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DEMOKRATIJA IR RELI 
GIJA AMERIKOJE.

Prelatas Luigi Ligutti, 
National Catholic Rural 
Life Conference ekzekutyvis 
sekretorius, pareiškia, kad 
demokratijai ir religijai 
Amerikoje gresia rimtas 
pavojus, kai šio karo laiku 
jauni vyrai iš žemės ūkio 
ištraukiami karo tarnybai. 
Prelatas pareiškia, kad kai 
kurios ūkių srityse katali
kiškos parapijos yra jau 
netekusios iki 75 nuošimčių 
jaunų vyrų, kurie pašaukti 
karo tarnybai, arba išvaikš
čioję j karo pramones ga
minti karo reikmenis.

Jei tas nebus kokiu nors 
būdu sustabdyta, žemės 
ūkiuose žmonių sumažėji
mas Ameriką įstums į ku
rią nors kolektyvizmo for
mą, kaip tai komunizmas, 
arha fašizmas. pareiškia 
prelatas Ligutti. Demokra
tinė ekonomika galės išlik
ti gyva ir pastovi, kai bus 
pripažinta ir tiksliau palai
koma pavienių žmonių nuo
savybės teisė ir tikroji eko
nominė laisvė, kuriai šian
dien Amerikoje gresia rim
tas pavojus.

e
Anot prelato Ligutti, jau 

šiandie reikėtų susirūpinti 
pokarine santvarka. Po ka
ro žmonėms turėtų būti 
duota proga lengvomis sąly 
gomis įsigyventi žemės ū- 
kiuose, kai karas ten gy
ventojų skaičių bus suma
žinęs. Tačiau tenai neturi 
būti fašizmo, o tuo labiau 
komunizmo santvarkos pa
darinių. Amerikos žmonės 
yra priešingi fašizmo, arbz 
komunizmo santvarkai. Že
mės plotai turi būti pasiū
lyti darbininkams su šeimo
mis ir pavieniams, kurie 
negalės gauti darbo pramo
nėse. Tik tiems žmonėms 
įsigyvenus ženrtės ūkiuose 
būtų išspręsta svarbiausioji 
šalies ekonominė problema. 
Ir vyriausybė neturėtų kiš 
tis į žemės ūkio reikalus.

Prelatas Ligutti yra nuo- 16 darbininkų 
monės, kad stambieji žemės v 
ūkiai (dvarai) turėtų būti < Sužeista 
suskaldyti i dalis ir tos da-' TAYLORVILLE, III., vo- 
lys turėtų būt pavestos dar- 23.-Peabody Coal Co. 
bininkams, kūne pagertai!-, ka8ykl0s Safte kel-
ja verstis žemės ūkiu. Turi
buti atmestas senasis gy-., . ... , .., . , J kaip atitrukęs nukrito. Visivemmo pasisekimų standar x • ~. . _. . ... sužeisti. Daugumas jų sun-tas. Žemes ūkyje pasiseki- , . . _. . .. ? .u,-,* • ^,ai- Paimti I Šv. Vincento

ligoninę.mas turėtų būt matuojamas 
ne vyro darbo valandomis, 
kaip iki šioliai yra. bet ge
rų amerikiečių šeimų pas-' „ ., ,. . ,20 pėdų nuo dugno,toviu nepriklausomu ukiuo-1 r B
ąe gyvenimu. Prelatas sako,j WASHINGT0N _ A
kad žemes ūkiuose neturi , ... .... . ...... varton paleistas naujas cen-but įgyvendinami miestiniai . f. . J . .. . . . . .. tas. Tačiau mažas yna skir-zmones, kurie neturi palin- L , . J, . ... ... . D .; tumas, palyginus su senuo
kimo įdirbti žemę. Reikalin-Į . r
gi jauni vyrai, kurie grįš iš i 0611 '
karo tarnybos ir pramonėse ‘ “
neras sau jokio darbo. negerumų turi ir tauta ir

visa šalis. Reikia atsiminti,
i kad karas atideda į šalį ve 

Prelatas Ligutti pabrėžia, į dybas. Miestui gal tas ne-
kad pokarinis gyvenimas reikšminga. Bet žemės ūkiui 
nebus panašus į šiandieninį, šis klausimas yra nepapras 
jei nebus pasidarbuota jo tai svarbus. Žemės ūkyje 
tinkamai patvarkyti. Karas bažnyčia turi žydėti. Kai 
skaudžiai ištinka žemės ū- bažnyčia klestės, tauta bus 
kio bendruomenes ir bažny-1 gyva ir energinga. Gyvuos 
čią. Kai kenčia bažnyčia, ir demokratija.

8c a Copy

Britai nuskandino 11 Italijos laivų
Darbininkai ir
sekmadieniai

WASHINGTON, kovo 23. 
—Karo gamybos direktorius 
Donald M. Nelson šiandien 
CIO vadams pareiškė, kad 
karo metu darbininkai turi 
suspenduoti privilegiją gau
ti dvigubą atlyginimą už 
darbą sekmadieniais ir ki- 

I tomis šventėmis.
Nelson nurodo, kad kiek

vienas darbininkas kiekvie
ną septintą dieną gauna at- 
silsiui. Bet jei kai kuriais 
atvejais jis pakvifečiamas ir 
tą septintą dieną dirbti, tu
ri būt atlyginamas kaipo 
už viršlaikio darbą, nepai
sant to, ar ta diena būtų 
šiokia, ar sekmadienis, ar 
kokia kita šventė.

Mrs. Roosevelt
teisina prezidentą

LOS ANGELES, Cal., ko
vo 23. — Mrs. Franklin D. 
Roosevelt vakar kalbėjo 
per radiją. Ji sakė, kad pre
zidentas ir administracija 
neturi būti kaltinami dėl 
kainų, pelno ir darbinin
kams mokamo atlyginimo 
“užšaldymo.”

Ponia Rooseveltienė sako, 
kad šiam žygiui kliūtis sta
to prekybos rūmai. Šie rū
mai, sako, labai pageidautų 
“užšaldyti” atlyginimus už 
darbą. Bet jie priešinasi 
pelno “užšaldymui.” Tas gi 
būtų neteisinga.

Per didelės
algos mokamos

WASHINGTON, kovo 23. 
—Kongreso žemesniųjų rū
mų laivyno reikalų komite
tas šiandie išgirdo nusiskun 
dimų, kad Clevelande aero
planų dalių fabrikų virši
ninkams mokąmos didelės 
algos taip, kad tas darosi 

j stačiai nepakenčiama.
Komitetas nusprendė šį 

klausimą nuodugniau ištir- 
I ti.

tuvas su 16 darbininkų kaž-

Viena Laimė, kad keltuvas 
pasiliuosavo vos už kokių

GEN MacARTHUR SUTINKAMAS AUSTRALIJOJ

('•Draugą*" Actne teiepnoto.
Pirmas gen. MacArthur (dešinėj) sutikimo Australijoj paveikslas. Gen. MacArthur 

atvyko Melbournan, kur jis perėmė sąjungininkų karo Pacifike vadovybę.

Gen. MacArthur nori kad j 
jo vadovybę niekas nesikištų

Pageidautų pats vienas dirbti, 
nes vadovavimas yra labai rimtas

MELBOURNE, Australi
ja, kovo 23.—Vyriausias są
jungininkų vadas visam 
pietvakariniam Pacifike 
gen. MacArthur įsigilino 
sudaryti planus ofensyvui 
prieš Japoniją. Jis yra nuo
monės, kad japonai tikrai 
bus palaužti, jei Washing-

tonas ir Londonas pripažins 
jam pilnąją vadovybę ir 
nieku būdu nesikiš į jo žy
gius. Gen. MacArthur tuo 
klausimu pasitaria su Wash 
ingtonu ir Londonu. Vado
vybės klausimas yra nepa
prastai rimtas ir opus,

Gen. MacArthur jau su
darė strategikos planus ir 
norėtų, kad į tai niekas pa
šalinių nesikištų. Priešingai 
gi bus tik jėgų eikvojimas 
ir kas reikia nebus atsiekta.

PEORIA, III.—Federalinė 
vyriausybė pradėjo operuo
ti Toledo, Peoria and West<- 
ern geležinkelį.

Chicagoj planuojamas į- 
vairaus maisto paskirsty
mui boardas.

LONDONAS.—Britų lėk
tuvai puolė okupuotos Pran
cūzijos kai kuriuos centrus.

Submarinai vis 
daugiau laivų 
skandina

WASHINGTON, kovo 23. 
—pranešta, kad paskutinė
mis dienomis ašies subma- 
rinai Atlante tris daugiau 
laivus sutorpedavo ir nu
skandino. Su tais laivais 18 
asmenų žuvo.

Apskaičiuota, kad nuo ka
ro paskelbimo tik vienam 
Atlante submarinai nuskan
dino 94 laivus, su kuriais 
737 asmenys žuvo.

Ir laivų skandinimas vyk
domas, nežiūrint amerikie
čių ir britų budėjimo. Kai 
kuriais atvejais vyriausybė 
neturi noro iškelti aikštėn 
tų visų nelaimių, kurias 
submarinai sukelia.

Kg Maskva
praneša

MASKVA, kovo 23. — 
Pranešta, kad raudonoji ar
mija sulaukusi Amerikoj 
padirbdintų lėktuvų, vadina 
mųjų “Airacobra” ir šie 
lėktuvai siunčiami karo 
frontan pavasario ofensy
vui. Raudonoji armija tikisi 
visam fronte sutriuškinti 
vokiečius. Praneša apie nau
jus laimėjimus visam savo 
vakariniam fronte. Kalinin 
fronte paskutinėmis dieno
mis, sako bolševikai, apie 
12,000 nacių nukauta. • »

Numušė 23
japonų lėktuvus

MELBOURNE, Australi
ja, kovo 23.—Matyt, sąjun
gininkų vyriausiojo vado 
gen. MacArthuro nurody
mais sujungtosios amerikie
čių ir australiečių oro pajė
gos atakavo japonų bazes 
Australijos . apylinkėse ir 
sunaikino 23 japonų lėktu
vus. Iš tų vienas japonų* 
lėktuvas numuštas Darvi
ne, Australijos pakrantėse, 
kurs kažkokiu būdu ten bu
vo atskridęs, matyt, apžval- 
gymo sumetimais.

Čia pripažįstama, kad tuo 
būdu japonams užduotas di
delis smūgis.

Bulgarų karalius
Vokietijon

SOFIJA, Bulgarija, kovę 
23.—Bulgarų karalius Bon
sas specialiu traukiniu iš
vyko Vokietijon.

Prieš tai čia atvyko vo
kiečių ambasadorius Turki
jai von Papen. Gelžinkelio 
stotyje jis su pagarba pasi
tiktas. Jis kitu traukiniu 
leisis į Vokietiją, kur vyk
sta pasimatyti su Hitleriu.

AUGALOTAS, BET JAUNAS

("Praurnu" Acme telephntoi

Peter Perry, 14 m. amž. (dešinėje) iš Philadelphia. 
kurs pasisakė senesniu ir buvo priimtas karo tarny
bon. Patyrus jo amžių, jis paleistas iš tarnybos. Fort 
Meade, Md., jaunuolis grąžina puskarininkiui visus ka
reivio daiktus.

Per keturias dienas sąjungininkai 
numušė 47 japonų lėktuvus

Amerikiečiai ir australai lakūnai 
puola japonų bazes greta Australijos

LONDONAS, kovo 23.— 
, Admiralitetas praneša, kad 
1 Italijos ir Albanijos pakran- 
! tėse italams užduota nepa- 
I prastas smūgis. Britų sub- 
| marinai nuskandino italų du 
submarinus, šešis skūne- 
rius, du provizinius Laivus 
ir vieną motorinį laivą su 
kariuomene.

KARO EIGA
Iš Maskvos praneša, kad 

pavasario ofensyvui prieš 
vokiečius bolševikai tikisi 
sulaukti iš Amerikos vadi
namųjų Airacobra karinių 
lėktuvų, kurie įginkluoti 
stambiomis patran komis. 
Bolševikai taip pat prane
ša, kad jie Kalinino fronte 
per dešimtį paskutinių die
nų nukovė apie 12,000 na
cių. Berlynas gi skelbia, kad 
vokiečiai keliose sov. Rusi
jos karo fronto dalyse vyk
dą sėkmingus ofensyvus. 
Nacių lakūnai atakuoją rau
donuosius Doneco klony ir 
Kryme.

