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SUBMARINAI KOVOJA PACIFIKE
HITLERIS NUŽUDĖ 
ŽYMŲJĮ LAKŪNĄ.

International News Ser
vice korespondentas Emest 
Zaugg iš Šveicarijos rašo, 
kad praeitą lapkričio mėne
sį Adolfas Hitleris įsakė 
Breslavo priešlėktuvin ė m s 
batarėjoms nušauti skridu- 
sį žymiausiąjį Vokietijos1 
lakūną Įeit. pulkininką Wer- 
ner Moelders. Tas įvyko po 
to, kai lakūnas bandė mą- 
tyits su diktatorium ir jam 
asmeniškai pareikšti savo 
protestą dėl brutalaus nacių 
elgimosi su katalikais.

Hitleris ryžosi nusikraty
ti tuo 28 m. amžiaus lakū
nu, kai šis grąžino diktato
riui savo požymius paties 
diktatoriaus pripažintus už 
jo narsumą. Lakūnas Moel- 
der tikrai buvo pagarsėjęs. 
Jis vienas rytiniam karo 
fronte buvo numušęs 115 
priešo lėktuvų.

•

NORĖJO MATYTIS SU 
HITLERIU

Lapkričio 22 d. Berlyne 
oficialiai buvo paskelbta, 
kad pulk. Moelders žuvo 
Breslave jam nukritus su 
keleiviniu lėktuvu. Hitlerio 
nuosprendžiu surengtos val
stybinės laidotuvės ir “žu
vusiojo” lakūno vardu pa
vadinta jo vadovauta lakū
nų eskadrilė. Be to, nacių 
vyriausybė per spaudą ir 
radiją didžiai įvertino “žu
vusį” lakūną.

Tačiau švencarijoje gau
ta žinių, kad lakūnas mirė 
dėl to, kad jis reikalavo 
matytis su Hitleriu ir pa
reikšti protestą dėl vykdo
mų Vokietijoje persekioji
mų. Pulkininką lakūną ypač 
sujaudino nacių policija 
brutalumas su vienuoliais ir 
vienuolėmis užgrobiant vie
nuolynus įvairiose Vokieti
jos dalyse. Moelders buvo 
uolus katalikas. Jo seserį 
vienuolę, Muensterio vienuo
lyno abatę, nacių policija 
žiauriuoju būdu išmetė iš 
vienuolyno ir jai įsakė visiš
kai apleisti Muensterio pro
vinciją.

•

GRĄŽINO POŽYMIUS.
Pulk. Moelders apie savo 

sesers likimą patyrė kovo
damas rytiniam fronte — 
su bolševikais. To įvykio su
krėstas, jis paliko savo va
dovaujamą eskadrilę ir lėk
tuvu nuskrido į Hitlerio vy
riausiąją stovyklą Sov. Ru
sijos fronte ir ten reikalavo 
būtinai matytis su diktato
rium. Hitleris atsisakė su 
juo matytis ir per savo pa
lydovą dar subarė lakūną, 
kad tas karo fronte paliko 
savo eskadrilę. Tada laku 
nas Įeit. pulk. nuplėšė nuo 
savo uniformos požymius ir 
atidarė juos palydovui, kad 
tai grąžintų Hitleriui, o 
pats lėktuvu leidos į Bres- 
lavą.

•

ĮSAKĖ LĖKTUVĄ 
NUŠAUTI.

Jam išskridus Hitleris 
tuojau pranešė Breslavo 
aerodromo priešlėktuvinėms 
batarėjoms budėti, nes, gir
di, į tą aerodromą skrendąs 
vienas sovietų lėktuvas, ku-r

Australai ragina 
pradėt puolimą.

Washingtonas, kovo 16 d. 
— Australijos ministeris 
Jungtinėms Vai s t y b ė m s 
šiandie pareiškė, jog jau 
atėjo “laikas atakoms” ir 
ragino sąjungininkes tautas 
pravesti ofensyvą prieš Ja
poniją, nes tai galinti būti 
paskutinė proga.

Pažymėdamas, jog Aus
tralija esanti paskutinė są- 
jungininkij bazė vakariniam 
Pacifike, ministeris pabrėžė 
jog australai viską pakeliui 
sunaikins, jei japonams pa
vyktų išlaipinti savo kariuo 
menę Australijos kontinen
te.

Sunaikins Namus.
“Australai sunaikins vis

ką, kas gali būtina sunai
kinti, kad būtų galima iš
laikyti, ką mes esam pasta
tę” pareiškė ministeris.

“Jei būtų reikalinga—ir 
mes meldžiamės ,kad nebū
tų reikalinga — mes sunai
kinsim savo* namus, sąvo 
derlių, savo galvijus, išnai- 
kinsim miestus, geležinke
lius, kurie yra mūsų milži
niško krašto arterijos, kad 
nieko neliktų, kas galėtų 
būti priešui naudinga.”

Ofensyvos Karas.
Ministeris pareiškė, jog 

nuo dabar Australija ve
sianti ofensyvos, bet ne gy
nimosi karą.

“Mes pasimokinom iš pa
mokos ‘per mažai ir pervė- 
lai’.” Mes negalime pralai
mėti. Mes turime pasinau
doti pamoka, kurią išmo
kom. Mes neturime galvoti 
apie 1943 metus, bet apie 
1942, apie šiandie.

“Ir mes nepražūsime.”

Bombardavo turkų 
pakraščių miestą.

Londonas, kovo 16 d.—An
glijos žinių agentūra Reu
ters šiandie paskelbė, jog 
Vichy radio pranešęs iš An
karos, jog nežinomos tauty
bės orlaiviai apmėtė Turki
jos vakarų pakraščių mies
tą Milas.

Atakos metu užmušta de
šimts asmenų ir dvidešimts 
sužeista.

ris, matyt, bandysiąs ten 
nusileisti. Tad būtinai jį nu
mušti. Dat nurodė, kad so
vietų lėktuvas savo išvaizda 
esąs panašus vokiškajam 
lėktuvui.

Po valandos budėjimo pa
galiau iš Breslavo aerodro
mo pastebėta atskrendąs 
Hitlerio nurodytas lėktu
vas. Jam leidžiantis prieš jį 
nusuktos patrankos. Netru
kus pašautas ir nukritęs su 
lakūnu lėktuvas sudegė. 
Taip žuvo žymusis vokietis 
lakūnas, kurs ryžosi ginti 
nacių persekiojamus katali
kus.

Žuvo prie Javos.

i< “Draugas” Aeme telephotol
aro laivų, nuskendo kovoje su priešu Ja

vos salos apylinkėse. Toje didžiulėje jūrinėje kovoje sąjungininkai prarado 12 laivų, 
o japonai 8.

Britų ofensyvą 
Burmoje pavyko.

New Delhi, kovo 16 d.— 
Britai šiandie paskelbė, at
siėmę tris kaimus paliai Sit- 
tang upę, apie 80 mylių į 
šiaurę niuo užimto Rangoo- 
no.

Tačiau jie pareiškia, jog 
tai buvo tik paprastoji kon- 
trataka ir britų kariuomenė 
pasitraukusi į savo senąsias 
pozicijas.

Pranešime pareiški ame, 
jog šioje kontratakoje esą 
nukauta skaičius japonų ir 
suimta kiekis karo reikme
nų.

U.S. Aviacijos Bazė.

Tuo tarpu jau anksčiau 
paskelbta, kad Indijoje su
daryta Jungtinių Valstybių 
aviacijos bazės, iš kurių bū
sią ne tik ginamasi, bet ir 
pravedama ofensyvą Japo
nijoje.

Tuo pačiu laiku Londone 
kolonijų ministerija paskel
bė, jog britai imasi žygių, 
kad sustiprintų Ceylono sa
los apsaugą, kur paskirta 
vadu viceadmirolas Geof- 
frey Layton.

Rusai parašutinin- 
kai prie Smolensko

Stockholmas, kovo 16d.— 
Švedų spauda paskelbė pra
nešimą iš Maskvos, jog rusų 
parašutininkai užėmė forti- 
fikuotas pozicijas vokiečių 
užfrontėje prie Smolensko 
ir kitos kariuomenės dalys 
užėmė du miestus prie Viaz 
mos.

Spaudos korespondent a s 
paskelbė, jog vokiečių pas
tangos sunaikinti parašuti- 
ninkus nepavykusios. Kai 
tuo tarpu kiti rusų daliniai 
pralaužę vokiečių fortifika
cijas prie Smolensko kelio.

ubaiU. S. bombanešis.
į

Wasbingtonas, kovo 16 
d. — Karo departamentas 
šiandie paskelbė, jog Ame 
rikos bombanešis bom
bardavo japonų bazes 
penktadienį.

Komunikatas pareiškia, 
jog “kovo 13 d. vienas 
Amerikos kariuo menės 
didysis bombanešis, eida
mas žvalgybos pareigas, 
atakavo japonų okupuotą 
VunkanauaerocLromą Ra
baul mieste, New Britai n 
saloje. Numesta keliolika 
bombų ir padaryta nuo
stolių. Pataikyta į žemė
je esančius orlaivius ir 
sunaikinta bent du priešo 
orlaiviai. Mūsų orlaivis 
grįžo savo bazėn nesuža
lotas.”

Parama Mac Arthur 
dar pasunkėjusi.

Washingtonas, kovo 16 d. 
—Kariniai ekspertai šiandie 
pareiškė, jog gen. Mac Ar
thur paramos pasiuntimo 
viltys dar labiau sumažėju- 
sios dėl sąjungininkų laivy
no nuostolių prie Javos, kur 
žuvo 12 sąjungininkų laivų.

Šios dienos karo departa
mento komunikatas, pirmas 
nuo pereito penktadienio 
ryto, paskelbė, jog Bataan 
pusiasalio fronte vis dar te
besą ramu. Taip pat ramu 
ir visuose Filipinuose. Lau
kiama, jog netrukus japo
nai pradės naujas pilnutines 
atakas.

Mexico City, kovo 16 d.— 
Ašies submarinai buvo du 
kartus sulaikę grįžtant) iš 
New Yorko tuščią Meksikos 
laivą ir įspėję daugiau ne
beplaukti paleido

Rusai pasirengę 
japonų atakoms.

Londonas, kovo 16 d. — 
Britų pranešimai pareiškia, 
jog sov. Rusijos gerai ap
ginkluota Sibiro kariuomenė 
ir laivyno bazės esančios 
pilnai paruoštos sutikti ja
ponų ataką .kurios, pasak 
kinų pranešimų, galima ne
trukus tikėtis.

Pranešimai iš Stockholmo 
skelbia, jog sovietai išleidę 
karo įsakymus, kurie gali 
būti panaudoti bet kuriuo 
momentu Vladivostoke ir 
Nikolajevske.

Švedų šaltiniai taip pat 
praneša jog japonų kariuo
menė Mandžurijoj esanti 
padidinto, iki 1,000,000 ka< 
reivių, kai tuo tarpu rusų 
Sibiro kariuomenę paprastu 
metu sudaro pusantro mili
jono kareivių.

Antravertus, jau kuris 
raikas kaip gaunami prane
šimai, kad rusai buvę pri
versti atšaukti savo Sibiro 
kariuomenę frontan kovoms 
su vokiečiais.

Rusai pralaužę 
frontą - Berlynas.

Berlynas, kovo 16 d. — 
Berlyno radio paskelbė karo 
vadovybės pranešimą, ku
riame prisipažįstamą, jog 
vienoje centrinio fronto vie
toje rusai pralaužė nacių 
linijas, bet pravestos kon
tratakos susidariusią pragą 
uždariusios.

Komunikatas parei š k i a, 
jog Kryme rusų pajėgos, pa
dedamos tankų atmuštos an 
troje atakų dienoje Kerč 
pusiasalyje, kur yra vokie
čių ir romunų linijos.

Beveik visame rusų fron
te vykstančios aršios kovos 
ir kietas šaltis.

Havana, kovo 16d.—Radio 
stotys praneša, jog gauta 
pagalbos šauksmas iš jūrių 
Ir manoma, jog tai esąs 
Jungtinių Valstybių sargy
bos laivas, kurį užpuolę a- 
šies submarinai Karibų jū
roje.

JAPONŲ KETVIRTOJI ATAKA 
AUSTRALIJOS SIAURINĖJ BAZĖJ.
Australų ir amerikiečių aviacijos atakos 
japonų invazijos bazėse.

