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Japonams smūgis Pacifiko salose
KUR DINGO MUSSOLINI?

sudaužė japonų

Pasaulis stebisi, kur din
go Italijos fašistų vadas transportus
diktatorius Mussolini, kurs
WASHINGTON, kovo 25.
seniau tiek daug šūkavo —Karo departamentas pra
apie fašistinės Italijos stip neša, kad japonai FilipinuOr
rumą
ir nenugalimumą, se pradėjo naujas atakas
kurs Europai ir net Ameri prieš Corregidor tvirtovę ir
kai svaidė savo žaibiniais Bataan pusiausalį. Kol kas
grasinimais.
jų pastangos yra tuščios.
Atsakymas: Mussolini su
Japonai iškėlė naujas ata
sidėjo su Europos aitvaru
kas
ir kitose Filipinų saloHitleriu. Mussolinis nuka
mavo Italiją įr pasaliau,; se. Amerikiečių ir filipinieHitleris jj visiškai pavergė. čių kariuomenė Mindanao
saloje sunaikino japonų
Šiandie visa Italija ir jis
transporto koloną. Tik vie
pats, Mussolinis, yra Hitle
nas amerikietis žuvo šiame
rio'malonėje. Jam liepta ty
susirėmime.
lėti ir daugiau neimponuoti
pasauliui savo diktatūros.
Argi neįdomu? Statęs ir CIO kovoja prieš
kūręs Italijai imperiją tas
vyras netikėtai pakliuvo spartų darbą
DETROIT, Mich., kovo 25.
Hitlerio diktatūron.
—United Automobile Work-

lokalinė

unija

KAS DARYTINA.

ers (CIO)

Hitleriui valdov a u j,a n t
kai kurie italų tautos sluog- j
sniai kaskart vis labiau pra- į
deda nerimti. Jie nori nnsi-1
kratyti Hitleriu ir jo agen- Į

suspendavo savo narę Miss

tais. Vienatinė išeitis yra
Mussolinį pašalinti ir Italijai susimesti santarvininkų
pusėn, nutraukus visus ryšius su Hitlerio valdoma
Vokietija. Tik tuo būdu Italija būtų išvaduota nuo visiško sunaikinimo. Jei Italija iki galo laikysis su Hitlerių, ji nukentės ir jai nebus pasigailėjimo.

U. S. laivynas jiems didelius
nuostolius padarė atakomis

JAPONAI BURMOJE

Amerikiečiai

Genevieve Samp už tai, kad
ji karo pramonės fabrike
pradėjo
“ stachanoviškai ”
dirbti, tai yra daugiau pa

daryti, negu unijos nusistatyta. Ji viena dirbo dviejų
darbininkių darbą. Buvo įspėta. Ji atsakė, kad jai
permažai darbo ir ji galinti
dirbdama stačiai
užmigti,
Dėl to ji su kitomis darbininkėmis
net
susipešusi,
Unijos viršininkai spręs šį
įdomų klausimą,

Sutriuškinti Wake ir Marcus

salose, kurias jie buvo apvaldę

("Draugas"

Acme

telephoto,

Kinai sutinka pirmąsias jiaponų atakas Burmoje (rodyklė), kur jie sudarė nepra
laužiamas fronto linijas ir tebelaiko strateginį Toungoo miestą. Tuo tarpu Tokijo duo
da suprasti apie plačius karo veiksmus Indijos vandenyne ir šiaurinėj Burmoj (taš
kų linija), jei jiems pavyktų pralaužti kinų kariuomenės laikomą liniją.

Anglija bijo
Nežinia kur dingę du Amerikos
nacių įsiveržimo
LONDONAS, kovo
karo laivai; matyt nuskandinti;. .- Nacių
bombonešiai atnauji

WASHINGTON, kovo 25. aktyvumo centras ir ten ja-Karo laivyno departamen ponai turėjo nemažas pajė
tas šiandie paskelbė komu gas, tačiau Amerikos laivy
nikatą apie U. S. laivyno nui pasisekė sumaniai ar
veiksmus Pacifike. Komuni- čiau tų salų prieiti ir priešą
katas kažkodėl žymiai su netikėtai užpulti. Netikėtos
vėlintas. Sakoma:
atakos priešą taip pritren
Viceadmirolas William F. kė, kad jis neparodė smar
Halsey, vadovavęs U.S. lai kesnio priešinimosi.
vyno eskadrai, kuri sausio
31d. atliko sėkmingas ata Viceadmirolas Halsey sa
kas prieš Marshall salas, .po vo raporte praneša, kad vie
to dvi taip pat sėkmingas nur ir kitur nuskandinta
atakas atliko ir prieš japo- keli japonų laivai, numuštas
nų užimtas Wake ir Marcus vienas keturių motorų jūrisalas. Atakos įvykdytos va nis lėktuvas, kiti keli ant
sario 24 d. ir kovo 4 d.
vandens sunaikinti; išgriau
Nors minėtos salos iš pat ti angarai, aliejaus ir gazokaro pradžios buvo japonų' lino tankai, amunicijos san------------------------------------ , dėliai, baigiama dirbdinti
orinė bazė, slėptuvės, kran
Sovietai praneša
tinės ir viskas, kas tik ten
apie laimėjimus
buvo japonų įsitaisyta.
Šis laivyno žygis atliktas
MASKVA, kovo 25.—Sovietų karo vadovybė prane kuone vienais jūriniais koša, kad raudonarmiečiai įsi- viniaia lėktuvais. Laivynas
veržę jį “vienos didelės vietik vieną lėktuvą.
verzę
tovės” priemiestį ir ten durJ. A. Valstybių laivyno

WASHINGTON, kovo 25. kiekvienas su keturiais ka- no puolimus prieš Anglijos
pakrantes. Čia spėjama, kad tuvaia nu8al«J«
vokiečius, šis žygis sukrėtė japonus.
—Karo laivyno departamen , minais.
(Vadovybė neiškelia aikš- Japonų spauda pavėluotai
tas pranešė, kad du U. S.
Karo departamentas sako, tas ne veltui daroma. Britų
naikintuvai
(destroyeriai) kad abudu laivai priklausė kariniuose sluoksniuose reiš tėn tos “vietos.” gal tai apie tas atakas pranešė. Ir
įtik dabar oficialiai aikštėn
Pillsbury ir Edsall nežinia U. S. eskadrai Tolimuose kiasi baimė, kad naciai įsi Charkovo miestas).
Sovietai taip pat praneša, iškeliamas japonams smogkur ir kaip dingę Tolimųjų Rytuose. Kiek žinoma, abu- smagina bandyti įsiveržti
Rytų vandenyse ir apie juos 1 du laivai veikė Olandų In- Anglijon. Britai budi ir pa kad nuo vasario 5 dienos tas smūgis minėtose salose.
Reikia pažymėti, kad karo
neturima jokių žinių. Spė- dijose ir kai ten japonai siryžę visomis išgalėmis visam fronte naciai praradę
apie 140,000 kareivių vien pradžią Wake sala buvo
Apie tai negali būti dvie Japonai sulaikyti,
jama, kad jie nuskandinti į pradėjo įsigalėti, jie bandė gintis.
Visuose britų sluoksniuo nukautais. Iš to vienam Pet-' Amerikos kontrolėje ir jajų nuomonių.
kovoje su japonų karo lai- Į pasprukti į Australiją. Devais ties Java sala. Abiejuo ja, vasario 27 ir 28 dieno se plačiai kalbama ir disku- rapilio (Leningrado) fronte ponai ją iš narsūnų amerisako australai
mis Java jūroje sąjunginin suojama apie nacių įsiver apie 16,000 nacių nukauta, kiečių paveržė.
KANADOJ KITAIP.
MELBOURNE, Australija, se laivuose buvo apie 290
vyrų įgulos — karininkų ir kų karo laivai susirėmė su žimo galimumus. Bet ir pa
Anot vadovybės, sovietai
Kanadoj jau vykdomas kovo 25.—Japonų lakūnai
japonų karo laivais. Sąjun žymima, kad jei naciai ke- viso fronto dalyse darą pa- Nikaraąuai
jūrininkų.
gyventojams cukraus pas vakar dukart atakavo Aus
gininkų laivai skaudžiai nu- sinsis, jie susidurs su praAbu naikintuvai buvo se
kirstymas. Tačiau tenai ne tralijos uostą Moresby. Ma
kentėjo. Tarp kitų nuskan- Į gariškuoju britų pasipriešinereikia apsaugos
vartojami jokie ženklai. Vy žus nuostolius padarė. Pa- ni, abu buvo vartojami pir- dinta ir U.S. trys karo lai- ‘ nimu.
MANAGUA, Nikaragua,
riausybė pasitiki gyventojų aiški, kad japonai jau ima mąjam pasauliniam kare.
Amerikon atvyko
vai.
kovo 25.—Prezidentas Anagarbės žodžiu. Kiekvienam netekti tos energijos, kokią Kiekvienas apie 1,200 tonų,
Spėjama,
kad
po
to
mū,
Uždraustas
naujų
Beaverbrook
stasio Somoza pranešė jis
asmeniui ten leidžiama įsi jie pirmiau turėjo.
šio japonai užtiko Pillsbury
MIAMI, Fla., kovo 25— painformavo prezidentą
gyti kas savaitė po tris ketAustralijos ministras pir Amerikiečiai daužo ir Edsall ir abudu neatsi- bulvių pardavimas
Jūriniulėktuvu čiaatvyko Rooseveltą, kad J. A. Vals
virtadalius svaro cukraus. | mininkaa John Curtin pa_
laikė viršijančioms japonų
LONDONAS,
kovo
25.
—
lordas Beaverbrook, tybių kariuomenė nereika
Žmonės to nustatymo laiko- reįgkia, japonai tuo būdu japonų lėktuvus
pajėgoms. Manoma, kad Anglijos maisto ministerija britų
žinoma8 “lend-lease” ltoor- linga Nikaraguos pakrančių
si ir vyriausybė neturi var- pasįsak0, kad jie savo veikCHUNGKING, Kinija, ko Pillsbury laivas galėjo žūti
go vykdyti cukraus paskir- smuose jau slopinami ir jų vo 25.—Amerikiečiai lakū Bali sąsiaury, tarp Java ir uždraudė pardavinėti nau- ! dinatoriu8 K {ia jis išvyko apsaugai. Ši respublika ir
jas bulves, kurios augina- j Waahingtoną.
be to yra apsaugota.
atymą
tolimesni žygiai jau apsi- nai netikėtai puolė japonų Bali salų.
mos
šildytuvuose.
To
prieJ. A. Valstybėse kitokia
airdromą Chiengmai, Thai
žastis nepaduota. Tik pažy HITLERIS GLEMŽIASI
tvarka, čia rengiamasi
Vokiečiai sutraukia
lande (Sijame) ir sunaikino Britų armija
mėta, kad paskiau bus pas MILIJONUS DOLERIŲ
triukšmingai ir tai baugini-, kitose
pareigose jiems apie 40 japonų lėktuvų.
kelbti nurodymai, kaip tai
armiją Italijoje
mas prie cukraus paskirs- pa<jėti
LONDONAS, kovo 24 —
turės
oro
korpusą
visa reikės pardavimą pa
tymo. Matyt, «i» kitokie į
Vy9kupaa j j o.HarSi Vienas amerikietis lakū
Anot Londono Times, Adol ANKARA, Turkija, kovo
nas,
Jack
Newkirk
iš
SkarsLONDONAS,
kovo
25.
—
tvarkyti.
žmonės ir <tar kitokesni pa- L, Notre Dune univer.
fas Hitleris, kurs nepapras- 25. — Daug kariuomenės ir
dale, N. Y., žuvo nukritęs Britų kariuomenės vadovy
reigūnai, kurie žmonėmis
tai piktai puola ir kritikuo parašiutininkų Vokietija susiteto prezidentas, moterų su lėktuvu.
bė praneša, kad kariuomenė Vokiečių generolai
nepasitiki. Nepaprastai įdo
ja pasaulio
plutokratus, traukia į Italiją, ir į salas
organizavimo sum a n y m ą
Amerikiečiai lakūnai air organizuoja nuosavą oro
mu.
patsai yra nepaprastai dide- Kretą ir Siciliją. Tik vienoj
smerkia. Vyskupas sako:
P. Afrikon
dromą puolė vakar anksti korpusą
“Sumanymas moteris įDURBAN. P. Afrika, ko- lių pajamU ž8r8jaa' Jis turi i Siaili> 9a'°i vokiaiiai >u
rytą, kai japonai nesitikėjo
MOTERYS KARO
Ikišiol
veikė
tik
žinomas
milijonines pajamas.
sutraukę daugiau kaip 10,traukti į kariuomenę turi
TARNYBOJE
I mus visus tikrai apeiti. Pra- ko panašaus.
vardu Royal Air Force kor vo 25.—Du vokiečių genero
Vokietijoje yra milžiniška 000 parašiutininkų. RuošiaKiti japonų airportai taip pusas, kurs yra admiralite lai, kurie Libijoje pakliuvo Zentral Verlag leidykla. Jo- masi ofensyvui, bet kokiam,
U. S. kongresas svarsto eito pasaulio karo metu kabritų nelaisvėn, prisiųsti į
karo tarnybon pašaukti mo reivių virtuvėms moterys pat atakuoti. Ir kitur japo to žinyboje. Sauažemio ka Pietinę Afriką. Jie yra: gen. je dirba apie 100,000 darbi- niekas negali žinoti. Tai
ninku. Turi apie 280 mili- Hitlerio paslaptis. Spėjama,
teris. Norima jų dešimtis i nebuvo reikalingos. Patys nams padaryta nuostolių. riuomenė neturėjo nuosaSchmidt, buvęs Bardia ko
jonų dolerių metinės apy kad naciai, matyt, rengiasi
tūkstančių suregistruoti, pa vyrai visus darbus gerai at- Bet kol kas tas nesužinota. vaus oro laivyno. Dabar
mendantas,
ir
gen.
Ravens
skirstyti į dalinius ir jas * likdavo. Taip turėtų būt ir
stengiamasi tai atitaisyti.
vartos ir gryno pelno tarp atakuoti britus Afrikoje ir
tein, šarvuotos vokiečių di
SAN
FRANCISCO.
—
Iš
Niekad
nėra
per
vėlu.
28 ir 40 milijonų dol. Hitle- apnykti Sue»o kanalą. Siripastatyti kariuomenei sto- šiandien.
Patys kareiviai
vizijos vadas.
Maskvos
per
radiją
praneš

ris yra šios leidyklos savi- ja, Irakas ir Palestina yra
vykiose ir karo laukuose yra priešingi neigti namų
LONDONAS—Amerikie ninkas. Jam tenka milijonai pavojuje. Britams reikalinNEW DELHI. — Joponai
pavaduotojomis. Moterys židinių šventumą. Moterys ta, kad nacių okupuotoj
pirmoje vietoje turėtų ga gi yra namų židinių saugo- Graikijoj apie 200,000 grai užėmė keletą salų Indijos čiai skridikai Malta saloje dolėrių pelno. Niekas nežino gas nepaprastas apdairuminti kareiviams valgius ir I tojos.”
kų žuvę nuo bado ir ligų.
pakrantėse.
—kur jis pinigus deda.
mas.
numušė du italų lėktuvus.
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MacARTHUR SUBENDRINO VADOVYBĘ

MŪSŲ DIENOS IR DARBAI
ARGDHINOS LIETUVIU VEIKLA

,
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,

5 d. — kun. Jonas Jančius
M.I.C.
Detroit, Mich. — šv, Jur
Chester, Pa. -^'Aušros
gio
par. baž. — kovo 29 iki
į Vartų parap. bažnyčioje —
nuo 23 iki 29 kovo — kun bal. 5 d. — kun. V. Andriuš
ka, M.I.C.
Adomas Markūnai, M I.C.