Britai Libijoje (Afrikoje) 
atnaujina kovas su ašies 
pajėgomis. Tenai britai 
kautynėms vartoja ameri
koniškus tankus. Už 85 mai
lių nuo Tobruko britai puo
la nacių pozicijas. Britai sa
kosi jie tenai nelaisvėn pa 
ėmę apie 150 vokiečių ir 
italų. Savo ruožtu ašis pra
neša, kad Viduržemio jūro
je nuskandinta 6 britų karo 
laivai — keturi submiarinai, 
naikintuvas ir dar vienas 
mažesnis laivas.

Iš Melbourne praneša, kad 
amerikiečiai ir australiečiai 
lakūnai atakavo japonų ba
zes New Britain, New Gui- 
nea ir Timor salose. Sunai
kinta 23 japonų lėktuvai. 
Kitoje vietoje numušta dar 
keli japonų lėktuvai.

Amerikiečiai ir britų la
kūnai, kaip pranešta, Bur
moje sėkmingai kovoja su 
japonų lakūnais. Tenai ja
ponų kariuomenė daro ma
žą pažangą. Tačiau jų veik
la didinama.

Darbiečiai prieš
Churchillį

LONDONAS, kovo 23.— 
Parlamento darbiečiai at
stovai iš naujo susimeta 
prieš • ministrą pirmininką 
Churchillį. Kritikuoja jį jo 
nepavykimais vesti karą ir 
reikalauja naujos karui va
dovybės. Jie nurodo, kad 
ministras pirmininkas netu
ri pasisekimo vadovauti ka
ro vykdymui ir todėl jis tu 
retų kam kitam užleisti Sa
vo vietą.

WASHINGTON„ — Per 
paskutines 20 dienų įvai 
riais taksais iždo departa
mentas surinko pustrečio 
bilijono dolerių.

VoL XXVI

Į Iš Albanijos pakrančių 
italai patrankomis apšaudė 

1 britų submarinus. Bet tas 
| italams negelbėjo. Jie ne
įstengė apginti ir apsaugoti 
savo Laivų, prieš kuriuos 
britų submarinai netikėtai 

; susimetė ir pradėjo šį nai
kinimo darbą.

Jau ir Adrijos jūroj ita
lams darosi ankšta.

į MELBOURNE, Australi
ja, kovo 23.—Oficialiai pra-

į nešta, kad australai ir ame
rikiečiai lakūnai per pasku
tines keturias dienas pulda
mi japonų bazes aplinkinėse 
salose sunaikino 47 japonų 
lėktuvus. Iš to skaičiaus tik 
Port Moresby numušta 19 
japonų lėktuvų.

Ašis apvaldė
Madagaskarą

LONDONAS, kovo 23 —
Gauta žinių, kad vokiečiai 
su japonai* apvaldė Prancū
zijos salą Madagaskarą. Sa
koma, Japonija ir Vokietija 
į tą salą pasiuntė savo ka 
rines misijas, kurios ir pa
grobė ten viską savo kon
trolėm

Cripps turi
pasitarimus

NEW DELHI, Indija, ko
vo 23.—Lėktuvu čia atvyko 
Anglijos specialus pasiunti
nys Indijai, Sir Stafford 
Cripps. Jis čia turi pasita
rimus su kai kuriais Indi
jos gyventojų vadais. Jo 
tikslas yra gyventojus su
vienyti prieš japonus, kuri 
kėsinasi užpulti šį kraštą.

Kesintasi prieš
kroatų vadą

ZAGREBAS, Kroatija, 
kovo 23.—Serbų kuopa arti 
Bosnijos kėsinosi nušauti 
Kroatijos apsaugos minist
rą gen. Skladko Kvaterni- 
ką. Tačiau jis išliko sveikas. 
Tik keli sargai žuvo kovoje 
su serbais.

Daugiau nacių
Suomijon

Stokholmas, kovo 23. — 
Žiniomis iš Berlyno, Vokie
tija pasiuntė daugiau savo 
kariuomenės Suomijon. Kai 
kuriose karo fronto dalyse 
naciai užima suomių karei
vių vietas.

WASHINGTON, kovo 23. 
—Čia atvyko lenkų tremti
nės vyriausybės premjeras 
gen. W. Sikorski. Turės pa 
sitarimus apie Lenkijos 
ateitį ir jos atstatymą pasi
baigus karui.
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MŪSŲ DIENOS IR DARBAI
IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO

(A.L.R.K. Federacijos Sekretorijatas, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago)

SPAUDOS APŽVALGA

Laiškai skyriams. A. L. U. S. armiją ir prašo sky
li. K. Federacijos centro rių šį darbą paremti. Pa- 
▼aldybos nariams pageidau I ruošti peticiją Amerikos vy- 
jant ir kai kuriems skyriams riausybei ir rinkti parašus 
prašant, sekretorijatas ir nutarta palikti Amerikos 
vėl pradeda siuntinėti sky-į Lietuvių Tarybai. Nutarta 
riams Laiškus, pranešant ak-l raginti Federacijos skyrius 
tualesnius organizacijos rei- ,ir apskričius šiemet liepos 
kalus. j mėnesj paminėti Lietuvos

i pripažinimo Amerikos vy-
Centro susirinkimas. Šie- Į riausybės 20 metų sukaktį, 

met vasario 27 d. "Ameri- Dėi St Crippso, Anglijos
kos’’ redakcijoj, Brooklyn, j ministro, akcijos prieš Bal Į ma apie Krėvės Uniją 1385 
N. Y., buvo Federacijos cent1 tijos valstybes centro vai-1 m. Taip pat pateikiama prieš 
ro valdybos susirinkimas,' dyba pasiuntė atitinkamą Į taraujančios nuomonės dėl 
kuriame dalyvavo dauguma raštą Jungtinių Valstybių 
valdybos narių, šiuomi ir vyriausybei ir ragino visų 
Federacijos skyriai apie to organizacijų centrus tai pa- 
suiūrinkimo nutarimus yra daryti, o kur galima, su- 
painformuojami: Lietuvai šaukti masinius susirinki-
Gelbėti Fondo sekretorius mus ir išnešti protestą. Lie-

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

lenkais išlaikė savo kalbjj 
ir papročius ir būdamos są
moningos dėl savo tautinės 
individualybės ir aktyvaus

Lenkijos rytų sienos 
881—1939

“Journal of Central Eu- 
ropean Affairh”, išeinan-

Cammaerts straipsnį “The valstybėm 
Future of the Small Na 
tions’’, kuriame tarp kitko 
rašoma: %

“Mažųjų tautų neprikišu 
somomis išlikimas po dabar
tinės kovos buvo pastarai
siais mėnesiais kveatijonuo-

tarptautiniuose
reikaluose’’.

(Bus daugiau)

An»mtl„nir, kovo 24, 1942

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 I

Jūm tlal-ar galite pirkti vieno arba 
dvigubinio regėjimo akinius, prltulkln- 
tua gi ažIuUMluove f rėmuo**. mu aklų 
Išegzamltiuvlimu. viską ų* f
ui tiktai .......................
ARC\VAY AKINIAI. v Ino 41 lik OO 
Ne mažiau — nedaugiau ..

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

230 8. Halsted St., prie Jackson 
Tet: MONroe 3734. (.'teigta IUI I
Atsineškite šj skelbimą ir gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleaning 

Solutlon.

jamas. Gerai informuoti kri- 
čiam” kiekviena metu ket- i Politinio gyvenimo, užėmė, tikai Didž. Britanijoj ir A- 

virtį, paskutiniuose ligi šiol 8kirti‘*‘» liniją nuo lenku-Į menkoje, atrodo, sutaria 
išėjusiuose numeriuose, ant
ram ir trečiam, įdėtas ilgas 
Oscar Halecki straipsnis 
“Polands Eastem Frontiers , .
981 - 1939”. Tame straips- į ^U?_*rtU ,ir_"u° r“'4? 
nyje plačiai minima Lietu

kai jaučiančio vidurinio lutr kad grįžimas prie “status 
mo, Siekdami tautinės auto quo” prieš 1939 metus pa- 
nomijoe ar dargi neprikl&u . sidarė negalimas ir kad tu- 
somybės, jie norėjo išsilais- ri būti surasta sistema, su

va. Atskiru paragrafu rašo-

bordinuojapti tautinį suve
renitetą kokiam nors tarp-

„ . ,, _ į tautiniam autoritetui, o po-Prieidamas pne Curzor.c .... , . , ... . ,;1_ r-> _ I “tinę laisvę —glaudžiai ko
operacijai ekonominėj ir ka
rinėj srityse.

spaudos ir lenkų įtakos.’

linijos ir Rygos sutartie* 
laikotarpio, O. Halecki ra
šo, kad 1919 m. gruodžio 
mėn. 8 d. nustatytoji linijtos sutarties teksto kai ku 

rių terminų interpretacijos, buvusi provizorinė. Esą bu 
aprašomas prūsų bei jotvin- Vę galimybių Lenkijos Lie- 
gių išnaikinimas, aprašomas tuvos sienų klausimą su 
Lietuvos tarpumas ir ką u- tvarkyti: ‘federalinių spren- 
nija Lenkijai yra davusi te- dirnu”. Pilsudskis į toki sic

pranešė, kad rinkliava Lie j tuvos politikai ir mūsų vi- Į ritoriniu atžvilgiu. Kitoje nų išsprendimo oūda buvo 
tuvos tremtiniams šelpti te- j suomenės vadai paraginti rašinio dalyje suminėtas Lie linkęs, bet esą lenkų-sovie
beina. Kalbėtojai su prakal- i budėti ir dirbti, 
bomie jau apvažiavo - Chi- j Įeigos į Lietuvai <5,,^ 
cagos apylinkes, Detroitą,! j?ondą
Clevelandą, Naująją Angli-

tuvos valstybes tuolaikinis 
plotas, Lietuvos tolerantiš
kumas kitų tautų atžvilgiu 
ir jos pasidavimas Vakarų

tų karas tą pagadinęs, įvel 
damas ir Lietuvą. Rygos su 
tartis esą tik dalinai teiš 
sprendusi Vilniaus prohit

ją. Prakalbų maršrutas dar! e’ Mass^- $101.-, kultūrai. Taip pat rašoma ^ Prieidamas prie Amu
apie Lietuvos sienas 1386— j sadorių Konferencijos 10? J50; So. Boston, Mass. —

Pennsylvanijos, New Yorko,! $11100; Nashua’ N- H- — 
New Jersey, Baltimore ir ^.81; Lowell, Mass. 
Connecticut. Tų rajonų vei- ^^-^5 Lawrence, Mass. • 
kėjai prašomi patys pasirū HayeritiU, Mass.

nepasiekė šių rajonų: visos
1569 m. laikotarpyje. Pabrė-, kovo 15 d. sprendimo.

pinti kalbėtojais ir vajumi. $41.16; Providence, R. I.
nes tuo tarpu sekretorijatas 5117.00; Uorcester, Mass. 
nebeturi ką ten pasiųsti. Aušr°3 Vartų parapija - 
Liga'oi vajaus metu L. G. F. 1 5261.68, Detroit, Mich. — 
surinkta $3,547.11. Tremti- Fed 4 ek- “ 5186.59; De
niams šelpti išsiųsta $3,315.-!troit’ šv- JurSio ^ar"
58. Sekretorius taip pat per-! $120.00; Detroit, Mich., 
skaitė Lietuvių Kultūrinio St Lenartas — 55.00; Chi-
Iastttuto direktoriaus jffof.! caS°’ IU ’ Juozas Jakštas ~ 
K. Pakšto raportą, kuriame 52.00, P. Narbutas $1.00; 
jis smulkmeniškai nušvietė ^a^ten^8 — $2.25; kun. 
instituto veiklą, pažymeda-l V‘ Slavynas - $5.00; Me- 
fnas, kad jau dvi knygos! dicine Hat’ Canada> V Na
anglų kalba išleistos ir pla 
čiai paskleistos mokslo žmo-

vickas — $l<00; Waterbury, 
Conn. — $200.00; Taylor-

nių ir politikų tarpe, kad į UL, V. Kasper $1; 
sueita į kontaktą au visa' Federacijos Chicagos aps

kritys už ženklelius — $5; 
Rockford, III. — S. Kaspu
tis, A. Kairys, B. Račkaus
kienė po $1.00; Rochester, 
N. Y. — $110.66; So. Bos
ton, Mass. — $879.60; De- 

Federacijai per 6 mSne- J™“' Mioh- Fed 4 'k- -

eile amerikonų ir kitų tau
tų vadais, daromos apie Lie
tuvą paskaitos etc. Knygų 
leidimas, išsiuntinėjimas, 
sekretoriaus išlaikymas ir 
paties direktoriaus kukli al
ga

žiama, kad Krėvės aktas ne 
reiškė Lietuvos inkorpora
cijos, vidaus politinės sie
nos tarp abiejų federacijos 
partnerių palikę galioje.

