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K£ SAKO ŠEN. CAPPER
Federalinis senatorius A. 

Capper iš Kansas valstybės 
laikrašty Chicago Herald 
American pareiškia, kad 
šiandie Amerikoje didž au
si nacionalinės vienybės lai
mėti karą priešai yra profi 
teriai kontraktoriai (pelno 
grobėjai rangovai) ir rake- 
teriai darbininkų vadai. 
Anot senatoriaus, šie dvy 
nai yra visko grobėjai. Jei 
jų žygiai nebus kokiu nors 
būdu sustabdyti, jie šalyje 
išgriaus viską ir pačią žmo 
nių valdžią.

Kai šalies jauni vyrai vi
suose karo frontuose su at
kakliuoju priešu kariauja ir 
guldo savo galvas už Ame
rikos apsaugą, o jų tėvai ir 
motinos, taip pat namiškia 
ir visi kiti moka didelius 
taksus, profiteriai ir rakė 
teriai nevaržomai čia s au 
tėja ir su nieku nesiskaito. 
Vieni tunka išnaudodami 
visuomenę, kiti—išnaudoda
mi darbininkus.

e
FILIPINIEČIAI PUIKŪS 
KOVOTOJAI

šeštojo armijos korpuso 
naujas vadas maj. gen. 
George Grunert pareiškia, 
kad filipiniečiai yra puikūs 
kariautojai. Anot generolo, 
jie kaip už savo laisvę, taip 
už savo namus yra stačiai 
fanatiški kovotojai ir nebi
jo mirti. Kaip japonai, taip 
ir jie yra fatalistai, kurie 
iš mirties nieko nedaro.

Šiaurinę Luzon salos dalį 
apgyvenę keletas filipiniečių 
genčių, kaip tai igorotos. 
ifugaos, ilongotos ir kitos. 
Su jais negalima susikalbė
ti. Jie buriasi ginti savo 
laisvę, žemę ir namus. Ame 
rikiečiai kariai su jais su 
kalba tik ženklais. Ir nuo 
stabu, kad jie greitu laiku 
išmoksta vartoti įvairius 
ginklus ir amerikiečiams ne
paprastai ištikimi.

Japonai dažnai bijo sus 
durti su tais filipiniečiais 
kur raistuose. Nes jie ver 
čiau žus, bet priešui nepasi 
duos.

•

LUOKIS VISADOS 
BUS TOKSAI

Chicago Herald American 
p Hearst rašo:

Perkračius įvairius karo 
frontus randama, kad daly 
kai gana palankiai pažan 
giuoja Rusijoje—Rusijai.

Žinoma. Rusija nėra pil 
nutis sąjunginnkių valsty
bių partneris. Ji yra ašies 
pusimnkė.

Ji daro draugingas sutar
tis su Japonija—saugo Ja
poniją savo Sibiro pasieniu

Bet ji pakankama; pliekia 
Vokietiją savo europiniam 
pasieny ir tas yra mūsų nau 
dai.

62 JAPONU LAIVAI SUNAIKINTA
KONGRESE GINČAI 
DEL DIES KOMITETO

VVASHINGTON, kovo 31. 
— Vakar kongreso žemes 
niuose rūmuose turėta karš
ti ginčai dėl Dies komiteto 
paskelbtų naujų radimų, kai 
iškelta aikštėn apie ekono 
minės gerovės boardo nariu 
komunistiškas tendencijas . 
ir to boardo vyriausiojo eko 
nomiko Parmelee nudizmo ’ 
propaguotoją.

Kai kurie atstovai įverti 
no Dies komitetą, kad jis j 
atlieka didelius darbus vi
suomenės gerovei. Kaltino 
administraciją už tuos visas 
neamerikoniškus reiškinius 
Peikė viceprez:denfą Wal- 
lace, kurs denuncijavo kon- 
gresmaną Dies ir jo komite 
tą.

Kiti atstovai pasisakė rž 
administraciją, o atstovas 
J. F. O’Connor (dem. iš 
Mont.) stačiai pareiškė:

“Žinoma, mes turime ko 
munistus savo šaly. Bet jei 
jie šiandie kovoja bendru 
su mumis, jie neturi būti i 
ujami.”

JASPER, Texas, kovo 31. 
—Čia iš VVashingtono par 
vykęs Velykų švenčių atos
togoms kongresmanas Dies. 
žinomo jo vardu kongresi
nio komiteto pirmininkas 
kurį viceprezidentas Wal 
lace denuncijuoja, pareiš
kia, kad visoj šaly kyla gy 
ventojų reakcija prieš ko
munistus. Žmonės reikalau 
ja. kad į tuos komunistų re
voliucinių tendencijų žygius 
įsigilintų kongresas.

Dies sako, kad jo komite
to iškeliama aikštėn neame- 
rikoniškoji šalyje veikla 
nieko bendro neturi su karu.

Portugalija saugoja 
savo salas

LISABONA, kovo 31. — 
Dėl numatomų pavasarį ka 
ro frontuose ofensyvų, Por
tugalija siunčia daug:au ka 
riuomenės į savo Azorų ir 
Cape Verde salas sustiprin
ti ten savo pozicijas.
Portugalija

i
Portugalijos vyriaus y b ė 

yra nuomonės, kad ypač A 
zorų saloms yra pavojus. 
Šias salas strateginiais su- 
met:mais gali užimti sąjun
gininkai. Portugalai pasiry 
žę jas ginti.

Žinote, kad negalime per 
daug ko tikėtis iš Rusijos.

Luokis, kurs dažnai vaikš 
čioja ka p žmogus ne visa 
dos gali galvoti kaip žmo 
gus

Tačiau iki šio laiko vis
kas vyksta puikiai Rusijos 
vakariniam fronte.

SUIMTI JAP ONŲ LAKŪNAI

Suimtieji japonų aviatoriai pirmųjų atak ų metu ant Filipinų sostinės Man los.

LONDONAS. — Vokiečių 
karo laivų atakos prieš ly
dinius Amerikos ir Anglijos 
prekinius laivus į Murman 
ską su karo reikmenimis vi
siškai nepasisekė. Vienas 
vokiečių naikintuvas ir trys 
submarinai sugadinta. Nu
kentėjo ir du britų karo lai
vai. Jie tačiau be pagalbos 
grįžo į uostą.

Bataan gynėjai 
turi d?ug žuvies

IŠ BATAAN pusiasalio, 
Filipinai, kovo 31.—Japonų 
lakūnai per keletą paskuti
nių parų atakavo šį pusiasa

Amerikiečiai gynėjai sa 

ko, kad kai japonų svaido

mos bombos krinta pusiasa

lio pakrantėse—įlankos pu

sėje, tada turima pakanka

mai daug geros žuvies. Van
deny susprogdamos bombos 
primuša daug žuvų ir ban 
gos jas išneša į pakraščius, 
lį. Bet amerikiečių ir filipi
niečių kariuomenė visą lai 
ką nepalaužiama ir karei
viuose yra pakili dvasia.

Žinoma prancūzų Riom karo 
by!a nutraukiama; nebus atnaujinta

VICHY, Prancūzija kovo 
31.—Žinoma Riom karo by 
la, iškelta kai kuriems bu
vusiems aukšties ems Pran 
cūzijos valdininkams ry
šium su Prancūzijos žlugi
mu, kaip pranešta, balandžio 
2 dieną bus nutraukta iki 
bai. 15 dienos.

Kalbama, kad bylos nag
rinėjimas vargiai bus atnau
jintas, kadangi traukiami 
tieson vaidininkai sukilo 
kaltinti savo skundikus, da 
bartinius neokupuotos Pran 
cūzijos valdovus, ir patį 
maršalą Petain.

Sovietai pažangiuoja Leningrado 
fronte: vokiečiai veikia Murmanske

LONDONAS, kovo 31.— 
Šiandie vakarą iš Maskvos 
pranešta, kad raudonoji ar 
mija Leningrado fronte kar 
štai surėmusi ne tik vokie
čius, bet ir suomius. Ir sa
ko, kad sovietai daro pa
žangą.

Iš Maskvos per radiją 
praneša, kad Leningrado pa 
šonėje sovietų kariuomenė 
atėmusi iš vokiečių svarbią 
strateginę vietą. Kas ta vie 
ta, ar pozicija yra, nepasa
koma. Gal tai bus Šlusel-

Naciai areštuoja 
norvegų mokytojus

LONDONAS, kovo 31.— 
Norvegų telegrafų agentūra 
praneša, kad naciai okupuo- 
toj Norvegijoj areštavo dau
giau kaip 1,000 norvegų mo 
kytojų.

Tas yra ryšium su norve
gų sąjūdžiu prieš nacius 
okupantus.

Jei byla nebus atnaujinta, 
tai nėra žinoma, kas įvyk = 
su įkalintais baltinamais 
buvusiais valdininkais.

Kaltinamieji yra: buvu 
šieji premjerai Edouard 
Daladier ir Leon Blum, bu
vęs vyriausias kariuomenės 
vadas maršalas Ma irice 
Gamelin, buvęs oro minis- | 

tras Guy la Chambre ir Pier- 
re Jacomet, buvęs apsaugos j 

pramonių administratorius, i
Spėjama, kad bylos e;ga 

nepatenkinti Vokietijos na
ciai. Tad jų pastangomis 
tas viskas ir painiojama.

burgo tvirtovė ties Ladogo 
ežeru, nes sovietai senai bu
vo pasiryžę ją atsiimti.

Maskvoje pažymima, kad 
esąs didžiai svarbus sovietų 
laimėjimas.

Taip pat praneša, kad Ka- 
linin fronte vokiečiai smar
kiai spaudžiami. Centriniam 
fronte, sako, vokiečiai iš
mušti iš keleto jų pozicijų 
Kitose fronto dalyse sovie
tai irgi gerai laimėję. Jiems 
tekęs dar ir nemažas karo 
grobis.

BERLYNAS, kovo 31.— 
Vokiečių vyriausioji vado
vybė praneša, kad Murman
sko fronte vykstančios 
smarkios vokiečių kautynės 
su sovietais. Čia spėjama, 
kad vokiečiai bando sov etus 
įveikti Murmanske ir tenai 
uždaryti iš Amerikos karo 
reikmenų pristatymą Sov. 
Rusijai.

Anot vokiečių, sovietai 
daug nukentėję Kerčio pu 
s asaly ir kitose fronto da
lyse.

Britai neteko naujo 
5,450 tonų laivo

LONDONAS, kovo 31.— 
Britų admiralitetas paskel 
bė, kad britai neteko 5,450 
tonų kruzerio Naiad, kurs 
vos 1939 meta’s buvo pas
tatytas. Kaip ir kur kruize- 
ris nuskendo, nepasakyta.
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Be to, daugiau kaip 59 japonų
koviniu lėktuvų numušta

Apie tai praneša pulk. Eubank, kurs 

vadovavo U. S. oro jėgoms Filipinuose

MELBOURNE, Australija, mai atlikta pr eš kovo 1 •’ 
kovo 31.—Amerikos pulk Kovo mėnesiu gi japo 
Eugene L. Eubank kurs dar daugiau nukentėjo nv 
vadovavo amerikiečių born amerikiečių kai kuriose Pa 
bonešių pajėgoms Filipinų cifiko salose ir Australijo" 
ir Javos kampanijose, šian- apylinkėse. Kovo mėnesį ja' 
dien apskaičiavo, kad jo va ponai šiame karo fronte ne 
dovaujami lakūnai iki kovo teko ore v’ršenybčs. Iš ‘r 
1 dienos orinėmis bombomis tai visa paveržė amerikie 
nuskandino, arba labai su- čiai lakūnai, padedami au~ 
gadino 16 japonų karo lai- tralų Lakūnų.
vų ir 46 transportus. Anot pulk. Eubaik, Fili-

Be to, pulkininkas parėks- pinuose ir Olandų Indijose 
kia, kad amerikiečių bom amerikiečiai lakūna: mažai 
bonešiai tikrai daugiau kaip nukentėjo. Ir medžiaginiai
50 japonų kovinių lėktuvų nuostoliai buvo maži. Per 
sunaikino ore ir didelę dau visą kampaniją Filipinuose 
gybę kitų airportuose. prarasta tik du Amerikos

Tokie amerikiečių laimėji- bombonešiai.