TT. Marijonu misijos

i iii? -t

Gražiai Vasario 16-ta paminėta Buenos Airese

Harrison, N. J. — Dievo l
Motinos Sopulingosios pai
bažnyčioje — nuo kovo 22
Ii d. iki 29 d. — kun. Petras j
Malinauskas, M.I.C.
I
Providence, R. I. — Šv.
Kazimiero parap. bažnyčio
je — nuo kovo 22 iki 29 —
kun. K. Rėklaitis, M.I.C.

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

M/.

Jfln

dabar

galite

plikti

vl.no

arba

dvigubinto regėjimo akinius, pritaikin
tu*
gruilaUMiuone
frėmuuse, su
ūkių
Išegtunilnuvllniu.
Vitkų
ų»s
už tiktai ..................................
ARCWAY
AKINIAI
Ne inužlau

Juo labiau susipratęs ka-!
talikas, tuo daugiau remia!
katalikiškąją spaudą. Dėl lo
ir Tamsta pasistengk gauti Į
“Draugui” naują skaitytoja '
----------------------------------- ---

$1.10
fo-oo

Lietuvai Išlaisvinti Cent- vinti Centro Argentinoje
ras Argentinoje labai gra- garbės pirm., dr. Kazys
CHAPMAN OPTICAL CO.
Not
Ine.
žiai ir įspūdingai paminėjo Graužinis pasakė šventei a230 S. Halsted St., prie Jackson
24 metų Lietuvos Nepri- tatinkamą ir jaudinanč ą
Tel.: MONroc 2734. įsteigta 1011
AtsineSklte S) skelbimų lr gausite
klausomybės paskelbimo su- kalbą. Jis, kaipo sumaris
dykai C. C. Eye Glass Cleaning
Solutlon.
kaktį.
I diplomatas, energingai ir
n
i ! sųgabiai veda Lietuvos išDR. SELMA SODEIKA,
Vasar o 7 dieną, 10 vai. , . . .
, , . .
i
nnn TLetuvos
• a.
Laisvinimo
darbą ir įau daug
O. D.
vakaro,
apie ,1000
.. .
„
...
sioie srityje yra atsiekta,
LIETUVIS DAKTARAS
sūnų bei dukterų susirinko ,
..
. _
AKIS
IŠTIRINEJA
Detroit, Mich. — Šv. Pet
OPTOMETRISTAS
, u t - ir j-..
i Latvijos ir Estijos atstovai
j didžiule ‘ Jose Verdi salę , , .
,
AKINIUS
PRITAIKINA
Pritaikina akinius
ro parap. bažnyčioje — nuo
1
i
....
labai nuoširdžiai ir brolis, ,
dalyvauti dideliai reiksmin- , .
atsako
mingai ui
kovo 27 iki 29 dd. kun. Vin
Ofise randasi kiti pataisymo
.
... kai savo kalbose sveikino
game minėjime ir bendrai
,
prieinamą kainą.
metodų įrengimai akims, ku
centas Andriuška. M.I.C.
.....
...
lietuvius, linkėdami visoms
rioms akinių pagelba neužtenka.
pareikšti savo ryžtingumą „ , ,
« MnuitfMt* Acnie leiepUulul
Jersey City, N. J. — Šv
., ... ...
..................... Pabaltės valstybėms greitu
JOS F. BUDRIK
Gen. Douglas MacArthur (kairėj), sveikinamas Aus
VALANDOS:
gelbėti Lietuvai visomis įs ....
.
Onos parap. bažnyčioje — Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
.... .. .. , .
. . laiku įssilaisvmti ir gyvuo- tralijos karininko, kai jis pradėjo konferencijas suben,galemis tapti vėl Laisvai ir
KRAUTUVCJE
nuo kovo 30 iki balandžio
Antradienio ir ketvirtadienio
....
ti amžinai laisvu, nepr.klau drinimui sąjungininkų karo pajėgų pietvakarių Paci
nepriklausomai.
vakarais.
5 d. — kun. Adomas Mar
3241 So. Halsted St.
somų gyvenimu. Gražiai ir fike. Paveikslas pasiųstas per radio Londonan ir pas
137
No.
Marion
Street
Įvairi programa
kūnas, M.I.C.
įspūdingai padeklamavo P. kui New Yorkan.
Telefonaa:
Oak Park, Illinois
Brockton,
Mass.
—
Šv.
RoMinėjimo programa labai Sakalauskas ir S. Miliausky(Prie kampo Lake St.)
Calumet 4591
Roko parap. bažnyčioje —
patriotiškai ir įspūdingai
Puronaitė, Vitkauskaitėj Pamaldos už Lietuvą
prisidėjo prie minėjimo paTelephone: — EUCLID 906.
nuo kovo 23 iki balandžio
prasidėjo su Argentinos ir' *r Burnelytė. Meniškai ba
— REZIDENCIJA —
vykimo savaitraštis “Pietų
DfiL RADIO PATAISYMO
Vasario 8 dieną, 10 vai.
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU.
Lietuvos himnais. Aušros '
pašoko Ryliškytė. Piu-’.Amerikos Žinios”, kurių vyr.
PARAUKITE:
Tel.: Cicero 7681
Vartų lietuvių parapijos šv. kiai pianu paskambino pro- ryto, Aušros Vartų lietuvių red. Kazys Kliauga.
TAKOS 3088
DR. VAITUSH, OPT.
Cecilijos mišrus ir vyrų cho fesorė A. S. de Infante. Vi mokykloje (laikinoje koply
Gražiai aprašė
čioje)
atlaikytos
už
Lietuvą
si
scenos
dalyviai
buvo
pa

LlETtms
rai labai gražų įspūdį paLIETUVIAI DAKTARAI
Vasario 15 ir 16 d. laido
an.iv GYDYTOJAS
darė, nes matėsi gausus bū- j Aydeti &ausiu ir nSu rankli iškilmingos pamaldos. Kun.
ISTAh
J. J. Jakaitis celebravo šv. se didieji ir žymieji Buenos
Tel. YARda 3146
rys choristų ir labai gerai plojimu.
DR.
P.
ATKOciŪNAS
Aires dienraščiai “EI Pueb
Mišias,
o
kun.
K.
Vengras
buvo priruošti. Varg. V. Ry“Gyvasis Paveikslas” —
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
pasakė šventei atatinkamą lo”, “La Nacion”, “La Prenmavičius visais atžvilgiais Savanoris kritęs nuo priešo
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pamokslą. Šv. Cecilijos miš sa”, “La Razon”, “Noticias
pasižymėjo chorų prirengi smūgio kovoje už laisvę ir
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, ketvirtadieniais
Graficas” ir “EI Mundė” la
Nu »Irt 20 metų praktikavimo aklų
rus
choras,
vedamas
varg.
ir Penktadieniais
me. Chorams beišpildant pašarvotas karste su gink-!
ir gydyme
744 VVest 35th Street
bai gražiai aprašė Vasario gerAitaisyme
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, *7-9 P. M.
V.
Rymavičiaus,
giedojo
mi

r
r
ita
ik
.
rnTi
akiniai
koncertinę, šventei atatin lu rankose; iš vieno karsto
kreivas akis, trumparegyst* 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
16-tos minėjimą ir Lietuvai pataisys
ir toliregyste;
kamą, didžiulę programos šono stovėjo du sargybinin-i šias ir kitas giesmes. Pa
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Išlaisvinti Centro Argenti palengvins aklų Įtempimų, praAallnt
maldose
dalyvavo
Lietuvos
ir
šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
galvos
skaudėjimų,
svaigimų
lr
akių
dalį, po kiekvieno veiksmo kai ginkluoti savanoriai ir
Valandos: 3 — 8 popiet,
ministras, dr. Kazys Grau noje tikslingus siekius at karėti.
TOBULIAUSI
publika lydėdavo griausmin-! įg antro šono jo motina su- Į
Tel. CANaI 5969
gauti Lietuvai laisvę ir ne MODERNISKIAU81,
EGZAMINAVIMO BODAI
gaiš rankų plojimais bei kniubusi ir paskendusi ap- žinis, Pasiuntinybės sekr. A. priklausomybę. Jie palan Speciali atyda atkreipiama 1 valkų
Grišonas, įžymūs svečiai ir
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
a. Kia.
kitais judesiais ir versdavo raudojimuose; Lietuva balAkiniai
pritaikomi
tiktai
kada
reikia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
daugybė žmonių, Lietuvos kiai Lietuvos interesams pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS:
kartoti ar naujas giedoti, tai pasirėdžius atnešė laurų
mylėtojų, kurie užpildė ne minėjo lietuvių sukilimą, jų 10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 VVest Cermak Koad
Choristės buvo pasipuošu- vainiką ir uždėjo ant karsSekmadieniais pagal sutarti.
Ofiso
tel
CAN
ai
2345
kovas
už
laisvę
bei
aukas
2155 VVest Cermak Road
tik koplyčią, bet ir kitas
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
sios specialiais kostiumais, to. Scenos užlaidai pakilus
4712
So.
Ashland
Avė.
ir
pareiškė
Viltį,
kad
tiesa
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
Garbės sargybą ėjo per vi- užviešpatavo nepaprasta ša prieinamas vietas ir meldė ir žmoniškumas užviešpa
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Tel.
VARUS
1373
Bes.:
7004
So.
Fairfield
Avenue
šą programą ant scenos iš Įėję tyla. Momentaliai visi Dangaus Tėvą laiminti Lie taus ir lietuvių tauta daug
Bes. tel: ULMlocb 3150
ANTRAS OFISAS
tuvai, išlaisvinti ją ir su
dešinės pusės stovėjo tau- Ugi vienam salėje atsistojo
2917 So. VVestern Avė.
Tel YAJRds 2246
kentėjusi atgaus savo lais
tiškuose rūbuose lietuvaitė, i ir pagerbė visus žuvusius už teikti pilną jai nepriklauso vę.
Tel. CANaI 7171
K.A.A.
DR.
G.
VEZEUS
mybę.
.
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
Stakauskaitė,
Laikydama Lietuvos laisvę bei nepriBūkite malonūs
DANTISTAa
Vasario
16-tos
minėjimo
Lietuvos vėliavą, o iš kairės klausomybę. “Gyvasis PaJei žmogus mandagus, tai
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel..................... VlRginia 1886
SAVO AKIMS!
rengėjai
ir
darbuotojai:
Lie-j
pusės stovėjo argentiniškuo-Į veikslas” gyvai veikė į pubarti 47th Street
neaa pora aklų neam gy
nemandagiausias stengiasi HA
senimui. Saugokit jae. leisdami
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
DR. AL. RACKUS
se rūbuose argentinaitė, Li-'liką ir ne vienam išriedėjo tuvos ministras, dr. K. Grau mandagiai su juo apseiti.
įflnkeainlnuntl jae modernUklauela
Seredoj pagal sutarti.
metodą,
kuria
regėjimo
mokslą,
GYDYTOJAS IB ClliKLKGAS
na, laikydama Argentinos ; gaili ašarėlė. Programą bai- žinis vyr. šeimininkas, Ig.
gali eatelktl.
Telefonas: HEMIock 5849
U
METI
AI
PATYRIMO
vėliavą. Garbės sargybai gė šv. Cecilijos mišrus cho- Padvalskis, A. Grišonas, Gil1853 VVest 35th Street
pririnkime akinto, karte p ■kalina
ADVOKATAI
vlaą
akto
į
t
e
mpim
ą
vydis, kun. A. Andriušis,
DR. PEIER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
tahtiškus kostiumus paruo ' ras.
Dr.
john
J.
Smetana
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Kazys Čibiras, Vincė Bikne- WHITNEY E. TARUTIS
šė Danutė Gilvydienė. Re-; ~ ...
.
GYDYTOJA* IB CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
. . .
. .
, | Saleje matėsi daug sve6757 So. VVestern Avė.
vičiūtė, Ur. Galgatavičiūtė,
ginys labai gražų įspūdi da- '
.x
. . ...
Dr. J. J. Smetana, Jr.
, , ,čių iš apylinkes ir kitų miesADVOKATAS
OR. CHARIES SEGAL”
OFISO VALANDOS:
OPTOMETRISTAI
re * Pu
l tų, ypač berissiečių,
“Min- M. Galgatavičiūtė, EI. DiPopiet nuo 1 Uu 3 vai Vak 7 Ud I
CENTRINIS OFISAS:
1801
So.
Ashland
Avenue
čiūtė, Skurauskaitė, KungyNedėKmia pagal sutartį.
3138 80. HALSTED ST.
Kampas 18-toe
GYDYTOJAS JLR 0HIRURGAS
Programą vedė Ignas Pa-jdaugo” draugijos narių gau(Lietuvių Auditorijoje)
relefomu OANAL ORUS — Ohlęao
tė, M. šantarienė, EI. Buzie- ▼ALANDO8:
Nuo 1-moe Iki l-to*
dvalskis, Lietuvai Išlaisvin-1 sus būrys, vadovaujant PraTelefonas CANaI 4796
OFISO VALANDOS
4729 So. Ashland Avė.
vai. vak.
nė, A. Bagdonienė, R. KazeKasdien 8:00 a. m. iki 8.88 p. m
(2-troe lubos)
ti Centro Argentinoje pirm.,! nui Strolai, dalyvavo BueTel. CALomet 6877
Trefi. Ir Sekt: •
a. m. Iki
UK.
PLIEK
J.
BAKIAUS
liūnienė, T. Aleksienė, P.
TeL MlDway 2880
Chicago, IR
f:88 a a.
134
NO.
LA
SALLE
ST„
kurs įžanginėje trumpoje, į nos Airese Vasario 16 tos
tmii-tujAU
xr
uhikuuuab
■
----Room
2014
TeL
Stato
757Y
Buzas, B. Juodis, A. Matu
OFISO VALANDOS:
bet karštoje kalboje pabrė- minėjime. Šių patriotų sve1913
So.
Halsted
St.
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
lionis, P. Sakalauskas, J. AOFlttU VALAAUOb: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 du 8:3o vai. vak.
žė minėjimo didelę reikšmę, čių tarpe matėsi daugiauir pagal sutartj.
lišauskas, P. Šantaras, Tvir- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Lietuvos ministras Pietų A- šia jaunuolių. Mindaugiečiai
Sekmadieaiaia taipgi pagal sutartį.
kutis, B. Gokas, Zuoza, P.
Telefonas: HEMIAJCK 0201.
Ofiso tel. VlRginia 0036
Res. teieionaa BKBiey 0434.
merikai ir Lietuvai Išlais- veiklūs Tėvynės labui.
OR. MAURIGE KAHN
čiučelis ir kiti, kurių nesu Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
DR. A. W. PRUSIS

THAT'S LIFE —

spėta paimti vardus. Daug1

GYDYT0JA3 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

TheTLSJ-'C rrYACEMT2r OFFYFRiNd - VHOVtf TeULTiRSTTooTH :

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.

SERGATE?
- 6ux up

uncj-e.

Nartua —

Jake.

ahp

Aunt

CETTUsr VViRE

OFF To

TWE M o R NEI? BROS. STiJPioS,

Thomu Jack v/ats-om> ^yinpay
TtATU7?E EPlTorZ. -ANP’TEl-L UiM
To KLFEt? VE SPACK To»3t A THKEEL
ČCkiJMM CuT IH THE RoToCttAVUPE.
ori — jrr< _ cr< - -

TeL -Cicero 1484

DR. T. DUNDULIS

M

Trečiadieniais ' pagal sntartį.

DR. J. J. SIMONAITIS
0TDYT0JAS LR CHIRURGAS

Harr1son-Crowford Med. Bldg.

523 S. Cravvford Avė.

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 VVest Marquette Rd.

(Pulanki Rond)

AKIV.

AT’RO, ItOdlFIi It ClEnKl.ua
AKINIAI PRITAIKOMI

ainntEa m platiau
moterų ir vaikų

i.'ooms
eigoms

onos IR
'SOPIAI. • I.tOOMS
X RA V
IR PHYRIoTHERAPY
I .al'orntnr I.Ior
E«i:ivnln«vlmal
HPKPIAI.I
PRIRENGIMAI
TONRII,
IR AOENOIO OPERACIJOM
Pirm-Vedybų
E«»mlnavtmal

DANTYS X-RAYED
Višnu Burnos
tf *4
14 Pleitų .......... .............

