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Pavasariui auštant, visas 
pasaulis įtemptai laukia di
delių karinių veikimų. Yra 
visokiausių spėliojimų. Bet 
visų sutariama, kad tikriau
sia ir didžiausia ofensyva 
prasidės rusų vokiečių fron
te. Tuo Hitleris bandys par- 
siklupdyti Staliną.

,..“and IBat goverament of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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NACIAI PLANUOJA PULTI ALASKA
Kai kuriems daik
tams nustatomos
kainos Į

WASHINGTON, kovo 24. 
—Office of Price Adminis- 
tration nustatė urmo ir 
smulkmeniško parda vimo 
kainas astuoniems svar-
biems daiktams, kurių ga- 

Kitos vokiečių ofensyvos myba suvaržyta ir kurių ne 
yra galimos per Ispaniją j visi, kas norėtų, gali pirkti. 
Gibraltarą, per Turkiją ir
per Egiptą j Suezą. Užsi 
menama, būk Hitleris ren 
giasi1* pulti Švediją.

Kol karinė ofensyva dar į 
neprasidėjo, tai prasidėjo 
diplomatinės ofensyvos. Ja
ponija žodžiais bombarduo- j 
ja Sovietų Rusiją. Kai An-1 
glijos vyriausybės atstovas 
Cripps atvyko j Indiją su 
pažadais laisvės už karinę

Šie daiktai yra: šaldytu
vai, rašomosios mašinėlės, 
vacuum valytojai, skalbimo 
mašinos, laidai, radijai, fo
nografai ir virimo ir šildy
mo pečiai. Kuone visų šių 
daiktų kainos nustatytos 
paskutiniais laikais buvu
sios.

Be to, cigarečių gaminto
jams leista didinti kainas

JAPONAI INTERNUOJAMI

(•‘Draugas" Acme telephoto)

Pirmieji japonai registruojasi jiems apgyvendinti paskirtose vietose, Manzanar, 
Owens Valley, Cal. Šiose stovyklose bus apgyvendinta 60,000 japonų, iškraustytų iš 
Los Angeles apylinkių.

. , .. už cigaretes, jei pasirodys,
paramą, tai Japonijos vy ... ., . 1Z*_ , . . kad tas yra reikalinga, kai;riausybė žada Indijai nepri
klausomybę.

reikės mokėti didesnius tak
sus. Tad reikia tikėtis didesr 
nių už cigaretes kainų.Netyli ir Kinijos vyriau

sybė. Ji paskelbė reikalavi
mą Amerikos ir Anglijos 
vyriausybėms išdirbti ■Pajdirba Afrįkoje 
cifiko Carterj panašų j 
“Atlantiko Čarterį.” Nauju 
čarteriu Amerika ir Anglija 
privalančios pripažinti ne-

Amerikiečiai

ASMARA, Eritrėja, kovo 
24.—Šimtai amerikiečių in
žinierių ir amatininkų ir

priklausomybes Indijai, tūkstančiai italų ir vietinių 
Prancūzijos Indo, k i n i j a i, darbininkų šioj iš italų at- 
Korėjai ir Filipinams. To- imtoj kolonijoj skubotai 
liau, Kinija reikalauja, kad gamina įvairiausius karo 
Japonija jai grąžintų For- reikmenim Visa ši kolonija 
mozos salą, Kvantungo pu-, keičiama didžiuoju sąjungi- 
siausalį ir Mandžūriją. : ninku arsenalu.

Dar kita diplomatinė ofen Karo darbams numatyta
šyva yra tai Hitlerio atsi-Į didelė programa. Darbų va- 
šaukimas į arabus, kad jie dovybė pažymi, kad tas yra 
sukiltų ir numestų anglų tik pradžia. Artimoj ateity 
globą. prasidės masinė gamyba.