Kiniečiai nukovė 5,000 japonų
atkakliose kautynėse Burmoje

CHUNGKING, Kinija, ko 
vo 31.—Iš vyriausios kinie- 

, čių karo stovyklos praneša, 
kad paskutinėmis dienomis 
įvykusiose kiniečių su japo
nais kautynėse Toungoo a- 
pylinkėse, centrinėj Burmoj, 
daug:au kaip 5,000 japonų 
nukauta. Tas įvyko kairia 
jam britų fronto centre. Ta 
čiau dešiniajam karo fronto 
sparne japonai daro pažan
gą. Patys britai tai pripa
žįsta. Japonai keliais ky-

JAPONAI ATAKAVO 
U. S. LIGONINE

VVASHINGTON, kovo 31. 
—Karo departamentui pra 
nešta, kad japonai lakūnai 
vakar bombardavo (ameri
kiečių bazinę ligoninę Ba
taan pusiasaly, Filipinuose

Tenai ta ligoninė buvo 
aiškai nužymėta ir iki šian 
die japonų lakūnai jos ne 
kliudė. Sukelti kai kurie 
nuostoliai.

iI

Sutorpeduotas U. S. 
į prekybinis laivas

MIAMI, Fla., kovo 31. — 
Atvykus čia išvaduotiems 

i jūreiviams patirta, kad
! ašies submarinai Atlantike 

Amerikos pakraščiuose, su- 
torpedavo U. S. prekinį lai 
vą. Be to dar sutorpeduotas 
ir vienas britų tankeris. Su

j britų laivu trys jūreiviai 

žuvo. o su amerikonišku — 
vienas

SUPAŽINDINKITE KITUS 
I SU DIEN R. “DRAUGU”

liais veržiasi priekyn ir bri
tai neturi galimumų priešą 
palaužti.

Toungoo apylinkėse japo
nų žygiai kiek suturėti po 
kruvinų kautynių, per ku
rias jie tikrai labai nuken
tėję. Bet mažesnieji susirė
mimai nenutraukiami. Ma
tyt, japonai sutraukia dau
giau savo pajėgų ir baidys 
sukelti naujas plataus apė- 
mio atakas prieš kiniečus 
ir britus.

CHUNGKING, Kinija — 
Kinijos vyriausybė kreipės 
A'atikanan pasiūlydama pa
sikeisti diplomatiniais at
stovais ir gavo palankų 
Šventojo Sosto atsakymą, 

i (Japonija specialiu savo 
(pasiuntiniu Vatikanui pas 
I kyrė Ken Harada).

MEXICO CITY—Bus pa 
skirta Meksikos karinė m‘- 

j sija, kuri vyks j U. S. pirkt 

i karo reikmenų.

Submarinai visai 
Amerikai gresia

VVASHINGTON, kovo 31 
;—Tarpamerikoniško saugu 
mo boardo sesijoje laivyno 
departamento sekretorius F 
Knox pareiškė, kad priešo 
submarinai gresia ne tik 
J. A. Valstybių, bet ir kitų
Amerikos respublikų pak 
rantėms. Tad prieš tuos 
submarinus, sakė sekreto
rius. reikia imtis kuo gr ež- 
čiausių priemonių. Ir tai ne 
tik Atlante, bet ir Pacifike



O K A II O A M

IS MŪSŲ PADANGES
namu liko 

be stogų

nienė; 5 — Jonas Dimša; 6 nansų raštininkė M. Šriup- kus pranešė, kad svetainėj Kass, A. Sudeikienė, O. Rač- sugeba darbuotis
— Jonas Bardauskas; 7 — šiene, ne3 laikas jai nelei-; randasi Maneikų šeima, ku kauskienė, A. Kušleikaitė, bės id-'joms.
Petras Fabijonaitis; 8 — džia j centro mitingus at- ri aukoja $1,00(100. Perėjus K. Serevičienė, H. Kuš'.eika. Valio Labd. Sųj. !

Z. vykti. Jos vieton finansų per svetainę aukų surinkta A. Gudinskas, A. Snarskie-
raštininku išrinktas Jonas virš $156.00. Kadangi šis nė, M. Staršelskienė, B. A-_______________________
Dimša. Iždo globėjais iš- bankietas buvo rengtas tiks- lužienė, A. Tervain s, O. Ne AliUihAl.-u
rinkti Elena Širvinskienė ir lu kartu ir įteikti garbės munienė, U. Laurinienė, E.
B. Nenartonis. požymius — d plomus tiems Benaitienė, J. Jesulaitienė,

Beje, šiame susirinkime garbės nariams, kurie au-i K. Martinkienė, J. VVain, A.
eilė,

abdary-

n-tmai IXa marus. vakaram?. Narių t i-Daug naiTIŲ liko ri apie 7()0 Dabartiniu lai

ku daug rašos ir jaun mo.
Metinės klubo pajamos

Philadelphia, Pa. — Nak siekiu virš $42,000. Praeitą Viešoji r nkliava
tį iš kovo 21 į 22 d. užėjo metų 15 mirusių narių po Kotryna Sriubienė, A. Va 
didelė viesulą su lietum, ku

20 minutų. Žmo ....... w ..... ncse Kaa laouanų o Kuopa, rengįmo reikalai. giau. Kun. A. Linkus įteikė i P. Doveikienė, M. Stankie
nes sūkio is miego pilni vyrui išmokama puse jo po- CicerO) vi3U rįmtumu ren- Sugirinkį dė jun diplomus sekantiems: A. K.!nė, P. Karklelis, O. Petraus-
isgą^cia Daugelis net nu- miltines. Tok i, pomirtinių giasį prie viešosios rinklia-i A Valančius* raš Maneikai, O. Raimaviėienei. kienė, B. Dainausk enė, K.
ne, kad čia kas nors deda praeitą metą išmokėta viso V,.)S cicero miesto gatvėse ^0S pirm' A ValanClus> ras . . .

1 T- rZ VJS clcero miesto gatvėse n TnoraripnA Ih D- Bartkienei, M. Petrosai- Petkeliene, L. Petkelis, 5.si ryšium su karu. Krautu- $375.00. t. „ uinatn u , omnaavo u. jaspariene. ld, . I t . , _
... , . , dlpa r^.g Day. Miesto le< | į61 j p Schultz. P. B rbi- Navickas (Ward), P. Bu

vių iškabos bildėjo, stangai Klūbas kasmet surengia (jirriai ?au gauti Pasirinkti I
braškėjo, namai siūbavo, o piknikus, balius. Kas sek- ir diena, būtent gegužės mė ! Dgf (HMC l-ITtOSIOS 
silpnesni ir gerokai nuken madienio vakarą esti savy- 24 d I .
tėjo. Daug namų paliko be bės sueigos vien tik na-, * cicenečiui nuoširdžiai pra kllOJlOS bdflkietį 
stogų, krautuvių langų. Vie riams. Kitomis dienomis šė labdarių kuopų Chicagoj. ' 
no lietuvio prie VVharton ir (penktadenių ir šešetadie- kad jog ateitų j talką šiai
Sekin St. namo stogą su vi- nių vakarais) narys į suei rinkliavai pravesti. Jei no-
som gegnėm nuvertė ir sker- gą ,gali atsivesti ir savo rima lablau išnaudotl tą
sai gatves užkorė ant kito draugus, drauges. progą, ciceriečių rinkikių ne
namo. Kito lietuvio prie 
VVharton
Ave. namą pusiau pakėlė

Elena Širvinskienė; 10 
Gedvilas; 23 — B. Nenar 
tonis.

kp
liap.

WHITNEY E. TARUTIS
mirt.nė3 išmokėta $4,9o6.00. ianč us ir J. Motekaitis pra- aptarta ir prie vajaus prisi- kojo šimtą dolerių ar dau-( Rakauskas, M. Laukaitieni 

ei mirs a nario žmona, tai nešė, kad labdarių 3 kuopa, rengįmo reikalai. eriau. Kun. A Linkus iteikė i P. Doveikienė. M. Stankų

Visas Phlla- Sėtuvių jau užtenka. Reikia, kad chica- skaitlingas būrvs
ir Moyamensing, nimig kviečiamas įsįrašyti gietės pagelbėtų. Dėl to jos

ADVOKATAS

CENTUINIH OKIHAR 
31 SS SO. HALSTED SI

( Uetuvly Aurtltnrl]<>)*> i 
'AIANUOH Nuo 1-moa iki , to* 

»<l vak
Tel. CALumal 6877 

134 NO. LA SALLE ST.,
Į lloom 2(114 Tel. State 7574

’ laitei, K. Zipraitei, V. Pa- j kenas, V. Petkus, O. Piktur- 
daginskui, U. Buividienei, j na, N. N., F. Venzelis, J.

Bacevičius, L. Butkevičienė. 

Jeigu kurių vardus per

M. Masiliūnienei, L, K. Pet- 

keliui, V, Doveikai, V. Ka-

Kovo 22 d. Šv. Kryžiaus tausk:enei, A. N. Jesulaiciui. klaidą įtalpinome, atsipra- 
parap. salėj įvyko tradicinė L Petkehūtė įstojo į gar-1 praneškite kp Valdy-
vajaus vakarienė, kurią su- bės nares, sumokėdama $50 b£Į. įr bug sutvarkyta. 
rengė Labd. Sąj. 1 kp. Town U. Zauberaitė $50.00. N. N.
of Lake. Į vakarienę atsi- $20.00. Po $10.00: P. Birbi- Garbe priklauso klebonu!

e. laite, M. Petrošaitė, P. Dor senelių prieglaudos pirm. 
čių, bičiulių ir prietelių, ku ša, T. Labuckienė, M. Pet- kun. A. Linkui už jo rupes- 
rie supranta prieglaudos "la, D. Bartkienė. | t^gumą ir pasišventimą
svarbumą ir reikalingumą. $6.00 M. Šveikauskas. sun *ame ar e> aiPgi n<-

, Vakarienę pagamino vieti- p« $5.00: J. Šaudvitienė, nuilstanciai visuomenes vei
nės kp. šeimininkės, pirm A- Mickeliūnas. F. Levickis, eJai ir P- P-ny. _
M. Sudeikienei vadovaujant M Juškienė, O. Pocaitė, J. kienei uz visą triūsą,

i ir veikėjams B. Cicėnams A.. Kiničmai, B. E. Navic-

į šį klūbą ir prašomos gegužės 24 die-
atskyrė nuo mūrinės dalies. _ ną rezervuoti kilniam labda.
bet visai nenuvertė. Sv. Ka- Rastines pilnos savanorių rybėg Cįceroje
zimiero parapijos klebonuos Neskaitant tų, kur.e esti rods, ir priminti čia nėra 
kieme išvertė medį is šak- Dėdės Šamo pašaukti į ka- reikalo, kad surinktos aukos 

rinę tarnybą, daug Jaunų bus įteiktos senelių prieg- 
Kurių namų viesulas nu- vyrij lįuosnoriai stoja į ka- laudai baigti statyti, 

verte stogus, lietus gyven i riuomenę 2nd ir Chesnut chicagieėiai šiemet žada
tojams padarė aug nuosto gt registracijos ofisas kas- daugiau pagelbėti ei- Pasisotinus, kp. pirm. M ' Čepulienė, yj q Jesulaitis,
nų. Is miego prikelti <lau-djen pilnas ]aunų vyrų Ki ceriečiams vešoJoj rink,ia. Sudeikienė pasveikino visus D ,]ų svelWnlmai 
gelis nežinojo nei kaip gel-,, iSstovėję eilėjc vakare VOJ. negu pernai. Pernai, be- atsilankusius ir perstatė aukos. Sv Vardo dr Ja per

turi grįžti namo nepasiekę rO(j9 nė viena chicagietė ne- kleb. kun. A. Linkų vaka

gausiai aukojant. kai, F. Gudžiūnas.
Po $2.00: C. Strupas, J. i

ir

kad i

LIETU V lb DAKiAKAN

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius

atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St*
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠALKITE:
VAROS S0HM

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKO&iŪNAS
bėtis.

rui vadovauti. Senelių prieg 
laudos statybos pirm. kun.

Lietuvių Pašalpinis Klū- priešo. Tokiu pasiryžimu Statybos ir ūkio reikalai a. Linkus papasakojo žinių 
bas turi puikius nuosavus karas tikrai bus laimėtas. 1 Kun- A. Linkus, prieglau- apįe statymo eigą. Namas 
kambarius, sales susirinki-j K. Dryža dai statyti komiteto pirmi- jau pastatytas iš lauko pu-

ninkas, raportavo susirinki- sės, puikus moderniškas pa-

Lietuvių Pašaipi nis 

Klūbas

vald ninko. Visi dega ūpu atvyko į pagalbą. 
— ginti savo kraštą nuo

| DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ket\ įrtadiemaia 
Šv. Pranciškos Rymietės dr- j „• penkiadieniais
ja — $10.00; Šv. Kryžiaus Valandos: 10-12 r\te, 2-o, 7 9 I’. M.

__  S1O. 3147 S. Halsted St., Ch.cag-
P11 mad lemais, Trečiadieniais

pirm. P. Kilmitz — $25.00;

%

LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Ma- 
tukaitis, vice pirmininkai: Ona Jaspariene, raštinin

kė; Jonas Dimša, finansų raštininkas.

parap. moterų dr-ja — $10; 
Šv. Agotos moterų ir merg. 
dr-ja — $10.00; Moterų Są- 
gos 21 kp. — $5.00; Šv. Kry
žiaus mokyklos mokiniai — 
$3.00.