Canberra, kovo 16 d. — ką Australijoje, kur jie bom
Ketiurioliką japonų bomba- 
nešių pravedė ketvirtą ata-

Charkovo laisvės 
dienos čiapaf.

Maskva, kovo 16d.—šian
die paskelbta, jog sov. Ru
sijos kariuomenė, kuri pas
kutiniuoju laiku ypač paaš
trino savo kovas prieš vo
kiečius Ukrainoje ir Donets 
baseine, šiuo metu yra ne 
toli svarbaus Charkovo mie
sto, kurio “išlaisvinimo va
landa” esanti visai nebetoli.

Sovietų pranešimai taip 
pat paskelbė, jog raudono
ji armija pralaužusi nacių 
linijas tarp Charkovo-Kur- 
sko ir Oreįio, kai tuo pačiu- 
laiku Lemngrado fronte 
kietesnių ratu baigiama ap
supti vokiečių 16-toji armi
ja.

Nacių ŽiaurumaL
Pranešimai iš fronto, ku

rie skelbia, jog netrukus ga
lima laukti Charkovo išlais
vinimo, pabrėžia, jog mies
tas tapęs žiaurumų siaubu.

Pareiškiama, jog vokiečių 
okupacijos metu esą išžudy
ta apie 14,000 rusų ir jog 
apie 1,200 esą įkalinti Inter
nationale viešbučio skiepe.

Pietvakariniam fronte ru
sai panaudojo dideles tankų 
pajėgas, kai tuo pačiu laiku 
marš. Timošenko kariuome
nė žygiuoja Azovo jūros ir 
vokiečių bazės Dniepropet- 
rovsko linkui.

Santiago, kovo 16 d. — 
Čilės vyriausybė paskelbė, 
jog apie trisdešimt mylių 
nuo New Yorko torpedomis 
apšaudytas ir nuskandintas 
Čilės freiteris Tolten. Iš dvi
dešimt devynių įgulos narių 
teišsigelbėjo tik du.

Olandai tebekovoja 
Javos saloje.

Tokijo, kovo 16 d.—Per 
į oficialų japonų radio Japo 
nijos žinių agentūra Domei 
paskelbė pranešimą iš Ban- 

J doeng, Javos, jog “tikima, 
kad didelis skaičius. karei- 

I vių, priklausančių olandų 
Rytų Indijų kariuomenei 
Javoje, slepias kalnuose.”

Tuo tarpu pereitą šešta
dienį Javos Įeit. generalgu- j Kairo, kovo 16 d.—Britai 
bematorius Van Mook pa- komunikatas paskelbė, jog 
skelbė, kad sąjungininkų ka ašies aviacija pradėjusi ata- 
riuomenė Javoje tebesiprie- kas ir vakar atakavusi britų 
šlna japonams. kariuomenę.

bardavo šiandie ketvirtą 
kartą Darvvino uostą.

Pirmieji pranešimai skel
bia, jog* padaryta nuostolių 
ir yra žuvusių asmenų, bet 
platesnių smulkemnų nepa
skelbta.

Amerikiečiai Atakavo bazę.
Australų ir amerikiečių 

lakūnai bombardavo japonų 
invazijos bazes, kurių tarpe 
Dili, Portugalijos Timoro 
saloje.

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai dalyvavo vakar die
nos atakose, kurių metu 
bombarduota Rabaul ir Gas 
mata bazės, New Britain 
saloje.

Taip pat pranešta jog są
jungininkių valstybių sub- 
marinas nuskandino 60,000 
tonų Japonijos laivų Indinė- 
zų, Filipinų Ir Malajų van
denyse. Kuriai valstybei sub 
marinas priklausė nepaskel 
bta.

Submarinų Karas.
Tačiau šia paskelbta, jog 

Jungtinės Valsybės pradė
jusios plataus masto sub
marinų karą prieš japonų 
susisiekimą ir pasiųsta pir
mosiose linijose didelės sub 
marinų pajėgos. Šio prane
šimo šautiniai nepaduodami

Tuo tarpu Australijos 
spauda įspėja, jog kova už 
Australiją kaskart sparčiai 
artėja.

Stebėtojai pareiškia, jog 
sąjungininkių bombaneši a i 
labai padeda australams su
stiprinti savo apsauga, bet 
pabrėžia, jog Australijai 
reikia dar daugiau karo pa
jėgų.

Partizanų Kovos.

Naujoje Gvinėjoje austra
lų kariuomenė šiuo metu 
vedanti partizanų kovas ir 
jai padeda vietos gyvento
jai.

i Ypač daugiausia nuosto
lių japonams darą bušmėnai 
(vietos gyventojai), kurie 
labai gerai pažįsta kraštą 
ir pasitraukę į žmogėdrų 
apgyventus kalnus naktimis 
užpuldinėja japonus ir ver
čia juos laikytis pakraščių.

J
Washingtonas, kovo 16 d. 

—Mrs. Eleanor Roosevelt 
šiandie ragino suregistruoti 
visas Amerikos moteris dar
bui, pareikšdama, kad ir ji 
galinti užsiregistruoti šeimi
ninke, automobiliaus vai
ruotoja, kolumniste, paskai
tininke ar kalbininke.

----- i__  ■ ■
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MOŠŲ DIENOS IR DARBAI
Iš Lietuvos Piliečiu 
Sąjungos

Lietuvon Piliečių Sąjun
gos rytų valdyba aavo eili
niame posėdyje, įvykusiame 
š. m. kovo 11 New Yorke 
nutarė dėti visas pastangas 
L. P. S. centrinio organo su
darymui paskubinti. Kons
tatuodama visišką nuomo
nių vienodumą* au čikagie- 
čiais, L. P. S. rytų valdyba 
tikisi, kad iki š. m. balan
džio galo bus galima suda
ryti visuotinį L. P. S. atsto
vų suvažiavimą.

vininkų 25 kp., ir L. D. S. 
7 kp. Bazaro valdyba susi- 

, deda sekančiai: garbės pir- 
min. kleb. kun. A. Petraitis 
pirm. O. Staliulionienė, rašt. 
A. Milienė, ižd. J. Bačys.

Kurios dr-jos nori para
pijai pasidarbuoti, kviečia
mos paduoti aavo pasižadė 
j imą sekančiame susirinki
me 30 d. kovo, parapijos sa 
Įėję. Kviečiami ir pavieniai 
parapijonai dalyvauti susi 
rinkime, ir prisidėti darbu 
ir aukomis. Minėtos dr-jos 
jau darbą pradėjo platinda- 
mos bilietėlius.

Atsižvelgiant į L. P. S. 
numatytus tikslus, pirmiau
siai į jos narių pasiryžimą 
visomis išgalėmis dirbti Ne
priklausomos, Laisvos ir De
mokratinės Lietuvos atsta
tymui ryt dięnos laisvoje 
Europoje, L. P. S. rytų val
dybą mano, kad tuo reika
lu turi būti padaryta prin
cipinio pobūdžio deklaraci
ja. Tą deklaraciją turėtų 
apsvarstyti, priimti ir pa
skelbti L. P. S. atstovų vi
suotinis suvažiavimas.

Apsvarsčius pik. A. Valu
čio i. m. vasario 9-os iš L 
P. S. rytų apylinkės rezig- 
navimo paresMffmą, t.K”S. 
rytų valdyba skelbia neži
nanti, kokiems būtent “tū
liems asmenims” pik. Valu
sis daro priekaištą dėl ne
tauraus veikimo, jų nedoro 
pasireiškimo, jų siekiamų 
asmeninių ar grupinių inte
resų, srovinės neapykantos 
reiškimo ir t.t.

Vietoje rezignavusio pik. 
Ą. Valučio, į L. P. S. rytų 
komiteto sudėtį valdyba nu
tarė kviesti sekantį pagal 
vasario 3-ios balsavimo duo
menis daugiausiai balsų ga
vusį asmenį — E. Devenie- 
nę.

Blaivininkų 25 kp. rengia 
pramogėlę 22 d. kovo 4 vai. 
po pietų parapijos salėje Ar
gentinos lietuvių naujos baž 
nyčios naudai. Kviečia vi
sus prisidėti. Įžanga maža. 
Kas norės suteikti auką, bus 
priimama, ir užrašyta auko
tojo vardas. Aukos ir auko
tojų sąrašas bus pasiųstas 
sykiu su vakaro pelnu.

Koresp.

Iš ten, kar 1909 m. 
įvyko didelė nelaimė

Cherry, III. — Šis mies- 
. telis dar ir mano atminty
je buvo vidutinio didumo, 
beit dabartiniu” laiku ir iš 
buvusio mažai kas liko.

Prieš 40 metų žmonės, 
kiek tiktai galėdami statė 
naujus namus ir iš artimes
nių vietų senus perkeldinė- 
jo. Bet po įvykusios nelai
mės 1909 m. vietinėje ka-

DRAUGAS

VAIZDAS IS SINGAPORE

(•'Draugai” Acmt telephoiol
idojaPrieš japonams užimsiant Singapore ma lajietė moteris raudoja netekusi! savo vai

ko. kurs jos priešaky guli užmuštas. Valka s žuvo nuo japonų pamestos ir sprogusios 
bombos šukės.

Spring Valley, III., nes lie
tuviai tuomet nuosavų ka- 
pinių dar neturėjo. Apie 140 
liko palaidota specialiai skir 
toje vietoje Cherry, III.

Pažvelgus dar į netolimą 
praeitį, koksai didelis skir
tumas. Pirmiau kapinės bu
vo aptvertos ir tinkamai ąp 
žiūrimos. Paminklas netoli 
vartų pastatytas irgi liudi
ja didelę nelaimę. Be to kaa 
met 13 d. lapkričio daryda
vo atmintį — iškilmingą ap- 
vaikščiojimą. Kitas, gal, Ir' 
pasimelsdavo. Bet kas ma 
tosi šiandieną. Nepilnai 33 
metai nuo nelaimės, bet re
ginys visai kitoks: tvoros 
jau seniai neliko, viskas ap
leista. Jei ant paminklo ne
būtų pažymėta diena ir me
tai to įvykio, verstų manysykloje viskas greitu laiku 

dingo. Vieni paliko savo na- ti, kad koksai šimtas arba 
mus, kiti perkėlė į patoges
nes vietas. Darbo nelikus,

1 didelį parapijos 
darbą . t w

VVeroester, Mass. — šv. 
Kazimiero parapija uoliai 
ruošiasi prie hazaro, kuris 
bus balandžio 16, 17 ir 18 
dd. parapijos salėj. Keletas 
pramonininkų jau pažadėjo 
aukų suteikti bazaro fon
dui o daugelis dr jų pasi
žadėjo darbuotis bazaro pa 
sisekimu, būtent šv. Onos, 
mokyklos vaikučių, Šv. Var
do Marijos, Šv. Petronėlės, 
Mot. Są-goe G kp., Socialia 
Moterų Klūbas, Lietuvos 
Vyčių 26 kp., Studentų kp., 
Sodalicijos, šv. Kazimiero 
parapijos ehoras, Tretinin 
kų, Sv. Vardo. Maironio Pa- 
šalp., LRKSA 41 kp., Blai-1^

neliko ir ateities.
Šiai apylinkei atmintina

1909 m. 13 diena lapkričio. 
Įvyko viena didžiausių an
glių kasykloje nelaimių: 
nuo ugnies žuvo apie 300 
žmonių. Daug žuvo ir lietu
vių. Daug lietuvių palaido-

ir daugiau metų prabėgo. Be 
abejonės, žuvusieji turėjo 
giminių, draugų ir pažįsta 
mų. Kur jie dabar randa 
si? Žmonės savo mirusiuo
sius greitai pamiršta. Da 
bartiniu laiku tiktai vienai 
bei kitas svetimas keleivis 
dar sustoja ir tai dažniau 
šiai iš žingeidumo. Tai ir

Ieškomi asmenys
Sąrašas Nr. 122

Sekantieji asmenys yra 
Lietuvos Konsulato Čikago
je paieškomi:

1. Babilius Antanas, gy
venęs St. Paul, Minnesota, 
vėliau išsikėlęs į M?ilwau- 
kee, Wisconsin, apylinkę.

2. Černauskienė Pranciška 
(Franciska Czarnowski), 
duktė Jurgio ir Elzbietos, 
savo laiku gyvenusi 2725 W; 
39th PI., ir 4431 Clifton St.; 
Chicagoje.