• i Ašis turės susiimti galvą ir
Visose tose diplomatinėse be tolimesnio priešinimosi

ofensyvose veidmainy s t ė s pasiduoti—likviduoti karą. 
yra daugiau, negu kito ko. I
Visi kalba tik apie svetimasi MIDLAND, Texas.—Pra- 
nuodėmes. Kai Japonija kai- Į timų lėktuvas nukrito. Žuvo 
ba apie Indijos nepriklau- į du leitenantai ir du kadetai, 
eomybę, tai ji tyli apie Ko-! ---------
rėjos ir Filipinų nepriklau- tautų doros. Vienas keliau- 
somybę. Kai Hitleris kursto tojas vieno laukinio žmo- 
arabus sukilti ir nusikratyti gaus Afrikoj paklausė: “Ar
anglų, tai jis nei ištolo ne
nori, kad jo užkariautos 
tautos kiltų. Kai Anglija 
kalba apie atsteigimą Hit
lerio užkariautoms tautoms 
laisvės, tai ji nenori klausy
ti apie davimą laisvės ara
bams, Egiptui, nenori pasi
traukti iš šiaurinės Airijos. 
Kai Anglijos diplomatas

būtų gerai, jei tavo kaimy
nas pavogtų, tavo karvę?” 
Laukinis žmogus atsakė: 
“Negerai.” “O jei tu pavog
tum savo kaimyno karvę, 
ar būtų gerai?” “O tai būtų 
labai gerai,” sušuko lauki
nis žmogus. Palyginkime šių 
laikų diplomatinę dorą su 
šio laukinio žmogaus doros 
supratimu ir pamatysime

atkaklų
Gen. MacArthur pasiryžęs nugalėti 

priešą - japonus
Vyriausias sgjungininkų karo
pajėgų vadas sunkiai dirba

MELBOURNE, Australija, tis prieš svetimus kraštus 
kovo 24.—Vyriausias sąjun- Į ir vyrauti Azijos> Rytuose
ginių karo pajėgų vadas 
vakariniam Pacifike savo 
būklėje konferavo su karo 
korespondentais, kurių buvo 
daugiau kaip 50.

Tai gen. MacArthur. Jis 
pabrėžė, kad Australija tik
rai bus apginta ir Japonija 
nugalėta taip, kad ji ateity-

kaip jai tinkama.
Generolas pareiškė, kad

jis baigia studijuoti Austra
lijos apsaugos problemą. 
Tas yra nepaprastas ir sun
kus darbas. Tačiau jis ma
no greitu Laiku tinkamai 
apsidirbti. Po to konsoliduo
tomis karo pajėgomis bus

je negalėtų daugiau kesin-1 pradėta visų laukiamas ofen 
syvas prieš Japoniją, kuri, 
jo nomuone, bus suklupdy
ta.

Nuskandinta 6
japonų laivai

WASHINGTON, kovo 24. 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad U.S. submari
nai pagaliau įsiveržė į ja
ponų vandenis ir tenai pra
dėjo atakuoti ir skandinti 
japonų laivus.

Apturėtomis žiniomis, 
torpeduoti 6 japonų karo ir

Hitleris sutraukia daugiau 
kariuomenės sovietų frontan

Yra žinių, kad pusė milijono vyrų 
iš kitų frontų ištraukiama

LONDONAS, kovo 24.— 
Britų kariniai sluoksniai pa
reiškia, kad naciai su japo
nais planuoja atakuoti Alas
ką. Sakoma, kad jie turį su
darę ir atitinkamus planus. 
Tik bandys šiam žygiui pa
sirinkti patogų Laiką.

LONDONAS, kovo 24.— 
Anot žinių, Hitleris sutrau 
kia gausingą kariuomenę 
sovietų frontan. Siunčiamos 
atsargos. Daug kariuome
nės ištraukiama iš Balkanų 
ir kitų frontų. Pranešama, 
kad sovietų karo frontan

Paviršinius šio savo žygio apie pus5 .miliJono

planus vokiečiai su japonais nacių kariuomenės sutrau-
sudarę 1925 metais. Tas kiMia Ru8ijon prieS bolSe‘ 

vikų žieminį frontą.
Pranešta, centriniam so-

Cripps kalba apie suteikimą 
dominijos teisių Indijai, tai didelį panašumą, 
tuo pat laiku jis kalba ir ®
Anglijos vyriausybę ragina Bešališkumo ir teisingu- 
pripažinti Lietuvą, Latviją mo galime tikėtis tik Ameri- 
ir Estiją Raudonajai Rusi-Į kos vyriausybėje. K Amerika 
jai. Į buvo tokia Didžiojo karo

• metu, tokia ir dabar. Perei-
Iš viso matome, kad tikro to karo metu alijantai buvo 

pasiryžimo grąžinti laisvę dar galingi, todėl prez. Wil- 
visoms tautoms—didžioms šono punktai niekais buvo 
ir mažoms — kariaujančių palaikyti. Reikia tikėtis, kad 
tautų tarpe nėra Diplomati-, šiuo kartu su prez. Roose- 
ja dar tebesilaiko laukinių i velto planais kitaip atsitiks.