CP

Trečiadieniais lr šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

4631 So. Ashland Avenue

PHYSICIAN AND 8UROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFI 80 VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Offlce tsL YARdi 4787
Namų tel. PROspect 1930
Tel. YARds 6921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaLi nuo 1-3; nite 0:30-8:30

TeL YARda 0994
Rez. teL PLAaa 3200
VALANDOS

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

ir pagal sutart}.

Res. 1625 bo. 50th Avenue

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524
Emergency — call MlDway 0001
Res. — HEMIock 1643.

TeL Cicero 1484

Tel. OANal 6122

OR. BIEŽIS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2201 VVest Cermak Rd.

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sntartp
Ofiao telefonas PROspect 6737
Namu telefonas VlRginia 3431

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. RBPubUc 7868

756 VVest 35th Street

DR. S. R. PALUTSIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

6631 S. California Avė.

PHONE VAN BUREN 5709

Pilnas
SVEIKATOS
PATARNAVIMAS
Kiekvienam
DEPARTMENTAI

Chicago, III.

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

GY D Y TUJAS IR CBIRURUAS

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL OROvehill 0011
Office teL HEMIock 4848

RELIABLE
MEDICAL
CENTER

6924 So. Western Avė.

(Lietuvis)

teL OANal 0257
Rea. tol.: PROspect 6659 Rez. Tfel. LAFayette 0094

DR. P. 2. ZALATŪRIS

2408 VVest 03rd Street
Ofiso lr Res. Tel.: LAPayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS dr. STANLEY NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

4146 Archer Avenue

icįja: 6
VALANDOS:
N DOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
* iki 0 vai. vakare

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Geriau su teisybe laimėti
priešininką, negu su melu
draugą.
t)r. V. Kudirka

I

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

Nedėliomia Pagal Susitarimą

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien, Iškiriant Sekmadienine —
nuo 2 lkl 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
vai. vakarais.
Hekmartlonlala pagal ausllarlmų.

SKAITYKITE

“DRAUGI”

v

<

4 ••

A•
Ketvirtadlehis. kovo 26, 1942

D V X

XJ

O A B

arklių ir norintiems ūkio
o jeigu ne, tai
CLASSIFIED
reikalams įsigyti kitokių
vizos į Ameriką gali prisi
TRADE S C H O G L S
prekių. Taip pat turi var
eiti man pasilikti kalėjime
“DRAUGO”
DARBININKAI YRA REIKALINGI
go tie ūkininkai, kurie noligi karo pabaigos, t. y., su
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS
DARBŲ SKYRIUS
Prie Vlnoklų “Defenae- Durbą 1
1
retų
gyvulį
įsigyti.
VokieVyrai tarp 18 ir O m. amž. Išmokinti
lig vieno Amerikos senato
“weldlnftr, tool - dle. marhinlat. srrew ma
' čių komisaro Šiauliuose įsachine. body and fender. auto, dirsei and
riaus, dar 5 metus, nes jo
REIKALINGI DARBININKAI
aviation cimstructlon"
Ielmoklnki'e vieną
ift ftlų svarb’u amatų žema prieinama kai
nuomone dar tiek laiko tę Vokietijos reicho komisą- Į kymu konfiskuota visa nena per
Oreer Practlcai fihop Training,
HELP WANTED — VYRAI
Kreipkite^ prie Mr. Herrera.
sis karas. Į Lietuvą esu pa ras “Ostlande” išleido įsa dirbta oda.
OREER SHOP TRAINING
TtIRRET LATRE OPERATORIAI
2024 So. Waba.sh — Calinuet 4000
Patyrę. Ats'šnuklite no 7:30 vnl. ry
rašęs kelis laiškus, bet ne kymą, pagal kurį nei viena
to — Tl'THII,|, PUMP CO., 039 E.
PATARNAVIMAI
gavau dar jokio atsakymo”. įstaiga ar įmonė negali pri Žmogus giriamas sulig jo 95th St., Chicago.
imti
į
tarnybą
ar
darbą
jo

išminties.
Antras laiškas
TOOL IR DIE DIRBĖJAI — su "job
DIAMOND POINT SAW
Bhop” patyrimu, "injectlon” ir “piaskio tarnautojo ar darbinin
FILING WORKS
tlc niobi” išdirbime. Aukščiausias už— Prieš pat šventes ga ko be vokiečių komisaro su
mokertis. 100% National Defense”.
Taisome visokius plūklus. Talsvmaa
PAN NOS MFG. CO.
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
vau laišką su džiuginančio tikimo. Taip pat tarnauto
508 South liolniar
Rašykite dėl “Free Catalogue” kalnavlmo sąrašo.
mis naujienomis, kad mano jai ar darbininkai negali
Prisiųskite
plūklus
paštu
“parcel
LATHE
HANDS
A.
abi sesers vienuolės Lietu būti priimti geresnėmis at
post”.
Patyrę išdirbime labai ats'kinguose
28 NO. LOOMIS STREET
da,rbuose. ditbant
plA' "defetnae”
voje yra sveikos ir gyvos lyginimo ar kitomis sąlygo
Tel. MONROE 1S97
darbų. Darbai dienomis ar naktimis.
AGNĖS ŠIKŠNIUS
MILLS NO'ELTY CO.
_ Laisvė vra nanaši j nio naša su Amerikos viza. ir mokytojauja kaip ir anks mis, nekaip nustatyta ben
HELP WANTED
(SREPERIS)
4101) West F'i’l 'rtm Ar<*nuc
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
sveikata: ia tik tada įver- todėl drąsiai kreiniausi i a. čiau. Daug linksmiau buvo druose nuostatuose. Už šio
Gyveno; 3443 So. Union Ave.
127 No. Dearborn Street
AUTOMATIC 8CREW MACHINE OTel.: RANdolpIi 9488-9480
Mirė kovo 25 d., 1942 m., su
tini. kai ios ne+enki. — taip a. kun. dr. J. Navicką ir pa švęsti Kalėdas, kad ir kalė įsakymo nepaisymą gręsia laukus
PERATORIAT ir SĖT EP VYRAI —
26 metu amžiaus.
dirbti prie B. & S. mašinų Aukš
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS
skaitome nevieno rašytojo vęs iš io pagalba iau 1940 jime su tokiomis naujieno kalėjimas iki 6 mėnesių ir
čiausios algo" A-1 vyr utis. Mokama
Gimus 8prlngrfleld, Illinois,
Atsikreipiant darbo | viršmlnėtM dar
ir
"overtlmo
”
.
Dienomis
ar
nakti

gruodžio 17 d.. 1915 m.
žu. rūgščio 2 d. buvau Lisa- mis.
bininkų pateškančias (staigaa tr I
mis darbai.
knygose.
pdniginė bausmė.
Paliko dlde'iamc nuliūdime:
visas
kurtų
garsinimus
matysite
8231 W. IAKE STREET
bonoie. Nuo čia ir negalė
motina
Barborą
(po tėvais
“Drauge” ateityje, patartina jums
Tokiu
būdu
išeina,
kad
Zcmgulis);.
p
o
t©
v
J
J'oną
pranešti darbo vlršinlnkaiiM. kad
Mes čia Amerikoie. džiaug jau daugiau paiudėti iš vie Lietuvos saleziečiai
AUTOM'T’C SCREW MA'TITNE O- darbo garsinimą skaitėte “Drauge'’
Schwaąer: 3 seseris, Doro*hy
dabar
jokia
Lietuvos
įstai

PERATORIU su n'-možl'” kain 4 Ir kad esate lietuviai. Garsinančios
Ir
švogeri
Elmer
Dledrich,
Madamiesi laisve, kokios nie tos. Praleidau daug lietu- toliau darbuojasi
metu natvrlmo, toinogi TOOL i.r DIE (stalgus tokių Informacijų reikalau
rv ir švoger) Fred Bandemer,
ga ar įmonė negalės priim Helen
TŠD1RRP.JAI, p-tyrę nrie "ji'-s" —
ir švo°"eri Donald Kelm;
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi
kur pasaulvie nerastumei, vių ir
iaukjau imigra“gnuges” — “fbttures". Gera užmo aukštoj vietoj kaipo gert Ir pagelKun. Augustinas Sabas ti nei vieno tarnautojo ar brol) Joną Shejyv-Į, ir jų vlkestis.
ras Seimas, ir daug kitu gi
datuuni darbininkai, bus Jums daug
gal net nevisada atjaučiame, cįjoa vizos, kol gegužės m. (salezietis) neseniai gavo darbininko be vokiečių ko minių, draugų ir pažįstamų.
EVERSHARP INC, 1800 W. Itoscoe lengviau gauti darbus paalškėjant
viršminėtoms informacijoms.
ka dabar pergvvena žmo- 20 d. uždarė į kalėjimą,
Kūnas raSa-vo*as Ant. M.
atvirutę nuo savo brolio, misaro leidimo.
HELP VV4NTED — MOTERYS
Phi'l'pt knp’yčioi'', 3307 8n.
nės Euroooie. Sunkios tik
REIKALINGA — vyras ar moteris,
Lituanlca Ave.
T aHotuvės ikuris vikarauja Raseiniuo
OPERATERKOS
prižiūrėti namus. Geras atlyginimas.
wks Šeštad.. kovo 28 d. TS
rovės maža dalelė mums at- Tik kalėdine suprato,
Atnišaukite asmeniškai tarp 9:30 vai.
konlvčios S: 30 vai. ryto bus
Patyrusios prie ”si''ele needle” ma’l
se. Jo visi namiškiai yra
at’vdėtn J Šv. Jurgio par bažnų ,— siūti vaikučiams žiidlmut siū- ryto ir 8:00 vai. vakare.
siakleis
beskaitant
sekankaip
malonu
gauti
laišką
.
.
.
.
P. CONRAD, 420 Mest 6Srd Street
sisKieis DeHKaiiani
seKdn
c
»
■»
gyvi, taip pat yra visi gyvi
nvč'ų kurioj (vyks g^dulln-os
tukus.
512 so. WF.LT,S ST. (2nd Fl.)
nama’d» 1 už
veliones a'elą.
čius du laiškus kalinio lie-1 — Kalėjimu negaliu skus- ir vienuoliai saleziečiai, kupamaldų bus nulydėta J
Lietuvos laikraščiai skel Po Kašlm
’ero k’pines.
OPERATERKOS
tuvio Andriaus Daugirdo, tis, nes tai yra rojus, paly- rie ir toliau dirba uoliai sa- bia tokias žinias iš provin Šv.Nuoš
’rdž’ai kvieči-imo visus
UMERICKS
Prie “single needle” mašinų, ir taip
gimines, dmuri’s ir pažįstamus
gi OPERATERKOS prie guziku ir
kurs jau keletas mėnesiu, ginus su kalėjimu, kuriame vo darbą. Vienuoliai pran cijos:
dalyvauti šiose laidotuvėse.
guzikams skvlučlu siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs
kaip yra uždarytas vienoie buvo kankinami lietuviai ciškonai kurie studijavo
Nul’Odę:
Motina, Potčv’s,
darbai. Kreipkitės Į
Mažeikiai. Iki šiol surink Sc-«rv<». Brolio, ><vog4*ri4l ir
Portugalijos tvirtovėie. Ne bolševikų budeliu; bet sėdė Milane jau Naujiems Me
3021 NO. PVLASKT ROAD
Gimines.
žiniomis, bolševikai
taip seniai viena Amerikos ti be darbo ir būti tik naš tams sugrąžo į Lietuvą, taip . tomis
I/lid.
d’rektnrhis Ant. M.
aavo okupacijos metu nužu Phillips,
VEITERKOS
tel. YARda 4908.
lietuvė vienuolė gavo nuo ta kitiems, teikia daug ne praneše Ag. Šidlauskaitė,
PATYRUSIOS. DIRBTI PILNĄ LAI
dė Mažeikių apskrityje 46
KĄ AU LAIE'NAI.
jo tokį laišką:
1
STINEH AV DRUG CO. (Office
smagumų. Nuo gruodžio 7 kuri taip pat studijuoja Mi lietuvius. Žinios dar nėra
1104 South Wabasli Ave. (5th Fl.)
1 d. manau, kad daug pasi- lane. (Šidlauskaitė yra ga galutinės, nes dar ir dabar
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NEKALTAS LIETUVIS TEBESĖDI FORTE CAXIAS
KALĖJIME
Andrius Daugirdas tebėra kameroje Nr. 12. Kalinio laiškas vienuolei. - Lietuvos saleziečiai
gyvi ir toliau darbuojasi. - Pranciškonai iš
Italijos grįžo Lietuvon. - Lietuvaitė studijuoja
Milane. - Slanti komunistų planai prieš
lietuvius. - Iš kur Lietuvoje paplito
dėmėtoji šiltinė.

”5“! Žinios iš Lietuvos

Nei berno pasisamdyti
be naciu žinios

+A

Žinios iš provincijos

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

Nuliūdę:— Sūnus, Dukterys,
Marll, žentai, Sesuo tr Giminės.

(Įsteigta 1889 m.).

Laid. direktorius: Ant.
Phillips, tel. YARds 4908.
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ŽENKLAI
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Kas gėdisi viešai išpažinti
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krikščionis.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS
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NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

šeimynos rankose 1

I

J

ANTANAS M. PHILLIPS

701 .P

We«t 461 h Street
Tel. YARda 0781-0782

PERSONALIZED MEMORIALS
A t No Additional Gost.

LACHAWICZ IR

SUN Al

2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

42-44 Faat 108th Street
Tel. PULIman 1270

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!

3307 Lltnanica Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY R PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
0812 Sonth Western Avenne
Tel GROvehill 0142

K J. RIDIKAS
KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

ukimt sotrrH hf.kmitage avenue

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIFI.I* AVKNUK
Tel. LAFayette 0727
Radio Prnąraman — 10:00 vai antradienio Ir šeštadienio rytala
IA Stoties WHIP (1520), au P. Anltlmleru.

3354 Sonth Halsted Ttreet

JOHN W. PACHANKIS
nt the Ltthnantan
MODERNI Išvidini PARODA:
Member

4535

W. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

Skyrlna: 710 VVest 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

S. P MACEIKA
3319 Lltnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

Chamber of Comnaeroa.

REZIDENCIJA:’

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

J. IJUT.FVICTUS

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 South Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

10821 Sonth Michlgan Avenne
Tel. PULIman 9661

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
134 South Oakley Avė.
CMeago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Slx Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui —- 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koresjiondentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne-

> aedamos.
Entered as second-Class Matter Ma :h 3l, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Prezidentas ir darbininkai

\

Amerikos Valstybių prezidentu F. D. Rooseveltu, ku
ris lyg mūras nepajudinamai stovi už visų tautų, ar
jos mažos ar didelės, laisvę ir nepriklausomybę. Si
korskis ir visi kiti žino, kad jei ne Jungtinėse Ameri
kos Valstybės, nė vienai mažesnei tautai Europoje ne
bebūtų jokios išsilaisvinimo vilties.

Tai jau ne be biuletenis
Šio mėnesio “Kunigų Vienybės Biuletenis” išėjo įvai
rus ir turiningas. Mums rodos, kad tai jau ne be biu
letenis, bet rimtas laikraštis. Dėl to tasai vardas lyg ir
nebetinka. Biuleteniuose, paprastai, dedami oficialūs
pranešimai, žinelės iš to3 organizacijos, kuri biuletenį
spausdina. O čia gvildenama ilgokais ir tikrai gerais
straipsniais tokie klausimai: “Krikščionybės propagan
dos klausimai”, “Mūsų pareigos”, “Malda, darbas ir
Vatikanas”, “Pirmutinė taikos sąlyga”, “Katalikiškoji
akcija ir kunigas”, “Dabartinio karo audrose”, “Jau
nuomenės tikybinis auklėjimas”, “Svarbus pastoraci
jos reikalas”, “Tikyba ir politika”. Be to, dedama ga
na daug visuomeniško pobūdžio žinių. Leidinys tikrai
gražus ir įdomus. Jį suredagavo naujas redaktorius
kun. Pr. Juras, Kunigų Vienybės pirmininkas.

