę su universiteto pri- w.
Tas teritorijag Sovie.
tarimu! - tariau, negalėdama ilgiau susilaikyti.
tų SąJunga įsigijo koope. niai. Bolševizmo baimė įgi-!birželio man- a'enų' Galima
jo praktiškų priemonių pa- išimtia yra ™sų-ienkų šie- Aš tikrai nieko nežinau, visai nieko, - murmėjo
su Vokietija. Ne vydalą sumažinti Sovietų ' na- kuri- neabejotinai, buvo
sau po nosia dekanas, vis trindamas savo riebias rankas jaugi jų pripažinimas SoRusijos galybę.
| laikino pobūdžio tada, kai,®
— Gal jūs malonėtumėte GPU patirti, kaip ten iš vietų Sąjungai nepriešta
karas tarp Vokietijos ir Ru- (Ji
tikrųjų yra, ir aš labai norėčiai žinoti, ar universitetas j rautų Atlanto Čarterio dvaNuo to laiko dabartinic I gįj08 prasidėjo ir kuri gatam pritars? — tarė Otmaras.
pasaulinio karo pradžioje, lutinai bus nustatyta tarp
1 si.ai?
Nestebėtina, kad dėl to ve Sovietų vyriausybė mėgino dviejų draugingų kraštų —
Man rodės, kad Otmaras buvo perdaug ramus, o de
ir “Nowy Swiat” atstatyti strategines savo Lenkijos ir Sovietų Sąjunkanas perdaug abejingas, tuo tarpu manyje viskas virė, damojo
liepsnojo.
kovo 10 d. rodo didelį su sienas vakaruose prieš Vo- gos.”
kietiją. Tai yra pasaulio ajš savo pusės norime pa— Rytoj aš visą dieną užimtas, užporyt turiu keletą sirūpinimą.
teities labui, kad tai buvo gtebėti, kad faktų tikrovė,
susirinkimų, bet po keturių dienų aš pasiteirausiu GPU! Rusijos strateginės sienos
padaryta dar prieš vokie- kiek tai liečia Sovietų Ru -!
— Laikas prabėgs! Mums kiekviena minutė brangi! f
Šių
metų
kovo
9
dienos
čių ataką, nes tie ankstyves- J gįjog gynimą, kalba visai
— sušukau. — Po trisdešimts dienų mes turime, jau būti j
užsienyje.
• numeryje “Life” žurnalas nieji sienos pratęsimai lei- atvirkščiai. Rusijos gynimas
paskelbė naujo Anglijos Mi do Sovietų vyriausybei pa-;1941 metų birželio mėnesį
Otmaras mane patraukė uz rankovės, ir dekanas pa- nįgtrų Kabineto nario Crip- sitraukti, neprarandant svari gaĮėjo būti žymiai sekminsižiūrėjo į jį nustebęs.
|
1
---- -.gesnis, negu jis ištikrųjų
— Aš nesuprantu, ko jūs taip jaudinatės, — tęsė jis Į
buvo. Sovietų Rusijos už
RIMTIES VALANDĖLEI
toliau. — Aš visai įsitikinęs, kad GPU savo nutarimą at
imti Baltijos kraštai kaip
siims. Ar jūs atsimenate atsitikimą su docentu Sergejevu!
tik ir pasidarė nesaugūs dėl
Kiek tada triukšmo buvo padaryta. Jis buvo suimtas,
to kad jie buvo okupuoti.
Po nykios dienos seka saulėti laikai
teistas, beveik sušaudytas, o paskui po vieno mėnesio jį
Jėga vykdoma sovietizacija
.
. .
,
.
paleido, dabar jis aplink vaikštinėja, lyg nieko nebuvę, ir
Žiemos metu retenybė, dantį niekas nėr malonu.I ir
gyventojų deportacijos į
skaito paskaitas. Arba profesorius Kornylovas! Atsime-1 kad diena esti tikrai pras- Skausmui praėjus, arba dan.
.
,
,
L
.
..
.
i ,. ...
,
-y.
1 Sibirą prisidėjo prie to, kad
nate, kaip buvo į Sibirą įssiųstas, o po menesio jis ra- ta. Prieš pat pavasarį nrao- tį ištraukus, pasikeičia tie, T
„Hm™ lw.
Lietuvos, TLatvijos
ir Esti
miausiai pas mus skaitė paskaitas. Ir jums taip bus: šian latinis lietus priverčia visus patys vaizdai, tampa malojos gyventojai sukilo ir pa
dien įsakymas suimti, sušaudyti, rytoj paleisti! — Taip pasilikti namuose. Naktis nesni. Ligonis pasiruošęs
sunkino gynimąsi. Visai kas
kalbėdamas jis patenkintai šypsojosi, jo nupasakojama dažnai net biauresnė už die kentėti, jeigu atgaus svei
kita būtų buvę, jei tie kraš
GPU pasirodė kaip rūpestinga motina, truputį užsivertus, ną, nes griaudžia, žaibuoja, katą.
tai būtų palikti laisvi — jie
kiek žiauri, bet geraširdė; ji įbaugina retkarčiais savo j gamta purtosi. Išaušus ryAtvykę Amerikon, lietu- būtų gynę savo teritoriją
vaikus, bet jei jie nenusikaltę, ji nieko pikto jiems ne tojaus dienai saulės spindu į
negibijojo sunkaus dar-| sąjungoje su Sovietų Rus»,
daranti.
liai, gražus oras atsilygina
kenĮgj0 nemalonumus, ne ja ir tuo būtų patarnavę
Jis kalbėjo, lyg lengvai juokaudamas, lyg iŠ3iduodamaa, ir mes turėjome suprasti, kad jis ne “anuos”, bet
mus turįs galvoje.
— Dalykas jau nėra toks paprastais, — tariau aš,
nors Otmaras mane vėl smarkiai už rankovės patraukė.
— Docentas Sergejevas tik dėl to paleistas, kad jo sesuo
pati (pabrėžiau žodį pati) prašė Krylenko, o profesorius Kornylovąs tik po metų sugrįžo, labai prašant liaudies švietimo komisariatui ir kitoms valdžios įstaigoms,
ir tai tik po to, kaip pats Kalininas tam pritarė. Ne, da
lykas nėra toks paprastas, kaip jūs sau vaizduojatės!

už pasitaikiusią prastą die- žinojimą 8vetim0s kalbu, ir
i papročių. Dienos atrodė nyKai ruduo nuskina medžių kios, liūdėjo širdis savos šalapus, liekasi grynos šakos, lėlės ir giminių. Nors sun
rodos, kad prasčiau negalė kenybių tebuvo, tikėjosi su
tų būti. Pavasariui atėjus, laukti laimingos ateities, pa

bendram apsigynimui prieš
agresorių. Net tokia Suomi
ja veikiausia būtų šiandien
demokratijų pusėje, kur ji
priklauso, jei ne tas nelai
mingas 1939 metų inciden
nuo^ medžiai vėl pasipuo- gelbėti galutinai saviesiems tas.
Pastačius prieš tautų lais'
gražiais lapais, vaisiai Lietuvoje.
vę
strateginių sienų princi! nusagsto _ šakeles, paukšte- j Kopernikas, geras astro
liai čiulbėjimu džiugina Sir- n0raa8 nesibijojo žmonių pa. pą. vargia. kur berasime
dį. Tikrai buvo ver^a- kad juoijimų nes žinojo jo esant tauti>- kuri ncbūt4 kam nora
paskui šaltą nykią žiemą, tiega Galo ausi|auM prj., reikalinga “strateginių šie
Mano balsas drebėjo; aš jam gyvai nupasakojau apie pavasaris ir vasara atsily- tarjmo nes įrodyta kad sau nų Pagerinimui”• ^ei
Balsergantį sūnų, neapsakomą šaltį, tolimą kelionę neapkū
g‘ntUlė stovi vietoje žemė suka- lij°s valstybiU pridėti Rurentuose vagonuose ir nežinomą ateitį.
Rytoj, Kančios sekmadie-.^ &pie aaulę Q R€ atvirkfi. sijai Švediją ir Norvegiją,
— Patarkite, ką mea turime daryti? — tęsiau toliau nyje, bažnyčiose statulos, čiai Jam uda tikrojį Uim- jos strateginės sienos dar
susijaudinusi. Mano žodžiai dekanui darė nemalonų įs kryžiai apdengiami. Ruošia- džiaugamagi kada teorijos labiau Fa&erėtų, bet pridėpūdį; jis truputį palenkė galvą į kairę pusę, kalbėjo lėtai, raės liūdesiui, vkuris
užm sa
—-t- „
įjotos.
i jus dar Dardanielių, nepa
į Otmarą atsisukęs:
vaitės prasidės, baigsis bai
lyginamai sienos pagerinaMes,
krikščionys
gerai
su
mos, ir taip be galo. Kaip
— Jūsų žmona truputį susijaudinusi; tai, žinoma, j šia Kristaus mirtimi ant
suprantama. Aš jums patariu nusiraminti; “jie”

be

kraštas gintaru dabintas,
kraštas rūtom apsodintas;
žemė vien kalvos ir slėniai,
žemė žemaitėliam vieniem.

abe- kryžiaus. Tos visos figūros Pras<^amt kad

kelias į lai

matome,

strateginių

sienų

GAVĖNIA...............
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS 1
Kiekvenas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri.
Susikaupimui reikia ska tyti gerų dvasiškų knygų.
Y patingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.
GIIJNKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
RĖKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IS SAVO KNYGŲ!