Galutinė Lietuvos inkor
poracija įvykusi 1569 m. 
Suminėta, kaip Lietuva nu
stojusi Kijevo, Polocko ir 
Smolensko. Aprašomas lai 
kotarpis nuo Liublino l£ii-

• jos iki Lietuvos-Lenkijos pa
dalinimo. Rašydamas apie 
paskutinį padalinimą, auto

| rius sako: “neturi būti už-
* miršta, kad jis (padalini
mas) apėmė visus lietuvius, 
kurie visiškai nieko bendra 
su Rusija neturėjo.”

Prieidamas prie paskuti
nių laikų ir tautinių judėji 
mų, autorius toliau raš i: 
“Įvairūs tautiniai judėjimai

$12.00; Brockton, Mass. — 
$298.45.

{eigos Federacijos iždan. 
Philadelphijos visų trijų pa 
rapijų draugijų mokesčiai 
$19.00; Chicago Fed. 26 sk. 

šoma šią įstaigą remti, pla-Į $1.00; Chicago, 23 sk. $2.00; 
tinant jos knygas ir įsira- Chicago Fed. 19 sk. $5.00; 
šant rėmėjais. Pirmininkas Chicago, Bridgeporto L. G.
J. Laučka pranešė pakvie- f. ak. $1.00; New Yorko 
tęs jaunimo komisijon kun., Fed. apskr. dr-jos $25.00.
K. Vasį. kun. dr. J. Vašk$

■ius kainavo tik $2,289.28. 
Jeigu būta $502.50. Centro 
valdyba, išklausiusi rapor
to, nutarė, kiek tik leis są
lygos ilgiausia išlaikyti. Dėl 
to lietuvių visuomenė pra-

dr Galinį, RazvAdauską ir 
Pizniokaitę. Komisijos sąs
tatas užgirtas. Kad įamžin
ti a. a. kun. dr. J. Navicko 
atmintį, valdyba prašo lie
tuvių visuomenę būti duos 
nia velionies vardu įsteig
toms stipendijoms Mariana- 
polio Kolegijoj ir Marijonų 
seminarijoj. Federacijos 
kongreso nutarta šiemet ne
laikyti. Vietoj jo bus su
šauktas Federacijos Tary
bos suvažiavimas L. R. K.

Visi Federacijos apskri
čiai ir skyriai prašomi jau 
siųsti į centrą visų draugi
jų mokesčius Už 1942 me
tus. Centralinės organizaci
jos moka po $10.69 į me 
tus, lokalinės draugijos, kuo 
pos ir skyriai po $L00.

Apskričių Ir skyrių var
dai. Sekretorijatas maloniai 
prašo Federacijos skyrių ir 
apskričių prisiųsti savo val
dybų vardus, pavardes ir 
adresus. Valdybos yra pra-

S. A. seimo metu, būtent I šomos šį ir kitus sekretoria-
birželio 22 d., 8 vai. vaka- p0 PraneSimua

„ , „ . , „ . susirinkimuosere, Bond Hotel, Hartford, | v , .
prašome sekti

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

“Jeigu mes panagrinėsime 
siūlomus sprendimus... pa- Į 
stebėsime ...federalizmas ar 
tarpusavė priklausomybė Į 
veda prie mažųjų valstybių 
subordinacijos didžioj om

«•:torius randa, kad toji 
“siena” buvusi “nuosaiki it 
atitikusi realiai situacijai . 
Autorius taip pac sumini, 
kad ta “siena” niekada ne
buvusi Lietuvos pripažinta, 
bet esą negali būti jokios 
abejonės, kad Vilniaus sri
tyje gyventojų* dauguma ga-l 
lutinai norėjo palikti po Len 
kija”, ir jie lygiai kaip ir { 
lietuviai kentėję dėl stokos^ 
normalinių diplomatinių ir 
ekonominių'santykių. Sumi
nėtas 1938 m. ultimatumas 
Lietuvai, kuriame esą “Len
kija prašė tik diplomatinių 
santykių užmezgimo”. Taip 
pat suminėta “grynai len
kiško” Suvalkų trikampio 
inkorporacija į Vokietiją ir 
Vilniaus srities su visa Lie
tuvos Respublika sujungi
mas.

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio 
VALANDOS

IS STOTIES'
W. G. E. S.

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 
iki 9:15 vai. ryto.

Taipgi Pirmadieniais 
7-tą vai. vakare.

Išgirskite ‘ Vėliausias Žinias — 
Muziką — ir kitus Įdomius Pra
nešimus viršminėtu laiku.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

TI* vteaa pora akltj rmun rT- 
renltaul. Saugokit Jm įstodami 
Utotsamlnnott JM modarnUklauala 
metodą, kurie r*g*Hino moksiaa 

gali sutelkti.
M MOTAI PATYRIMO 

kurte

buvo netik antirusiški, bet 
nukreipti ir prieš lenkų kul- Mažųjų tautų ateitis
tūrinę įtaką.... Didelės lie
tuvių ir rutėnų (baltarusių) 
gyventojų masės, kurios po

dingą žinoti, kas yra vei
kiama skyriuose. Del to bent 
retkarčiais centrui būtų ma 
lonu išgirsti iš skyrių ir 
apskričių gyvenimo ir vei
kimo.

Londone išeinantis žurna
las “The Contemporary Re- 
view” 1942 metų sausio m. 
numeryje patalpino Emile

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

OPTOMETRISTAI
1801 8o. Ashland Avenne

Kampas 18-toa
telefonas OAMAL MM — Ohtoaaa 

OFISO F ALANTOS 
Kaadlen »:0» k m. Iki «.!• p. m. 

Tred. Ir ftedt: a. m. IU
T:«e n «.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Tetefenae: HEMLOCK 9201.

DR. A. W. PRUSIS

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IftTHtlNftJA 
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.

187 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, 11L 
Tel.: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
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. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. C. WIN5KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Road

Ofiso teL CANai 2345 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7094 So. Fairfield Avenne 

Res. teL: HEMloek SIM

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonaa: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Westera Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuoliU3vaLVak7Udl 
Nedžlilmla pagal atitarti.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa ir Rezidenoija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Westera Avė.

Tel. CANai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 v&l. kasdien 

Ofiso Tel.....................VIRginla 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

Krašte gynimo darbuose. 
Centras džiaugiasi, kad Fe
deracijos skyriai ir kitos 
katalikiškos draugijos taip 
uoliai dalyvauja krašto gy
nimo darbuose ir kad, cent
ro paraginti, minint Lietu
vos Nepriklausomybės die
ną — vasario 16-tą, aurin- 

j ko gausias aukas Amerikos 
Raudonam Kryžiui. Ypač 
džiugu, kad lietuvaitės taip 
uoliai dalyvauja A. R. K. 
veikloj ir - susiorganizuoja , 
atskirus A. R. Kryžiaus vie
netus. Tuos kilnius darbus 
tęskime ir toliau. Jie neša 
naudą ir Amerikai ir tiems

perskaityti idealams, už kuriuos Ame- 
Taip pat r^A kariauja. Amerikos lai 

Federacijos; mėjimas — yra visų tautų 
ir visu žmonių Laimėsimas.

Ofbo UL VIRginla 0036 
Roaidencijos UL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
«VbttfiHlSO HI EVfOiAdAG 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

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

ir pagal sutartį.
Sakmadiesiaia taipgi pūgai autartį. 

Res. telefonaa SEEley 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. 'Ashland Avė.
(2-troe luboa)

TaL MIDvray 2889 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vaL

Sekmad. nuo 10 iki 12 vnl. ryto.

Conn audrinkime P«i- įentro darbua Bpacldoje ' lr 
džiaugta, kad gerb. kunigai, ftpje jUO8 referuoti apskri- 
klebonai registruoja lieta- čių ir skyrių susirinkimuo- 
vius kareivius, įstojusius į se. Centrui įdomu ir nau

Leonardas Šimutis, 
A.L.R.K.F. sekretorius

Rea. 6968 So. Talman Aw.
Ras. T«L GROrehUl 9617 
Offloa UL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia sivutarus.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRiKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
NedCltomia pagal autartį.

Office UL YARda 4787 
Namų Ui. PROspect 1930 
TeL YARda 592L 
Rea.: K£Nwt>ed 5197.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

6924 So. Westeim Avė.
Chicago, III.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
huo 2:00 iki 5:00 vai. po piet lr

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais lr šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Rd.
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—b V. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TeL RSPublic 7868

TaL OANal 0257
Raa. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
RaaMenciJa: 6600 8o. Arteaiaa Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie! 

< iki 0 vai vakare

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

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rez. teL PLAza 8200
VAIANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYT0JA8 IR CHIRUROA8 
2500 West 63rd Street 

OFISO VAI^AN 1X18:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal nutartp 
Ofise telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRginta *423

I

TELEFONAI:
Office — HEMloek 6524 
Emergency — call ty!Dway 0001 
Rea. — HEMloek 1943.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 West 63rd Street

Rez. Ttel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzic 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nūn 2 Iki 4 poplst 

Nedėliomis Pagal Suaitarimą

Ofiso Ir Res. Tel. s LAFayettn 7920

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kandlen, Iakiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. poplbt Ir nuo 7 Iki 

8:3# vaj. vakarais. 
Rekm&dlentala pa«al sualtarliną.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
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LAIŠKAI IŠ ISLANDIJOS

KARŠTOJO VANDENS IR
ElEKTROS KARALYSTĖJE

Rašo Teodoras Bieliackinas

(Tęsinys)

Upelio krantuose pilna duo
bių pridengtų mediniais dan 
gčiais. Moterėlės pakelia 
dangčius ir ištraukia^ kiek
viena iš savo privačios duo
bės puodą su žemėje išvir
ta sriuba, mėsa ir žuvimi! 
šalia šios nemokamos “vir
tuvės” yra nemokama “ke
pykla” — karšto smėlio lau 
kas. Ten irgi gauname pa
matyti įdomių dalykų, štai 
prie smėlyno išdidžiai pri
joja ant nedidelio islandų 
veislės arkliuko jauna ūki
ninkaitė laikanti prieš save 
kibirą su tešla. Kibiras žlebt 
žlebteli ant žemes, po to 
strikt vikriai nušoksta pati 
raitelė ir ima paskubomis 
kasti smėlyje duobikę Įki
šusi tenai kibirą ir apkloju
si jį skudurais mergužėlė su 
pila smėlio krūvelę, kurią ji 
atžymi pagalėliais. Žymėti 
būtinas dalykas, nes tokių 
krūvelių čia daug. Kitą die
ną mergaitė vėl atjos čionai 
atsiimti duonelės puikiai iš
sikepusios požeminės ugnies 
kaitiname smėlyje. Pigu ir 
patogu! Pakeleivingi kar
tais naudojasi maistui ga
minti ne tik karšta žeme, 
bet dargi pačiomis versmė
mis, kaitindami jose kon
servus. Prieš kelis šimtme
čius kai Islandiją buvo už

metu savo išdaigomis. Mat, 
čia gali pamatyti keletą ne- 
dičkių geizeriukų, mušan
čių gana aukštai į viršų 
Nors jų išsiveržimai nė iš 
tolo neprilygsta Haukada- 
lio Geysir’io išsiveržimams 
bet užtai jie įvyksta dažnai. 
“Grytos” garuojantysis fon 
tanas pakyla iš akmenų 
krūvos kas dvi valandos bet 
veikia tik kelioliką sekundų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Arklienos mėsos 
krautuvės

Neseniai “Maisto” bendro
vės atidarytos Vilniuje ark
lienos krautuvės turinčios 
didelį pasisekimą. Ryšium 
su tuo “Maisto” bendrovė 
artimiausiu laiku nusista 
čiusi atidaryti dar visą ei
lę naujų arklienos krautu
vių įvairiose miesto dalyse.

Atbulos skaitlinės
Lietuvoje esąs rastas vie

no bolševikų politinio komi
saro raportas, kuriam jis

Yra čia ir dirbtinis geizeris, sako- kad šaki« aP3kri‘yj<
atsiradęs bekasant Sulinį. 11941 metų aausio 12 d- “rin?

kimuose” į S.S.S.R. aukščiau 
siąjį sovietą dalyvavo tik 
19 nuoš. turinčiųjų teisę 
balsuoti. Ta proga prisimin
tina, jog “rinkimų” komisi
ja skelbė, kad juose daly
vavę 91 nuoš., balsuotojų. 
Bet raportas parodo, kad 
nei teroru, nei antspaudų 
dėjimu ant pasų, nepavyko 
lietuvius priversti dalyvau
ti tuose “rinkimuose”, per 
kuriuos tebuvo leistas tik 
vienas kandidatų sąrašas, 
sudarytas bolševikų parti
jos centre.