LPS suvažiavimas

Lietuvos Piliečių Sąjungos, kaip pranešama, visuo
Amerikos darbininkai ne vieną kartą turėjo progos
įsitikinti, kad Prezidento Roosevelto asmenyje jie turi tinas suvažiavimas bus balandžio 9 d., Chicagoje. Šiame
bičiulį ir energingą ir nuoširdų jų reikalų gynėją. Be suvažiavime, spėjama, bus sudarytas sąjungos centras,
rods dar nebuvo nė vieno atsitikimo, kad jis būt ap kurio ligšiol dar nebuvo. Reikia manyti, kad suvažia
vylęs darbo žmones. Ypač sunkiais ekonominės depre vimas bus sėkmingas ir nustatys tinkamas gaires atei
sijos laikais darbininkai turėjo progos patirti, kad ties veikimui. Natūralu, kad Lietuvos piliečiams labai
Prezidentas Rooseveltas gina jų teises ir gyvai rūpi rūpi laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės at
nasi jų gerove. Koftgrese pravesta visa eilė darbinin statymas ir dėl to, glaudžiau susiorganizavę, sudarę
kams palankių įstatymų, įsteigta visa eilė biurų, ku stipresnį centrą, galės daugiau padirbėti šiam svar
rie rūpinasi, kad jie, darbininkai turėtų duonos kąsnį. biam tikslui — Lietuvos išlaisvinimui. Lietuvos pilie
Vienas iš svarbių įstatymų yra — 40 valandų darbo čių susiorganizavimas jau seniai buvo reikalingas, nes
savaitėje ir didesnis atlyginimas dirbant viršlaikį. Ki kovose dėl tautos Laisvės jiems teks suvaidinti svarbų
lus karui, kaip anuo syk rašėme, į kongresą įnešta su vaidmenį.
manymai tą įstatymą pakeisti ar bent karo metu su
spenduoti.
Lietuvių komunacių spauda vis dar į padanges tebe
Džiugu yra pažymėti, kad Prezidentas Rooseveltas, kelia lietuvių tautos judą — Justą Paleckį, nes, anot
kalbėdamas praėjusį antradienį spaudos atstovams Bal- Chicagos bolševikų šlamšto, “Paleckiui tikrai rūpi Lie
| tąjame Name, labai griežtai pasisakė prieš keitimą tuvos reikalai ir jos žmonių būklė.” Į tai gerai atsako
40 valandų darbo savaitėj įstatymą. Jis stovi už jo “Darbininkas” savo 23 Nr.:
palaikymą ir už mokėjimą ekstra dirbantiems viršlai
“Visi gerai žino, kad Paleckis yra tik Sovietų Ru
kį. Visus tuos, kurie varosi prieš tą įstatymą, Prezi
sijos komisarų pastumdėlis. Jis atstovavo Sovietų
dentas pavadino šeštosios kolonos nariais. Ir visai tei
komisarus Lietuvoje, o ne Lietuvą. Jis pagelbėjo bol
singai.
ševikų raudonarmiečiams pavergti Lietuvą, kaip Ju
Prezidentas gerai žino, kad darbdaviai vienu ar ki
das pabučiavimu išdavė Kristų. Todėl jam ne Lie
tu būdu pasinaudoja iš karo eigos. Jie ir dar daugiau
tuvos reikalai rūpi, bet Lietuvos pavergimas.
pasinaudotų, jei ir vėl atgautų teisę versti darbininkus
Viso pasaulio lietuviai, išskyrus lietuvius parsida
'dirbti ilgiausias valandas ir už mažiausią atlyginimą.
vėlius komunistus, protestavo ir protestuoja prieš
Tai būtų didžiausia neteisybė. Reikia pasakyti, kad ir
pavergėjus ir mūsų tautos ir šalies naikintojus, kas
tam įstatymui veikiant darbininkai dažnai yra nujie nebūtų, bolševikai ar naciai. Lietuviai nieko dau
skriaudžiami. Kas gi bebūtų, jei jį visai panaikintų.
giau nenori, kaip tik to, kas jiems priklauso, būtent,
Vieton naikinti darbininkiškus įstatymus, kongresas
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės. Lietuviai ne
turėtų patvarkyti, kad kaip nors užkirsti kelią kapi
pripažino Sovietų komisarų valdžios, nepripažįsta ir
talistams krauti sau turtus iš karo pramonės. Jei rei
Vokietijos nacių valdžios. Lietuviai tiki ir gelbsti
kalaujama pasiaukojimo iš darbininkų ir iš visos vi
Suvienytom Tautom laimėti pergalę, nes jos Atlan
suomenės, to pasiaukojimo šiuo metu ir kapitalistai
to Čarteriu garantuoja mažom tautom nepriklauso
turi parodyti.
mybę ir laisvę.”
•
•

Lenkų vadui atvykus
Lenkijos vyriausybės užsieny ministras pirmininkas
generolas Sikorskis lankosi Vašingtone labai svarbiais
savo tautos reikalais. Darydamas viešus pareiškimus
jisai pabrėžia didį reikalą visiems santarvininkams
veikti iš vieno ir, be to, iškelia klausimą remti lenkų
kariuomenės pulkus, kariaujančius prieš Vokietiją. Tię
pulkai yra mobilizuojami daugumoj iš lenkų pabėgė
lių Rusijoj ir ten prirengiami karo frontui.
Lenkų vyriausybė yra sudariusi sutartį su Sovietų
Rusija, kuri pripažino Lenkijai teisę po karo atsista
tyti nepriklausoma valstybe. Tačiau dar nebuvo susi
tarimo dėl sienų tarp Rusijos ir Lenkijos. Ir tas klau
simas lenkų politikams šiuo tarpu yra pats aktualiau
sias, nes jie pajuto, kad Maskva nori žymią Lenkijos
dalį, taip kaip ir Baltijos valstybes, prijungti prie Ru
sijos. Anglijos vyriausybė rodanti Maskvai pritarimą.
Dėl to gen. Sikorskio atvykimo į Vašingtoną yra svar
biausias tikslas užsitikrinti, kad Jungtinės Valstybės
griežtai stovėtų už lenkų teises, kad neleistų Maskvai
jungti prie Rusijos jų, lenkų, teritorijas.
Gen. Sikorskis ir visi toliau matą lenkų politikai ge
rai žino, ką reiškia Stalino, Molotovo duoti žodžiai ir
pasirašytos sutartys. Jie yra tikri meisteriai nelaiky
ti savo žodžių, sulaužyti sutartis. Juk Maskva rėžė
peiliu Lenkijai į nugarą kritiškiausiu jos gyvenimo mo
mentu. kuomet ji vedė žūtbūtinę kovą su užpuoliku
I Hitleriu. Ir tas teritorijas, kurias tuo metu Sovietų
Rusija užgrobė nuo Lenkijos, dabar savinasi ir po ka
ro nori prijungti prie Rusijos.

Gen. Sikorskis, dėl to, nepasitiki nei Maskva, nei,
pagaliau, Londonu. Bet, už tat jis, kaip ir visų kitų
gaverjįtįįj^ Uutiį vadai, giUuauaia pasitiki Jungtiniu

Ketvirtadienis, kovo 26, 1942

Kanadiečiu rūpesčiai

Kanados lietuvių laikraštis “Nepriklausoma Lietu
va” rašo:
“Po visą Kanadą lietuviai noriai duoda finansinę
paramą, kovai prieš fašistinę ašį. Jie perka Apsau
gos Bonus, Defense Stamp ženklelius, aukoja Rau
donajam Kryžiui. Šimtai Kanados lietuvių stojo ka
riuomenėn! Kiekvienas lietuvio paaukotas centas,
kiekvienas lietuvis kareivis, tai lietuvių tautos įna
šas į Susivienijusių Tautų kovą prieš fašistinę ašį.
Bet įnašų apyskaitos nevedę, negaus tinkamo
kredito. Tai būtų lyg nešti pinigus į banką, ir ne
reikalauti, kad jie būtų įrašomi į bankinę knygelę.
Mums privalu sužymėti, kiek lietuvių Kanados ir
Anglijos kariuomenėje. Mums privalu pažymėti, kiek
Kanados lietuviai savo antrajai tėvynei jos reikalo
valandoje paaukojo, bei pasiaukojo. Tai mūsų tautos
kapitalas, tai indėlis, už kurį bus galima vėliau
tikėtis atlyginimo.”
•
Lietuvos Vyčių mėnesinis laikraštis “Vytis” (kovo
mėn. laida) išėjo įvairus, plačiai apimąs šios organi
zacijos reikalus ir veikimą.

B ”.

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 26 d.).
Rusija bus

respublika....

Praėjusį šeštadienį rusų
centralinis komiitetas su
kadetais vienbalsiai nuspren
dė, kad ateityje Rusija ne
bus monarchija, bet respub
lika ir vadinsis “Suvienyto
sios Rusijos valstybės”. Nau
jos Rusijos valdymo forma
bus tokia, kokia yra Šiau
rinės Amerikos Valstybėse.
•

Vokiečiai stiprinasi Ry
gos šone.... Rusijos vyriau
sybė painformuota, kad vo
kiečiai sutraukia labai stip
rią kariuomenę Rygos šo
nan. Mėgins perlaužti rusų
liniją per Dauguvą ir pulti
toliau — Petrogradan.

Pranašauja revoliuciją vi
sur.... Rusai socialistai spė
ja, kad po Rusijos revoliu
cijos turės įvykti visose ka
riaujančiose šalyse revoliu
cijos, ypač Vokietijoj ir
Austrijoj. Visos monarchi
jos būsiančios sugriautos.
Rusijos armijų vadas.....
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Po svietą pasidairius

Spicpirvirvio Dumkos

So. Bostono cicilistų Mai
klo tėvas garsina ir, siūlo sa
vo tavorščiams įsigyti kny
gutę “Kur mūsų bočiai gy
veno”.

Hitleris pernai
kalboje
prisiekė rusų nesumušęs ne
grįžti Berlynan. Bet dabar
sugrįžo kitą kalbą pasakyti.
Išvada aiški: arba rusus
sumušė, arba pats gavo kiką.

Fonės. Jau Šliupo čėsų ci
cilistai žinojo, kad jie paei
na iš monkės ir dar nežino,
kuri jų bočiai gyvena. Net
gramar škulės vaikas galė
tų pasakyti.

Laisvamanių “Dirva” ra
šo: “Dievas sakę3. žmogau,
dirbk, stengkis, tai ir aš pa
dėsiu”.
Kai pasidėti ant delno vi
są Amerikos lietuvių laisva
manių darbo lauką, nuo
Šliupo gadynės iki mūsų
dienų, pasidaro aišku, kad
laisvamaniai niekuomet nė
ra nieko dirbę, Dievae būtų
padėjęs ir šiandie to darbo
vaisiai visiems būtų mato
mi.
Didžiausi tinginiai!
Sykį traukiniu važiavo
kunigas ir vienoj vietoj į tą
patį vagoną įlipo du bedie
viai, kurie atsisėdę netoli
kunigo pradėjo garsiai girti
balšavizmą. Pagalios, norė
dami pasijuokti iš kunigo,
vienas sako:

Pašalinus iš armijos visus
Romanovų dinastijos žmo
nes, Rusijos armijų vyriau
siuoju vadu paskirtas gen.
Aleksiejev.
•
Caro turtai.... Rusijos ca
— Klausyk, dvasiškas tė
ras vienas turtingiausių žmo
ve, — Kristus ir senovės
nių pasauly. Jis turi 125,šventieji nevažinėdavo trau
000,000 akrus žemės, be to,
kiniais, bet asilais jodinėda
daug vario, sidabro, aukso
vo. Dabar gi tamsta sau
kasyklų. Tuos jo turtus nau
traukiniais važinėji.
joji vyriausybė netrukus su
valstybins.
— Ištikrųjų, — atsiliepė
•
kunigas, — gera buvo Kris
Lygios teises moterims... tui ir senovės šventiesiems
I
Demokratiškoji Rusijos vy asilais jodinėti, kadangi tais
riausybė, ruošdama naujos laikais jų daug buvo. Bet
šalies konstitucijos projek kaip man šiais laikais asilais
tą, pripažins lygias teises jodinėti. Sakysim, kad ir
moterims.
šiam traukiny. Tamsta pasi
rodo esi vienas asilų, bet ir
tą balšavikai jodinėja.

Aplink pasklido garsus
juokas, o bedievis sėdėjo
kaip iškeptas vėžys.
Nežiūrėk pigumo, bet ge
rumo.

Anglija, sakoma, neturi
ganėtinai kiaušinių. Kas at
sitiko su lenkiška višta, ku
ri Anglijoj apsigyveno?

Prasiskolinęs Jurgi3 re
komendavo
visiems, ku
riems jis skolingas, šįmet
važiuoti atostogų Java sa
lon arba Malajų kraštan.
Vokiečiai leidžia
lietu
viams mokytis veterinaro,
bet ne humanisto mokslo.
Sako, tegul lietuviai būna
arklių gydytojai, bet ne filosofai-vadai.
Apsiriks, prūsokai.

Prašau Nesijuokti
Vakar užėjau pas savo
kaimyną. Atbėgęs iš gatvės
vaikas klausia motinos:
— Ma, ar “rosy cheeks”
reiškia gerą sveika.ą?
— Yes, sonny, — atsako
motina. — Pažiūrėk, ir tu
“rosy cheeks”.
— Poor Ena.
— Kokia Ena?
— Mūsų neibor.

— Kodėl?
— Pareinant jai iš darbo
mačiau, kad viena veido pu
sė buvo “rosy”, o kita visiš
kai išblyškus.
Užėjau anądien į vieną
mokyklą. Mokytoja, norėda
ma parodyti, kokie jos vai
kai smart aritmetikoj, pa
klausė Čabo Kepiuriuko:

— Čali, sakysim tavo tė
vas į savaitę uždirba po $40
ir jei kiekvienos pėdės pusę
tų pinigų atiduotų mamai.
Ką mama gautų?
— Širdies ataką ir apalpi
mą, — atsakė vaikas.

AMERIKIEČIAI MARŠUOJA AUSTRALIJOJ

Rašykimčs prie stiprios apdraudos organizacijos —
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj, kuri dabar veda
naujų narių prirašinėjimo vajų ir duoda progos prisi
rašyti palengvintomis sąlygomis.
Nuo 1901 iki 1941 {Betų L. R. K. S. A. savo narių
šeimoms pomirtinėm!* išmokėjo $2,092,524.92; pašaV
pomis ligoje $1,428,615.35; jaunameČių $18,004.95; pa

Viena pirmųjų radiofotografijų pasiųstų tiesiog iš Australijos Amerikon, kurioje
matosi Amerikos kariuomenė lipanti iš laivo. Krante matosi sutikusios juos australų

šalpa neturtingiems nariams $17,482.86,

minios.