MALDAKNYGES
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota ........................ .........................................$3.50
Paprasta ........................................................................ $3.00
“Antolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) .. $2.00
“Auksinis Dangaus Raktas” (gerais viršeliais ir
paauksuota) ................................................................. $1.75
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis,
(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
Paauksuota ir su gerais viršeliais .................. $1.25
Kietais viršeliais
............................................................. 50
“Graudūs Verksmai ir Stacijos” (Atspausdinta iš
“Ramybė Jums”) ............................................................. 10
“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ................... '.................. 10
“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
Pocius), ...........................................................................
.50

DVASINES KNYGOS
“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $2.00
“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M.I.C.) .................................................. $1.00
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C................................... $1.00
“Apmastymai

Apie

fivč.

Jėzaus

širdį”

(Išvertė

Vaitukaitis)

...................................................................

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

TELEPHONE: CANAL 8010

Skaitykite Katalikišką Spaudą

mę per erškėčius — nesibi-

jai išganymas nors buvo ža
dėtafc, bet neįvyko kol Kris- ne vienu nemalonumu užtik-, ncga]i at(Įtoti tautų |aigv69

Šis familiariškas “išperėjo”, visas jo pasikalbėjimo
l-is neatėjo.
būdas ir visas jo laikymasis, iš kurio mes matėme, kad
ii mirusių,
jis malonėjo nuo mūsų kuo greičiausiai atsikratyti, buvo
Bažnyčioje.
tiek įžeidžiantis, jog man sukėlė dideliausią pyktį. Mano {

Dieve! Jei rektorius ir dekanas taip mus priima,
turėjo mums padėti?
(Bus daugiau.)

Jam prisikėlus1 r’na*mc sau gražią ateitį, jr ap8iaprcnj,m0 teisės prin
vėl džiaugsmas *** eil* 8unkių nela™‘>l Po cipų, kaip tą garantuoja
nykios dienos saulėta diena Atlanto Čarteris.
Liūdesys visada lengviau visada malonesnė. Po sun(Bus daugiau)
kas ( pakenčiamas, jeigu žinoma, ^aU8 ?yvei“mo &a žemėje,,__________
i kad seks laimė lr džiaugs- 8ra4iau bua danguje.
Bažnyčios darbaB eina
mas. Kada žmogui skauda'
A.B.CJ.' palengva.
La Fantaine
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VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į

Jonės, atsiims savo įsakymą. Skaitykite toliau savo pas- , tartum paslėptos taip, kaip
gerinimo principas tarptiu
josime
siunčiamų
mums
ban
;
Unjuogc 8antykiuosc ncturi
kaitas, ir, užporyt, jei man atliks laiko, pasiteirausiu I per tiek šimtų metų žmoni
dymų. Ne vienu .Muamu.l
jr tod6, jis jokju bQ<Ju

GPU, ką jie vėl “išperėjo".

Kun.

J. Vaišnora, M. I. C.) ..................................................... 40 |
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
Petrauskas) ..........................................................................35
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25
“Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.
Jusevičius) ........................................................................... 26
“Pašaukimas į Dvasinį laiomą” (Paraše Kun.
Pr. Vaitukaitis) .................................................................25
‘Krikščioniškoji šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.

Lošt-a rouffh du. to • rold — thanks to th«
.oothinji action of Smith Brothera Onigh
DrojM. Keep a boa haady theM dayal T»o
kioda, both food, both affective, both deli
cious: — Black or MenthoL And Kili only 5f.

TRAD

SMITH BROS. COUCH DROPS
IACK O* MINTHOl- 51

------------------ —
•liti-*

■

.»

—_———-

• w--
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DIDESNE GAMYBA YRA RAKTAS 1 PERGALE
£*»

*-.»

* KRYŽIUS LAIVYNO DIDVYRIUI

LIETUVOS

l Sv-Vardo Draugija

— Muilo stoka. Lietuvoje Kleboniškio — Eigulių kapi I R^oj, kovo 22 d., 2.15 po
kaltina neturėjimą medžia
žymiai apsunkina kovą su lėse, buvo atpažinti tik du, Piet Coliseume šv. Vardo
gos. Ir aš kalbėjau su daug
dėmėtąja šiltine. Lietuvos mtent, Jadvyga Meduzevi- ^augijų narių prirašinėjimo
hnonių, kurie kaltina Wa..... oo
.
.
9,000 kapitonų ir solicitorių
gyventojams, kaip skelbia hute,
22
metų,
ir
Juozas
*
H
įhingtoną.
susirinks
išklausyti
nurody

