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TEISMAI RIOM

Atrodo, jog vykstąs Rio- 
me buvusių Prancūzijos 
premjerų teismas naciams 
pasidarė nepakenčiamas. 
Naciai, matomai, tikėjosi, 
kad Vichy sudarytas teis
mas nubaus buvusius prem
jerus už paskelbimą Vokie
tijai karo ir tuo tarsi įro
dytų pasauliui, jog Prancū- 
cija visados buvo ir pasilie
ka geriausia nacių drauge.

Deja, šiandie, pasirodo,

,.. “and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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Gen. Wainwright neigia pasidavimą
Suvaržomas
cukraus ir kitų daik
tų vartojimas

Iš Washingtono praneš
ta, kad cukraus vartojimo 
suvaržymas bus įvykdytas 
tarp balandžio 27 ir gegu
žės 7 dienos. Balandžio ga
le registruosis pramoninės 
ir prekybinės įmonės, o ge
gužės pradžią — gyvento
jai. Įsiregistruojant bus iš
duodamos ir knygelės su 
ženklais. Cukraus kiekis

jog Prancūzijos teismai dar j visgi da r nenustatytas.
nesunacėjo ir šiandie Riom 
teismas teisia buvusius pre
mjerus ne už paskelbimą ka
ro, bet už netikslų jo pra- 
vedimą.

AUSTRALIJOS KOVA.

Amerikiečiai ikišiol atro
do dar neįpratę suprasti šio 
karo plotmės. Mums įvai
riausieji karo frontai atro
do kažkaip tolimi ir loka
lizuojami. Sakytum, jie A- 
merikos neliestų.

Šiandie plačiai kalbama 
apie Australijos kovą. Ta
čiau. šiandie jau nėra Aus
tralijos fronto — beliko tik 
frontas tarp Japonijos ir A- 
merlkoe. Ir nuo šio krašto 
produkcijos pajėgumo ir 
pajėgumo karo gaminius 
pristatyti gen. MacArthu- 
rui priklausys karo laimėji
mas Pacifike.

IŠTREMTIEJI SIBIRAN.
Tol, kol mums neteko 

gauti asmeninių pranešimų 
iš Sibiro, kur yra mums pa
žįstami žmonės, lyg ir no
rėjom paabejoti žinių tikru
mu ir lyg norėjom patikėti 
komunistų aiškinimais, kad 
lietuviai patys bėgo.

Tačiau šiomis dienomis 
gauta telegrama iš Sibiro, 
jog vienas mums gerai pa-

Be to, karo pramonės bo
ardas paskelbė suvaržymus 
gaminti ir vartoti įvairius 
guminius daiktus Uždrausta 
gaminti net pieštukų gumi
nius trintukus.

Po gegužės 31 d. uždrau
sta gaminti naminius meta
linius baldus, kaip tai sta
lus, kėdės ir kitokius daik
tus.

Londone tartasi apie
naujų santvarkų

LONDONAS, kovo 22. — 
Dvidešimties sąjunginių val
stybių mokslininkai, ūkinin
kai ir ekonomistai vakar tu
rėjo pasitarimus ir dėstė 
planus, kaip pasitvarkius 
po šio karo, kad žmonės bū
tų sveiki, jaustųsi laimingi 
ir nebūtų išnaudojami.

Pasitarimuose dalyvavo 
ir U. S. atstovas tremtinėms 
vyriausybėms Anthony J. 
Drexel Biddle.

Pavasaris! krekždės
grįžta Chicagon

CHICAGO, kovo 22. —
Vakar buvo pirmoji pava
sario diena.

Pranešta, kad pavasaris

Java Seo

A
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Tad japonai susimeta atakuoti 
Luzono pusiasali Bataan

Numatoma viena atkakliausių 
kovų Filipinuose

; f "Draus&a” Acme telephoto) *

Sąjungininkams bombarduojant japonų invazijos uostus Timoro saloj ir Naujojoj 
Gvinėjoj, kad apsaugotų Australijos šiaurinius ir rytinius pakraščius, susidaro pavo
jus, kad japonai gali pravesti invaziją Australijon iš vakarų.

Amerikos bombonešis sutraiškė 
ašies submariną

Nuskandinta Hondūras keleivinis 
laivas ir du prekybiniai

NEW YORK, kovo 22. — 
U. S. rytinių karo pajėgų 
vadas Įeit. gen. Drum va
kar pranešė, kad rytinėse 
J. A. Valstybių pakrantėse 
bombonešiai nuskandino 
šies submariną, kuris prieš 
tai užpuldinėjo sąjunginin
kų laivus.

Brazilijoj susektas 
japonų sumoksiąs

tikrai jau atvyko, nes kai! RIO DE JANEIRO, Bra- 
kur Chicagos apylinkėse! zilija. kovo 22. — Iškelta 

Žįstamų asmenų yra ten to-, pastebėta grįžusiųjų kregž- į aikštėn, kad japonų penk-
limam Sibire. Tikrai žino-1 džių (purple martins). 
me, kad šis asmuo nebėgo i Atvykę šių paukščių žval
savu noru iš Lietuvos ir 
taip pat gerai žinome, kad 
jis nebuvo nacių šalininkas

toji kolona tikrai buvo įsi
galėjusi Brazilijoj. Apie 25,- 

gai. Jie apžiūrėję kai ku- 000 ginkluotų japonų buvo
riuos savo praeitų metų liz
dus ir po to nni skridę į lan-

ir nebuvo vienas iš “kapita- s kas rasti sau tinkamo mais- 
listinės klasės.” Kodėl išgau to, 
benta? Kodėl kenčia badą ir 
šaltį? Į tai paliekame atsa
kyti patiems komunistams.

RUSŲ FRONTAS
Paskutinieji pranešimai

iš rusų fronto skelbia apie 
nuolatinius laimėjimus ir 
net apie sovietų partizanų 
kovas Pabaltyje. Žinome ir 
tikime, kad prieš nacius nu
sistačiusių gyventojų yra 
daug, bet taip pat žinome, 
kad tai tie patys taurieji 
lietuviai, kurie pasirengę 
kovoti prieš bet kokią sve
timųjų okupaciją.

Todėl nenustebtumėm, jei 
Išvijus nacius tie patys par 
tizanai pareikštų kovas ir 
prieš sovietus.

HITLERIS VILIOJA.
Pranešama, jog Hitleris 

pažadėjęs Pabalčiui “auto
nomiją.” Tai saldus Laisvės 
ištroškusiems gyventojams 
pažadas. Tačiau jie gerai 
supranta, ką reiškia Hitle
rio žadama “autonomija.” 
Tokia “autonomija” džiau
giasi jau ne viena nacių pa
vergta valstybė. Mes netiki
me, kad tais savo pažadais 
naciams pavyktų suvilioti 
Pabalčio valstybes.

pasiryžę sukilti ir užimti 
Sao Paulo provinciją. Po to 
jiems nebūtų buvę sunku
mų įsigalėti visoj Brazili
joj nuvertus vyriausybę.

Brazilijos vyriausybė tai 
susekė ir supainiojo japo
nams tuos pašėlusius žy
gius.

Kalinių riaušės
dėl cukraus

PHILADELPHIA, Pa., 
kovo 22. — Valstybės kalė
jime — Eastern Penitentia- 
ry, sumažintas cukraus kie
kio vartojimas. Dėl to kali-

Tačiau mums šiandie skau- J niai sukėlė riaušes. Kaliniai
du pažymėti, kad Rusija ir 
tik tokią pat “autonomiją” 
težada Pabalčiui. Taigi, 
šiuo metu Pabaltis atsidūrė 
tarp kūjo ir priekalo.

savo kamerose sukėlė gais
rus. Sargyba pavartojo aša
rines bombas. Vienas kali
nys žuvo, kiti keli sužeista 

,iki grąžinta tvarka.

Bataane pradėta 
oiensyvas

WASHINGTON, kovo 22. 
— Gauta žinių, kad Bataa
ne, Filipinuose, atnaujinta 
kova — japonai ten sukėlė 
naują ofensyvą. Sakoma, šį 
kartą jų ofensyvas esąs di- 

Leit. gen. Drum pareiš- desnio a^mimo- Anot kar0
departamento, japonų karo 
laivai sukiojasi aplink salas 
Bataan pusiausalio pakran
tėmis, o iš Manilos baubia 
japonų sunkiosios patran
kos. Spėjama, kad japonų 
karo laivai aplink sukiojasi 
tikslu blokuoti pusiasalio- 
paknantes, taip kad ameri
kiečiai ir filipiniečiai nega
lėtų gauti pašalinės pagal
bos.

Pusiasalio gynėjas vadas 
Įeit. gen. Wainwright, kurs 
ten užėmė gen. MacArthuro 
vietą, karo departamentui 
praneša, kad japonai sukė
lė nepaprastą aktivumą va- 
daujant naujam jų vadui 
generolui T. Yamašita, ku- 

Nahas pašą, kai jis po pa- r'am vadovaujant paimta 
maldų buvo išėjęs iš mald.- Singapore.
namio. Vienas studentų pa- i į§ visiko 
leidęs šūvį iš revolverio.
Bet kulipka perskriodžius

kia, kad submarinas tikrai 
sunaikintas. Vandens pavir
šiuje iškilę daug aliejaus 
ir kai kurių submarino da
lių. Apie submarino įgulos 
likimą neturima žinių.

Prieš tai tas, ar kiti sub
marinai nuskandino Hondu- 
raso keleivinį laivą ir du 
prekybinius laivus. Ir už tai 
atsimokėta.

Kesintasi prieš
Egipto premjerg

LONDONAS, kovo 22. — 
Iš Ankara (Turkijos sosti
nės) per radiją pranešta, j 
kad Cairo mieste kesintasi 
nušauti Egipto premjerą

tik premjero drabužius. 
Sakoma, sąmoksle daly

vavo studentai, kurie buvo 
susirinkę prie maldnamio. 
Policija tuojau atsakė šau
dymais. Trys studentai nu
šauti ir keletas kitų asme
nų sužeista.

yra numanu, 
kad pusiasalio gynėjai gal 
atsilaikys prieš pajonų puo
limus iki bus sulaukta pa
galbos. Pagalbą gi žada gen. 
MacArthur, kurs yra vy
riausias sąjungininkų karo 
pajėgų vadas. Jis yra Aus
tralijoje. Jis pradeda ofen
syvą prieš japonus.

WASHINGTON, kovo 22. 
— U. S. karo departamen
tas praneša, kad japonai pa
reikalavo amerikiečių ir fi
lipiniečių armijos, kuri gi
na pusiasalį Bataan, Fili
pinų salose, pasiduoti, arba
nukentėti ir būti atsako- •
minga už kraujo liejimą. 
Leit. gen. J. M. Wainwright,

KARO FRONTAI
Vėliausios žinios iš karo 

frontų:
Iš Viduržemio jūros salos 

Maltos Londonui pranešta, 
kad ašies lakūnai atakavo 
salos tvirtoves. Atakose da
lyvavo daugiausia nacių la
kūnai, kurių 14 lėktuvų nu
mušta ir sunaikinta. Britų 
valdoma Malta sala sėkmin
gai ginasi.

Iš šiaurinės Afrikos pra-Iš šiaurinės Afrik 
šta, kad tenai “1

MEMPHIS, Tenn., kovo K ARACHI, Indija, kovo 
22. — Kariuomenės bombo- 22. — Čia atvyko Anglijos'
nešis čia nukrito ir sudegė. 
Penki asmenys žuvo ir du 
sunkiai sužeisti. Sužeistieji 
pasakoja, kad lėktuvo mo-

specialus pasiuntinys Sir 
Stafford Cripps su savo pa
lydovais. Jis lėktuvu atskri
do iš Londono ir tuojau su-

torai staiga sustoję ir pa- Į sisiekė su kai kuriais indų 
galbos nebuvo. Lėktuve bū- vadais. Darbuosis Indijos 
ta amunicijos, kuri sprog- .gyventojus patraukti vieny
dama padidino nelaimę. '• bėn prieš japonus.

nešta, kad tenai “laisvųjų 
prancūzų” patruliai puolė 
italų priešakinių sargybų 
žvalgybas ir joms padarė 
nuostolių. Tas įvyko Libi
jos tyrynuose.