Savininkas užmovė ant jo 
antvožą su užraktu ir pa
leidžia šį geizerį pagal no
rą savo svečiams “užbovy
ti” Hveragerdyje paleidžia 
šį geizerį pagal norą savo 
svečiams “užbovyti”. Hve
ragerdyje nereikia giliai 
kasti, kad prisikastum kar
stą, vandenį. Pats mačiau, 
kaip darbininkams begili- 
nant šalikelės griovius, štai 
ga pasirodė garai. Vietomis 
žemės pluta labai plona o 
po ja — kiaurynė pilna ver
dančio vandens. Automobi
liui bevažiuojant ten, žemė 
įtartinai dunda. Pluta ilgai 
niui vis eina plonyn, ir dėl 
to tai vienas, tai kitas ke
lias uždaromas viešajam ju 
dėjimui. Tai, žinoma, nela
bai patogu. Taip pat neper- 
patogiausia ir tai, kad čia 
trūksta — šalto vandens,
nes visi po žeme nutiestieji 

klupę nederlius ir ] vamzdžiai įSyla. galto vau-
dens gali pasigaminti šildy-sitaikydavo, kad žmones 

versmėse virėsi diržus ir 
puspadžius. — Karštosios 
versmės patarnauja be virė
jų ir kepėjų dar skalbė
joms, kurioms prie jų tikras •

damas karštąjį arba turi 
gabentis jo sau iš tolimų 
šulinių! šiaipjau žemė visur 
karšta, ir visur telkšo ver
dantieji klanai. Tai sudarorojus. Versmės teikia nau 

dos ne tik kūnui bet ir dva- ! savotišką vaizdą, nes 
šiai, linksmindamos
gerdžio gyventojus

Lapais, samanomis 
pataria dažyti

Lietuvos laikraščiuose už
tinkame pamokymus, kaip 

Mažyti naminius vilnonius i 
audeklus. Matomai, pirkti
nių dažų negalima gauti, nes 
patariama dažyti augaliniais , 
dažais: ąžuolų žievėmis, ber
žo lapais, įvairiomis sama
nomis ir t.t. Taip pat mie- ' 
lių negalima gauti, todėl 
šeimininkės pamokoms, kaip i 
mieles galima pasigaminti 
namie.

namą padegė, norėdami pa
slėpti šiurpųjį nusikaltimą. 
Plėšikai ligšiol dar nesusek
ti.

CLASSIFIED

Komunistu teroro 
atgarsiai

Pravieniškių priverčiamų
jų darbų stovykloje perei
tais metais bolševikų išžu
dyti politinių kalinių bei 
administracijos tarnautojų, 
iš viso 199 asmenų lavonai 
palaidoti netoli Pravieniš
kių. Pavasarį numatoma 
šiuos kapus aptverti gražia 
tvorele, papuošti atskirus 
kapus gėlėmis, pastatyti 
kryžius ir t.t.

STEFANIJA
SMARDA

(IH> tėvais l>upkl<-wh'z)

Mirė kovo 2 3 
2:55 vai. popiet.

d., 1942 m..

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės parap. 
Notėnų dvaro. Amerikoje išgy
veno 4 4 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Bruno ir marčia Lenų: 
tris dukteris. Ijtura ir žentų 
Miehael Lazuk. Estelle Ir žen
tų Walter Dorshų. Eve ir žen
tų Wllllnm Nevvton: 8 anū
kus: seserį Aleksandrų ir švo
gerį Jonų Jusklevvicz, ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6815 So. Emerald Avė., telefo
nas Aberdeen 2218. Laidotuvės 
Jvyks penkiadieni, kovo 27 d., 
1942 m. Lš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėta J švento J’.rgio 
pora p. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelų. Po pamaldų buų nuly
dėta } Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnus, Dukterys, 
Marti, Žentai, Sesuo ir Giminės.

Laid. direktorius: Ant. 
Phillips, tel. YARda 4908.

M.

— Per Kauno radiją kas
dien po kelis kartus rekla
muojama Vokietijos “darbo 
tarnyba” ir Lietuvos jauni
mas raginamas į ją įstoti.

gaus rankų darbu. O čia 
vanduo verda sau nuo ug
nies, kurią ne žmonės, yra 
užkūrę ir virė tokiuo pat 
būdu anksčiau negu pirmas 
protingas padaras įkėlė į 
šią salą savo koją. Karštųjų 
versmių laukai man visuo- 

|inet primena viename Dan
tės “Pragaro” tomelyje ma- 

■ tytasiąs iliustracijas. Iliū-
mes J ziją padidina sieros kvapas, 

Hvera-! šiaip ar taip, esame įpratę
poilsio J sieti vandens virimą su žmo

Naciai rekvizuoja 
vilnas

Vokietijos generalinio ko
misaro išleistas potvarkis, 
pagal kurį kiekvienas avių 
Laikytojas turi atiduoti į- 
staigoms tam tikrą vilnos, 
kiekį. Tiktai tuo atveju, jei
gu vilna bus atiduota, savi
ninkui bus duotas leidimas 
nusipirkti savo reikalams 
vilnonių drabužių.

A. +

besiskleidžiąs nuo versmių. 

(Bus daugiau)

Apiplėšė ir padegė
Vilniuje, Pylimo gatvėje 

45, praeiviai pastebėjo de
gantį namą. Žmonėms įsi
laužus į užsidegusį butą, ja
me rastas negyvas Antanas 
Stanulis. Kvota nustatė, kad 
bute būta plėšikų, kurie A. 
Stanulį nužudė, apiplėšė ir

ELZBIETA SARKAN
(Po 1 ovais N o. vi laite)

gyv.: 3405 Lituanica Avenue.
Persiskyrė su šuo pasauliu 

kovo 22 d., 1942 m.. 5:20 vai. 
ryto. sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Šaukėnų par., 
Likšelių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Victor; 3 dukteris, He
len Renner, žentų Peter, Lil- 
lian Mironas, žentų John, ir 
Jean Smialek, žentų William; 
3 sūnus, Edwarl, marčių Jen-' 
riie, Alfonse ir Harry; vienų 
anūkę; 3 brolius, Stanislovų ir 
Augustų Ir jų šeimas ir Jonų; 
seser} Lludvinų Baltutis ir šei
mų ir kitas gimines, draugus 
ir pažjstamus.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 25 d.. 8:00
vai. ryto Iš koplyčios J švento 
Jurgio par. bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionė“ stelų Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Elzbietos Sarkan 
gimines, draugai ir pažįstami 
ee>ate nuoišrdžiui kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame; Vyras. Duk
terys, Sūnal. žentai. Marčios, 
Broliai, Sesuo ir Gimines.

Tsvid. direktoriai Mažeika Ir 
Evanauskas, tel. Yards 1138-39.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP UASTKD — VYRAI

TOOL MAKERS
pilnai patyrę: prie: mjio” 

IR “EIXTURE” DARBU
10 melų patyrimo reikalaujama 

Turi turėti prirodymus pilietybės.
FOOTK BROS. OKA It A MACHINK CORP.

4545 So. Wealern Avenue

TI IIRF.T LATHE OPERATORIAI
Patyrę Ats'šoukiite po 7:30 vai. rv
to. — TUTH1LL PVM P CO., 930 E. 
95tli St., Chicago.

TOOL IR DIE PIRBftJAI — su "Job 
s'uop” patylimu, "iiijectlon” Ir “plag- 
tle mold” išdirbime. Aukščiausias už
mokė; tis. 100% hįational Defense".

PANNOS MFG. CO.
508 South Kolinar

TOOL, FIAT! RE, GAUGE MAKERS
A-l: aukščiausios algos mokamos ge
riems darbininkams.
PEERLESS TOOL & ENGINEERING 
CO., 1133 No. Kilbourn Avė.

BUSHELMEN
Laikinai darbas patyrusiems "bushel- 
men'”. Taipogi reikalingi proslntojai 
moterų "ready to wear” drabužių. 
Atsišaukite į Central employment o- 
fisų. ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. 
ryto iki pietų.

WIEBOLDT’S 
Asliland, Monroe Ir Ogden

REIKAI.INGI — “HORIZONTAL” 
Ir “VERTICAL BORING MILL” 
OPERATORTAI. Pastovūs darbai, 
gera užmokestis.
THE BEARDKLEY & PTPER CO. 

2541 No. Keeler Avė.

MAŠINISTAI
"Ali around" patyrimo: taipogi rei
kalingi: "REAMER" ir "CUTTER 

. GRINOERS". Nuo 50 iki 60 valandų
J .savaitę. Kiek metų amžiaus ne
svarbu.

8380 SOVTH CHICAGO AVENVE

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGOS — KIŠENIŲ SIU
VĖJOS. PAKRAŠČIU APSIVVTNfi- 
TOJOS ir “EITTERS,” audeklinių 
kotų.

ATKINS MFG. CO.
1250 W. Van Ilnri'ii St.

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

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

OPERATERKOS
Prie "single needle" mašinų, ir taip
gi OPERATERKOS prie guztkų Ir

’ guzikams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės į

SO21 NO. PILARKI ROAD

T R A D E SCHOOLS

DARBININKAI YRA REIKALINGI 
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS 

Prie Vlnoklų "Defenne** llurinj !
Vyrai tarp IR Ir 44 m aini. Išmokinti 

“w«*ldlnE. tool - <11 e, machinlnt. ncr*w ma- 
chlne. body and fender. auto. dleaol and 
avlation court rurtlon". lalmoklnklte vlan* 
Ii šių ava ibių amatų ienia prieinama kai
na per — Greer Practical Rhop Tralnlnfg 
Krclpkltėn prie M r. Herrera

GREER SHOP T RA 1 MINO 
SOS4 So. UalMLsh — Calumet 4600

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mflsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kal- 
navlmo sąrašo.
Prisiųskite piūklus paštu "parcel 
post".

38 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1897

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolpii 0488-9480

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo | ytršminėtas dar
bininkų pateškančias įstaigos tr t 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina Jums 
pranešti darbo virštnlnk&nM, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja tr kadangi lietuviai yra laikomi 
ankštoj vietoj kaipo geri Ir paged- 
dznaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbus paaiškėjant 
vlršmlnėtoms InCormacIJoms.

- GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

f^=

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH EAISFIELD AVENUE 

Tel. LAF.iyette 0727

(įsteigta 1889 m.).

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir ftefttadląnto rytala. 
I* Rtotlea WHIP (1620). au P ftaltimleru.

1!

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
9

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose I

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 netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tol 
jis bus bejėgis.

Nieks taip greit nedžiūs- 
•ta, kaip ašaros.

Dievas padeda tiems, ku
rie netingi dirbti.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

Moteris ir vyras apsvai
gina jauną ir seną.

Portugalų patarlė
Nepirk to, ko nereikia, 

nork ir pigiausiai gautum.

PRANEŠIMAS 1
Šiuomi noriu pranešti lie

tuviškajai visuomenei, kad 
jau dvejos savatės kaip ro
dau krutamus-kalbamus pa
veikslus apie Viešpaties Jė
zaus gyvenimą ir kančias, iš
vardinta “Karalius ant Ka
ralių”.

Gaila, kad mažai iš lietu
vių pasinaudojo šia istoriš
ka proga užsisakyti šių pa
veikslų rodymo pas juos. 
Dabar visos dienos ir vaka
rai yra užimti net iki Di- 
džojo Ketvirtadienio, bai. 2 
d., 1942. •

Taipgi noriu pranešti, jog 
trečiad., kovo 25 d., šie pa
veikslai bus rodomi Šv. Ka
zimiero parapijos salėj, Chi
cago Heights, IU., 7:30 vai. 
vak. Į šių paveikslų rody
mą kleb. kun. P. Katauskas 
ir filmininkas K. Aukškal
nis kviečia ne tik Chicago 
Heights lietuvius, bet ir iš 
Calumet City ir kitų arti
mesnių miestų. Šie paveiks
lai labai tinka Gavėnios lai- 

1 ku. Įžanga tiktai 25c.
K« Aukškalnis.

Moteries
klusnume.

laimė jos pa- 
Michelet

Niekuomet negali pats bū
ti laimingas, jei nebandys! 
daryti kitus laimingais.

PERSONALIZED MEMORIALS 
A t No Additional Gost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamber of Conaneroa.

MODERNI Išvidini PARODA: 
4585 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St. 
Tei. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Aeštad. ir Sekm. 9 iki 8 vai.