ma oficialiniame pranešime, Karazija, 65 metų. Atpažin
“Mano atsakymas
visausio mėnesį tebuvo leista tųjų giminės pasakoja kad mų, kaip narių prirašinėji
ūems tiems žmonėms buvo:
nusipirkti po 100 gramų jie dingę pereitų metų pava mo vajus turi būti vedamas.
Ką jūs patys darėte apie
(mažiau kaip ketvirtį sva sarį.
Svarbiausiuoju kalbėtoju
“Prakaitas ir darbas turi tai?
ro) skysto muilo arba vie
bus
JE. Arkivyskupas
S.
pasireikšti gamyboje, kad
“Biznieriams aš sakiau:
ną gabalėlį nuolatinio muilo
A. Stritch. Apibudins šio
atitiktų kraują ir veiklą
“Ar jūs tikrai bandėte
arba 1 pakelį skalbiamųjų
— Vokiečiai okupantai [vajaus reikiamumą ir reikš
karo fronte”.
prašalinti priežastis gerai
jau pradėjo vokietinti lietu mę.
miltelių.
Si formula pergalei buvo pagrįstų skundų prieš darbo
viškus vietovardžius: viena
duota tautai Donald M janlygų jūsų įtaigose?
I — Kauno laikraščiuose me vokiečių komisaro Kau
Nelson,
pirmininko Karo
“Darbui aš sakau:
Našlaičio ašaros veltui
Į paskelbtas pranešimas, kad ne paskelbtame parėdyme
Gamybos Tarybos, pirmame
“Ar jūs tikrai, pagal jūsų
miesto kuro skyrius persl- Zarasai vokiškai vadinami nekrinta.
iš keturių savaitinių radio išgalės, bandėte sutvarkyti
i kraustė į naujas patalpas Ossersee.
programų
atsakydamas j nesusipratimus nenustoda
Į Ta proga sužinome kad vyklausimą, ką civiliai žmonės mi gamybos?
Karo laivyno sekretorius F. Knox atžymi laivyno kry- riausias šio skyriaus vedėgali daryti, kad padėti karą
“Taipgi aš
industrijos
— Laikraščių žiniomis,
žium vėliavnešį Thomas H. Taylor už jo didvyriškumą pas Yra kažkoks Ordensjunpergalėti.
; klausiu: vyrų įstaigose, vi
Savitarpinė Pagalba (taip
jker (ordino junkeris)
RAKANDŲ
P. Nelsonas pasakė jo si jūs, kurie galite prisidėti
per japonų atakas prieš Pearl Harbor.
dabar vadinasi Lietuvos
i
Klumpeit.
klausytojams, kad
"visu prie vis augančios gamy
Raudonasis Kryžius),
pa
rimtumu” jis nori jų pa bos, žiūrėkite į savo širdis, gose kur karinė medžiaga gaus atatinkamą atlyginisiuntė į Vokietiją sunkveži
klausti ko jis pats savęs žiūrėkite į savo protą, būki gaminama, kad jie įsteigtų mą.
— Pereitų metų gruodžio
su dovanomis lietuviams,
klausė:
4 •» te teisingi sau ir atsakykite bendrus administravimo — “Washingtone mes galime 14 d. mirė Kaune žinomas mį
esantiems Vokietijos karo
“Ar jūs šiandien darote į mano klausimą.
darbininkų komitetus savo nupiešti tik šios gamybos mokslininkas, Vytauto Di
belaisvėje. Reiškia, vokie
viską, ligi jūsų išgalės, kad
“Ar jūs šiandien vykdote, 1 vietose, kad tik gamyba per pradinius rėmus. Pasiseki- džiojo Universiteto profesočiai lietuvių belaisvių vis
įdėti daugiau ginklų į ran pagal jūsų išgalės, viską ką viršytų prezidento siekius,
mas priklauso nuo kiekvieno i rius Eduardas Volteris, sudar nepaleidžia.
kas mūsų kariaujančių vy galite, kad pristatyti lėktų“Aš noriu sakyti, kad šis vyro ir moters prie garny- laukęs 85 metų amžiaus.
-----------vus, tankas, ginklus, laivus, i nėr klastingas žygis pa- bos linijos. Tos gamybos Iiru^
/“Relieves Distress Frontu
“Aš pabrėžiu šiandieną”, amuniciją
— Kauno spauda rašo,
ir
įrengimus greitinti vyrus ir mašinas nijos nuspręs ar mes išlaijis sako, “todėl, kad ginklai tiems jaunuoliams, kurie i dėl pelno. Yra darbas, ku- kyšime kovos liniją, ir ar kad iš 19 Lavonų, kurie bupagaminti rytoj, kitą mėne taip būtinai jų reikalauja? riame mes visi galime daly mes galutinai įveiksime prie ivo atkasti pereitais metais
sį ar kitais metais nebus
“Jeigu mes negalime at vauti ir pasidalinti pasek šą.
|---------------------------------------naudojami vyrų, kuriems sakyti
aiškiu ir garsiu mes. Iš to turi išeiti didesnė
“Aš taigi sakau jums lai
Here’s the New Amazing
jie šiandieną reikalingi, ir “taip”, mes ištikrųjų pade-1 gamyba iš kiekvienos maši- sviems vyrams ir laisvoms
Kuriu Padaro
COUGH MULTINE
Jus Pavargusias
jie būtinai reikalauja jų dame ašiai laimėti šį karą. į nos ir turi būti didesnis var- i moterims prie gamybos lini
Ir
Silpnas)
From Canada
šiandieną.
Geriausių
išdirbysčių
Ir vyrai lapių-duobėse su tojimas kiekvienos mašinos. jos — Amerikos pramonės . Druggists Report Big Demand
Šimtai tūkstan
čių moterių ku
Bucklev
’
s
CANADIOL
Mizlure
it
differon^
—
Zenith,
RCA
Victor,
Phil
“Vokietijoj, Japonijoj ir Mac-Arthur, vyrai Indijoje, Negalime laukti kol bus nau laisvam administravimui — I more effective—faster in action than onything
rios kenčia gulyou've ever used. Got o bottle todoy. Toko a
vaskaudj, nugarco, Crosley ir kitų 6 tūbų
kitose užkariautose šalyse mūsų jaunuoliai ant žemės, jos įtaisytos. Darbininkai dirbkime kaip niekad dar ne ' couple of doses, Injtantly you feel its powerful
skaudĮ: kurios jaučiasi nueffective action spread thru ttiroat, head and
Radios po
Bllpriėjusios,
nesmagios
Ir
t.t.
tubes. Tickling—coughing ceases—
. milijonai vyrų pririšti prie jūrų ir ore, pirmiausia nu- turi dirbti pilną laiką — dirbome, kad mes galėtume bronchial
18 priežasties mėnesinės Il
phlegm it lootened and raited—clogged bron
chial tubes open up, air pastoges cleared.
gos, surado tikrą palengvi
jų darbų po grasinimu mir kentės ir mirs.
j trims darbo permainoms. įveikti priešą, kuris yra to- Ali druggists. Satisfaction or money rcfundod.
nimų vartodamos I.ydla E.
Pinkliam’* Vegetable Comties, arba
koncentracijos
“Gamybos linija papildo Turime atsiekti maksimumą kis žiaurus, tokie žvėriškas
potind.
8—tūbų Radios po
Reguliariai vartojant Ptnkstovyklos, po botagu, ir pri karo liniją. Bet karo linijoj1 iš 168 darbo valandų kiek ir kruvinas, su kokiu mes
haoi’s Compoaind palengvi
na skausmus, sustiprina svelvertimu slaptos policijos.
iais vė yra apginama — jū- vienai mašinai per savaitę. dar niekad nesusidūrėme.
katą. Vertas Pamėglnlmo.
“Mes nekovojame priešus, mui; jūsų teisė kolektyviai
F. L. I. S.
“Tikiu, kad galime padau
kurių gamyba Laisva. Mes sų teisė laisvam užsiėmi- ginti gamybą 25% su da
10—tūbų Radio, gražiuose
kabinetuose,
kovojame priešus, kur admi- derėtis; jūsų teisė kritikuo- bartiniais įrengimais.
nistravimas yra prievarta Į ti; jūsų teisė melstis kaip'
To Leave in
“Priartinti siekius
vy -1 Pain„—Agony24Starta
Hourc
Ar kandate
nieiiejimą,
ir kur darbas yra priversti- norite — karo linijoj, tie
rams ir administravimui aš J
Happy Daya Ahead for Yoo
nndegimg, arba odos ligą?
nas. Jie turi daryti kaip I daiktai, kurie yra brangesni
Radio ir Phonografas
rtekentėkitl Žemo per S0
! nustatau gamybos surašą1
Thlnk of lt—hovr this old vrorld
Kombinacijos
meti) gelbėjo žmonėms. Pa
jiems įsakyta arba mirti. už viską, yra apsaugoj ami. {pirminiams išdirbėjams. Jų
does make progress—now comea a
preacrlptlon whlch la known to pharkalina ecsema. iibėrimna,
maclsts a.M Allenru and wlthin 4!
Jie yra vergai. Mes turime
■pnogns ir kitokiu odoo
boura after you atart to take thla
Skirtumo nedaro ar esi kvota šiam darbui bus spren
kwlft actlng formula pain, agony and
negalavimu.
Pirk Žemo
kovoti prieš Vokietiją ir Ja
Jnflammatlon caueed by ezceaa urto
paprastas darbininkas, bo džiama kiek mes žinome,
kiandienl Vienose aptieko
30 iki 50 nuošimčių sutautcld has started to depart.
poniją, kurių gamyba yra
M S6c, 60c, >1.00.
tAllenru does Just what Ibis nutlee
pymas perkant dabar —
sas gamybos įstaigoj, arba kad ta įstaiga gali atlikti.
tays lt w1U do-—lt la goaranteed. You
priėjus galutino laipsnio.
can get one generous bottle at leadRakandus, Pečius, Parlor
prižiūrėtojas įstaigoj. Jeigu
Ing drugstores everywhere for 8S
“
Mes
amerikiečiai
mėgsta