Maskva praneša, kad rau
donoji armija iš šiaurinio 
šono sėkmingai puola Oriol 
miestą (apie 200 mailių 
pietvakarų link nuo Mas
kvos). Bryansko srityje 
raudonieji taip pat darą par 
žangą ir vietomis priverčia 
vokiečius atsimesti iš užim
tų pozicijų.

Berlynas praneša, kad 
raudonieji nepaprastai vei
kia Kryme. Sako, tenai jų 
kontratakos ne tik atmuš
tos, bet dar ir keliolika jų 
lėktuvų numušta. Vokiečiai 
sako, kad raudonųjų atakos 
atmuštos ir Petrapilio (Le
ningrado) fronte.

Iš Filipinų salų gauta ži
nių, kad Bataano pusiausa
ly japonai atnaujina karo 
veiksmus tikslu paimti šį 
pusiasalį. Atrodo, kad japo
nai neįstengs to padaryti. 
O kai pusiasalio gynėjai 
sulauks pagalbos, tada ja
ponai tikrai bus sutriuškin
ti. PasaJingi japonai būti
nai turi būti nugalėti. Tuo 
reikalu darbuojasi sąjungi
ninkų vyriausias vadas gen. 
MacArthur.

Londone pripažįstama, 
kad Burmoje japonai daro 
pažangą. Tačiau prieš juos 
sutraukiama britų ir japo 
nų kariuomenės. Reikia ti, 
kėtis, kad tenai japonai 
gaus gerą pirtį ir jų fron
tas bus visiems laikams su
lamdytas.

pusiasalio gynėjų vadas, 
gen. MacArthuro įpėdinis, 
atmetė japonų reikalavimą 
Tas yra griežtas naujo var 
do nusistatymas. Po to rei
kalavimo paneigimo japo
nai pradėjo bombarduoti 
pusiasalio pakrantes.

Karo departamentas taip 
pat gavo žinių, kad ameri
kiečių bombonešiai atakavo 
Rabaul prieplauką, New Bri
tain saloje, Australijos pa
šonėje, ir tenai nuskandino 
vieną japonų karo laivą.

Kituose karo ' frontuose, 
sako kana departamentas, 
kol kas nieko svarbaus ne- 
įvykę.

Japonai bijo
orinių atakų

TOKIJO, kovo 22. — Ja<- 
ponai pasijuto baimėje. Jie 
patyrė, kad amerikiečiai la
kūnai gali Japoniją netikė
tai užpulti iš Aleutian sa
lų.

Leit. gen. Asaburo Koba- 
yaši, krašto apsaugos virši 
ninkas, išleido japonams įs 
pėjimą, kad jie be mažiau
sio atolydžio budėtų, nes 
nežinoma diena ir valanda, 
kada amerikiečiai gali susi
mesti prieš Japonijos mies
tus, o ypač pramonės cent
rus.

Gen. Kobayaši pareiškia, 
kad artimiausiomis dieno
mis pagerės nepakenčiamas 
oras ir priešas (amerikie
čiai lakūnai) gaus progos a- 
takuoti japonų imperijo- 
salas.

Jis taip pat įspėja gyven
tojus, kad amirikiečių ata
kos gali pasireikšti ir iš Ki
nijos pusės. Anot jo, ameri
kiečiai remia Kinijos vy
riausybę, su kurios pagal 
ba žada sukelti ofensyvą 
prieš japonus. Sako, reikia 
visko tikėtis ir laukti.

Submarinas
nuskandino didelį 
tankerį

CHARLESTON, S. C., 
kovo 22. — Praeitą pirma
dienį pietvakariuose U. S. 
pakrantėse priešo submari
nas nuskandino didelį ame
rikiečių tankerį. Sužinota, 
kad iš 41 vyro įgulos gal tik 
keturi žuvo. Kiti išsivada
vę. žuvusieji, sakoma, dir
bę tankerio inžino kamba
ryje, kur pirmiausia įvykęs 
sprogimas.
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MOŠŲ DIENOS IR DARBAI
Giriasi kitų 
nuopelnais

Malonu pranešti, kad pra
džia. to darbo graži. Voa 
kunigams paskelbus iš sa
kyklos, kad visi tėvai, ku-

Waterbury, Csnn. — Vie-1 rių sūnūs yra pašaukti, ar
ton trys anti-katahkiakos 
grupės, būdamos labai ne
skaitlingos, pastaruoju lai
ku susivienijo. Nors nese
niai tas Jvyko, bet jau gir 
dėti. kad negali daikte su
gyventi.

Visi myli pasirodyti dar
niais patrijotais, bet nei 
vienas nenori savo kišenę 
atidaryti, Saukia privatinius 
susirinkimus, daro viešas 
sueigas, bet niekas neišeina 
— pinigų nėra.

Prisidengę katalikų nuo
pelnais jie giriasi, šūkauja 
ir rašo vietos kitataučių 
spaudoje: — mes lietuviai 
aukavom tiek ir tiek tokiem 
ir tokiam tikshli. Katalikai 
jau seniai dirba. Suaukavo 
jau tūkstančius dolerių Lie
tuvos ir šios šalies reika
lams ir vis meta, be austo 
jimo, ant laisvės aukuro sa
vo sunkiai uždirbtus dole
rius. Mūsų trilypiai dar ren
giasi ir laukia gal katali
kai jiems padės. Katalikai 
j ar i žino visus jų triksus 
ir nenori jokio bendro su 
jais turėti

Jie giriasi atstovaują 16 
vietinių lietuviškų draugijų. 
Tai tikras melas. Tegu jie 
išvardina tas draugijas vie
šai, kurias jie atstovauja, o 
tuomet pamatytume kiek jų 
yra ir kokios tos draugijos.

Katalikai turėtu lankytis 
skaitlingiau į savo draugi
jų bei organizacijų susirin
kimus. Atsiradus draugijoje 
(šiaudinių) katalikų, jie tik 
ir naudojasi ta proga pa
stūmėti į kairiąją pusę drau 
gijos veikimą, arba agita
cija pervaro netinkamus su
manymus. Katalikai, būki
me vieningesni. Berželis

išvykę j kariuomenę, laivy
ną, priduotų jų vardus ir
pavardes, greitu laiku susi
darė 100 vyrų sąrašas. Ma
noma, kad &v. Kazimiero 
parapijos ribose neliks nei 
vienas lietuvis, tarnaująs 
U. S. kariuomenėj, ar lai
vyne, neįtrauktas į tą są 
rašą. Tėvai turi ateiti į pa
galbą. j Vardus keikia pri
duoti kun. S. Railai.

Gera būtų, kad tokius są
rašus padarytų kiekviena 
Amerikos lietuvių kolonija. 
Vėliau galima būtų sudary
ti bendrą sąrašą ir žinotu 
mėm, kiek Amerikos lietu
vių tarnauja U. S. kariuo
menėj ir laivyne. K. Dryža

UR|ŽO KOM1SION1KR1VS SAYKE

(“Draugas" Acme telephoto) 

Francis B. Sayre, U. S. aukštasis komisionierius Fi
lipinų saloms, kurs paspruko iš tų salų ir parvyko į 
San Francisco. Jis rodo parvežtą gen. MacArthuro do
vaną prezidentui Rooseveltui — nukauto japonų gene
rolo kardą.

Daromas kareivių 
sąrašas

Phitadclfrfifta, Pa. — Sv.
Kazimiero parapijoj, pas 
tangomis šv. Vardo drau
gijos, pradėta rinkti pavar
dės lietuvių, jaunų vyrų, pa
šauktų, arba tiuosnoriai išė
jusių į U. S. kariuomenę. 
Sąrašas bus pakabintas baž
nyčioje. | f,.

Prasidėjo mokslo 
metai

Sa© Paulo. — Brazilijoj 
mokyklose darbas praside- 
da pradžioje vasario mėn. 
Seserų Pranciškiečių Sao 
Paulo mieste vedamą mokyk 
lą lanko 320 mokinių. Moks
las eina keturi nose skyriuo
se.

Nora pradžios mokyklos 
kursas tik ketverių metų, 
bet atidaromas ir penktas 
skyrius, kaipo paruošiama
sis aukštesnei mokyklai.

Taipgi veikia mergaitėms 
amatų bei namų ruošos mo
kykla.
Džiaugiasi patogiomis 
mokyklos patalpomis

Praėjusiais metais Sao 
Paulo mieste kun. P. Ra- 
gažinsko surinktomis Ame
rikoje aukomis, pastatyta 
mokykla. Tiek mokytojos, 
tiek mokiniai naujomis, pa
togiomis patalpomis džiau
giasi, noo jau nebereikia, 
kaip pirmiau dangstytis po 
mažus, drėgnus h* tamsius
skiepas.
r

Lietuvi! Jei keliausi per 
plačiuosius Brazilijos plo
tus, neužmiršk atlankyti ir 
Sao Paulo mieste, Vila Ze 
linos priemiestyje lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos, prie 
kurių pastatymo savo cen 
ję*

TI. Marijonų misijos
Chester, Pa. — Aušros 

Vartų parap bažnyčioje — 
nuo 23 iki 29 kovo — kun 
Adomas Markūnai, M I.C.

Harrison, N. J. — Dievo 
Motinos Sopulingosios pai 
bažnyčičje — 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. K. Rėklaitis, M.I.C.

Detroit, Mich. — Šv. Pet 
ro parap. bažnyčioje — nuo 
kovo 27 iki 29 dd. kun. Vin
centas Andriuška. M.I.C.

Jersey City, N. J. — Šv. 
Onos parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 30 iki balandžio 
5 d. — kun. Adomas Mar
kūnas, M.I.C.

Brockton, Mass. — Šv. Ro- 
Roko parap. bažnyčioje — 
nuo kovo 23 iki balandžio 
5 d. — kun. Jonas Jančius, 
M.I.C.

Detroit, Mich. — šv. Jur
gio par. baž. — kovo 29 iki 
bal. 5 d. — kun. V. Andriuš
ka. M.I.C.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin 
cento par. bažn., bal. 10 —' 
12 d. — T. Justinas Vaškys.

Amsterdam, N. Y. — Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, 
gegužės 10 — 17 d. — T. 
Justinas Vaškys.

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 J

S

Jūs rtnhar galite pirkti vieno arba 
dvigubinio regėjimo akintus, pritaikin
tus gražiausiuose frėmuuse, nu aklų 
lšega«uiuuuvĮtinu, viską s
už tiktai .......................................... •</
ARCWAY AKINIAI. viso C 1 B 
Ne mažiau — uo daugiau . •pIv.UV

C H AP MAN OPTICAL CO.
Not Ine.230 S. Halsted St., prie Jackaus 

Tel.: MONroe 27S4. |stet|cLa 1911 
Atsineškite 6( skelbimą Ir gausit* 
dykai C. C. Eye Gla»s Cleaning 

Baluti on.

PLATINKITE “DRAUGI

< V AITUSH, 0PT7
biKTrma 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPBCIAI.ISTAK

Hirrlri Z0 u.eU| prak£ik»vLina aklų 
UUayme tr gydymeOBRA1 PK1TA1&UT1 AKIN LAI 

pat&toya Kreiva* akla, truro paregyat, ir toUregyat*;
palengvins aklų Jtemplmg, prahalln* 
galvas afcaudSJbng, svaigimą Ir aleli, 
karių

MODERNIS1UACS1, TOBIUAL'M 
EU2AM1NAVIMO BCDA1 

Speciali atyda atkreipiama' J valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikta 
VALANDOS:

10-toe Iki 8-loų valandos kasdien 
Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tei. Y AKOS 1373

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako niingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVBJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Caiumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

GELSVA ATVIRUTĖ B ŠALTOJO SIBIRO

- Tremtinio laiškas. - Bolševikai žiaurūs ir 
liaudies prieteliams. - Per valandų paruošk 
šeimų kelionei į Arijų. - Trijų mėnesių lietuvis
- tremtinys į Sibiru. - Mama verkia, 
meldžiasi ir naktimis nemiega.'

Per pnsę metų aplink 
pusę. pasaulio

Į mano rankas pateko vie
na atvirutė. Gelsva, matyt, 
daug keliavusi. Ji tik nese
niai pasiekė Čikagą, o iš
siųsta net iš vidurio... Sibi-

sidavimą Lietuvos liaudžiai 
Jis, drauge su dr. Leimonu 
nepabūgo bet paa bolševikų 
komisarus nueiti, prašyda 
mi, kad nevaržytų laisvės 
katalikų liaudies organiza 
cijoms. Komisarai jiems pa
žadėjo, bet kaip visada —

Tėvų Pranciškonų 
misijos 1942 m.