3. Čižauskas Juozapas, ki 
lęs iš Šimonių. Apie 40 me
tų amžiaus. Buvo šoferis ir 
elevator operatorius Chica
goje.

4. Linkis Vladas, kilęs iš 
Telšių. Gyveno Amerikoje 
apie 30 metų. tris kartus

ti Mount Olivet kapinėse,1 viaa atmintis Vytury 8

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

r#

laiku gyvenęs Lowell ir Wor - 
cester, Mass. Dirbo anglių į 
kasyklose rytinėse valsty- į 
bėse. • t

Ieškomieji asmenys arba. 
apie juos žinias turintieji 
prašomi skubiai atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
30 North La Šalie Street 

Chicago, Illinois

buvo išvykęs iš Amerikos. 
Chicagoje dirbo metalų fa
brike.

5. Lapinskas Vincas, sū
nus Vinco ir Onos Žiliony- 
tės Lipinskų, kilęs iš Mari
jampolės apylinkės.

6. Vėželis Andrius. Savo

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 

AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th Avė., Cicero, 11L 

TeL: Cicero 7661

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik Tleaa pora aklų 
renlmal Sausoki! Joj 
įSeAuemlnuoU laa 
metodą, kuria 

U MOTAI

vlaam rr 
L teisdami

Or. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOME7TRIOTA1
1801 8o. Ashland Avenne 

i Kampaa ll-toa

Kaad!
Trad.

ofiso rAbMpos 
m 8:00 a. m. Urt p. 

ir Batt: »:SS S- m. Iki
»!«• a. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos tel.: BEVerly 8944

DR. T. DUNDULIS
SVOUflRIHO RI EVfOJJLCIAO 

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Res. 6968 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliotais pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930 
TaL YARda 6991.
Res.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofise vaLt nuo 1-3; ano 6:30-8:30
756 Weat 35th Street

SUTAUPYK NUO $6 iki (10 !

Jūs dabar galite pirkti vieno arba 
dvigubinto regėjimo akinius, pritaikin
tus gražinusiuose frėinuose, au akių 
lAegzamInuvilmu. viską d» f
ui tiktai .................................................. U
ARCWAY AKINIAI. viso
No mažiau — na daugiau.. .

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

230 S. Halsted St., prie Jackaus 
Tel.: MONrae 27S4. Ištekta 1» 11
AlHtn«Akit« kį skelbimu Ir Kaukite 
dykai C. C. Eye Glaus Cleaning 

Bolutlon.

$10.00

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingal ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirin&dicuiais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

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

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

Ofiso teL CANaI 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7994 So. Fairfleid Avenue 

tat: HEMlock 3166

Tel. YARda 8146

DR. V. A.

Telefonas: HEMLOCK 0291.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern 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 9:60 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

TaL YARda 2246

DR. G, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 8 vaL Vak 7 ttd I 

Nedėiilmis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANaI 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel................... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
I LIGONIUS PRIIMA:

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

Tet CANaI 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomia Avė. 

TaL REPubHc 7868

Telefonas CANaI 4796
DK. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEley 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe Iuboe)

TaL MIDvvay 2880 Okicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6| 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

TeL CANaI 0267
Rea. tai.: PROspect 8659

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1621 Sa Halsted Street
Rasidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

• iki 0 vai. vakare.

TaL 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 sutartį.

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rea. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 v&l. dieną.. . . — . —

Geriau su teisybe laimėti 

priešininką, negu su melu 

draugą. Dr. V. Kudirka

JES’ IMAGINE f IETTIN EM GET 
AWAV W»TH SUMP’N LIKĘ THAT/J 
\WOT 6RAN0 O' FIGHT 'VE VOU 
GUYS GOT IN VA ANY\WAY ?

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROepect 8737 
Namu telefonae VIRginia 9411

Res. TVL LAFsyette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFsyette 3210 
Jeigu Neatsiliepia — 

šauk REDzie 2868 

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

Nedėliotais Pagal Susitarimą

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63rd Street

Ofiso Ir Bes. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN afld SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iškiriant Sekmadieniaa —
nuo 2 tai 4 vai. poplot Ir nuo 7 Iki 

8:24 vai. vakarai*
Sakm&dienl&la pagal auattarlmą. (

SKAITYKITE “DRAUGI”



DISKRIMINACIJA DARBUOSE GALI 
SUARDYTI KARO EIGA

Po antgalviu “Darbai Vi
siems”, užklausta tikslių 
klausimų apie diskriminaci
ją darbuose — juos atsako 
p. Mark Ethridge, pirminin
kas prezidento Komiteto 
“Fair Labor Practice”, vasa 
rio mėnesio leidinyje “Ame
rican Federationist”, Ameri 
kos Darbo Federacijos mė
nesinis organas.

Daleiskime, klausia p. 
Ethridge, kad Amerikos pen 
ki milijonai darbininkų būtų 
pašalinama iš ekonominės 
scenos, ir kad darbas būtų 
atsakytas dešimt tūkstan
čiams meksikiečių pietvaka 
ruošė, ir kad visi darbinin
kai su svetimai-skambančio 
mis pravardėmis nėgalėtų 
užsidirbti pramitimui.

“Daleiskime”, jis vėl klau 
šia, “kad mes galėtume už- 
temdinti šią visą fizinę jė
gą ir protą plantancijos dar 
bininkų, fabrikų darbinin
kų, jūreivių, balto kalnie- 
riaus darbininkų, prityrusių 
mechanikų, Kur mes būtu
me?

Jo atsakymas parodo, kad 
javų derlius būtų prastas, 
beveik visiškai nebūtų mė
sos ir žuvų, rūbus rastume 
tiktai muzėjuose, kad cuk- ( 
raus industrija suirtų, ir« 
šviežios daržovės dingtų iš 
krautuvių.

“Kaikuriose vietose”, jis 
sako, į “nebūtų gana pieno ir 
pieninių produktų. Neturėtu 
me nei anglies nei geležio 
net savo normaliams reika
lavimams. Netik skalbyklos 
bet ir tūkstančiai restoranų 
rastųsi be tinkamų darbi
ninkų.

Kad nors toks paveikslas 
yra fanatiškas, nemažinki
me pavojingas pasekmes dis 
kriminacijos darbuose ne tik 
mūsų šaliai, bet ir patiems 
asmenims, prieš kuriuos dis
kriminacija pakreipta.

“Jeigu viena mažumos 
grupė netektų teisės dirb

ti, sako p. Ethridge, “grei
tu laiku kitos grupės netek
tų tų pačių teisių, ir paga
lios, kada taip įvyktų jau 
būtų geras skaitlius tų gru
pių, ir tame skaitliuje būtų 
gerokas nuošimtis visų dar 
bo jėgų.

Jeigu šita darbo jėga bus 
pašalinama, reiškia, kad 
nuo mūsų karo gamybos pa , 
stangos — dėl kurios pra- j 
leidžiame bilijonus — būtų 
atimta daug žmoniškų re- 
zursų, be kurių negalima 
gaminti mūšiams, negali
ma maitinti kareivius ir ne
galima prirengti karo laivus 
ir lėktuvus. Ir jeigu šie daik 
tai nepadaryti, mes negali
me tikėti, laimėti karą ir iš
gelbėti demokratiją.

P. Ethridge nurodė, kad 
prezidento Roosevelto perei
to birželio mėnesio egzeku- 
tyviis įsakymas, reikalauda
mas “pilną dalyvavimą ap
saugos programe visų žmo
nių nepaisant rasės, tikybos, 
spalvos ir tautinės praei
ties”, įvedė aišku valdžios 
nusistatymą kaslink diskri
minacijos darbuose ir kad 
komitetas, po p. Ethridgo 
vadovyste, yra įsteigtas pil 
dyti tą įsakymą.

“Norėčiau sakyti”, jis pa 
reiškė, “kad su išleidimu 
prezidento pranešimo apie 
tą nusistatymą, jis visur bu 
vo priimtas, bet pilnoj tei
sybėje negailiu taip sakyti. 
Vis atsiranda apylinkių ir 
vietinių atsitikimų kur rim 
ta ir nelemta diskriminaci
ja praktikuojama. Atsiliepi
mas geras, ir kai kilr barje 
.rai pašalinti bet vis randasi 
darbdavių, kurie nesupranta 
tuos principus, kuriuos mū
sų tauta remia. Gaila, kad, 
randasi unijų, kurios sulai
ko brolius-darbininkus tik
tai dėl spalvos”.

Paaiškindamas tautinį nu 
sistatymą pašalinti diskri
minaciją darbuose karo pas-

U. S. maršalas Al Hosinski (kairėje) su ūkininku Frank 
Ind., farmoje. Šis ūkininkas nenorėjo parduoti vyriausybei 
tyta kaina. Tad vyriausybė laužą rėk vizici joną vo.

("Draugas” Acme telephoM*

Schumak netoli Valparaiso, 
savo sukrauto laužo nusta-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 020 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

f/l
JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnii Dinktorins
AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

MOS-07 SOUTH HFRM1TAGK AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

ToL LAFay.U. 0727

Radlo Progrtm»« — 10:0* vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
IJt Stotina WHIP (IStO). au P. šaltlmleru.

(ĮUINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made tu-pecially to promptly 
relieve distress of colda and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have always nad expert 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST produet made 
when you ūse Musterole. It’s more 
tban an ordinary “salve"—Musterole 
helps break up local congestionl 
IN S STRENGTH S: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Estra 
8trength for grovm-nps who prefer 
a stronger produet. All drugstorts.

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

BUKALINGI DARBININKAI
HEI.P WANTED — VYRAI

METAI. 8PINNER8 
Patyrę tame darbe. Geros darbo są
lygos Darbai yra Hartford. Conn. 
Atsikreipkite prte Mr. A. I,. Byfleld

HIMEIBLAl, BYFIELD * CO. 
:t« Ko. 'I’hroop St., Chicago, IU.

HĮJSTĘROĮF

TOOI, MARKUS
Pilnai patvrę prie ‘jig' lr ’ftoeture* 
darbų. Prirodymai pilietybės reika- 
llnrt
FOOTB BROS. URAR « MACHINB CORP. 

4545 So. \Vestern Avenue

PRF.CISION DIF.-MAKFR
Su lengvo die ISdirblmo metalų pri
tyrimu. Pastovus darbas. 50 valan
dų I savaitę. Kreipkite* prie:

AMERICAN EAPANSION ROLT 
»O9 North Spauhllng

tangoj, p. Ethridge pareiš
kė, “kad tą nusistatymą ga
lima vadinti sunaudojimą 
Amerikos darbininkų kuo- 
aukščiausių produktyviškų 
jėgų pagal tinkamumo, kad 
mūsų tauta turėtų kuo-di- 
džiausią daugį medžiagų, ku 
rios būtinai reikalingos per 
galei, ir pačiu laiku sustip
rinti tautinę vienybę ir mo 
ralą laikydami progos duris 
atdaras visiems mūsų gyven 
tojams”.

“Mes turime sunaudoti”, 
jis sakė, “kiekvieną ranką 
kuri tik gali dirbti mašiną. 
Šioje pastangoje kiekvienas 
prityręs ir lojalus darbinin
kas privalo turėti progos 
dalyvauti. Apriboti samdy
mą darbininkų bi kokiu pa
grindu, išskyrus tinkamu
mą, yra atsižadėjimas mūsų 
darbo jėgų, bet rimtesnis 
faktas yra, kad tai paveikia 
tautinį moralą.
“Šis yra visuotinas ir visa- 

pasaulinis karas. Ir mes ne
galime sekti Hitlerio ir Ja
ponijos pavyzdį ugdyti ra
sizmą ir prietaringumą, ka
da mes bandome sunaikinti 
šiuos nedemokratinius idea
lus.

“Yra mūsų siekis, kaip ir 
mūsų pareiga, vartoti visas 
mūsų darbo jėgas kaip ka
ro industrijoj taip ir val
džioj, pagal tvirto prisilai
kymo Amerikos principo 
įvertinti tikrą vertę ir tin 
kamumą ir netikras bar
jeras rasės, tikybos, spalvos 
ar tautinės praeities.