centą
and
lf
lt
doenn't
brlng
the
JoySetus, Karpetus, Dulkių
"Taigi aš klausiu, jūsų vi pradįaite rytoj, dedami „
aua resulta you ezpect—your aaoney
FO«
SK1N I P P I "00 T I O M S
•hol. heartšdly r.turoaA.
to
Valytuvus.
sų laisvų vyrų ir moterų, ar truputj daugiau paatangų, me lenktynes sporte ir pirklystėje.
čia,
šiame
plane,
mes galime tą perviršyti? tą didesnį pasiryžimą, dar
Atsakymas priklauso nuo to, be, mes galime laimėti su yra didžiausios visų laikų I
ką tie vyrai karo gamybos mažiausiu atidavimu kraujo lenktynės, kuriose noras ir i
gabumas visos Amerikos
įstaigose — administravi ir turto.
Ine.
pramonės — darbininkų ir
mo ir darbininkai — darys
“Jeigu neatsieksime savo
administravimo — gali tik- j
šiandien.
3409 S. Halsted St.
tikslo, tai gali būti galas
What a ioy to get rellef from a cough due to a
rai paskambinti laisvę ap- '
cold. Get it with Smith Brothers Cough Drops
“Aš kalbėjau su vyrais, ■laisvės visame pasaulyje per
—the famous drops that contain a special bleod
link visą psaulį.
3241 S. Halsted St.
of soothmg iogredienta Two kiods, Black or
If yon’re paat 40, the cbances are
kurie kaltina darbininkus šimtmečius. Ar negalime su
Meothol. Onjjr a niekei cbecki tbal tickle.
that yonr breath will be offensive
“Aš prašau kiekvienos įs į
Telephone VARDS 3088
dėl stokos gamyboj. Aš kai- prasti ką tas reiškia netik
oftener than that of a young person.
Fermentation
of
tiny
f
ood
particles
SMITH
BROS.
COUGH
DROPS
taigos
įvesti
tokią
tvarką,
bėjau su darbo vadais, kurie mums šiandien, bet visiems,
caught by partial platės and den*BIACK OR MENTHOL-54.
WCFL 1000 K. žymus Ra
gali ,
tures freąuently cause this condition
kaltina administravimą dėl kurie mus seks? Aš tikiu kad kiekvienas vyras
dio Programas 5:30 iki 6:3C
vvhich
you
yourself
may
not
detect
paduoti jo sumanymus ir
stokos gamyboj. Aš kalbė- galime suprasti.
Sekmadienio vakare
būt which is so offensive to others.
patarimai
bus
siunčiami
į
Why
not
take
the
easy,
pleasant
prejau su administratoriais, ku
“Prezidentas prašė milži
caution that so many faatidious peone kaltina medžiagų prista- niškų gamybos pastangų, Washingtoną. Naudingi bus
ple ūse to halt this fermentation—
lNKlINGS Tte>M TU T TKAiMlMC CanF
Listerine Antiseptic employed as a
Moteries laimė jos pa
administrapasidalinti
su
kitoms
įstaitytojus. Aš kalbėjau su me- Aš taigi rašau
mouth rinse. lt immediately makes
klusnume.
Michelet
džiagų pristatytojais, kurie vimui ir darbininkams įstai ! goms. Tokiu būdu mes pra
the breath sweeter,purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
| dedame naują sumanymų
Laikas — tai amžinas ne
< A
St. Louta, Mo.
a#
šaltinį. Asmenys, kurie pripastovumas, amžinas bėgi
Bafora Any Data Uaa
GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi ‘ sidės prie didesnės gamybos,
mas nebegrįžtančion praei

Nelson, Karo Gani j bos Tarybos viršinin
kas pasuko tautos darbix.?i kams, kad mūsų
gamybos kiekis turi bū*
ti perviršytas.

<11

RADIO IR

Išpardavimas

m

FEMALE
WEAKNESS

$19.95 ir auk.

$39.50 ir auk.

RHEUMATISM

MIDDLE-AGED
PEOPLE

$69.50 ir auk.

are common offenders

$39.50

žemo

JOS. F. BUDRIK,

0H, JOY!
TUAT'S LIFE

geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų

LISTERINE ANTISEPTIC

QUINTUPLETS
CHEST COLDS
relieve misery of

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar

BEER S
Urmo (svholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

tte geed oM refiabie way

At tha firat tign of the Dionne Qulntupl.ts catchingcold—thalrehaata and
throata are rubbed srith Musterole—*
product mada atpaeioUy to promptly
raliavę distress of colda and resulting
bronchial and croupy cougha.
The Quinta have alsrays had arpart
care, so mother—be asenred of oeing
just about tha BEST product mada
when you uaa Musterole. It’a etore
than an ordlnary "salve”—Muatarola
helps break up loeel eongeationl
IN S STRENGTH 8: Chlldren’a Mild
Muatarola. Also Regular and Eitra
Strength for grosm-upa who prafar
a atrongar product. Ali drugatoras.

V MUSteroLE
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Tur ?tW$ATIO>J OP
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YOU GIRLS,WH0 SUFFER

•

Distress From MONTHLY

«

FEMALE WEAKNESS

. AM-'NOTV A

"TEn Bucu Tin* •
iNuo CAsraa *

TUt VCTEKAN .'NavchE-S
The Kit> rroEFEc-T

CAMastr INTAHCT tTVLE

AMauHP Utg ^a«>Ti0N ■

PiP Vou HAWX»
IVEE
Tex

a
INC. BAECV/SC'TEE.

CBvmiHe.

a>

Į TUt IMaiTI UCAU-tKJr HAN«AE*
MAS PECMaiur that ouc
ATUlETEA Mušt uit THE
Uav Bt ten O'ciat n. —
gUT-KEAUT 'T'KNOOC-

S«ME OTTUEEE 9>LgN

ANO NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
T AKS H Kitu lf you h*ve *11 or
any one at theae symptoma do
you »uffer headache, crempe, backache, nervouaneas, weakneaa,
cranklneaa, diatreaa of "lrregularltlee,” periodą of the bluea, a blnetad
feellng-due to functtonal monthly
bencea?
hen atart at once — try Lydla
Plnkham’a Compound Tableta
(wlth added lron). Plnkham’a
I Tableta are famoua for rellevlng
monthly pain and diatreaa. Thouaanda of giria and wnmen report

renarkable beneflts' Ta kr n regiilarly-they help bulld up realatance
agatnat auch annoylng symptoms
Lydla Plnkham’a Compound
Tableta £re alao especially helpful
In bulldlng up red blood and thu.a
aid In promotlng more strength
and energy.
rky Follow latwl dlrectlona WORTH TRYINO!

šeštadienis, kovo 21,
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Pažinkime Savo Tautos Biznierius

