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U.S. Bombanešių Bombos Tokijo
NACIŲ PAGONIZMAS.

Pereitą savaitę paskelb
ta jog naciai pasiūlę 100,- 
000 markių už informacijas 
apie asmenį, kuris tariamai 
parašęs pulkininkas Werner 
Moelders vardu laišką, 
kuriame žuvęs garsiausias 
nacių aviatorius pareiškia 
atsivertęs į katalikybę.

Tai paprasta žinutė, kuri 
tačiau duoda aiškiai supras
ti, kad nacių sugalvotoji 
naujoji religija, kurioj vie
toj kryžiaus kalvarija ir 
vietoj Šv. Rašto Hitlerio 
“Mein Kampf”, neturi pa
sisekimo Vokietijoje. Dar 
mažiau pasisekimo nacių re
ligija turi okupuotuose kra
štuose.

LIETUVIŲ PAGONIZMAS.
Panašaus pagonizmo yra 

ir pas lietuvius. Tai vadi
namieji "pažangieji”, kurie, 
deja, net neįstengia nieko 
naujo sugalvoti, bet pasis
kolinę jau pasenusias idė
jas, skelbiasi daug žiną ir 
jaučiasi esą mokyčiausi pa
saulio žmonės. Pas juos e- 
vangelija yra tariamasis 
progresas, o visas mokslas 
susideda iš trijų žodžių link
sniavimo : klebonas, gaspa- 
dinė, vienuolės... vienuolės, 
gaspadinė, • klebonas... Žu- 
džiu, geometriniu tikslumu 
jie keičia šių žodžių vietas; 
ir tiki suradę nepaprasčiau
sią mokslo tiesą.

Tokiu “pažangiu mokslo” 
vyru, pavyzdžiui, pasirodė 
ir tūlas Kačinskas. Deja 
mes nenorėtumėm būti jo 
vietoj, kai, ne duok Dieve, 
kuria gražią dieną jis atsi
durtų vienas, be jokio tur
to, prie savo mylimųjų ka
po ir jaustųsi, kad po kelių 
dienų ir jis gali baisiose 
kančiose mirti, kai visa pra
eitis iškiltų prieš ir visos 
juodžiausios ateities dienos 
susikauptų vienon. Vargas 
tada, nugalėtojui!

HITLERIO BĖDOS.
Kadaise išdidus Europos 

nugalėtojas ir išdidūs jo le
gijonai šiandie jau jaučiasi 
silpstąs. Netaip senai Vo
kietijoje gyvenimas virė
dar, palyginamai, visu. neišmanėliui, "kuris kartą 
smarkumu. Atdaros buvo Į užsipuolė žmogų, kam pas-
visos sporto aikštės, šokių 
salės. Tačiau šiandie Vokie
tijos veidas pasikeitė ir pri
sidengė gedulo šydu...

Nors ir nebūnant perdaug 
optimistiškais ir netikint, 
kad Hitleris jau pralaimėjo, 
mes negalime nesutikti, jog 
jo legijonams padaryta mil
žiniški nuostoliai.

Paskutinieji pranešimai 
kalba apie maisto trukumą 
fronte, apie trukumą reik
menų ir apie kylantį nera
mumą net ir buvusiose jo 
sąjungininkėse šalyse. Ta-

Gali išmirti 
pusė Graikijos 
gyventoju.

Kairo, kovo 15 d. — Grai
kijos oficialieji žmonės 
šiandie paskelbė, jog po vo
kiečių ir italų okupacijos 
Graikijoje nuo bado, maro 
ir okupantų žiaurios rankos 
žuvo tarp 150,000 ir 200,000 
graikų.

Jie nugąstauja, jog nesu
radus būdų pristatyti Grai
kijai maisto, iki karo pa
baigos gali išmirti pusė 
Graikijos gyventojų, apie 
3500,000.

Mažai maisto pasiųsta

Pareiškiama, jog šie duo
menis paremti pabėgusiųjų 
iš Graikijos pranešimai ir 
jie esą aštriai patikrinti.

Iki šiol Grankijon esą pa
siųsta iš Amerikos, bet pa
lyginus su trukumu, tai esą 
labai maža.

Prie maisto trukumo aiš
kiai prisideda ir kuro ne
buvimas. Pavyzdžiui, Atė
nuose mirtingumas pasiekė 
aukščiausio laipsnio vasa
rio mėnesį, kai ten siautė 
dideli šalčiai.

čiau mes šiandie nenorime 
pasiduoti perdėtam optimiz
mui ir nenorime įtikėti, kad 
rusai įstengtų Vokietiją 
perblokšti. Tai skaisčios 
svajonės nors jos ir labai 
mielos būtų.

LIETSARGIAI IR IDĖJOS.
Mes niekados neabejojom 

komunistų nepastovumu, 
mes visados tvirtinom, kad 
jie tik pataikūnai ir be nu
garkaulio žmonės. Už tai 
kartais jie ir supykdavo ant 
mūsų.

Tačiau štai dar taip ne
senai "Vilnyj” H. Jagminas 
supykęs, kam komunis
tams prikaišiojamas jų an
kstyvesnis nusistatymas A- 
merikos vyriausybės ir ka
ro atžvilgiu. Tai, esą, lygu

tarasis lietingoj dienoj dėvi 
neperlijamą plosčių ir virš 
galvos neša lietsargį.” Kitą 
dieną, girdi galį saulė švies
ti tada nereiksią nė ploščio 
nė lietsargio.

Taigi, pasak Jagmino, i- 
dėjos ir nusistatymai yra to
lygu lietsargiui — jas gali
ma keisti bet kada ir bet 
kuriuo momentu. Priklauso 
iš kur vėjas pučia... Mes 
tai visados tvirtinom ir ne- 
nustebsim, kad gražią die
ną mūsų komunistai ir vėl 
bus geri Hitlerio bendrai...

Svarbioji susisiekimo linija

JT < “Draugu.” Acrn* telephotoi.
Japonai daro žygių įsigalėti Naujojoj GvfaĮejoj ir Solomon salose, iš kur jie stengsis 

perkirsti iš Amerikos karo reikmenų pristatymo AugtrsNjai liniją. Ir šiauriniam Aus
tralijos šone japonai veikia. •

-------------------- f,--------------

Rusai tebestumia 
nacius atgal.

Maskva, kovo 15 d. — 
Smarkios kovos tebevyksta 
visam 1700 mylių fronte, 
bet vėliausieji rusų komu
nikatai nebepaskelbė apie 
jokius didelius teritorinius 
sovietų laimėjimus.

Specialus buletinis pas
kelbė, jog pietvakarių fron
te Timošenkos kariuomenė 
nukovusi 10,000 vokiečių ir 
suėmusi didelį kiekį karo 
reikmenų.

Šeštadienį vokiečiai pra
vedę tris kontratakas, bet 
jos visos buvusios atmuštos 
ir jose žuvę 300 vokiečių.

Sunaikinta 42 tankai.

Berlynas, kovo 15 d. — 
Berlyno radio paskelbė, jog 
pasinaudodami tankais ru
sai pravedę smarkias kont
ratakas Kerch pusiasaly j, 
Kryme, bet šios kontrata
kos nepavykusos ir sunai
kinta 42 rusų tankai.

Slovakų ir kroatų padeda
mi vokiečiai taip pat atlai 
kę rusų kontratakas prie 
Taganrogo.

Vadovybės komunikatas 
paskelbė, jog Leningrado 
fronte vokiečių artilerija 
sėkmingai sušaudė rusų rei
kmenų linijas ir karinius 
taikinius.

Amerikiečiai, aus
tralai bombardavo 

japonus.
San Francisco, kovo 15.— 

Melbourne radio šiandie 
paskelbė, jog amerikiečiai ir 
australai lakūnai atakavo 
Gasmata ir Rabaul mies 
tus Naujojoj Gvinėjoj.

Radio paskelbė, jog svar
biausieji taikiniai buvę ae
rodromai, kuriuose sunai
kintas skaičius japonų sun
kiųjų bombanešių.

Iš šių atakų saugiai grį
žo į savo bazes visi ameri
kiečių ir australų orlaiviai.

Hitleris žuvusią 
nacią pagerbime

U. S. nuostoliai

Washingtonas, kovo 15 
d. — Javos kovose žuvus 
kruzertui Houston ir dės- 
trojertui Pope Amerikos 
laivyno nuostoliai siekia 
11 laivų.

Pearl Harbor žuvo ka 
ro laivas Arizona, destro- 
jeriai Cassm ir Downes, 
minų laivas Ogiais ir tai
kinių laivas Utąh; Atlan
te žuvo destrojeris Reu
ben James ir Jacob Jonės 
ir sargybos laivas Alex- 
ander Hamilton ir nepa- 
žymėtoj vietoj žuvo lai
vyno tankeris Neches.

Rusai išgabenę 
Lietuvos turto, 
skelbia švedai.

Lisabonas — švedų lai
kraščio “Aftonbladet” ko
respondentas iš Berlyno pa
skelbė žinutę apie išvežimą 
iš Lietuvos į Sovietų Rusi
ją daugelio kultūros verty
bių. Toji žinutėje sakoma, 
kad Lietuvoje dabar pradė
ta rinkti žinias apie tą ža
lą, kurią padarė bolševikai 
Lietuvos archyvams ir bib
liotekoms. Nustatyta, kad 
tie nuostoliai yra Labai dide 
li. Iš eilės muziejų ir mies
tų archyvų sovietų “činov- 
ninkai” pasisavino daug ver 
tingos medžiagos. Taip pat 
ir provinciijoje jų plėšimas 
buvo intensingai varomas.

Lietuvoje dabar nesama 
nė vieno didesnio dvaro, iš 
kurio nebūtų išvežta pavei
kslų, baldų ir kitų kultūros 
vertybių. Iš Vilniaus tuojau 
po bolševikų pirmosios inva 
zijos 1939 m. buvo išgaben 
ta virš 1,000 knygų, daug 
mokslinių žurnalų ir 350 mu 
ziejinių daiktų. Valstybės 
ctntraliniame archyve Kau
ne "pasidarbavo” sovietų 
"specialistas”, išvežęs eibę 
dokumentų.

Visas Nepriklausomos Lle 
tuvos Užsienių Reikalų Mi
nisterijos archyvas išsiųs
tas į Sovietų Rusiją. Iš kitų 
archyvų raudonieji gabeno 
įvairiausių dokumentų ir by 
lų dėžes. Lietuvoje tapo api 
plėšti ne tik muziejai ir ar-

Berlynas, kovo 15 d. — 
Šiandie Hitleris dalyvavo 
žuvusiųjų kare nacių pager
bime, kuris įvyko Zeughau- 
se. Vėliau jis uždėjo vaini
ką prie karo paminklo ir 
priėmė kariuomenės para-

Savo klausytojams Hitle
ris pareiškė, jog paskuti
niaisiais metais Reichas per 
gyveno sunkiausias kovas. 
Rusijos fronte, pasak Hit
lerio, Vokietijos kariuome
nei teko susitikti ne tik su 
“matomai neribotomis ma
sėmis priešo, bet ir su šal
čiu, kokio nėra buvę per 
paskutiniuosius 40 metų.”

Jis taip pat pareiškė ne
pritariąs vykstančiam Ri- 
om, Prancūzijoj, teismui, 
kuriame bandoma surasti 
Prancūzijos pralaimėjimo 
kaltininką.
Brazilijos nusistaty
mas prieš ašį

Rio de Janeiro, kovo 15.- 
Brazilijoje riaušės prieš a- 
šies valstybes ir pasibiau- 
rėjimas nacių žygiais skan
dinant brazilų laivus kas
kart plečiasi visam krašte.

Įpykusi minia nuplėšė į- 
rašus vokiškais vardais pa
vadintų gatvių Port Alegre 
ir jų vieton užkabino nus
kandintųjų Brazilijos laivų 
vardus.

Sao Leopoldo įniršę gy
ventojai nuvertė senai pas
tatytą seniausiam vietos 
gyventojui vokiečių kilmės.

Tuo tarpu visam krašte 
vykstą areštai įtariamų a- 
šies valstybių piliečių.