Po $1.00 aukojo sekanti:

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — š popiet,

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais Lik 2-1 

Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 59G9

mui apie tai, kokia pažan, gaj §ių laikų reikalavimus, 
ga statyboje padaryta. Mū Kvietė visus sulyg išgalės 
ro darbas yra baigtas, bet prisidėti auka ir darbu kuo
vidus įrengti trukdosi dėl pų parengtuose. Po įžan-’ ku„ A ' j K
lesų stokos. Kaip greit bus ginės kainos, perstatė Mo , • E Wįlk N N o L
surinkta reikalinga pinigų terų Sąj. 21 kp. chorą, ku i E j
suma, taip greit bus tęsia- rįs sudainavo keletą puikių
mi statybos darbai. liaudies dainelių. Po to se ;__________ __________________

Ūkio vedėjas Antanas Ba- kė vyrų sikstetas. Solo dai-
cevičius papasakojo, kaip navo J. Pikturnaitė. Ši jau- 
tvarkosi ūkis, kokie patai- na dainininkė turi malonų

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WAL1ER J. PHILLIPS

LABDARIU VEIKLA IŠSIJUDINA
symai ir įrengimai yra bū- balselį ir gražiai dainavo. 

Nauji garbės nariai. - Vieša rinkliava Cicero) tinai reikalingi. Būtinai rei- Pianu solo paskambino L.1
„ . . ■ -i • •II’ i\ • ■ ■ kia statyti pieninę, įsigyti Petkelytė, Šv. K. akad. mo-Kdlp tY3rkOSI Ūkio roik^lldi. ” PriSirenęjinri85 keletą reikalingų mašinų, kine. Solo galingu balsu aai-j 
■ y • u /i\ «■ \ IV Susirinkimas pasiūlymams navo P. Gudas. Duetą J. O. Į

{MG YdiniKŲ \U6C0rdll0n/ l/ionos. įr rekomendacijoms pritarė. Norkai, piano akompanavo

Praėjusį trečiadienį šv. dos namus ir juose priglaus- Praėjusį mėnesį ūky įeigų visiems programo dalyviams 
Kryžiaus parap. salėj buvo ti vargstančius lietuvius se iš m«90s ir kiaušinių O. Metrikienė. Patrijoušką,
labai gausingas ir labai gy I nelius. ibuv« keletas šimtlJ do^rių. gyvą kalbą pasakė 'Draugo'

vas Lietuvių Labdarių Są I , . .. . I Bendras įspūdis yra toks, red. L. Simutis.
Centro vadovybe ir visų; kad ūkis tvarkosi, moder- Nudžiugino visus atsilan- 

nizuojasi ir kai bus baigta kusius, kada kun. A. Lin-
jungos kuopų atstovų mė-i kuopų atstovaj isk|.t„H,. 8

nesinis susirinkimas, kurio,, r, , . ,,
dalyviai džiaugėsi naujais l^Uopos’ !,righton Pai?’ 1 r J pneghiuda, senelųi išlaiky- 

J J | kuopos. Town of Lake, i
laimėjimais ir veikimu kuo
pose.

Jonas D:mša, 5 T p. veikė
jas, pranešė 
garbės narį, būtent Domini 
ką ir Petronėlę Antanaičius, 
kurie įnešė sąjungon — se
nelių prieglaudai statyti 
$100.00. Pinigai čia pat pri 
duoti iždininkui kun. A. Lin 
kui.

portus nuoširdžiai džiaugė ba

si jų parengtų bankietu gra- Gegužės 30 d. 

žiais rezultatais. 8 kp. ju- 
gavęs nauJ4 bjjjejjnjs bankietas laimėjęs

mui bus didelė iš jo pagal-

Ofiso tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
Kaip kasmet, taip ir šie-

keliolika garbės narių, o 1- me^ Per Decoration Day 
mos kuopos bankiete gauta' ge£užės mėn. 30 d. Šv. Ka_ 1 ofiso vai.: i—3 ir 6—8:30 P. M 

Mankų iš p-ckdale. III., sta-'zimiero kapinėse bus rink- Trečiadieniais pagal sutartį, 
mbi auka — tūkstantis do liava prieglaudai. Šios rink-j 6958 So. Talman Ave.

lerių ir keli garbės nariai. liavos reikalai susirinkime
Susirinkimo dalyviai nesi į^uvo smulkmeniškai aptar 
gailėjo padėkos žodžių tųj^1-
kuopų veikėjams, kurių dė-' Kadangi tą pačią dieną

ka parengimai šauniai pa-1 Vytauto darže, po pamaldų
vyko ir labdarybė laimėjo | kap nėse, įvyksta didelis

rių, kurie gauti nuo naujų apie trejetą tūkstančių do- Labdarių Sąjungos pikni
garbės narių — Jurgio ir lerių. kas, dėl to tam tikslui su-
O»os Monkų ir Jurgio ir A- daryta komisija iš šių as-
palom ios Ogentų. menų: P. Fabijonaitis, A

pos, Dievo Apvaizdos par.,
Naujiesiems garbės

Kotryna Sriubienė, 3 kuo 
pos veikėja, centro iždinin 
kui įteikė pora šimtų dole

Dargia. Sriubas, B. Nenar-
na- |lilkviHė į rengiam, kuopos t()ni3 pjknj

narna susirinkimas išreiškė vakarienę kovo 29 d. Jinai ....
... ... v km darb ninkus organizuos

nuoširdžiausią padėką, nes išreiškė pasitikėjimą, kid

GYDYT0JA3 IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—» vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sn-dtarna.
2423 West Marųuette Rd.

DR. STB1K0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo fi iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

iiP mu izaimiA anka ntė . u . u viaOS kuopos, O restorane ' Office tel. YARda 4787j,e su aavo gausia auka ale ,„o parenglmu bus labiau bjznj tvarky Nln„ PROlp^ 1#M
JO tuo laiku, kuomet aukos įšiudintas 4-tosios kuopos ‘ \-----------------------------------------1 ti 8 tos kuopos geradares Tei. YARda 6921 

laimėta aukų veikėJ0<, i R«8 ; KENwood 5107.

I’apiklyta centro valdyba j DR. A. J. BERTASH
g j .uk lti reikalingą į Kuopų raportus išdavė: 1 Ligšiol dar nepilna buvo GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

nigų sumą, kad bū ų gali — m S ideikienė; 3 — K Labdarių Sąjungos centro Of)eo r<| . bqo 13. nQo g ^g-ao 
ma greičiau baigti prieglau Sriubienė; 4 — O. Aukškal-(valdyba. Be to, atsisakė fi 756 VVest 35th Street

\|udi
yra laba: reikalingos, k'r' veikimas ir 
tnet daroma didžiausių pas- prieglaudai.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI
> >ita« puik SJUų ■aaiL 
.aiuiul dauguiLll jk* ieladan.
■AujIu iou Jaa uiO(l«i uiaftia.ua!. 

•todb turi* r*irtjlmti (Uokai*
gai, m alk u.

M METAI PATYRIMO
.u-inaAiuir aAtum, karte pakallni 

rta* akla iiampiana.

Ot. John J. Smetana 
Or. J. J. Smetana, Jr

UK1OMKTR1MTAJ
L8U1 So. Ashland Aveniu 

kampu 18-to*
l'elefon** CANAL OftM — OlUępc* 

OFISO VALANDOS
k*adl«ft # 00 k. m. Iki 8.8# p. m 

Treč tr SeM: k. m. Iki
o m

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

Gi D i TO JAS Ui GUiLtunožko
215S VVest Cermak Kuad 

O i įso tel. GAN a! 284b
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
Bes.: 7004 So. FairDeld Avenue 

Res. tel-: HEMIock 31oO

Tel. YAKda 2246

UK. U. VEZELIS
4645 So. Asaland Avenue 

aru 47 th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki b vai. vak 

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PEI ER I. BRAZIS
OI D1TO4 Ad IR CUiRCiKOAa 

6767 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 liu 3 vak Vak 7 iki V 
NedėU&mxa pagal sutarti

Telefonas CA_Nal 4796

UK. rtlEK J. UAKIILUS
U1XJ X XUU2U> XK Luinu

1913 So. Halsted S t.
OFibO VAkukNOOb: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autai tį.
Sekuadiesiaia taipgi pagal sutarlį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIKURoAb 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern A\e.

Tek CANaI 7171 
N uo 8 vai. ryto iki 5 vai. Kasdien 

Ofiso Tel...................... V Lltg.ma 1880

DR. AL. RACKUS
GYOkiOJAA IK Ct>Xl*CuG.A>

1863 VVebt 36th Street 
ClOO.NlCS PRIIMA;

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS XK GhlKUUbne 

4729 So. Ashland Ave.
iZ-trou tūnos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ik

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 0 
vai. popiet n nuo i iki a:Ju .ai vak

Sekmad. uuo 10 iki 12 vai. ryto. i

Tek Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS: Į GYDYTOJAS IK orikuuuas

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Kamp. 15tOS gat. IF 4ottl CL 

nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir OFISO VALANDOS:
nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 t. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave.

Tek REPublic 7868

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
n pagal sutartį.

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
Tek Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK CHlKUKGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994 

Rez. tek PLAza 3200
V A LA N DOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak 
Nedeliouns uuo 10 ik. 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
(Liet uvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRgima 2421

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
i'UkalClAN AND aLROKON

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

240b We»t 63rd Street

TeL CANaI 0267
Res. tel.: PROspect 6659 Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. P. Z. ZALATORIS DR. EMILY V. KRUKAS DR STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ---------------- '

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS: |
Geriau su teisybe laimėti Nuo 2 ikl 4 lr nuo 6 ik, 8:30 v<It

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALAN'IMIS: 11 v. ryto iki 3 popini

• iki 0 vnl vnknr*

Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020

PHYSICIAN and SURGEON

3343 Su. Halsted Street

OFISO VALANDOS: 
Kandieii, Iškiriant Sekmadienius —
nuo 2 iki 4 v.il poi-l f Ir n 10 7 iki 

8.3 0 vai v u k a mirt.
Hok nia<l l<»n ia ir pagal mU'-IUi rl nuj.

priešininką, negu SU melu Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet

draugu. Dr. V. Kudirka ( Nedėliomis Pagal Sualtarim* i SKAITYKITE “DIiAli(J^r

uiaftia.ua
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DARBO ŽMONIŲ KOVA DĖL ŽEMES
Prunskis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rašo K

Didžioji žemės reforma

Pirmas žemės reformos į 
statymas — aprūpinti ka
riškius žeme buvo išleistas 
1920 m. rugpiūčio mėn. 3 
dieną. Jį pasirašė einąs pre
zidento pareigas A. Stul 
ginskis ir min. pirm. dr. K.

J.

Visokių atėjūnų ir ponų 
valdyta žemė perėjo į ran
kas, kurios ją dirba.

Nauji vėjai

Tačiau po tautininkų per 
i versmo įvyko permainų: 
'dvarų centruose pradėta pa
likti po 150 hektarų (vie-

Šiauliuose du
žydams ghetto

Šiauliuose įrengti du ghet 
to žydams. Vokiečių “Arbeit- 
sarnt” (darbo įstaiga) už
draudė (nuo Naujų Metų) 
samdyti darbams žydus, ku
rie iki to laiko dirbo kaipo 

Dabar kiekvie

Geru valgiu ir kinu 
vylioja jaunuolius

Padidintas bulvių 
laukas

CLASSIFIED
TKAIIE SCHOOLS

! šį pavasarį bulvių sodi
nimo plotą Lietuvoje numa-1

i tomą padidinti 25 nuoš. Ta- 
Vokiečiai yra pasinešę ga-j bulvės sėklai reikią pa

limai skubiau vokietinti Lie i 
i tuvos, I^atvijos ir Estijos 
jaunimą ir tam tikslui ra 
gina stoti į “darbo tarny-■
bą’’, bet ne savo šalyse, o1

Grinius. Jau iš to matyti, Jton Steig. Seimo nustatytos specialistai, cauai Hienvie- Vokietijos gilumoj. Lygiai 
kad šitam svarbiam reika-į norrnos gp hekt.). Be to dva nu atveJu reikėsią gauti mi-j įr kraštų darbininkai ver 

buojami į Vokietijos fabri-lui pritarė visos grupės — rininkams už nusavintą že- nėtos įstaigos sutikimą. To 
ir dešinieji ir kairieji pasi ,mę imta atlyginti sudarant kiems žydams atlyginimas 
rašė. su jnis specialius, atskirus i turi būti mokamas per šią

fsusitarimus. Nesiimu spręs ' įstaigą, o ne betarpiškai. 
Bet tai dar nebuvo galas: ^ėl kieno kaltės, bet čia Kiti žydai esą naudojami

1922 m. kovo 29 d. (lygiai, buvo nemažai piktnaudoji-, darbams pačiuose ghettuo 
prieš 20 metų) Steigiama- mo Turėjau valstybės kon- se-
sis Seimas išleido Didžio- trolėje pažįstamų tarnauto-1 

sios Žemės reformos įstaty-, jų kurie ateidami į “XX 
mą. Pagal jį dvarų centruo Amžiaus” redakciją su skaus j 
se tebuvo nusistatyta palik- mu dejuodavo, kaip į dva- 
ti 80 hektarų (apie 200 ake- _ rįnįnkų rankas vėl pereina 
rių). Tuo būdu į žemės Fon- mįškai, ir t. p., su skriauda 

valstybei ir visuomenei.