“Yra tiksiąs musų komi
teto stipriai įvykdyti šį eg 
zekuty^į įsakymą su pilnu 
pasitikėjimu, kad jis stovi 
už pamatinį teisingumą ir 
pamatinę dorovę tautoje, ku 
ri save vadina krikščioniš
ka ir demokratiška”.

F. L. I. S. j

Paminėjo pirmas 
lietuviu kovas su 
bolševikais

1919 m. sausio 13 d. Kė 
dainių apylinkėse pirmą 
kartą lietuviai žvalgai susi 
dūrė su bolševikais, kurie 
veržėsi Lietuvon. Lietuvai 
teko vesti atkaklią kovą su 
sovietais, kurie buvo įstei
gę Minske “lietuvių vyriau
sybę” su Kapsuku-Mickevi-

čium priešakyje. Pasirašius 
1920 m. liepos m. 12 d. taiką 
su Nepriklausoma Lietuva, 
Maskva tęsė toliau savo ak
ciją prieš Lietuvą, nesilai
kydama sutarties pasižadė
jimų: ji ruošė perversmus 
Lietuvoje, negrąžino kultū
ros turtų, nedavė 120,000 
ha. miško ir t.t.

Žmogaus geriausi priete
liai tai jo dantys ir plaukai, 
bet gaila sakyti, dažnai ir 
šie jam yra svetimi.

A. t A.

■L: \ , '/Į

f

“ j

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma viri 50 m. tos paHoe 
Šeimynos rankose I

PAULINA SAUN0RIEN8
(po tėvais Mėeiutė)

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

Gimus Lietuvoje. Amerikoje 
Išgyveno 50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris — Elenorą Jagmln 
lr jos vyrų. Juozapą ir Marijo
ną Saunorą; 2 sūnus — Juo
zapą Ir jo žmoną Moniką ir 
Pranciškų Ir jo žmoną Ęllza- 
beth; 4 anūkus — Lucille lr 
Jos vyrą 'Martin. Jozaftną Jag
mln. Helen ir Gloria Saunor; 
seserę. Kazimierą Shadbarte- 
nę ir jos vyrą Juozapą lr šei
mą; 3 brolius — Vincentą Mit- 
chel lr šeimą, Bronislovą Mlt- 
chel ir šeimą lr Stanley Mlt- 
chel ir Seimą; ir daug k(tų gi
minių, draugų lr pažjstamų.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus- 
glmines. draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys. Kūnai,
Anūkai, Seserys. Broliai, Pus
seserė lr Giminės.

Del tolimesnių Informacijų, 
šaukite: Republic 3691.

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

kreipkitės į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the T.lthuantan (Tiamhrr of Onmmaerce.

REZIDENCIJA: 
5919 Sonth Troy St.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPabllc 4298
VALANDOS: Kaadien 9 iki 9 v. vak.; Beitad. ir Sekm. 9 iki 6 vaL

Nepirk to, ko nereikia, 
nors ir pigiausiai gautum.

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

Aristotelis
Dievas padeda tiems, ku

rie netingi dirbti.
Tūkstančiais žodžių nenu

veiksi tiek, kiek geru dar
bu. H. Ibsen

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

JIG-BOTIING MAŠINOS OPERATO
RIUS — dirbti naktimis. Atsišaukite 
prie:
CHICAGO MOLDED PRODUCTS OO. 

1020 No. Kolniar Avenue

SCRAPF.R HANDS 
Taipgi mašinistai patalsvmanv:' pri
tyrę prie perdirbimo “turret lathes''. 
Atsišaukite ant 3-čio aukšto.

LAKE MACHIVERY OO.
054 Wert lAke Street

HELP WANTED — MOTERYS

OPERATERKOS
Prie “single needle” mašinų. Tr taip
gi OPERATERKOS prie guztku lr 
guzikams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės Į

8021 NO. PVT.ASKI ROAD

MAŠINŲ OPERATERKOS 
Keiniu stuvlmo darbai. Kreipkitės 
prie M r. M. Mendelson. ant 7-to 
aukšto.

STERNRTEtN BROS.
500 So. Throop Street

ANTANAS TRIJONIS
(TREONtS)

Gyveno: 4016 S. Rockwell 
Street.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 d., 1942 m.. 2:40 vai. 
ryto. sulaukęs- pusės amžiaus.

Gimęs! Lietuvoje. Kilo IŠ 
Raseinių apskr.. Šilalės par.. 
Klaukių sodo. Amerikoje Iš
gyveno 50 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Sofiją, po tėvais Pe
trauskaitė. 2 dukteris — Ane
lę ir žentą Juozapą Luca-. An
taniną ir žentą Mykolą Mimi
kas, 3 sūnus — Petrą Ir mar
čią Marijoną, Joną ir marčią 
Frances, ir Robert. 7 anūkus, 
pusbroli Juozapą Trijon), švo- 
gerj Stanls’ovą Petrauską, švo- 
gerką Yusavage ir šeimą tr 
kitas gimines Amerikoj. Lie
tuvoje paliko brolj Petrą' ir 
sererĮ Jtevą Butkienę.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Keistučio Pašelpos Kllū- 
po.

Kūnas pašarvotas J. Llule- 
vlčiaus koplyčioj, 4348 S. Ca- 
llfornia Ave. Laidotuvės Jvyks 
trečiad., kovo 18 d. 8:30 vai. 
ryto Iš koplyčios J šv. Juo
zapo par. bažnyčią (38th ir 
S. California Ave.), kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydčta8 J Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Trijono 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti 
jam paskutini patarnavimą lr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moterį®, Duk
terys Kūnai, žentai, Marčios, 
Anūkai, Pusbrolis, švogeris, 
švogerkos lr Giminės.

Lald. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YARda 4908.

PATYRUSIOS DAILIU PIRŠTINIU 
OPERATERKOS ir taingl POWER 
MAŠINŲ OPERATERKOS — dirbti 
prie valdišku darbu.

KRIPP MFC. CO.
2007 West DI Vision Street

GERAI ŽINDMA8 IšDTRBEJAS mui
lo produktų pageidauja keletą na
mas J namą "counnn" išdallntoiu 
perstatvtl Jų produktus. Apl’kantės 
turi būti švaraus būdo Ir gražio® Iš
vaizdos. amžiaus nuo 18 iki 25 metų. 
Darbas yra malonus ir sveikas. Ne
reikia pardavinėti ar nešioti sunkių 
maišu. Tiesioginė alga mokama. At
kreipkite J:
ROOM llflt. MERCHANTHSF, MART

1OO OPERATERKV
Prie siuvimo mašinų. Patyrns'oa prie 
"defense” darbu Moderniškoie pri
ruoštoje dirbtuvėje. Atsišaukite as
meniškai prie W. V. Brownln«r.

C.pNFRATi RHIRT COMPANY 
,1922 So. Kalstei Street (čth Fl.)

OPERATERKOS
Patyrusios prie “singlo needle“ maži
nu — siūti vaikučiams žaidimui siū- 
tukus.

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

TRADE SCHOOLS

Darbininkai yra reikalingiarrt
uip

Prie
t IRBTI DIDELES. ALGAS 
e Visokią "Drfmee“ Darbą i

' Vyrai tarp -II. lrctOjpJ'-anft. Išmokinti* 
“weldlnit. tool - die. machlntst. srreir ms- 
cplne. hody and fendsr. auto. dtssel and 
avistion constrąction“. IslmokinkPo vieną 
Iš šią svarbią amatų žema nHeinama kai-, 
na per — Greer Prnrtlral Shop Tralnlhg. 
KrripRItė" prte Mr. Herrera.

GREER SHOP TRAINTNO 
2024 So. Wabawh — pšlnmet 4900

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

Taisome visokius plflklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kal- 
ftaylmo sąrašo.
Prisiųsklte plūktus paštu “parcel 
post“. _____

28 KO. LOOMIS STREET 
Tel. MONROE 1897 

HELP WANTKD
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dcai bosu Street 
T«l.: RANdolph 9488—94C9

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE I DIENĄ IB NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IB CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
L J. ZOLP

1848 We«t 48th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR HUNAI
2314 Wwt 2Srd Place

Tel. CANal 2515

42-44 Esat 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 Weat 18th Street 
VM telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth Weatem Avenne
Tel GROvehiU 0142

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULltnan 9661
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prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trutnpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
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Airitj imtos globėjo šventė
Airių tanta šiandien švenčia savo globėjo šv. Patri, 

cijans šventę. Mini jį visas katalikiškas pasaulis, nes 
jis yra didis šventasis, labai daug nusipelnęs Katalikų 
Bažnyčiai. Airių tauta ypatingu būdu yra prisirišus prie 
šv. Patricijaus (Patriko) ir jį garbina, nes per daug 
amžių ji aiškiai jautė jo globą.

Airių tauta per šimtmečius buvo pavergta ir labai 
skaudžiai persekiojama. Daug kartų ji mirčiai buvo 
pasmerktu. Didelių pavojų buvo ir katalikybei Airijoj. 
Bet, nežiūrint ilgų amžių vergijos, baisių tautinio ir 
religinio veikimo ir gyvenimo persekiojimų, airiai iš
liko gyvi ir stiprūs vienu ar kitu (tautiniu ir religiniu) 
atžvilgiu. Per pirmąjį Pasaulio Karą airiai iškovojo 
savo kraštui politinę laisvę. Tą kovą laimėti padėjo 
jaufcoą,gitas reUgingumas, nuolatinis savo šventojo glo
bėju garbinimai ir ..gilus pasitikėjimas jo globa ir pa- 
galba. ♦ >. »

Airija yra laiminga, kad ligšiol jos dar nepalietė šio 
karo liepsnos. Be abejojimo, airiai prašo šv. Patrici
jaus, kad jis ir toliau nuo tos baisios nelaimės saugotų.

Mes, Amerikos lietuviai, kurie dažnai turime susi
durti su airiais ir politiniame, ir kultūriniame, ir net 
socialiniame gyvenime, dažnai pasiskundži&me airių 
per dideliu agresyviškumu ir jų tendencija visur kopti 
į pirmas vietas, .valdyti. Ar airiai šiuo atžvilgiu gerai 
daro, ar ne, to klausimo mes čia nesvarstysime. Mes 
tik norime pabrėžti vieną dalyką — mes, lietuviai, 
daug ko iš airių galime pasimokinti.

•Pirmoje vietoje tikrai pavyzdingas yra airių prisi
rišimas prie Katalikų Bažnyčios ir jų duosnumas re
liginiams reikalams. Jie daug kam gali šviesti pavyz
džiu savo tautiškumo išlaikymu, didžiavimosi savo kil
me, Airijos visokeriopu rėmimu. Nedaro skirtumo, ar 
airy s bus gimęs Airijoj, ar Amerikoj — jis yra aiirys 
pilna ta žodžio prasme.

Jie gali būti mums pavyzdžiu savo organizuotumu 
ir saviškių rėmimu. Jų veiklumas, vieningumas ar ag- 
resyviškumas yra tikra*, pažymėtinas. Tuo jie laimi 
pirmenybes visose gyvenimo srityse.

Reikia pasakyti, kad ir čia jiems daug padeda didis 
prisirišimas prie Bažnyčios ir nuolatinių ir gilus pasi
tikėjimas savo tautos globėju šv. Patricijum ir jo gar
binimas.

Lenku-rasŲ santykiai
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t r Plačiai yra rašoma apie tai, kad į Jungtines Valsty 

bes atvyksta gen. W. Sikorskis, Lenkijos vyriausybės 
užsieny premienas. Jisai Vašingtone turėsiąs atlikti la 
bai svarbią misiją. Konferencijoj su Prezidentu Roose
veltu turėsią išryškėti Lenkijos ateitis. Į Vašingtoną 
vykti gen. Sikorski* nusprendęs po paskutiniojo pasi
kalbėjimo su Edenu, Didžiosios Britanijos užsienių rei
kalų ministru.

Londono korespondentas Ncw York Times praneša, 
kad lenkai vieno dalyko labai bijo. Karui pasibaigus 
jie nenori pasilikti vieni derėtis su Sovietų Rusija. Ir 
sienos turi būti nustatyta dabar ir išviso Lenkijos bū
vis jau dabar turi būti aiškus.