(“Drauirnfl"

Armo

telepnow.
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A. Rachmaaova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matusevičiūte
(Tęsinys)

O

mė. Tarp jų visi maišosi
sudžiūvę Budos dvasininkai
ir daug ligonų, kurie nori
. arba stebuklingai
pagyti,
i arba laimingai numirti.
Tie trys plaukai yra padėti
Toks keistag ir paslaptin.
auksinėje skrynioje, papuoš- gas gyvenimas Burmoje.
tojelGOO brangių akmenų .i
K. j Pninsk|s
l
Pasakojama, kad Budai
--------------------mirus trys jo mokiniai nu
Bažnyčios darbas eina
kirpo jo tris plaukus ir at palengva.
La Fontaine
vežė į Rangūną. Čia pastatė
šventovę su aukš.u, aukštu
bokštu. Ją visi lankė. Ap
JUST DUMB
link ją ir išaugo miestas.
Daugelis Indijos, Japonijos
net Sibiro turtingų budistų
("Draugas” Acme telephoto;
čia pasilaidoję: jų įsitikini
Pirmasis laivas šį pavasarį įplaukia į Sault Stė. Marie, Mich. uostą, prieš jį plau mu — didžiausia laimė atsi
kia laivas pralaužęs ledus. Ledai buvo 20 colių storio.
gulti amžinam poilsiui šalia
tų trijų Budos plaukų. Bet
ne vien mirtis čia viešpatau
ja — čia atvyksta ir daug
moterų, laukiančių kūdikio,
Viename Azijos krašte nemažai medvilnės ir šilko, Vieton drabužių —
nes gimti Shui-Dagone jų
kartą vyriausybė sugalvojo o ir neblogos laivų dirbtu- Audeklo gabalai
manymu yra didžiausia laipaskelbti karą... musėms ir vės. Nėrą ką besakyti, kad Burmiečiai paprastai rašo
uodams. Tas buvo reika- burmietės moką susukti ant palmių lapų su geležiniu
linga sveikatos sumetimais, puikius cigarus.
j “pieštuku”, kartais raštui
Bet tame krašte buvo daug
. i naudoja juodas lenteles, tabudistų. Šie gyvio užmušiŠalia tų turtų japonus i J da vartoja pieštuką. Gydosi
LAUŽO LEDUS

Taip, dabar suprantu, kad mūsų ištrėmimas yra
kerštas dėl Otmaro atsisakymo. Ar patirs kada nors
profesoriai, kad dėl to mes turėjome pa ikti Rusiją, kad
juos Otmaras nenorėjo išduoti?
Duniaša atneša virdulį į kambarį; jau septinta va
landa, bet tik silpna ryto švesa veržiasi pro langus. Ji
žiūri į mane nustebusi, su pasigailėjimu, man, rodos, tru
pučiuką nepasitikėdama ir tirdąma. Gal jau ji papirkta
mus sekti? Netarusi nė žodžio, vėl ji išeina. Ji tarnauja
pas mus senokai. Ji yra gana sąžininga, bet ji manęs
neklausia, kas man atsitiko, taip ji bijosi GPU! Jei ji nu
jaustų, kad nelaimė ne iš GPU, ji bandytų mane raminti;
bet dabar ji tyl.
Vėl ateina Duniaša į kambarį, atidaro didžiojo kros
nies duris ir užkuria jį; tuo tarpu įeina į kambarį ir tė
vas su bylomis ir uniformine kepure rankoje, linksmai
viltingai šypsodamasis.
— Na, pilk greičiau arbatą! — sako jis. Aš prieinu
prie virdulio maloniai šnypčiančio, kaip šiandien, vakar,
prieš savaitę. Bepildama arbatą šiek tiek nusiraminu,
grįžta ryto nuotaika.
mą laiko dideliu nusikalti Burmą, avarb.auma, vihoja jje dau ,aU3ia žo|žm|g įak
Išgeriu porą puodelių arbatos, ir mano nervai nu mu. Jie tuoj ėmė kelti pro to krašto atraminė padS nimi3 gyvsidabriu Jų kal.
rimsta, grįžta jėgos.
testus. Tas tačiau nieko ne- tis: viena, per Burm, einą ba vienakiemen8i panaši į
____ _____________
kuriuo *
vieton
Tėvas atsistoja ir užsuka šviesą, nes lauke jau visai j ______
gelbėjo. Tada
jie sugalvojo vienintHis keliaa,
prašvito. Jis pasideda šalia laikraštį, kurį jis skaitė, su protestą p > reikšti kitu bū- santarvininką valai ybės pa- mėgsta vartotj audek,Q ga.
tvarko rūpestingai keletą popierių byloje ir aš jaučiu, du: visose budistų šventovė1
n 1 ^ln ’ baiua kuriuos ap3i vynioja
apie kįn^ Mėgstą papuoša
kad jis nori kažką pasakyti. J13 išeina į prieškambarį, se buvo atlaikytos gedulo lūs Kinijon.
Antra, Burma yra raktas'lus’ net ir v^a neši°ja aus'
aš girdžiu, kaip jis apsivelka kailinius, užsimauja koliošus pamaldos už
‘ ‘nužudytas”
ir numeta lazdą. Paskui vėl sugrįžta į kambarį apsiren muses, širšes, uodus, viso japonų įtakai į Indiją. Ir karus. Jei moterys nori
gęs, su kepure ant galvos, su byla po pažastim; ramiai, kius vabalus...
Hitleris planuoja patraukti ypatingai gražiai pasipuošti
lyg tarnyboje, sako:
į rytus (nuo seno žinomos j°s nudažo raudonai savt
— Aliute, pati nueik šiandien pas rektorių, o jei Ten yra ir Amerikos karių vokiečių svajonės pasiekti , nagus ir delnus, o antakius
reikia ir į GPU! Jei su žmonėmis pakalbėki, turi viską
Keistų pasaulyje kraštų Indijos vandenyno krantus),!11” dantis — juodai nutepa
patirti... Vis ne gyvuliai!
esama. Prie tokių reikia tai per Burmą yra tiksliau- jIr yyrai’ ir moterys nešio‘
Greitai apsisuka ir išeina
priskaityti ir tą Indijos da- sias keiįas pasiekus Indiją
kas-s> tlk vYrai J-s susu"
Ne gyvuliai! sakau sau tyliai; jei aš su jais atvi- U. kun yra arčiausia Siamo paduoti rankas ablems ga- ^a ant viršugalvio, o mote
rai pasikalbėsiu, jie turi mane suprasti, vis yra žmonės ir kuri vadinasi Burma. Jo lingiausioms ašies valsty rys ant pakaušio. Nei batų,
'nei kojinių jie nepripažįsta,
ne gyvuliai! Otmaras, kaip svetimšalis, žinoma, kalbasi Je dabar vyksta didelės ko- bėms.
dažnai tačiau nešioja sanda
su jais daug sunkiau, bet aš esu rusė. nejau nerasčiau VO8< j°je jaunų sužeistų vylus, o jau lietsargius tai vi
su jais bendros kalbos, gal tik dėl to, kad jie bolševikai ni šiltas kraujas maišosi su Ten laksto drambliai ir
yra, o me3 ne?
žeme. Mums įdomu arčiau staugia tigrai...................... si mėgsta — ten gana karš
tai saulė kepina.
Šią baisią naktį man rodėsi, kad vienintelis musu išsi- pažinti tą šalį, kur kietose
Iš politikos laukų vė;
gelbėjimas kuo greičiausiai išvažiuoti iš Rusijos, dieną kautynėse su Japona s day. žkime į Burmos žemę. Čia Viena žmona, bet daug
vėl viską pamiršau ir nusprendžiau viską padaryti, ką vau)a ir nevienas Amerikos verta yra ypatingo dėmesio tarnaičių
galėsiu, kad tik nebūtume ištremti. Nuėjau į miegamąjį; karys.
Irravvadi upė — ją gali laiKa^p ir kitose pagonių
Otmaras sėdėjo lovoje, ir iš jo veido buvo matyti, kad
Burma — nemažas kraš- vai net 900 mailų plaukti | tautose, moterys pameKinjis apie tai irgi “atsiminė”. Vaikas pabudo, bet jo akutės
tas: turi 261,610 kvadr. my-i gilyn į sausažemį. Į jos tos. Tiesa, jos nėra atskir
rodė, kad jam nebuvo geriau. Aš jį nunešiau pas močiu- Uų uigi yra beveik penkis pakrantes atsigerti ir pasi- tos specialioje namų dalyje
tę ir pati pradėjau rengtis eiti pas rektorių.
įkartus didesnė už Illinois, j taškyti ateina laukiniai (hareme), kaip kituose
Beeidama susitikau profesorių Ivanovą. Ligi šios die- Į bet gyventojų turi tik ko- drambliai, raganosiai, tig- rytų kiaštuose, jos čią net
nos aš įstikinusi, kad ir jis pridėjo ranką prie mūsų iš kius dukart daugiau už Illi rai, leopardai ir daugybė ki gali byias vesti savo vardu,
trėmimo, ir atleisk man, Dieve, jei aš jį neteisingai įta nois — ten gyvena 15 mil. tų laukinių gyvulių. Įdomu, vyrai negali turėti daugiau
riu. Mes Sovietų Rusijoje buvome papratę kiekvieną žmonių.
kad Burmoje nemažai dram kaip tik vieną žmoną, tačiau
Žmogų įtarti ir kiekvieno privengti, ir profesorius Iva
blių yra prijaukintų ir žmo jie gali turėti kitų moterų
novas nuo pi; .no3 mūši; susi pažinimo valandos man pa
gui tarnauji šalia arklių, kiek tik nori. Jos gyvena
žare slegiantį įspūdį ir jut?., prieš jį baimę. Aš jaučiau,
Tik apie pusę to krašto jaučių ir kitų naminių gyvu drauge su jo tikrąją žmona,
.’ ad ja'oe ne viskas derinosi kad
ciela buvo “sulaužy- žemės yra tinkama javų au lių.
kaip tarnaitės.
Pamatęs mane, apipylė Uju .. :>ė k ‘.-.dienukų klausi- ginimui, bet ir iš tos
tik
Už nusikaltimus bausmės
mų, į kuriuos aš dabar nekreipiau jokio dėmesio, jie man I
datia tejdirbta. Burma Mergaitės ir vaikinai pilstosi Burmoje gana griežtos. Mir
buvo nesvarbūs. Jis išvien juokėsi, bet mane stebino tas turi -r brangių gamtos tur-1 vandeniu N. Metuose
ties bausmė vykdoma nu
didelis skirtumas, matomas jauname simpatiškame veide tų; aukao sidabro, marmu-, / Burmoj nėra tokių baisių ir I kertant gaivą, bet kartais ir
ir liūdnose, melancholiškose akyse.
jro> geležies, švino, arseniko, keistų skirtumų, kaip kitose kryžuojama ar perpi.aun.ami
Iš nujautimo buvau beveik įsitikinusi, kad jis žino ;sieros
nct žibalo. Čia net Indijos dalyse. Nuo 1937 m. viduriai. Teismuose kaltimūsų ištrėmimą ir pats dėl to kad ir nevisai, bet iš da randama vertingų brangak- bal. 1 d. gyventojai turi pla- namies.ems ar net ir liudy
lies kaltas. Aš pažiūrėjau į jį išmėtinėdama, ir jis akis menių, daugiausia rubinų ir čią savivaldybę. Taigi dabar tojams gali būti naudoja
nukreipė j šalį.
safyrų. Brangakmeniai tur kaip tik sueina 5 metai Bur mos tortūros. Kalba jau tai
— Kur jūs einate? — klausė jis greitai, jo balsas tingos vietoe yna budrioje mos nepriklausomybės. Tie tikrai keista. Sakysime, “U”
aiškiai drebėjo.
britų priežiūroje, niekam iš są sakant, tas kraštas yra re.škia tą patį, ką Ameriko
— Svarbiais reikalais! — atsakiau aš ir norėjau su pašaliečių ten neleidžiama tik britų dominija, bet sa je “Mister”.
eiti, rastieji brangakmeniai va varankiška, ir jau kiek
gauti jo sumišusį žvilgsnį.
Trys Budos plaukai
— Svarbiais reikalais? — pakartojo jis ir nervingai siunčiame į britų karališkąjį metų nuo kitos Indijos atsi
Dar keistesni papročiai.
nusišypsojo. Aš jam ištiesiau ranką atsisveikinti, ir jo lobyną,
skyrusi. Gyventojai smagaus būdo. Keliautojai skel- Pavyzdžiui, Burmos sostinėranka drebėjo. Perėjus gatvės susikryžiavimą, atsimi
Nacių
ir
japonų
planuoja

bia, kad Burmą pažinsi tik Je, Ranguno mieste yra žyniau užsiėmimą, kurį siūlė mano vyrui GPU valdinin
mas
susitikimas
Indijoje
įžengęs — iš tos malonios miausia ir v.soj Azijoj sekas. Sustojau apsidairyti. Profesorius Ivanovas stovėjo
toje pačioje vietoje, kur mes kalbėjome, ir mane sekė.
Suprantama,
kad šie burmiečių šypsenos. Dabar niausią Budos šventovė, va
labai yra jie rengiasi šventei savo dinama Shui-Dagon. Kiek
Pamatęs mane atsisukusią, jis greitai užsisuko ir gamtos turtai
pradėjo eiti, kaip mokinys, nutvertas nusika’timo vieto japonams prie širdies. Ta Naujų Metų, kuri prasideda vienas budistas per sa vo
je; b< t vėl man nusigręžus, jis sustojo toje pačioje vie čiau yra ir daugiau ka« balandžio mėnesį. Ir šven smž.ų turi no.s vieną kartą
toje ir mane sekė. Ką jis galvojo? Šnipu jis buvo tikrai juos čia vilioja: apie 80% čia savotiškai: mergaitės ir tą šventovę aplankyti. O.
ne dėl savo kaltės, greičiausiai, jis bivo priverstas. Mir visos naudojamos
žemės jauni vyrukai lieja vandenį plaukia ten žmoneliai iš
ties baimė, žmonos, vaikų ir šeimos rūpesčiai nejaugi jį Burmoje užsėjama ryžiais, ant kits kito ir ant praeivių. Azijos, net iš Afrikos, p e”
būtų taip parbloškę? Ne kiekvienas gaji būti karžygiu.
taip, kad tas kraštas darosi Neveltui ir savo Naujus Me dykumas ir pavojus. Kiti at
svarbiausia ryžių eksporto tus jie vadina Vandens šven vyksta net sunkiomis neiš
gydomomis ligonis sirgdami.
(Daugiau bus)
| šalnai. Be to Burmoje yra tė.

Ko jie ten keliauja? — Jie
nori pažiūrėti į tris Budos
(budistų tikybos kūrėjo)
numirt’..

BURMA, KUR DABAR KRAUJAS MAIŠOSI SU SMĖLIU

Auksas

ir

brangakmeniai

GAVĖNIA.................

RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS I
Kiekvienas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą ž’ūri.
Susikaupimui reikia ska'tyti gerų dvasiškų knygų.
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.
GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS!
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IŠ SAVO KNYGŲ!

MALDAKNYGES
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota ................................................................... $3.50
Paprasta ........................................................................ $3.00
“Aniolas 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), ..........................................................................
A0

DVASINĖS 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 Švč. Jėzaus Širdį” (Išvertė Kun.
J. Vaišnora, M. I. C.) ...................................................... 40 j
“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
Petrauskas) .......................................................................... 35
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25
“Paguodos žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.
Jusevičius) ........................................................................... 25
“Pašaukimas į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.
Pr. Vaitukaitis) ................................................................. 25
‘Krikščioniškoji šeima* (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.
Vaitukaitis) .......................................................................... 10

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS f

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

TELEPHONE; CAN AL 8010

Skaitykite Katalikišką Spauna

—a cough due to a cold— th.nk. «o the
»oothinx action of Smith Rrother. Cotigh
Drops. Keep a boa handy these dey.1 Two
kiods, both good, hoth efflcctivr, hoth delicitais:—Black or Menthol. And štili ooly 51.