Maždaug prieš du mene-

hito — geltonąją rasę — vi- 8įU8 vietos lietuvių moterys
J?
si lieka pasaulio pasmerkti sudarę grupę, kuri pasiryžo
ir diktatorių diktatorius — dirbti Amerikos Raud. KryJUOZAS F. BUDRIKAS — TIKRAS PIONIERIUS
Liuciperas visus išgrūda sta ž.ui. Ona Petrošius, žinoma
DIDŽIOJOJE BIZNIO SRITYJE!
Marųuette Park. — Ne tik čiai j... peklą. Tiktai kaip lietuvių ir amerikonų tarpe
Laikas nuo laiko tenka dauja — įvairių rūšių ir gešioj kolonijoj, bet ir visoj pasirodo scenoj Demokrati- Į veikėja, sukvietė moterų pa- matyti Chicagos didžiuose sios mados rakandai, parior
Chicagoj lietuvių tarpe kal ja, pasaulis pajunta lyg pa-' sitarimui. Dalyvavo ir Rau- dienraščiuose, ypatingai k a- setai, miegamų kambarių se
išdirbysčių: vėlioubama apie ruošiamą Liet. vasario dvelkimą ir visos donojo
. Kryžiaus atstovė, ku- da yra rašoma apie Chica riaušių
.
R. K. Susivienymo 163 kuo- šiandie diktatorių paverg Į ri paaiškino, kokiu būdu
^ctttvius ir jų veikimą, tai, dirnng room setai, staDOS
vakara
Verbų
sekmatos
valstybės
susispiečia
ap-|
mote
rys
gali
prisidėti
prie
P
a
žymėjimą,
kad Bridgepor- lai, stalukai, lempos, V^rpemoterys gali prisidėti prie į
pos vakarą Verbų sekma
to
kolonija
yra
Amerikos lie- tai, visokios rūšies radios, į /
dienį, kovo 29 d., parapijos link ją. Momentas pasidaro šio krašto gynimo.
tuvių “sostinė”. Arba kada muzikaliniai
instrumentai, ,
begalo
patriotingas.
Pasirodė,
moterys
nori
salėj. Tą vakarą scenoj bus
rašo apie plačiai išgarsintą visęki instrumentai, ? kietoki į
Veikalas ir jo vaidinimas, dirbti ir prisidėti pagal ša ‘Halsted St.”. kurios y- pečiai, refrigeratoriai. skp.1atvaidinta naujas veikalas
patingumas yra tame, kad bimo mašinos, dulkių Vtjy Budriko nauja krautuvė — 3241 South Halsted Street
“Pasaulio
triubelmekeriai, režisuojamas paties auto I vo išgalės,
riaus, gražus. Scenos mėgė-' Susirinkimai laikomi kas nuo kur ta gktvė prasideda tojai ir,t. t. Jo “jeMeky”
arba diktatorių mirties šo
iki kur užsibaigia, išilgai jos departmente randasi vdSokįų
Jis yra vienatinis leidėjas, srityje ir įgijome gražų įkis”. Tuos triubelmekerius jai parinkti tinkami. Sce- ketvirtadienį nuo 1 iki va visą siekimą, galima rasti auksinių daiktų, laikrodėlių
nerija,
kostiumai,
dainos
—
kuris
nuolatiniai jau per 13 vertinimą ir garbę savo tau
landos
po
pietų.
puikiai atvaidins Aušros
jos
ribose
beveik
kiekvieną
ir
t.
t.
Matytis
dar
giaaus
metų
savo lėšomis leidžia tos nuo kitataučių.”
Vartų parapijos choras. Re viskas nauja.
Po pirmo susirinkimo mo tautybę kuri tik randasi pa- pat trinkimas lietuviškų ghi- kas savaitę, ne iš mažos, bet
Leidimas radio programų
žisuoja pats veikalo auto
Be to, dar Aušros Vartų1 terys pradėjo kalbinti kitas saulyje; čia yra “maža Airi tai o karoolių, spitk.:>;ių i: iš didelės ir galingos W.C.iš
šios galingos stoties labai
kurie dalykėliai yra larius lg. Sakalas. Veikale parapijos merginų choras? įr dabar mūsų grupė, Lith- ja”, ten “maža Vokietija”,
Lai brangūs kiekvienos lie- |
'įdomius kainu°X Suvirs 40 asmenų
pasmerkiama visokios dik vedamas muz. J. Brazaičio, uanian Ladies Aid, jau skai
tuvaitės ir lietuvės širdžiai. į programu9 Ne tik iinksmi. dalyvauja leidime vieno protatūros, ar tai būtų fašiz išpildys koncertinę dalį pro to apie 50 narių.
Prie viso to, užlaiko akinių , na tūkstantines lietuvių mi- gramo, Daug laiko yra rei
mas, nacizmas, bolševizmas gramos. Taip pat marketpar
pritaikinimo
J----- *•----departmentąj
riias ne vįen tik Chicagos a- kalinga prisirengimui prie
Ta
grupė
ne
vien
Raud.
ar kitoks izmas. Pasąuliui kiečtams bus malonu išgirs
kuriame patarnauja gerai ži pielinkėje, bet per visą A to. .Kadangi visa lietuvių
Kryžiui
dirba,
bet
dabar,
nomas akių daktaras — Dr. merikos šalį; taipgi jis yra muzika ir dainos nėra pilnai
ir žmonijai laimę ir gerovę ti mūsų solistę Ireną Aitusuorkestruota, yra reikalas
K. Nurkaitis.
gali duoti tiktai demokra tytę, kurios giesmių reper Petrošienės sumanymu, su-;
iššaukęs gražų susidomėji tą viską iš anksto prirengti,
tija. Ir dėlto atėję siūlyti tuaras didelis ir dar vis di darė sąrašą visų jaunų Wau(
Apart jo biznio pareigų, mą iš milijonų kitataučių ir pertaisant visos muzikos ar
kegano
apylinkės
lietuvių,
gaida3 atskirai kiek.
p.
Juozas F. Budrikas randa t, faktą liudija tūkstančiai, dai
vaistus: Musolinis — fašiz dina. Nepaprasta bus mirkurie
jau
tarnauja
mūsų
ša

laiko pašvęsti lietuvių veiki aiškų is artimų ir tolimų vj
reikalingam instrumą, Hitleris — nacizmą, Sta ketparkiečiams
pamatyti,
krastu
A.mer.koje.
_
;
mentui
,
Tada orkestras ir
lies
kariuomenėj
ar
laivyne.
mui.
Nėra
to
karto
kada
jis
linas — bolševizmą, Hiro- pasiklausyti ir jauniausią
Aciu Jums, brangus he-;da, M repeticijos seka iki
būtų atsisakęs prisidėti ar
Tuo sumanymu mes pri' Chicago lietuvių solistę —
stambiomis aukomis ar ko- tuviai, praneša p. Juozas F. :kol pr0grama8 pilnai pri.
SKAITYK1TE ‘DRAUGĄ' ' Loretą Brazaitytę. Ji nors' siminsim lietuvius tarnaukiu nors kitokiu būdu. Jis y- Budrikas, uz jūsų grazų ruožtag lei3ti per oro ban.
i lanko parapijos mokyklą' jančius kariuomenėj pasiųs
patingai rūpinasi lietuvių parėmimą mūsų įstaigos. Jū gas.
muzikos ir dainų srityje. sų parėmimas , pirkdami
Į (6-tam skyriuje), bet, be ki- darni jiems reikmenų ar do-;
Lietuvių daina ir muzika la reikmenas mano krautuvėse,
| tų giesmių, išpildys ir Adam-j vanėlių šventėms, ar kitai
bai artima jam ir jis nema padarė galima nuolatiniai
Juozas F. Kudirkas
J so veikalą “Jeruzaliau”.
1 proga. Šis darbas reikalin
leisti mūsų tautos mėgiamas
Klausykitės
gas paramos ir dėlto Lith kitur “maža Graikija” ir tt. žai pastangų yra padėjęs iš daineles ir muziką. Tokiu
Kas marketpark iečių ne
platinant lietuvišką dainą ir
1 uanian Ladies Aid grupt I Tas tarpas gatvės siekiant muziką visokiais būdais, y- būdu praplatinome bendrai
matys “Diktatorių mirties
- i „
L- a «
v
r8nSia “bunco and card par ! nuo 29-tos gatvės iki 37-tos, patingai radio bangomis, ne savo tautos kultūrą muzikos
šokio , negirdes Ausros Var1
ooVmQjionj
99 h
ypatingai vadinama “maža
ty” sekmadienį, kovo 22 d.,
tik tarp lietuvių, bet ir tarp
tų parapijos merginų choro
Lietuva”.
Rytinės Radio
kitataučių per visą Ameri JCS ESATE KVIEČIAMI ATSI
6 vai. vakare Lietuvių Au
ir solisčių Irenos Aitutytės
LANKYTI
J
MFSV
SPECIALI
Čia, galima sakyti, tai A- kos šalį.
ditorijoje. Tikietai 35c. Vi
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIU
VALANDOS
ir Loretos Brazaitytės, tik
merikos
lietuvių lopšinė —
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
sas pelnas skiriamas fondui
rai gailėsis.
Peštukas
Pionierius Lietuvių Radio
IŠ STOTIES
et « Z
mūsų apylinkės jaunų lietu kultūros, veikimo, religijos Programuose
ir ypatingai prekybos.
Iš
Didelių Barabanų. ma2ų Baraba
vių karo tarnyboje- naudai čia, beveik visados, praside
W. G. E. S.
nų, "Tunable Tom Tonis" priuuKada radio pramonė dar j kouit
prie visokių Barabanų se
da didesni lietuvių veikimai buvo naujenybė ir retai kas tų, greiti pedmiai 'CynifiMis'" ir Kasdien nuo 8:45 v. ryto
'Cymbol Ho'ders" kur tik reika
ti ir paremtusį darbą.
ir pratbogos.
vartojo jos bangas leidžiant lingi, "Hi-Buy after beat Pėdais"
iki 9:15 vai. ryto.
benams t? orkestroins, Trūbos,
Komiteto narės: Ona PetNemažai prie šio lietuvių programus, Juozas F. Budri - Clarlnetal,
Suxaphonai, Trombo
Subatomis nuo 8:30
nai "stąndard” Išdirbysčių, Smul
Office of Defense Trans ' rošius, Eleanor Magarodit- veikimo yra prisidėjęs žy- kas buvo pirmutinis iš Retu kus, Cellos, Strūninlai Basai, Gtil! cher, Ona Pranaitis.
iki 9:15 vai. ryto.
mus biznierius, Juozas F. vių tarpo, kuris pradėjo leis- caral. Banjos, sttunų. tr "eages",
portation Washingtone svar
"inouth pleces", "mute reeda”. Ir
Budrikas, savininkas plačiai ti lietuvių kalboje progra- muzikos stoviklės. Pilnas pasi
Taipgi Pirmadieniais
sto klausimą, kad visuose'
smulkoms smlčėlų Ir
žinomos Jos. F. Budrik, Ine., mus. Po jo iniciatyva kitų rinkimas
'cases". Pataisome Ir atnaujina
7-tą vai. vakare.
miestuose įvesti kas antrą
Furniture House įstaigos, I lietuvių rad.o programai me visokių išdirbysčių phonografus
ar
jų
dalis.
dieną pieno išvežiojimą. Sa-'
,
kuri yra viena iš didžiausių pradėjo rastis. Nekurie iš tų
B .C. IIKt'MMERS SERVICE
Išgirskite Vėliausias Žinias —
Chicagos mieste. Jau 30 me-! leidėjų jau seniai kaip nu- A. 914
ko, tuo būdu būtų sutaupy- DMuTIRO
Mazvvcll Street, Chicago
Muziką — ir kitus Įdomius Pra
nešimus viršminėtu taiku.
tų, kaip p. Juozas F. Bu-| stojo, o kiti gan vėliau praRUBY DERS
i ta daug gazolino ir ilgiau
Šį sekmadienį, kovo 22, drikas
darbuojasi biznio dėjo.
(Našlikė Antosikė)
laikytų turimos sunkveži
srityje,
pradedant
iš lengvo,
nuo
5:30
iki
6:30
nepamirš