Ab

Švedų armija
mobilizuojama

LONDONAS, kovo 24.— 
Daily Express rašo, kad 
Švedija, prisidengdama ruo
šiamais manevrais šiauriuo
se, mobilizuoja visą turimą 
savo kariuomenę. Patirta, 
tas daroma atsižvelgus į 
gausihgą vokiečių kariuo
menės sutraukimą Pabalti
jo pakraščiais. Švedija mo- 
bilizuojasi patylomis. Pas
kutinės atsargos tarnybon 
bus pašauktos balandžio 9 
dieną.

Tonai muilo
pasiųsta Maskvai

WASHINGTON, kovo 24. 
— Amerikos Raudonasis 
Kryžius praneša, kad sov.

atlikta slapta. Planai žino
mi vardu “25 šiaiurrytai.” 
Hitleriui įsigalėjus Vokieti
joje ir naciams susibičiulia
vus su japonais, tie planai 
atnaujinti ir žymiai pra
plėsti. Ir šį kartą jau aiš
kiai nužymėta, kad J. A. 
Valstybės bus puolamos per 
Alaską.

Naciai ir japonai tuo su-

vietų fronte naciai jau didi
na kontratakas. Tas reiškia, 
kad jie, matyt, bando įsi
smaginti ir iš naujo susi
mesti prieš Maskvą.

Maskva tvirtina, kad rau
donoji armija visur stipriai 
laikosii ir nacių pastangos 
yra tuščios. Kai kuriose 
fronto dalyse raudonarmie-

metimu paskutiniais metais čiai vykdo sėkmingas kon-

Vadas užtikrina, kad Fili- Rusijai iš Amerikos pasiųs-
pinų salos taip pat bus at
kovotos.

Nacių lakūnai
atakavo Angliją

LONDONAS, kovo 24.

ta tonai įvairių rūšių muilo 
ir medikamentų.

Pasiųsta pusė milijono 
svarų skalbinio ir 225,000 
svarų toiletinio muilo.

nuodugniai išstudijavo Alas 
kos geografiją, geologiją, 
klimatą ir jūros vandens
sroves. ------- .... ■ -.

JC*'*' • *
Sovietai naikina

nacių lėtuvus
MASKVA, kovo 24.—So

vietų vyriausybė praneša, 
kad paskutinėmis devynio
mis dienomis visose karo 
fronto dalyse numušta ir su 
naikinta 278 nacių lėktuvai.

Anot raudonųjų, kai ku
riose dalyse šimtai nacių 
nukauta ir daug karo grobio 
paimta.

SANTIAGO, Čile. — Čia 
oficialiai paskelbta, kad res

tratakas. Daug vokiečių au
kaujama ir daug karo reik
menų naciams sunaikinama.

Japonai atakuoja
Corregidon

WASHINGTON, kovo 24. 
—Karo departamentas pra
neša, kad japonai bombar
duoja Corregidor tvirtovę 
ir amerikiečių pozicijas Ba
taan pusiasaly. Pranešta, 
kad iš pradžių apie 54 japo
nų bombonešiai atakavo 
tvirtovę ir pusiasalį. Ameri
kiečiai ir filipiniečiai, kaip 
paprastai, sėkmingai ginasi. 
Didelius nuostolius sukelia 
priešui.