VISOSE MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

1848 West 481 h Street
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 West 28rd Plaee

Tel. CANaI 2515

42-44 Eaat lORth Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

Skyrių*: 710 Weat IRth Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4848 South Callfornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehiU 0142

8. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139t

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9881
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

£34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publrthed Daily. cxcept Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subseriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months —- $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Si* Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
sėdamos. _

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

įsidėmėtini žodžiai
Generolas DougLas MacArthur, vyriausias santarvi

ninkų armijų vadas Pacifiko vandenyne, atsilankęs į 
Australijos miestą Melbourne, pasakė trumpą, bet tik 
rai reikšmingą kalbą. Pažymėjo, kad generolas negali 
kažin ką padaryti iš nieko. Jo pasisekimas, ar nepasi
sekimas daugiausia pareisiąs nuo to, kiek santarvinin
kų vyriausybės pajėgs pristatyti jam karui reikalingos 
medžiagos. Jo pasitikėjimas jomis esąs didžiausias. Jis 
savo kariuomenę mėginsiąs laikyti geriausioje nuotai
koje.

Mes giliausia esame įsitikinę, kad gen. MacArthur 
nebus užviltas. Jei kas, tai Amerikos žmonės jo neuž 
vils. Jam nepritruks nei »vyrų, nei amunicijos. Reikia 
manyti, kad jei Prezidentas Rooseveltas jam įsakė pra
dėti ofensyvą; įsakė ne tuščiais žodžiais. Jis, kaip ir 
visa kiti, gerai žino, kad 4jP ‘geriausias ir gabiausias ka
ro vadas be pakrinkamo skaičiaus tinkamai paruoštų 
kareivių negali karo laimėti. Neužtenka nė kareivių. 
Jie turi turėti lėktuvų, tankų, šautuvų, šovinių ir vi
sokios kitokios karo medžiagos.

Prieš apie keturiasdešimts metų, kai prasidėjo rusų- 
japonų karas, Rusijos generolai juokus krėtė. Jie gy
rėsi priešą kepurėmis užmėtysią — “šapkami zakida- 
jem”. Jie nežinojo ką kalba. Jie nežinojo su kuo ka
riauja. Dėl to karą pralaimėjo ir tai labai negarbingai 
pralaimėjo.

Gen. MacArthur į karą su japonais rimtai žiūri. Jis 
juos pažįsta ir žino jų jėgas. Kad juos nugalėti reikia 
didelio įsitempimo ir karo fronte ir už fronto — dirb
tuvėse ir visur kitur. Gen. MacArthur žino ir tai, kad 
reikalą turima ne vien su japonais, bet ir su Vokieti
jos naciais ir Italijos fašistais.

Geriausias bus atsakymas į gen. MacArthur prašy 
mą — rūpestingesnis Jungt. Valstybių vyriausybės vei
kimais, darbininkų ir darbdavių glaudus vieningumas, 
didelė visuomenės talka, perkant U. S. bonus, ženklus, 
aukojant Amerikos Raudonajam Kryžiui.

Taigi, gen. MacArthur žodžiai yra įsidėmėtini visais 
atžvilgiais.

Planingiau ir vieningiau
Už poros savaičių bris rinkimai. Nominuosime kan

didatus į įvairias valdžios vietas. Rinkimai yra labai 
svarbūs ir mes tikrai nuoširdžiai galime džiaugtis tu 
rėdami progų rinktis kandidatus slaptu balsavimu. Šiais 
laikais yra tikrai didelė piliečiams privilegija, kokios 
nebeturi daugelis kitų pasaulio kraštų žmonės. Ir dėl 
to ta privilegija, tomis tebeturimomis teisėmis naudo
kimės. Nors tai bus tik nominacijų rinkimai, bet jie 
yra svarbūs ir būt gera, kad šiemet ypač didelis pilie
čių nuošimtis balsuotų.

Šie paraginimo žodžiai, žinoma, pasieks tik lietuvius 
piliečius, kurie ypač gausingai turėtų balsuoti ir pra 
Syti savo kaimynų ir pažįstamų kitataučių balsuoti ir 
neaplenkti lietuvių kandidatų.

Čia mes tą ir norime ypatingai stipriai pabrėžti.
Mūsų, lietuvių, Chicagoje, palyginus su kitomis tau

tinėmis grupėmis, nėra daug. Sakome, kad lietuvių 
čia gyvena apie šimtas tūkstančių. Ką tas skaičius 
reiškia mieste, kurs turi netoli keturis milijonus gy
ventojų. — nesunku yra įsivaizduoti. Tačiau, jei mies
to politiniame gyvenime dalyvautume ir planingai ir 
Vieningai, daug padarytume. Jei savo pačių balsais 
daug ką negalime atsverti, mūsų planingas ir vienin
gas veikimas patrauktų talkon kitus, nelietuvius. Ne 
kitaip, juk. ir politinio veikimo ekspertai airiai prasi
muša j viršūnes ir beveik visus didžiuosius Amerikos 
miestus valdo. Iš jų mes daug ką galime išmokti.

T’m būdu pasirūpinkime, kad ir patys daugiau veik 
tume priešrinkiminėj kampanijoj, ir kitus ragintume 
yęikti irx kiek tik kiekviena £0£uiia-

rizuokime kitataučių tarpe lietuvių kandidatų vardus. 
Tuo daug galėsime pasitarnauti saviškiams. Jau laikas 
mums platesniu užsimojimu dalyvauti šio krašto poli
tiniame gyvenime.

Didelė asmenybė
"Nepriklausoma Lietuva”, Kanados lietuvių laikraš

tis, vasario mėnesio laidoje plačiai rašo apie pulkinin
ką G. L. P. Grant-Suttie, Lietuvos generalinį konsulą 
Kanadoje. Straipsnyje “Didelė asmenybė” giliai verti
nama p. Grant-Suttie nuopelnai Kanados lietuviams ir 
Lietuvai. Ir šiuo metu jisai labai daug dirbąs Lietu
vos ir lietuvių gerovei. Tarp kitų dalykų rašoma:

“Kuo yra ši asmenybė mums Kanados lietuviams?
Jis yra mums nepavaduojamai brangus! Jeigu Jo kil
nios sielos nepažinčiau, bijočiau savo plunksna liesti 
Jo kaipo aukšto asmens vaidmenį, bet žinau, ant kiek 
mūsų Konsulas garbingas, toks pat ir kuklus.... Prie 
Jo ras paguodos nuliūdęs ir nusiminęs, jis užtars nu
skriaustą, sušelps pavargėlį. Jis tik ir ieško, kas ken
čia, kas alkanas, kas nuskuręs, nustumtas... Jis su
siranda vargšus, kad ir tamsiausiuose gyvenimo už
kampiuose — šelpia juos pinigais, literatūra ir rami
nančiais žodžiais. Išrūpina darbus, duoda savo reko
mendacijas, sutvarko dokumentus, dažnai nė padė
kos žodelio negaudamas.

Nekartą stebėjausi susirinkimuose jo kantrybe, 
šaltumu, išmintingais posakiais ir patarimais, tur
tingomis kultūra paremtomis kalbomis.

Tarpe prastų žmonelių — jis prastutis ir kuklus. 
Su kiekvienu pasišnekės su marga minia atsisės, už- 
kąs drauge menkutį užkandį, užsitrauks pypkutę, 
rimtai susikaupęs įsiskverbs į kiekvieno individo sie
lą, ir tada susimąstęs —apie kiekvieną šio to pa
klaus....

Nekartą mes Kanados lietuviai būtume pakrikę 
tarp savęs kaip sumaišytos gervės, bet mūsų Kon
sulas su atydumu kaip taikos angelas — visur tarp 
mūsų, ir su mumis.”

Reikia neužmiršti, kad p. Grant, Suttie ir Lietuvai 
ir lietuviams darbuojasi negaudamas iš niekur jokio 
atlyginimo. Ištikro, lietuviai turi gerbti tą didelę as
menybę ir būti jai dėkingais, žinant, kaip įtakingas 
jis yra ir Kanadoj ir .visur kitur, kiek daug ryšių turi 
s*u politinėmis, kultūrinėmis ir ekonominėmis sferomis, 
Lietuvos kovoms dėl nepriklausomybės p. Grant-Suttie 
yra nepaprastai reikalingas. Dėl to labai gera, kad mū
sų tautiečiai Kanadoje jį taip labai gerbia, giliai ver
tina ir yra nuoširdžiai jam dėkingi.

Paremkime gerą tikslą
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga stato lietuviams 

seneliams prieglaudą. Rūmai jau pastatyti. Reikia (įar 
vidų įrengti, visokius reikmenis įtaisyti. Dėl to Lab
darių Sąjunga kreipiasi į visuomenę, kad ji padėtų šį 
didįjį darbą baigti, kad kiek galima daugiau šiam tiks
lui aukotų. Juk čia yra mūsų visos visuomenės reika
las. Mes, dėl to, šiuomi ir raginame visus, kad į šį rei
kalą būtų daugiau dėmesio atkreipta, kad kiekvienas 
doras lietuvis savo dalimi prisidėti prie užbaigimo į- 
rengti tą įstaigą — senelių prieglaudą, kuri taip labai 
yra reikalinga.

Mirė laikraštininkas
Brooklyn, N. Y., lietuvių laikraščiai praneša, kad 

ten mirė senas lietuvis laikraštininkas Vincas Dauk- 
šys, sulaukęs 70 m. amžiaus. Vėlioms yra redagavęs 
laikraščius, išvertęs lietuvių kalbon keletą veikalų, da
lyvavęs lietuvių veikime. Ilgiausia jisai išdirbo Kilis 
Islande vertėju. Atliekamą laiką pašvęsdavęs numiz
matikai, filatelistikai ir paveikslų rinkiniui. Esąs su 
rinkęs gana daug senoviškų pinigų, pašto ženklų ir 
vertingesnių meno kūrinių.

Seimai
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj seimas šiemet 

bus birželio 22, 23, 24 ir 25 dienomis Hartford, Conn. 
SLA seimas bus savaitę vėliau — birželio 29 d. Pitta 
burgh. Pa. Federacijos kongreso šiemet nebus — tik 
tarybos suvažiavimas birželio 22 d. Lietuvos Vyčiai sei
muos rugpiūčio mėnesį, o Katalikų Studentų Sąjunga 
liepos mėn. L. D. S. seimas rudeniop, Moterų Sąjungos 
seimo nebus, Vargonininkų Sąjungos — vasarą.

• •' '■
Karo departamentas šiomis dienomis išleido visą ei

lę knygučių šiais klausimais: “The soldier and his 
recreation”, “The soldier and his health”, “The soldrer 
and his housekeeping”, “The soldier and his uniform”, 
“The soldier and his religion”, “The soldier and his 
food”, “Fit to fight and fit for life”,

• __
Lietuvai Gelbėti Fondo vajus dar tebeina. Kas dar 

neatidavė savo dalies tremtinių šelpimui, prašomi tai

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 24 d.).

Suomijai grąžinta laisvė. 
Naujoji Rusijos vyriausybė 
paskelbė parėdymą, kuriuo 
sugrąžinamos Suomijai vi
sos teisės, kokias ji turėjo 
prieš 1812 m. kuomet ją Ru
sija prijungė prie savo im
perijos.

Caras su cariene atskirti 
nuo pasaalfo.,.. Uždarius ca, 
rą ir carienę į Aleksandrov- 
sko rūmus, panaikinta vi
sos susisiekimo priemonės, 
kad buvusį Rusijos monar
chą visai izoliuoti nuo pa
saulio.

•

Planuoja paruošti 4,000 
lakinę..,. Jungtinės Valsty
bės ne juokais rengtasi ka- 
ran. Suplanuota gerai pa
ruošti karui keturis tūks
tančius lakūnų.

•

Rooseveltas pasirengęs 
karan..,. Pulk. T. Roosevelt, 
buvusia prezidentas, yra Vi
sai pasirengęs karan.f>,Jis- 
pasiryžęs vadovauti New 
Yorko gyventojų lėšomis 
planuojamai suorganizuoti 
100,000 vyrų armijai.

•

Iššaukia iš Amerikos Kap 
suką.... Rusijos lietuviai so
cialistai šaukia iš Amerikos 
Rusijon socialistų organo 
redaktorių Kapsuką. “Kiek 
žinoma, rusams revoliucija 
pasekmingai išėjo ir be Kap
sukų ir kitų jo plauko ‘drau
gų’. Caro autokrato Rusijoj 
jau nebėr, gyventojams su
teikta visuotinoji laisvė, po
litiškieji prasižengėliai pa- 
liuosuoti iš kalėjimų, duota 
laisvė spaudai, Rusiją Šian
dien jau valdo žmonių lais
vės šalininkai. Jei taip yra, 
tai kokiam gi tikslui Kap
sukas į Rusiją šaukiamas? 
Bene nr tik nesukelti kokią 
naają revoBnctją prieš da
bartinę tvarką.”