' Berlynas, kovo 15 d. — 
Bulgarijos radio paskelbė, 
jog anglai skubiai išvyksta 
iš Istanbulio j Turkijos sos
tinę Ankarą.

MES ESAM PASIRENGI KOVOMS 
JAPONIJOJE - AMERIKIEČIAI
Britai laikysis Burmoje iki paskutiniosįos 
Atakavo japonų susisiekimų.

New Delhi, kovo 15 d. — 
Britų aviacijos Indijoje vir
šininkas maršalas Sir Ri-

Prie Javos žuvo 
sąjungininkų 
12 laivą.

Washingtonas, kovo 15 d. 
— Laivynas paskelbė, jog 
kovose prie Javos japonai 
nuskandino 12 sąjungininkų 
laivų, žuvusiųjų laivų tar
pe yra ir du Amerikos karo 
laivai — kruzeris Houston 
ir destrojeris John D. Pope. 
Likusieji laivai yra austra
lų, britų ir olandų.

Tose pačiose kovose ta
čiau sunaikinta ar nepatai
somai sužalota aštuoni ja
ponų laivai. *

Laivyno departamentas 
matomai net/urii vilties, kad 
kruzerio Houston ir destro- 
jerio Pope įgula būtų išgel
bėta. Kruzerio Houston į- 
gulą sudarė apie 1,000 jū
rininkų, o destrojerio karo 
meto įgula buvo 145 jūri
ninkai. Laivyno oficialieji 
žmonės pareiškia jog esą 
neįmanoma šiuo metu tiks
liai apskaičiuoti sąjunginin
kų gyvybių nuostoliai.

Olandų laivynas ir
kariuomenė kovoja.

Londonas, kovo 15. — O- 
Landijos karalienė Vilhelmi
na, kalbėdama per radio, 
pareiškė, jog olandų laivy
nas Rytų Indijose tebevei
kia, kai tuo pačiu laiku pa- 
silikusioji salose kariuome
nė tebekovoja prieš japo
nus, kur tik galima.

Savo kalboje karalienė 
pareiškė, jog olandų tauta 
niekados nebuvusi taip vie
ninga, kaip šiuo didžiuoju 
pavojaus metu.

Olandai esą įsitikinę, jog 
sunkios dienos ir didelis pa
siaukojimas atneš laimėji
mą.

, chyvai. Bibliotekos irgi buvo 
išvartytos ir daug knygų su 
naikinta neva už priešbolše- 
vistinę pakraipą.

Roma, kovo 15 d. — Ita
lų radio paskelbė, jog Ang
lijos laivas Queen Mary sun
kiai sužalotas torpedų. lai
vas gabenęs 10,000 Ameri
kos kariuomenės.

Washingtonas, kovo 15 d 
— Prezidentas Rooseveltas 
kreipės i gubernatorius, kad 
automobiliams greitis būtų 
nustatytas 40 mylių ) va-

chard Peirse, šiandie parei
škė, jog Amerikos štabo ka
rininkai sudarė aviacijos 
vyriausi jį štabą Indijoje ir 
pareiškė, jog "mes esame 
pasirengę pradėti karą Ja
ponijoje.”

Paskelbdamas, jog pasku
tiniuoju laiku Indijon at
vyksta vis daugiau ir dau
giau vėliausios gamybos A- 
merikos orlaivių, Peirse pa
reiškė, jog nebus laukiama, 
kad priešas pasirodytų ir 
pradėtų atakas.
Bombardavo japonų laivus. 

Tuo tarpu sąjungininkų
aviacija bombardavo pilnus 
kariuomenės japonų laive
lius upėse ir apmėtė bom
bomis japonų kariuomenės 
sunkvežimius, tankus, ir ve
žimus, kurie vykstą šiauri
nėms atakoms prieš britus 
ir kinus, šiaurinėj, Rnrmoj—

ftios japonų kariuomenės 
pajėgos buvo apie aštuo
niasdešimt mylių į šiaurę 
nuo užimtojo Rangoono.
Laikysis Burmoje.

Maršalas Peirse pakartojo 
anktesnius gen. Wavell pa
reiškimus, jog Burmoje bri
tai laikysis iki paskutinio
sios. Tai, pasak Peirse, esą 
britų aviacijos sentimentas 
ir aviacija dabar esanti 
daug pajėgingesnė, negu 
Burmos kovų pradžioje.

Savo pareiškime marša
las taip pažymėjo, jog dide
lį darbą atliko amerikiečiai 
lakūnai savanoriai, kuriuos 
kiniečiai yra pavadinę la
kiojančiais tigrais. Šie la
kūnai sunaikino 200 japonų 
orlaivių ir teprarado tik 42 
savo orlaivius.

Nuskandino du 
nacių torpedinius 
laivus.

Londonas, kovo 15 d. — 
Admiralitetas šiandie pas
kelbė, jog Anglijos sąsiau
ryje vakar vienas vokiečių 
torpedinis laivas susprog 
dinta ir antras nuskandin
tas.

Tuo tarpu Berlyno oficia
lus radio paskelbė, jog va
kar Anglijos sąsiauryje 
sunkiai sužalotas britų des
trojeris, vienas britų torpe
dinis laivas gal būt sunai
kintas ir trys motoriniai 
torpediniai laivai padegti.

Londonas, kovo 15 d. — 
Maskvos radio paskelbė, jog 
Vichy vyriausybė petrau- 
kianti Prancflzljon visus 
karo laivus.



Mffifl DOS K DARBAI
KAS GKM1 OMAHA, BR., LIETUVIU TARPE

Antri metai čempionai. - 10 mėty klebonu. - 
Šviesi ^parapijos ateitis: auga parapijonų 

^Skaičius, didėja mokykla. - Tėvams buvo 
gera, gera ir vaikams.
Omaha, Nebr. ■— Sv. An

tano C. Y. O. vėl laimėjo
besketbolo Čempijomatą. Vie į Hopkins, taip pat pirko na
tos laikraštis apie tai rašė: mą netoli mūs ir kas sek- 
“The second undefe&ted sea- madienį lanko mūsų bažny- 

4Mb Sh a row Game to an člą. Paprastai, jei tėvai yra
end for St. Anthony’s Mon 
day night and dumped St. vaikai glaudžiasi 
Patrick’s 33 — 21. St. Ant- sparnu.
Irtny’B has a clean slate in OarMs sąraSas
‘C. V.'O. 2nd straight year”. 
•Dešimts -metų .pas mus

Kovo 1 d. Atsėjo 10 metų, pa U. S. kariuomenėje. Jų! 
Arai ’kiun. Juozas Junevičius 1 vardai įtraukiami garbės 
darbuojasi pas mus. Per tą sąrašan, kuris kabo prie baž I 
laiką sumažinome dkolą nuo nyčios durų. Vietinis

iki $l,4©0, 1986 
YMėtate susilaukėme taip pat r 
mūrinės bažnyčios. Už ją; xenos meną
^Užmokėjome dešiirits tūks-

’Ahnčių dolerių tuo laiku, ka- 
-da mūrijome. Dabar rengia
mės padidinti mokyklą ir 
.jau turime gerą sumą ant 
rankų. Dažnai iš sakyklos 
kun. Jusevičius mums pasa
koja kaip ir kitų kolonijų 
lietuviai pą^ėjo jūcuuuS- *{>- 

,-ginti parapiją nuo skolos. 
Jis įprašė už juos pasimels- 
i$i, kad atjautė mūsų reika
las.

-Mūsų parapija ir parapi- 
. jonų skaičium paaugo per 
10-metų. Pirmiau sekmadie
niais turėjome tik dvejas 
šv. Mišias, nes neturėjome 
vietos, 100 mažiau suolų ir 
žmonių ndbuvo daug. Dabar 
turime daugiau suolų, tre- 
'jas šv. Mišias ir 'bažnyčioje 
nėra vietos. Sekmadieniais

kaikurie prisidėjo prie išlai
dų apmokėjimo. Dėkoja ir
pasaulionims* kurie priren- J lyvavo Lena Matulytė, Julė 
gė vaišes — pardavinėjo ti- Jakavonytė, Jonas Mazgelis 
kietus, sukvietė publiką. Pu ir veikalo vaidintojai. Šufle- 
blikai irgi priklauso dėka už rls> buvo Margareta Sinke- 
jų tokį gražų mūsų progra- jI vičiūtė ir kun. F. Norbutas. 
mos išklausymą, už jų gra- Visose kolonijose, kur buvo 
žius pagyrimo žodžius. Ar-1 vaidinta, kalbėjo kun. Jonas

Įmonės iš visur atvažiuoja, tistai gerai ftUpranta, kad Švagždys.
pas mūs šv. 'Mišių išklau- jie ne profe8įonaiaį; bet at- f Užsibaigė maršrutas. Ko

jautė jų pasišventimą nuo- kio pelno iš to viso? Pini- 
širdžiai savo užduotį atlik- giško — Lietuvai Gelbėti 
ti ir jie tą įvertina. i Fondui šiek-tiek sukelta.

“Aušros Sūnūs” vaidini- Klausytojų sielose užsidegė 
me dalyvavo: tėVynės meilė — jų ašaros

Knygnešys Rusteika —j tą liudija. Ir čia gimę jau- 
A. Jeremavičiųs, jo sūnus Į nuoliai, kurie, ypatingai 
Jurgis — M. Audijaitis, Bar j Brocktone, beveik trečdalį

See the Vietory Gardens at the 23rd

NATIONAL FLOWER 
and EARDFN
International Amphittieatre •Hardi 15-22

Tsyti. Klebonas iš sakyklos 
gtršino, kad per . dešimts 
Metų turėjo apie 213 atsi
vertimų tr krikštų auaugu- 
ttUjų.

Mūsų mokykla padidėjo 
-70 vaikais. Buvome -privers 
ti vartoti mokyklai vieną 
•kambarį seselių namo rr 
•kviesti dar kitą seselę mo
kytojauti.
Perka bonus

Mūsų draugijos ,perka A 
m e rikos Apsaugos Bonus. 
Sv. ’Artėano draugija nupir
ko už $2,000.00 ir Rožan 
čiaus draugija už $1,500.00. 
Perku namas

'Mūsų jaunimas dažnai su
situokia su svetimtaučiais. 
Bet mėgina apsigyventi ne
toli mūsų bažnyčios. 2ikų: 
duktė, ’Mra. A. Janus, nupir-

1 MIILION MUM ĮLOMI S1ECUCU t
i

CrtMMdo FaRa • Roioo ln OUat "V" 
lltoSąoSra'Mt «f 1Mp« 

Sstorban Mto«l VWa««
af PragM • Rubber Hsnt

NAPPY
OM S*€AH? VUELL GIS Ifc ’TMFPY 
M*LPAN TALKIN’ SEE ? TEU- 1M 
I DON'T MIND DOSE T INOS ME 
WRlTES ABOUT ME,e>UTV*)T MOIT6 
ME IS DAT ME SPKLtED /AE 

a/ąoNGL'

ko gražų namą arti bažny
čios. Jankauskų duktė, Mrs.

prielankūs parapijai, tai ir 
po jos

Ir iš mūsų mažos koloni-l 
jos daug jaunikaičių tarnau- i

megiąs jaunimas
Brockton, Mass. — Apva

žiavę su savo patriotine pro 
grama vaidinimu “Aušros 
Sūnūs” kelias apylinkės ko
lonijas — Bostoną, Cam- 
bridge, Nonvoodą, Brockto 
ną,--- -Wopcesterį Brocktono 
Dramos Ratelis užbaigė sa
vo maršrutą. Dėkoja artis
tai visiems klebonams ir ku 
nigams, kurie visur gražiai <
priemė ir pavaišino ir dar dai iš praeities . Eiles vaiz

DRAUGAS

RVO6IAMASI TRECIAJAM D RAKTUI

. fij

įf A
į?

r a

("Draugas" leme telepBotol

Kovo 17 d. Washiingtone įvyks šiemet įsiregistravu
sių 20—44 m. amž. vyrų numeri/ traukimas. Sram žy
giui pasiruošiama. Brig. gen. L. B. Hershey, vyrų kons- 
kripcijos direktorius, stebi, kaip Edith Gardner deda 
drafto numerius į kapsules.

borą — Mazgalienė, Rustei- svetainės užpildė Ir jie įdo
kienė — E. Jermalavičiūtė, 
jos duktė Rožė J. Mikėnaitė, 
Albinas, išdavikas, — B. 
Bartkevičius, Statkis — A. 
Batakis, Štokas, vienas 
žandarų, — V. GelusėViČius, 
Petrovas, kitas žandarų, — 
Kaz. Jekavonis.