Bene ruošias bėgti, 
kad rūpinas plentais

kus. Per Vilniaus ir Kaune 
radijus kelis karius per die 
ną buvo skaitomas net pa- 

| ties Goeringo atsišaukimas, 

kuriame jis žada vykstan 
tiems į Vokietiją ir “gerą 

i valgį, kinų ir teatrų lan 
kymą” ir t.t.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

<lą, aprūpinimui bežemių ir 
mažažemių, gauta 717,201 
nektaras. Tuos plotus suda
rė tokios žemės: 20,484 hek 
tarai valdžios
žemių, 672,817

Per Kauno radiją ūkinin- 
I kai raginami vežti plentų 
J statybai ir jų išlaikymui 

J žvyrą, smėlį ir akmenis. Ne- 
! sant šiais laikais kitokių 

transporto priemonių, pata
riama vežti arkliais.

Paminklas
partizanams

sirūpinti patiems ūkinin 
kams, nes “dėl įvairių prie
žasčių” jų būsią galima įsi
vežti tiktai “ribotu mastu”.

Numatoma Nauja 
Kare Atmaina

MELBOURNE, Australija 
kovo 30.—Vietos kariniai 
stebėtojai randa, kad ame
rikiečiai ir australai lakū
nai jau gerokai apdaužė ja
ponams antausius ir dabar 
prasidės nauja šiame kare 
atmaina. Sąjungininkai grei 
tai pakils ofensyvon. Japo
nams teks tik gintis. Inici
atyva bus sąjungininkų pu 
sėje.

HKI.H WANTED- — VYRAI

i< ui :\ i i su \ i. i \ i Įi.lSI-. |>IIV
1 VS III k' JII 1 1) \ f M<t Ilk t* pilu.ii pri-
.sIl’lllTV Si et į |hi.> d i l «o

<’KI ST\VOOI>. 303 \\ Monroe

l:i: 11 \\ \’ s 11 \ i: i ■ i: \ 1 T< ».M VTIt"
ki.tti:i: n- < ipi:i: cn H:|l S. Tai|.k'i
M 1 1.1.1 M : M \i II IM IIANH ir
I l: \ M< 1 1 C \ M l\T< >. \ I

io y \oi i»s i i i « I KK < O.
2«.-.O \V Cm ure^s

LATHE HANDS
P.-ilsro įš.,1 į r-Litno l.ili.i i n t s t k i lurtioHO
<1 u buos. . .Ii- b h! 1 i i« "d- f. ns« ”
<ki i l»n 1 u rb:i į di« uoto is :ir n.i k t im is.

mii.i.s \<>\ n IV <’<».
41«(» l’nllcit flfl VseiHK'

ŠVIEŽIU DEŠRŲ 
KIMŠOJAI REIKALINGI

Kropk i lės ,pri«> lunploMiuiit Office

ARMOUR and COMPANY
•Kirti ir I’acki rs Vciiiir 
I \ l<»\ s l < M K Y \RI>S

U(ltlllM\k\l V lt \ ItlIKUIVil 
I ZDIKKII IIIIIII I s \l (. \sPrie YIhiiUU) UrfeiK.** !

Vvrol tnip 18 Ir 44 r-> • > )'»,,. .kinti
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Iš svetimo prakaito 
neaugins nei lašinių.

(majorato) i nei PiniKin'V 

hekt. nuo O momentas buvo baisus: 
dvarininkų konfiskuojama, iš vienos pusės bolševikai,
49,118 hekt. perimama iš iš kitos naciai, abeji su nau- 
žemės bankų, 1,502 hekt. jais bandymais ar pažadais 
konfiskuojama nuo bažny- pagerinti biednuomenės gy
čių. 3,280 hekt. konfiskuo- i venimą. Daugeliui buvo aiš- 
tieji nuo 1863 metų. Be to i ku, kad jau nebepakanka 
numatyta išskirstyti 1,260, j ankstybesnių reformų, —

000 hektarų kaimo žemių. Į-j kad Lietuva dabar privalo i dienos) 
domus vienas faktas. Stei turėti labai tobulą visuome-i700 atsitikimų. Mirtingumas 
giamajame Seime absoliučią j ninę (socialinę) santvarką, I siekia 8 nuoš. Nuo šiltinės 
daugumą sudarė katalikų jog įstengtų atsispirti prieš j mirė ir ligoninės gailestin- 
partijos, bet jos taip mylė- tykančias į laisvę atakas iš j goj i sesuo Emilija Taškū- 
jo darbo žmones, kad ii- baž- šalies. Tą, kas jaunosios1 nienė. Visos mokyklos uždą 
nytiniams ūkiams nedarė iš- krikščionių socialų grupės S rytos.

imties atimdami biednuome buvo svarstoma, teko suves-j ---------------------------
nei tą, kas buvo virš 80 hek- j vieną straipsnį, šaukian- 
tar9- tį naujos reformos, kuri ap

imtų žemės ūkį, miestą ir 
Darbo žmonės gauna žemę kapitalus. Tačiau... cenzūra 

Žemės reforma imta vyk mums užčiaupė burnas, 
dyti energingai. Iki 1927 m. Šiandien, prisimindami tą 
sausio 1 dienos jan buvo didžiąją Lietuvai besiku-
išdalinta 348,685 hektarai1 riant padarytąją žemės re-į________________________________
žemės 52,963 asmenims, tarp formą, mes drąsiai keliame ^os ir niekas neturės teisės 
kurių buvo 22,725 bežemiai, balsą visam pasauliui pa-, iš svetimo prakaito auginti 
18,492 mažažemiai, 4,196 a- reikšdami, kad naujai at-i^au lašinius ar pinigines.
matininkai, 7,550 padieniai kuriamoje Lietuvoje darbo1______________________________
darbininkai ar tarnai. žmonių teisės bus pagerb- ; SKAITYKITE “DRAUGĄ“

Dėmėtoji šiltinė 
Alytuje

l Alytuje susirgimų dėmė

tąja šiltine (iki sausio 12 
buvo užregistruota

- ivisuomene

Varžoma visokių 
daiktų gamyba

A. Panemunės 
lietuvius partizanus, kritu 
sius birželio mėn. sukilime, 
nutarė pagerbti pastatyda
ma jų kapuose paminklą —I WASHINGTON, kovo 31. 

koplytėlę. Pavasari bus pra —Karo gamybos boardas 
dėti darbai. Gausiomis au- (War Production Board) pa 
komis prie paminklo staty-1 skelbė visą eilę varžymų ci- 

mo prisideda tiek miestelio vilinių daiktų gamybai, 
gyventojai, tiek ir valsčiaus į Po gegužės 31 d. turi būt 
ūkininkai. ‘ nutraukta toliau įvairių

AIT( i\l \T|| • SI'RIAV MACIIIVI-: u.
I ‘ lu U \ T< > I: I \ I sii m tn.a >iu u La i n 4 | 
imtu n:it\rimo. taipgi T<M>I. ir Ulių 
IšUl IJI Ilu.l \ I. pa t \ re prie “jigs” - 
“Brangus” — “l i\t iires”. (b ra užmo
kestis.
1 VIRŠUMU’ I\c. ISOO \V. K<«w

A I T< ).\1 ' TR ' 
i • i: i: \t< iriai 
dirbti lira- Ii 
i'iu ilsios tiluos 
ir •'iivri t mu ",
< I11 I i. i i.

3231 HIST

i'RI AV MACHINE O- 
ir SĖT I R VYRAI — 
,V S m ašimi Aukš- 

A I vyra ms. M oi,a ma 
I Ūmiom is ar na I, I i ims

\li I SIKI I T

) SS.
COUNTY OE COOK )

baikumtis proviz.ijų anot Sekcijos
34-tos Illinois Jstutij Ibriant l’ri-
tn.i ry Kinkinių teisių, aš ši u o m i Ii Ci-
flijo. kini spalvų popieros. ku rl bus
v;i rtojiatua “priinarv” halo lutus ut-
ski roti is pu rt i jotus laike 1 ’rinia ry
H ink ii u ii ribose (’ounty of < ’ook, iš-
sk i riu i it miestus r.eruvn. < ‘ h i rago.
(’hieuiro Heights ir H:irv» •v. mies-
t eliiis »’ieero. Klnnvood 1 irk. Mor-
ton ( rovė. Skokie, Kuinmit ir Stiek-
noy. :i n t ro dien j. Kalain Ižo ( A pi ii)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotiniii Direktorius
AMBIJUANCF Dieną Ir NaktJ

-UUI.V07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

RmUIo ProlrramnB — 10 00 vai a n t ra Ub-nlo Ir fldlenln rytai* 
IA Stotim WHIP (1620), au P ftaltlmlvru.

14 d.. 1U-12 m., bus šikančiai:

Demokratų Partijos štlc-lai Mėlyna 
Kcpublikimi Partijos Kužava

LIPDl.IANT TAME. aš šilimui 
pasirašau ir a atspaudui! ju su ant
spaudu County of Cook šia 30-t:t 
iliont) Kovo, 1 TE! tu.

MICHAEL J. FLYNN 
County Clerk of 
Cook County, Illinois

HEI.P WANTED — MOTERYS
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Prio “single npodb” mušimi, ir taip
gi Of'E R A T E R K'>S prie guziko ir 
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tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs
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Put v rusins Aukse n usia mokestis.
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naminių elektrinių daiktų 
gamyba, kaip tai: toasterių 
laidynių, perkoliatorių, eiga 
rų ir cigarečių degtuvėlių, 
kilnojamų šildytuvų, skus- Į 
tuvų, plaukų džiovinimo 
aparatų ir eilė kitų.

Šių ir kitų naminių elek 
Bolševikų valdymt laikais triniU daiktų pramonė per 
apskrityje buvę apie 145,000 metus turėjo iki 60 milijonų

Kiek Panevėžio 
apskrity gyventojų

Pagal maisto korteles, 
Panevėžio apskrityje sure
gistruota 140.000 gyventojų.

ant , (SEAL)

VEITERKOS
PATYRU SIOS. DIRBTI PILNA LAI
KA AR LAIKINAI.

STIM \\ IHll'G CO. (Office 
1HII Supili \Viibtlsli Avc. (5<lt I I.)

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

M. Bulvičienė, gyv. Kau
ne, Ringuvos g. 7, per laik-

. ., , gyventojų. Apskrityje lietu
rascius ieško žmonių, kurie . _ ...
žinotų apie majoro Vytau.
to Bulvičiaus likimą. Jis bu 
vo areštuotas pereitų metų 
birželio mėnesio viduryj.

vių yra 96.5 nuoš., lenkų — 
1.6 nuoš. ir žydų — 1.9 
nuoš. Apskrities plotas — 
4,041.8 kvadratinių kilomet
rų.

— Diplomuotas teisinin
kas Jonas Svoškus paskir 
tas Sedos apylinkės teismo 
teisėju.

Jr

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

firma vlrS 50 m. tos paZloa 
Šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS 

At No Additional Cost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KRETPKTTP.S PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of tlie IJthiiAnlan Chamber of (’emmeree.

MODERNI ISvIdlnfl PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubHc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; AeStad. Ir Sekm. 9 Iki 0 vai.

dolerių apyvartos. Joje dir
bo apie 25.000 darbininkų 
Dirbtuvės dabar imsis karo 
gamybos.

Rytoj gi turi būt nutrauk
' ta gamyba vadinamųjų “zip 
periu”, įvairių rūšių metali-

) nių sagučių ir tt. Kas yra 
pagaminta, galima tai visa 
laisvai pardavinėti, 

i Nurodyta namų šildyme 
, tūbinių radijatorių gamini
mą suprastinti taip. kad bū- 

Įtų mažiau suvartojama ge 

ležies ir plieno.
Tačiau leista kuo daugiau 

šia gaminti paprastų įvairių 
rūšių vinių, kurios reikalin
gos statybai.

Bažnyčios

palengva.

darbas eina: .
Išmintingas žmogau — at 

La Fontaine sikratyk draugo, kuris su
______________  tavo priešais sėbrauja.

lf you suffer distress from

FEMALE
WEAKNESS

Which Makes You Blue, Cranky
HERVOUS-

At, siirh times if you’re troubled 
by eramps. headache. backaehp, a 
bloated feellng, nervousness-dis
tress of "irregularities”-due to 
functional monthly disturbances — 
try Lyiiia E. Pinkham’s Vegetabie 
Compound! It s helped thousands 
upon thousands of women and girls 
to go "smiiir.g thru” such "difllcult 
days.”

(A. . .
ti •<

Lydia Pinkham’s Compound is 
one medlcine you can buy today - 
■made especially for teomen-to re- 
lieve monthly pain and its tlred 
nervous feclings due to this cause. 
And in such a sensible way! With 
nature’s own bencflcial roots and 
herbs. No harmful opiates.