Brooklyn, N. Y. -— Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje, ko
vo 23 — bal. 5 d. — T. Jus- 
finas Vaškys.

Montreal, Kanada — Šv.
Kazimiero, par. bažnyčioje, 
kovo 29 — bal. 5 d. — T.
Juvenalis Liauba.

OR, P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 491h Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. U.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 0:30—8:?0 vakare

Tel. YARda 3140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4 
• Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5969

DR. F. C. WINSKUNAS «■ W*LTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANai 2345 
Ofiso vai.; 2—4 ir 7—8 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7064 So. Fairfield Arame 

Bes. toL: IlEMlock 3160

ro. Pašto ženklas — už 80 
kapeikų. Išsiųsta ji net 1941 Pažad,» neišpildė... 
metų rugsėjo pirmą dieną, Pirmoji žinia apie 
taigi kelyje išbuvo daugiau į brolio nelaimę 
pusės metų. Toli nuo mūsų ' Grižkime v8l rie laiiku.

pakeliui daug jį seseriai, ku-
riai ir buvo siųstas.

— Kaip sužinojote, kad

Sibiras, o 
kliūčių!
Brolio šauksmas | seserj

Atvirutėje įrašyti tik šie
žodžiai:

— “Miela Sesute. Su savo
šeima gyvenu Sibire. Kol | AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
kas esame sveiki. Jei gali

jis yra ištremtas?
(Nukelta į 3 pusi.}

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

m>r+TI
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMRTBI8TAI
1801 8o. Ashland Avenue 

Kampas lt-tosR*B*™OFI8O FAIiANDOS^^"" Ksaūten t:00 a m. iki p. m.to Mttt a as. U a m.

ma. atsiųsk i nors truputį 
pinigų.”

Toliau paduoda savo ad
resą ir pasirašo:
Kaimo ir darbo žmonių 
prietelis

Gerai pažinau tą vyrą. 
Nedaug tegalima užtikti to
kių simpatingų žmonių. Jis 
buvo užsienyje baigęs aukš 
tuosius mokslus. Buvo pa
kviestas dėstyti į Lietuvos 
universitetą. Taigi buvo 
mokslo žmogus. Bet kaip jis 
mylėjo Lietuvos liaudį sa
vo krašto žmones!

Visą laisvą laiką jis pa 
skyrė darbui dėl Lietuvos 
kaimo žmonių.

Jo pasišventimas buvo įver
tintas ir jis buvo išrinktas 
pirmininku, vadovu katali
kų akcijos Lietuvoje. Pas
kutiniu metu dirbdamas tos 
įstaigos spaudos skyriuje 
turėdavau progos dažnai d r. 
Joną matyti ir jausti jo at-

Ofiso tel. VTRginia 0036 
Recidendjos tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
8VOH11HIH0 UI BVfOLULSD 

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

I Trečiadieniais pagal sutartį.

Rea. 0958 So. Talman Are.
Rea. Tet GROvehiU 0S11 
Office UL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—3 vak. 
Ketvirtad. ir Nediliomb aoaitanu. 
2423 VVest Marąuette Rd.

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

ano 6:30 Iki 9:60 vai. vakare.

Trečiadieniai* ir SaUadfcsio vaka
rais pagal sutartį.

TbL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5649

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 Ik] I 
Nedėliimia pagal antartį.

Telefonas CANai 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Roa. teMoaaa SBBtev 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
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 i

Ofiso TeL..................VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa, lubos)

TeL MlDway 2880 Chicago, IiL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994 

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL vak. 
NedftJiotnia pegal aotartj.

Office teL YARda 4797 
Namą tel. PROapect 1930 
Tel. YARda 5921.
Rea.: KENvrood 6107.

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet b 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave< 

Tel. REPubUc 7868

OR. A. JENKINS
(Lietavis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas FROspect 6737 
Namu telefoną* VTRginia 4421

I

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63 r d Street

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oftea vaLt one 1-3; nūn SJOSJO 
756 VVest 35th Street

0267
Rea. tel.: PROspect 6639

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street •
Residendja: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto Ai 3 popio*

6 ibi 9 vai ▼•bara.

Geriau su teisybe laimėti 
priešininką* negu su melu
draugą. Dr. V. Kudirka

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

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

Nedaliomis Pagal Susitarimą

Ofiso Ir Ren. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kattdiea, Inklriant Sekmadieniu* —
nuo 2 IKI 4 vai. popiet Ir nuo 7 IKI 

t:2# vai. vakaj-ula.
8«kma4lenMla pagal ■uaKarlrna.

SKAITYKITE “DRALG4”
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LAIŠKAI IŠ ISLANDIJOS

KARŠTOJO VANDENS IR
ELEKTROS KARALYSTĖJE

Gelsva atvirutė
(Atkelta iš 2 pusi.)

— Iš laikraščių. Tą dieną 
paėmiau “Draugą”, perver-

Rašo Teodoras Bieliackinas

PASIKNISK ŽEMU J E, — niauja, staiga tik bur-bur 
KASI IŠVIETES PIETUS bur-pššš — pro grindis ima 

veržtis garai, ištrykšta van 
Paskutiniame savo laiške | jęa žįnOma, visi puola 

pasipasakojau Jums šį tą iauję “nebeužtvenksi upės 
apie Didįjį Geizerį fontanu bėgimo”. Tai, aišku, gali 
mušantį į orą niūriame Hau būti nemalonu, bet, kad ne- 
kadalio Slėnyje. Minėjau ir j būtų versmių, nebūtų nė jo
tai, kad požeminės ugnies j{jo “Hveragerdi” miestelio.
jėga islandams teikia nema 
ža naudos. Kad galėtumėm 
kaip reikiant suprasti šios 
jėgos reikšmę, turime visuo 
met atsiminti, kad Islandi
joje nėra nei anglies kasyk
lų nei padorių miškų. Ūki
ninkai savo trobas kūrena 
durpėmis, ten, kur durpių 
yra, o kur jų nėra, — džio
vintu avių mėšlu. Miestelė
nai priversti naudotis bran
gia atvežtine preke — ang
limi. Tačiau kai kur jau 
imama tvarkytis kitokiuo

spūdis! Iš karto — o gal ne 
jis, gal kitas tokia pat pa 
varde.
Baisios žinios*

— Vėliau gavome tikres
nių žinių per Šveicariją. Pa
aiškėjo, kgd Jonas, netekęs 
darbo universitete parva
žiavo į tėvo ūkį, kur ir ma
nė sau duoną pelnyti. Vis 
dėl to jam pasisekė gauti 
mokytojo vietą technikos

v .. 'mokykloje Kaune. Iš čia jį sinas, brandina oranzerijo-.. _ _ . .. ..J ir paėmė į Sibirą. Atvazia- se vaisių, daržovių ir ge- i , ,» .V . 1 vę bolševikų ageptai davėatvirame

Jis išaugo šioje vietoje tik 
todėl, kad čia yra karšto 
vandens, kuris šildo namus, 
varo pramonės įmonių ma-

lių, tokių, kokių 
ore per trumpą Islandijos 
vasarą niekados nepasisek
tų užauginti. Hveragerdyje 
(ir kitose vietose) augina
ma pamidorų ir net vynuo
gių. Šios šiaurinės vynuo 
gės padarė tarp kita ko di
delį įspūdį neseniai čia at-

būdu. Keliasdešimt kilomet- j silankiusiam Churchill’iui. 
rų nuo Islandijos sostinės 1 Tačiau vynuogės nėra pas-
— Reykjaviko — nuogame 
slėnyje, įsispraudęs tarp kai 
nų guli miestelis keistu var
du — Hveragerdi. — Keis
tas tas vardas — islandiš- 
kai jis reiškia maždaug 
“karštųjų Versmių Užtva
rą” — keistas ir pats mies
telis. Besiartindamas, iš to
lo gali pamanyti, kad čia 
didžiausio gaisro esama, nes 
visa apylinke skendi dūmuo 
se. Arčiau priėjęs įsitikini, 
kad tai ne dūmai o garai. Ir

kutiniausia naujiena. Su 
dirbtinės elektrinės saulės 
pagalba islandams pasisekė 
šiltadaržiuose išauginti net

— bananų. Savo laiku Lie
tuvoje nė sapnuote nesapna 
vau, kad pirmą kartą gyve
nime pamatysiu bananų me 
dį ne kur kitur, o čia, beveik

vaikučius — penkių metų 
dukrelę ir trijų mėnesių sū
nelį. Visus į Sibirą....”

Pasakojo sesuo virpančiu 
balsu ir mačiau, kaip jos

.. . , , , akys vis gausiau pildėsi a-čiaiu ir vėl padėjau, nieko į §aromja 
nepastebėjusi. Kiti pasakė,j maniaf
kad ir jo pavarde tarp iš-j 
tremtųjų. Tada paėmusi laik \ 
raštį susiieškojau. Baisus į

tik vieną valandą susimos 
ti. Ką gi tu per tiek laiko 
susipakuosi! O dar ne vieną 
išvežė — ir žmoną, žmonos 
seserį, ir net brolio mažus

aiškinama mokyklose. Ta
čiau dargi prieš kelias de
šimt metų dar pasitaikyda
vo, kad svetur nuvykę islan
dai pamidorus palaikydavo 
apelsinais, šiuo laiku tai 
jau nebegali atsitikti, nes 

' pamidorų čia tiek ir tiek, o 
greit gal bus ir apelsinų. Ir 
už visa tai islandai turi dė
koti karštosioms versmėms 
Net paprastos ropės ir bul
vės prie versmių auga ge
riau negu kitur. “Hverager-

— Mama jaudinasi, ver
kia ir gaudo kiekvieną ži
nelę apie tremtinius. Ji klau] 
jėsi pasakojimų per radiją, 
kaip žiauriai elgėsi bolševi
kai su tremtiniais. Mama 
kiekvieną lietuviško laikraš
čio puslapį liepia stropiai 
skaityti, sakydama: “Tu vėl 
gali nepastebėti, o gal ko
kia žinutė apie Joną....”

Mama už jį. meldžiasi, ir 
Mišias užprašo, vis su ta 
mintimi:

— Jei gyvas, tepadeda 
jam Dieva's, jei jau miręs 
— tebūnie jo sielai gailes
tingas. —

Pati gi mama dabar greit 
jaudinasi ir miegoti negali. 
Lovoje prasidaužo iki dvy
liktos, net iki antros ir tre
čios valandos nakties....

Tikiu, kad nemigo nakti
mis motutė mintimis lanko 
savo sūnų Sibiro pusnynuo
se. šiaurės šalčiuose ir su

vytusiomis lūpomis šaukia 
si į Tėvą Mūsų, kurs yra 
Danguje...

-— Girdėjai, tie raudonie- 
darbštųjį Joną išvežė į 
Joną Pankauską išvežė į 
Rusijos vidurį, — pratariau 
vienam jo pažįstamų.

K. J. Prunskis

CLASSIFIED
TRADE SCHOOLS

prie pat speigračio! Šiaip- di” miestelio daržuose kren-
jau, atvirame ore, Islandi
joje net obelys ir tai neau
ga, bent neaugo iki šiol; da

kur nebus jau tau čia garų, 1 bar daroma bandymų. Ne- 
kad kiekviename sodelyje,

ta į akį nevienodas bulvie
nojų ūgis. Ten, kur žeme 
karštesnė, bulvienojai aukš
tesni negu aplink. Požeminė

A. + A
ONA RAUKTIENfc 

(I»> levais Raiitlonhitė)

Mirė Kovo 20. 1942. 10:30 v. 
vak., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Švlekšnų parap. 
Ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnus — Kazimierą, mar
čią Kotriną ir jų šeimą ir 
Mykolą; dvi dukteris Anas
taziją. žentą Juozapą Vinevl- 
čių ir Jų šeimą, Agotą, žentą 
Walter Babitz ir jų šeimą; 8 
anūkus, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
1631 So. 60th Ave., Cicero, III. 
tel.; Cicero 4108-R.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Kovo 2 4 d. Iš namij 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame - visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūita*. Dukterys, 
Marti. Žentai, Anūkai Ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109

1 -ė?-i
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“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI

TOOL M A K E R S
PILNAI PATYRĘ PRIE "JIG” 

IR "EIXTVRE” DARBI,'.
10 metų patyrimo reikalaujama 

Turi turėti prirodymus pilietybės.
FOOTK BROS. OKAR * MACIIINK CORP. 