Be veikalo, buvo ir “Vaiz-

dams parašė kun. Dr. K. 
Urbonavičius. Vaizduose da

Mmission 
at Box Office

85«
DMrrtoM My —18 .SLto 
11 ».«.

rengė bazarą Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Pelno liko 
iki $200, kurie įduoti vieti
niam Raudonajam Kryžiui. 
Daug lietuvių dalyvavo ir 
nemaža jųjų paaukota. Pas
kui buvo šokiai. Tai gražus 
pasidarbavimas mūsų para
pijos lietuvių, ir linkėtina, 
kad daugiau pasidarbuotų 
tokiems geriems tikslams.

Taipgi parapijos moterų 
ir mergaičių Gildąs suren
gė kortavimo vakarą Rau
donojo Kryžiaus naudai. Da 
lyvavo pilna salė vyrų ir 
moterų. Buvo užkandžių. 
Tas buvo parapijos salėje, 
vasario 24.

Parapijos ir apylinkės 
Į lietuviai perka nuo komisi
jos parapijoje Defense bo
nus. Jau turi nusipirkę iki 
$5,000. Tai graži pradžia ir 
be abėjo bus daugiau. Daug 
jau turėjo nusipirkę, tai fab 
rikuose, tai ofisuose. Lietu
viai, pirkime kiek tik gali
ma. Paremkime savuosius 
vaikinus kareivius karo lau 
ke. Kiekvienas centas duos 
jiems paramą. Vėliau Skelb
sime kitų lietuvių pirkėjų 
vardus iir pavardes, taipgi

miai klausėsi — gal pasėta 
jų širdyse grūdelis meilės 
lietuvybei! Jei taip — marš 
rūtas pavyko!

Lietuvių veikla 
Raud. Kryžiui

Hartford, Coim. — Lietu
vių parapijos vyrų ir mote
rų draugijos, vadovystėje 
Prano Mončiūno ir Valerijos 
Kaunietytės, vasario 14, su-

VlRginia 0036 
ei.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
svoanKiHo ri EvroiAdi-o 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—-8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ofiso tel. 
Rezidencijos tel.

Rea. 6958 So. Talmaa Avė.
Res. TeL GROvehiU 0611 
Office toL HEMlock 4848

DR. J.J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-S vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis smitanu. 
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office tel. YARda 4787 
Namą teL PROspect 1930 
TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

Ofiso v»L: nuo 1-3; nuo 6(30-8:30
756 Wtot 35th Straet

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vlea* pore akly Tipe m «y- 
v antinui Bauroklt Ma įstodami 
Utoksunlnuotl Jas modaruUklanata 
metodą, kuria reMJUoo nukala.

pririnkime akiniu.

Dr. John J. Smetana 
Dr. j. J. Smetana, Jr.

OPTOMKTHMTA1

1801 Sa Ashlaad Avenue
kampas 18-tos

(tteftmsa O»4L R&M-Obtam 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.80 p. m. 
Tred tr AeM: 8188 a. m. Iki 

T fto p. tn.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. YVestern Avė.

Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal autartį.

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 k Califomia Avė. 

TeL REPublic 7868

TaL OANal 0257
Ree. teL: PROapect 6659

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vaL vakare.

Geriau su teisybe Laimėti 
priešininką, negu nu melu 
draugą. Dr. V. Kudirka

By Irv Tirman

pranešinėsime vietiniai spau 
dai kiek sumoje Hartfordo į 
tr -apylinkės lietuviai perka J 
bonų. Bonai parduodami kas 
pirmadienio vakarą mokyk
los kambaryje.

Nepirk to, ko nereikia, 
nors ir pigiausiai gautum.

DR. VAITUSH, OPT.

Huvlrt 20 mėty preki
uUttyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKA TI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, truw paregyst* 
Ir tollrevyste;
palengvina alely Jleroplmą, praAalln* 
galvoa akaudSJlm*, avalglm% Ir akly 
kartą.

MODER51IK1AL81, TOOL'LIAUSI 
egzaalcnavimo bodai

Speciali atyda atkreipiama 1 vaiky

Akiniai pritaikomi tiktai kada reiklu 
VALANDOS:

lu-toa Iki b-tou valandos kasdien. 
Sekmadieniais Pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tei. VAKDS 1313

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare____

Li KTU V IK 
3 GYDYTOJA

St-MTMI.ItyPAto

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso tel CANai 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Kairfield Avenue 

Res. teL: HLEMlock 3150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti-

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 ved. Vak 7 Ud t 
Nedėlilmia pagal autartį.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKDS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartp

Sekmadieaiais taipgi pagal autartį.
Ree. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal autartį.

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal nutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6787 
Namu telefonas VlRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

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

Nedaliomis Pagal Susitarimą

Pirmadieifa kovo 16. 1942

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

Jūn dabar galite pirkti vieno arba 
dvigubinio regėjimo aklnlua. prltalkln- 
lua gružluUMluoae frėutuoae, au akių 
lėegzamlnavilinu. vtakų i
ui tiktai ................................................ «p*t.

ARCWAY AKINIAI. viso C |<1 (U| 
Ne mažiau — ne daugiau.......... ^Iv»W

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

230 S. Halsted St., prie Jaekson 
Tel.: MONroe 3734. l-li'fcin 1911
Atsineškite šj skelbimu Ir gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVCJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

* PASAUKITE:
YAKDS 3088

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANal 5969

DR; WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 YVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros luboa)

TeL MIDway 2880 Ohioago, Ik.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0. 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vai. vak."

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Rea. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
MHYH1CIAN AND SURGEON

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

, 2408 YVest 63rd Street

Ofiso tr Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kaadlen. lAkirlant Hekmadlenlun —
nuo 2 Iri 4 vai. poplot Ir nuo 7 Iki 

8:20 vai. vakarais.
SaknuMl lan lala pa*al «ualtarlca%.

SKAITYKITE “DRAUGI



BALTŲJŲ IR GELTONŲJŲ ŽŪTBŪTINĖS GRUMTINĖS DEL AUSTRALIJOS
- Aukščiausis Australijos kalnas pavadintas lietuvio vardu. - Žuvis, 
kuri deda kiaušinius ir savo pienu maitina vaikus. - Australijoj 
tebevaikšto nuogaliai. - Jei nelaimė - kerpa telegrafo vielą. - 
Gydytojai lėktuvu skrenda pas ligonį. - Aviena ir medvilnė vilioja 
japonus. - Australijoje kasa auksą. - Slaptas žygis į japonu užnugarį.
- Ka rašo lietuviai iš Australijos?

(Pabaiga)
Mobilizuojamos moterys 
darbams

Australai labai rūpinasi 
išplėsti savo karo pramonę. 
Jau pirmoje karo dienoje 
vieton sumobilizuotų vyrų 
pašaukta 2,100 moterų pa
vaduoti svarbesniuose pra
monės postuose. Jau 1940- 
1941 m. biudžete didžioji pu
sė išlaidų — net 143 mil. 
svarų sterlingų buvo skirta 
karo reikalams. Dabar gi 
Australijos išlaidos karo rei
kalams siekia daugiau kaip 
3,750,000 dolerių per dieną. 
Australija paskutiniu metu 
vien britų armijai buvo ap
siėmusi pristatyti šiuos da
lykus:

— 3,000,000 antklodžių, 
7,200,000 baltinių, 3,000,000 
“sveaterių”, milijoną porų 
batų, 7 mil. kojinių, 400,000 
kariškų uniformą 250,000 
kariškų apsiaustų.

Per dvejus pirmuosius me 
tus Australija savo plieno 
gamybą pakėlė nuo 1 mil. 
tonų iki 1,800,000 tonų me
tinės produkcijos.
Apie Australijos karius

Australijos kariai gana 
ryžtingi (kai kurie gi yra 
ainiai tėvų, kuriuos britai 
tremdavo į Australiją už 
“perdidelę” iniciatyvą). Dar 
iš Didžiojo karo yra užsili
kęs atmintyje vienas atsi
tikimas : Prancūzijoje buvo 
australų pulkas. Į pulką a- 
tėjo žinia iš Australijos, kad 
vienas garsus teisininkas, 
tarnavęs pulke kaip “pri- 
vate” skubėtų užimti jam

skiriamą vietą vyriausiame 
teisme.

— To heli with that! — 
buvo jo atsakymas. — Ma
ne tik ką pakėlė į kapralus!

Net ir kietose kautynėse 
dėl Singapūro australiečiai 
sugebėjo prasi vogti į japo
nų užfrontę ir sunaikinti ja
ponų generolo štabą su pa
čiu major-generolu.
Ką darys 50,000 vokiečių?

Bet žūtbūtinėse kautynė
se su japonais turės austra
liečiai ir daug, daug sunku
mų. Atminkime, kad geriau
si australiečių kariai — sa
vanoriai — kovėsi ir Grai
kijoje, ir Palestinoje, ir Kre
toje, ir šiaurės Afrikoje. 
Tiesa, kovose jie įgijo pa
tyrimo, bet jau pereitų me
tų pabaigoje iš jų buvo už
muštų ir sužeistų 12,950 vy
rų.

Toliau — vokiečiai skel
bia, kad Australijoje jų tau
tiečių esą apie 50,000. Aiš
ku, tarp jų atsiras nemažai 
penktosios kolonos narių. 
Gerai dar, kad Australija 
buvo kieta norintiems įva
žiuoti japonams.
1 mil. prieš 70 milijonų

Toliau — atminkime, kad 
šioje kovoje australų yra 7 
milijonai, o japonų 70 mili
jonų. Australijos gi pakran
tės išsitęsia net 12,000 my
lių. Tokiame krantų ilgyje 
beveik neįmanoma apsisau
goti nuo desantų (priešo ka
reivių išlaipinimo).

Šių metų pradžioje “The 
Register” paskelbė, kad aus
tralų gyventojų prieauglis

sumažėjo ir jei ne birth con- 
trol, Australijoje šiandien 
būtų žmonių vienu milijonu 
daugiau. Dorovinis ištižimas 
kraštui brangiai kaštuoja! 
Australijoje yra lietuvių

Taigi australiečiams kova 
bus sunki. Mums dar skau
džiau, kad šis pasaulinis ka
nas nubloškė į Australiją 
ir nemažą būrį lietuvių. Iš 
Lietuvos ešalonas lietuvių, 
kurie buvo britų piliečiai, 
apsistojo tenai. Jų tkrpe y- 
ra ir lietuvis kunigas Ta
mulis. Neperseniai gavau iš 
jo laišką, kuriame jis be 
kitko rašo:

— Visų Australijos lietu
vių vardu dėkoju už “Drau
gą”, kuris vis dar mus lan
ko ir suteikia' tokių įdomių 
žinių apie Lietuvą. Be lie
tuviškų laikraščių bei lite
ratūros mes čia lietuviai 
tikrai nutautėtume ir savo 
lietuviškumą visai užmirš
tume. Aš pats juntu, kad 
daug sunkiau einasi rašyti 
lietuviškai kaip pirmiau. 
Mat, beveik visą laiką pra
leidžiu su airių vaikais Col- 
lege ir tik labai retai ten,-1 
ka su kitais lietuviais su-«i-.
seiti ir pakalbėti lietuviškai.
Lietuvius kamuoja 
tropikų karščiai

Mes lietuviai - australie
čiai gyvename tą patį nuo
bodų karštą tropikų gyve
nimą. Daugumas lietuvių iš
siskirstę po įvairias Brisba
ne vietas, kad net kartais 
labai sunku su kai kuriais 
susisiekti. Be to, su mumis 
atvažiavę keli raudoni, truk 
do bet kokį mūsų bendra-

B B A TJ ū A B

JAPONŲ LAIVAI IŠBLAŠKYTI 

Pacific 6c eai

( "Draugas" Acme telephota*

Sąjungininkų lakūnai vienur japonų laivus sunaikino, 
kitus gi išblaškė netoli Naujosios Gvinėjos salos, kur 
jie plaukė tikslu įkurti toje saloje bazę, iš kur būtų 
galima atakuoti Australiją.

vimą. Nežiūrint to
lietuviškai - katalikiška 
liepsnelė žiba Australijos 
tropikų džiunglėse.