Po svietą pasidairius
Lietuva yra toks kraštas, 

kad be “rojų” negali apsei
ti. Nežiūrint, kaip ji tų “ro
jų” nenorėtų, prievarta, 
šautuvo buožėmis, ji pri
verčiama jais “džiaugtis”. 
Kai užplūdo žinomi balšavi- 
kiško rojaus specialistai, 
Stalino gengsteriai, tai pir
miausiai puolėsi patys vis
ką suėsti, gi ko nespėjo su
ėsti, tai siuntė savo pa
čioms, meilužėms į Rusiją.

Balšavikus išviję užplūdę 
naziai užvedę savo “rojų”. 
Kas kur liko nuo balšavikų, 
tai prūsiški šarančiai už
puolė.

Kaip dabar yra Lietuvoj, 
pasako “žemaičių žemės” 
jumoro skyriuje aprašymas 
pavadintas “Kooperatyve’ ’:

“Cukraus yra? — Nega
vom. Druskos turite? — Už- 
baigėm. Pipirų gal gausiu? 
— Neturim. Tai duosit man 
miltų. — Užhaigėm. O duo

imos gal galiu gauti? Dar,ne 
atvežė: Prašyčiau mielių
ketvirtį — Negavom. O pa
pirosu gausim? Nežinau. 
Gal kavos pokelį? Užbai- 
gėm. Prašyčiau bulvinių mil 
tų kisieliui. — Negavom. 
Tai acto bonkutę. — Užbai- 
gėm. Tai ką jūs, po velnių, 
turite? — Nieko...”

Perkūne dievaiti... muški 
gūdą (balšaviką) ir prūsoką 
(nazį), kaipo šunį rūdą!

Ir teismuose pasitaiko ne 
paprastų įvykių. Antai, 
Huntington, W. V., vienam 
teisme stojo kaltinamasis ir 
skundėjas. Išklausęs teisė
jas abi puses, kaltinamąjį 
paliuosavo, o skundėją nu
baudė dėlto, kad į teismą 
atėjo girtas.

Seniau žmonės pinigus slė 
pė cukraus induose, o da
bar apžiūri namus, kur pas 
lėpti bent keletą svarų cuk
raus.

Mainosi čėsai.

Kalbasi du farnaeriai. Vie 
nas sako:

— žinai, ką? Aš turiu ne- 
paprastą naujenybę.

— Kokią? — klausia ki
tas farmerys.

— Jautuką su dviem ko
jom...

— Tą 'haujieną aš jau se 
nai žinojau.

,-r Kaip tai?. 7^ .
- — JNugij jau kelintas mė
nuo, kai jis pradėjo atšilt n- 
kyti pas mano dukterį.

. Ii.. ... -L

Lai galva pradeda darbą 
pirma, negu rankos.

Atgailą darančios ašaros 
nuplauna kaltės dėmę.

Šnekasi du lietuviški bal
šavikai. Vienas klausia:

— Drauge, ištlumočyk 
man vieną rokundą. Girdė
jau, kad Browderis, mūsų 
kandidatas į prezidentus, sė 
di dželoj už pasporto nere- 
guleriškumą. Ką reiškia ne- 
reguleriškumas ?

— Kas tau sakė? — pa
klausė kitas.

— Niekas nesakė, ale aš 
skaičiau mūsų gazletoj. Jag
minas rašo.

— O, well, dabar supran
tu. žodžiai pasporto neregu- 
leriškumas Jagmino šnekoj 
kitų šnekose reiškia — pas
porto klastavimas.

VIENOS MERGAITES 
BIOGRAFIJA

Penkiolikos metų 
Jau romanus skaitė, 
Veidą pudravo, 
Plaukus dažnai raitė.

šešiolikos metų 
Cigaretus rūkė,
Ir riebių juokų 
Prie baro netrūko.

O kai sulaukė 
Septyniolikos metų 
Daugel turėjo 
DŽianų, Malkų, Matų. 

Aštuoniolikine •
Jau vedusi buvo 
Tokio pat amžiaus 
Jauni kui pakliuvo.

O kai 'jau šventė 
Devyniolikos metų, 
Vynu ant sprando 
Jau divorsą metė.

Po to vėl baru,
Alus ir degtinė.
Dabar jau tikra 
Paukštytė naktinė.

AVIACIJOS KOVOS RUSIJOJ
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Pranešimai skelbia apie dideles aviacijos kovas Rusijos fronte. Tiems prrarreš+mams

patvirtinti prisiųsta šia paveikslas, kuriame nacių orlaivis (dešinėj) krinta pašautas 
nisįj koyos orlaivio Ikairčjį), Kitas sunaikintas nacį orlaivis matosi žemėje,
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

| lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 

(Tęsinys)

Svečiai išėjo. Otmaras miega, vaikas irgi miega. Bet 
aš nemiegu. Aš klausausi kiekvieno garso, kiekvieno Šnab
ždesio. Kiemą loja šuo; gal jau mūsų ateina? Kamine 
staugia vėjas, j langus muša sušalęs sniegas. Oi, kokia 
kančia! Staiga ateina man galvon baisi mintis. Gal mums 
visai neduos nė sienos pasiekti, kokioje mažoje stotelėje 
te pėdsakų dingsime, kaip daugeliui kitų yra atsitikę? Jie 
nori mūsų mirties! Antroji mintis, kad mes kažkur už
sienyje sunkiausiose aplinkybėse turėsime pradėti kurtis 
iš naujo, pasirodo dar baisesnė. Bet reikia gyventi, gy
venti! Kur nors kažkokiame kampelyje, kad ir elgeta, bet 
gyventi! Dabar turiu tik vieną norą: kuo grei
čiaus ai iš Rusijos, nes šita amžina kančia ir 
baimė dėl suėmimo, baimė prieš kiekvieną šlamesį! Tik 
greičiau į užsienį, toliau nuo Rusijos su jos kalėjimais, su 
GPU, su nuolatiniais ir nesibaigiančiais sušaudymais... 
Mano meilė tėvynei dėl to nyksta, palieka tik GPU baimė; 
pradedu Rusijos neapkęsti, turiu tik vieną mintį; išva
žiuoti !!!

Einu į kabinetą ir sėduos prie rašomojo stalo. Ji3 
apkrautas popierių lakštaais, mažais ir dideliais, visi sis- 
tematingai supjaustyti lakšteliai, tai medžiaga mūsų 
veikalo, kurį turime išleisti po poros metų. Mes jo nebaig
sime, nes tuojau nebūsime Rusijoje ir iš viso ar mes gy
vensime.. O, verčiau negalvoti! Paimti rankraščių kartu 
negalime, nes jie stenografuoti, o tokių per sieną neišleis.

Tiek medžiagos perrašyti — negalimas daiktas. Pa
vartau lakštelius, ir vėl mane suspaudžia skausmas. Kas 
galėtų suprasti, ką reiškia nebaigti darbą keletos metų; 
ne tik veikalo negalėsime baigti, bet mums atimtas ir 
materijalinis pragyvenimo pamatas.

Ką dabar mes su juo pradėsime? Palikti? Pas ką? 
Padaryti kitą žmogų laimingu, jei toks ir atsirastų? Lie-

("Draugas" Acme telephoto*

Pirmasis Amerikos ekspedicinės kariuomenės Australijoje paveikslas, kuris pa
siųstas tiesiog iš Australijos Amerikon. Paveiksle Australijos karo ministeris F. M. 
Forde kalbasi su dviem amerikiečiais kariais savo vizito metu pas amerikiečius.

Sėkminga "Coffee 
party” davė $155.47
Raud. Kryžiaus Fondui♦

Dariaus-Girėno Auxiliary
Raud. Kryžiaus vienetas tu
rėjo smagią “coffee party”, 
kurią sumanios moterys, 
Agnės Balnius, komisijos 
pirmininkė, ir jos pagelbi- 
ninkės: Delanty ir Gaushas

$10.00 E. Rudauskai; po; 
$5.00: Peter Zapkus, F. Va-J 
siliauskas; po $2.00: Kikiai, I 
Helen Dapser, K. Kasper, J.} 
Ambrozaitis, P. Šimkus, S. 
Taylor; po $1.00: P. Salan
tas, J. Mickeliūnas, P. Dauš- 
vardis, B. Vagis, C. Maro 
zas, S. Kunze, J. Bagus, L. 
Rimkus, H. Leihtfield, E. 
Sippel, F. Srumba, A. Sei- 
butis, O. Yonaitis, Simasko, 
C. Yonaitis, L. Mason, V.

trumpu laiku surengė ir su-1 Green p Ba,njs g B,„u 
kviete arti dviejų šimtų sve 
čių.

ka tik viena išeitis: sudeginti, viską sudeginti... Varčiau

j lis. M. Andrushans, M. Pet- 
j ravičienė, M. Endzulis, A. 

Baigiant vakarieniauti,' Dulkinis, A. Juozaitis, J. Vi- 
Helen Kareivienė, pirminin-1 limas, P. Balčiūnas, H. Ka-

lapus, neskaitau, kaip galima skaityti medžiagą, kuri 
prieš penkerius metus buvo surinkta?

Kaip aš juos myliu! Čia yra mūsų ateitis, mūsų vei
kalas; dabai suprantu, kad tai buvo veltui. Aš suprantu, 
kad tai buvo veltui. Aš suprantu, kad būtinai reikia vis
ką sudeginti, nes jie gali tuojau ateiti ir, radę stenogra
tuotą medžiagą, mus suimtų, ir tada esame žuvę.

Ir taip sudeginau viską, ką taip mylėjau kaip savo 
gyvybę, kaip sielą: penkerių metų darbą, mūsų gyveni
mo veikalą.

. i kė Raud. Kryžiaus vieneto,' reiva, F. Wasilies, A. Ali-
J paaiškino tikslą ir ragine 
' visus prisidėti prie kilnaus 
dąrbo, kviety visus į talką.

Tarp garbės svečių buvo 
konsulas P. Daužvardis su

tore. Mums garbė buvo tu-
Ką pasakys Otmaras, kad sudeginau jo knygą? Ar rėti ją savo tarpe išgirsti 

nusigalės save, ar jis galės suprasti, kad tai buvo būtinai kalbą. Ištikrųjų, J. Dauž 
reikalinga? vardienė nuosekliai nupiešė

Nerandu sau vietos, vėl grįžtu į valgomąjį ir atsisė- Raud. Kryžiaus kilnumą. J. 
du tamsoje sofoje. Vaizduojuos, kaip mes važiuosime, — Mickeliūnas taipgi įspūdin- 
ilgas, ilgas begalinis ratų bildėjimas... Ir vėl kyla man
mintis: ar tikrai pasieksime sieną? O paskui ką me3 veik
sme, iš ko gyvensime? Bet ar ne vistiek, nors batus ži- mos 
binti, kad jie mus tik gyvus išleistų?

Ateina man galvon mintis, kad mūsų ištrėmimas ar 
nebus kieno kerštas.

Aš atsimenu vieną dieną prieš tris mėnesius, kai 
Otmaras pirmu kartu su GPU Susidūrė. Jis buvo univer
sitete, ir kaip visada aš ėjau jo pasitikti. Aš susitikau 
vieną studentę, kuri man sakė, kad Omaras telefonu bu 
vo iškviestas į GPU. Persigandusi nubėgau ten ir klau
siau drebančiu balsu prie durų sėdinčio kareivio, ar ma
no vyras yra viduje; aš sakiausi esanti studentė ir no 
rėčiau žinoti, ar jis ateis antrai paskaitai. Vyriškis ma
nimi patikėjo ir greitai telefonu paklausė, ar docentas 
Vagneris tuojau sugrįš. Jiš man pranešė, kad dr?uga6 
Vagneris negalįs dabar ateiti, nes dėl svarbių priežasčių 
turįs dar viršuje pasilikti. Išėjau iš GPU ir vaikščiojau 
gatvėje apie keturiasdešimta minučių, laukdama savo vy
ro. Pagaliau jis atėjo, valandą ėjome tylėdami vienas 
ralia antro, paskui aš paklausiau, kas ten atsitiko.

— Mane GPU įpareigojo, kad aš turįs jierrs suteikti 
slaptų žinių, kas kalbama universiteto personalo'

— Aš, suprantama, atsisakiau, bet aš turėjau pasi
rašyti, Vad apie tai niekam neprasitarsiu, kitaip aš būsiu 
sušaudytas.