4545 So. VVestern Avenue

MOI, DERLU — PATYRĘ?
Pageidaujami darbai — 100% 

"defense".
ADVANCE AI.l MINI M CASTipfiS CORP. 

2742 W. 3«th PI., Chicago.

CORF. MAKERN — PATYRĘ?
Pageidaujami darbai — 100% 

“defense".
ADVANCE Al i MINI'M CASTIROS CORP. 

2742 W. 3AL1| PI.. Chicago.

TOOL. EIXTI RE, GAITGF. MAKKRR
A-l; aukščiausios algos mokamos ge
riems darbininkams.
PEERLESS TOOL & ENGTNEERING 
CO., 1133 No. Kllboum Ave.

BI’SHEI.MEN
Laikinai darbas patyruslems “bushel- 
men"’. Taipogi reikalingi prosintojal 
moterų "readv to wear” drabužių. 
Atsišaukite j Central employment o- 
flsą. ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. 
ryto Iki pietų.

W I E B O L D T’ S 
Aslilaitd, Monroe lr Ogden

REIKALINGI - 
ir "VERTICAL 
OPERATORIAI, 
gera užmokestis.
THE BEARUSI, E Y & PIPER CO 

2541 Nio. Kceler Ave.

"HORIZONTAI." 
BORING MILL” 
Pastovūs darbai.

REIKALINGAS — METALŲ KIR
PĖJAS dirbti “junk” yarde. Turi 
būt pilnai patyręs.

\VEST END PAPER STOCK 
7336 W. Eu ller ton Ave.

MAŠINISTAI
“Ali around” patvrimo: taiporl rei
kalingi: "REAMER" ir "CPTTER 
GRINDERS". Nuo 50 iki 60 valandų 
Į Savaitę. Klek metų amžiaus ne
svarbu.

8380 SGVTH CHICAGO AVENUE

kiekviename kieme yra bent 
viena karšta versmė — na- ! žinovai: 
mų globėja ir šildytoja. Tuš 
ti plotai tarp namų aptver-

nuostabu, kad islandai ank- į ug^is teikia čia ir kitokių ’ 
sčiau buvo silpnoki vaisių! patogumų: Ateikime kiek

Tarptautinė patar
lė apie obuolį islandiškai 
skamba taip: “Obuolys ne-

ti spygliuota viela. Ten ge- toli krenta nuo ąžuolo’
riau nevaikščiok, nes bema
tant įlūši ir — išsivirei. Čia

Mat, senovės islandai nela
bai tenusimanė apie tai, ko-

visa ko pasitaiko: Sėdi sau i kiuose medžiuose obuoliai 
šeima prie stalo, vakarie- • auga! Dabar tai, žinoma,

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

prieš vidudienį, prieš tą lai
ką, kai islandai paprastai- - « N
valgo pietus, prie garuojan
čio upeliūkščio tekančio per 
miestelį. Pamatysime tada 
tiek ir tiek moterėlių sku
bančių tenai iš visų pusių 

(Bus daugiau)

DARBININKAI YRA REIKALINGI 
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS 

Pri© V i nokt ,j "Defrna©** Darbu I
Vyrai tarp 18 Ir 44 m amt lAmoklntl 

"weldlnK. tool - <11©, rna. blnlat, «rr«w ma
rkine. budy and fender, auto. dlrael and 
avlatlon ronatrurtlon”. lalmokltiklte vieną 
IA Alą svarbią nmntij Irma prieinama kai
na per — Oreer Prartlral Shop Tralnlnc, 
KrolpkitAa pilė Mr. Herrera.

GREER SHOP TRAINING 
2024 So. Wabas|i — Calumet 4000

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė# 
Rašykite dėl “Pree Ca tai ogu t” kal- 
navimo sąrašo.
Prisi ųsklte plūktus paštu "parcel 
post". *

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

HEI.P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolph 0488-0480

ATYDA DARBOj IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo ) vlršmlnėtas dar
bininką paieškanėtae (stalgus Ir | 
visas kurią garsinimus matysite 
“Dratigv” ateityje, patartina Jums 
pranešti dartoi vlršliilnkaiivt, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge’’ 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
(stalgos tokią informaciją reikalau
ja lr kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pagei- 
duuanil darbininkai, tnis Jums daug 
lengviau gauti darbus paaiškėjaut 
viršui Inėtoms Informacijoms.

MILLIONS AORII—Miracle Whip does work ivonders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing,

*******************

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.

I HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGOS — KIŠENIŲ SIU
VĖJOS PAKRAŠČIU APSIŲVTNE- 
TOJOS ir "EITTERS" audeklinių

\ kotų.
ATRINK MFC. CO.

1250 W. Van Burėm St.

KRIAUŠIAI ir OPERATORIAI — 
patvrę prie vyrų kotu tr keiptu. 
Taingl reikalingos MOTERYS "FI- 
NISHERS” ir apie rankovių skyles 
APSIOLP.TOJOS.
ACME TAII.ORS, 19 So. Wrtls St.

MOTERYS patyrusios sortuoti sku
durus '‘junk" yarde. Pastovus dar
bas. gera užmokestis. Kreipkitės 
prie

WEST F.ND PAPER STOCK 
7338 W. Enllerton Ave.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui 
matote “Drauge”.

OPERATERKOS
Patyrusios prie "single needle“ mari
nų — siūti vaikučiams žaidimui slū- 
tukus.

512 SO. AVELES ST. (2n<l Fl.)

OPERATERKOS
Prie "single needle” mašinų, ir taip
gi OPERATERKOS prie guziku ir 
guzikams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės (

3021 NO. PETiASKI ROAD

Wrv.j, mothers, listers—they re often 
forced to point the woy to haii 
health to their men folkl For wom»n 
know that a healthy head producet 
handsome hairl And that's why 
aromen everyvvhere are pointing to 
Fons-ot the remarkable foaming oil 
phampoo which tirti nourishes the 
Kaip, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to gtowing 
health. Fom-ol it so economical; a 
fittie goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bet
ilę, enclosing 10c to cover pocking 
ond postage.

FOM-OL
• thampoo

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH EAIUFIELD AVENUE

TeL LAFs yette 0727

T

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINO!

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Al firma virš 50 m. toa paMoa 

Šeimynos rankoseI

Ne visi vagys, kuriuos 
šunes loja.

Lietuvių priežodis 
Kas kasa dorovei kapą, tą 

tamsybių angelas apdova
nos.

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su 
tavo priešais sėbrauja.

Kol žmogus gyvens netar
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tol 
jis bus bejėgis.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VI8O8E MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKT|

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ratilo Programa. — 10:00 vai. antradienio lr šaštadlanlo rytalą 
Iš Stotie. WHIP (1620). au P šaltimleru.

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO '

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnaniaa Chamber of Oommeroe.

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

I. J. ZOLP
1646 West 4flth Street
Tel. YARds 0781-0782

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPnbllc 4298

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

A J/z,
1L _

v-

•

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth California Aven n e

Tel. LAFayette 3572

LACHAWICZ IR RUNAI
2314 We*t 2Srd Place

Tel. CANal 2515

42-44 Eftftt 1081 h Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrlns: 710 West 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Litnanica Avenue 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

0812 South We*tem • Avenue
Tel. GROvehilI 0142

8. P. MACEIKA
3319 Litnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD P. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

k 4 . >
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8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome raiyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
ilnėle), 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 S, 1879.

kuris bendradarbiavo su Hitleriu. Nebuvo gera. jiems 
tėvynė, nebrangino savo laisvės, tarnavo jie komunis
tų išsvajotam žemės rojui, šiandien, išdavę savo tėvy
nę, vietoj žadėto rojaus sulaukė baisios naciškos ver
gijos.

Ne tik Prancūzijoj, bet visam pasauly komunistai 
nėra patriotai (išskyrus gal pačioj Rusijoj esančius), 
jie tarnauja svetimiems, jie savo tėvynę išduoda, jie 
įlenda į atsakomingas vietas, kad jas paskiau priešams 
atidavus. Jei sutiksi kur nors komunistą, žinok, jis pri
klauso 5-ajai kolonai, jis yra savo šalies priešas; jis 
parduoda savo tėvus ir brolius. Komunizmas šiandien 
yra pati didžiausia nelaimė kiekvienos šalies, kurioj 
jis įsiveisia. Tai yra piktesnė liga nei maras. Maras 
tautas išmarina, jas sumažina, bet neišduoda žudy
nėms ir kankinimams. Komunizmas eina Judo keliais 
— jis išdavikas savo broliui, savo tautos, savo Tėvynės.

Nelaimė ir mūsų Tėvynei Lietuvai, kad ji turi tiek 
išdavikų-komunistų, parduodančių savo Tėvynę ir bro
lius už keletą skatikų ar pažadėtą žemiškąjį kruviną 
rojų. D. A. Butėnas

Tėvynės išdavikai

I •II ■ t

-
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— Kas yra vertas išgamos vardo? — Naminis priešas 
yra pavojingiausias. — Ar priklauso komunistai 
penktajai kolonai?

Šiomis dienomis Prancūzijoj, Riom mieste, eina 
teismas, kuriame kaltinami buvusieji vyriausybės žmo
nės ir generolai, kurie prancūzų imperiją privedė prie 
katastrofos ir karo pralaimėjimo. Į kaltinamųjų suolą 
ne visi pasodinti, nes daug pačių kalčiausių pabėgo į 
užsienius, žlungant armijai ir darant paliaubas. Vokie 
tijos viršūnėms tas, teismas, atrodo iš jų atsiliepimų, 
nepatinka. Nepatinka taip pat ir komunistams. Tai įdo 
mus reiškinys. ,

Prancūzija, turėjo vieną stipriausių kariuomenių. Bet 
tai buvo nę paskutiniais laikais, bet prieš keletą metų. 
Tą pripažino nė; tik pąiankios-jai valstybės, bet ir pa
tys priešai. Aukštosios karo mokyklos ir akademijos 
buvo pripildytos svetimtaučiais karininkais, kurie iš 
joe norėjo išmokti kariško mokslo. Prancūzija pati pa
sistatė Maginot tvirtoves, pastatė naujų karo laivų, 
pradėjo ir aviacijos pramonę vystyti. Jos pavyzdžiu 
sekė ne tik Čekoslovakija, Suomija, bet ir pati Vokie
tija statydama Siegfriedo tvirtoves. Tačiau nuo kele- 
tos metų prieš karą šalyje papūtė savotiška dvasia: 
Hitleriui Vokietiją ginkluojant pilnu tempu, ten nuti
lus streikams ir išnykus bedarbei, Prancūzijoj ne tik 
buvo sumažintos darbo valandos, prasidėjo streikai 
ne tik pramonės fabrikuose, bet net geležinkeliuose ir 
tokiuose darbuose, kurie tautos garbę parodo pasau
liui — pasaulinėj parodoj, 1938 metais. Dėl streikų 
vienas trečdalis paviljonų buvo neįrengta.

Iš kur toji nauja dvasia? — Tai “Trečiojo fronto — 
Front popiulaire” viešpatavimas. Niekam nepaslaptis, 
kad tai komunistai įsivilkę į naujus rūbus. Jie valdė 
šalį vyriausybėje, jie “tvarkė” šalį savo netvarka. Vo- 
kietys kariškai stiprėjo, Prancūzija tekalbėjo apie tai
ką pasaulyje ir svajojo apie rojų.
Tauta atbudo, bet pervėlai

Prasideda karas. Prancūzija mobilizuojama. Bet ka
reivių dvasia visai kita nei 1914 m.

— Nereikia karo! Hitleris kariauja ne prieš Pran
cūziją, bet prieš plutokratus, milijonierius, anglus” — 
niurna frontuose kariai. Vokiečių aviacija dažnai ant 
Maginot linijų pabarsto panašių proklamacijų, pažy
mėdama, kad Hitleris su Stalinu susitaikė — jie nori 

< taikos — jiedu yra pasaulio taikos apaštalai, — taip
čiulbėjo komunistai.