Taken regularly - thruout the 
month - Plnkham’s Compound 
helps build up resistance against 
such symptoms. Follow label dlrec- 
tions. Worlh trying'

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

«r * 1f * ■

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LArDOTVVTU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J LTULEV1CTUS
4318 South Cnlifornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J ZOLP
Ifilfi Weat Ifith Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAUU7 IR SCNAI
2311 Mest 23nl Tlace

Tel. CANaI 2515

42-44 Fast 108th Street
Tel. PIJLlman 1270

P. J. RIDIKAS
3351 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 Vest 18fh Street 
Viai telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Miehlcan Avenue

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M PUTI LIPS
3307 i.itnnnlea Avenne

Tel. YARda 4908

ANTHONY B PETKUS
1410 Soirth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

fi812 South Western Avenue
Tel GROvehiU 0112

S P MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
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DRAUGAS
THE LITUI AM AS DAILY FRIEND 

IS4 South Oukley Avė. Chk-ano, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscrlptlons: One Year —- $6.00; Six Months — $3.50; 'I'hrec 

Months — $2.00; One Month 75c. Europe — One Year — $7 00. 
4ix 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
lams — $6 00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00, Pašei 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. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma :h 31, 1916 at Chicago, III 
Under the Act of March 3, 1879.

Didžiojo Penktadienio švente
Jau seniai eina sąjūdis, kad Amerikos žmonėms duo

ti progą švęsti Didįjį Penktadienį. Kai kuriose valsty
bėse yra pravestas įstatymas, kuriuo Didysis Penkta
dienis padaroma legaline švente. Ir tai daugeliui žmo
nių duoda progų eiti bažnyčion ir dalyvauti nepapras
tai svarbiose ir reikšmingose pamaldose.

Illinois valstybėj tokio įstatymo ligšiol nebuvo pra
vesta. Bet šiemet, pasiremdamas valstybės leg.islatū 
ros nutarimu, gubernatorius Green specialiu raštu pa
skelbė Didįjį Penktadienį legale švente, pabrėždamas, 
kad toji šventė krikščionims turi nepaprastai didelės 
reikšmės ir dėl to ji turi būti švenčiama.

Nėra abejonės, kad tuo valstybės vadovybės patvar
kymu bus patenkinti visi tikintieji krikščionys, nes 
jų dauguma turės daugiau galimumų ilgiau pabuvoti 
prie Kristaus Kryžiaus, įsigilinti į Kristaus kančios ir 
mirties reikšmę.

o
Didžiosios Britanijos pasiūlymai indusams

Didžiosios Britanijos vyriausybė, tarpininkaujant jos 
atstovui Stafford Cripps, pasiūlė Indijos politikams 
planą, kuriuo indusams suteikiama daugiau laisvės. 
Indijai yra siūloma dominijos teisės Didžiosios Brita
nijos ribose. Indijos konstitucija turėsianti būti suda
ryta demokratišku būdu, sušaukiant tam tikslui atsto
vus iš visų indusų valstybių ir valstybėlių.

Reikia pasakyti, kad Indijos problema yra milžiniš
ko didumo. Ims daug laiko, kol indusų valstybėlių va
dai tarp savęs susitars. Nelengva bus nustatyti tokius 
konstitucijos dėsnius, kuriais jie visi būtų patenkinti 
ir kurie galėtų išpildyti britų reikalavimus.

Reikia manyti, kad indusai priims Didžiosios Brita
nijos pasiūlymą. Jie tuo daug laimėtų savo krašto lais
vei ir gerovei. Indusų vadai turėtų žinoti, kad nesusi 
tarimas ir neįėjimas į karo frontą prieš Berlyno-Tokio 
: šį sudaro Indijai didelį paland” paduoda. Ten įrodi-

•

Tradiciniai Lietuvos priešai
Beveik visuose mūsų laikraščiuose buvo pagarsintas 

tikrai geras ir teisingas rašinys apie tai, kad vokie
čiai yra tradiciniai lietuvių tautos priešai.

Iš vokiečių pusės Lietuva niekuomet jokių malonių 
nėra sulaukusi. Beveik visais laikais jie ieškojo progų, 
kaip Lietuvą išnaudoti, okupuoti ir ją kolonizuoti. Ak. 
tiesa, kai kas galėtų pasakyti, juk vokiečių valdžia ne 
draudė spausdinti lietuvių knygas ir laikraščius Prū
suose ir gabenti į Lietuvą tais laikais, kuomet rusai 
griežčiausiu būdu draudė ir spausdinti, ir platnti, ir 
skaityti lietuviškąją spaudą. Bet kas iš tos vokiečių 
“malonės”, kad jie Mažosios Lietuvos lietuvius suvo 
kietino ir tautinę veiklą visai prismaugė.

Ir senovės laikais ir vėlesniais vokiečiai buvo skai 
lomi vienais iš pikčiausių mūsų tautos priešais. Tasai 
nusistatymas ii dabar nėra pasikeitęs ir jis nepasikeis. 
Jie Lietuvą okupavo, ją visokiausiais būdais Išnaudoja, 
kiek tik galėdami kraštą vokietina ir rengia plačiai ko
lonizacijai dirvą.

Mes niekuomet nedarėme, nedarome ir nedarysime 
sau iliuzijų, kad vokiečiai laisvu noru pasitrauktų iš 
Lietuvos ir duotų progos žmonėms atsistatyti valsty
bę n patiems būti savo krašto šeimininkais. Kad Lie
tuvą atstatyti laisva ir nepriklausoma valstybe, vokie
čiai turės būti ne tik visai iš Lietuvos išvyti, bet ir 
iš viso jų imperializmui ir militarizmui nusuktas spran-

nėjama, kad Baltijos kraštas nuo seniausių laikų “pri
klausąs” Vokietijai. Dėl to niekas kitas negalįs reikšti 
jokių pretenzijų prie to krašto. Vadinas, jau viešai 
yra pasisakoma, kad naciai Lietuvą ir visas kitas Bal
tijos tautas jungs prie Vokietijos. Schlosas, žinoma, 
nieko naujo nepasako. Jis tik patvirtina seniai žinomą 
faktą, kad vokiečiai buvo ir tebėra mažųjų tautų ne
priklausomybės priešai, kad Lietuva iš jų niekuomet 
nieko nesitikėjo ir nesitiki, nes jie, vokiečiai, yra tra 
diciniai jos priešai. Visos Lietuvos, kaip ir visų kuų 
pavergtų tautų viltys yra demokratijos fronto — san
tarvininkų laimėjime, prie kurio Amerikos lietuviai vi 
somis galimom s priemonėmis dedasi ir kurio (demo 
kratijos laimėjimo) nekantriai Laukia vokiečių pavergti 
ir kankinami Lietuvos žmonės.

Jie įsivėlė, bet....
“Darbininkas” tarp kitko rašo:

“Japonai iš tiesų jau galėjo pailsti. Keturi mėne
siai kautynių, kuriose alijantai japonų neglostė, ge
roka. palaužė mikado jėgas, ypač, kad japonų apeti, 
tas, anot prancūzų patarlės, bevalgant vis didėjo. 
Pirmieji laimėjimai privertė juos peraukštai užsimo
ti ir perplačiai išsižioti. Padarė iš karto tris d de- 
lius frontus, kurie pažingsniui vis toliau japonus 
traukė į svetimas šalis ir pernelyg ištęsė jų sus.sie
kimą su namų bazėmis. Dabar gauti paspirties iš na
mų jau nebe lengva, nes vietomis nutolta iki 4000 
mylių. Bet kas toliau? Kur jų siekimų galas? Užka
riauti Australiją, Indiją ir milžiniškas Rytų Indijos 
salas ir be to dar toli gražu neužbaigtas darbas Ki 
nijoj? Atrodo, kad Japonija klimsta vis gilyn ir ga
lo jos žygiams nesimato. Iš kur ji gaus jėgų tą mil
žinišką kąsnį apžioti? Juk tam re.kia užvaldyti Pa 
cifiko ir Indijos vandenynus ir neišmatuojamus že
mės plotus. O juos vis dėlto gina amerikiečiai, an
glai. kiniečiai ir Rytų Indijos tautos, olandų vado
vybėje. Japonija tur būt norėtų sustoti kariavus ir 
išlaikyti ką laimėjo. Bet vieno ir tai paties rimčiau
sio dalyko ji neapsvarstė, būtent, kad pradėjus ka 
rą savo valia, negalės jo savo valia baigti.

Lengva užgrobti turtą nuo to, kurs neturi pajė
gos jo atsiimti. Bet Japonija užkliudė tokias valsty
bes, kurios užgrobtųjų žemių nemano jai dovanoti 
ir turi pajėgos su nuošimčiais jas atsiimti.”

Ne be reikalo
Pasirodo, kad komunistų laikraščių redaktoriai vi

sai ne be reikalo šėlsta ant kongresmano Dieso komi
teto, kurs tiria penktosios kolonos veiklą Amerikoje. 
Kaip anuo kartu jau rašėm, j.e bijo, kad tas komite
tas nepradėtų gilintis į jų organizacijas, kurių tiks
lai ir veikimas yra nustatytas prieš Jungtinių Valsty 
bių demokratinę santvarką.

Dieso komitetas šiomis dienomis susekė, kad visa 
eilė komunistų darbuojasi vienoj ekonominėj instan
cijoj, planuojančioj pokarinio ekonominio gyvenimo re
konstrukciją. Komiteto manymu, tokie elementai pana 
šiame darbe neturėtų turėti vietos. Nusistatymas vi
siškai teisingas ir remtinas. Su juo visi sutiks, tik 
komunistai ir komunistuojantieji, aišku, jam priešin
sis.

Anglijos lietuviai
“V bė” rašo:

“Prieš kurį laiką Lietuvos ministras Londone p.
Balutis pasiuntė kablegramą Lietuvos generaliniam 
konsului Kanadoje p. Grant Suttie nurodydamas rei
kalą sušelpti nukentėjusius Anglijos lietuvius. Pasi
rodo, kad lietuviai Anglijoje daugiau nukentėjo nuo 
vokiečių bombų, negu mes manėme. Ministras Balu
tis stengiasi kuo galėdamas pagelbėti nukentėjusiems 
Anglijos ir Škotijos lietuviams, tačiau jo ištekliai 
yra labai apriboti ir jų nepakanka.

Taigi, mes pakartotinai raginam Amerikos lietu
vius neužmiršti savo brolių už Atlanto vandenyno, 
kuriems dabar reikalinga skubi pagalba.

Kiekviena lietuviška draugija Amerikoje skirdama 
tuk Į>o mažą sumą pinigų, sudarytų žymią pagalbą 
nukentėjusiems lietuviams.“

Voldcmarininkas leis laikraštį
Pranešama, kad Domas Klinga, iš seniau žinomas 

kaipo voldemarninkas, pradeda leisti savo laikraštį, 
kurį pavadins “Vadu“. Išrodo, kad prof Voldemaro 
“dvasia" Amerikos tautininkų tarpe tebėra gyva. ‘‘Va
do“ tikslas, tur būt, ir bus, kad tą Voldemaro “dva
sią“ sustiprinti ir lenktyniauti su smetonininkais.

(“Draugas“, 1917 m. ba
landžio 1 d.)

Riaušės Italijoj.... Šiauri 
nėj ir centralinėj Italijoj 
siaučia alkanų žmonių riau
šės. Didžiausios riaušės pa
kilusios Turine, Milane, Flo
rencijoj ir Genoa. Daug žmo 
nių kareiviai, malšindami 
riaušes sužeidė.

Cirko rūbais kovoja prieš 
vyriausybę... Kubos revoliu
cionieriai viename tos salos 
miestelyje apiplėšė cirką ir 
to cirko rūbais apsitaisę ko
voja prieš vyriausybę.

•

Caras darbuojasi darže. .. 
Buvusis Rusijos caras Nį 
kalojus II daug laiko pra 
leidžia rūmų darže, kur 
dirba visokius darbus.

•

Kaeine. Wis...... Kun. Jakš-
tys čia laikė misijas. Į tal
ką atvyko kun. Balinskas, 
Kenošos klebonas. Parapijos 
reikala s daug rūpinasi kle
bonas kun. V. Slavynas.

•

Didvyriškas kunigų žygis.
Austine, prie Chicagos, de
gė šv. Kotrynos katalikų 
bažnyčia. Kuomet bažnyčia 
buvo pačiame gaisro sūku
ry, du kunigai (Bowen ir 
Mugan) apgraibomis per 
dūmus ir liepsnų liežuvius 
pasiekė altorių ir išnešė kie 
liką su šv. Komunija. Po 
kelių minutų įgriuvo į baž
nyčios vidų degantis bokš
tas.

Jungt. Valst. atstovas su
laikytas.... Iš tikrų šaltinių 
sužinota, kad vokiečių mili- 
tarinė vyriausybė Belgijoj 
sulaikė iš tenai atšauktą 
Jungtinių Valstybių amba
sadorių Whitlocką. Vokie
čiai, matyt, nori drumsti 
vandenį.

•
Vokiečiai stumiami atgal. 

Šiaurėj nuo Soissons pran
cūzų armija varosi pirmyn, 
ir laimi vis naujas vokiečių 
pozicijas.