SIfflm BROS. COUGH BBOPS
TRAPI

BLACK

OR

MENTHOl-5^

MARK

Ke*virt«kovo

>9 ■ ■ n « x ■

o

1942

PRAKTIŠKI RANKDARBIAI
Jau gilioje senovėje mote gos dalykas, maloni pramo
rys dirbo rankdarbius ir jie ga. Sugaišti per daug laiko
buvo labai vertinami. Kokių ir energijos dirbant rank
stebėtinai gražių jų yra už darbius, pasidarė lyg nera
silikusių ir iki mūsų laikų; cionalu. Dabar tenka į ran
matome mes gražius liau kų darbus žiūrėti, kaip į
dies išdirbinius, įvairių kū produktingą laisvo laiko su
dikių ir karalienių darbe .įaudojimą ir, dalinai, įtem
lius, girdime apie divonus, ptų nervų atpalaidavimą.
austus dešimtimis metų.
Dėl to, pradedant daryti
Kartais tų darbų kompozici •ankdarbius, turime labiau
ja ir technika yra tiek tobu ;usimąstyti, kad jie būtų tik
Tas klausimas yra laoai elgesys gali ją užgesinti lig
los, jog negalima atsistebė ai gražūs, tikrai vertingi ir
svarbus auklėjant. Kas ne paskutinės kibirkštėlės.
ti jų kūrėjų gabumais h iraktiški. Neprotinga yra
Jei apsieiname su žmogu
moka elgtis su vaikais, kaip
kantrybe.
;aišti brangus laikas ir ga
reikiant, tam ir auklėti ne- mi, kaip su gyvuliu, tai jis
Moterų Sąjungos narės at- se, gaisruose, tvane ir bile metu. Šį kursą gali lankyti
Ir šiais laikais daugum; linti akis, o kartais ir svei
vyksta. Todėl turite iš anks-< ir elgsis, kaip gyvulys. O simena savo nuveiktus dar- kokiam atsitikime. Nemo- • vyrai ir moterys, merginos
to apsimąstyti ir nusistaty mandagiai, švelniai apsiei bus per praeitą pasaulinį kant suteikti pirmos pagel-, ir vaikai. Kai kur sudaro moterų neatsisako malonu katą, darant milžiniško dar
ti tinkamą kelią ir eiti juo, nant, yra pakeliami net ir karą. Buvo sutverti Raudo- bos sužeistam galima pada m a klasė nemokantiems an mo atliekamas valandėles ar bo reikalaujančius, tačiau
labai menkos dorovės žmo bojo Kryžiaus skyriai vado- ryt daugiau blogo, negu ge- glų kalbos. Tiems priseina poilsio laiką pašvęsti rank- [jokios kūrybos, nei grožio
nekrypdamos į šalis.
darbiams. Tas amžinas mo- požymių neturinčius darnės. Iš kur vaikas išmoksi vybėj Moterų Sąjungos kuo- ro. Pirmosios pagelbos mo- ilgiau mokytis.
Pirmų pirmiausia turite
terš “knibinėjimas” neretai'bus.
mandagiai elgtis, jei toly pų. Ypač Rytuose daug pa- kinama ir kaikuriose aukšYra dar keletas kitų aky- veda vyrus iš kantrybės. Ta
gerbti savo vaiką. Gal dau
džio ant savo kailio jaus sidarbuota. Randasi nema- tesnėse mokyklose,
Imdamos didesnį darbą,
rių, bet apie juos parašysiu žiau kaip malonu kokia nors
geliui motinų tas reikalavi
jūsų
nemandagumą?
Tad,
žai sąjungiečių, kurios nu- ’ Kai kur yra įsteigta “Mo- vėliau
gerai jį apgalvokime, ar yra
~
mas atrodys labai keistas.
i proga gauti iš artimo žmojei
ką
liepiate,
sakykite
verta į jį įdėti per daug lai
mezgė po dvidešimt ir dau- tor Corps”. Šie kursai taikoBet j s yra statomas visų ge
Bet vienas iš paprasčiau- gaus dovaną, padarytą jo
švelniu
balsu
ir
mandagiais
ko ir energijos, ar pasirink
giau porų kojinių, o kiek mi tiems, kurie turi savo
rų auklėtojų. Vienas italų
auklėtojas sako: “pamąsty- žodžiais5 dėkokite vaikui už megZtįnukų-sveterių ir pirš- automobilius ir patys vai- šių skyrių yra — aukų sky- paties rankomis. Ar nema tas dirbimo būdas yra mūsų
kite/su kokia pagarba drau-1 kiekvieną Patarnaviai4, kaip tinių nunėrė ir kiek surinko moja. Jie mokinami kilnot rius, be kurių visi aukščiau lonu savo rankomis pagrą- tikrai mokomas, kad nerei
svetimiems kad dėkojate, ir prikrovė dėžių drabužiais, j iš vietos į vietą gydytojus, minėti darbai negalimi. Da- žinti savo aplinkumą, drabu ktų bereikalingai ardyti. Tu
džiami yra karaliaus vaikai
■ nesipravardžiuokite paskuti- Visa tai siuntė į nurodytas slauges, pristatyti reikmenis bar yra Raudonojo Kryžiaus žius, vaikų drabužėlius. Ran rėdamos silpnas akis neimki
ir atsiminkite, kad jūsų auKaro Vajus. Visos prisideki- kų darbai dar “neatgyveno
,....
. .
. .
.. . | niais žodžiais,
tartum
tai vietas.
i ir padėti evakuacijos darbe. me. Tos aukos yra dalina- savo amžių” ir vargu kada me per daug kruopščių ir
klėtmiai yra jauni karaliai,1
,
x
.
T, . ,
būtų nieko nesuprantančiam
Dabar užsidegė dar didės“Canteen Corps” ruošia mos. Kiekvienas oficialis nors “atgyvens”. Norėda- tankių siuvinėjimų, o silp
D.evo sūnūs, ir Kristaus .
.
šuniukui.
Ar
žinote,
kad
net,
nja
pa8aulini8
kara8j
ncs
nus plaučius — tokių dar
vyrus ir moteris pagaminti skyrius surinktas
broliai”. Todėl nestumdyki
aukas mos jų pasidaryti, kasdie- !
ir
gyvulius
galima
sušvel

įvelti beveik visi kraštai. ir teikti maisto dideliam siunčia: pusę į Centrą, ku- įrią galime atrasti atliekamų bų, kuriuos tenka ilgai sė
te, neniekinkite, nemuškite,
ninti,
švelniai
su
jais
apsieiPasiuntimas pagelbos į Lie žmonių skaičiui ir kaip jį ris randasi Washngton’e, 1 valandėlių — lašas prie la- dint ir susilenkus dirbti. Be
nekeikite vaikų, tarsi jie
nant?
to, labai neprotinga darant
tuvą šiuo metu visiškai ne tvarkiai išduoti. Kursas te pusę pasilieka vietos skyriuj šo ir akmenį nutašo
būtų kokie bejausmiai, be
dir
Neteisingai pasielgę su galimas.
ima: instrukcijos apie mais parūpinimui medžiagos: dra bant galima daug kas pada rankdarbį skubėti jį grei
dvasiai padarai. Nemanyki
čiau pabaigti vien tik dėl
Bet sąjungietės neturėtų tą 20 valandų ir apie gami
te, kad tiktai tuo būdu tėra vaiku, užgavę jį be reikalo,
bužiams, siūlams, banda ryti.
to, kad įdomu greičiau jį
palaikoma drausmė ir vai tėvai turėtų atsiprašyti. Pa laukti. Visos turėtų įdomau nimą ir išdalinimą 20 valan žams, vaistams ir maistui,
Reikia atsiminti, kad mū
baigtą pamatyti, nes tai ati
kai priverčiami klausyti. Tai sakysite: “Kaip tai galima tis Raudonojo Kryžiaus įvai dų.
kuris dedamas į dėžes ir sų prosenolės turėjo kito ma kantrybę kruopščiai dar
Kai kur yra sudaryta gy
visai klaidinga
nuomonė. daryti! Juk tuo būdu žemin rių skyrių darbuote, in
siunčiamas į paskirtą vietą. kias gyvenimo sąlygas; o
Taip laikomoji drausmė te- sime save prieš vaikus, jie strukcijomis. Gi kurios jau dytojų komisiją, kuri pri Praeityje tos pagelbos yra dabartinis gyvenimo tempas bą atlikti ir bereikalingai
bus paviršutinė ir nėmaž mūsų nebegerbs”. Tai netie- darbuojasi, turi imti inicia ima žmonių aukojama krau gavę Amerikoje nukentėję išplėtė ir moters gyvenimo pervargina.
nelavins vaiko sielos, vai- sa. Nėmaž nesižeminsime, tyvos ir raginti kitas į dar ją transfuzijai sužeistiems nuo potvynio, gaisrų, bet ratą — atsirado daug nau
jūreiviams ir kareiviams,
kas pasiduos jai tiktai iš atvirkščiai, labai pakilsite bą.
Rtliert
ateityje gal bus teikiama jų reikalų. Šiais laikais, ka tf®I
Itch
Fast
Dabartiniu
laiku
daugiau

šis
kursas
yra
žinomas
kai

vaikų
akyse,
pastiprinsite
bėdos, dėl to, kad būdamas
-orMsnt- .4J1
pagelba ir kitokiose nelai da daugumą gyvenimo rei
silpnesnis, negali priešintis. jų meilę ir jie bus jums už siai Raudonojo Kryžiaus pa po “Kraujo Bankas”. Sky mėse nukentėjusiems.
kalavimų patenkinama ma
Bet jo širdyje augs rūsty tai labai dėkingi. Nes juk gelbos gavo Anglija. Reikia rius vadinasi “Blood Donor
antiseptic, liquid P D D Prc.<nption.
šinų išdirbiniais, ir rankų cooling.
Greasclcss, stair.less. Soothes imtaJon ”.nd
Kurie lanko vieną ar kitą
bė ir jis sau mąstys: “Dabar* jie vis tiek jaučia ir mato priminti, kad čia gyvuoja Service”.
darbas ieriio kita prasme — ! <n^y
>’>»<■>*« >‘chin8-3Si tn«; bouie
kursą, žinoma, lėšas, kurios
jus mane engiat, nes esate jūsų neteisingą pasielgimą, plati draugija, veikianti AnProdukcijos Skyrių suda
jis pasidarė lyg ir praban- d?“,st loday for D D'.onstipresni. Palaukit, kai aš Atsiprašydami, kaip tik ati- glijos naudai, tai yra British ro priruošimas drabužių, susidaro, (pora dolerių) pa
paaugsiu ir būsiu stipresnis taisysite, ką buvote sugadi- Relief Ass’n., bet ji dau- inezgynas kojinių, pirštinių, dengia patys. Lėšos esti už
už jus, tuomet aš jums pa- nę. Yra tūkstančiai išrody- giausia renka aukas, vartotą sukiarpymas bandažų ir tt. knygas, medžiagą praktikai
rodysiu!” Ir iš tikro dažniau- mų, kad vaikai labiausiai vilną, siūtus, mezginius ir Darbą gali padėt atlikti kas ir nuomą kambariui, jei ne
šiai parodo. Kaip jis buvo gerbia ir myli kaip tik tuos drabužius. Jos darbas ski- tik turi laiko, nors ir trum turima nuosavo.
niekinamas tėvų, taip dabar mokytojus ir klauso jų, ku- rias nuo Raudonojo Kry- pą valandėlę. Darbo gali
Moterys ir merginos, są
rie elgias su jais mandagiau žiaus, kuris vartoja visą parsinešti namo ir namie at jungietės, pasinaudokite tais
pats niekina tėvus.
What a joy to get relief from a cough due to a
cold. Get it with Smith Brothers Cough Drops
šiai ir nebijo atsiprašyti, bū naują medžiagą. Anglijai likti. Tuo tarpu reikalin brangiais
pamokinimais.
—the famous drops that contain a special bleod
Drausmė tuomet tėra tik
of soothing ingredients. Two kinds, Black or
darni kalti. Tai vaikus bėga- Raudonasis Kryžius dau- giausias skyrius darbinin Aukokite liuoeą laiką geram
Menthol. Oaly a niekti ebteks that tiekia.
ra, išganinga, kai yra su
lo patraukia ir švelnina.
^giausiai teikia vaistų, mais kių, nes ateičiai reikia visko darbui, gelbėjimui nuo karo
jungta su mandagumu, su
SMITH BROS. COUGH DROPS
to ir įvairių pirmajai pagelnukentėjusiems, nes ateityje
gerbimu vaiko, kai vaikas
Nenorėdami žeminti vai bai reikmenų. Kitiems kraš paruošti.
BLACK OR MENTHOL- 50
TftAD
negalima bus suspėti visko
pasiduoda jai noromis, be kų, niekuomet nebarkite jų
“Home Nursing” svarbus
tams, kur yra galimybės
paruošti. Nenumeskite gerų
rūstybės širdyje. Juk kad ir ne neprikaišiokite jiems ^ikti
a lb
siunčiama skyrius kiekvienai, nes rei drabužių, bet palaikykite.
vaiko širdyje būtų ir daug nieko po svetimų žmonių per Tarptautinį Raudonąjį kia mokėt ligonius prižiūrėt
meilės tėvams, žiaurus tėvų akių. Jei yra koks stambe3 Kryžių, kurio atstovybė yra namie. Kursas teima 24 va Vėliau bus paskelbtas atsi
ms nusikaltimas tai kalbė- gveioarijoje Amerikos Raud. landas. Per tą laiką išmoks šaukimas dėl drabužių. Tuo
met turėsite ką paaukoti.
kitę apie j, vaikui pačiam
tama pavaduoti registruotas
vienam, kad
net ir Abroliai, .. . .. ,,__
LIBERTY UMEfflCKS
who bate these trying years!
.
„
portacija i reikalingas vie- slauges, kurių yra trukumas
sesers negirdėtų. Mat, žemikaro lauke ir epidemijos
HERE’S CLORIOUS NEWS!
namas po kitų akių vaikas t
If you—likę so many vromen benetrukus nebetenka gėdos,
pirmiausias Ame ri
Here’s the New Amazing
tween the ages of 38 and 52—flnd
this perlod ln a woman's llfe makes
jo savigarba yra pražudyta. kos Raud- Kryžiaus darbas This KINGof Ali
you restless, nervous, eranky. so
COUGH
MIXTURE
tlred and blue at tlmes—perhaps
O gėda, savo garbės jaus- — apauga t. y. kursai pa- Cough Mixtures
suffer hot flashes. dlzzlness and
From Canada
dlatress
of "lrregularltlea’’—
mas — Ui brangiausias ^ruošimui sutikti nelaimę,
—Acto Liko A Flash
Druggists Report Big Demand
Start at once —try Lydla E.
•uckley’t CANADIOL Mizture It differeeh—
Tk« King of oil cough mtdicinet—Buckley’t
žmogaus sielos turtas. Jo Karuose parengiama mote- CANADIOL
Plnkham's Vegetable Compoundl
thousands upon thousands of
more effective—f oiter i n action than onything
Miirtyre—hot been uwd for V tart
Plnkham's Compound ls the best
women to go ’'8mlllng thru" annoyyou've e ve r used. Get a bottle today. Take a
ln over 70% of Canada't Komei. Pat* workirtg,
netekęš, žmogus netenka rY8 *r
teikt pagel bą ♦riple acting luckley'i Mixture quickly lootent
known medlclne you can buy today
lng mlddle age gymptoms. ALSO
couple of doees, Instantly you feel its pokeriui
effective oction spreod thru throat, head and
that la made etpeciallti for women
very beneflclal for younger women
and roitet phlegm lodged in the tubet—cleart
nelaimingiems,
kurių
atsi

beonchial tubes. Tickling—coughing ceotet—
oir pottaget—toofhet ratped raw fittuet, one
to help relieve dlstreas of monthly
Dievo panašumo, galima sa
—lt's fatnout to help relieve such
phlegm is loosened and raised—clogged bron*
or two sipe ond woret coughing tpatm ceotet.
dlstreas when due to thia female
functlonal dlsturbances. Follow
chial tubet open up, air possages cleared.
You aef retulti foet. You feel the effect of lucklabel dlrectlons. Lyala Plnkham's
functlonal dlsturbance.
kyti, yra žuvęs, Todėl sau randa priešui užpuolus.
All druggists. Satisfaction or money refunded.
ley'i Imtantly. At all druggittl.
Compound ls well worth trying I
Plnkham’s Compound has helped
Žinoma,
kad
praeityje
bu