Pasirodo, kad lenkų santykiai su Maskva neina taip 
jau sklandžiai. Kai Sikorskis lankėsi Maskvoje, Stali 
nas vengęs liesti Lenkijos-Rusijos sienų klausimą. Sta
linas panorėjęs tą reikalą palikti po karo. Dar dau
giau lenkuose baimės sukėlė, kai sužinota, jog Mask
va visus tuos lenkus, kurie yra kilę iš tos teritorijos, 
kuri buvo raudonarmiečių užimta Vokietijos-Lenkijos 
karo metu, skaito ne Lenkijos, bet Sovietų Rtudjos pi 
liečiais Vadinas, yra baimės, kad tuo mėtų bolševikų 
užimta Lenkijos dalis po karo bus norima prijungti 
prie Sovietų Rusijos.

Toms Maskvos pretenzijoms, matyti, netiesiogimai
pritaria ir Didžiosios Ęritam^ kuri mi

nistro Stafford Cripps’o lūpomis kalba, kad ir Baltijos 
valstybės ir didelė Lenkijos dalis yra reikalinga ati
duoti Sovietų Rusijai, nes tai reikalinga “strateginiais 
sumetimais”. Kitaip, girdi, pačios Rusijos saugumas 
“yra išstatomas į pavojų”.

Tuo būdu ir lenkų politikai pradeda nebepasitikėti 
Maskva. Apie Londoną taip pat, matyt, suabejojo. Dėl 
to jų vadas gen. Sikorskis atvyksta į Vašingtoną, kad 
čia gauti užtikrinimą Lenkijos ateičiai. Taigi, ir lenkų 
tautos viltys yra ne kur kitur, bet Vašingtone.

Mūsų taUMMfcai
Vienas iš gražiausių ir jaukiausių parengimų šiemet 

buvo praėjusį sekmadienį L. Bohemia restorane. Tai 
mūsų dienraščio korespondentų klūbo metinis bankie- 
tas, kuriame buvo pagerbtas vienas iš seniausių lietu
vių laikraštininkų Petras Tumasonis.

Bankietas, tiesa, nebuvo gausingas. Dalyvavo jame 
apie šimtas asmenų. Bet tai rinktiniausi asmenys, ku
rie tiek daug reiškia mūsų visuomenės veikimui ir gy
venimui, kurie tiek daug prisideda prie mūsų dienraš
čio išlaikymo ne tik kaipo bendradarbiai ir korespon
dentai, bet ir kaipo rėmėjai ir platintojai, šių brangių 
mums asmenų tarpe tikrai buvo smagu pora valandų 
pabuvoti, pasisvečiuoti, pasitarti apie ateities darbus 
ir taip pat pagerbti veteraną laikraštininką.

Šis bankietas mūsų dienraščio redakcijos ir admi
nistracijos personalui yra dideliu akstinu dar didesniu 
įsitempimu dirbti ir tarnauti skaitytojams ir visai vi
suomenei.

"Užmintos tautos"
Jau buvo minėta, kad tokia antrašte vasario 24 d. 

lenkų dienraštis “Nowy Swiat” įdėjo Ignacy Mateu- 
szewski straipsnį, kurį lietuvių kalbon išvertė ir “V- 
bėj” paskelbė adv. K. Jurgėla. Straipsnis yra įdomus. 
Jis baigiamas taip:

“Tas nusistatymas, mūsų supratimu, yra papras
tas: Lenkija pripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teisę į nepriklausomą įr suverenų vąląty.binį gyve- 

, ųinją, 39 metų sienose viso’ pasaulio pripažintos, gi 
Rusijos ir Vokietijos iškilmingai garantuotose; Len
kija nepripažįsta smurto veiksmų, kokie buvo tose 
žemėse įvykdyti po 39 m. rugsėjo 1 dienos; Lenkija 
reikalauja ir reikalaus, kad sąjungininkų laimėjimas 
(pergalė) sugrąžintų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautoms jų laisvę, jų sienas ir atitaisytų padarytas
skriaudas.

“Sprendžiame, kad tokia Lenkijos pozicija ne tik
tai atitinka jos tradicijoms ir jos interesams, bet, — 
kas daugiau, — šiandien yra — laikotarpy naujų ir 
nieku nepamatuotų redybų — reikalinga šio karo idė
jiniam skaistumui išlaikyti.

“Visų kraštų publicistai užmiršo apie tautas, apie 
mažąsias Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautas. Už
miršta apie jas, nors jų kraujas yra tiek pat raudo
nas ir jų kančios tiek pat skaudžios. Užmiršo apie 
jas Tautų Sąjunga. Užmiršo apie jas lordas Oecil, 
ir Barbusse, ir lenkų socialistad. išeivijoje. Jautrią 
atmintį toms tautoms rodo vien tiktai ir lygiai bud
riai: Gestapininkai ir Gespistai.

“Bet Lenkijai nevalia užmiršti apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. To mums neleidžia nei mūsų dorovė, 
nei mūsų istorija.”

ir komunistai
“Amerika” rašo:

“Anglijoje komunistai neturi savo laikraščio. Jie 
turėjo dienraštį, bet valdžia uždarė, nes jis visą lai
ką rašė prieš vyriausybę ir trukdė šalieB gynimosi 
darbui. Dabar tas laikraštis jau kitaip'rašytų, nes 
Maskva su Berlynu nebegeruoju.

Komunistų vartalio j imąsis noro jaudino Anglijos 
vyriausybės. Tautos atstovų rūmų posėdyje vidaus 
reikalų ministeris pareiškė, kad komunistų dienraš
čio uždarymas neatšaukiamas. Vyriausybė rr Šian
die netikinti Anglijos komunistų “atsivertimu” — 
kaip iki 1941 m. birželio 22 d. jie klausė Maskvos 
įsakymų, taip tebesielgia ir dabar.”
•
“Tėvynė” rašo: -
“Broliai ir seserys: artinasi valanda, kuomet bus 

sprendžiama likimas naskriaOstos ir dar labiau užsi
motos nuskriausti mūsų senosios tėvynės Lietuvos! 
Budėkime šioje valandoje! Juk mes dar esame laisvi 
ir nevaržomi jokių diktatorių. Mes dar galime tarti 
laisvą žodį už savo senosios tėvynės likimą! O tas žo
dis: mes nenorime jai bent kokio pasergimo! Mes no
rime matyti ją laisvą žr nepriklausomą! Budėkime to
dėl dabar, nes netrukus gali būti pervėlul”
e
“Amerika” pradėjo ąpausdinti įdomų straipsnį "Quo 

vadis Britania”. Tuo rašiniu duodama tinkamas atsa
kymas Didžiosios Britanijos vyriousybfe nariui Staf
ford Crippsui, kurs pradėjo akciją prieš Baltijos val-
etvbee. ...... _. .

(“Draugas”, 1917 m. ko 
vo lV d.)

Kinijos - Vokietijos san
tykiai.... Jungtinių Ameri
kos Valstybių ambasadorius 
Pekine praneša, kad Kini
jos vyriausybė nutraukė di- 
plomsftinius santykius su 
Vokietija.

•
Nuskandino Amerikos lai

vą.... Londonas praneša, kad 
vokiečių submarinas bloka
dos juostoje nuskandino A- 
merikos laivą “Algonąuin”, 
kuris plaukė iš New Yorko 
į Londoną.

•
Sukilimai Rusijoj plinta...

Maskvoj, Petrograde ir ki
tuose didesniuose miestuose 
sukilimai .plinta. Kai kur ir 
kazokams nevyksta juos 
malšinti. Sukilimai sunkina 
Rusijos caro vyriausybei 
vesti karą.

•
“Pinigų dirbėjas”.... Išei

vių “Drangas” rašo, kad 
Anglijoj lietuvio Guzikaičio 
13-kos metų amžiaus vaikas 
pakliuvo teisman dėlzpini-. 
gų dirbimo. Jis .prisipažino 
esąs kaltas. Jis bematant 
teisme nutepliojo popierinį 
pinigą visai pakenčiamai. 
Teisėjas vaikiuką pripažino 
nepaprastu, bet pasakė, kad 
jo gabumas blogu keliu nu
kreiptas. Vaikas uždarytas 
į pataisos namus.

•
Sheboygan, Wis..... čia

suvaidintas veikalas apie ka 
ro baisumus. Vcfdino: K. 
Gutis, Ona čižauskaitė, S. 
Čižauskaitė, J. Mickeliūnas 
ir kiti.

Chicagoj 808.977 balsuo
tojai.... Chicagoje turinčių 
teisę balsuoti būsimuose rin
kimuose yra 808,977 pilie
čiai.

Knr kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Po svieto pasidairius
Aną dien buvau pakvies

tas į vieną birdei parę. Žmo
nių buvo daug — pažįsta
mų ir nepažįstamų.

Kai jau visi įsilinksmino, 
prasidėjo visokios šnekos ir 
net tarpe kai kurių ginčai. 
Vienoj grupėj pasitaikė su
siginčyti katalikui su laisva 
maniu. Pastarasis visu išdi
dumu tikrino, kad katalikai 
jau atgyveno savo dienas ir 
kad laisvamanybė visur 
imanti viršų.

— Tamstos šneka never
ta išvalgyto kiaušinio, — 
tarė katalikas. — Apie lais 
vamanybę ir kad visur ji 
imanti viršų tamsta, mato
mai, semi žinias vien tik iš 
laisvamanių leidžiamų lai
kraščių. Bet aš tam netikiu. 
Įrodymui to aš štai ką pasa
kysiu. Aš esu katalikas, o 
tamsta laisvamanis. Aš at
sisėsiu į vežimėlį ir tamsta 
nepajėgsi nei po kiemą ma
ne pavežioti. Tokio mažo 
daikto negalėdamas padary
ti tamsta drįsti sakyti, kad 
laisvamanybė ant katalikų 
imanti viršų.

— Pliurpti pats nežinoda
mas ką, — pareiškė laisva
manis. — Tu manai esąs toks 
sunkus, kad aš tavęs vežime 
ly nepavežčiau. Beeinu de
šimtį dolerių, kad pavešiu.

Ir tuojau šeimininko ran 
koše atsirado jauna Dėdės 
Šamo dešimkė. Tuo betų su 
sidomėjo visi parininkai ir 
nutarė pažiūrėti, kuo tas 
viskas baigsis. Visi išėjo į 
kiemą. Greit atsirado ir ve
žimėlis, į kurį, nieko nelau- 
.kęs, katalikas įsėdo. Pas- 
piaudęs delnus laisvamanis 
paėmė už vežimėlio ranke
nos ir kad pradės bėgti ap
link kiemą, kad pradės suk
tis... Apvežęs keletą kartų 
sustojo ir alsuodamas sako:

— Sy, ką dabar sakysi,
— Draugai ir drauges, — 

atsiliepė katalikas. — Jūs 
visi girdėjot jį pasakojant, 
kad laisvamaniai visur ant 
katalikų ima viršų. Bet, 
štai patys matot, kad katali 
kas važinėja laisv amonių. 
Aš sėdžiu vežimėly, o jisai 
mane vežioja. Vadinas, aš 
laimėjau betus ir dešimtį do 
lerių.

Visi suprato, kokią netikė
tą štuką iškirto katalikas 
laisvamaniui, pradėjo gar
siai juoktis iš jo tokio ne- 
gudrumo.

Susisarmatinęs laisvama 
nis įbėgo į vidų ir nelaukęs 
parės pabaigos pasiėmė 
overkotį ir net gudbai ne
sakęs išbėgo lauk.

Bruklyne šiomis dienomis 
buvo surengtos prakalbos 
labai svarbiais klausimais. 
Apart svečio iš Gtfę^os, dar 
kalbėjo A. Bimba, kūria su
sirinkusiems tavorščiams 
papasakojo, kaip jisai du 
mėnesius kaitinosi Floridoj 
ant kapitalistų nugulėto 
smėlio. Ragino prie revoliu 
cijos nuversti kapitalistų 
valdžias.

Motina išvirus savo ma
žam Juozukui cocoa, valgy
dindama klausia:

— Džio, pasakyk man, 
kas duoda pieno, kurį tu da 
bar geri?

— Milkmonas — gi eit at
sakė vaikutis.