Nepaprastas sumanumas vaidinti mių padangos.
ir dar nepa prastesnis balsas Iškėlė
kite pasiklausyti gražių lie- į pardavinėjant laikrodėlius,
Našlikę Antosikę (Ruby R rs) j vir
Milk Wagon Drivers’ uniauksinius dalykus ir muzikos
WOIK STl'DIO
šumą ir padarė ją Ii' tuv škotuos vi
1945 VVest 35" Street
suomenės mylimąją da nos ir humo jos Chicagoj viceprezidentas tu™k« dain>» iS 8toties WC instrumentus, o dabar išau
ro menininkę Ją lietuviai Jau ne
FL,
1000
kil.,
kurias
dai

WHOLESALE
kartą perėjosi Ir dabar balandžio P. Hoban pareiškia, kad uni
ginęs savo biznį į didelę pra
try
i
12-tą dieną Ashland Blvd. Audito
priešinasi nau nuos Šv. Jurgio parapijos monės įstaigą, Jo dvejose dirijoje ji visoj savo meno pilnumoje ja griežtai
02kb?^'
pasirodys kurtu su š nitu kitų lie
merginų
ansamblis,
vadovys
delėse
ir
gražiai,
modernišj|
tuvių dainininkų, šokėjų, ir artistų, jam pieno iš vežiojimo suma
ŠaJtimiero penktajame motiname šu
ArVANCF') PHOTČGR\PHY
nymui. Nes dėl to daug drai tėj komp. Antano Pociaus. i kai įrengtose krautuvėse, I.OWEST
nini Buruni.
POSSIKI E PRItES
viena po antrašu 8241 South
O
vyrų
duetas,
su
orkestru,
Tai bfts dainos, muzikos, šoklų, vėrių netektų pastovaus dar
PHONF I.AE4YETTI 2* ll
DININU ROOM 8ETS — PARdramos ir juoko tikroji ftvent , kuro
išpildys keletą puikių nu Halsted Street, o kita po ant-1
LOK 8ET8 — BEDROOM 8ET8
nei vienas negali ap eisti Tad, pa bo, o kiti — visiškai
būtų
rašų
3409
South
Halsted
St.,
—
KLOS — RADIOS — KJEsinaudok.te p opa ir įsipykite ftumerių, kaip tai: “čigonas”,
rRlOERATORS — W AbHKSS —
rum-Buruin tikintos daba-, kol dar paleisti.
«n
,-j .» •
v*
pirkėjas
gali
rasti
bevik
visUANUKIAi — HTOVSS8.
ne vėlu. Tikt't u tekainuoji $1.10,
su visais taksais!
’
’
ką ką tik jojo sirdis pageiAU NatMnafly AdrarUeed įima.
PLATINKITE “DRAUGĄ* Orkestras irgi yra pasiren
CONRAD
gęs palinksminti klausyto
Fotografas
jus naujais kūriniais.
Listen to
Studija Įrengta pir
Prie progos, nepamirškite
mon rūšies su mo
derniškomis
u AlaiPALANDECH’S
atsilankyti į Budriko krau
i domis Ir Hollywood
Šviesomis
Darbas
FACTORY REPRESENTATIVE
tuves, 3409 ir 3241 S. Hals
RADIO BROADCAST l| Garantuotas.
ted St., Chicagoje, kur da
6343 So. VVestern Avenr
Featuring a Pregram ef
420 W. 63rd Street
bar eina didelis pavasarinis
TUGOSLAV FOLK MUSIC
Telefonas REPUBLIC 1051
ENGIevrood 5888
Tel.
•
namų rakandų, radijų ir
ENGletrood 6840
kitokių dalykų išpardavimas Every Saturday,1 to2P.M.
specialiai nupigintomis kai
STATION WHIP
nomis.
Z.
MM MW«r«Iw (~Ve»
«U Mat)

Daugiau žinių apie
triubelmekerius

4

Nepaprasta Dainos
Menininkė ir

Sophie Barčus

Pieno išvežiotojai
priešinasi

Komp. A. Pocius
programoje

FURNITURE
BROKER

j

A1£X ALESAUSKAS & SONS

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —

“Aš tai negaliu padaryti”,
bandysiu tai padaryti,” —
— nieko dar nenuveikė. “Aš
suteikė pasauliui stebukla
darius.
J. Howes

Didelis Pasirinkimas
NaniiuiŲ, Impnrttmlu
ir

Liet ii vištoj

LIQUOK
IŠTAIGA

J

Gėrimų.

ADVOKATAI

e

WHIIHEY f. TARUTIS

Vai.: Iii iki 5 Kasdien

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. C ALIFORNIA AVĖ.
TeL KEFabUc 1538—9

ADVOKATAS
ciarrRiNm ofira«:
8188 80. HALRTRB HT.
Audttorije>i

VALANDOS: Nuo 1-moa

tlvHHofarar
pn vta«
Ohloagm

Money Back — If Thta Reciipe Fails
Oooa nesą travels faac^many of
thr thouifthe
imntto of folks who now take lemon Juike
for rheumatic pain—have found that bj
aadfng two tabfespoonfuls or Allenru to one
tablespoonful of Lemon Juice ln a glass of
wster, they get faster relief for tho achea
and paine caused by rheumatlsm. lumbago.
Its no snrpTlse either. for Allenru ts a
18 y*ar Old formula to rettevs rheumatic
aches and pains. ln fact—lf lt does not help
-your money berk What could be falrerl
Oet Allenru toda^r at any live druggist Only

iki

Tai. OALdMet 8877

t-to*

Nepirk fco, ko nereikia,
184 NO. LA SALLE ST.,
Boon 8014
T«L State 7B7> nors ir pigiausiai gautum.

IURCUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

RHEUMATIC PAINS

Parduodame
Tiktai Tavernams.
Užsakymai Iftvežinjami
Sekančią Dieną.

Mik Lemon Juice
AT HOME
TO RELIEVE

WHOLESALE
» • t •• s z

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
I
APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: ,

Vientntėlifl ir Smagiausia*
Vakariniu Lietuvių Programas

.

Amerikoje!