1940 m. gegužės mėn. Hitleris puola ne tik Prancū
ziją, bet ir neutralias: Olandiją ir Belgiją. Jis neša 
“taiką” visas savo pajėgas pasiųsdamas, nes jo drau
gas Stalinas jam padeda ir birželio mėnesį “taikiu bū
du” pusę milijono kariuomenės atsiunčia į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Visam pasauly komunistai, jų spau
da triūbija, kad Stalinas su Hitleriu yra taikos apaš
talai, jiems reikia padėti, boikotuoti plutokratijas, t. 
y. demokratijas, streikuoti, neleisti, kad demokratijų 
fabrikai gamintų ginklus prieš Hitlerio invazijas, nes 
jis yra taikos nešėjas. Ir streikavo ir ardė apsigynimo 
darbą ne tik tokiose šalyse, kur karas nėjo (Ameri
koj), bet ir ten, kur priešas veržėsi, kur tūkstančiai 
jų brolių guldė galvas už tėvynę. Prancūzijoj komunis
tai kareiviai paliko postus, atidavė nesprogdintus til
tus per upes, leido priešui įsiveržti Ir kėlė pulkuose 
sukilimus prieš vadus (tai pažymi ir Riom teismo da
viniai) ; kiti metė ginklus vokiečiams net prie pat Švei
carijos rubežių ir šaukė džiūgaudami: “la guerre flnnie” 
— karas baigtas.

Komunistai išdavė savo tėvynę. Jie buvo Prancūzi
joj 5-oji kolona, kolona pati pavojingiausia, nes susi
darė iš šalies piliečių, pačių prancūzų, bet ne kariavo 
už Eraucūįi]^ savo Įąisyga bęĮ ųž Stąįiąo

Norėtų suvaržyti spaudos laisvę
“Tėvynė” rašo, kad New Yorko valstybės legislatū- 

ron senatorius Edw. J. Couęhlin įnešė bilių, kuriuo 
reikalauja uždaryti arba suvaržyti visą tą spaudą, ku
ri leidžiama ne anglų kalba. To biliaus projekte esą 
pabrėžiama, kad geriausia tą spaudą visai uždaryti, 
bet jei ne, tai bent taip patvarkyti, kad prie kiekvie
no rašto būtų dedama paraleliai to rašto vertimas an
glų kalbom

Rašydama apie to biliaus projektą, “T-nės” redak
torius pastebi, kad ir anais metais buvo atsiradę ko
kie tai “technokratai”, kurie skelbė naujoviškas teo
rijas gyvenimui tvarkyti. Pastaruoju laiku vėl, mat, 
atgijo tų ponų sąjūdis.

“Mes nesigilinsime į tų žmonių teorijas, nes tai ne 
mūsų reikalas; mes tik norime atkreipti domę į vie
ną tiesiog labai žalingą jų siūlymą. Būtent, jie gun
do Amerikos vadžią pąųąlkiuti svetimtaučių kalbo
mis leidžiamus laikraščius, svetimomis kalbomis vi
sokius garsinimus, radio programus; panaikinti sve
timtaučių organizacijas, fraternajes draugijas, neat
sižvelgiant į tai, ar tos organizacijos bei draugijos 
įsteigtos politiškais, komerciniais, kultūriniais, moks-

> . -r
liškais, meno, kalbos ar kitokiais tikslais.”

Toliau tas pats laikraštis rašo, kad tie žmonės esą 
užsimoję sukelti neapykantą šio krašto gyventojų tar
pe.

Mes esame linkę manyti, kad Coughlino bilius Nevv 
Yorko valstybės legislatūroje nepraeis. Jis bus atmes
tas. Ir menkiausiam legislatūros atstovui bus aišku, 
kad toks Coughlino sumanymas griežčiausia priešina
si Jungtinių Valstybių konstitucijos nuostatams ir iš 
viso demokratinės santvarkos dvasiai. Jei šis kraštas 
kariauja dėl žmonių laisvės ir demokratijos kituose 
pasaulio kraštuose, tai mes esame tikri, kad nebus 
Imtasi priemonių varžyti savo žmonių laisvę, kurią ga
rantuoja jiems konstitucija.

Apie Šventojo Tėvo rūpesčius
“Newsweek” savd paskiausiame numeryje rašo apie 

Jo šventenybės Popiežiaus Pijaus XII trijų metų ka
rūnavimo sukaktį. Sukaktis buvusi paminėta iškilmin
gai. Tik iškilmių dalyvius ir patį Šventąjį Tėvą gaubė 
liūdesys dėl siaučiančio karo.

Laikraštis nurodo didžiuosius Popiežiaus rūpesčius. 
Jam gyvai rūpi visų pasaulio kraštų katalikai ir visi 
žmonės. Bažnyčios valdymas esąs nepaprastai apsun
kintas, nes katalikai yra padalinti tarp santarvininkų 
ir vadinamos Berlyno-Romos-Tokio ašies. Kiekviena 
tauta, ar ji bus vienoj ar kitdj kariaujančiųjų pusėje, 
turi savo problemas, kreipiasi į šventąjį Tėvą su viso
kiausiais prašymais. Vargsta persekiojami Vokietijos, 
Lenkijos ir kitų nacių okupuotų kraštų katalikai, turi 
sunkumus Rusijos, Kinijos ir kitų šalių tikintieji. Vi
sur kur reikalinga ir dvasinė ir net medžiaginė pagalba.

šventasis Tėvas, kaip visiems yra žinoma, turi lai
kytis neutraliai. Ir laikosi. Nepaisant, kaip dideli ne
būtų spaudimai iš vienos ar kitos pusės, į tarptauti
nius konfliktus Jo Šventenybė nesikiš. Jam visų žmo
nių sielų reikalai rūpi. Taip pat rūpi pasaulio taika, 
kuriam tikslui jisai daug dirba. Jam rūpi ne bet kokia 
paviršutiniška, bet pastovi ir teisinga taika. Jam rūpi, 
kad atstatant pokarinį pasaulį nė viena tauta, nė viena 
žmonių grupė nebūtų nuskriausta. Didelės ar mažos 
tautos, jos visos turi teisę į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Šiuo reikalu Šv. Tėvas yra teisingai ir stip 
riai pasakęs, kad vienos ar kitos tautos ar valstybės 
noras gyventi neprivalo būti mirties ištarme kitai tau
tai.

Dėl to Jo Šventenybė nepripažįsta nei Lietuvos nei 
lutįį mažesm'uų lūgtabUae,

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 23 d.)

Amerika ruošiasi karas... 
Prezidentas Witeona> pasi
tarime su kabineto nariais 
nusprendė sušaukti specialę 
kongreso sesiją ir paskubė
ti su pasiruošimu learan.

Išlaisvinti politiniai kali
niai... Naujoji Rusijos vy
riausybė išleido parėdymą, 
sulyg kurio išleidžiami iš 
kalėjimų ir ištrėmimo visi 
politiškieji ^prasižengėliai.

•
Revoliucijos aukos... Ru

sijos revoliucijoj užmušta 
apie 700 žmonių. Visi už
muštieji iškilmingai palai
doti kovo 23 d. “Tai buvo 
tautos atgijimo vainikų die
na.”

Caras — kalinys.... Nau
joji Rusijos vyriausybė pa
tvarkė, kad buvusia caras 
Nikalojus II būtų pristaty
tas į Carskoje Sielo. Panai
kinta jo asmeninė laisvė.

• ...
Amerika pripažino, naują

ją Rusijos vyriausybę.....
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė jau pripaži
no naująją Rusijos vyriau
sybę. Tai bus pirmoji iš di
džiųjų tautų, davusi pripa
žinimą Rusijos valdžiai.

•
Mūšiai prie Vilniaus... Ko

vo 21 d. vokiečiai smarkiai 
puolė rusus Lietuvoj prie 
Lidos. Pradžioj vokiečiai 
buvo pasivarę pirmyn, bet 
veikiai buvo atmušti atgal.

Daug čikagiečių 
grįžta atostogoms

Camp Forrest, Tenn. — 
Už savaitė Chicagon ir apy- 
linkėsna grįš dešimties die
nų atostogų didelis skaičius 
Chicagos ir apylinkės karei
vių, kurie šiuo metu tarrnau 
ja 33-je divizijoje.

Maj. gen. Samuel T. 
Lawton pareiškė, jog atoeto 
gų leidimai bus išduota virš 
5,000 vyrų. Šie leidimai bus 
išduoti tiems vyrams, kurie 
negavo atostogų Kalėdoms.

Po svietą pasidairius
Beveik prieš devyniasde

šimt metų, kovo mėnesį, 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių jūrų admirolas Matthew 
Perry laivu įplaukė į Yeddo 
įlanką, Japonijoj. Tai buvo 
Amerikos vyriausybės pa
siuntinys tikslu pradėti 
prekybą tarp USA ir Japoni 
jos, nes iki to laiko Japoni
ja prekybos atžvilgiu buvo 
izoliuota nuo viso pasaulio. 
Gerai valiai iš Amerikos pu 
sės parodyti, Perry nuvežė 
japonams ir kai kurių daik 
tų: plūgą, grudų, amunici
jos, ginklų ir degtinės. Bet 
už vis įdomiausia japonams 
buvo miniaturinis traukinė
lis ir mylios ilgumo telegra 
fo sistema. Daugelis žymių 
japonų Laikė už nepaprastą 
garbę, jei atsisėdę ant ma
žų vagonėlių galėjo pavaži
nėti tuo traukinėliu. Taigi, 
Amerika atidarė Japonijos 
duris pasaulio prekybai.

Po desėtkų metų Japoni
ja, matyt, pamiršo Ameri
kos gera ir atsigrįžus smo
gė jai peiliu. Gal, tai buvo 
Perry klaida. Gal, japonams 
būt buvę užtekę vienos deg
tinės.

Tikėsit, ar ne, tavorščiai, 
bet Chilmark, Mass., buvo 
toks atsitikimas. 94 metų 
mažiaus senis, lipdamas į 
beismentą, nugriuvo step • 
siais žemyn. Buvusieji name 
manydami, kad senis sun
kiai susižeidė, greit pašau- 
•kė ambulansą, tačiau senis 
jokiu būlu nenorėjo prisiim
ti malonės ir važiuoti į ligo
ninę. Tik kai sužinojo, kad 
ambulansas visai naujas, 
tarė:

— Malonu bus man, pir
mam žmogui, šiuo ambulan 
su nuvažiuoti į ligoninę.

Ligoninėj rasta, kad senis 
buvo nei kiek nesužeidęe.

— žinai, drauge, — sako 
Mikas Sojuzas, — skaičiau 
gazietose, kad viena Ameri
kos observatorija padangė-

se surado naują saulę, kuri 
esanti daug sykių šviesesnė 
ne tik už mūsiškę, ale ir už 
visas kitas, kokios tik ran
dasi padangių erdvėse. Tik 
jos negalima gryna akim 
matyti.

— Bunk! — atsakė Čalis 
Stalinšiusis, — Kokia ten 
gali būti toji saulė, jei jos 
gryna akim negalima maty
ti. Bet, aš tau pasakysiu, 
drauge, kad visoje padangė
je nėra šviesesnės saulės, 
kai mūsų saulė — Stalinas.

— Arkite žemę, — sako 
Michail Kalininas, Sov. Ru
sijos prezidentas, visiems 
balšavikams.

Bet kai balšavikai užplū
do Lietuvą, jie nėjo arti, 
tik, kaip šarančiai, viską su 
ėdė ką suarta žemė davė.

Amerikos balšavikai taip
pat neina žemės arti. Jie or
ganizuoja revoliucijas, kelia 
Ureikus, daro sabotažus ir 
griauna kapitalistų valdžias. 
Kalinino įsakymams jie he 
žuvius parodo.

Spicpirvirvio Dumkos
Anglai, sakoma, gudrūs 

politikieriai, bet storai sukly 
do Indijoj siųsdami, laisvės 
reikalu adv. Cripps’ą, kuris 
Stalinui pataria pasmaugti 
Pabaltįjį ir Lietuvos laisvę.

Tuo tarpu visa Indija dai 
nuoja: “Mes be laisvės nenu 
rimslm!”ė

Įdomus žmogus tas Stali
nas: saviems liepia visomis 
spėkomis už tautos laisvę 
kovoti, o siekia užnerti kil
pą Lietuvos laisvei!