Turime keletą gerų katali
kiškų lietuvių šeimų, kurių 
nevienas laiškas buvo patal
pintas “Drauge”.

Nors karas visur smar
kiai siaučia, bet mes Aus
tralijoj, ačiū Dievui, dar ne
blogai gyvename. Visas gy
venimas beveik normalus, iš
skyrus kai kurių prekių pa 
brangimas. Šiaip visko ga
lima gauti pirkti, ir palygi
nus su paskutinių dienų Lie
tuva, net perteklius.

Nenorėčiau būti įkyrus 
visokiais prašymais, bet iš
drįsau paprašyti, gal galė
tumėt atsiųsti mums lietu
viams kokį lietuviškų gies
mių su gaidomis giesminė- 
lį. Tikrai mūsų padėtis čia 
apverktina. Norime kartais 
suseiti į bažnyčią pasimels
ti lietuviškai, pagiedoti lie
tuviškai, bet neturime iš ko.

Iš Lietuvos negalėjome at
sivežti.

Australiečiai pasitiki USA 
pagalba. Jie dar kartoja žo
džius vieno aukšto ameri
kiečio karininko, kurs ap
lankęs Australiją, pasakė 
jos kariams:

— Jūs kalbate taip, kaip 
mes ir jūs kariaujate, kaip 
mes. K. J. Prunskis

TT. Marijonu misijos
Newark, N. J. — Svč. Tre

jybės parap. bažnyčioje — 
kovo 11 iki 19 d. — kun. 
Jonas Jančius, M.I.C.

Pittston, Pa. — Sv. Kazi
miero parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 15 iki 17 d. — 
kun. P. Malinauskas. M.I.C.

Roseland, Chicago, III — 
Visų Šventųjų parap. baž
nyčioje- — nuo kovo 16 d. 
iki 22 d. (jaunimui) — kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

Norwood, Mass. — Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje? — 
nuo kovo 16 iki 22 d. — 
kun. Kazimieras Rėklaitis, 
M.I.C.

Bayonne, N. J. — Šv. My
kolo parap. bažnyčioje — 
nuo 11 iki 19 kovo — kun. 
Andrius Naudžiūnas, M.I.C.

Chester, Pa. — Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje — 
nuo 23 iki 29 kovo — kun'. 
Adomas Markūnas, M.I.C.

Cleveland, Ohio — Nepa
liaujamos Marijos Pagalbos 
parap. bažnyčioje — nuo ko
vo 16 iki 22 d. (jaunimui) 
— kun. Antanas Ignotas, 
M.I.C.

Harrison, N. J. — Dievo

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

BEIKAUNOI DARBININKAI
HELP WANTKD — VYRAI

METAI, SPINNERS 
Patyrę tame darbo. Geros darbo są
lygos. Darbai yra Hartford, Conn. 
Atsikreipkite prie Mr. A, I.. Byfleld

HIMELRLAU, BYF1ELD a CO. 
38 So. Tliroop St., Chlcąyo, III.

TOOL IR DIE DIRBĖJAS
Patyręs prie apskritais darbo. Gera 
užmokestis, pastovus darbas.

THE ARIDOR CO.
3428 Wcst tatli Pku-e

HELP WANTED — MOTERYS

OPF.RATERKOS
Prie “single needle" mašinų, Ir taip
gi OPERATERKOS prie guziku ir 
gnzlkams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės Į

3021 NO. PULASKI ROAD

M.AAINV OPERATERKOS 
Kelntu siuvimo darbai. Kreipkitės 
prie Mr. M. Mendelaon. ant 7-to 
aukšto.

STERNSTEIN BROS.
500 So. Tlimop Street

TRADE SCHOOLS

DARBININKAI YRA REIKALINGI 
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS Prie Visokių “Defense** IHsrbų !

Vyrai tarp 18 Ir 44 m. amt. Išmokinti 
“weldlng. tool - die. marhlnlfrt. ecresr ma- 
cblne, body and fender. auto. dlesel and 
avtatton conntructlon”. Ialmoklnkhe vieną 
1* šių svarbių amatų žema prieinama kai* 
na per — Oreer Practlc&l Shop Tr&lnlng. 
Krorpkltės prie Mr. Herrera.

GREER SHOP TRATNING
2024 So. \\aba--ti — Calumet 4600

PATARNAVIMAI

A. t

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

MrtMI SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFa-.ette 0727

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIftKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virS 80 m. tos pečio* 
ielmynos rankose l

PAULINA SAUNORIENE
(po tėvais Mėčlufė)

Mirė kovo 15 d.. 1942 m..
12:01 vai. ryte.

Gimus Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris — Elenora Jagmin 
Ir Jos vyra Juozapa ir Marijo
na Saunora: 2 sūnus — Juo
zapa ir jo žmona Monika ir 
Pranciškų Ir jo žmona Eliza
beth; 4 anūkus — Lucille ir 
jos vyra 'Martin, Jozafina Jag
min. Helen ir Gloria Saunor; 
seserę, Kazimiera Shadbarie- 
nę ir Jos vyra Juozapa ir šei
ma; 3 brolius — Vincenta Mit- 
chel ir šeima. Bronislova Mit- 
chel ir šeima ir Stanley Mit- 
chel ir šeima; ir daug kitų gi
minių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6725 S. Rockwell St. Laidotu
vės Jvyks trečiad.. kovo 18 d.. 
1942 m. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėta J Gimimo Pa
neles Švč. par. bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nuydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: IMikterys. Sūnai.
Anūkai, Seserys, Broliai, Ptia- 
seaerė Ir Giminės.

Del tolimesnių informacijų, 
šaukite: Republlc 3691.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE 
VISOSE MIESTO DALYSE I DIENĄ IR NAKTĮ

Radio Programas — 10:00 vai. autradlsnlo Ir šaštadianlo rytala, 
Iš Stotie. WHIP (1620), .u P ftaltlmleru.

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS Į

LIETUVI VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamher of Goenmeroe.

REZIDENCIJA:MODERNI Hvidtafc PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 v. vak.; Beltad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.
=£|!

e

Motinos Sopulingosios par. 
bažnyčioje — nuo kovo 22 
d. iki 29 d. — kun. Petras 
Malinauskas, M.I.C.

Providence, R. I. — Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčio
je — nuo kovo 22 iki 29 — 
kun. Jonas Jančius, M.I.C.

Murinę sootbes, deanses and refreshea 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winda, moviesj 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

2 " .... I*

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

Dievas padeda tiem?., ku
rie netingi dirbti.

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

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kal- 
navlmo sąrašo.
Prisiųsklte plūktus paštu "parcel 
post”. ____

28 NO. LOOMTS STREET
Tel. MONROE 1897

____ HELP VVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolph 248S—2482....... v 1

P.UEftKOJIMAK
Paleškau sau draugia — mergina, 
kuri yra gera katalikė, apie 50 me
tų senumo ir kuri neturi darbo. Aš 
esu mergina ir noriu sau rasti gera 
draugę. Atsišaukite laišku, o aš at
sakydama parašysiu viską apie save. 
Apsiimu prisiųsti Ir tikieta kelionei 
jeigu paeina iš toliaus. Rašykite se
kančiu adresu man, o jūsų laiškas 
bus man priduotas:

JOS. SHTERIN A CO.
32# W. Monroe St, Chicago, IU.

AUTOMOBILIUS
PAR8IDUODA 1942 DE SOTO 4 
durų sedan: 99% naujas; vartotas 
meilau 3,000 mylių; balti tires, ra
dio, heater. defroster Ir sėdynių ap
dangalai. Kaina 11,375 cash — ne 
ant mainu.

2267 NO. CIjYBOURN AVE. 
(vienas blokas į rytus rato

Ashland Ave.) . •> ,

CICERO REAL ĖST ATE 
PARSIDUODA:
• 1629 So. 48th Court 2 fletų 

mūrinis namas, abu fletal po 6 
kambarius, 2 boileriai. Kaina (9.500.
• 1438 So. 50tb Ave. — Storas 

ir 3 fletai, mūrinis namas. Kaina 
(8,500.
• 1903 So. 49th Court -— 6 kam

barių mūrint8 bungalow. 2 karų 
garadžluš, aliejaus šiluma. Tikras 
bargenas.

Dėl pasitarimo telefonu šaukite:
lAvvndale 7173, Mr. Dmke, arha 
Cicero 640C, Mr. Cooltc.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kure Dievo nebijo.

Žmogus giriamas sulig jo 
Išminties.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St.

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 

8812 So. Westeru Avenue 

Tel. GROvebill 0142 

I. J. ZOLP
1640 West 46th Street 

Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 

2314 West 23rd Plaoe 

Tel. CANai 2515 

42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lituanica Avenue 
TeL YARda 1138-1139

LEONARD P. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Ave. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUS 

4848 S. Gali forai a Ave. 
Tel. L’AFayettė 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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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; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-

Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
edakcija 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 March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Parama Rusijai ir komunizmas
Jėzuitų leidžiamas savaitinis žurnalas “America” 

praėjusios savaitės laidoje įdėjo įsidėmėtiną vedamąjį 
apie teikiamą paramą Sovietų Rusijos armijai ir apie 
komunizmą.

Anot to žurnalo, Jungtinės Valstybės yra nusistačiu- 
sios remti Stalino kontroliuojamą kariuomenę, šis nu
sistatymas yra reikalingas, bet tuo pačiu kartu “šį 
kraštą išstato į didelį pavojų.”

Teikiama parama Rusijai neliečia užgyrimą komuniz
mo dėsnių arba užgyrimą tų brutališkų metodų, kurių 
pagalba sovietų valdžia buvo įsteigta. Dar mažiau A- 
merikos vyriausybė ir Amerikos žmonės užgiria tikslą, 
siekiantį ginti komunizmą ir padėti jam plisti visur 
pasaulyje.

Daug -žmonių, vis dėlto, mano, kad rėmimas Rusijos 
raudonosios armijos savaime yra užgyrimas ir komu
nizmo. Komunistai, aišku, taip mano ir kitiems tai pa
sakoja. Bet ir nekomunistų yra taip manančių. Kai ku
rie priėjo tos išvados, kad po to, kai prieš aštuonerius 
metus Jungtinės Valstybės pripažino sovietų diktatū
rą Rusijoj, ji tai padarė tuo įsitikinimu, kad sovietiz
mo dėsniai Amerikai nepavojingi ir kad jie čia. nėra 
įgyvendinami.

Jungtinių Valstybių vyriausybė nėra ir negali būti 
tokio įsitikinimo, nes komunizmo dėsniai prieštarauja 
Amerikos konstitucijai, kurią kiekvienas valdžios pa
reigūnas yra prisiekęs ginti. Jei Amerika remia Sovietų 
Rusijos armiją, tai tik remia dėlto, kad ji kariauja 
prieš Vokietiją, kuri yra kare su Amerika.

Šis klausimas katalikams žmonėms yra visiškai aiš
kus. Tik katalikai yra verčiami susirūpinti tuo, kad 
daug šio krašto komunistų šį klausimą klaidingai aiš
kina ir, kiek galėdami, skleidžia priešvalstybines ir 
prieškrikščioniškas idėjas. Daug kas bijo, kad tie pro
pagandistai, užimą atsakomingas vietas valdžios įstai
gose, neturi tikslo ginti Jungtines Valstybes, bet pir
moje vietoje rūpinasi komunizmo idėjų skleidimu.