— DEŠIMTI ; METAI! —

W. KANTER. 8a».

REM'* ITB
SKU A
LIETT'“ IU
4

MUTUAL LIQUOB CO.
4197 S. Halsted ftt
TM. BOinbMVOAD SM«

SEKMADIENIAIS 1 v»L p. p.
KITOMIS Dienomia 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-l450 kil.1
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

1
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šeštadienis,

fcovp 21, 1942

Linkaus iniciatyva buvo su
VADOVAUJA SVARBIAM
X Atsiprašymas. Sveiki
Rytoj pagerbsime į Chicago dirbtuvės
sirinkęs Šv. Kryžiaus klebo
DARBUI
nant Juozapus šioje vietoje
nijoj
jubiliato
artimesnių
užvakar įsibriovė klaida.
gražiu bankielu
gaus karo darbo
ruošiamasi kun. Antano draugų būrelis ir sudarė
Vietoj kun. Martinkus, tu
Chicagos srities stambieji 1
šventės ruošimo komitetą.
Deksnio, dėdės
rėjo būti kun. Martis, Gary,
fabrikai jau seniai dirba
Komiteto nariai pareigomis
Ind., lietuvių parapijos kle
įvairiausius
karo
reikmenis.
1
trigubam jubiliejui
šiaip pasiskirstė: pirminin-.
bonas.
Bet mažosios dirbtuvės iki
ku
—
kleb.
Anicetas Lin
Kun. Antanas Deksnys.
.
4,
X Kun. dr. A. Deksnio įšioliai vyriausybės užsaky- j
Butėniškio
kU8
’
“
Alb
J°gimęs 1867 m.
domią
paskaitą apie Lietu
mų neturėjo ir kai kurios jų
X Šv. Antano bažnyčioje,
vienk., Onuškio parap., Lie naitienė, kasininku — kun.
turėjo visiškai susiaurinti j'
Cicero, misijos lietuvių kal vos reikalus ir dabartinį
tuvoj, kunigiškus mokslus St. Adominas, jubiliejinės
savo darbus vyriausybei su- (.
ba baigsis rytoj, sekmadie tarptautinį karą girdės briėjęs Vilniaus seminarijoj, puotos vyriausioji šeiminiu
varžius įvairios medžiagos j
nį, 4 vai. popiet. Bus įspū dgeportiečiai savo parapijos
1892 m. vysk. Andzevičiaus kė — J. Čepulienė, šventės
vartojimą civiliniams reika-P
dingos apeigos. Pažymėtina, salėj kovo 22 d. 7:30 vai.
įšventintas, buvęs Vilniaus ir puotos muzikalinės prog
lams.
kad per visas misijų dienas vakare.
katedros vikaru, vėliau Se- ramos: varg. Vladas Daukša
didelė Šv. Antano bažnyčia
Dabar iš IVashingtono
miliškių ir Pivašūnų parap. ir varg. Adolfas Mondeika;
X Ateitininkų draugovės
visuomet buvo pilna žmonių.
jubiliejinės
aukso
knygos
pranešta,
kad
ir
šios
dirbtu
klebonu, 1909 m. atvykęs
nariai kovo 22 d. 2:30 vai.
tvarkytoja
M.
Pivariūnienė,
vės
jau
kviečiamos
imtis
ka
Amerikon ir čionai organi
X Kun. A. Mažuknai, M. turės pasitarimą savais ir
ro gamybos, jei tik jos turi
I,C., vakar Loretta ligoni- visuomenės reikalais Liet.
zavęs ir darbavęsis keliose salės puošimo ir patarnavi
reikalingus įrankius ir ati
parapijose: Utikoj, Spring- mo vyriausioji tvarkytoja
nėj padaryta operacija. Li-1 Vyčių 112 kuopos patalpose,
M.
Sudeikienė
ir
sekretorius
tinkamas karo reikmenų ga Kun. Anicetas Linkus, Šv. gonis ilsisi ir sveiksta.
valyje, Kevony, Grand Ra6825 So. Westem Avė.
kun.
A.
Deksnys,
jubiliato
Kun.
Juozapas
Dambraus

mybai mašinas. Vyriausybė Kryžiaus par. klebonas, rypids, Schenectady ir čika
X Kun. J. Dambrauską,
X M. Sudeikienė, Labda
brolio
sūnus.
kas,
M.I.C.,
Aušros
Vartų
nusprendė, kad kai stambie- toj vakare Labdarių Sąjungoj Šv. Kryžiaus par., šį
M.I.C., Aušros Vartų para rių Sąjungos centro ir 1 kuo
met švenčia trejopą savo ju Tame pačiame posėdyje j Parapij°s klebonas, kurį pa- ji fabrikai, taip ir mažosios gOg -£ kUOpOS vakarienėj pa
pijos kleboną, užvakar var pos pirmininkė, su kitomis
biliejų: 75-rius metus am priimta taip pat jubiliejaus į raPiJa pagerbs rytoj, kovo dirbtuvės turi prisidėti prie. sakys svarbią kalbą apie
dadienio proga
sveikino veikėjomis, deda pastangų,
žiaus, 50 metų (auksinį) ku iškilmių data — 31-oji diena 22 d., parapijos salėj gra- karinių darbų. laimėti ka labdarybę. Pastaruoju laiku
skaitlingai
suvažiavę
Chica kad 1* kuopos vajaus vaka
nigystės ir 25-erius metus gegužės mėn. Visos jubilie- žiu bankietu, jo vardadienio rą reikalinga visus šalies fa jisai daug darbuojasi lietu
go lietuvių kunigai.
ras pasisektų. Vakaras bus
Amerikos lietuvių tarpe dva jaus iškilmės įvyks parapi- ProSa ir už nuopelnus ir di brikus ir dirbtuves įkinkyti vių senelių prieglaudos stajos — Šv. Kryžiaus bažny-1 delius darbus padarytus pa-j į darbą,
X Kun. J. Šaulinskui pa sekmad., kovo 22 d., Šv. Kry
sinės darbuotės.
1 tyme, nes tam darbui jisai
gerbti vardadienio proga šv. žiaus parapijos salėj. Be va
Šioms jubiliejinėms iškil čioje ir puota — parap. nau- raPijai vienerių metų laikovadovauja.
Mykolo parapijonai rengia karienės, bus programa ir
mėms suruošti, klebono kun. jojoj auditorijoj.
Nys. tarpy. Kun. Dambrauskas Žemės drebėjimas
vaišes sekmadienį, kovo 22 1sveiių kalb4toi>‘- Garbės napilnai užsitarnavo šios paNebus
parduodamos
d„ parapijos salėj. Be ska-Įriams bus >teikti diPlomai
garbos. Turiu pasakyti, kad ĮiįroIrnrrlĮjnfaę
šis bankietas bus vienas dį-1 W
nios vakarienės kūnui pasox Prof. K. Pakšto įdomių
kelinės
su
manketais
Ketvirtadienio
vakarą
Chi
džiausiu,
gražiausių
ir
sėk