Į sykį bepročiu susirgusį 
žmogų visuomet su nepasiti 
kėjimu žiūrima. Todėl nieką 
dos dėmesio nekreipiama ir 
į visokius balšavikus bimbu 
kus, kurie anksčiau Roose- 
welt’ą ir Ameriką susiries
dami keikė ir šmeižė, o da
bar giria. Ameriką išgelbės 
protingi, ne bepročiai.

NAUJASIS BRITŲ KARO LAIVAS

ri

■ »
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("Drauff&a" Acmo telephoto/

Britų 35,000 tonų karo laivas H. M. S. Duke of York, kuris paskutiniosiomis die
nomis priskirtas britų laivynui. Šiuo laiku premjeras Churchill buvo atvykęs Ameri-

f
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
SPAUDOS APŽVALGA F

Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbų išvertė Izabelė MatusevlėlūtL 

(Tęsinys)

Dekanas, saldžiai šypsodamasis, padavė mums ran
ką atsisveikinti ir, mus išlydėdamas dar prisiminė vieną 
istoriją su kažkokiu docentu, kuris buvo išsiųstas ir vėl 
greitai grąžintas; kiek vėliau buvęs pakeltas profesorium.

Kai mes vėl išėjome į orą ir patekome j sniego pūgą, 
prisilenkiau prie Otmaro ir tariau:

— Jis viską žino, su universitetu susitarta, jis mus 
tik už nosies vedžioja, kad sutruktume ir negalėtume pa
daryti žygių! Aš pati rytoj cisu pas rektorių, ir jei 
universitetas nedrįsta dėl tavęs prasyti GPU, tada 
mums nieko nebelieka daryti, kaip patiems važiuoti į 
Maskvą.

Namie mes viską papasakojome, pirma užsidarę du
ris, kad niekas negirdėtų. Tėvas dėjosi besidžiaugiąs, kad 
rektorius ir dekanas nieko nežinojo kad tikrai būsiąs tik 
nesusipratimas. Motina buvo tos pačios nuomonės, kaip 
ir aš. — Vaikas turėjo 39,3 karščio.

Prieškambaryje suskambėjo skambutis. Persigandu
si pašokau manydama, kad jie mūsų ateina. Duniaša sa-
kė, atėjus svečių. Nusiminusi sėdausi ant lovos. Svečiai! I nc^u P11 48 Jau ° 
Dabar turėsiu kalbėtis, klausytis, būti linksma ir taip Peržygiav£s P®r užkariao- 
rodytis, lyg kad nieko, visai nieko nebūtų atsitikę, nes 
apie tokius dalykus su pažįstamais Rusijoje nekalbama.
Bet kaip aš galėjau apie okius visiems įprastus dalykus .... .
kalbėti, kaip apie naują skrybėlę, apie siuvamus kailinius, i tęsėsi ištisas valandas, 

užpuolėjo jėga buvo palauž
ta, bet dideliais iš abiejų 
pusių nuostoliais. Svarbiau

(Nr. 4 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 
New Yorke, N. Y., 1942 m. kovo 16 d./

tas esą atėmęs po grindą 
kryžiuočių pasikėsinimams. 
Lietuvos primityvis absoliu
tizmas esą persiėmęs Len
kijos laisvės dvasia. Auto
rius baigia: “Nauji laikai 
reikalauja ir naujų metodų. 
Lenkija pati viena negali

I. Angliškoji spauda
Mūšis Vilkavišky]
1941 metais

“Wortd Affaira Interpre- 
ter” žrirnala* 1942 m. žie 
mos numeryje patalpino
straipsni, pavadint, ~W,rj , įV, .į“ "-
letters front Germany . šiol kietijoa „ Rusijog ?alią
straipsnio autorius yra ži- kaip negalėjo praeityje atsi
nonlasis Dr. Otto Straaaer., ,rti voklečlamg hariau. 

Straipsnyje pateikiama po k žiuoiių vi.
vokiečių kartų laiškų iširau- ,|ava Tu0 metu ra8taa Mn 
kos. kurių vienam kaitoma iWjima., įr *
ir apie Lietuvą. Vienas vo- ?jo lėtoj,a jį taikio-
kieėių karys tarp kitko ra-j ffli3 iemonėmla iek5
so:

Netyčiomis nušovė 
jauną seserį

Norman Nelson, 15 u. 
amž., 6823 Normai ave., na 
mie netyčiomis rasto tėvo 
revolveriu nušovė savo 6 me 
tų amž. sesutę Nancy Mae. 
Nelaimės metu motinos ne
buvo namie, o tėvas G. A. 
Nelson dirbo. Jis yra Mer- 
chandise Mart manažerio 
pavaduotojas.

MIRTIES PĖDSAKAI

f'Drausaa” Acme CeleptlutA*
Kovo 16 d. siautęs tornado (viesulas) štai kokius 

šiurpius pėdsakus paskui save paliko Alvin, III., ir a- 
py linkėse.

Moteries laimė jos pa
klusnume. Michelet

Laikas — tai amžinas ne 
pastovumas, amžinas bėgi 
mas uebegrįžtančion praei
tin.

Kas kalvėje dirba, tas 
kalviu tampa.

OBINTUPIETS
relieve mieery of

CHEST COLDS
Ms good eld relhMe my

At the first sign ot (h« Dienu. Qu1n- 
tupleta catching cold—their chest. and 
throati are rubbed vrith Musterole—» 
produet made egpeciaUy to pron wtly 
YelieVe dmtresa of colda and reaoltia* 
bronchial and croupy coughs.

The Oerta*. hav. alarsys had ex.«i t 
care, so mother—be assured of using 
just about the BUST produet mada 
when you ūse Musterole. It’s mor» 
than an ordinary “šatre"— Musterofa 
helps break up local congestionl

Federalės Unijos, pačio sek- 
"Vokiečiai greitai pasiekė mingi io akto, koks iki 

miestą, o rusai pasitraukė.I ijol yra buvę9 Europo, kon. 
Per pusvalandį vokiečių ka- jekta,.,.
riuomenė pražygiavo per Per4aai jįvada kad ui 
miestą ir užėmė keletą vie- gahma ir
tų į rytus nuo miesto. Dau- ..nauįah) metodais”.

Kaip Amerika pripažino
Baltijos valstybes

Iki šiol jau yra pasirodę 
du “Digest of International 
Law” tomai. Tai yra kolek
tyvia tarptautinės teisės ži
novų darbas, atliktas vado
vaujant State Departamen
to teisių patarėjui Green 
Hayvvood Hackvvorth. Pir
mas tomas pasirodė 1940 
metais. Jo 37 paragrafe (pp. 
199 202) rašoma apie nau 
jų valstybių pripažinimą, a- 
pie Pabaltės valstybes, bū
tent, ir apie Lietuvą.

tą” miestą, kai staiga miš
ke pasislėpę rusai pradėjo 
puolimą. Baisi kova gatvė-

žieminius batus arba apie balių, kurį sumanė surengti 
universitetas? Visi buvo linksmi ir aptarė bankieto daly
kus, svarstyta, ar kviesti operos dainininkus, ar ne.

— Kaip jūs manote, Aleksandra Lvovna? — klausė'310^ mnsl° Paseka buvo ta’ 
1 kad vokiečių kariuomenėsmano nuomonės vieno profesoriaus žmona.

— Ak, mano vaikas serga, aš šiandien visai ne sa
va! — atsakiau. Negalėjau ilgiau išsilaikyti ir susival
dyti. Aš atsistojau ir išėjau į savo kambarį.

— Aliutė taip nusiminusi, kad vaikas serga, — gir 
dėjau, kaip motina dėl manęs atsiprašė. Po valandėlės 
atėjo pas mane Otmaras ir tarė:

— Aš ir dabar manau, kad gali būti nesusipratimas, 
rytoj turi viskas paaiškėti!

Jis mane pabučiavo ir nuėjo į savo kabinetą.

moralė buvo baisiai sukrės
ta, nes jai buvo įkalbėta, 
kad rusai esą pilnai trau 
kišai.”

Minima žinutė dalinai pa 
aiškina. kodėl Vilkaviškio 
miestas labai sunaikintas ir 
kodėl vokiečių žygiavimas1 
iki Kauno užtruko kelias 
dienas.

paaiškino, kodėl, jo nuomo
ne, Taikos Konferencija dar 
nepripažino Pabalins valsty
bių. 1920 metų liepos 10 die
nos instrukcijoje savo ko
misarui Rygoje State De
partamentas pranešė, kad 
jo nusistatymas nėra pasi
keitęs. Departamento nusi
statymas išdėstytas 1920 
m. rugp. 10 dienos notoje

liepos mėn. 28 d. visos trys 
Pabaltės valstybės pripažin 
tos de jure.

Valstybės Sekretoriaus 
viešame pareiškime ta pro- f ™ 3 OTRensthk: chiuren’akm

* x I Musterole. Also Resrular and Extra
ga pasakyta, kad tos teri
torijos apgyventos tų tau
tų žmonėmis ir todėl nepa
žeidžiamas Rusijos intere
sas.

Strength for grown-ups whe 
a stronger produet. All drugs'tores.

MOSIME

— Aš turiu pasirengti rytojaus dienos paskaitai, — I 
paaiškino jis. ' Prieš vokiečiu žiaurumas

Aš girdėjau, kaip jis vartė puslapius ir rasė maši- , “The Times-Herald” sau

Italijos ambasadai. Tas nu-( Suminėta šitam tarpteu- Į 
sistatymas praeikštas ir Lie tinės teisės rinkinyje doku-j 
tuvos Tautinei Tarybai 1910! mentacija, nors jau ir isto-, 
m. spalių 15 d. Į 1921 metų! rinio pobūdžio, bet ji vis 

Tame paragrafe nurodo- gegužės 7 d. State Depar-|tik įdomi ir svarbi dabarti-
ma dokumentų šviesoje, kad tamento užklausimą savo n’am momente.
britų Charge d’Affaires Va- komisarui Rygoje dėl Bal- 
šingtone dar 1918 m. spa- tijos valstybių pripažinimo, 
lių mėn. 31 d. įteikė State tas atsakė teigiamai. Val- 
Departamentui memorandu- stybės Sekretorius Hughes

šio 10 dienos straipsnyje į mąt išdėstydamas reikalą savo rašte Prezidentui 1922
“Exiles to protest atroci- 
ties” tarp kita ko rašo: ‘Vo
kiečiai užpuolikai nežino ri-

nėle.
Mūsų miegamajame kambaryje pusiau tamsu. Vai

kai blogai miega, jo rankutės karštos. Ką turiu daryti, 
ką pradėti? Iš valgomojo girdžiu sMindantį linksmą 
juoką. Jauna, graži panelė trankia dairią: “Rudenio as- bų savo neapykantai prieš
trai, vėlybosios gėlės...”; mano sesuo jai pritaria. Me- j laisvus Rusijos žmones ir 
lancholiška daina dar daugiau stumia mane į nusimini-^laisvę pamilusias: Ukrainą, 
mą. Aš noriu pamiršti ir paimu knygą į rankas, pirmą , Baltgudiją, Latviją, Lietu-
pasitaikusią: "Pravolovšo Milijonai” Mamino — Sibiria- vą, Estiją ir Moldaviją. Uk-jrandurae išdėstytai padėčiai, 
ko. Skaitau vieną po kito puslapį ir nieko nesuprantu. [rainiečių, baltgudžių ir kitų 
Kartu girdžiu kaip jie apie viską plepa. Daugiausia ste- į tautų kultūros sunaikini- 
biuosi, kaip ramiausiai jie kalba, kaip vasarą praleisią, mas, tautinių paminklų, mo
kas bus po kelių/savaičių. Vasarą! Jie tariasi, kur būtų kyklų, literatūros niekini- 
geriau vasroti: universiteto vsamamyje, ar kitur. mas, prievarta gyventojų

Jų gyvenimas pastovesnis, mūsų vienu kartu iš- j vokietinimas seka vokiečių 
draskytas. Jiems tikrovė koncertas, vasarnamiai ir mal- | okupaciją visur au tuo pa- 
kos. čiu kriminaliniu tikslumu,

— Otmarai! — šaukiu aš. — Otmarai! Ar tu nega- kaip ir grobimas, prievarta-
lėtum savo konsului telegramą apsiųsti? vimas, padeginėjimas ir ma-

lis įeina pas mane be akinių, su knyga rankoje. Jis sinis žudymas’, 
ri į mane, ir iš jo trumparegių akių matau, kad jis 

usnęs r.csuprato, būdamas įsigilinęs į savo knygą.
— Ar tu negalėtum savo konsului pa.iųs i telegra- nu je ta| in0

nu,? - garsiai dar kartą klausso. nes žinau, jog tokiam { ,.The ca8<, of Po
•-trejais reikia daug kartų klausimų pakarioU. norint, |and„ str>ipmi(, aotQ
kac ..tas suprastų. rium pasirašo Flavius, bet

Dabar jis suprato. Jis atsisėda prie manęs, jo veidas 
susirūpinęs, jis paglosto man ranką ir taną lėtai

— Ne, aš nenoriu į mūsų atstovybę kreiptis pirmi 
noiiu palaukti, >ą pasakys rytoj GPU. Jei as kreipsiuos 
į savo pasiuntinybę, tikrai mus ištrems. Ir paskui, kaip 
aš galiu ten telegramą siųsti, žinodamas, kad ją gali su
gauti GPU?