Tėvas bara vaiką:
— Būsi mandagus. Duo

di žodį?
— Taip, tėveli.
— Jei nebūsi mandagus, 

nubausiu.
— Bet jeigu aš žodžio ne 

išlaikysiu, tai ir tu, tėveli, 
gali neišlaikyti.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

J lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūti. 
(Tęsinys)

Tuo laiku praėjo pro šalį universiteto rektorius. Vi
sai jaunas žmogus, buvęs anksčiau mediku, bet dėl ne
pavykusių studijų, kurių jis neįstengė baigti, dėl politi 
nio veikimo tapęs rektorium. Aš jį gerai prisimenu iš 
studentų susirinkimų 1916 ir 1917 metais. Jis buvo ge
ras kalbėtojas ir mokėjo gerai apie laisvę, apie kapita
lizmo grandines ir apie proletariato priespaudą kalbėti. 
Per karą jam pasisekė studentus patraukti ir juos pa
gal savo norus šokinti.

Aš jį visada laikiau lengvai kito įtakai pasiduodan
čiu, labai fanatišku, bet vis tik teisingu, garbingu ir tie
są mylinčiu žmogumi. Visai nesąmoningai pasižiūrėjau į 
sulinkusią, beveik senelio figūrą, mėginau iš pusiau pra
merktų akių nutverti jo žvilgsnį, bet jis labai skubėda
mas praėjo pro mane. Nieko daugiau negalėjau pama
tyti, tik senus kailinius ant jo pečių kabančius, bebro 
apykaklė visai buvo suėsta kandžių. Smulkiai nagrinėjau 
visas detales jo apsirengimo, spėliodama, lyg man tas 
turėtų padėti išrišti klausimą, kaip jis išspręs mūsų rei
kalą. Ant kojų jis turėjo didelius suplyšusius tubo puš
nis, kurių galai juokingiausiai buvo užsirietę. Iš viso jis 
man padarė ligūsto, susirūpinusio žmogaus įspūdį, kuris 
visai nežino, kas jam reikia daryti. Nežinau kodėl, bet 
turėjau nuojautą blogų išdavų.

— Rektorius jau čia! — tarė Otmaras, eidamas prie 
manęs.

Ir Otmaro kailiniai buvo ne nauji, krakulinė apikaklė 
apšiupėjus ir daug kartų taisyta, apsiavęs buvo taip pat 
tubo pušnimis, neseniai prikaltais puspadžiais. Rankoje 
jis laikė kailinę kepurę. Bet jo eisenoje ir visoje laikyse
noje buvo taurumo; aš žinojau, kad jis buvo* susijaudi
nęs, bet jis ėjo lėtai, nujausdamas savo ■'vertę' *kuri mane 
taip prie jo traukia. Aš myliu jo padorumą ir kilnumą. 
Padorumas šio žmogaus neleidžia jam niekada netinka
mai elgtis ir padaryti kvailybių, jis moka būti džentelme
nu ir nieko neįžeidžia. Kodėl Rusija turi ištremti tokį 
žmogų? šimtą kartų to savęs klausiau ir jutau, kad aš 

būtų nepažinęs

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
FEDERACIJOS CHICAGO APSKRITIES BALSAS 
DĖL MOŠŲ TAUTOS REIKALŲ

j įspūdžiai iš 40 valandų 
i atlaidų

Tenka pasakyti ir tai, kad 
susirinkę organizacijų atsto 
vai kėlė balsą, tiesiog pik 
tinosi, mūsų tautos paten
tuotų pareigūnų neveiklumu, 
kurie neparodo stipresnės 
akcijos Lietuvos laisvės rei-

l kalais. Vietoje nors pasta- 
Kaip jau žinoma, gudrūs >tipre8nių kojų u.

siorganizuojančią Lietuvos 
Piliečių Sąjungą dar net 
trukdo jai. Nejaugi t e, ku
rie turi pareigą būti mūsų 
tautos laisvės sargais, ir 
dabar taip svarbiame mo
mente, pasirodys tokie mi-

Federacijos Chicago aps
kritis laikė susirinkimą ko
vo 11 d. Apkalbėjus einan
čių paskaitų, būsimo pikni
ko ir kitus reikalus, apsi
stota prie dabartinių Lietu 
vos reikalų.

anglų diplomatai, beprekiau 
darni kitų tautų laisve, už
simojo ir mūsų tautos lais
ve užkišti gerklę Rusijos! 
slibinui. Visa mūsų patrio
tiškoji visuomenė tokiu an
glų diplomatų elgesiu nepa
prastai nugąstauja. Ir ne
veltui. Juk Lietuva jau yra 
pergyvenusi visokių okupa
cijų ir žino, ką tai reiškia.

Federacija, kuri visuomet 
pirmoji ir daugiausiai rūpi
nasi Lietuvos reikalais, šį 
dalyką plačiai svarstė ir iš
nešė protesto rezoliuciją, 
kuri bus pasiųsta Preziden
tui Rooseveltui ir kitiems 
šioš šalies atatinkamiems 
autoritetams.

tojų seselių darbštumu net 
maži vaikučiai gražiai pasi 

North Side. — Kovo 8, 91 žymėjo eidami procesijoje.

vo mūsų Šv. Kazimiero se- link prisidėjimo prie kitos 
sėlių didelis triūsas. Moky- _ draugijos. Tą turime būti

nai apsvarstyti.
P. K., sekr.

ir 10 dd. įvyko 40 vai. atlai 
dai Šv. Mykolo bažnyčioje. 
Šie atlaidai mūs parapijai 
būna labai reikšmingi, nes 
įvyksta prieš šv. Velykas. 
Visuomet esti prie jų dide

Didžiausi Dieve garbei į Oicero. — Šv. Antano Pa-
darbininkai buvo tai para 
pijos choras, kuris taip uo
liai lankėsi ir gražiai giedo-

rapijos Namų Savininkų 
Klūbo svarbus susirinkimas 
bus kovo 18 d. vakare po 
pamaldų parap. svet. Kvie-jo mišparus ir kitas gies 

Rūpesčiu ““ v‘a“8 tri“ vakarus į skaitlingai eu-
kleb. kun. J. Saulinako, vi-.Varg' N' Kulys’ matyt’ tun “rinkti, nes yra daug svar-
suomet skaitlingai dalyvau 
ja dvasiškija. Artimai pri
puola šv. Juozapo diena tad 
klebonas susilaukia ir svei
kinimų varduvių proga.

Šįmet į atlaidus buvo at
važiavę sekantieji kunigai: 
prel. M. L. Krušas, A. Briš
ka, dr. A. Deksnys, A. Deks
nys (“dėdė”), A. Valančius,

patyrimą muzikos kūriniui bių reikalų aptarimui. Ypač 
parinkime, nes visi giedotiJ turim ruoštis prie “bunco” 

; numeriai skambėjo glaudžia įr “card party”, kuri įvyks 
ir švelnia harmonija. Jis da
vė chorui talentuoto lietu
vio kompozitoriaus J. Žile
vičiaus parašytus Šv. Sak
ramento garbei mišparus, J.
Singerberger — “Pange Lin- 
gua”, Rees — “Avė Regina 
Coelorum”, J. Lewis Browne
— “Tantum Ergo”, C. Ett
— “Laudate Dominum” ir 
nežinomo kompoaitorio ‘La
bą naktį’.

Šių 40 valandų atlaidų už
baiga Šv. Mykolo bažnyčio
je paliko manyje gilų įspū
dį dar ir tuomi, kad apart 
choro gražaus giedojimo čia 
gieda ir visi žmonės “Gar 
binkim švenč. Sakramentą”.

Menininkas

balandžio 6 d.
A. F. Pocius

Prašo pasimelsti
Verbų sekmadienį Aušros 

Vartų bažnyčioj suma bus 
už a. a. Antaniną Feravi- 
čienę, kuri jau 15 metų kaip 
mirė, ir Juozą Fenavūčių, 
mirusį prieš 6 metus.

Atminimą daro duktė Ma
rijona su savo sūnum An
tanu ir dukterim Dolorosa

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8133 80. HALSTED ST. 

(LUturių Auditorijoje)
T ALANUOS: Nuo 1-moe iki l-t#e 

r*l. va.k.
Tel. OALamet <877 

184 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014 Tel. State 7872

zerijos, nepasijudins iš sa-> J- Pužauskas ir A. Kiškū- 
vo šiltų gūštų ir neparodys .nas iš Waukegan, III., J. 
stipresnių žygių; arba pa-! Dambrauskas, MIC., P. Ci- 
tys nesugebėdami neužleis i n^aa> MIC., J. Statkus, J.

- - - ' Stankevičius, S. Valuckis, F.
Lukošius, S. Gaučas, A. Mar 
tinkus, V. Urba, P. Gašlū
nas V. Černauskas, B. Gri
nius, Ig. Albavičius, J. Gri
nius, A. Abromavičius, A.
Linkus, S. Petrauskas, A.
Zakaras, J. Mačiulionis, M 
IC., Mažukna, MIC., A. Kaz 
lauskas (pranciškonas) ir 
S. J. Bartkus iš Kewanee,
III., kuris gelbėjo kleb. kun.
J. Šaulinskui per visas tris
dienas. j Brighton Park. — L. V.

Sekmadieny, pirmą vaka j 36 kuopos jaunamečių na
rą, mišparus laikė kleb. kun. rių susirinkimas šaukiamas
A. Briška. Asistavo kun. J.1 kovo 18 d. 8 vai. vak. mo- 
Statkus ir vienas kunigų kyklos patalpose. J. Bra- 
marijonų (pavardės neteko! zauskas, kuopelės organiza- 
sužinoti). Pamokslą sakė torius ir globėjas, žada vėl 
kun. P. Cinikas, “Draugo” visus narius pavaišinti “pe- 

ke. Su įžangos bilietu bus adm. Pirmadieny mišparus* P8* eolą”.
duodama penkios naudingos laikė kun. A. Deksnys. A I--------------------

A. sistavo: kun. V. Cernaus- D- L. K- Vytauto drau-

vietos daugiau sugebanL 
tiems, ko plačioji visuome
nė su nekantrumu laukia. O 
juk tikrai yra galimybės pa
daryti daugiau negu kad 
dabar yra daroma.

Nejaugi panorės užsitrauk 
ti pasmerkimą visuomenės, 
kuri tiesiog neberimsta. S.

WEST PULLMANO NAUJIENOS
Dosnūs žmonės. - Kaminai rūksta. - 
išleistuvės. - Labdarių vakaras. - Piknikas. - 
Misijos.

Snnkw
==>

Klebonas kun. M. švarlis 
iš sakyklos nuoširdžiai dė
kojo parapijos žmonėms už 
gausias aukas parapijos pa 
laikymai ir Tikėjimui Pla

dėl to kalta, nes jei nebūtų manęs, jis 
niekada rusų žiaurumo.

Aš nelinkiu jokiai moteriai panašių valandų turėti!
Aš gyvenau su juo kiekvieną minutę, pergyvenau kartu! tinti Dr-jai. Kovo 1 d. ŠŠ 
kiekvieną eilutę jo darbo. Geriau žinojau nė kas kitas, f petro ir Povilo parapijos
kiek dar reikėjo dirbti prie knygos, kurios jis negalėjo 
baigti, nes po trisdešimts dienų turėjome palikti Rusiją. 
Reikia stebėtis*jo valios patvarumu ir energija, kad per 
penkerius metus jam pasisekė tiek daug pasiekti: jis iš
moko beveik gerai rusų kalbą, atkreipė į save kitų akis 
ir įsigijo palankumo. Matau, dahar man aišku, kad tai 
viskas buvo veltui, nes jo darbas galėjo būti sunaikin
tas, kadangi jis pasitikėjo Rusija ir rusę mylėjo. Ypa
tingai kankino mane mintis, kad savo meile aš jį norėjau 
padaryti laimingą, o dabar ji turėjo duoti jam tiek rū
pesčių. K

Ak, Rusijoje labai lengvai galima žmogų įžeisti ir jo 
gyvenimą sunaikinti, mes ir panašiai visko nustojome; 
bet mes buvome namie, mus kankino savieji žmonės. Bet 
kam tai Otmarui?