Pastaruoju laiku komunistų spaudos daromos ata
kos prieš kongresmano Dies komitetą ir net F. B. I. 
viršininką J. Edgar Hoover dar labiau įtikina, kad ko
munistų propagandistai nori turėti visiškai laisva^ ran
kas savo priešvalstybiškai akcijai. Ir kongresmanas 
Dies ir Hoover daug pasitarnavo kraštui, iškeldami 
aikštėn nacių sąjūdį Jungtinėse Valstybėse. Patys ko
munistai jiems katutėms plojo. Tačiau, kai jie pradėjo 
kelti į viršų komunistų penktosios kolonos darbus, jų 
veikimas kai kam pasidarė trepnas ir net pavojingas.

Turint galvoj, kad rėmimas raudonosios armijos, ko
vojančios mūsų priešą, nereiškia rėmimą komunizmo, 
siekiančio sugriauti šio krašto demokratinę santvarką, 
kaip naciams, taip ir komunistams neturėtų būti vie
tos nė vienoj atsakomingesnėje Jungtinių Valstybių 
valdžios įstaigoje.

Su šia “Americos” nuomone, neabejojame, sutinka 
visi ištikimi šio krašto gyventojai.

Registracija
Daugelis lietuvių kunigų klebonų jau registruoja jau

nuolius, išėjusius į Jungtinių Valstybių kariuomenę. 
Tai yra naudingas ir reikalingas darbas, kurį dirbti vi
si turime padėti. Būtų gera, jei toji registracija būtų 
vedama visose lietuvių parapijose. Kur nėra lietuvių 
parapijos, tuo reikalu turi pasirūpinti organizacijų ir 
draugijų veikėjai.

Daugelyje lietuvių parapijų jau suregistruoti lie
tuviai kareiviai, tarnaują Jungtinių Amerikos Valsty
bių armijoj. Tas darbas nėra lengvas, bet jis reikalin
gas ir savo laiku gali pasirodyti labaii naudingu.

Bet nereikėtų užmiršti ir lietuvaičių norsių (slau
giu), fcurnį taip pat nemažas skaičius tąrnauja Ameri-

irlAŪGlI
kos Raudonajam Kryžiui. Juk ir iš jų reikalaujama di
delio pasiaukojimo. Juk ir jų ne viena pateks į karo 
frontą slaugyti sužeistuosius kareivius; ne viena ta
me kilniame darbe neteks sveikatos, net ir gyvybės. 
Karo fronte ir joms susidaro daug pavojų.

Dėl to, registruojant kareivius, neužmirškime užre
gistruoti ir lietuvaites norses.

Taip pat yra svarbu, kad būtų suregistruota, kiek 
lietuviai suaukoja Amerikos Raudonajam ^Kryžiui ir 
kiek išperka U. S. Defense bonų.

Tie visi registravimai yra svarbūs ne tik statistikos 
atžvilgiu, ne .tik patriotiniais sumetimais, bet ir dėl to, 
kad jie priduoda dar daugiau akstino gausiau dėtis 
prie krašto gynimo reikalų ir jiems daugiau dirbti.

Lietuviu viltys demokratijoj
Kad Lietuvos žmonės priešinasi visoms okupacijoms, 

tai jau visiems yra aišku. Kaip Lietuvai įkyrėjo iki 
gyvo kaulo bolševikiškoji diktatūra, taip lygiai jau į- 
kyrėjo ir naujų okupantų — nacių priespauda. Kaip 
bolševikai, taip lygiai ir naciai žmones apiplėšė, perse
kioja, naikina.

Lietuvos žmonės laukia demokratijos laimėjimo, nes 
švenčiausia yra įsitikinę, kad tas Laimėjimas grąžins 
jiems laisvę ir nepriklausomybę.

Kai pernai rudenį Kauną pasiekė žinios apie tad,, kad 
Prezidento Roosevelto susitikime su Churchillu laive 
Atlanto vandenyne nustatė karo tikslą — išlaisvinti 
pavergtąsias tautas ir atsteigtd jų nepriklausomybę, 
prie Karo Muziejaus įvyko didžiausios manifestacijos. 
Lietuvos žmonės aiškiai suprato, kad jų išsilaisvinimo 
viltys yra demokratijose. Ir nieks šiandien neabejoja, 
kad Lietuvos žmonės nekantriai Laukia progų stoti į 
aktyvų karą prieš savo prispaudėjus nacius.

Tomis pačiomis viltimis gyvena ir Lietuvos tremti
niai bei pabėgėliai. Visur jie, kuo tik galėdami, dedasi 
prie demokratijų — santarvininkų fronto ir darbuo
jasi, kad tik greičiau būtų nugalėti Lietuvos okupantai.

Tomis viltimis gyvena ir Amerikos Lietuviai, kurie 
visu kuo yra. atsidavę Amerikos laimėjimui.k ’ •'.M

Vieningumo ir patriotizmo dvasia
“Garsas” rašo, kad agresoriams užpuolus Amerikos 

teritorijas ir įtraukus šį kraštą į karą, plačioji visuo
menė visu rimtumu sutiko padėti.

Jaunesnio amžiaus vyrai, toliau rašo “Garsas”, ap
leidę darbus, ne vienas palikęs šiltas pelningas vietas, 
savanoriai įstojo į gynėjų eiles. Jie išanksto žinojo, 
kad gali kare prarasti savo sveikatą, likti amžinais 
invalidais, arba net visiškai prarasti savo gyvybę. 
Vienok patriotiškumas — tėvynės meilė uždegė jų krū
tines ir jie aukojasi už jos laisvę ir gerovę. Kiti pa
šaukti atlikti savo prievolę be murmėjimo apleidžia 
namus, apleidžia savuosius.

Milijonai eilinių piliečių mielai sumoka padidintus 
taksus, nes jie žino, kad vyriausybei reikalingi pini
gai gaminti karo reikmenis, kad Laimėti šį karą.

Milijonai perka apsaugos bonus ir ženklelius, neiš
skiriant nei vaikų, nes jie žino, kad už tuos pinigus 
Dėdė Šamas pagamins moderniškus ginklus ir apgins 
jų laisvę.

Milijonai darbininkų mielai sutinka sunkiau ir dau
giau dirbti, nes jie žino, kad jų pastangos prisidės prie 
greitesnio nusmaugimo agresorių hydros užsimojusios 
pavergti Ameriką ir visą pasaulį.

Daugelis smulkių ir stambių pramonininkų be mur
mėjimo užleido savo dirbtuves karo reikmenų gamy
bai, nes jie žino, kad to reikalauja jų šalies gerovė.

Nesiskundžia stambūs ir smulkūs biznieriai negalė
dami patiekti savo kostumeriams kai kurių prekių, ku
rių produkavimas dėl karo liko sustabdytas. Nerūgoja 
kostumeriai tokių prekių negaudami, nes jie gerai su
pranta, kad karo metu reikia daug ko atsižadėti.

Milijonai ateivių, kurių dauguma savo kailiu yra gy 
vai patyrę autokratiškų ir diktatoriškų valdžių reži
mus, mielai aukoja Dėdei Šamui savo jėgas, kokių tik 
iš jų pareikalauja.

"Teismu priešas" grasina teismu
r‘Tėvynė” rašo, kad į SLA Pildomojo Komiteto po

sėdį atsilankęs buvusiojo “Tėvynės” redaktoriaus “bro 
lio” Kl. Jurgelionio advokatas ir pareikalavęs iš SLA 
algos už visą laiką nuo jo suspendavimo iš Tėvynės 
redaktoriaus pareigų. Jei nebūsią išmokėta, SLA bus 
patrauktas valdiškon teisman. Jurgelionio advokato 
reikalavimas nebuvęs patenkintas.

“Tėvynės” redakcija pasisako, girdi, jai esą keisto 
ka, kad “su advokatais ir valdiškais teismais pradeda 
užsiimti brolis Jurgelionis, kuris dar tik lapkričio 14 
d., 1941 m., Vienybėje pasmerkė advokatų profesiją ir 
teismus, kaipo netinkamą priemonę žmonių nesusipra
timus ičggryti«”_^_________

IMi B»i*i

Žinios iš Lietuvos
Didelės pabaudos už 
negrąžinimą cukraus 
maišu

Vokietijos generalinio ko
misaro Lietuvoje pavaduo
tojas Elsmann paskelbė po
tvarkį, pagal kurį visi cuk 
raus maišai, kuriais cukrus 
siunčiamas iš fabriko, turi 
būti grąžinti per 40 dienų. 
Už kiekvieną pavėluotą die
ną reikia mokėti po 5 pfe- 
nigius nuomos. Jeigu mai
šas negrąžintas per 55 die
nas, tai už kiekvieną maišą 
reikia mokėti pabaudą 4 
markės. Tuo atveju, jeigu 
maišai negrąžinami, tai cuk
raus valdyba turi teisę to
kiems pirkėjams sustabdy
ti cukraus tiekimą.

Pirmadienis, kovo 16, 1942

kur nešti savo kudašių. Iš 
Kievo vis lengviau paspruk

Ieškoma asmenų
Lietuvos laikraščių įdėti 

tokie skelbimai apie paieš
komus žmones:

Kas žino, kur randasi Kau 
no gyventojas Juozas Alins- 
kas, pnašau pranešti A. Sta
naičiui, Kaune.

Žinantieji apie Vincą Kat- 
kauską, buv. Vilniaus apsk., 
Riešės valsčiaus pirminin
ką, pranešti Bronei Katkaus 
kienei, Kauno apskr., Pale
monas. ’

Maloniai prašau turinčius 
žinių apie dingusį Mykolą 
Bradauską, pasivadinusį 
Giedraičiu, už atlyginimą 
pranešti O. Bradauskienei. 
Kauno apskr., Garliavos paš 
tas.

Kas žinote apie Vincą Kli
mavičių, tarnavusį 9 pulke 
griežikuose, paskutiniu me
tu buvo Pabradės poligone 
(orkestre), prašome praneš
ti Juozui Klimavičiui, Vil
kaviškis.

Kas žinote apie Vladą 
Niedvarą, tarnavusį kfriuo- 
menėje Vilniuje ir paskuti
niu laiku buvusį Švenčionė
lių poligone, praneškite Fe- 
lei Niedvaraitei, Kaunas.

Jurbarko apylinkės teis
mas skelbia, kad nežinia kur 
esančio Prano, Prano sū 
naus, Bendžaičio turto, esan 
čio Greičių km., Jurbarko 
valsč.. globėjomis paskirtos 
Ona Bendžaitytė-Pransk&i- 
tienė ir Monika Bendžaitytė- 
čepliauskienS.

Po svietą pasidairius
Yra įprasta sakyti, kad 

moterys mėgsta be persto
gės plepėti. Čikagoj, sako
ma sykį buvo net plepėjimo 
kontestas, kuriame daly va 
vo 37 moterys. Viena niger 
ka buvo be perstogės išple
pėjus 36 valandas. Bet išė
jo Kitty Carley ir nigerką 
suvarė į ožio ragą ištepėda
ma 43 valandas. Ji laimėjo 
$1.000 prizą.

Lietuviški balšavikai Či
kagoj ir Bruklyne, tavorš
čiai, bus sumušę ir nigerkos 
ir tos Kitty Carley rekordus 
plepėjime apie nazišką pro
pagandą, kurią būk varą 
lietuviškos gazietos, kurios 
nešoka kažačką taip, kaip 
jie patys šoka o Stalinas 
groja.

Mano deinas negali išfi- 
geriuoti, kokiu išrokavimu 
balšavikai plepa apie tai. 
Jokio fondo juk nėra, kad 
galėtų tikėtis laimėti prizą. 
O jei mano, kad vS, kiekvie
ną gautą naujieną iš buvu
sio balšaviko rojaus Lietu
voj ir įdėta į gazietas visus 
redaktorius poliemonas turi 
į koncentracijos kempes su
varyti, tai irgi, valug mano 
delno, durnas manymas. Jei 
tai būtų Hitlerio propagan
da, nuo pirmo balšavikų pa
plepėjimo visi tie “hitleri
ninkai” jau būtų sėdėję už 
spygliuotų tvorų.