BUENOS AIRES. —Mirė

Muilo prašė pati sovietų
vyriausybė. Ji sakė, kad 

Praeitą naktį nacių lakūnai j muiIa3 būtinai reikalinga8 
mėnesienoje atakavo Angli-| žmonžma Svarinti9 ir tuo

prekybiniai laivai. Iš jų trya I i09 pakrantes. Nardą lėktų- apsidrausti nuo įvai-
nuskandinti, o kiti sugadin-! va* pavartojo kulkosvai- epidemijų, 
ti džius. Tačiau naktį nebūta

Laivyno komunikate pažy 
mima, kad nuo karo pra
džios amerikiečiai ir auatra 
lai nuskandinę, arba suga
dinę 183 japonų įvairių rū
šių laivus.

Australija Amerikai
siūlo cukraus

CANBERRA, Australija, 
kovo 23. — Australijos vy
riausybė pranešė, kad ji tu
rinti didelį cukraus išteklių 
ir neturi kur jo eksportuoti.

Australija siūlo daug cuk
raus Amerikai—J. A. Vals
tybėms. Sako, tik reikia, 
kad Amerika parūpintų lai
vų cukraus parsivežimui.

kas šaudyti.
Londonui pranešta, kad 

orinėmis bombomis padary
ti dideli nuostoliai, nepai
sant atkaklaus britų prieš
lėktuvinių patrankų veiki
mo. Daug nacių orinių bom-

FALL RIVER, Mass. — 
Čia penkiose tekstilinėse, 
kuriose dirba apie 8,000 dar 
bininkų, apie 1,000 darbi
ninkų sukėlė streiką.

WASHINGTON. — Kon-
bų pataikyta stačiai jūron. [ grėsė iškelta reikalavimas

Priešas Burmoj
pažangiuoja

CHUNGKING, Kinija, ko
vo 24. — Čia pripažįstama, 
kad Burmoje japonai pažan 
giuoja. Gausinga japonų ko
lona visu smarkumu puolė 
kiniečių kariuomenės spar
ną ir tolokai jį atžėrė. Ki
niečiai Burmoje padeda bri
tams.

Mm

publikos prezidentu 1942— 1 buvęs Argentinos respubli- 
1948 metų terminui išrinkta ■ kos prezidentas Marcelo De 
Juan Antonio Rios. Alvear, 73 m. amžiaus.

CIO nusprendė nereikalauti 
karo metu didesnio atlyginimo

WASHINGTON, kovo 24. 
—Čia įvykęs nepaprastas 
CIO suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 600 delegatų 
buvo pasišovęs . reikalauti, 
kad darbininkams sekma
dieniais ir šventomis dieno-

traukti tieson karo profite- mis būtų mokamas už dar-
rininkus.

Katalikų priedermė 
remti ir platinti 
katalikišką spaudą.

BUY
UNITED STATES 

DCFENSE
BONDS

ANO
STAMPS
III IJ

bą dvigubas atlyginimas. 
CIO vadai tuo reikalu krei
pės pas karo gamybos di
rektorių Nelsoną ir j prezi
dentą Rooseveltą.

Pirmiausia Nelsonas ne
pripažino to reikalavimo, 

i Apie tai jau vakar buvo

“Su teisėmis ir privilegi
jomis visuomet yra susijusi 
atsakomybė. Sunkiomis ka
ro dienomis mes imame mo
kintis to, kas taikos laikais 
nepaisyta. Laisvė priklauso 
tik vyrams ir moterims, ku
rie yra to verti, kurie deda 
pastangas, kad tai visa iš 
laikyti ir, prireikus, ginti ir 
apsaugoti. Šiandie kaip tik 
ir yra tas laikas, kad reikia 
suburtomis pajėgomis tai 
visa apginti.”

Tad CIO suvažiavimas ir 
nusprendė nereikalaut jokio

pranešta. Paskiau prez. dvigubo atlyginimo sekma- 
Rooseveltas CIO vadams iŠ dieniais ir šventėmis už dar- 
aiškino dalykų stovį. Prezi- bą karo pramonėse. Ir nu- 
dentas tarp kitko pareiškė: 'sprendė nekelti streikų.
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MŪSŲ DIENOS IR DARBAI
Katalikai snaudžia j lej salėj ? buvo suruoštos 

prakalbos Amer. Raud. Kry- 
Baltiniore, Md. — Kovo 1 žiaus reikalais. Kalbėjo R. 