gokitės, kad neužmuštumėt
savo vaiko sielos ir, kaip vo stoka slaugių. Tas pats
Taking your giri to tha
'"y
jSe-aš k'l.’ e‘
begalėdamos, stengkitės tą ir dabar. Dėl to tam truku
moviea?
mui
užpildyti
reikalinga
, ody ravės about your
jausmą taupyti ir ugdyti.
ruošti
kuodaugiausia
pagelA teacher, explaining infla.salads, Peg.What’s thė secret?
bininkių. Baigus Slaugėms
tion,
Popieriniai rankšluosčiai Pagelbos (Nurses Aid) kur
Ita after effects and causayra labai patogu virtuvėje są, galima padėt slaugėms
Watch out that your breath does noi
tion,
offend . . . you yourself probably don’t
Adriaed all her acholara
ypač po vartojimo žuvinių ligoninėse, klinikose ir sto
fcnow whether lt'a offenalve or othervrlae.
U you want to make a hlt wlth your
To save up their dollars
ar kitokių valgio dalykų, tu tyse, kur teikiama pirmoji
MIRACLE WHIP!
giri frlend. tbere'a * way to make your
breath more agreeable. And lt's easy.
And buy bonds to safeguard
rinčių aštrius kvapus.
pagelba. Kursą išeiti teima
I Its' different” flavor
Simply rinse the mouth wlth Listerlne
C **•
the Nation.
Antiseptic before you start out. Listerlne
-a
90 valandų, kuriuos gali lan
cheese
halts food fermentation ln the mouth.
always makes a hit.
the usual cause of breath odors accordn*lp t*w»eh the Japa a leaani I
“Aš tai negaliu padaryti”, kyti moterys nuo 18 iki 50
lng
to
snme
authorlUes,
then
overdigestible
Put ererj dlme and dollar
comea the odors fermentation produees.
bandysiu tai padaryti,” — metų amžiaus.
ynu can Into U. S Defenae
lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mn.
MIUIONS AO>II—Miracle Whip does work uamitn
as
milk
itself
l
Dunda and Stam|
— nieko dar nenuveikė. “Aš
Pirmutinė Pagelba (First
pay day.
with
salads! A unique combination of old-fashioned
Bntora Any Oaf« Uit
boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Whip ia
suteikė pasauliui stebukla Aid) moteris paruošia teikti
SPREADSI SLICESI TOASTSI
LISTERINE ANTISEPTIC
by far America's favorite saled dressing.
' MELTS PERFECTLYI '
darius.
Howes pagelba nelaimėse fabrikuoOTTO No. D. H. N. 948
To Maita Your BraaU* Siraafar
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KAIP REIKIA ELGTIS SU VAIKAIS

RAUDONASIS KRYŽIUS IR SĄJUNGIETĖS

Forquick reiie Pot.i itchn.: o' eczenoa. pn ipics.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
BRIDGEPORTO
Atremontuotos svetaines
atidarymas

T

DRAUGAS
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NAUJIENOS
Telegrama Iš Sibiro

LUKŠA 163 KP. VAKARO
SOLISTE

Teisėjui Zurini ir
McKeough lietuviu
demokratu ruošiamas
masmitingas

UŽ MALONUMI 5 METAI
I

ATEINANČIAI

(Valdžios patarimai angį h) i n kam a nurodo, kad trumpoj ateityj, karf-s pro
dukcijos dėlei. gelzkellų tranzitas bua žymiai sumažintus namu reikalams)

Kovo 29 d. 2 vai. po pie
tų, Dariaus Girėno salėje,
Dailiai jubiliejiniais me4416 So. Western Avė., lie
tais išpuoštoji mūsų svetaituviai demokratai ruošia
nė bus iškilmingai atidarymasinį mitingą.
ta š. m. balandžio mėn. 11
William A. Poppel, Lietu
ir 12 dienomis, šeštadienį
vių Demokratų Klubo 12
vakare bus jaunimo pasi
wardo pirmininkas, kuris
linksminimas.
Sekmadienį,
šaukia
šį mitingą, pareiškė,
bal.' 12 d., bus “open house”
jog kalbėtojų tarpe bus ma
— visiems parapijiečiams
joras Edward J. Kelly, kon-1
pramoga išpuoštoje svetai
Irena Aitutis, viena Chi-' gresmonas Ray McKeough,
nėje. Nuo pat mišparų kvie
cago lietuvių dainininkių, kandidatuojąs į senatorius,
čiami parapijiečiai atsilan Nauji s\a.rbūs įstatymai
Aušros Vartų parapijos cho- Benjamin Adamovvski (conkyti, pasivaišinti ir pasi iš vyskupo kanceliarijos
ro solistė, sekmadienį, kovo gressman at Largeį, teis.
linksminti, o taip pat pasi
Paskutiniu
laiku
parapi29 d., Gimimo Panelės Šv. John T. Zūris, County Clerk
klausyti dainų ir pasidžiaug
ti maloniai praleidžiant lai- joms prisiųstos naujos ins- parapijos salėj, LRKSA 163 Michael J. Flynn, Martin
trukcijos apie teikimą mo- kp. vakare solo išpildys re- Gorski (Congressman 4th
ką. Įžanga bus tik 30c.
terystės sakramento. Susi-1 lįginio ir pasaulinio turinio District),
kongresmonas
Mirė mūsų mokyklos
tuokiantieji turės pristaty kūrinius. Be to, diktatorių į Harry Beam, William Gormvedėjos motutė
ti krikšto metrikus, nese- mirties šokio vaidinime ji ley ir John Klucynski, kan
Pereitoji žiema buvo liūd nesnius kaip 6 mėnesiai nuo vaidins Demokratijos (Miss didatai į valstijos atstovus,
ir Frank Zintak, 12 tvardo
na mūsų mokyklos vedėjai išėmimo dienos. Be to, kle Golumbia) rolę.
committeeman.
ir seserų kazimieriečių Bri- bonas turės paliudyti apie
dgeporto namo viršininkei, susituokiančiojo religinį sto rasti pražuvusius. Į tą įstai
Taip pat pasakys kalbą
sės. Marijai Annai. Sunkiai vį. Bet kaip tą klebonas ga- gą kasdien ateina apie 1000 Al. G. Kumskis, Cook Coun
l Liuugab
AvUiu tei»3A/iiOtol
ir ilgai pasirgusi mirė jos lės padaryti, jei jaunieji ne laiškų. Suprantama, nuken- ty Lietuvių Demokratų Ly
Miss Lucy Boehmler, 19
motutė. Reiškiame gilios už- bus prisirašę prie parapi- i tėjusių nuo karo gelbėjimas gos pirmininkas, kuris pa
metų mergaitė, kuri prisi
uojautos.
jos?! Todėl ir jauniems vy.-1 reikalauja nemažų lėšų. Tą brėš Amerikos lietuvių bal
pažino tapusi vokiečių šni
rams bei mergaitėms labai| pramatydami USA vyskupai savimo svarbą už reguliarų
Gražiai praėjo misijos
pe dėl malonumo. Už šnipi
svarbu kaip anksčiau prisi-;buvo paskyrę kovo 15 dieną demokratų tikietą pirminiuoj
Mūsų parapijoje misijos dėti prie parapijos.
(Primary nėjimą jai paskirta penki
Į rinkliavas bažnyčiose. Mū se rinkimuose
metai pataisos namuose.
tęsėsi dvi savaiti. Pirmąsias
sų, Šv. Jurgio bažnyčioje tam Day), antradienį, balandžio
lietuviškai vedė tėv. Kidy Gausi bridgeportiečių auka reikalui suaukota apie 150 12 d., kad tuo būdu išrinktų
kas. jėzuitas, šis misijonie- Evangelijos mokslo
teisėją Zūrį ir kitus kandi
dolerių.
rius yra gimęs ir augęs Lie platinimui
Malonu, kad pernai iš su datus, kurie yra pasižadėję
tuvoje, ten ir pirmuosius ku
Kaip ir kitais metais, taip rinktų sumų Lietuvos kata remti Prezidento Roosevel,nigystės metus praleidęs.
ir šiemet buvo padaryta Šv. likams buvo paskirta 50,000 to politiką.
Brighton Park. — Kovo
Vėliau kai kurį Jaiką drauKomitetas taip pat pra
Jurgio bažnyčioje kolekta dolerių, šiemet, kaip girdėt.
22
d. Nei alto Prasidėjimo
ge si tėv. Bruž.ku važinėjo j
vįdaug įr užsienio misi- rengiamasi dar gausiau Lie- neša, jog ta pačia proga bus
parap. mokyklos kambary
po Amerik:ą, pagelbėdamas
pageic
suruošta vodevilis, judamie
jų. Per visas penkerias sek- tuvą sušelpti.
je buvo Šv. Vardo draugi
I . > -f r »
jam
ji paveikslai ir bus duoda
v. . vedant; .misijas.
118
. gra* t madienio Mišias buvo antjos susirinkimas, kuriam po
ziai vestomis misijomis vi
ma įžangos dovanos. Williroji kolekta misijoms. Bri- pf^Q pajjme|j|j
kun. S. Valuckio maldos pra
si buvo patenkinti.
am A. Poppel padeda Jodgeportiečiai šiam svarbiam
sidėjo svarstymas išplėtimui
Angliškai kalbantiems mi-1 reikalui pasirodė duosnūs—; Cicero. __ Jau treji me seph Kaminskas, Stanley naudingo veikimo kaip drau
sijas vedė Pat Maloney, tė- suaukavo net 500 dolerių, tai suėjo, kaip mirė a. a. Gurskis, Frank Krasauskas, gi j oš taip ir parapijos la
velis pranciškonas iš Čika šiuo karo metu tikrai yra Petras Rašinskis. Buvo ge Steve Perry, John Ivanaus
bui.
gos. Jis taip pat labai gy, reikalinga parama misijų ras parapijonas, darbavosi kas, Frank Aušra, John Ben
Į šį susirinkimą atsilan
vai pravedė misijas, nežiū- bažnyčioms, mokykloms, Ii- net kelis metus kaipo para- dik, Al. Uzdravaitis, Paul
Smith, Jr., ir Frank Koli- kė naujų narių ir tapo pri
rint į tai, kad tik ką buvo goninėms, prieglaudoms ir pijos trustisas.
Rap. imti. Tokiu būdu draugija
palaidojęs savo tėvą, o ir labai gražu, kad mūsų para-į Kovo 26 d. 6 vai. ryto Šv. cas.
jo motina sunkiai sirgo. * pijiečiai tą supranta
Antano parapijos bažnyčioj
Laisvesniu laiku nuo misijų
bus laikomos gedulingos šv.
Klausykitės
darbo tėv. Maloney važiuo- Auka nukentėjusiems
Mišios už velionio sielą; Mi
davo į namus motutės lan- nuo karo
šias šv. užprašė jo žmona
kyti.
Katalikų Bažnyčia visada Ona.
Abejos misijos buvo sėk skuba pagalbon nelaimės iš North Side. — šv. Myko
Rytinės Radio
mingos, kas matyti iš gau tiktiesiems. Popiežius yra lo bažnyčioje šeštadienio,
Budriko sekmadienio ra
sių šv. Komunijų. Per lietu net sudaręs specialią komi kovo 28 d. rytą, 8 vai. bus dio programos yra reikšmin
VALANDOS
viškas misijas išdalinta 2,- siją, kuri kariaujančioje Eu laikomos šv. Mišios už sie gos, kaip lietuvių liaudies
IS STOTIES
065 komunijos, o per an ropoje rūpinasi pagelbėti lą a. a. Mateušo Vilimo.
meno ugdytojos, nes kas
nukentėjusiems, padeda suV- T. sekmadienis duoda progos
gliškas — 1,445.
W. G. E. S.
įvairiems chorams užpildy
ti programą. Tuo chorai y- Kasdien nuo 8:45 v. ryto
RCM
iki 9:15 vai. ryto.
‘THAT LITTLE GAME”I ra paskatinami energingiau
dirbti, suteikiama jiems ūSubatomis nuo 8:30
Ho-h see,
sajihs
AT L EAST
KOH2
T>OMT GET
■OVSCooOAGE^'.
’
i po ir noro ir toliau moky
Y'HtP.TEEN
iki 9:15 vai. ryto.
VME got sv*
First -to get r\c*
CARD5
.
YOo'lu LEAflN IM
CEKTS
tis
lietuvių
liaudies
dainų,
OF M-V OF MIS CARtiS.'
Taipgi Pirmadieniais
\T'S GoNHA COST
A COOpiĄ SEARS- Po - BO Į o tūkstančiai radio klausy
\AJE FACM PAY MtfA
,—
You CANT
7 tą vai. vakare.
nice TO bE SHOUIK
Ton. The CAnos vyE Holo. uet’S see, tojų
gėrisi
lietuvių
liaudies
Au\WĄY5 LOSE»
W\N&,
A
CLUEPH
,
tfoų> TOO COUUO
Į Pic-Tune CAPDS AHO TEN
LOO« vMMAT
Tess, K SEYEN
ir kompozitorių kūrybos
Išgirskite Vėliausias Žinias —
i GPotS CoST You TEK TųSO
Ano a mine , You'o HME,
Muziką. — ir kitus įdomius Pra
CHtPS AFlEce , TBE
gražumu.
Ne
vienas
gauna
nešimus viršminėtu laiku.
F»FTY St* CENTS! GOT iF'fou'b
couub a Ase
PEŠT AT FACE WAui)E .
\
HouY
SmdKES;
daugiau
pajėgų
tęsti
lietu

HAVE
You VAAMENT MAMY
Ž0H6 MAHO of RVM
OH YHtS
\
CAttfcS LEPTvybės darbą, o taip pat ir
IS ENou&H Eon me.
nutaustantiems
įžiebiama
\ASO Yoča 0.CEHH
lietuviškumo dvasios kibirk
* oh that Mirte,
r
,TeH AMFSACV
WHOLESALE
štėlė.
mYfen 1
VruEnę
Kovo 22 d. girdėjome Bu
LIQUOB
driko programoje Šv. Jurgio
ĮSTAIGA
parapijos merginų antifonalinį chorą, vadovaujamą
I
I»ve«n|*n»
kompozitoriaus Antano Po
po Ha.
ciaus. Antifonalinis choras
(klrajo
sudainavo astuonias gra
žias, harmoningas liaudies
REM^rro
dainas. Chcras, kaip ir vi
A i V- IŲ
suomet pasirodė labai pui *. KANTKR. ■»». Ei
M
kiai.
MUTUAL LIQUOR OO.
Taip pat Budriko vyrų
4707 S. Halsted St
TU imi'l,rTAR11 NU
duetas sudainavo keletą liau

Bendroji
šv. Komunija

dies dainų.

Sophie Barčus

Klausytojas

ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILŲ IK KOL .IV •>'»< liALIMA «.\l III
(iereMMbi Rūšie* Anglys Galinamos Tik Iš Tobiitc-nių VaL-tiJų.

Iš vidurinės Azijos, iš
Sibiro gavo kun. J. Prunskis telegramą, kurioje pranešama, kad jo motina ir
dėdė kun. Petras Prunskis
yra gyvi, kad už paskutinį
jiems siųstą 100 dolerių ga
vo 520 rublių. Kaip žinome,
kun. Prunskio tėvus ir ne
mažai kitų giminių bolše
vikai yra išvežę iš Lietuvos
į Sibirą.

Budriko radio
programos
pasiklausius

Pasirinkti ir Prisipirkti
Geresnės Rūšies Anglis

n ADA D

A 11/ A ę

PRII’tLDYKlT SAVO SANDELI t’S U SIŪLANČIO PASIRINKIMO:
AVFST VlrttitNlA Pu aliontas M.ne Kun, Iš

$8.50

gerų inutnų, linui; dulkių išinila. Perka.it 5
tunus arha daug au. už tuną ...........
Smulki-sul yra daug pgeni.
BIACK RANO I-V M I- anglys, už
tunų
...........................................................................

pirritoi.Ei

cinus kkrvice

(Sales

Taksai

yra

m

carbon

$10.50
$11.00

ekstra)

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

pelnė dar 6 naujus narius,
Verbų sekmadienį bendrai
visi nariai eis prie šv. Ko
munijos 8 vai. šv. Mišiose
Po visam parap. salėje bus
bendri pusryčiai.
Šv. Vardo draugijos na
riai rūpinasi, kad įtraukti
dr-jon kuo daugiausia vy
rų. gyvenančių Brighton
Parke, ir išvystyti didesnį
veikimą katalikiškoje lietu
viškoje dirvoje.

darbavimą tikietų pardavime.
Ačiū visiems, kurie kokiu
nors būdu prisidėjo prie pra
mogos pasisekimo.