Valug mano delno, sykį, 
kitą atlikai šnipo pareigas, 
niekas nesidaro ir liaukis. 
Uždyką tik burną aušini.

ti, negu iš Berlyno.

Kalbasi du lietuviški bal
šavikai.

— Girdėjau, jūsų lokalus 
pasiuntė prezidentui Roose- 
velt’ui rezoliuciją reikalau
dami, kad paliuosuotų 
Browder’į.

Negirdėjau, — atsakė lo
kalo narys. — Nebuvau 
tam mitinge. Bet jeigu taip 
ištikrųjų buvo, tai nežinau, 
kam lokalas pasiuntė tokį 
reikalavimą. Pirmiausiai 
mūsų šapai kol kas darbi
ninkų nereikia, o kita Brow- 
deris, kaip girdėjau, nėra 
kriaučius.

Gazietos rašo, kad Hitle
ris šiuo metu esąs Kieve ir 
ruošiąs planus penkių mili
jonų vaisko ofensyvai prieš 
balšavikų saulę:

Iš didelio debesio, pap
rastai, visuomet mažai lie
taus iškrinta. Hitleris sėdi 
Kieve gal dėlto, kad bijo 
grįžti į savo dačlendą. Vie
toj planų pavasario ofensy
vai, jis, gal, daro planus,

Pas Joną ir Marijoną Ve
damus nesenai buvo birdei 
parė Vedamienės motinai. 
Svečiams susirinkus motina 
liepia savo mažam sūneliui 
nueiti pas granmą ir visų 
ąkyvaizdoje palinkėti, jai il
giausių metų. Bet vaikas at 
sisako tai daryti, mes nemy 
Įėjo jos dėl dažnaus tikini
mo. Motina pagalios net pa
grąsina, kad darytų, taip, 
kaip ji liepia. Vaikas su
tinka. 4
. — Ką aš turiu jai sakyti?
— klausia vaikas motinos.

Sakyk taip: linkiu gran-
mai sulaukti šimto metų. 
Nepamirši?

— Ne.
Vaikui praėjus prie gran- 

mos visi svečiai nutilo ir 
kvapą užėmę laukė, ką jisai 
pasakys.

— Granma, tarė vaikas.
— Linkiu tau sulaukti šimtą 
metų, bet tuč tuojau, kad ir 
rytoj.

Mokykloje mokytoja klau 
šia mokinio:

— Čali, pasakyk man, kuo 
vadintumėm George Wa- 
shington, jei jis šiandie gy- 
gentų? *

— Seniausiu Amerike 
žmogum, — atsakė moki
nys.

JAPONAMS BRANGIAI ATSIEJO MALAYA

("llraiiKaj, • Armn triniinm*.

Pirmoji gauta nuotrauka iš Malaya. Malaya paimti japonams brangiai atsiėjo. Vie
nas japonų tankas ant kelio medžiu užblokuotas ir suskaldytas, ftalia jo japonas tan
ko vairuotojas guli nukautas. Tolėliau — kitas japonų tankas dega Australai su prieš- 
tanfanšuaifl patrankomis Ui gai&rS.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtl 
(Tęsinys)

Tėvynė tavo tėvo bus tau tėvyne, ne motinos... Bet 
mano vaike, nepamiršk, kad tavo motina buvo rusė, kai 
Rusija buvo jos tėvynė... Ak, kodėl aš myliu tave taip 
beprotiškai ir aklai? Kodėl man ištrėmimas rodosi kaip 
didžiausia nelaimė? Greitai pradės linksmai šniokšdami 
tekėti upeliai, upė, mano mylimoji upė, sulaužys ledus, 
sužaliuos miškai, dangus bus taip stebuklingai šviesiai 
mėlynas, o per jj plauks balti debesys. O, tėvyne, kaip 
tu sulauksi be manęs pavasario? Manai tu, be manęs nie
kas nepakitęs? Ar viskas tus, kaip lig šiol buvo?...

0 paskui ateis vasara, sužaliuos laukai; ateis pas-

KUR V1ZK1JON LOJA FKDKKA1JNĮ AGENTU komisijos pirm. dr. P. Vi
leišiui, 5922 W. Roosevelt 
Rd., Chicago.

Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams,, 
parengimo bilietų platinto-1 
jams lietuviams laikrašti- j 
ninkama už parengimo iš-' 
garsinimą, ir visiems pasi
darbavusiems Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo 
pasisekimui ir tokios gra
žios sumos sukėlimui.

Liet. Nepriklausomybės 
Dienai Minėti Komitetas

nee neperdaugiausia dvira-
čių turima atsargoje.

. ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

tMBNTttlNlH OFIAAS:
8188 SO. UAKSTEU ST. 

(UatuTlų Auditorijoj*) 
VAJUAMDOfl: Nuo 1-mo* iki «-to* 

vai vak.
TdL CALomet 6B77 

184 NO. LA SAULE ST., 
Room 2014 Tel. Stata 7A72

uruOiMUi" Acme telephoto.

FBI agentas H. J. Treacy, Jr. (kairėje) peršautas ir užmuštas ir agentas C. L. Tig- 
laptingos tamsios naktys, pakvips saldžiai nupjautas šie- i r (centre) sužeistas kovoje su dviem armijos dezertyrais, kuriuos bandyta areš- 
nas. Upe plauks didžiulės valtys, uoste darbuosis tūks- tuoti Abingdoū Va yra c j. Lovett 21 m. amž. (kairėje) ir J. E. Tester-
tančiai rankų, kurios kraus geltonus melonus į užsienį ma# 22 m Netrukus abudu suimti.
išvežti. Pabus upės didybė ir galia, kaip mažos baltos•
ledo lytys plaukios joje garlaiviai, o jų toli sklindančios 
sirenos jau ankstų rytą primins puikų tolimą gyvenimą. 
Ir tu manęs neatsiminsi?

Ar tau bus lengva su manim atsiskirtu o mano 
tėvyne, tau bus nepalyginamai lengviau, nes pati 
apleidžiu su širdgėla ir nusiminimų. Mane taip tremi, 
kaip tas “biaurus vaikėzas”, gnibtelėjęs nutukusios 
mergos veidą, čia pat davęs įsakymą: “suimti!”, ku-

LIETUVIU AUKOS RAUDONAJAM KRYŽIUI
Anksčiau skelbtų 

suma — $1373.45.
aukų A. Yuknis, Antanas ir Ona 

Yusčius, Anelė Zabukas, An-

donajam Kryžiui lietuvių 
vardu. Raudonasis Kryžius 
tos auko3 gavimą pakvita 
vo kovo 6 d. kvitu Nr. 27753.

Čia seka trečia ir pasku tanas Ždonkas, Thomas Zū-iir tos pačios dienos laišku

kotojų kurie vasario 15 d.,
, . , , . „ .... . . , Ashland Blvd. auditorijoje,rio rankose buvo ir kokio nors žmogaus likimas; taip ly- ./ , . a i Chicagoj, Lietuvos Nepn-giai ir man buvo įsakyta palikti savo tėvynę... I„ , , , . . . . . _ .. . „ r> j j klausomybės paskelbimo 24Kas daroma tokiais atvejais Rusijoje? Pradedama a

tinioji dalis sąrašo tų au- į ris, F. Zakarauskas, Alex 
Žakas, M. E. žaldokas, Joe 
Zaleckis, A. Žalis, Frank

daryti žygių. Ką reiškia daryti žygių? Tai reiškia, visai 
be nuovokos, be jokio pasisekimo ištisas valandas sėdėti 
įstaigose ir laukti, ir mes pradėjome “daryti žygius”. 
Ilgai tarėmės, kur mes pirmiausia turėjome kreiptis, ir 
priėjome išvados, kad geriausia būtų patirti, ar GPU 
buvo teisybė pasakyta; ar universitetas jau pradedamas

. į metų sukakties proga sudė
jo $1600 Amerikos Raudo
najam Kryžiui:

Po $1.00: M. Placukas, F. 
Platkauekas, Katrina Plei- 
kiūtė, George Pocius, J. Po-

, ~ ,, » a. cius, A. S. Pocius, J. Povi-tvarkyti ir Otmaras iš sąraso yra išbrauktas. As pati I . ... T t n , r r,. .. , ,x. 5. .' laitis, J. J. Pranckas, J. Pra-nuejau su Otmaru; as visur norėjau su juo būti, norėjau
viską girdėti, kas jam bus pasakyta, norėjau pati pama
tyti, kaip mūsų reikalai stovi ir — kas svarbiausia aš 
nenorėjau jo nė valandėlės vieno palikti.

naitis, Mike Pranukas, S. 
Puniškienė, Jonas Puniška, 
Ralph Puslis, Joe Puceta,

,. , ............................. , Mrs. F. Rackas, John Rad-As bijau, kad j, gali sulaikyti, jis galėjo dingti, ir as virds Frank Rajla Mrs R 
galėjau niekada nepatirti, kur jie jį padėję, ką su juo pa- , Rakauskas Paul Rebickls> 
darę. Be ašarų negalėjau žiūrėti į jo ramų veidą, negalė-

Zebrauskas, J. Zelianka, A. 
Zelnys, A. A. Žilis, M. Zi- 
ziūnas, Adomas Zubaviče, 
Juozas Zubawezas (?) Ch. 
Zucas, Mrs. 1). Žukas, Mr. 
and "Mrs. Žvirblis.
Nepažymėtos aukų sumos:

A. Artivina, M. Marlauskas, 
Marijona Narusienė.

Viso -- $1,492.45. 
Smulkių ir vardais nepa

žymėtų aukų — $60.11. 
Viso aukų — $1,552.56. 
Apyskaita skamba šitaip:

aukų sunokta $1,552.56, pa

komitetui padėkojo. To laiš
ko turinys čia seka:
“Dear Mr. Zuris:

“On behalf of the Ameri- {
can Red Cross, I wish to •
express our deep apprecia- 
tion of the generous dona-1 
tion of $1,600 from your 
Association, representing the 
proceeds of the Lithuaniian 
Independence Day Coanme- 
moration held on February 
15th.

“In thanking you, the 
Red Cross speaks also for 
the men of our armed for 
ces, the members of their 
families al home, and the 
civilians in the war areas

Susimeta mokėti 
dviračius

Kai vyriausybė suvaržė 
dviračių gamybą ir nustatė 
tai pramonei, kokie dvira
čiai karo metu turi būti ga
minami, daug žmonių susi
metė pirkti pagamintus dvi 
račius kol šis pirkimas dar 
visiškai nesuvaržytas.

Dviračių gamintojai pra
neša, kad jie negalės paten
kinti visų norinčiųjų pirkti,

LANKYTI I MCSŲ SPECIALI 
•jcs 'Esate 'Kviečiami atsi- 

lAPARDAVTMĄ SEKANČIŲ 
MUZIKOS instrumentų 

* M X

Didelių Barabanų. mažų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie vtsoUlų Barabanų se
tų, greiti pėdintai ‘'Cymbol*** lr 
"Cymbol 'Ho'derS” kur tik reika
lingi. "Hl-P*y after beat Pėdai*” 
bename tr orkestroms, Trflbos, 
darinėta'., Sajtaphonai, Trombo
nai "Standard” lšdirbysčlų, Sinul- 
kos. Cellos, Strflnlnlal Basai. Gnt- 
tarat. Banjos, strflnų, lr "cases", 
"m'/uth pleees", "mote reeds", lr 
muzikos stovi klės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smlčėlų tr 
"cases”. Pataisome lr atnaujina
me visokių lšdirbysčlų phonogra- 
fus ar jų dalis.

A. B.ę. DRUMMERS SERVICE 
014 Maxweil Street, Chicago

WHŪLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM HBJ> _ PAK- 
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— ruoš — Karnos — me- 
FRIGRKATORb - WASHEKb — 

MZNOKIS — STOVĖS.
Advertlaed Itenu

jau be pasibaisėjimo pažvelgti į jo tyras, mielas ir visada 
švelniai į mane žiūrinčias, akis. Aš galvojau, kad kiek
vienu momentu jis galėjo būti nuo manęs atplėštas į ki
tokį gyvenimą, apie kurį aš nieko nenusivokiau.