Ne dėl savęs verkiu, bet dėl Otmaro ir jo darbo, ver
kiu, nes jo širdis visada bus priešinga Rusijai. Aš žinau, 
kad jis mano tėvynei niekada neatleis dėl šių dienų, nors 
jis nesiskundė, neniekino jos ir nieko apie tai neprasita
rė. Aš įsitikinusi, kad ir mano sūnus kada nors taip gal
vos, jis paveldės šią neapykantą, ir šie mano du myli 
m i ausie j i žmonės pasaulyje bus svetimi ir nedraugiški 
Rusijai. Ligi šiol mano vyras dirbo Rusijai, vaikas augo 
rusiškoje aplinkoje; dabar, vienu momentu viskas paki
tėjo. Otmaras ir sūnus vokiečiai, kurie iš aukšto žiūrės į 
Rusiją; Rusija jiems bus šalis, laužanti teisėtumą, naudo
janti jėgą ir priespaudą, kur žmogaus gyvenimas never
tas nė vieno grašio. O aš, kas būsiu aš tarp svetimųjų? 
Ar galėsiu prisiversti mylėti svetimą šaiį? O, tos minutės, 
pasibaisėtinos minutės, pilnos kankinančių minčių sėdint 
ant malkų krūvos, prie didžiulės krosnies. Žiūrau į liūdną 
žiemos vaizdą: sniegas, nieko daugiau, vien sniegas, pil
kai mėlynas dangus ir nuogi medžiai. Tai tu esi, mano 
tėvyne, tai tu esi, su savo tuščia ir nemalonia gamta, su 
purvu, netvarka kvailumu ir žiaurumu, su šiais pagaliais, 
kurie suversti ant parketo šalia puikaus sulaužyto fa- 
jenco krosnies, tai tokią tave myliu! Tu, Rusija, nieka
da per ilgus šimtmečius neturėjai pagarbos ir nebrangi
nai tų žmonių, kuriuos tu turėjai!

Ką reiškia universiteto sargams šios parketo grin
dys — jos tik liekana buržuazinio gyvenimo! Ką reisk’a 
jum puikiausia balta fajenco krosnis, į kurią jis kisdamas 
ilgiausius pagalius išgriauja ir sudaužo. Ką reiškia GPU 
vyrams Otmaras. fealin jį. Mūsų tautai jie neturi jo
kios vertės, arba jie jų nebrangina. Vienu rankos metu

žmonės bažnyčioje sudėjo 
aukų $201.00: Tikėjimui Pla 
tinti Dr-jai $91.00, o para
pijai $110.00 Parapija ne
skaitlinga vos 160 šeimynų, 
bet žmonės duosnūs, myli 
savo bažnytėlę ir jos reika
lus.

Mūsų kolonijoje yra daug 
įvairios rūšies dirbtuvių ir 
visos dirba dieną ir naktį 
Jauni vyrai, kurie moka ko
kį amatą, o ypač mašinis
tai, gali gauti darbus ir su 
geru ątlyginimu.

Kovo 7 d. A. Sabaliauskų 
(Sabai) naujame name bu
vo surengta šaunus išleis- 
tuvių vakarėlis Pranui Siu- 
fcui, kuris išvyko į U. S. ka- 
Yiuomenę. Dalyvavo daug jo 
giminių ir draugų; be to į- 
teikta Pranui trys gražios 
ir naudingos dovanėlės.

Labdarių Są-gos 10 kuo 
pa rengiasi prie vakaro, ku
ris įvyks balandžio 19 d., 
parapijos salėje. Programą 
išpildys Ateitininkų draugo
vė. Bus vaidinimas, dainos, 
lietuviški šokiai ir daug į- 
vairumo. Kviečiami visi da 
lyvauti ir paremti labdarius, 
kurie dirba kilnų darbą.

pavasarinis piknikas įvyks 
gegužės 3 d. Vytauto par

dovanos: po $25 U. S 
Apsaugos bonai. Iš anksto 
visi kviečiami.

kas ir kun. P. Kiškūnas. Pa
mokslą sakė kun. J. Stan 
kevičius. Trečią vakarą miš

gijos mėnesinis susirinki 
mas įvyks antradienį, kovo, 

i 17 d. 7:30 vai. vak. Chica-1 
Lietuvių AuditorijosMisijas, kurias vedė te- F®™ laik8 kun' J Mačiu-1

lionis, MIC., asistavo kun.: svetainėj. Susirinkimas svar 
S. Gaučas ir kun. S. J. Bart- įbus todėl kiekvienas narys 
kus. Gražų pamokslą paša- privalo būtinai dalyvauti. Y- 
kė kun. dr. A. Deksnys. Die- ra svarbus klausimas kas

vas Kidykas, jėzuitas žmo
nės labai skaitlingai lankė. 
Be to, misijų atsiminimui 
įsigyjo naudingų knygelių, 
kryželių, rožančių, medali- 
kelių, kuriuos galėjo gauti 
kėlių, kuriuos galima gauti 
mokyklos ofise. Rap

Mūsų parapijos pirmas ir

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S BOND DAY
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nomis pamokslus sakė kun. 
A. Zakaras ir kun. J. Dam
brauskas. MIC., kurio žo
džiai nevienam išspaudė a- 
šarą.

Žmonės atėję į bažnyčią 
pirmiausia akimis pastebė
jo gražų altorių papuošimą. 
Gėlės žydėjo juose. Tai bu-

Garantuotas.

CONRAD
Fotografas

Studija |raa*ta pir
mos rūfttes au mo
derniškomis uilal- 

i domis lr Hollywood 
; tvlasorals. Darbas

h 420 W. 63rd Street

'O
Lutcn to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Teeturtni a Pr.gram ef

TVGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1P
m MberSha f»e» «f Ika DUD

rųgriaujami seni meno veikalai, naikinamas dvasinis gy 
venimas, laužomos sielos... O, Rusija, aš daugiausia bi
jau tavo šio griovimo instinkto, primityviško neatsižiūrė- 
jimo į šimtmečiais kurtus dvasios ir meno turtus!

(Daugiau bus)

Tel.: Bfcnto - ENGlewood 8888 
Bes.: r ENGlewoed 6840

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA
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MUTUAL LIQUOB CO. 
4707 S. Halsted St
Tvd. BOITtVARn Mtd

LANKYTI J MŪSŲ SPECIALI 
JCH K8ATE KVIKLIAM! ATSI- 

ISPARDAV1MĄ SEKANČIŲ 
ML’ZIKOS INSTRUMENTŲ

M M
Midelių Barabanų. mažų Baraba
nų. "Tunable Ton Torai" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, Kraiti pėdintai ' Cymbote’’ lr 
“Cymbol Ho'ders” kur tik reika
lingi. "Hi-Poy after beat Pėdais" 
benami Ir orkestrams, Trūboa, 
Clarlnetal. Saiaphonal, Trombo
nai "sl'indard" lSdlrbysčtų, Smul
kūs. Geltos, Strttntnlai Baaal, Gut- 
taral. Banjos, atrūnų, Ir "cases“, 
“m'/uth pieces", “mute reeds”, lr 
muzikos stoviklSs, Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičėlų - ir 
‘‘cases'’. Pataisome Ir atnaujina
me visokių Ifldlrbysčlu phonogra- 
fus ar Jų dalis.
A. U.O. DKIIIMEKS KKRVIOS 

• 14 AIaxwell Street, Chicago

WHQLESALE
FURNITURE 

BROKER ,
dlning room asm -r par. 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE-

"“SKSgS'z’KžYS-

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonai REPUBUC 0051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAI KUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES UKTUVMA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintilta tr Smagiausia.
Vakariniu Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! - 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vaL 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. V.!
WHFC-I45O kil.!

6755 So. VVestern Avenue 
Phone: GROvehiU 2242
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'IŠMOKINAU LIETUVIUS LAIKRAŠČIUS SKAITYTI'
P. Tumasonis, veteranas redaktorius, šauniai 
pagerbtas per antra metinį DKK sąskridį. - 
E. Kandrataitė tikrai gražiai paįvairino vakarų.
“Mano vienas nuopelnas 

yra, kad išmokinau Chica
gos lietuvius Laikraščius 
skaityti.” Taip kalbėjo ve
teranas laikraštininkas, Pet 
ras Tumasonis, DKK meti
niame bankiete praeitą sek
madienį, kovo 15 d. Little 
Bohemia restorane. Jo kal
ba buvo pilna dėkingumo ir 
sakė, jog vienu dalyku gali 
didžiuotis, jo pastangomis 
“Kataliko” redakcijoje Chi
cago lietuviai išmoko skai-

Iš Waukegan buvo korės 
pondentai J. Bukantis ir A. 
J. Sutkus, iš Gary J. Aukš- 
kalnis su sūnum'

Bankiete taipgi dalyvavo 
kun. Ig. Albavičius jubilia
to Petro Tumasonio žmona, 
sūnūs ir dukterys su savo 
šeimomis ir kiti jo priete
liai. Dalyvavo kun. J. Pruns- 
kis, reporteris Stasys Pieža 
su assistant City Editor of 
the Chicago Herald-Ameri
can, Walter N. Sutherland,

tyti laikraščius. Kai jis pe-! dr. J. Simonaitis, su žmona, 
rėmė redaktoriavimą to laik
raščio, skaitytojų buvo 1,- 
500, gi paskui tiražas iškilo 
iki devynių tūkstančių.

DKK bankiete dalyvavo 
virš 80 pirmaeilių “Draugo” 
korespondentų ir prietelių.

dr. Račkus ir visas “Drau
go” redakcinis personalas. 

Elenora Kandrataitė tik

Lietuvaitė pripažinta 
geriausia dainininke

ADELE DRUKTENYTE
Kovo 15 d. Chicago Civic 

Opera House įvyko trečias 
Chicagos katalikiškų aukš
tesnių mokyklų muzikalis 
spektaklis. Dalyvavo studen 
tai iš 35 mokyklų. Grojo

. ... . . • • nr/ šimtinis orkestras, šimtinisrai meniskai paįvairino DK
K vakarą savo dainavimu. 
Jai pianu akompanavo Ma
rijona Mondeikaitė. Rap.

PLĖŠIKAS SUŽEIDĖ KRAUTUVININKĄ 
IR 12 METU MERGAITE

Apskrities ligoninėje yra 
Jurgis Cizinauskas, 56 m. 
amž., krautuvėlės savinin
kas, W. 15 gt., ir Dora 
Leibert, 12 m. amž., 1450 
W. 15 gt.

Šį sekmadienį augalotas 
juadaodis plėšikas užpuolė 
krautuvėlę apiplėšti. Krau
tuvininkas nesuskubo pakta 
dariui atiduoti turimus pini
gus. Tad juodaodis su kažko 
kiu daiktu sviedė jam į 
galvą ir jį parbloškė. Tuo 
momentu krautuvėlėn įėjo 
Dora Leibert su centu nusi-

atsisuko ir jai smogė į gal 
vą ir pabėgo nieko nepelnęs.

Netrukus į krautuvėlę atė 
jo kita mergaitė ir ši vidų 
je rado be žado gulinčius 
ant grindų krautuvininką ir 
Dorą. Ji sukėlė aliarmą. At 
vykusi policija abu sužeis-, 
tuosius paėmė apskrities li-, 
goninėn. Tenai konstatuota, 
kad abudu turi, įskeltas gal
vas ir abu yra pavojuje. 
Krautuvininkas labai mažai 
gali kalbėti. Mergaitė nekal 
ba.

Policija tikisi sugauti pik 
tadarį. Kalbama, kad jis toj

i mu

pirkti saldainį. Užpuolikas apylinkėj gyvenąs.

Šv. Vardo unijos 
masinis mitingas

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 22 d., popiet Coliseume 
įvyks Šv. Vardo draugijų 
unijos masinis susirinkimas, 
kaip praneša kun. E. J. 
Kelly, ekzekutyvis unijos di 
rektorius, Tikimasi, kad da
lyvaus keliolika tūkstančių 
vyrų.

šiame susirinkime JE. ar 
kivyskupas S. A. Stritch in 
auguruos kampaniją šion 
unijon patraukti tūkstančius 
naujų narių ir iškels planus, 
kaip tas atsiekti.

Susirinkime bus žymiųjų 
kalbėtojų.