Komisija: E. Stanevičie
nė, A. Auksutienė.

MAKE
EVEKY ,
PAY DAY

Namiškis

BONO DAY

Nuoširdžiai ačiū
Bridgeport. — Rengta
“bunco party” dr-stės Šv.
Onos, kovo 15 d., parapijos
mažoje salėj auksinio para
pijos jubiliejaus minėjimo
reikalams, pavyko. Liko gra
žaus pelno.
Širdingiausiai ačiū prela
tui M. L. Krušui, narėms,
kurios aukojo dovanas, sve
čiams už atsilankymą, na
rei A. Vinckienei už pasi- i

List e n to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Satnrday, 1 to 2 P. M.

STATION
IBM

WH!P

(Te* •<

Mat)

WOLK STIUIO
1341 Wesl 33* Street

COMP’.FTE
ADVANCED PHOTOGRAPHY

IŠMEST POSS1RI.K PRICES

PI1ON'- LAF\VETTF 26*7

MUZIKOS INSTRUMENTŲ
lllJNVUaS VKIAVaUVdSI
X
>♦
-ISJLV IKVI-ZIIAM 3J.VS3 SJf
LANKYTI i Al CSŲ SPECIALI

Indelių Barabauų. mažų Barauauų, "lunable loji Toms” pritai
komi pne vlsoHių Barabanų se
tų, greiti pediniai 'Cymbois" Ir
• Cyinuol Ho'ders” kur tik reika
lingi, ”Hi-Poy after beat Pėdais”
benams 1? orkestroms, Trūbos,
darinėta:, Suxaphonal, Trombo
nai ”st*ndard'' išdirbysčlų, Smuikos, Cenos. StrOniniai Basai, Guitaral, Banjoa, strunų. Ir "cases”,
"m'/uth pievos", "mule reeda", Ir
muzikos stoviklSs.
Pilnas pasi
rinkimas smuikoms siničėlų Ir
"cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių įšdirbysčlu pnonografus ar jų dalis.
A. B .C. 1IRUMMKR8 SERVICE
914 Alazvvell Street, Ciilcago

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM 8BT8 — Pž
LOR 8ET8 — BEDROOM 81__
— KLOS — KADIŲS — 1UBF
miOUlAIORŠ — toAHHERS —
•&ANOKL8 — 8TOVK8.

*11 8arfa«IIy *4v«rtMafl lan

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenr
Telefonai REPUBUC 0091

NEMCRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKftS LI15TUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FIARGUTIY
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintžlia Ir StnagiaufliAS
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS I vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.

V/HFC-1450 kil.
6755 So. IVestem Avenue
Phone: GROvehUl 2242

—--------------

—■ '

'»■

—

■ICBII

"WĮ
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Chicaga Pasirengusi Bombardavimui
Kas įvyktų, jei priešo bombanešiai
atakuotų Chicagą

NAUJOS VEDYBOS

Banditai užvakar nužudė studentą

mu

MOTERIS RADO JĮ SUKRITUSI ANT GRINDŲ

X “Draugo” velykinis nu
nuvežtas į Michael Reese li
meris jau ruošiamas spau
goninę tuojau mirė.
dai. Jis bus pilnas velykinių
Buletenis. — Mūsų kovos įrankiams,
$18,000 radio
Morton Patinkin tarnavo
straipsnių; žinių, kokiuose
orlaiviai nuvijo priešo bom- įrengimui ir $21,500 telefopinigų keitimo įstaigoje, kukraštuose kokie yra velybanešius. Viena bomba iš- nui, šviesai, šilumai ir tranrį randasi 3632 So. Ashland
kiški papročiai ir iš viso
sprogdino kanalizaciją tarp sportacijai.
avė. Kai į šią įstaigą atėjo
pasaulio. Numeris bus padi
Claredon ir Sheridon. Sunai
ponia F. Petze, 1620 West dintas. Biznieriai, profesio
kinta vandatiekio ir gaso
Tubelienė pardavinės 38th str. keisti pinigų, ji nalai jau dabar gali siųsti
vamzdžiai, elektros ir tele Lietuviai dvynukai
išgirdo balsą: “eikite gelbė sveikinimus savo kostume
fono laidai. Keturi pastatai
ti, aš guliu ant grindų”. riams.
Velykų ženklus
padegti ir gaisras plečiasi. Amerikos aviacijoj
Mirusio Lietuvos ministe- Moteris pamatė jaunuolį per
X Cicero “Draugo” išne
Dabartiniu laiku Australi
rio pirmininko Tūbelio žmo-i kritusį ant grindų ir iš žaizKanalizacijos superinten jon išvyko sergt. Juozas
na, kuri šiuo metu yra Chi- dų tekėjo kraujas. Prie jo šiotojas jau pradėjo lanky
ir
dentas Thomas D. Garry pa Noreika, 421 West 33rd
cagoje ir gyvena pas prezi šono gulėjo užtaisytas brau- ti kolonijos biznierius
rinkti
kostumeriams
sveiki

reiškė, jog Chicagos viešųjų Place, kuris kartu su savo
dentą Smetoną, 2300 West kininkas, bet neiššautas.
nimus į velykinį “Draugo’
darbų departamentas yra dvyniu broliu Frank įstojo
109th Street, pasisiūlė padė
Tuojau buvo
pranešta numerį, kuris išeis padidin
pasirengęs bet kuriuo mo aviacijom Jie abu kurį laiką
ti išplatinti Velykų ženklus, Brighton Park policijai. Sutas, paįvairintas, su dauge
mentu skubiai sutvarkyti buvo vienoje stovykloje,
už kuriuos gautos pajamos’• žeistasis buvo nugabentas į liu paveikslų ir pasiskaity
panašias situacijas, jei prie Camp Robertą, California,
skiriamos luošų vaikų gydy- ligoninę, kur jis prieš mirtį mų. Visi biznieriai duoda
šo bombanešiai atakuotų bet dabar vienas Australi
mui.
, pareiškė, kad 3 plėšikai jį sveikinimus brangių švenčių
Chicagą.
joj, o kitas tebėra CaliforLietuvoje p. Tubelienė bu- apiplėšė, o vienas iš jų į jį proga.
nijoj. Abu broliai yra ser
vo Motinos ir Vaiko Globos ' šovė.
žantai.
X Vyskupui O’Brien at
draugijos globėja ir tarptau- I
, .x.
nės Luošiems Vaikams Glo-’ Plmgų kel?m° ,8.ta,ga p0? velykyje Šv. Jurgio bažny
Garry pareiškia, jog tiks Broliai Noreikos prieš
boti draugijos, Lietuvos liciJai pranese'. kad
prles čioje šventinant USA
lesniam veikimui visiems išvykdami aviacijon gyveno
ir
pas
savo
tetą
Mrs.
C.
A.
skyriaus narė.
|
!s‘alS°3 ba™ n»- Lietuvos vėliavas, taip pat
departamento automobiliams
("Draugas” Acme telephoto*
421
West
33rd
Place.
Velykų ženklus galima «a^“U $1’600 lr selfe buv0 įsteigiant skydą (lentą), ku
įrengti radio priimtuvus ir
Pagarsėjusi kino artistė Hedy Lamarr ir George
siųstuvus, kad jie skubiai
rioje bus surašyti parapijos
gauti iš Illinois skyriaus $9.00.
Montgomery, kuris paskutiniuoju laiku staiga iškilo
‘galėtų prisišaukti policijos
Tarsi kokia p’ėšimų ban jaunuoliai, pašaukti, ar sa
raštinėj, 35 East Wacker
artistų tarpe. Paskutiniosiomis dienomis paskelbta jų
17,900 Illinois
pagalbos.
ga užliejo Chieago pinigų vanoriai išvykę, karinėn tar
Drive.
sužieduotuvės. Vedybų diena nepaskirta, bet sakoma
Savo pranešime jis reikakeitimo įstaigas. Užvakar nybon, orkestras, vargo
ji bus netrukus.
darbininku
gavo
darbo
kalauja, kad jo departamen
taip pat vakare apiplėšė vie nams pritariant, grieš Ame
Federalio
darbo
biuro
ve

Apie kareivius kreiptis nas negras pinigų keitimo rikos ir Lietuvos himnus.
tui būtų paskirta $208,251
dėjas paskelbė, jog per va
Lipstickas ir
įstaigą, kuri randasi 201 E.
X K. Aukškalnis, sūnus
į Raudonąjį Kryžių
sario mėnesį 17,900 gyven
Garfield boulevard, negras “Draugo” agento Gary, Ind.,
megztinukai leista,
Pertvarkys namų
tojų gavo darbo.
Amerikoje Raudonojo Kry iš šios įstaigos pagrobė J. Aukškalnio dabar labai
Biuro vedėjas pareiškia,
žiaus Chicagos skyriaus pir $2,000.
“bizy” su rodymu filmos
bet ne kelnės
statybos nuostatus jog šiuo metu susidaręs di
mininkas paskelbė, jog vi
Karalius Karalių. Visos die
Chicagos miesto mayoras delis darbininkų pareikalavi
Kelly aukštesniosios mo siems drafto boardams pra nos yra prie 54th avenue ir \ nos ir vakarai iki Didžiojo
Bridgeporte, šv. Jurgio
Edward J. Kelly šiandie mas. Pasak jo, iki 1942 me lietuvių parapijos klebono kyklos mokinių streikas a- nešta, kad bet kokiais klau
19th street, Cicero. Prane- Ketvirtadienio yra užimti.
ėmėsi naujų žygių, kad bū tų pabaigos Jungtinių Vals prel. M. Krušo sumanymu sibaigė nusitęsęs tris valan simais apie pašauktuosius šama, jog šias dirbtuves nu
Bal. 2 d. paveikslai bus ro
tų galima patenkinti padi tybių darbo pajėgas turės surašomas pavardės tų vy das.
kariuomenėn vyrus ar jų šei pirko federalė vyriausybė. domi šv. Kazimiero parap.
dėjusį butų reikalavimą, są sudaryti 58 milijonai asme
Mokyklos vedėja Mrs. mas būtų kreipiamasi į Rau
rų, kurie dab3r tarnauja ka
Dirbtuvės jau perimtos lr bažnyčioj Chieago Heights.
rašyj 'su išsiplėtusia indus nų.
riuomenėje. Pavardės reikia Allen, pasitarimuose su donąjį Kryžių.
visas įrengimas ir mašineri
X B. J. Lindai ir Lars
trija.
pranešti žodžiu ar raštu į streikuojančių studentų ats šis Raudonojo Kryžiaus ja perleista Harvester kom Nordskog, nupirko Crane
Statybo komisija
savo
parapijos ofisą. Geriausiai tovais, pareiškė niekados karo ir laivyno departamen- panijai nuomos keliu. Už
Coal Co., adresu 5332 So.
specialiam susirinkime turės Aviacijos susisiekimas ateinant atsinešti jų rašytą nebuvusi nusistačiusi prieš tas, kuris yra 616 South šias dirbtuves vyriausybė
Dong Avė. nuo lietuvio Fr.
mergaičių lūpų dažymą ir ji Michigan Avenue, yra pasiperžiūrėti ir
pertvarkyti
laišką,
nes
svarbu
pavardės
sumokėjo
$120,000.
su Alaska ...
Rudgalvio. Kompanija yra
prieš( rengęs patarnauti visaįs
ankstesniuosius
statybos
,
tiksliai užrašyti. Tas svarbu nesanti nusistačiusi
pasiryžusi nuoširdžiai pa«C.v.les aviacijos sluogokad
bus įamžinto3 megztinukus,
bet mergai- klausimais apie kareivius ir
nuostatus, kad palengvintų
niai praneša, jog Trans-Ca- įrašant bažnyčioje iškabin tems dėvėti vyriškus rūbus jų šeimas ir sušelpti lęarei- Paskubėkite UŽsisa-' t"““1* lietuviams. Nauji
naujų namų statybą.
savininkai pataria kuo greivių šeimas.
Pasak mayoro, netrukus nada Air Line planuoja pra toje lentoje. Už juos bus lai nebus leidžiama.
kyti anglių žiemai čiausia pirkti anglis sekan
Savo pareiškime studen
Chicagai gali prireikti apie tęsti savo susisiekimą tie- komos pamaldos, bus prisisioginai tarp Jungtinių ValMažesniesiems
vartoto čiai žiemai.
28,000
----- ar 33,000
------- naujų na-,
..
, . ., ,
.menama žuvusieji fronte. tai tvirtino, jog ji cenzūra
jams savo proklamacijoj
X Stefanija Smardack,
mų, kad galėtų aprūpinti stYbllb Kanados ir A s os. Kag dar neužragg pašauktų vusi mokyklos laikraštėlį, Harvester išnuomavo
bet
vedėja
pabrėžė
ji
nieka

padidėjusį darbininkų akai-|, Kompanija.t.aip pat tikiai’' kariuomenėn vyrų, neatide
Illinois gubernatorius Green Bruno Smardack motina,
dirbtuvę
Ciceroj
kad
iki
gegužės
pirmos
die

dos
necenzūravusi
ir
nema

šiandien pabarė ateinančiai mirė praeitąpirmadienį,
čių.
darni tai padarykite.
nos bus sudaryta kasdieni Šv. Jurgio lietuvių para nanti cenzūruoti.
Netrukus
International žiemai anglių užsisakyti Bruno Smardack yra lietu
nis keleivinių orlaivių ir oro pijoje registracija vyrų, išė
Pagaliau moksleiviai pri Harvester kompanija pradės kaip galima greičiau.
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Marąuette Park. — Gimi dienį parapijos salėn susi
lavona iš kanalo ištraukti.
“Draugas.”
mo Šv. Panelės parapijos kraustys su visais savo pa
choras išpildys religinį kon būklais: Musolinis, Hitleris,
certą Verbų sekmadienį, 3 Stalinas. Hirochito ir Liuci,
.
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je. Po koncerto bus pamoks šoks mirties šokį. Visi ruoš
las, kurį pasakys kun. A., kitės juos pamatyti. Per
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Martin Patinkin, 21 m.,
teisių studentas pinigų kei
timo įstaigoje, kurioje jis
tarnavo, užvakar banditų
buvo sunkiai sužeistas ir
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Sekmadienį, Kovo (March) 29-tq dieną, 1942 metais
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DARIAUS - GIRĖNO SALĖJE 4416 So. Western Avenue
Rengia: — Brighton Park Lietuvių 12-tojo VVardo Demokratų Kliūbas.
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Acme

teiepuuto)

J. W. Barriger (dešinėj), federalis svarbaus Toledo,
Peoria and Western geležinkelio tvarkytojas, ir George
Voelkner, jo padėjėjas, atvyksta į Peoria perimti gele
žinkelio tvarkymą, kurį perėmė vyriausybė Prezidento
Roosevelto įsakymu, kai nepavyko sulaikyti vykstantį
streiką.

kviečia visuomenę atsilan-, 1319 So. 50 Ct., Cicero, užkyti ir pasiklausyti gražių prenumeravo “Draugą” megiesmių.
K. S. tams savo mamytei. Kazi
mieras sako: “Neužilgo, gal,
žmogus, kurs prie visokio Dėdė Šamas pašauks į ka
darbo turi linksmą ūpą ii riuomenę, tai mamytė vie
džiugų veidą, tikrai laimės, na pasilikusi turės ' nors
nors kartais aplink būtų ‘Draugą’ pasiskaityti.” Ge
tamsu ir niūru.
ras sūnus.