Po svietą pasidairius
Laisvamanių "Dirvoje” 

rašoma, kad “didžiausiu 
skandalu SLA (Susivieny
mo Lietuvių Amerikoje) is
torijoj“ yra taisymas Bruk- 
lyne Vienybės namo, į kurį 
sukišta $75,000 ir į tą ro- 
kundą įeina $25,000 našlių 
ir našlaičių fondo.

Gi cicilistų gazietoje ‘ Nau
jienose’’ Ridikas visa tai 
vadina Jurgeaonio “guia- 
šu”.

Gulašas, tavorščiai, yra 
skabus vengriškas valgis, 
jei kas moka jį gerai pūga 
minti. Va.ug SLa kontrolės 
Komisijos raporto, Pildomo 
ji Taryba bus išvirus ge
riausi gulasą ir juo pavai
šinus Vienybes namo naš- 
laitynes.

Lietuviški balšavikai iki 
šiol vis rfeišfiger.uoja, ko
dėl daugelis lietuvių bėgo 
Vokietijon (jie sako pas 
Hitlerį), kai jų saulė Stali
nas su savo mongolais už
ėmė Lietuvą.

Mano delnas, tavorščiai, 
lygiai iki šiol negali išfige- 
riuoti, kodėl visą Paleckio 
šaika bėgo Rusijon, kuomet 
Hitlerio aimija o kupavo 
Lietuvą?

Jei Lietuvos liaudies prie
šai bėgo “pas Hitlerį,” tai 
turėjo pasilikti nors tos 
liaudies draugai. Bet ir jie 
bėgo. Kodėl bėgo?

Utah steite iš kalnų atsi
bastę briedžiai Salt Lake 
miesto apylinkėje apgrau
žta medžius ir nuėda sprog
stančių krūmų viršūnes. Jie 
tokie drąsūs, kad pasiekia 
veik miesto sodus ir darže
lius.

Įdomu, kaip briedžiai ga
lėjo palikti balšavikais. Juk 
ir balšavikai iš Rusijos at- 
sibąstę į Lietuvą 1941 me
tais viską suėdė.

das W
Tikrai karakteringą Lex Schlosso straipsnį laikraš “Studentų Žodžio“ No. 2-3 išėjo pažymėtinai rimtas.

tis “Deutsche Zeitung im Oatvojų. Visiems profesionalams ir veikėjams verta jį įsigyti.

Spicpirvirvio dumkas
Vokiečiai Lietuvoje atida

rė arklienos krautuves. Kai 
senovėje lietuviai laisvi gy
veno, tai arkliais jodinėjo, 
o dabar juos valgo.

Telšiuose, sakoma, pra
dėjęs eiti laikraštis vardu 
žemaičių Prietelis. Vokiečių 
cenzoriai, be abejojimo, iš 
jo padarys Vokiečių Priete- 
lį.

“Fronto! fronto.’” visi 
šaukia. Komunistai nori 
bendro fronto su visais, gel 
bėti Maskvą. Rusai nori 
fronto Vakarų Europoje, o 
anglai fronto Sibire. Tik 
Jurgis Pusdurnis nenori jo
kio fronto: Sako, duokite 
man užpakalinę šinką ir 
busiu “satisfait”.

Karo žinių pasiklausus, 
norisi sakyti:

Visi šoka, visi kruta, 
Vienas kitam odą skuta.

Turkija ir Švedija kaip 
nupenėti meitėliai — nežino 
kada juos karo dievaitis 
pa pi aus.

Vokiečiai, sakoma, lietu
viams duosią savyvaldą. 
Turbūt, norėjo pasakyti 
“vokietvaldų”.

Sykį Lietuvoje vienas 
ūkininkas, bekapodamas 
malkas, įsikirto sau koją. 
Atsisėdo ant kaladės ir pra 
dėjo verkti. Pamatęs jo kai
mynas ėmė raminti:

— Labai gaila, kad tave 
patiko tokia nelaimė — ko
ją įsikirtai.

— Kojas man negaila. — 
atsakė ūkininkas, — ji su
gis. Man tik gaila bato, kurį 
aš perkirtau. SKL

For Victory...
Buy
U. S.DEFENSE 
BONDS 
STAM1-S

PARANQUE MIESTE SUGRIAUTI NAMAI

( "PraiiRas” Ariu.- rrlppnou

Amerikos kariuomenė apžiūri japonų bo mbanešių sugriaut us namus Pili anų ie nries 
te pirmosiose japonų atakose. Paranąue yr a pne Manilos įlankos tarp Gavite ir Mani 
los.
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KAS DAROSI BAŽNYČIOJE DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ

Paskutinė savaitė prieš Velykas vadinasi 
Didžioji Savaitė. Ji yra turtinga savo apeigomis

Didysis ketvirtadienis

Ši diena yra skirta pinu 
liejiniui Šv. Sakramento į- 
steigimo, kas įvyko per Pas
kutinę Vakarienę. Nors ga
vėnia, o ypač Didžioji Sa
vaitė primena Kr.staus kan 
čią, btt Didžiajame Ketvir
tadienį mes nuo to nuliūdi
mo nukreipiame dėmesį į 
džiaugsmingą įvykį — Jėzų 
Eucharistojoje. Todėl ir baž 
nyčioje gieda ‘Gloria’, skam 
bina varpais ir varpei ais, 
kurie paskiau liūdesio ženk
lais nutilsta iki Didž. šešta
dienio, o jų vieton naudo 
jami tokie tarškalai. Didžia
jame Ketvirtadienį laikomos 
tik vienerios Mišios bažny 
čioje, kaip vienerias Mišias 
prie apaštalų laikė Kristus 
Paskutinės Vakarienės me
tu. Mišios tuo ypatingos, 
kad jų metu kunigas kon- ! 
sekruoja ne vieną, o tris os
tijas: vieną dėl tos dienosi 
Mišių, kitą išstatymui mons
trancijoje, o trečią dėl Didž. 
Penktadienio pamaldų, ku
rios labai panašios į Mišias, 
bet kurios nėra Mišios, nes 
nėra duonos vyno pašventi
nimo į Kristaus kūną-krau 
ją-

Did. Ketvirtadienj ir ku
nigai kartu su kitais tikin
čiaisiais priima komuniją iš 
rankų kunigo, laikančio Mi 
šias, kaip kad Paskutinės 
Vakarienės metu visi komu
niją priėmė iš Viešpaties 
rankų.

riaus. Kunigas paima ostiją. 
Didįjį Ketvirtadienį pašven, j 
tintą, pakelia dešine ranka, 1 
k id žmonės pagarbintų, ir 
dievo baimingai priima kaip 
komuniją. Toliau laikomi 
mišparai, po kurių nuneša 
Šveneiausį į tam tyčia pa 
ruoštą, vadinamą, grabą. 
Didysis šeštadienis

šios dienos apeigos skir
tos priminimui Išganytojo I 
laidotuvių. Vartojami baž
nytiniai drabužiai violetinės 
ir baltos spalvos, kas reiš
kia, kad mes nors liūdime 
dėl Kristaus mirties, bet 
mus pradžiugina artima Pri 
sikėlimo viltis.

Didžiojo šeštadienio apei
gos prasideda ugnies šven 
tinimu. Ugnis primena mums 
Kristų, Dievišką Šviesą, ku

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ATSIŠAUKIMAS 1 VISAS 
LIETUVIU ORGANIZACIJAS

Lietuvių Kultūrinis Insti- jos nepateko spaudon, pra-
tutas sumanė kuotiksliau 
pavaizduoti Letuvių organi 
zacijų ir mitingų nuomo 
nes svarbiausiais Lietuvos 
reikalais.

Tuo tikslu jis nori išleis
ti vienoje knygelėje visas 
lietuvių organ.zicijų ir su

šonae Gerb Organizacijų 
protokolų raštininkų-ių ne 
atsisakyti prisiųsti Institu 
tutui kopijas vi.,ų tokių 1 - 
zoliucijų, kad galėtume pa 
talpinti jas minimoj knyge
lėj. Nors reikalinga gauti 
visas lezobucijas, mums

1 VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
|........................................ ...........................

Į STANDARD FEDERAL SAVINGS
" AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Taupyki! apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap 
draudos mes turime didžiausj atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4’2 ir aukščiau

I 

t

jįj Daily 9

si
I

B

Justin Markiewi<-h, l’res. and Mgr.
1192 AK<.TIEK AVENUE T.l. VIKGINIA liti

CHARTERED ANŲ SCFERVISšl) BY U. S. GOVERNMENT 
MEMF.ER OE EEDERAL SAVINGS \ LOAN INSURANCE CORP.. Waslnngton,

A. M. to l F. M. Wed. 9 A. .M. to 12 noon, Saturdav 9 A. M. to 8 F. M.

važiavimų protestų rezoliu- svarbu yra gauti angliškus tVČirkd

Didžiąją Savaitę
ei jas dėi Kla pėdos pagro- tekstus, nes 
bimo ir dėl bolševikų ir na- anglų kalba, 
cių okupacijos Lietuvoje. 1 Institutas 
Tuo būdu knygelėje tilptų
visos rezoliucijos nuo 1939 
m. Kovo 22 d. ir ryškiai pa 
vaizduotų Ee.uvių politinį

knygelė išeis

labai norėtų

nusistatymą pareikštą per
paskutinius trejus metus. ' Rezoliucijų nuorašus pra 

Kadangi Insti.utas yra šome siųsti:
jauna įstaiga ir neturi visų Lithuanian Cultural 
laikraščių komplektų, ir i Institute,

ri Išganytojui mirus lyg ka(]angj kai kurjų organiza. | Gon So. Kl.)nv(,l)d Avė., 

cijų ir draugijų rezoliuci- Chicago, Illinois.

Bridgeport
gauti rezoliucijas ne vien iš virtadienį „ komunija bus 
šio krašto lie.uvių organi- lšduodama 6, 7 jr 8 val. ir 
zacijų, bet ir iš Kanados, per Mijįjas kurios bag 9 v 
Didž.os.os Britanijos ir Die
tų Amerikos.

buvo užgesusi, o po trijų 
dienų vėl sužibo Kristui pri
sikeliant. Toliau — šventi
nama Velykų žvakė, kuri 
reiškia prisikėlusį Išganyto
ją. J žvakę įdedami penki 
smilkalų šmoteliai ir tokios i Gimimo Panelės Šv. baž- 
lyg penkios kriaušės, kurios nyčioje vietinis choras gie- 
primena penkias Viešpaties “Septynis Kris.aus žo-
žalzdas. Toliau skaitoma laužius nuo kryžiaus! Choras 

pranašysčių apie Kristų. i išlavintas vargomnko Ja- 
Po to — kunigas šventina 1 nušausko savo rolę su ent.u- 

tandenį, vartojamą Krikš- , ziasmu išpildė. Solistais bu 1 
tui, o grįžtant giedama Vi- vo Janušauskienė, Juozai- 
sų Šventų litanija. Tik ta tienė, Samoška ir Ramins 
da laikomos iškilmingos Mi-, kas.
šįOs. | Pritaikanti pamokslą pa-

1 sakė kun. Valančius, 
užgiedojus pilnutėlei bažnyčioj šis

“G.or a” suskamba

Religinio koncerto 
pasiklausius

Ma-buvo prirengtas gerai, 
tomą, daug darbo įdėta 
varg. B. Janušausko pri- 
rengimui tokios programos.

Kun. A. Valančius gražiai 
apibudino istoriją bažnyti
nės muzikos, jos vystimąsi, 
pabrėždamas, kad pastaro
ji padėjo pagrindą ir pašau 
linei muzikai.

Per Mišias
varpu, [

Mišioms pasibaigus Šven- užgriežia vargonai, giedama zi^og 
čiausįjį neša į tam tikrą vie Aleliuja. Tai lyg Viešpaties 
tą, vadinamą “Kalėjimą", prisikėlimo aušra.
Po to — išrėdomi altoriai, bo Mišių laikomi mišpa-j 
išvartomos žvakidės primi- rai, kurie būna labai trum-l
nimui Kristaus kančios, kaip PE tik iš vienos psalmės. 
Kristų išvilko iš drabužių. Ankstybą Velykų rytą — 
Vyskupų katedrose D. Ket- Resurekcija — linksmas 
virtadienį šventinami aliejai Viešpaties Prisikėlimas, 

dėl krikšto, dėl paskutinio j
patepimo. Be to, kaip Kris- _________________
tus Paskutinės Vakarienės SKELBKITES
metu apaštalams plovė ko- _________________
jas, taip dabar vyskupas (ar 
jo įgaliotas dvasiškis) plau
na kojas dvylikai elgetų (u 
bagų) ir nuplovęs jas pabu 
čiuoja. Iki ašarų jaudinan
čios apeigos.

Didysis Penktadienis

reporteris matė daugel mu- 
mylėtojų: dr. Stulga 

su žmona, Šimutį, Sabonį,
Kudirką.