Dabar mes esame universiteto valdžios rūmuose. Di
delis, tamsus namas nepakenčiamai dvokė iš išeinamųjų 
vietų, atsidavė r.augas šlapių purvinų tūbinių pušnių dė
žių. Apytamsis koridorius, kuriame studentai ir studen 
tės, apsivilkę kailiniais ir su kailinėmis kepurėmis ėjo 
pas dekaną, sekretorių ir klubų pirmininkus, kurie visada 
vėiavosi. Pamaži vaikštinėjome kazerminėje didelėje lau
kiamojoje salėje. Pirmiausia perskaitėme visur išklijuo
tus sienose studentų laikraščius, kur biauriausiu būdu 
buvo išjuokti profesoriai ir docentai...

Mes ieškojome rektoriaus, dekano, paskui vėl lau
kėme rektoriaus, dekano. Otmaras ėjo iš vieno kampo į 
kitą ir skaitė visų fakultetų pranešimus visų klubų, vi
sų sekcijų ir sekcijėlių. Iš jo žingsnių ir kaip šiuos, jam 
visai neįdomius, dalykus skaitė, -galėjau matyti, kaip jį 
kankino šis begalinis laukimas. Ir aš laksčiau iš vieno 
kampo į kitą, skaitydama sįeninius laikraščius, kurie bu
vo

rengimo pelno buvo $377.00
kas sudaro $1,929.56. At-Į Vho will beneftt through

Anna Rimavicz, Niek Rim- skaičius susidariusias išlaį- the efforts of generous and 
kus, Louis S. Rimkelis, Po- das $339.24 sumoje, liko Patriotic Americans now 
vilas Ronelis, Mrs. A. Ru- $1,590.32. Trūko $9.68, kad
danas, M. Rulis. sudaryti lybiai $1,600.00 su-

V. J. Sabaliauskas, Ona mą pristatymui Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Chica
gos skyriui.

S. A. Rekstis, W. Retrošis,

fllfl ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern A ve m
Telefonas REPUBUC 6091

4>

Salukas, Elzbieta Samienė
John Swabas, Lina Sekutis,
G. Sereyko, Marta Serkšnie-
nė, X. Shaikus, Bill Shaw,
D. Shąkenas, J. S. Shalta-
nis, VI. Shemetulskis, K.
Shukes, S. Shimkus, Urmi
lia šilinar.tė, Julius šivitra,
Mrs. Skurdelis, L. Šimutis.

V. Stažas, Anastazija Šliau . . , . , .
, . x • Ti atrinkime paaukojo dar $9teris, Vincas Šliautens, Joe J . .

Komiteto paskutiniam su- 
! sirinkime vasario 25 d. bu
vo nutarta tuos pinigus pri

aiding the war efforts of 
the Red Cross.

“Sincerely yours, 
(pasirašyta)

James B. Forgan
Chairman” 

Visi aukotojai, kurie sa
vo vardo ir aukos nepaste-

statyti Raudonajam Kryžiui • bėjote skelbiamuose sąra- >1
sekančią dieną, vasario 26. 
Kad sudaryti lygiai $1,600. 
teisėjas Jonas T. Zūris su-

Svilas, Mrs. ’Helen Survila, 
Irena Sutkus, Mrs. Švaždis, 

i M. Šveikauskas, J. Tarulis. 
Wm. Tarvida, Anna Trygo- 
ryk.

Mr. and Mrs. A. 'Rima
vicz, Tenngalokis, Stanley

68, kad užpildyti trūkumą 
Drauge su jo pirmiau auko
ta suma $20.00 ši pridėtinė 
suma sudarė $29.68 auką iš 
teisėjo Zūrio. Komitetas jam 
už tai dėkingas. .

Kaip jau buvo anksčiau 
spaudoje pranešta, komite
to valdyba vasario 26 d. 
pridavė $1,600.00 auką Rau

šuose, arba kurių vardai ar į 

pavardės klaidingai suraš> 
tos, prašomi apie tai pra
nešti komiteto iždininkui 
Antanui Valoniui, 2201 W. 
Cermak Rd., arba finansų

CONRAD
Fotografas

Rtudlj* J rengta pir- 
.nos rflAlen mi mo- 
dernlškomle užl&l- 

i domi* Ir Hollytreod 
švl**omt*. Darbai,

] Garantuotas.

ENOIewood 5888 
ENGlewood 5840

420 W. 63rd Street
WOI K STUDIO

l<uę IApO 15* Street
//'f </(■/< ly

' < 'foy * f T,

Tei.: Biznio 
Rea.:

Sloksnaitis, Frank S. Smith 
Jdhn 'Smulski, Chas. Snoro 
nes »(?), Peter Srubas, J. 
Stalgontis K. Stalmokas, A.

be skonio šiurkštus ir užgaulus, be krislelio fantazijos. p attur- a
Mane atebino juose stoka talento ir originalumo, ypa- g™

tingai "socialistiSkuose praneši muose . Kap.talista, me stun{ikaB Petrag
luoja, nes turi iš to naudos”, perskaičiau kažkokiame
“aforizme klasiškai susipratueio moksleivio”. — “Balta
gvardiečiai taip pat meluoja, nes jie be melo neturi ko 
veikti; kodėl vis atitolsta mūsų draugas dekanas nuo li
nijos proletariškos teisybės?”

Priėjau prie kito laikraščio ir perskaičiau:
— Draugai! Kokia kalba rašo Leninas, Bucharinas,

Trockis? Rusų kalba! Kodėl mūsų profesorius P. savo ,
paskaitose vėl minkštaprotiikai įrodinėjo, kad mes ture- T&mpghnnaa, Bruno Tūbelis, 
tume svetimų kalbų mokytis, tų kalbų, kuriomis kalba ka Marcei verionas, Agnieška 
pitalistinė hydra? Urba Alberta Urbėme (?)

Aš išėjau j koridorių ir ataiaėdau ant malkų krūvos, .Vaišinas, Motiejus
sukrautos prie krosnies, ir paskendau savo sunkiose min- '
♦yse. Po trisdešimts dienų mos 'turime būti beveik jau Vaiskia, M. VariMlis, G.
pervažiavę Rusijos sieną. Kodėl? Ką mes padarėme? esk.nderionė, Jolm P. Vi

limas, A. Vilią, Joseph Vi
lią, Vita Vileišienė, John 
Vilkas, K. Vilkas, A. Vins- 
kevičius, M. Visčiuiienė, A

|HW|sT I’OSSIRI K PKKb 
l |t|\ v I OriHtl

WHOLESALE
UQDM1

šimtą kartų perkratinėjau savo gyvenimą ir nieko noga- 
lčjau rasti, kaip knygas, mokslą, muziką, darbą ir namų 
ruošą. Nieko kito, tik darbą nuo ankstaus ryto ligi vėly
bos nakties. Ir po trisdešimts dienų turėjome palikti Ru
siją; kur mes turėjome keliauti? Iš kur pinigų paimti? 
Kas turėjo atsitikti su sūnum? Ką turėjome daryti su 
nebaigtu mūsų mokslo veikalu, kuris galėjo šiek tiek duo
ti lėšų, Kodėl taip viskas?

(Daugiau bus)

Litten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Peaturing a Program ef
Wal»ki«. Adėte Wa«iil. G | YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Satorday, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1P

ĮSTAIGA

Ifrrrfttolana
Oblc^pn

Wayne, Paul William8.
J u oras Yuknis, Victor Yo- 

delis Charles YenUbas, Ma
ry Youikas Joseph Young,

IBM kfU*r«ta* (T*, •/ tk* Mai)

RMM’HTa 
nuĄ

LEBTtriŲ
. -_ DIa-' A«. BANTHM. a*T.

MUTUAL LIUUOR GO. 
4707 8. Halsted 8t
M. BUILIYARn M«

BMBBI

WHFC-l450kiL

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IAIG111J
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vieniotillh ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —

SFKMAdlENIAIS 1 vai. p. p 
KETOMIS Dienomis 9:80 v. vak 
PENKTAI). Ir SESTAI). 7 v. v.

THAT’S LIF£
O Uit. Tic-r

Jkamme OAssjrr

TavowiT£: ARirivas 
04 THEuiMnacci 
lo Bt rEATtlBtCD 
IN HE.'N ZKlHXral_ 
Toi_L|£S TZIVUE

VajCK.

ICHATZ T?>FoKuoriKl 
■kotev
5clixPToiz £xwiBrrs 
H i s r A-rcrr" pari zc 
VIINMINC MOPEi--- 
A RaPiAT-oI? O.t» 
pESICN V/MICMI NAŽ 
TtrEM ACCEPTrVTrt 
The
M<rrolz Co.
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vrsHKFię 
ČAUCHT im 
KAIP OM 
■B0CTt.ee 

GKAFT 
TOimc

I . ................
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ATSILIEPIMAS 1 LIETUVIŲ REZOLIUCIJA 

Vasario Šešioliktosios minėjimo proga
T Šiomis dienomis buvo gau; vvho attended the mass 
ta iš Department of State, meeting on February 15 the
Wa8hington, D. C., atsilie
pimas į Prezidentui Roose 
veltui pasiųstą nuorašą re
zoliucijos, kurią lietuviai 
vienbalsiaji priėmė vasario 
15 d., Ashland Blvd. audito
rijoj, Chicago j, minėdiapii 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 24 metų sukak
tį. Tas laiškas čia seka:

March 9, 1942

“Dear Mr. Labanauskas:

“By reference from < the 
President your letter of 
February 23 with the en- 
closed resolution on behalf 
of the Lithuanian Indepen- 
dence Day Committee has 
been given to me for ac- 
knowledgment and thanks.

“You may be assured that 
the tėxt of this ręsolutiion 
has been carefully noted 
and that your pledges of 
whole-hearted support to 
the Government are deeply 
appreciated.

“Please express to those

President’s thanks for your 
mesaage and for the spirit 
vvhich prompted you to 
write him.

“Sincerely yours, 
(pasirašyta)

Harold B. Hoskins
Executive Assistant”

Rezoliucijos tekstas jau 
pirmiau buvo išspausdintas 
Chiicagos lietuvių laikraš
čiuose.

Illinois valstybės kongres- 
monam, senatoriam, ir Chi- 
cagos didiesiems anglų laik
raščiams taipgi buvo pasiųs
ti nuorašai minimos rezoliu
cijos. Jau pirmiau buvo ra
šyta lietuvių laikraščiuose 
apie tos rezoliucijos patal
pinimą į Congressional Re- 
cordą, ir apie senatoriaus 
ir kongresmonų teigiamus 
atsiliepimus.

PER KLAIDĄ ŠAUDYTA

X Kun. dr. A. Deksnys
skaitys įdomią paskaitą ko
vo 22 d., 8 vai. vakare, Sv. 
Jurgio mokykloje, Bridge-

ir 50 metų kunigystės jubi
liejaus proga. Bankietas bus 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj. j Į

X Antanina Navikaitė, D 
KK narė Ateitininkų drau
govės veikėja, smagiai atos 
togavus Philadelphia, Pa., 
jau grįžo į Chicago. Ką į- 
domaus matė svetur žada 
parašyti “Draugui.”

X Juozapina Klikūnienė
porte. Paskaita lies mūsų1 jęovo 22 d. name turės vieš- 
draugijas, organizacijas ir'nių _ panevėžio chorą. Sy-

REIKALINGA MERGINA
TYPISTE - KASIERKA 

Kalbanti Lietuviškai.
Atsišaukite į —

LOCAL LOAN CO.
4658 S. ASHLAND AVĖ.

PAVASARINIS
Rakandų, Pečių 

ir Radio

IŠPARDAVIMAS
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Vėliausi 1942 Radio Setai, 
9 ir 10 tūbų, tokių žymių iš- 
dirbysčių, kaip RCA Victor, 
Zenith, Philco, Crosley ir ki-

tk i- $89.50
Radios su Phpnografu, po

$39.50 ir aukS{iaus-
Perkant Rakandus, lovas,

Karpetus, Parlor Setus,
Sutaupysite iki 50%

Jos. F. Sudrik, Ine.
Fumiture House

3241 SO. HALSTED ST 
ir

3409 SO. HALSTED ST.

Dėl Radio Pataisymo,
Pašaukite YARds 3088.