Dabar atsimenu tai, ir mane nukrato šiurpulys. At
simenu Otmaro pasakojimą, kaip GPU valdininkas, lauk
damas Otmaro sutikimo, raudo ir raudo, paskui parau
dęs kaip vėžys, klausė, ar tai jo paskutinis žodse esąs, 
šiam atsisakius, jis griebė gabalėlį popieriau? ir privertė 
be žodžių pasirašyti, kad jis viską nutylės Kodėl jie tą- 
t y k j j išsirinko? Gal dėl to, kad jis, būdamas svetimšaliu, 
jie galvojo, lengvai galės išduoti savo draugus? O gal 
kad jį visi profesoriai garbingu, atviru žmogumi laikė, ir 
negalėjo jo taip greitai įtarti?

(Daugiau bus)

RADIO
Dainuos granudierių trio,
bus dramom,
patarimtA ir pranešimų

Radio klausytojai galės 
smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausant egu- 
liarės antradienio radio pro 
gramos, kuri bus šiandie 7 
valandą vakare iš stoties 
WGES. Šių programų leidi
mu rūpinas Peoples Furni- 
ture Co., 4183 Archer Avė. 
Šiandieninėje programoj da 
lyvaus harmoningas “Grana

P. Jančauakaitė, Rusiene 
Ačiū sodalietėms, kurios pa
tarnavo prie stalų. Ačiū Ju
cienei, Zdanavičiūtei ir Pet
raitytei už stambią auką ir 
visoms kitoms.

Frenkis Semetas, 
3336 S. Lituanica Avė.

Prašo pasimelsti
Marųuette Park. — A. a.

Marijonos Rajauskienės 9 
metų mirties sukakčiai pa
minėti kovo 28 d. velionės 
vyras A. Rajauskas daro

dierių” trio, “dėdė” Vaite- atminimą. Mišios šv. bus
kūnas ir kiti talentai. Ma
lonėkite nepamrišti pasi
klausyti. Rep. XXX

Padėka

Gimimo Panelės Šv. bažny^ 
čioje 7:45 vai. ryto. Giminių, 
draugų ir pažįstamų prašo
ma atsilankyti ir pasimels
ti.

Susirinkimai
North Side. — Federaci

jos skyriaus susirinkimas į- 
vyks šį vakarą, kovo 24 d. 
parapijos svetainėje. Kvie- Į 
čiame atsilankyti visus vie
tinių draugijų rinktus at
stovus, o jei nėra išrinktų 
atstovų, tai prašome drau 
gijo® valdybas atsilankyti. 
Turime pasitarti apie mūsų 
kolonijos veikimą ir kitais 
lietuviškais - katalikiškais 
reikalais. Susirinkimas pra
sidės 8 vai. vakare. Ir visi, 
kurie interesuojatės koloni
jos veikimu, atsilankykite. 
Jūsų balsas ir pritarimas 
mums yra labai reikalingas. 
Lauksime. Valdyba

Nuoširdus ačiū visoms, 
kurios darbavos mano ren
giamoj vakarienėj kun. J. 
Prunskiui pagerbti, kovo 14 
d. Prie biznio aš nieko ne
galėjau pagelbėti, dėlto vis
ką pavedžiau P. Staražins- 
kaitei ir Švarcaitei. Jos ap
siėmė ir viską kuo geriau
siai atliko, Džiugu buvo man 
matyti tiek daug svečių, at
silankiusių į vakarienę
kui vietos kunigams, taip

Nuliūdęs vyras, sūnūs 
dukterys, Rajauskai.

ir

Vyrai, Moterys! Seni, 40 
50, 60 m.! Pagyvenkite.’

Jtuiskftėa Ihmv JaunmRl, įtini smsr-
( kuino. Nekaltinkit save amžinas. kad 
, člatės ištdMėntę, nusidėvėję, suamukę. Tūks

tančiai stebint, k| blskiM paslsuiai kinti no 
su Oatrex padaro Jame yra abefni sttprv- 
lai dažnai reikalingi 4« m. •— kūnam* 
krtrfeni trūksta getežlen. kaklų phosphate, 

| Vitamino BĮ. 73 metų amžinos daktn- 
ras rafro: "Aš pa»s JI vartojau. Partekto ė* 

j puikina*’. Js:g>ki e speciali 25<* kieki# 
<>strex Tonic Tablete dėl suMpažirtlmo, 
MtnnUUn už tiktai 39e. Nenijausk susinu* 
kęs. sotins. Pfsrtėk Jaust in smarkėsls Ir 
Jaunesnis nuo šios pat dienos. Parsiduoda

pat svečiams kun. J. Danį- *''>••»* vni«in*«K>
kun. Liubauskiui

sot, C. Gaushas, S. Ralph, 
E. Brazauskas, R. Pasekei, 
Borokas, A. Shukis, J. Nq- 

vickas, G. Maruszka, E. Jas-' 
montienė, V. Jasmontas,'

žmona. J. Daužvardienė Rau Southerall, A. Mick, J. Or- 
donojo Kryžiaus centre už-l dinas, L. Yurka, R. Dokas, 
ima svarbią vietą, kaipo kai-' C. Dokas, A. Jurgaitienė, P 
bėtoja ir vienetų organiza-i Allsot.

gai kalbėjo ir gėrėjosi sky
riaus darbuote. Po progra- 

lošta “bingo”. Vakarą 
paįvairino Edvardas Bra
zauskas ir Ernest Beluns- 
kis akordinais.

Prie vakaro prisidėjo be 
veik visos vieneto narės, au 
kodamos valgius, už ką e- 
sam joms dėkingos. Sekan
tieji biznieriai aukojo: P 
Barskis, Cherry Brand Co., 
Archer Stoker Sales, Mr 
Speecher, Lewis Style Shop 
ir daug kitų.

Sekantieji aukojo Raud. 
Kryžiui per šį parengimą:

3=

Nuoširdžią padėką sakom 
visiems, kurie tik kokiu bu
di/ prisidėjo prie vakaro pa
sisekimo.

Garbė lietuviams, kurie 
kelia Lietuvos vardą ir dar
buojas šio krašto laimėji
mui, Viena iš plrmlninldų

SKAITYKITE ‘DRAUGĄ'

Litten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

f aaturing a Program af

YUGO5LAV FOUC MUSIC
Ettry Satnrday.l toŽP.M. *
STATION WH1P 

rtWa(e>BU>

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, ii

Visi
irbė-

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

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

Bridgeport. — Lietuvių 
Moterų Piliečių Lygos susi-! 
rinkimas įvyks kovo 25 d., 
Sandaros salėje, 840 W. 33 
St., 7:30 vai. vakare. Visos 
narės malonėkite atsilanky
ti ir atnešti po dovaną ren
giamai “bunco party” ba 
landžio 8 d. Atsiveskite ir 
nors po vieną narę.

Stella Wodman, rašt.

brauskui, 
ir kitiems, kurie paįvairino 
tą vakarą savo kalbomis. 
Labai buvo malonu matyti 
darbininkes, kuries ne tik 
nenuilstančiai darbavos pln- 
tindAmos tikietus, bet vaka
rienės rengime bėgiojo kai 
bitelės: M. Kariūnaitė, M.! 
Jeraminaitė, P. Garbužaitė, 
Šarkienė, A. Sadauskaitė,

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS
advokatas

centrinis oVisaS:
SUS SO. HALSTED 81. 

(Ltoturfij Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki »-»• 

▼ai. vak.
Tel. GALomet 8877 

IS4 NO. LA SALLE ST„ 
Itoem 2014 Tel. Stote 7ST2

Daugiau ašarų išverkia
ma teatruose, negu bažny
čiose.

r- -

MIZIROS INSTRUMENTŲ 
AUNrvnas ViviAvuiivJtei

e* »*
-ISAV a.i.vs.i sjr

LANKYTI | MCSŲ SPECIALI

Didelių barabanų. mažų Baraba
nų, "Tunable Tom Tome" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pedimai •Cynibolu" Ir 
'Cynibol Ho'deru" kur tik reika
lingi, "Mi-Bdy after beat Pėdais" 

.benams I? orkestroins, Trūbos, 
Clarlnetal, Sajtaphonai, Trombo
nai "Standard” Iftdlrbyečlų, Smal
kos, Onos, Strūntntal Basai, Oul- 
tarat. Banjos, strilnų, Ir "cases", 
"rnouth plecea", “mute reeds", Ir 
mnzikos stoviklfis. Pilnas pasi
rinkimas amulkoma siničėlų Ir 
"cases". Pataisome Ir atnaujina
me visokių įSdlrbysčiu phonogra- 
fus ar jų dallB.
A. B.C. DRUMMERS SERVICE 

011 Mazucll Street, Chicago^

wniK vi oin
IA*5 3T’' Mrret

741

\liA ANUO pHiriii h VH 
»■ * | poxx|p« t i Hb »

CONRAD
Fotografas

Studija ) rengta pir
ui oa rMlea ra mO- 
dernlMromla u ilki-

1 domia lt Hnllywood 
’ iriMomta. Darba.

Oarautuotaa

WHOLESAL£
FURNITURE

BRŪIER
DlNtMo ROOM s«re — PaR- 
LOR fiKTH — BEDROOM 8ET8 
— . AAJMO6 — HB-

AI£X ALESAUSKAS i SONS
FACTORY REPRESENT ATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 8051

420 W. 63rd Street

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA UttlCAOOS IR 

▲TYUNKAS LUCTUVMA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlia ir Smaginusia.
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — I 

SEKMADIENIAIS ] vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir SEftTAD. 7 v. V.'

WHFC-I45O kil.!

Muk
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VĖLIAUSIAS MacARTHIR PAVEIKSLASCHICAGOJE IR APYLINKĖSEJ •—

Chicago stovi
pirmoje vietoje
Chicago ir visa III. valstybė 

kandidatais į karo lakūnų 
mokyklų stovi pirmoje vieto 
je jau antrtrė mėn., nes Chi
caga ir III., valstybė dau
giausia pristato mokinių į 
karo lakūnų mokyklą 
Randolph Field, Tex.

Vasario mėnesį iš Illinois 
valstybės į Rartdolph Field, 
Tex., karo lakūnų mokyklą 
savanoriais įsirašė 65 moki
niai. Pusė jų yra buvę ko
kius trejus metus kolegijoje, 
o kiti jau turi laipsnius.

Jei lietuviai jaunuoliai no
rėtų stoti į karo lakūnų mo 
kyklą, tesikreipia į seną 
paštą (Chicagos vidurmies- 
ty), ten gaus platesnių 
formacijų.

in

, Tairų inspektorius 
išmestas iš vietos :

A. Lucal, Oak Park, Chi
cagoje, tairų ir batarėjų 
inspektorius, Leono Hender 
šono, administoriaus įsaky 
mu išmestas iš inspekto
riaus vietos. Tai pirmas 
Jungt. Amerikos Valstybių 
gyvenime atsitikimas.

A. Lucal kreipiasi pas sa
vo advokatą, kad sužinotų 
dėl karių priežasčių yra iš
mestas iš aukštų pareigų, j

John C. Weigel, regioną-1 
lis kainų tvarkytojas, parei
škęs jog A. Lucal prašalin
tas iš vietos todėl, kad ne
silaikė savo bizny nustaty 
tos tvarkos tairų paskirsty- 

I me ir atsisakė OPA inspek
toriui parodyti savo vedamų 
knygų.

Vėliausias gen. MacArthur paveikslas, kuris prisius 
tas per radio iš Australijos, kai generolą pasitiko tūks
tančiai australų.

STIPRINDAMI SAVO DVASINES PAJĖGAS 
PRISIDEDAM PRIE APSAUGOS - STRITCH
Sekmadienį įvykusiam ma

siniam Šv. Vardo draugijos 
susirinkime Chicagos arki
vyskupas Samuel A. Stritch

Chicaga atsižymi

Už žmogaus teises
Ponia Rooseveltienė pra

šo, kad visi lojalūs piliečiai 
būtų kantrūs, jei kartais 
jais karo laiku kaimynai ne
pasitikėtų ar įtarinėtų.

P-nia Rooseveltienė parei
škė, jei kas sutinka su viešu j 
saugumu, tai mes privalome 
kovoti už kiekvieno žmo
gaus feises. Įtarimai turi 
būti palikti valdininkų ran
kose. Atsiminkime, toliau 
pareiškė p. Rooseveltienė, 
kad mes negalime spręsti 
apie piliečio ar nepiliečio 
lojalumą iš pažvelgimo į jį, 
iš jo vardo, spalvos ar kal
bos.

Butų kainos kils
Mortgage Bankų sąjunga 

Amerikoje sako, kad šiais 
metais vienos ar dviejų šei
mų gyvenamųjų namų kai
nos kils apie dvidešimts du 
procentus.