Mes verginame gerą mu
ziką, ypač bažnytinę, nes ji

— Did. Ket-

Išpažinčių bus klausoma tre

ši diena skirta paminėji-1 
mui V. Jėzaus mirties. Dėl 
lo ir pamaldų drabužiai juo
di. Tą dieną Mišios nelai 
komos atminiman. kad tai 
yra diena mirties aukščiau
sio kunigo. Dievo Sūnaus. 
Kurs savo auką atliko ant 
Kalvarijos kalno.

Tos dienos pamaldos ši 1 
tokios: visų pirma skaito 
ma Dovydo atgailos psalmė 
“Misercrc" ( P įsigailėk Veš 
patie). Kunigas gula kry
žiumi prieš altorių. Tada 
skaitomi Kristaus keat'.o: 
aprašymai (passio). Tolia i
kunigas kalba 
visokią luomų 
tik krikšč onis.

maldas u z, 
žmones, ne 

bei. ir u z 
visus (net ir už žydus i, nes 
Kristus meldėsi už visti:-;.

Tūla seka Kryžiaus įii- 
ga: bminias, po ko sv. Sak- 
įamcntas įs ‘ Kalėjimo“ per 
nesamas ant Didžiojo Alto-,

1 Brangiaus as altorius yra 
: Šv. Sofijos bažnyčioj, Kon 

Šv. Pranciškaus Vienuo-■ £k3ntdnopoly. Jis pastatytas 
lyno Rėmėjų 3 skvr., Town j iš brangiausios medžiagos, 
of Lake, reiškia nuoširdžią, kokia tik randasi ant saus- 
užuojautą seselei Motinai žemio ir jūrose. Pagrobę 
Baptistai, O.S.F., Pittsburgh. i bažnyčią turkai pavertė sa- 
Pa. ir šeimoms E. A. Vaši-i v<) mečete (maldnamiu).

Užuojauta

. Čiauškų ir S. J. Teikertų ne- c:adienį įs vakaro ir ketvii 1 *
. . ........ tekus mylimo ir brangaus
tadienio rytą iki Mišių. J °

! rv u n , . j- • tėvelio, Stepono Laurinaičio.Did. Penktadieny — pa- r
! maldos prasidės 8 vai. Tą 1 
, dieną bažnyčioje komunij? [ PLATINKITE
1 nedalinama. Tik lig-ons am? 1 _______________

į namus reikale bus nuneš
ta. Išpažinčių irgi neklau 
soma. Vakare bus vaikščio 
jamos stacijos

“DRAUGĄ”

JfS ESATE KVIEČIAMI ATSI- | 

LANKYTI | MTSV NPL< IAI.J
IAI*.\KI>.\VIM A SEKA^Č-lę 
MI Z.I KOS I \ S I U I M ENT V

šeštadienį iš ryto pamal
dos 8 vai. Po kitų pamaldų i
Mišios ir komunija 
dienį 3 vai. šventin mas val
gių, kurie bus atnešti į baž
nyčią ir išpažintys bus klau 
somos 3 vai. ir vakare. Va

P11S

CGNRAb

Fotografas
Ktūdija įrengia pi 
008 rūšiea su mo 
dern iftkomis užlai 
dorai? Ir Hollvvvoo

I >a r h;
Jįįggt?- | ' ln antuotun

420 W. 63rd Street

Pagirtina, kad išvardinti kare 7:30 kompletai ir pa 
solistai-tės, kurie daug pa- mokslas. Bažnyčia bus ati- 
sižymėję tarpe mūsų visuo- daryta visą naktį. Pama’.- 
menės, laiko tamprius ry- hūs žmones gieda kaivan- 
šius su bažnyčia ir myli jos jos kalnus ir kitas šventas 
muziką. Jie yra girdimi mū giesmes.

sų bažnyčioje ne vie:1. per Velykose — Pr sikėlimo 

pamaldos 5 vai. Po t-o Mi
šios ir pamokslas. Per Mi 
šias gros orkestras. Kitos 
Mišios 7:30. 9. 10 ir 11 vai. 
Mišparų tą dieną nėra.

koncertus. Ne mažiau girti
ni ir choristai-tės, kurie pa
švenčia laiką iavinimusi 
muzikos.

Marqu?tparkii'ti-

i-i Bizniu 
liet..

ENGIevvood 5883 
F.VGIenood 5X41*

UlUelių Barabanų. mažų Barabu- 
nų, l uciable 'lu.u luintt” pi įtai
komi prie vlso’.tių Batabaiių dė
tų. gieill pvPnnai 'C>«nbuid” ir 

t yiitbul Ho'deld” Kur lik reika
lingi, Hl U-)> ullet u, at I’eduld 
U« Halio ». UI kol l <>ui\ JlUbud, 
Cl.t > nu la ., Su .\a phuii.u. Trombu 
uai st-Ublaid'’ Ikd.l b> .M lų, Smui
ku.*,, 1 tlius, Si l'U J1111 La I CiGl-
laia'. banjos. al.Uiių, ir caaea',

n i z u I h p i • v »•.-> , ' I i i u l u r* t du , ll 
nmzikob Mox l k lė'v l'Hi.a.*. p.tai- 
iillkiuiaa oi • • U . k u Iii > bllm«*lų II
"cu.su.>’ . l’aiai.-nuir ii ailiuu.jnu- 
’ne visokių ia«inb>bėiu pnuiiugra 
lux ar jų dalia.
A. B.C. IHCI MAlhltS sEKVICIs 

Ull Ma.\uc|| blrvcl, < Imago

Pasirinkti ir Prisipirkti 
ieresnės Rūšies Anglis 

ATEINANČIAI Z I E M A I
KOL KAINOS \l l-AKU I ll< KOL .11 l»AI{ I.AI.IMV *.\l I II
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LAIKAS DABAR!;

yra iš visų gražiausia, tui 
būt, todėl, kad ji kelia žmo-. -/P 
gaus širdį prie Dievo.

Kotryna S.

_____  Gimimo Panelės Šv. baž-
“DRAUGE” nyčioje; Verbų sekmadienį

finnųlDisc

"Sense proiides Dollars 
for Defense.'”

AI.r.AKY r.i'li.nor i< often 
blissfully ignored. To have 
it repaired costi little. būt re- 

p.ur nn tilt cciling below, dam- 
agtd by dripping water, comes 
h'gh

I

Spind prnnics lo repair ibe 
kak Save the dollar, to buy 
l»l l ( -.si savimi,s bosus, l.vcry 
bousibold budge:- cvery sal.iry 
Uictk sliould go in p.tit b.r 
Uvlmfc Sjvings ’o litlp dcfc.it 
the • neįves ,,f fretdom

WOLK STUDI
1945 W»»t 35* Str.rt
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buvo išpiidytas rinkinis gra
žios bažnyt., muz.kos kon
certas: pirmas, ketvirtas ir 
šeštas žodis Kristaus nuo 
Kryžiaus iš Kantato Th 
Dubois'o “Cuju3 anima“ ii 
“Inflamatus” iš Stabai. Ma ! 

ter, G. Rossini’o “Parce Do- I 

mine” ir “Sužadink jaus ' 
mus” C. Gounod’o, “Galin- , 
gas Dieves” J. Brazaičio, I 
“Rąžančius’’ E. Nevin’o, 
“Diffusa” C. Traeger’is. I 
Solistės tai Marijona Janu
šauskienė — sopr., Ona 
Juozaitienė — alto, Anta 
nas Kaminskas - tenoras 
ir Juozas Samoška — bari
tonas. Savo užduotį atliko 
labai gerai. Choras taipgi

r

i 

i

v
I

1

I

•.z

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Dideli** Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Sekančią Dieną.

Užsakymai Išvežiojami
Vai.: 10 iki 5 Kasdien

Tiktai Tavemauis. FRANK V’IZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublic 1538—9

LIETUVIU ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS IR BALIUS I

S U K I N O P A V E I K S L A I S 
I’ u g r r Ii i m n i

TEISĖJO JOHN T. Z, RIS 
Ir \ imi l&cguliarės Demokratų Partijos kandidatus 

(HKMHLS LIŪTIMI. \l DITOKHO-IF, 3133 South Halslt-d Slrcd, (Imago. Illinois

Velykų Sekmadienį, Balandžio-April 5 d., 1942 - 3 vai.

$10.50 

■'$11.00

CRANE coal company
53:« SO. EONO AV Ė. TEL. PORTS.MOl TH 9022

I I ! II s si K\ II I. PLUK*1.1 I 'I t 
(OKI

(Salus Taksui yra nkstr 1)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

V K Ko

OININO IMKIM NESTS — PAK
LOK SETS — RI-.DROOM HET*

KLOS — KABIOS — Klk 
RKIERATOKh — »AsHEXts -

MASUYUI — STOVAS 
VII VtUaoalI, Ad.ertlaed Itena.

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENT ATIVE

6343 So. Western Aven
Telefonai REPUBLIt 6651

NEŽICRI.NT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AK VA21NFJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SIJ ATYDA KLAUSOSI:

1T1ARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių E'rogramas 

Amerikoje'
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS I vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir sEŠTAD. 7 v. v.r < n i a

DEMOhK Vrę I.VtJA, COOK (OI VIA
*<>ki |ni. .............. Konudiin Oil.<-(in u- Kino I

Demokratiškai — Balandžio (April) 14-tą d. Primary

LIETI \ IV
< X llD i \L I.U\ l~i /.»uigzdziu V

Balsuokite 7

*<i h '1 I I I Zll llUil I » X k .1 I

Dieną

WHFC-I45O kil.

dcfc.it
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Atst. Sabath Už Nacionalę Loteriją
GALĖTŲ PARDAVINĖTI LOTERIJOS
BILIETUS KARO IŠLAIDOMS
{STATYMO PROJEKTĄ PASIf Lft ILLINOIS
ATSTOVAS KONGRESE SABATH

Atstovų rūmų nuostatų Jis taip pat pareiškė, jog 
komisijos pirmininkas Sa- loterijos legalizavimas pa- 
bath įnešė kongresan rezo- laikytų milžiniškas pinigų 
liuciją, kuria būtų autori- sumas Amerikoje ir suma- 
zuojama pardavinėjimas lo- žintų infliacijos pavojų.
terijos bilietų, kurių paja- ---------------------------------------------
mos būtų naudojamos karo

isiaidcms. ! Didysis penktadienis
Pagal rezoliuciją loterijo- I v v>

je būtų naudojama vyriau- DUS SVCnCIdHISS
sybės paskolos notos ir pi- ~

. . - , ta- Spnngfield, III. — Pirmąmgines dovanos. Loterijos , . ............................
. , . ___ ... kartą Illinois istorijoj Didy-traukimą prižiūrėtų iždo . „ . ... ...

NEUŽSIMOKI NUOMOS GALI BŪTI 
UŽKALTAS SAVO KAMBARYJE mu

GUBERNATOKU S | LAIVYNĄ

MOTINA SL Sf MM IŠBUVO UŽKALTAME 
KAMBARYJE SEPTYNIAS VALANDAS

sis Penktadienis paskelbta
Uegalia švente, šis įstatymas 
priimtas paskutinėj regulia

Sabath pažymėjo jog par-1 r^°j bendrosios tarybos po- sveikina septintojo laivyno rezervų septintosios apy- 
davus vieną bilijoną bilietų ' s^dYJ- I linkės Lieut. Commander M. Heffernan. Gubernatorius

departamentas. 

$125,000,000 pinigais
(“Draugas” Arine telephoto)

Minnesotos gubernatorių Harold E. Stassen (dešinėj)

po vieną dolerį, būtų gali
ma duoti dovanų pinigais 
$125,000,000 ir certifikatais

Gubernatoriaus Green pa
skelbtame įstatyme pareiš
kiama, jog šiuo nepaprasto

įstojo Amerikos laivynan ir aktyviai tarnybai išeis po 
sekamo valstijos legislatūros posėdžio.