Kaip taupyti gazoliną

dūdų orkestras (band) ir 
dainavo aštuonių šimtų bal
sų mišrus choras. Sekančios 
mergelės iš Šv. Kazimiero 
akademijos ėmė dalyvumą:

Choristės: M. Arlauskai- 
Office of Price Adminis- į tė, S. Arlauskaitė. A. M

tration iš Washingtono pa
duoda kaip taupyti gazoli
ną šiais nepaprastais lai
kais. Štai kai kurie įdomūs 
ir vertingi patarimai autois- 
tams:

Automobiliu važiuoti dė-1 
kitės su savo kaimynais, nu

Breslin, A. Druktenytė, G. 
Dorigan, J. Galkaitė, H. Gu- 
dauskaitė, M. J. Healy, A. 
Kalafut, * L. Kaktaitė, E. 
King, R. Locaitytė, G. Ma- 
čytė, P. Murray, A. Meyers, 
C. Milerytė, L. Naugžemy- 
tė E. Pavley, I. Railaitė, A.

traukite nereikalingus sek- i Rimkiūtė, P. Rekašiūtė, V. 
madieniais važinėjimus, pra I Ropaitė, D. Sears, P. 
tinkitės dažniau pėsti vaikš- Sehnem, C. Simonaitytė, L

Darbas reikalauja 
ambulansu

Chicago Federation of 
Labor dar vieną rezoliuciją 
padarė ir pasiuntė mayoruž 
Kelly, kad jis darbuotųsi 
miestui parūpinti viešųjų 
ambulansu, kurie seniai bu
vo reikalingi, o dabar karo 
metu jau būtini.

Mayoras pirmiau yra ga
vęs tos rūšies rezoliuciją ir 
jis buvo žadėjęs šį klausimą 
aptarti su savo patarėjais. 
Kadangi nieko nenuveikta, 
organizuoto darbe vadovybė 
dabar ir vėl pranešė mayo- 
rui, kad ambalansų įvedi
mas negali būti, atidėlioja
mas.

X Juozas Stanaitis, žy
mus So. Chicago lietuvių 
veikėjas, parapijos komite
to, Sasnausko choro ir DKK 
narys, kovo 25 d. išvyksta 
į U. S. karinę tarnybą.

X Uršulė Jurkmonienė, 
4440 So. Maplewood Avė., 
žinoma Brighton Parke vei
kėja ir narė Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. draugi
jos, šiomis dienomis sunkiai 
susirgo.

X Enrikas Sakavičius, ži
nomas advokatas, sūnus se
no West Side politikieriaus 
V. Sakavičiaus, kovo 20 d. 
išvyksta liuosnoriu į U. S. 
kariuomenę. Jis skiriamas 
“commissioned officer.”

X Petras Grybas, plačiai

» VOKIEČIAI GRASINA

Vokiečių karo laivų ke
lias į Tronheim, Norvegijo
je, iš kur naciai gali kėsin
tis perkirsti sąjungininkams 
kelią susisiekti su Sovietų 
Rusija ir dar atakuoti Is
landiją. šioje juostoje vo
kiečių karo laivas Tirpitz 
išsisuko nuo sąjungininkų 
atakų.

čioti.
Su didesniu atsidavimu 

dažniau prižiūrėkite automo 
bilio inžiną; kad ir mažai su 
gedęs, eikvoja gazoliną.
Vartokite atitinkamą tepa- 

palą, kurs žiemą turi būti 
skystesnis; vartojamas ati
tinkamas tepalas neeikvoja 
gazolino.

Karbuterius ir kitos vi-

Stapleton, B. Užandenytė, E.
Vincent, M. Vincent.

Orkestro narės: C. Bala 
am, A. Cibulskytė, M. Clar 
ke, M. Ginski, J. Jagminai- , 
tė, C. Jansen. T. Juškevi- kas Juo3 °Peruot^ Nel P°«-

Iš kai kurių šaltinių pa
tirta, kad mayoras tikrai rū 
pinasi ambalansų klausimu. 
Tik visas vargas, kad nėra

cija, nei sveikumo( departa
mentas nenori prisiimti am- 
bulansų operavimo. Kai kas

čiūtė, J. Kazanauskaitė, F.
Kaminskaitė, V. KrukaTtė.
E. Kuizinaitė, B. Lough-.

ta at • i ■ ta Ain tad ir sako, kad ambulansu nane, D. Novickį, R. O Do- ....
Pataria apavus 
su storais padais
Illinois Association of Chi-

ropodists and Foot special- l®°s mašinerijos dalys turi 
ists susirinkime Chicagoj (būti dažniau valomos.

Saulėtomis dienomis auto 
mobilia turi būt pastatomas 
kokiam nors pavėsy, nes 
nuo saulės kaitros daug ga
zolino išgaruoja.

daro išvadą, kad šio karo 
metu daug žmonių nukentės 
nuo dažnesnio vaikščiojimo 
suvaržius automobilių var
tojimą. Vargas laukia žmo
nių kojas, sako šie specialis
tai.

Kad žmonės mažiau ken
tėtų su kojomis, jie pataria 
mesti šalin plonais padais 
apavas ir įsigyti su stores
niais padais. Tai vienatinė 
išeitis apsisaugoti nuo kojų 
skaudėjimo.

nohue, F. Passarello, D. Pi 
lipaitė, S. Račkiūtė, R. Ši- 
mutytė, M. Tindle, D. Zim- 
mer, J. Zizaitė ir B. Zūbai- 
tė.

Vakaro solistė buvo Ade
lė Druktenytė. Orkestrui J 
pritariant, Adelė dainavo a-i 
ria “With Verdure Clad” iš', 
Haydn’o oratorijos “Crea- 
tion”. A. Druktenytė buvo 
konteste išrinkta visų aukš-

operavimui reikia sudaryti 
specialę kokią nors miestinę 
organizaciją. Šis darbas rei 
kalingas gilaus apgalvoji
mo. Nes miestinių ambulan 
sų operavimas turi būti pat
varus.

Mundelein kolegijos 
aukso rožė

Mundelein kolegijos aukso 
rožė Šiemet pripažinta Doris daugiausia pasižymėjusi ko 
Ruddy, autorei ir dramatis- jlegijos dramatiškuose vaidi 
tei, kuri praeitais metais Įnimuose.

Vyras sunkiai apdegė
Alfred Kowalk, 27 m. 

amž., 8459 Burley avė., gat- 
tesnių mokyklų geriausia1 vaitėje taisė savo sesers,
dainininke.

“THAT LITTLE GAME” — — Bustinu Up a “Pat’
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Mrs. Mary Kasewski, auto
mobilį. Šalia kūrenosi atma
tų krūvelė. Kad tas greičiau 
sudegtų, Kevvalk iš garažo 
pasiėmė skardinę su gazoli
nu ir užliejo ant ugnies. Mo
mentaliai liepsnos spruko į 
višas puses. Kawalko drabu 
žiai užsidegė.
Skaudžiai apsvilęs Kewalk 

paimtas South Chicago li
goninėn.

Gėlių ir daržų paroda
International amfiteatre, 

stock y arduose, atidaryta gė 
lių ir daržų paroda — Natio
nal Flower and Garden

X Federacijos Chicago 
apskritis pastarame susirin
kime nutarė kviesti kitas 
sroves, kad bendrai pami
nėjus 20 metų sukaktį, kaip 
Amerika pripažino Lietuvą 

de jure”. Pageidaujama,

Vestsaidietėms įdomu
Raudonojo Kryžiaus vie

neto Pirmutinės Pagalbos 
— First Aid pamokos pra
sideda kitą antradienį, ko
vo 24 d., Aušros Vartų pa
rapijos salėj. Vienetui pa
vyko gauti pamokoms net ( žinomas namų dekoratorius, 
gydytoją moterį. Pamoko: gyvenąs Brighton Parke ad 
įvyks kas antradienį prade
dant kovo 24 d. Prasidės
punktualiai 7 vai. vakąre ir sirgo. Dabar sveiksta ir Ve-
baig3iS Vaį. Taig" lyk°mS tiki9i nueitl > baž' kad tas' paminėjimas*'būtų
visoms būtinai reikia susi- nyčią.

resu 4426 So. Fairfield Av.. 
pastaruosius du mėnesius

rinkti 15 minučių prieš < 
vai.

Kviečiame moteris - mer-

X Bronius Grinius, vie
nas iš daugelio Brighton 
Park lietuvių jaunuolių, tar- 

gaites pamokas lankyti, nes1 naujančių U. S. kariuome- 
jose dėstomi dalykai visoms! nėję yra parašutninkas.
svarbu žincti. S.

RADIO
Dainuos seserys Praninskal 
tės, dalyvaus “dėdė” Vaite
kūnas, bus juokų, 
patarimų, pranešimų

Radio klausytojai galės 
smagiai ir įdomiai praleisti 
valandėlę klausydami regu 
liarės antradienio radio prog 
ramos, kuri įvyks šiandie, 
7 valandą vakare iš stoties 
WGES. Šių programų lei-

Prieš pora dienų jo ir jo 
motinėlės atvaizdai tilpo 
Chicago Herald American 
laikraštyje.

X Jonas Bartkus, 4627 
So. Marshfield Avė., kovo

surengtas prie Dariaus-Gi
rėno paminklo Marąuette 
Parke.

X Adolfas Grigas, sūnus 
senų West Side gyventojų 
2057 West Cermak Rd., ko
vo 20 d. išvyksta į U. S. ka
riuomenę. Ta proga Neffo 
salėj kovo 19 d. bus dvigu
ba puota: išleistuvės Adol
fo ir “shower” Julei Grigai
tei, kuriai vestuvių varpai

15 d. turėjo surprizą. Susi-'Aušros Vartų bažnyčioj su
rinkę jo draugai sveikino skambės balandžio 18 d. 
gimtadienio ir 42 m. kai gy-! “Shower” ypatingai rūpina- 
vena Amerikoj progomis. į si E. Birjotaitė ir G. Nef 

X Amerikos ir Lietuvos, ‘
vėliavas įsigys Šv. Jurgio 
bažnyčia ir iškilmingai pa
dės bažnyčioje. Vėliavos 
primins, kad šios parapijoj

dimu rūpinas Peoples Fur- lietuviai brangindami Ame
niture Co., 4183 Archer Av. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. XXX

Padėka
Šiuo tariu padėkos žodį 

dr. Simonaičiui, kuris ma
ne prižiūrėjo ligoninėj ir 
namie. Dėkui taipgi kun. F. 
Juškevičiui, J. Griniui, sese
rims Kazimierietėm8, vi
soms narėms draugystės 
šv. Motinos Dievo Sopulin
gos ir visiems, kurie lankė 
namie ir ligoninėj. Ačiū O. 
Kaleckaitei už dovanas t ir 
lankymą.

Barbora Masiliiinaltė

Kun. A. Deksniui ir kun. 
J. Prunskiui Ateitininkų 
draugovės nariai yra giliai 
dėkingi už puikiai pravestas 
pirmąsias draugovės reko
lekcijas. šv. Kryžiaus para
pijos klebonas kun. A. Lin-

show. Tūkstančiai žmonių kus leido naudotis rekolek- 
ją. lanko. Nes yra kas nepa- I cijoms mokyklos kambarius.
prastai įdomaus pamatyti 
ir pasigerėti įrengimu. Lan
kytojus žavi įtaisyti tarp 
uolų vadenpuoliai (kriok
liai) ir aplinkui ant kalvų 
ir pašlaitėse krūmokšniai ir 
laukiniai žolynai.

už ką draugovės valdyba ta
ria nuoširdų ačiū.

Paukštį pažinsi iš jo 
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus 
mą ir teisybę. Rousseau

riką myli Lietuvą ir abiems 
šalims maldaus Dievo pa
laimos.

X John Jonikas, 7017 S. 
Artesian Avė., prisiuntė re
dakcijai laiškutį prašyda
mas pataisyti klaidą. Skel
biamam aukotojų Raud. Kry 
žiui (Vasario 16 minėjime) 
sąraše vietoj John A. Joni
kas parašyta John Jokan 
tas.

„ X Sv. Jurgio parapija 
pradėjo rinkti pavardes iš
ėjusių kariuomenėn lietuvių. 
Prašomi visi bridgeportie- 
Čiai, iš kurių namų yra vy
rai pašaukti, pranešti jų pa
vardes ir adresus (namų ir 
dabartinius). Jų pavardės, 
pagal mons. M. L. Krušo su
manymą bus gražioje lento
je išrašytos ir padėtos baž
nyčioje. Numatomos ir pa
maldos. kad Dievas juos 
globotų tame sunkiame žy
gyje.

| PLATINKITE “DRAUGĄ*

r*
Aea Lot AoftUt ,