tinti, bus ir graži pnogra-I paskaitų kai kurie klausy
PEOPLES KRAUTUVĖJ
mingiausių, nes jis viršys ir cagos universiteto seismogra Karo gamybos boardas iš mą. Pradžia 7 vai. vak.
tojai, negalėdami kitu kuo
metinį parapijos bankietą. fas užrekordavo kažkokį že Washingtono paskelbė, kad
X West Side yra žymių atsidėkoti vardadienio pro
Parapijos komiteto nariai mės drebėjimą — apie už šio kovo 30 dieną sulaikoga atminčiai nupirko ranki
tai jaučia ir suka galvą ir: 2,200 mailių įvykusį šiaurva !mas vyriškų kelinių su man Juozapų biznierių: Dobra- nį laikrodėlį. Šiame reikale
valskis, Balsevičius, Kaupas,
džiovina smegenys, kaip bus1 karų link. Matyt, kur Kana ;ketais (cuffs) pardavimas
pasidarbavo O. Aleliūnienė
Ir ateityje vyriškos kelinės Misevičius ir kiti, kuriuos ir M. Gabrienė.
sutalpinta ne vien vietos dos kalnuose,
visu karo metu bus siūdina vakar sveikino ir ilgiausių
parapijiečius, bet ir skait
X Juozapas ir Rozalija
mos be manketų (užraitytų metų linkėjo giminės, drau
IR PARODA
lingus kun. Dambrausko bi
Kolyčiaa, žinomi Brighton
apatinių galų). Krautuvėse gaičiulius ir prieteiius iš visos Vyrai patariami
turimų kelinių manketai bus
X Klikūnų namuose ryt Park veikėjai, minėdami
Chicagos, nes tai rodo iš- aSITteiliŠkai kreiptlS
nukirpti. Tie audeklo galai, “Panevėžio” choristės pa savo vardadienį turėjo sve
kalno išplatinti bilietai. Bet
Skaitlingas Pasirinkimas! — Nepalyginami Bargenai!
Kurie įsiregistravusių vy- sakoma, bus pavartoti kaž gerbs savo narę Juozapiną čių iš arti ir toli: Kovalslabai svarbu, mums, Aušros
Lengvos Sąlygos!—Dovanos su Kiekvienu Pirkiniu!
rų
norėtų savo drafto boar- j kokiems kariniams reika- Klikūnienę ir choro vadą kius, Pavalomus, Gečius,
Vartų parapijiečiams, kad
muz. Juozą Brazaitį varda Kilkus, Kasmauskus, A. Klikitų kolonijų svečiai nevir duose patirti eilinius nume-1 lams.
dienio proga. Klikūnienė y- rną ir “Draugo” agentą F.
šytų mūsų. Vyručiai ir mo rius, patariami asmeniškai
terėlės “look out’’, kad sve kreiptis į boardus, bet ne Armijos diena lllinoisera žymi parapijoa ir drau Gubistą ir kitus.
gijų darbuotoja.
čiai nepadarytų sarmatos. klausti per telofonus nerašy
X Sv. Pranciškaus Vie
ti
laiškų.
Nes
tuo
būdu
truk
|
Illinois
gubernatorius
X Lietuviai ir lenkai biz nuolyno Rėmėjų Draugijos
Na, o ką jau bekalbėti a
domi
boardo
nariams
darGreen
paskelbė
proklamacinieriai
ir jų vadai Bridge- 2 skyrius, Brighton Parke,
pie šeimininkes, kurios per1
bas.
O
boardai
juk
turi
daug
j
ją.
Kviečia
gyventojus
baporte sudarė vienybę politi rytoj 3 vai. Vengeliausko sa
pastarąsias naktis ir miegoti negali; jos labiausiai,darbo 8U Pajuktųjų vyrų landžiu 6 dieną minėti kaip nėj veikloj. 11 Warde gyve lėj, 4500 S. Talman Avė.,
susirūpinę, laksto kaip bi-1 kvotbnais * priimtųjų in- “Armijos Dieną”, ši dieną na daugiausiai lietuvių ir rengia “bunco party” su
teles ir neduoda ramybės dūkcijomis.
visoj šaly bus minima,
lenkų, dėl to einant išvien puikiais paįvairinimais ir
balsavimuose gali nusverti nuoširdžiai užprašo visus at
kun. Mykolui Jodkai, parasavo
pusėn.
silankyti.
pijos komitetui. Čia, ištikrųjų, yra didelis galvosūkis,
‘
......................
bet mano silpnas protas spėŠTAI SIU DIENU SENSACIJA
! ja, kad jos mažiausiai ruoš
Paulina Russian and Turkish Baths
Chicago Arkivyskupas S. si”, sako Ekscelencija, “kuGražiausias Miegamo kambario Se
tųsi nors penkiems šimtams
ageri
Sveikatą Pagerinsite
Atsilankydami
A. Sritch laišku pranešė ku rie rūpinamės sielomis, ži Savo
tas 3 šmotai vertas $130.00 da
į Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
žmonių.
bar Peoples Krautuvė parduoda
nigams klebonams, kad Kan nome iš patirties, kad Šv.
TRIKINIAl TREA1
ELEKTRIKINIAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Taigi, parapijiečiai ir vi čios Sekmadienį, kovo 22 d., Vardo draugijų vyrai yra
už ................................................................
Radiationa, Swedish Massage ir Movemenįs.
si kun. Dambrausko po pla visose mūsų arkivyskupijos geresni katalikai. Tas natū
Moterims — Trečiadileniais. ’
$75 vertės 2-jų dalių naujos $90. riešuto medžio 3 dalių
čiąją Chicagą, gerieji bičiu parapijose, prasideda vajus ralu. Jie specialiu būdu pasi
Telefonas: VIRginia 9493
MASSAGE
A. F. CZESNA, savininkas
Miegamųjų Kambarių Setai
m ados Parlor Setai—
liai, pajudinkime žemę, ir iki Velykų Sekmadienio kuo žada Šv. Jėzaus Vardą pa
1657 W. 45lh St..... Kamp. Paulina St
parodykime vienybę ir toje daugiausia vyrų įtraukti šv. daryti simboliu ir standar
$49.50
$59.75
....... —.
vienybėje visą galybę, kad Vardo draugijosna. Kiekvie tu savo katalikiškame gyve
1942 metų Philco ir
$65 parceliuoti, pilnos miesekmadienį, kovo 22 d. pa na parapija turi Šv. Vardo nime. Mūsų Išganytojo įkvė
Zenith Radijai
ros Gesiniai Pečiai
rapijos salės sienos plyštų, draugiją ir visos yra susibu- ptas gailestingumas, pasie
$19.95
o gerb. jubiliatas ir iškilmių rusios visos arkivyskupijos kiąs Dievą Tėvą danguje ir
$44.75
300,000 Klausosi!
kaltininkas, jaustųsi, kad šv. Vardo unijon.
sklindąs
po
visą
pasaulį,
yra
Klausykis ir Tamstai
$6.00 vertės 9x12 pėdhj
$55. vertės chromium 5-kių
jis turi ne vien savo geruo
gailestingumas,
kuriame
šv.
dalių Breakfast Setai—
Gražios Klijonkės—
Arkivyskupas sako, kad
sius parapijiečius, bet ir
Vardo draugijų nariai siekia
ŠALTIMIERO
skaitlingą minią bičiulių po praeitais metais per įvykusį būti dalyviais”.
$3.95
$37.75
vajų
buvo
pasiryžimo
visus
visą Chicagą.
J. K.
$7.50 gražios, naujos mados $17.50 vertės Springsiniai
vyrus patraukti į šv. Vardo Kitoj laiško vietoj EksceRADIO PROGRAMŲ
Plieninės Lovos—
Matrasai —
draugijas. Tuo reikalu daug lencija sako: “Kai katalikas
WHIP — 10 vai. 1520 kil. — WHIP
353 gazolino stotys
veikta ir daug kas gera at-Įvyrąs specialiu būdu pasi$4.95
siekta. Bet dar daug katali i švenčia Kristui, jis ‘gyviau
SU:
. ............................................................
uždarytos
šimtai Kitų Panašių Rargenų—lengvais Išmokėjimais
kų vyrų pasilikę nuošaliai. sijasi su Kristaus gailestin
• Kaimiečių Kapelija
Didelė Nuolaida už Senus Baldus
Chicagoj ir apylinkėse Tad verta juos per šį vajų gumu. Ir kai jo gailestingu -------------------------------------- • Florutė (Lakštutė) Balsiutė.
Šis Pasiūlymas Yra Geras Tik Vieną Savaitę
prieš karą veikė apie 2,000 išjudinti. Ir tikimasi tai pa mas pasidaro gilesnis, jis La
• Baronas Burbulis ir Jo Frentaa
Pasinaudokite šiomis Mažomis Kainomis Dabar
gazolino pardavimo stočių. daryti. Užsimojimas didelis. biau ima interesuotis daly
__________
_____
“Challia”.
Tačiau
jis
yra
vertas
visų
kais, kurie interesingi KrisPaskutiniais laikais 353 jų
Šalfimieras Radio •
uždarytos. Tai karo aukos. pastangų. Kuo daugiausia vy , tui. Kristaus gi didžiausias
• Dingusių Asmenų PaieSkojiraaa.
♦♦♦
Tas įvyko daugiausia dėl rų kiekvienoj parapijoj ture- pasiilgimas sielų. Kristaus
AuVCrtlSCrS
• Musų Gyvenimas, su Adv. Chas.
karinių suvaržymų. Kai ku-į tų būt įtraukta Šv. Vardo (šalininkai siekia patenkinti
6912 So. Western Avė. P KftL
tą pasiilgimą ir Šv. Vardo
1 rių stočių savininkai pašau draugijosna.
• Pilietybės Pamokos.
Telephone: PROspect 4050
Ekscelencija
pareiškia, draugijų narių prirašinėjimo
kti karo tarnybon.
• Nasturtų Dainos.
“The Lithuanian Hour”
Stotims biznis sumažėjo, kad kiekvienam yra žinoma nų padedami, dar uoliau ima
• LletuviSkaa "Bam Dance .
4187-83 Archer Avenue
kai suvaržytas padangų par priežastis, kodėl katalikai darbuotis, kad kuo daugiauDaily — 10:00-11:00 A. M. * Jonas Perėdna.
Prie Richmond Gat,
davimas ir gazolino vartoji vyrai turėtų priklausyti Šv. šia sielų būtų patraukta
mas susiaurėjo.
Vardo draugijoms. “Mes vi- prie Kristaus”.

Sv. Kryžiaus parapijoj

mu

DIDIS PRIB-VELYKINIS

Išpardavimas
Naujausiu Pavasario Namam Reikmenų

ARKIVYSKUPO NORAS, KAD VISI
VYRAI DĖJUSI ŠV. VARDO DRAUGIJOSNA
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