PASIK T.Al'8Y K ITE 
nudriko f (Malio l'mgnuns —
w c. f i... įnnn uit Radio 
Stotie*, 5:30 Hokmad vakare.

Lėktuvais ieškos
geležies laužų

Bureau of Industrial Con- 
servation War Production 
Boardo ekzekutyvis sekreto 
rius Ben Regan pranešė, kad 
kaip tik Illinoiso valstybėje 
gerokai prablaivės padan
gės, apie 100 civilinių sava
norių lakūnų lėktuvais aps- 
kris visas apylinkes, kad 
laukuose surasti įvairių rū
šių sukrautus ir pamestus 
senų automobilių ir įvairių | 
gelžgalių laužus. Tie rasti 1 

'• laužai bus sukrauti į sunk-' 
vežimius ir nuvežti į geležies 
ir plieno fabrikus, kur bus 
sutirpyti ir bus gaminama 

I karo reikmenys.
| Žinovai pasakoja, kad vi- 
■ sur laukuose galima rasti, 
ypač sulūžusių automobilių 

į liekanų, tikras kalvas. Jei 
ne karas, tie Laužai pavire- 

' tų rūdimis ir išnyktų. Dabar 
gi kas kita. Kiekvienas gelž
galis reikalingas ir naudin- 

I gas-

Laivynui reikia
mechanikų

Per Amerikos Darbo fe
deraciją karo laivynas atsi
šaukia į namų statybos uni
jų mechanikus, kad jie pri
sijungtų į Laivyno atsargos 
statybinių kompanijų, šios 
kompanijos tuojau reikalin
gos klerkų, draftsmenų, me
chanikų ir kitų amatininkų 
darbams laivyno bazėse už 
J. A. Valstybių ribų.

Turi jie įstoti visam karo 
laikui. Mokama geros algos 
ir teikiama veltui pastogė, 
maistas, drabužiai. Be to 
vyriausybė apmoka trans- 
portaciją ir medikalinį pa
tarnavimą. Įstojantieji, su
prantama, fiziškai turi būti 
sveiki.

' Military Order of the 
World War organizacijos 
Chicagos skyriaus susirinki 
me viršininkai aiškino, kad 
dabartinis pasaulinis karas 
bus ilgas, kadangi demokra
tijų priešas yra pakanka 
mai stiprus.

("Draugas" Acrue telephoMa

Charles Feldman, orinių atakų užveizdas (warden), iš Eąuitable namų 37-ojo lukš
to, New Yorke, žiūri pro langą į sugadintą akmens kornizą (kairėje). Kornizo dalis 
nutrenkta priešlėktuvinės patrankos šoviniu. Pranešta, kad netyčiomis buvo iššauta.

CHICAGOJ BUS PAGERBTAS! Iš R. K. lietuvių 
vieneto veikimo

I

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopos va
dovaujamas Raud. Kryžiaus 
vienetas (unit) susirinkimus 
laiko kas pirmadienį, Ven- 
geliausko salėj, 4500 S. Tal- 
man Avė., nuo 7 iki 9:30 
vakare. Apsvarsčius reika-

10,000-NIS JŪRININKAS
Naujokų karo laivynan 

ėmimo (rekrūtavimo) ofiso 
Chicagoj vedėjas Įeit. D. 
N. Goldenson pranešė, kad 
jis tomis dienomis tikisi per 
savo ofisą iš Chicagos pri
imti 10,000 savanorių nau
jokų. Tiek bus čia naujokų 
laivynan priimta nuo gruo
džio 7 d., kai japonai ataka
vo Pearl prieplauką Hava
juose.

State gatvės krautuvinin
kų vadinamas State Street 
Council nusprendė, kaip tik 
bus priimtas 10,000 nis nau
jokas jūrininkas surengti 
miesto centre — State ir 
Mndjson gatvėse, milžifiiš- 
kas patrijotines demonstra- ! 
cijas tikslu pagerbti tą nau 
joką ir kuo daugiausia par
duoti apsaugos ženklų. Tai

Rekvizicijonavo
gelžgalių laužą

Netoli Valparaiso, Ind., 
ūkininkas Frank Schumak 
savo 140 akrų farmoje nuo 
pirmojo pasaulinio karo pra 
dėjo krauti ūkinių sulūžusių 
mašinų ir automobilių įvai
riausias dalis. Viso to laužo 
buvo jau apie 150 tonų. Ūki 
ninkas buvo pasiryžęs laužą 
dar daugiau papildyti. Jis 
tai kainavo 22 dol. tonui. .

Vyriausybė apie tai paty
rė ir jos agentai pasiūlė jam 
$18.75 už toną. Jis atsisakė 
taip pigiai parduoti.

Tad vyriausybė rekvizici
jonavo visą laužą ir ūkinin
kui užmokės, kaip jam siū
lyta, $18.75 už kiekvieną to
ną. Visas laužas paimtas į 
plieno fabrikus.

Paskutinė diena
taksus mokėti

šiandien, kovo 16 d., yra 
paskutinė diena mokėti fe- 
deralinius taksus už 1941 
metų pajamas. Kas iki šian
die vakaro neątliks šios prie 
volės, paskiau turės didelių 
nesmagumų. Apie tai “Drau 
ge” pakartotinai buvo aiški
nama.

bus, kaip sakoma, “Apsau
gos Ženklų Diena”.

Demonstracija įvyks atei
nantį trečiadienį, nes iki tos 
dienos tikimasi gauti tą de
šimts tūkstantinį naujoką 
jūrininką. Iki iškilmių to 
jauno vyro vardas nebus žino
mas, bet per demonstracijas j jus naujus sumanymus, su.

sirinkusios pasivaišina už
kandžiu.

jis skaitysis visas tų raka
mų centras.

Dalyvaus mayoras Kelly, 
iždo departamento atstovai, 
laivyno viršininkai, Ameri
kos Legijono ir civilinės ap-

bendrą veikimą. Tema ak 
tuali. Visi kviečiami pasi
klausyti. Įžanga nemokama.

X J. ir B. Valiai, 6915 S. %
Talman Avė., džiaugias šau
nia garnio dovana — svei
ku sūnum. Vyresnė dukrelė 
taipgi gražiai auga. Nema
žiau ta dovana džiaugias se
neliai Minelgai ir teta T. 
Petkienė.

X Bridgeporte dabar yra 
du moterų chorai. Pastarą
jį įsteigė R. K. vienetas. 
Praeitą antradienį per vie
neto parengimą choras tu
rėjo debiutą, kuris pavyko. 
Chorą mokina komp. A. Po
cius.

X Juozapas Arlauskas, 
savininkas moteriškų drabu
žių siuvyklos Ciceroje, tur 
būt, pirmas iš Juozų buvo 
sveikinamas vardadienio 
proga. Vakar jo rezidenci
joj, 1616 So. 49 Ct., susirin-

saugos tarybos vadai. Įvyks , , , , . , _
..v, - , darbus labai butų malonu,trumpos vaikštynes, bus sa-1

j kę artimieji draugai turėjo 
Vieneto veikime yra įvai- ! puikias vaišes 

rių darbų, kuriuos atlieka
vienos vienus, kitos — ki
tus. Dirbančioms jau tuos

komos kalbos.
State Street Council tikisi,

kad demonstracijose daly- j 
vaus mažiausia 100,000 as- j 
menų. Tikimasi parduoti ga S 
lybes apsaugos ženklų (De
fense Stamps).

Negrai apiplėšė
mokytoją

Du juodaodžiai, apie 18 
m. amž., įsiveržė į viešosios 
pradinės Francis Parkman 
mokyklos pirmojo skyriaus 
kambarį ir iš mokytojos pa 
grobė 15 dolerių. Tai įvyko 
vaikams matant.

kad daugiau atsilankytų mo 
terų ir merginų ir padėtų 
tuos darbus dirbti. Taip pat 
prašoma liuosnorių aukoti 
savo kraujo sužeistiems ka
reiviams. Sutinkantieji au
koti kraujo prašomi užsire
gistruoti vienete, o vienetas 
padarys “appointment”. Au
kotojams kraujo Raudona
sis Kryžius suteikia tam 
tikrus atžymėjimus — ženk
lelius. Mrs. Duray

kiu bus pagerbtas ir choro 
vadas Juozapas Brazaitis. 
Klikūnai yra seni West Side 
gyventojai, žinomi parapi
jos ir draugijų veikėjai ir 
stambūs katalikiškos spau
dos rėmėjai.

X R. Mazeliausklenė, grį
žus iš Three Oaks, Mich., 
kur buvo nuvykus aplanky
ti sergantį Juozą Perminą, 
pasakoja, kad praeito sek
madienio naktį ten siautė 
tokia pūga, kad visas tra- 
fikas vieškeliais buvo sulai
kytas. Ji pati namo grįžo 
traukiniu. Perminai, seniau 
gyveno Ciceroje ir turėjo 
krautuvėlę, yra “Draugo” 
skaitytojai.

X Vincas Žemaitis, 2931 
S. Emerald Avė. jau pen
kios savaitės, kaip savano
riu įstojo į U. S. kariuome
nę — marynus. Iki šiol bu
vo netoli Chicago. Šiomis 
dienomis buvo parvykęs na
mo atsisveikinti su motina, 
nes greitu laiku išvyks į ki
tą paskyrimą. Jo brolis An
tanas irgi jau gavo Dėdės 
Šamo pakvietimą. Sunku 
motinai skirtis su dviem 
sūnais.

X Mons. M. L. Krušas į 
Šv. Jurgio parapiją klebo-

i X O. Remeikienė, 4408 S.
! Talman Avė., randasi kaun,- 
' tės ligoninėj. Prieš kiek lai
ko ji skundėsi rankos skau
dėjimu. Dabar gydytojai 
randa, kad kaulas genda.
Remeikienė yra begalo nuo
širdi moteris. Kone visuose Į nu buvo paskirtas 1918 me-

; parengimuose matydavai ją 
besidarbuojant su šypsena.

X Juozapui Laurinui, se
nam Town of Lake biznie
riui (prie kampo W. 46 ir 
Paulina St.) šįmet varda
dienis bis ne linksmas. Jau 
ilgas laikas kai liga jį ka- 

----------------------------------------------------------------- • į muoja. Susirinkę draugai
Smulkūs "Drauge” skelbt Pasveikinti P3“"1153 ir 3vei- 

mai nedaug kainuoja, bet1 a^°s-
rezultatai esti geri. Bile ko ' x Gegužės 31 d. bankie- 

j kiu reikalu pasiskelbk ‘Dra« tas kun. A. Deksniui pa- 
go’ “Classified” skyriuje. gerbti jo 75 metų amžiaus

Troku sužeistas
jaunuolis

William Kataitis iš Oak 
Lawn troku sužeidė E. 
Medler, 16 m. amž., 5456 
Blackston avė. Nelaimė įvy
ko atbulą troką pristumiant 
į liodavimo platformą, 1308 
E. 45 gt.

Už 700 milijonus
dol. bonų parduota

Federalinis atsargos ban
kas Chicagoj praneša, kad 
mūsų mieste jau daugiau 
kaip už 700 milijonus dol. 
apsaugos bonų ir ženklų par 
duota. Žmonės susimetė 
smarkiau pirkti bonus po ja 
ponų atakų Pearl Harbor.

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

*f

tais. Paskyrimo raštas bu
vo parašytas tų metų kovo 
mėn. 2 dieną, o parapiją už
imti po kun. Mat. Kriaučiū
no buvo. pavesta kovo 10 
dieną. Taigi jau suėjo 24 
metai ir prasidėjo dvide
šimts penktieji metai, kaip 
prel. M. L. Krušas sėkmin
gai klebonauja Šv. Jurgio 
parapijoje. Šįmet bridgepor- 
tiečiai švenčia auksinį pa
rapijos jubiliejų, o sekan
čiais metais švęs sidabrinį 
savo klebono jubiliejų.

HAT LITTLE GAME” later-Mvicart—By B. Link Į
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