t. pavakare eidamas iš baž- K. atstovas Joseph X. Yaf- 
nyčios. sutinku ir užklau- fe, kun. J. Bagdonas, pulk. 
siau, kur einąs. “Nugi, ne- j K. Grinius, J. Tysliava, O- 
žinai, kad lietuvių salėje y- na Celedinienė, adv. K. Ce- 
ra koncertas, Rusija badau-1 ledinas ir kiti. Pastarasis 
ja, reikia gelbėt....” Nueinu perskaitė ir mūsų ištikimy 
į šermenis gero žmogaus; bes Amerikai rezoliuciją, 
žiūriu, komunistų laikraštis i kuri pasiųsta šio krašto vy- 
guli ant komodos. Nejauku riausybei.
pasidarė, kad mūsų katali-| Aukų Raud. Kryžiui šu
kų sielas rusai pavergė, pri
minus Lietuvos kančias, jie 
nutyli.

rinkta 152 dol. su centais. 
Amerikos Lietuvių Mote

rų Taryba Raudonojo Kry
Katalikai snaudžia už baž žiau naudai taiP Pat renSia 

nyčios sienų, komunistai Prara0» (card-bingo par 
žvejoja. Federacijos skyrius,'‘y> balandž‘° « d- Lietu- 
kaip koks žiburėlis nušvies- vil* R*aP“blikonų _ Klube, 
davęs Lietuvos meilės jaus- i 1218 Wallace St. Mūsų mo 
mus, dabar užgeso. Liet. Į terys šauniai darbuojasi, dėl

U. S. KAKIIOMENCS fkatvba

Devintosios pėstininkų divizijos kariai praktikuoja išsėdimą iš laivų atakoms. Šios teismas .
pratybos vyksta Fort Bragg, North Carolina.

katalikams lenda į akis rau
donos šviesos, komunistai 
dirba išsijuosę. Kovo 8 d. 
buvo kitos jų prakaltos, o 
mūsų buvusių veikėjų nega,- 
lima nė į kambarėlį supra
šyti kokiems pasitarimams. 
Užkalbinus tik ranka numo
ja, kad nėra laiko...

Baltimoriečiai serga snauj 
dūlio liga. Kas žadins pas 
mus katalikišką akciją? 
Šiandien mes tik verkiam 
su Jeremijum pranašu. J. K.

X “X6i pramo Lie,uvi« skerdynės
Červene

Pastaromis dienomis bu
vo parvykęs iš karinės tar
nybos pas savo motiną ir
brolį paviešėti Kazys Ciur-I ^poje^dieninis bolševi 
lionis. Kariuomenėje jis tar
nauja medikaliame korpu
se.

Kaip jau nekartą buvo 
rašyta, pirmomis karo Rytų

Mirė pedagogas 
A. Simutis

Panevėžio apskrities ligo
ninėje po sunkios ligos ir

kai išvežė iš Lietuvos ke
lias jų laikytų lietuvių po- 

1 litinių kalinių partijas, be'
1 pakeliui į Sovietų Rusiją

Prakalbos Raud. 
Kryžiaus reikalais

Philadelphia, Pa. — Ko
vo 22 d., “Lietuyių Muzika-

Draudžia klausytis 
užsienio radio !

i
— Gautas Vokietijos rei- 

I cho komisaro “Ostlande” į- 
eakymo tekstas, kuriuo drauj
džiama klausytis užsienio! 
radijų stočių. Įsakymas pa-į 

| sirašytas sausio 13 d. ir pa-!
1 skelbtas sausio 20 d. 1
1 Už šio įsakymo nepaisy 
mą gręsia sunkiųjų darbų,

į arba, lengvesniais atvejais, Į 
paprastas kalėjimas. Kas 

I tyčia platina svetimų sto- 
! čių skleidžiamas žinias “Ost
lande”, tai ypatingai sun 
kiais atvejais gali būti nu 

j teistas mirties bausme. Vi-
' sas šios rūšies bylas spren,
' džia vokiečių “ypatingasis

Net Vilnius vokiečiu 
pastatytas

“Deutsche Zeitung im Ost- 
land” atspausdino ilgą

Pagaliau, įsakyme pasa
kyta, kad galima klausytis 
tiktai “Ostlando”, Vokieti
jos, Lenkijos ir Čekijos sto
tis.