X Kun. A. Mažukna, MIC.
po operacijos vakar išvyko 
į savo gimtinę — YVorces 

Buvo laikai, kai neužsi-1 baudos būdą. Jis savo nuo-1 ter Mass, kelių savaičių 
mokėjus nuomos namų sa- mininko buto duris ir lan- ! pOįisįuį. su juo išvyko ir 
vininkai išmesdavo nuomi- gus užkalė, kad nuominin- Jo motįna įr sesutė 
ninkus gatvėn, bet Eldridge kai negalėtų išeiti.
A. Johnson sugalvojo kitą Mrs. Shirley Daniels, 19 X JuozaP° ir Antaninos

metų su savo sūnum išbu- BubniM, žinomų Bridgepor
vo užkaltame bute septy- Vo veikėjų, sūnus Viktorą*
nias valandas. Ji pareišku- balandžio pabaigoj gržta iš
si savininkui, jog ji netu- Alaskos ir po trumpo sve
rinti pinigų nuomai, bet su- čiavimosi pas tėvus išeis

, . . , .... , . grįžęs vyras jam sumokė- Dėdei Šamui tarnauti,
tonų ir žydų religijų vadai 1
remiami 200 žymiųjų ameri- i SiąS $375° nuomos- 1 X Kun. P. Skrodenis, M

kiečių pradėjo kampaniją, I TaČiaU savininkas užkal?s IC., šv. Petro parap. klebo 
kad paskleistų plačiau reli-<duris ir pareiškęS’ j°S su" nas, Kenosha, Wis„ pasta 
giją jaunimo tarpe, ypač to ' grįzęS VyraS Pirnuausia tu; , ruoju laiku buvo susirgę* 
jaunimo tarpe, kuris šiuo resiąs _Uzeitl pas jį ir tlkrai į Dabar Jau sveiksta ir ren 
metu nepriklauso tiesiogi- sum°kėti nuomą. Į giasi prie Velykų,

nai jokiai bažnyčiai. Motina protestuoja Į y Motinoms pagerbti kon

Pas Mrs. Daniels tuo me- certas rengiamas Liet. Vy 
tu lankėsi motina, kuri sa- čių Chicag-o apskr. choro 
vininkui pareiškė jo bute ne va(T. L. Šimučio. Jr., Cicero

Paskleis religija 
jaunimo tarpe

Šiandie katalikų, protes-

Pareiškime pabrėžiama, 
jog tuo būdu norima išlai
kyti Amerikos istorinį ka-

$250,000.000. Iš šios sumos įtempimo laiku Didžiojo KUN. DR. A. DEKSNIO TĖVAS IŠTREMTAS Į RUSIJA rakterL nes jaunimo religi- i gyvenanJ ir jis turįs ją iš- Je. parapijos salėj, geguž
vienas bilietas galėtų lai- Penktadienio paminėjimas ’ ‘Į nis auklėjimas yra būtinas lejsti bet jįg atsisakė Tada 9 d- Ruošiama speciali pro-
mėti $62,500 pinigais (auk-jyra kaip tik tinkamiausia ir Kun- Dr. Ant. Deksnys, į ru nevažiavo į bo’ševikiją, tautos saugumui ir sveika- ; motinx Mrs" Webster išsi-
ščiausia dovana) ir $125,000 todėl jis skelbiama legalia gyvenantis Roselande, Visų bet buvo žiauriausiai išplėš- tingumui. 'laužė pro duris. Savininkas
certifikatais (aukščiausia švente visoj Illinois valsti- šventųjų lietuvių parapi jo- tas lš savo Simtos pastogės, ( Pareiškimo pasirašusiųjų užkaĮė duris dar didesniais
dovana).

Padengus išlaidas dova- šįmet pripuola balandžio 3 įtasys Deksnys, 78 m„ bro-i kais> Kas *vyk° SU Deksnių Knox, buvęs Kansas guber-, ” plukta policija turėjo
noms vyriausybė iš loterijos dieną. i .......................
gautų grynais pinigais
-875,000,000 pelno.

joj. Didysis Penktadienis Je gavo žinią kad jo tėvas tas pats >vyko ir su vai". tarpe yra Livyno sekr. vinimis.

Lietuviai demokrataiGyvybės loterija

Atstovas Sabath savo re- i ruošia Velykų 
zoliuciją parėmė karo tar-Į . .
nybon šaukimo loterija, ku-1 S6KIT!3(ll6niO YflkflT^ 
rioje, pasak jo, lošiama žmo
nių gyvybe. Todėl juo labiau 
esą galima piniginė loterija

Cook County lietuvių de-

lis Kazimieras, 33 m. ir
Kazimiero žmona Lucija ir
jų duktė 3 metų bolševikų

.. . o . . ~ .. vargą tolimome Sibireištremti į Sovietų Rusiją. | , ___ ,,__
Minimi asmenys ištremti į 
Sovietų Rusiją iš Buteniš- 
kių vienkiemio, Rokiškio 
apskrities.

1 šeima, tas pats įvyko ir su natorius Alf M. Landon ir 
tūkstačiais lietuvių, kurie kįti.

Bolševikai mėgsta sakyti,

šiandien kenčia badą ir 
ir

grama.

X Br. Vladas Cibulskis 
po trumpų atostogų Keim 
sha. YYis., grįžo į Chicago 
Atostogaudamas su Ken 
sha ir Racino klebonais d-j 
rė planus katalikiškai spa., 
dai daugiau praplatinti t. 
se kolonijose.

X Šv. Vardo draugija, šv. 
Kryžiaus bažnyčios priean
gy įtaisė dėžę cigaretų dė
žutėms mesti. (Galima įmes 
ti auką ir pinigais). Ciga 
retai bus siunčiami parapi 
jonų sūnums, tarnaujan
tiems U. S. kariuomenei

vargo, kol surado įstatymą, 
draudžiantį užkalti nuomi
ninko duris. Tačiau surasta, 
kad turi būti paliktas vie
nas išėjimas atviras, kad 
juo būtų galima pasinaudo-

13 vaikų suimta 
už plėšikavimą

ChiCdGČ) dirbs Šautuvus Sąsyšy-> su adresu mokyk-' ti gaisrui ištikus. 
3 los knygoje polic'ja suėmė

Pulk. Armstrong. Chica- tryliką vaikų kurie prW

šaukiasi pagalbos. I

Ch'ca3^ Ve* k™ sek 'd kad niekas iš Lietuvos ne- Kos karo srities užsakymų pažinę padarę nuo koto 2 PaŠfllinS SCMIS flUtū 

nes ir pinigai yra būtina | njLietuvių'Audito, .T — ^100 StŽymėjimUS
karo laimėjimui.

Tai būtų nebe pirmoji
loterija Amerikoje, nes pa
našų dalyką buvo pravedęs 
kongresas 1776 metais.

siją, bet jie patys savu no- ša, kad dvi Chicagos fir- Vaikų amžius yra nuo sep- 
ru išvažiavo. Jau kas ne mos sudarė sutartis ga- tyniolikos iki 14 metų am- 
kas, bet Stasys Deksnys, 78 minti pusiau automatinius žiaus ir jų plėšikavimo nuo v^slT Illinois vieškelių X Kun. Viktoras Čematis

Šiandie įsakyta pašalinti

m. jau tikriausiai savu no- šautuvus armijai. grobis siekia $300.

rijoj, 3133 South Halsted 
Street. Programa prasidės 
2:00 vai. po pietų. Vakaras 
rengiamas teisėjui John T. 
Zuriui ir kitiems demokratų

-------------------------------------------------- kandidatams pagerbti.

Chicaga vienuoliktoj Kalbėtojų tarpe bus kon.
■* * gresmonas Ray McKeough,vietoj ; (kandidatas į U. S. senato-j

Nacionalinio saugumo ta ' riu3' ir m’i0,as EJward 
, Kelly. Be jų kalbės Ben

SUBOMBORDUOTA SENA KATEDRA

rodykles, kuriose automobi-, kas, Šv. Juozapo parapijom 
lių greitis nurodomas dau- kleb., praeitą savaitę atmo 
giau negu 40 mylių į valan- kėjo $1,300.00 parapijos aku
dą. los. Jis sako, jog metų bė

ryba praneša, kad šiais me
tais vasario mėnesį visoje 
Amerikoje per automobilių Congressman at Large), tei 
katastrofas buvo užmušta 1 35>s John T- Zjr,s- CountV 

2,380, o pereitais metais tą

Adamov/ski (kandidatas

klerkas Michael J. Flynn, 
Victor Cchlaeger (for Coun 
ty Treasurer), Peter Carey 
(fer Sheriff) James McDer- 
mott ir John Toman (for 
Board of Appeals), Martin 
Gorski (for Congress 4th

mėnesj stovėjo vienuoliktoj, District), senatorius R. Da-Į 
vietoje, skaitant visus mies-i^y’ aldermonas Hugh B. , 
tus, kurie turi 500,000 gy j Connelly ir kiti. į

ventojų. i Lietuvių demokratų Ly-
—----------------------------------------------- gos pirmininkas Aleksan-

' dras G. Kumskis paskelbė,
I jog vakarui paruošta patri-

patį mėnesį buvo užmušta 
2,590., vadinasi sumažėjo 8 
procentais nelaimingų mir
čių.

Chicaga automobilių ka
tastrofų atžvilgiu vasario

Pirmosiomis dienomis vi- gyje pajėgs ir $2.000.00 dau 
si automobilių vairuotojai, giau atmokėti, jei viskas 
važiuoją greičiau, negu 40 seksis kaip pastaruoju lai- 
mylių į valandą bus vieške- ku.
lių policijos įspėjami, kuri '

i X J. Aukškalnis. “Drau 
1 go” agentas Gary ir apyiin 
kėse, vakar atvežė pluoštu 

'naujų skaitytojų ir bizni> 
rių sveikinimu kestumt 
riams Velykų proga, jų tar
pe ir lietuvės moters kar. 

jdidatės į Ind. Harbor mies
telio majorus

X Malinauskienės (buv 
Paukštienės). 4222 S. Rock 
vvell St., sūnui, kuris gegu 

j žės mėn. ruošias susituokti 
Blue Netvvork radio ofici- ' praeitą sekmadienį buvo su 

alieji žmonės atsisakė leisti ruošta puota. Malinauskie- 
Mrs. Dilling, knygos “The 'nė žymi rėmėja mūsų įstai

tačiau gali juos areštuoti.
Į Šis nuostatas pravestas
Prezidentui Rooseveltui pra 

į šant, kad visose valstijoje 
būtų sumažintas maximalis 
automobiliais važiavimo 
greitis, kad tuo būtų gali
ma sutaupyti gumą.

Neleis Mrs. Dilling 
kalbėt per radio

WHOLESALE
UIQUOR 

IŠTAIGA

f*vHHn|an» 
po via® 
f Hil<-JUro

RKMl'TTB 
HE .4 A

urrr rę 
m * a

MTTTUAL LIUUOR CO. 
<707 R HaIrGmI SLknI U V ARfl M>14

(“Drauya«” Acmp telephoto >
Šimtmečių senumo Santo Domingo katedra liepsnose po japonų bombanešių atakos Rfid Netvvork autorei atsa-, £4 ir orgamzac jų.

otinė programa kurioje bus Manilos vidurmiestyj, kai Manila buvo pa skelbta atviru miestu ir iš jos ištraukta k^ f*1* radio į jai padary- , . , .
a i T-i- • i - a. , - - rr.n.nntnh. i tus užmetimus, kimiuos pa- salė jau baigiama riekoruoAmerikos ir Filipinų kariuomene. Atakoje žuvo šimtai vietos gyventojų. 1 .

________  , darė garsus kolumnistas W. ti. Pirma pramoga išdeko-
|\/A|Dlf^C “Tlkll ITEC I Andrius Daugirdas, buvęs Winchell. motoj salėj bus Šv. Pran
|VZAIKIk>O Z.I|N«U I tj xx Amžiaus administrato- Mrs- Dilling advokatai ciškau Seserų Rėmėjų 1

Jungtinėse Amerikos V •: Žemės ūkio departamen- rjua dabar gyvena Portuga- pareiškė, jog esą galima, skyr. vakarienė, būtent ba
Kaminskas ir J. Dovviatt. stybėse nimij statyba šiais tas praneša, kad Jungtinė- lijoje. Dabartinis jo adresas kad 3is kreiptųsi į Federal | landžio 26 d.

se Amerikos Valstybėse, yra šis: Rua Felipe Folque Communication komisiją, į Pranciškaus sese-
vykdant lendlease progra- 7, Lisboa, Portugil. kad atimtų leidimą šiam rys. Motjna Dovyda jr m>

radio tinklui leisti progra- .. o ... .» T>... , ,--------------- r b tina Baptistą is Pittsburgh
įvairiausių ūkio produktų 1895 m. balandžio 1 d., mas-
už 800 milijonus dolerių. pradėtas statyti Chicago

Daugiausia Jungtinėse and Milwaukee geležinkelis. Oras. pasak Illinois oro I^aurinavičiaus

rodoma U. S. laivyno fil
mos ir kt. Komisijos tarpe 
yra V. Stulpinas, John Juo
zaitis, asst. Corporation 
counsel R. A. VaSalle, J.

i metaais vasario mėnesį pa
šoko 36 procentais, palygi

Illinois valstybės žemės nu8 au perejtų metų vasario *k* šiol jau supirkta
l ūkio departamentas prane- mėnesio statyba, 

ša, kad 1942 m. dirbamos
H žemės plotas Illinois valsty |
Į bėję bus didesnis per 600,-1 1831 metais kovo 31 d., Amerikos Valstybėse nu-

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, mės

X Šv. Jurgio parapijom

Pa,, atvyko Chicagon į se- 
i sers Baptistos tėvelio S 

laidotuves
--------------- biuro pranešimo, šiandie ir Velionis būdamas našliu pa

1935 m. balandžio 2 d. rytoj pasiliks panašus. Ga- vyzdingai išaugino tris dūk000 akrų, negu buvo perei- įsteigtas paštas Chicagoje. pirkta ūkio produktų ga
tais metais dirbamos že- Pirmasis paštininkas buvo benimui į Did. Britaniją, Edward J. Kelly buvo iš- Įima tikėtis švelnesnių vė- teris. Mirė sulaukęs 88 mc 

i Sovietų Rusiją rinktas Chicagos majoru. J jų. j tų amžiaus.Jonathan N. Bailey.