Lenkijot* pergalė unijoje...
‘The Month” 1941 metų

kaip redakcija aiškina, tai 
esanti vieno lenko skpyvar-'
dė. Tame straipsnyje 
kitko rašoma:

tarp

(Bus daugiau)

(Daugiau bus)

provizoriniai pripažinti an- m. liepos 24 d. pasiūlė pri- 
ksčiau Rusijai priklaususių pažinti Pabaltės valstybes, 
tautų tautines tarybas. State išdėstydamas tam ir moty- 
Departamentas į tą memo-! vus. Prezidentas sutiko ir 
randumą atsakęs tų pat me
tų lapkričio 27 d. Tame raš
te pritariama britų memo-

bet susilaikoma nuo spren
dimo iki taikos konferenci
jos.

Kiek vėliau, būtent, 1919 
m. rugpiūČio 23 d. State 
Departamentas telegramoje 
savo komisarui Helsinkyje

Litttn te

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Fmturfng a ProgrMm .f
TUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Sat«rd«y,l te 2 P. M.
STATION WHtP 
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Fotografas

Stadija (rengta plr 
j»os rOAIes su mo
demiškomis užlal- 

i domis ir Holljrtrood 
’ fcl*........ .. Darbas

420 W. 63rd Street
T«L: - ENGlewood 5888 

i ' 83f€HMvaod 5840

JCS ESATE KVIEČIAMI ATM- 
1.1 V RYTI f MCSŲ STOČIAI J 
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS iNSmCMRVTV 

A X Z
Didelių Barabanų. mažų Bhtra ba
itų. Tom T.meC pritai
komi prte vlacrictų Bara bartų se
tų. greiti pėdintai •'Cymbols’’ lr 
' Cymbol Ho'ders” kur tik reika
lingi. “Hl-Poy after beat Pėdais” 
benams I? orkesfroma Trobos, 
CIartneto’., Saraphonai. Trombo
nai "sfindard” lšdtrbysčlų. Smal
kos, Cellos, 8trūninlal Basei, Oiri- 
tarai. Banjos, strSnų, Ir "caaen', 
"nr/utlt pleces", "mule ree<W, lr 
muzikos stovi k lės. Pilnas ptrel
rinkimas smuikoms smtėėlų Ir 
"casea''. Pataisome Ir atnacrjtM- 
’ne visokių IMtrbyaėtu pitono gra
fos ar Jų dalis.
A. B AI DRlMMERS SERVICE 

014 M«xwell Street,

WKOIESA1£
FURNITURE

BROKER
DINTNU ROOM 8BT8 — FAR- 
LOR SETS — REDKOOM SETS 
— KOOS — RAD1OS — R3B- 
VRIOEKATORS — WANBEXW —

M ~
AU Mi

JU£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVeetern Avenr 
Tektotan REPUBUC M0I

Soothe that throat tirkle which comes from a 
cotrgtt Are to a cold! Onirk—get s trmth Broe. 

Cough Drop. (Black or Menthel—5«.)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VTTAKTK A
Vitamin A fCrmesnel raitei the rerittance of 

tnuenui membranei of noie and throat to 
cold infectiom, when lack of tesiu- 
•sic u due to Vitamin A dckusocy.

CKLE?
“Keturioliktam šimtmety

je ambicingai ir gabiai Lie 
tuvoe Didžiųjų kunigaikščių 
dinastijai pavyko keletos 
generacijų laikotarpyje už
imti dideliausins plotus. Pa
siekta net to, kad jų žemės 
rytuose veik visiškai apsu
po Lenkiją**.

Toliau dėstoma, kaip iš
naikinus prūsus, kryžiuočiai 
ir kaip bendras pavojus lie- 
pasidarę Lietuvos kaimynais 
tuvius ir lenkus privedęs 
prie Unijos. Lietuvos krikš’

“Aš tai negalia padaryti”, 
bandysią tai padaryti,” — 
— nieko dar nenuveikė. ”Aš 
suteikė paMHitflui stebakfor 
darim. ė. Hovves

WHOLESALE
LKJUOR 
(STAIGA

SADVOKATAI

WHIINEY L TARimS
ADVOKATAS

CCTmUKTS OFISAS:
>im so. iAurrro st.

(Lietuvių Audito rijoje) 
TA1A1V19O8: l*no l-mae tkt 1-tee 

vai. vale.
TM. OATmnnt 88T7 

184 NO. LA SAL1.K ST.. 
Boom 2014 TeL Stoto 7572

'<4

REM'-ITB

LIETT rŲ
W W .I-a. O_ D» <• - «IT. MAmW, Beis.

MUTUAL IJQT OR UO. 
4707 A. Halsted St.
M HOIFLEVARD MI4

NE8ICBINT KUB BCVA — NAMCOKE — RTE<Tt;OS« — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IB 

ATVLINKRS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis lr Smagiausias

Vatarlnis Lkrtuvfą Prc<raMMU>
Amerikoje!

— HEMltm METAI! — | 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KlTOmn rMmomrs v. vok. 
PENKTAD. Lr ftEATAD. 7 v. v.

WHFC-14J5O kil.!
6799 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242
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i CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Atvelykį vyskupas Žodis apie stambu
aplankys Šv. Jurgio aukotoju
parapija Šiuomi noriu nors trum

pai parašyti apie vieną biz- 
Jubiliejų bešvenčianti Šv. njerįų kuris yra stambus 

Jurgio parapija balandžio 12 aukotojas kilniems tikslams 
dieną turės dideles iškilmes: rpaj laidotuvių direktorių 
bus pašventinimas ir j baž- sįmoną Skudą, kuris ne tik
nyčią įnešimas Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų. Be to, bus 
bažnyčioje iškabinta graži 
lenta su sąrašu vyrų, kurie 
dabar tarnauja USA kariuo
menėje.

Jau pasižadėjo iškilmėse 
dalyvauti Jo Eksc. vysk. W. 
O’Brien. Iškilmės prasidės 
12 valandą. Ekscelencija 
prieš sumą pasakys pamoks 
lą. Po vyskupo žodžio bus 
suma, kurios metu gros šv. 
Jurgio parapijos orkestras. 
Prie vėliavų — Popiežiaus,

Lieluviij Demokrato Lyga pradėjo "primary” Arkivyskupas 
kampaniją. Skaitlingas susirinkimas demokratu stri,ch atnašauja 
vadu ir kandidatu į įvairias valdvietes. policininkams
**Kovo Darius Girė-Į Keongh, kuria apie valandą iškilmingas mišias
CL3 Salėj įvyko Chieago Lie-' ^iko kalbėjo, ką Demokra
tu vių Demokratų Lygos ne

UBERTY UMEfrlOCŠ

i

idz

jmušiandie Chicagos arkl- 
vysk. Samuel A. Stritch at 
našaus iškilmingas mišias

tų partija nuveikė Am. Jung 
tinių Valstybių ir jų gy-

riame skaitlingai dalyvavo ventojų gerovei. Savo kaJ‘ | St. Jude lygos, policijos sky 
metinės komunijos

paprastas susirinkimas, ku

lietuvių kolonijų demokra-1 boję jis palietė įvairias sri _  ______ ______
tų klubų valdybos, precink-Įtls- Paskui dar kalbėjo kan' proga gv Mišios įvyks 9 
tų kapitonai, jų padėjėjai į dldatas i kongresmanus vi- y&1 rytQ Qur Lady Qf Gya,

nioliktoj, priklauso prie Dir Į ir nemažai lietuvių biznie Į 808 valstybės (congressman bažnyčioje.
at large) Adamowski.

Po kalbų teisėjas J. T Prieš pamaldas įvyks iš
kis atidaręs susirinkimą ir Zūris padėkojo visiems už kilminga procesija iš klebo- 
oaaiškinęs tikslą, pranešė, i skaitling* atsilankymą į šį ni jos, Procesijoje dalyvaus 
kad Demokratų centro ko-i susirinkimą, kalbas ir pa- Amerikos legijono policijos 
mitetas užgyrė teisėjo J. T. kvietė užkandžiui, kurį jis
Zūrio kandidatūrą antram { šiam susirinkimui užfundi-

ilgas laikas gyvena aštuo

vo Apvaizdos parapijos, be' rių. 
yra buvęs ir tos parapijo' Lygos pirm. Al. G. Kums 
trustisu.

Su S. Skudu mudu iš Lie 
tuvos esam vienos parap; 
jos, taigi nuo mažens pas 
žįstam.

S. Skudas yra begalo dor 
nus aukotojas parapija

"erminui.
Po teisėjo Kaplan kalbos, 

t aibėj o Bridgeport biznie-

jo.

Mūs kleb. kun. Ig. Albavi rius F. Woidat, 12 Wardo
čius yra pasakęs, kad baž
nyčios reikalams yra paau-

komitemanas Zintak, 12

naus

and

garbės sargyba ir veteranų 
daliniai.

Iškilmių metu giedos St.
Prieš uždarant susirinki-, Jude 8emjnarijo8 kora8. Se. 

mą Al. G. Kumskis prane , minarija pa8tatyta ir palai. 
šė, kad Velykų die/ią, Lie
tuvių Auditorijoj įvyks ma

Wardo aid. B. Hartnet ir J. j sinis susirinkimas. Prasidės 
Mackievich, prez. Federal. 3 vai. popiet. Po susirinki-

koma St. Jude lygos polici
jos skyriaus.

A w<x>tl carver uamed Mr. 
Whittler,

Said—"This is the way to 
stop Hitler:

Defense Bonds 
Štampe

Will soon make that 
scamp’s

Advances get littler and 
littler.”

WHittU erery dollar you 
from your budget • • . eve« 
your dimea help erush 
HitUrt Buy U. 9. Defense 
Bunda and Štampo today!

Amerikos ir Lietuvos daly- k°jęs virš tūkstančio dol. _
vaus Knights of Columbus,! Yra nupirkęs bažnyčiai spal Standard “spulkos”. Pasta- m0> aPie 7 val- Prasides pa- Gubernatorius
legionieriai ir Lietuvos vy 
Čiai. Klebonas mons. M. L. 
Krušas iškilmėms užsakė 
naujas vėliavas. Užsakyta 
ir daili lenta surašymui pa
vardžių tų Bridgeporto lie
tuvių, kurie tarnauja ka
riuomenėje. Lenta bus net 
5 spalvų.

vuotą langą, kuris kainavo 
šešis šimtus dol. Yra nupir
kęs paauksuotus liktorius 
Panelės šv. altoriui, kas kai

rasis kalbėjo, kad visi lie
tuviai balsuotų už demokra
tų kandidatus ir tuo parem
tų prez. Rooseveltą jo kil-

navo $60. Pastaruoju Laiku niuose darbuose išlaisvini- 
yra paaukojęs šimtą dol. mui pavergtų tautų, kurių
nupirkimui minkštų klaup- 
tukų bažnyčios suoluose. O

Nieks taip greit nedžius 
ta, kaip ašaros.

tarpe randasi ir Lietuva.
Asistant Corporation 

kiek šiaip kiekviena proga j Council R. Vasalle karštai 
yra paaukojęs po penkinę, į ragino Chieago lietuvius bū-jKeough, kand. į kongresmo- 
dešimkę. Simuose rinkimuose būti nus Adamowski, teisėjas J.

Lygiai S. Skudas dosnu®! v^en^nga^3.

silinksminimas, vodevilis. raqina sumaŽint 

kalbos ir judamieji paveiks
lai.