Per 1941 metus Chica
goje įvyko tiek žmog žu- 
dysčių, kiek astuoniuose 
kituose Amerikos didmie 
sčiuose kartu sudėjus n 
daugiausia, n»*gu bet ku
riam kitam šio krašto 
šio krašto šiauriniam did- 
miestyj.

Nors 1941 metais buvo 
trim žmogžudystėm ma
žiau, negu 1940 metais, 
bet jų buvo daugiau, ne
gu Detroito, Bostono, Bu
ffalo, Indianapolio, Pitts- 
burgho ir Honolulu žmo
gžudystes sudėjus, šiuose 
astuoniuose miestuose 
žmogžudysčių buvo 223, 
o Chicagoje 228.

Taksy bylos
Cook apskrities taksų rin

kėjas — kolektorius John 
Toman jau dvi savaitės kaip 
siuntinėja taksų bylas ir 
praneša, kad pirma taksų 
dalis turi būti sumokėta ne 
vėliau gegužės 1 d. Po tos 
dienos reikės mokėti vienas 
procentas bausmės. Antra 
taksų dalis turi būti sumo
kėta ne vėliau rugsėjo 1 d.

Chicaga šauniai 
užsirekomendavo

Chicagoje aukų rinkimas 
Raudonajam Kryžiui davė 
labai gerus rezultatus, š. m. 
kovo 21 d. jau buvo žinoma, 
kad Chicagoje Raud. Kry
žiui surinkta $4,072,228, o 
buvo nustatyta surinkti 
$3,750,000, vadinasi pervir
šijo aštuoni procentai nus
tatytos -normos. Tai rodo, 
kad amerikiečiai supranta 
momento svarbą ir rimtai 
prisideda prie savo krašlo 
gynimo ir vargingesniųjų 
šelpimo.

G
hur ir ketverių metų sūnum Arthur po atvykimo į Mel 
bourne.

Pagrobė seifą
Trys ginkluoti vyrai atva

žiavo pavogtu karu į Mo
tors Ine. įstaigą Chicagoje 
8106 S. Halsted str. ir api
plėšė tos įstaigos reikalų 
vedėją — menedžerių L. 
Luke. Kad jis ginkluotiems 
vyrams pasakė, kad negalįs 

, atidaryti seifo, tai jie seifą 
! pagrobė ir įsidėjo į automo-

! . į
i Ntfįukaltėliai yra John ir 
; A. Jurkaitis, 709 W. Thirty- 

o ' trečias

pareiškė savo kalboje, jog 
stiprindami savo dvasines 
pajėgas “mes prisidedame 
prie išlaikymo tų dalykų, už 
kuriuos mes amerikiečiai 
kovome iki laimėjmo”.

Susirinkime, kuris įvyko 
Coliseume, dalyvavo apie 
100,000 Šv. Vardo draugijos 
narių.

Katalikų principai

Savo kalboje Arkivysku
pas trumpai apibrėžė Šv. 
Vardo draugijos tikslus ir 
principus, kurie pasak jo, 
yra “išsaugoti žmogaus tei
ses ir žmogaus žmoniškumą 
ir sudaryti tokias socialio 
gyvenimo sąlygas, kurios 
būtų paremtos krikščioniš
kumu”.

Pasak arkivyskupo, šiuo 
metu įvairiausi pasaulio ag
resoriai deda pastangas, 
kad nutildytų pasaulio sąži
nę. Jiems žmogaus teisės, 
bet koks padorumas ir so
cialinio gyvenimo sąlygos 
tėra tik žodžiai, panaudotini 
propagandai.
Nori 200,000 narių.

Šiuo metu Chicagos ai-ki- 
vyskupijoje norima sutrau
kti Šv. Vardo draugijon 
200,000 narių.

šiam masiniam draugi
jos susirinkime be arkiv. S. 
Stritch kalbėjo šv. Vardo 
draugijos kunigų komisijos 
pirmininkas .Mons. Daniel Z 
Byrnes, De Paul universite-

Antradienis, kovo 24, 1942

l/mu
X Ka# iš bridgeportiečių 

pametė raktus, tesikreipia 
adresu 836 W. 33 St. (1 mas 
aukštas).

X Pirmosios Pagalbos 
(First Aid) pamokos Auš
ros Vartų parapijos salėj, 
VVest Side, prasidės šį va
karą, kovo 24 d., lygiai 7 
vai. Instruktorius bus iš 
Amer. Raudonojo Kryžiaus.

X Kun. J. Dambrauskui, 
MIC., pagerbti suruoštam 
vakare praeitą sekmadienį 
publikos dalyvavo arti 400. 
Daug žmonių buvo ir iš ki
tų kolonijų.

X Šv. Jurgio parapijos 
Antifonalis choras, vedamas 
komp. A. Pociaus, praeitą 
sekmadienį J. Budriko radio 
valandoje šauniai pildė re
liginius kūrinius, veikalus 
iš meilės gyvenimo ir jumo
ristines dainas.

X Juozas ir Veronika Vil- 
čauskai, žymūs Springfield, 
III., l(i.znieria| ir politikoj 
veikėjai, praeitą savaitę vie
šėjo Chicagoj. J. Vilčauskas 
yra Aitutienės, Mazeliaus- 
kienės ir Lekienės sesers 
sūnus. •

X Viktoras Balanda, ži
nomas veikėjas, gavo žymią 
tarnybą iš Chicagos miesto 
vyriausybėj. Paskirtas “sta- 
tionary engineer” municipa-

Fourth st., 
Fitzgibbons 5443 
Halsted str.

R. 
South

jt° te 
Willi

teisių mokyklos dekanas teismo name, 4736 So.
žiliam F. Clarke ir kiti.

Miego proškos 
nuvarė į grabą

Gordon Mc Glashan, sep
tyniolikos metų jaunuolis, 
lankęs Lindblom High 
School, kuris buvo aukštes- 
noj klasėje, iš po nakties lo
voje rastas negyvas.

Tėvai, atvykusiai Engle- 
wood policijai ir gydytojui, 
pareiškė, kad vaikas prieš 
gulsiant buvo geroje nuotai
koje ir nieku būdu negalėjęs 
nusinuodyti. Greičiausiai 
jaunuoliui pakenkė miego 
proškos, milteliai.

Kas yra svetimšalis?
Clarence King, New Yor

ko CDVO egzekutyvinis di
rektorius pareiškė, kad šis 
karas vyksta ne tarp tautų, 
bet tarp dviejų priešingų ci
vilizacijų. Tie, kurie kovoja 
mūsų pusėj yra laisvos ša
lies žmonės. Mums yra tik 
tas svetimas žmogus, kuriam 
yra svetimi principai, kuriais 
Washingtonas gyveno ir už 
kuriuos Luicalnas mirė. 
Mums svetimšalis tėra tik 
tas, kuri savo gyvenime ir 
protavime yra svetimas 
tiems principams, kuriuos 
mes giname.

Didžiajam penktadienį 
teismas nedirbs

Chicagos bankai didž. 
penktadienį nedirbs

Kai kurie Chicagos ban
kai, taupymo ir skolinimo 
kasos yra nutarusios didžia- 

| jame penktadienį nedirbti.

X Lietuvos Vyčių choras 
apskrities Circuit I renkasi repeticijai šį vaka- 
teisėjai nubalsavo, i ® valandą į Lietuvių Au

ditoriją (3131 S. Halsted 
St.) ir laukia atvykstant 
naujų dainininkų.

Cook 
Courts
kad didžiajam penktadienį 
jų teismas nedirbs.

Cook apskrities Superior 
Courts nutars šią savaitę ar 
jis didž. penktadienį dirbs ar 
ne.

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

l"l)rtu|M" Acme teiephoto) 

Gen. MacArthur (viduryj) ir Įeit. gen. George Brett 
(dešinėj), kuris vadovauja Australijos ir Amerikos a- 
viacijai. Abu generolai susitiko Melbourne, kur jie pla
nuoja ofensyvą prieš japonus. (Radio-photo, Melbourne, 
Londonas, New Yorkas).

Prarado 8 pirštus, 
laimėjo $55,000

W. Daley, 1940 m. kovo 
6 d. Barrington, III., saugo
jo traukinį. Traukinys pra
dėjo eiti, jis mėgino įšokti į 
traukiniai, pateko po teki
niais ir nupiovė 8 pirštus.

W. Daley yra 41 metų 
amžiaus ir gyvena 6132 
Wellington, str., Chicagoje, 
III.

Nesenai Cook apskrities 
aukštasis teismas nuspren
dė, kad W. Daley Chicago 
and North Western Railroad 
turi sumokėti už nuplautus 
aštuonius pirštus $55,000.

Chicago 6,355 
naujų piliečiu

Chicagoje per š. m. sau
sio ir vasario mėnesius gavo 

, Jungtinių Amerikos Valsty
bių piletybę 6,355 įvairių 
tautybių žmones.

rr Pavogtas kūdikis• rr

12-fo Wardo Lietuviu 
Demokratu žinios

Brighton Park. — Kovo
20 d. 12-to Wardo Lietuvių 
Demokratų organizacijos 
valdyba sušaukė posėdį tei
sėjo Zūrio namuose. Susi
rinkimo tikslas buvo — iš
rinkti komisiją masiniam 
susirinkimui, kuris įvyks 
kovo 29 d. 2 valandą po 
pietų, Dariaus-Girėno salė
je. Išrinktoji komisija nu
tarė dar sykį susirinkti ko
vo 27 d., pirm. William Po
peli namuose, 8 vai. vak.,
kad sutvarkyti programą, l aiekiąs nominacijų demokra 
kuri susidės iš judamųjų pa- tų sąrašu.
veikslų, fakiro muzikos ir _ _
. . , i X B^n- J* Kazanauską, įl-dainų. Įžanga nemokama. , x. . , . , . ._ . , ............... gameti ir daug nusipelniusįRengimo komisijon įeina:

Halsted St.
X Šv. Petronėlės dr-ja 

Bridgeporte turėjo sėkmin
gą metinę vakarienę praė
jusį sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj.

X Alfonsas Rumšą rašo 
savo tėvams, 4509 So. Pau
lina St., kad jam gerai se
kasi Dėdės Šamo kariuome
nėj. Jis yra vienturtis Rum
šų sūnus.

X John A. Shulmistras, 
apdraudos brokeris, gyve
nąs 4016 Archer Ave., bū
simuose rinkimuose kandi
datuoja į atstovų butą (Re 
presentative i n Congress). 
Be teisėjo J. T. Zūrio, Shul 
mistras vienatinis lietuvis

North Side. — šy. Rožan
čiaus draugija rengia meti
nį vakarą. Bus atvaidinta 
tragedija "Pavogtas kūdi
kis”, trijuose aktuose. Vai
dinime dalyvaus 16 asmenų. 
Vakaras įvyks kovo 29 d. 
parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Ave. Pradžia 7:30 
vai. vak. V. Daugirdienė

teisėjas Zūris, Popeli, Ka
minskas, Aušra, Gurskis, 
Uždrovaitis, Krasauskas 
Bendiks, Ivanauskas, Lygos 
pirm. Kumskis, Juozaitis ii 
kiti.

Organizacija, kreipias į 
narius ir apylinkės lietuvius 
prašydama skaitlingai atsi 
lankyti: pasiklausyti įdo
mių kalbų reguliarės dem 
partijos kandidatų bei po 
litikų ir pamatyti įdomius 
paveikslus.

Kalbėtojais bus kandida 
tas į senatorius Raymond 
McKeonjgh. treasurer Victor 
Schlager, Boaard of Appeals, 
John Toman, majoras Kelly, 
Frank Zintak, Bryan Hart- 
nett ir kiti. Koresp. S. G.

lietuviams, Mutual Federa
lės bendrovės sekretorių, 
2201 West Cermak Rd., ne
tikėtai užpuolė galybės drau
gų ir sveikino vardadienio 
proga, linkėdami daug pa
našių vardinių praleisti ir 
taip ištikimai darbuotis lie
tuvių naudai.

X Bridgeporte. šv. Jurgio 
lietuvių parapijos srflėje, ko
vo 22 d. įvyko susirinkimas, 
kuriame kun. J. Prunskis 
kalbėjo apie Klaipėdos at- 
plėšimą nuo Lietuvos ir kun. 
dr. A. Deksnys apie katalikų 
organizacijas ir reikalą su- 
gyvinti jų veiklą šiais ne
ramiais laikais. Po prakal
bų Lietuvos gelbėjimo pro
pagandos reikalams surink
ta apie 40 dolerių aukų.