Visi Chieago lietuviai iš
anksto kviečiami tą dieną
atsilankyti į Lietuvių Au x....................., .y ! ventojus, kad jie patys saditoriją. Čia bus progos iš-!_, _ _
girsti, ką pasakys demokra-

auto greitį
Illinois gubernatorius 

Green kreipės į Illinois gy-

tų kandidatai: kongres. Mc-

RADIO IR
RAKANDŲ
Išpardavimas

Geriausųj išdirbysčių
Zenith, RCA Victor, Phil- 
co, Crosley ir kitų 6 tūbų 
Radios po

$19.95 ir auk.
8—tūbų Radios po

$39.50 ir auk.
Irt—tūbų Radio, gražiuose 

kabinetuose,

$69.50 ir auk.
Radio ir Phonografas 

Kombinacijos

$39.50

ir draugijoms. Per L. S. 4 
kuopą yra paaukojęs $100 
ir tuo būdu patapęs garbės 
nariu. Daug yra prisidėjęs 
prie paramos Tėvams Ma
rijonams per vietos skyrių.

Dosniam ir Dievas pade
da. Jis turi įsigijęs pora na
mų ir įrengęs gražią vietą 

j mirusiam pašarvoti, papras- 
t tai vadinamą koplyčia. Žmo 
gus malonaus būdo, inteli
gentiškas ir dėlto savo pro
fesijoj turi didelį pasiseki
mą.

Paskui dar buvo pakvies
ti kalbėti: John Pakiel, pre
zidentas Lithuanian Chamb 
er of Commerce; aid. 14. to 
Wardo J. J. McDermott; 
Wm. Popeli, prez. 12 Wardo 
Liet. Demokratų Klubo; 
Kasper, komandierius Da- 
rius-Girėnas posto; M. Pa
vilionis, prez. 9 Wardo Lie
tuvių Demokratų Klubo; 
Jackas, prez. 13 Wardo Lie
tuvių Demokratų Klubo; 
Doviat, prez. 15 Wardo Lie 
tuvių Demokratų Klubo.

T. Zūris ir kiti.
V. M. Stulpinas

vu noru išpildytų Preziden
to Roosevelto pageidavimą 
ir automobiliais važiavimo 
greitį sumažintų iki 40 my
lių į valandą. Gubernatorius 
pareiškė, jog jis pasitikįs 
gyventojų gera valia, bet ne 
formaliu įstatymu, kad au
tomobilių judėjimo greitis

"Bunco party"
Town of Lake. — Šv. Pran 

ciškos Rymietės moterų ir 
mergaičių draugijos "bunco 
party” bus kovo 29 d. para
pijos salėj. Bus gražių do
vanų ir susirinkusieji vai
šinami kava, pyragu. Kvie
čiami visi atsilankyti.

Komisija

Chicagoje bus
.ii. i į būtų sumaažintas.atkelta laivininkys

tės biuras
Be to, pasak gubernato-

Prašo pasimelsti
Trečiadienį, balandžio 1 

dieną, 8 vai. ryto, Nekalto 
Pras. P. Šv. bažnyčioje (Bri
ghton Pk.) bus laikomos šv. 
Mišios už sielą a. a. Edvar
do Lukošiaus. Tėveliai ir
sesutė Sofija daro atmini- 

riaus, be specialaus legisla- ma> Rap.

i tūros posėdžio Illinois įsta ■ r _____________
Vakar paskelbta, jog Chi- ; įymaį automobiliais važiavi 

cagon netrukus bus atkelta mo greičiui nustatyti negali 
laivininkystės biuras, kad būti pakeįčiami.
būtų paspartintas laivų sta- i ______________
tymas. 1

Pasak pranešimų, laivi 
ninkystės biuras paskirsto

X Jonui Pilipauskui, dnr. 
"Draugo” redaktoriui, ku
ris šaukiamas į kariuomenę, 
praeitą šeštadienį, Plekavi- 
čių namuose, Roselande, bu
vo suruoštos išleistuvės, per 
kurias nuo "Draugo” redak
torių, administratoriaus ir 
draugų įteikta dovana.

X Mažuknienė ir jos duk
tė Pranciška iš Woroester,
Mass., praeitą penktadienį 
atvyko į Chicagą aplankyti 
kun. A. Mažukną, MIC., ku
ris po operacijos ilsisi ir 
sveiksta Loretta ligoninėj.

X Triubelmekeriai, arba 
diktatoriai jau pakely į 
Marąuette Park. Verbų sek
madienį parapijos salėj 7:30 
vai. vakare jie šoks mirties 
šokį. šokis begalo įdomus. 
Šokį baigs Liuciperas visus 
diktatorius pasikabinęs ant 
šakės.

X Novena į šv. Juozapą 
Aušros Vartų bažnyčioj iš
kilmingai baigta praeitą sek 
madienį. Novenos intencijai 
buvo už pasaulio taiką, už 
Amerikos laimėjimą ir už 
laimingą grįžimą namo pa
šauktų į karo tarnybą. No- 
veną vedė pats klebonas.

X Tadas Kaminskas iš 
Brighton Park šiomis die
nomis pergyvena antrą šir
dies skausmą, nes staiga mi 
rė jo brolis Pranas, gyve
nęs Dievo Apvaizdos para-

Visi šie asmenys žadėjo dar 
Šį žinių pluoštelį man su- j buotis, kad būtų išrinktas 

1 teikė kleb. kun. Ig. Albavi-1 teisėjas J. T. Zūris ir kiti 
čius- A. Valančius demokratų kandidatai.

Baigiant susirinkimą at
silankė ir kandidatas į se
natorius Raymond S. Mc-

Chieago lietuviai 
gydytojai

mas į keturis regionus — 
San Francisco, New Orleans, 
Baltimore ir Chieago.

Kiekvienas šių regijonų 
turi apie 400 tarnautojų, ku 
rių daugumą sudarys laivi
ninkystės atstovai, dirbą pa 
skirose Laivų dirbtuvėse.

Chicaga taps karo 
orlaivių centru

Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo lakūnų korpuso

Daugirdas paleistas pijoj. Ne8eniBi 8kaitėme
Andrius Daugirdas, buvęs I laikraščiuose apie jo sūnaus 

XX Amžiaus administrato- Petro Kaminsko žuvimą Fi-
rius, pabėgęs nuo bolševikų 
teroro iš Lietuvos, kurį lai
ką gyvenęs Lisajranoje, por
tugalų vizai išsibaigus, buvo 
pasodintas į kalėjimą. Šio-

30 iki 50 nuošimčių sutau- 
pymas perkant dabar — 
Rakandus, Pečius, Parlor 
Setus, Karpetus, Dulkių 
Valytuvus.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3409 S. Halsted St. 
3241 S. Halsted St.

Telephone YARDS 3088

WCFL 1000 K žymus Ra
dio Programas 5 30 iki 6:30 
Sekmadienio vakare

Chicagos lietuviai gydy
tojai triri dvi draugystes. 
Viena vadinasi "Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugys
tė”, antra "Lietuviai Medi
kai ir Dantistai” (Lamda 
Mu Delta). Abi draugystės 
darbuojasi vieningai ir drau 
giškai.

Šios draugystės turėjo 
"suėjimo ir geros valios” 
vakarėlį. Buvo rodomi ju- 
domieji paveikslai apie įvai 
rias ligas ir jų gydymą. Se
kė diskusijos ir nuomonių 
pasidalinimas.

Kadangi visame pasauly
je viešpatauja neapykanta 
ir pavydas, brolis į brolį 
žiūri neužsitikėjimu, todėl 
gera jausti, kad lietuviai 
gydytojai draugiškai dirba 
žmonių ir tautos gerovei.

Sekantieji daktarai buvo 
atsilankę į vakarą: Dundu
lis, Makar, Vežei, Zalatorius, 
Shimkus, Šimkus, Lauraitis. 
Zubrickas, Strikol, Šūkis, 
Juška, Eisen, Drangelis, 
Prusis, Manikas, Svenciskas, 
Biežis. Paukštys, Venckunas, 
Simonaitis. Kotryna S.

NUSTUMTA SAUGUMON

H

inžinieriai iStirinėję įvairio- ,mi3 dienomis Daa.
se vietose apie galimybę su
koncentruoti karo lėktuvų 
gamybą, priėjo išvadas, kad 
Chicaga dėl darbininkų gau
sumo, patogaus susisiekimo 

Į ir medžiagos turtingumo yra 
patogiausia vieta karo lėk- 

i tuvams gaminti. Todėl ten
ka laukti, kad Chicaga taps 
šio krašto karo lėktuvų ga
mybos centru.

Jau daugiau kaip 800 
Chicagos fabrikų sudarė su 
tartis su karo lakūnų korpu 
su gaminti karo lėktuvams 
medžiagą.

girdas paleistas iš kalėjimo.

Žymesniu įvykiu 
kalendorius

(Draugijos, organlzatujyj 
kuopos prašomos • įsidėmėti 
ir tomis dienomis nedaryti 
parengimų, jei iš anksto ne 
buvo išnuomuoti daržai ai 
salės).

i Kovo 29 d. "Diktatorių 
(Musolinio, Stalino, Hitlerio 
ir Hirohito) mirties šokis, 
Gimimo Panelės šv. para
pijos salėj 8 vai. vakare. 

Gegužės 17 d. metinis Sv

("Draugiu" Arme telephoto?
Mrs. Edna Egbert pakvaišo ir nuo apartamentinių 

namų stojo kėsinosi šokti žemyn. Tačiau ji kokį laiką 
davėsi perkalbama iki policija žemai išskleidė saugu 
mo tinklą. Po to jai nežinant buvo nustumta į tą tinklą.

Apakinę kasininkę 
plėšikai atėmė 

$3,000
Du ginkluoti banditai, 

pasinaudodami ašarinėmis 
dujomis užpuolė kasininkę 
pinigų keitimo agentūroj, 
1347 North Welles street ir 
pagrobė $3,000.

Kasininkė, Miss Ida Hel- 
fred, 28 metų, kalbėjosi tele 
fonu, kai įsiveržę plėšikai 
paleido ašarinių dujų. Tele
fonu pašaukta policija, bet 
plėšikai suskubo pabėgti.

lipinu salose.
X Juozapas Kisielius, Ne

kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos komiteto na

try s, savo vardo dienoje tu
rėjo svečių: M. Biago, S. ir 
Z. Geisterius, E. ir E. Geis- 
terius, Jr., Kuzmus, E. Šim
kienę, P. Bitiną, Rekašių 
šeimą, J. Zepaltą, F. Gubis- 
tą ir k.

X Wm. Sakavičius jau 
gavo žinią nuo sūnaus, kad 
laimingai pasiekė pirmąją 
vietą. Sakavičius pasakoja, 
praeitą penktadienį tik iš 
vienos Chieago stoties iš- 
pūškėjo penki ilgi trauki
niai su pašauktais į karo 
tarnybą vyrais.

X Dalu. Irena Aitutytė, 

Aušros Vartų parapijos cho 
ro narė, trečiadienį, kovoKazimiero Akademijos Ri- d Lietuviy Auditorijoj 

mėjų Draugijos seimas. pildy8 programą Raud 
Liepos 19 d. Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų Dr- 
gijos metinis piknikas Holv 
Family Vilią (Labdarių ū- 
kyje).

Centralinės organizacijos 
arba apskritys, prašomi pra 
nešti Federacijos Chieago 
apskričiai dienas savo pa 
rengimų, kad būtų galime 
paskelbti spaudoje ir tokių 
būdu išvengti nesusiprati*

Kryžiaus lietuvių vieneto 
parengimą, kuriame daly 
vaus ir Raud. Kryžiaus at 
stovai.

X Kun. A. Sandžlo, MIC., 
brolis Jonas kovo 24 d. iš
vyko į karinę tarnybą. Kun. 
A. Sandys aukštus mokslus 
eina Quebeco universitete, 
Kanadoje. Kito marijono 
kun. Miciūno brolis jau nuo

mų, kokių pasitaikydavo f 8en^,U tarnauja U. S. ka 
praeity. Kurios dr jos pir- 1 riuomenė j.

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

miau pasirinko dieną, ar iš
nuomavo (paėmė) daržą, ar 
salę, toms reikia atiduoti 
pirmenybę.

X Antanas Skliutas, veik
lus No. Side jaunuolis, LR 
KSA 16 kuopos sekretorius, 
pašauktas karo tarnybon.