Kas kalvėje dirba, 
kalviu tampa.

tas

SUTAUPYK NUO $8 Iki $10!

JOh dabar Kalite pirkti vieno arba 
ilvluublnlo regėjimo aklinus. pritaikin
tus gražiu usl uoM*) frėmuoMu. uu aklų 
lšegzaiiimuviimu. vlakų |
už tiktai 
AIU’VVAY AKINIAI. v Imu 
Nu mažluu — nedaugiau . . $10.00 

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

230 S. Halsted St., prie Jaekson 
Tel.: MONroc 27S4. (steigta 1U11 
Atsineškite šį skelbimą Ir gausite 
dykai C. C. Eye Ulass Cleaning 

Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETR1STAS

Pritaikina akinius 
atsako minga! ui
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL KABIO PATAISYMO 

PAKAUKITE: 
YAKDS 80HJ1

operacijos mirė žymus pe- straiPsnj. aPie Vihlįau® Pe
dagogas Antanas Simutis. ®io straipsnio išeina.
Velionis gimė 1896 m. kad Vilnius buvo voki^čil* 
Skuodo valsčiuje, Kretingos I miestas! Pasak laikraščio, 
apskrityje. Baigęs Liepojos ‘kaip ir daugumas didžiųjų

Kovo 21 d. per lietuvių' Juo3 nužudė- Viena Politi-i gimnaziją, 1916 m. pradėjo miestl» Lenkijoje ir Lieta- 
radio programą, vedamą A. ni« kalinib «ruPė buv0 nu‘ mokytojauti pradžios mo- '“J1'’ taiP Vilnius, jeigu
Dziko, kalbėjo kun. J. Bag- 

I donas, Šv. Jurgio parapijos 
vikaras, ragindamas visus 
lietuvius būti taupiais, kad 
pagelbėjus Amerikai laimė 
ti karą. Ragino pirkti De 
fense Bonds ir Savings stam.
pas.

žudyta ties Červene, Godi- kykloje vėIiau mokSsi Kau. ir ne tiesioginiai įkurtas, tai 
joje. Dabar patirta, kad šios no universitete nepasitrau_ pastatytas buvo vokie-
crriinoa nnli+ini n i Irkliniai . . ... . Čiu” ( ’) P(kdamas ir nuo tiesioginio i *

, , . .. I čius vokiečiai Vilniuje do-darbo. Po to jis dirbo vidų- i J
, . -.k minavę (!). Laikraštis išskai-rineje mokykloje ir apie 15.... , čiuoja visą eilę pastatų, kurnėtų išbuvo pradžios mo- J * r **

kyklų inspektorium Telšiuo
se ir Panevėžyje.

grupes politiniai kaliniai ”'5 a7ntririin Į čių” (!). Per ištisus šimtme-
buvo išvežti iš Vilniaus ka
lėjimo. Pradėjus vežamą k a 
linių grupę supti vokiečių 
kariuomenei, lydintieji bol
ševikų komisarai įsakė vi
sus lietuvius kalinius nužu
dyti. Tai įvyko 60 kilomet.
rų nuo Minsko vietovėje, JyjJggo |ą|jy fealrOŽINIOS IŠ LIETUVOS
kurią rusai vadina Červene,

Diplomuoti teisininkai “ - S ™ ±77^ s,a,ulė,ės
PdSkllil ddYOkataiS laukas — Kaune, Zigmas, lietuviams kaliniams, jų tar-j Per dabartinį karą sude-

rie buvę pastatyti vokiečių 
kolonistų. Kilus dabartiniam 
karui, — Vilniuje gyvenę... 
1000 vokiečių!

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuvių laikraščiai skel
bia sąrašą diplomuotų teisi
ninkų, kurie paskirti advo
katais. Jonas čikštė-šikštė- 
įas paskirtas advokatų Vil

niuje, Jonas Stikliorius — 
Kaune, Aleksas Survila — 
Kaune, Leonas Kulikovskis

Gūra-Gurevičius — Kaune,! pe prof Ignui Končiui, vis S® J°s požemyje patalpin- 
Juozas Vitėnas — Šiauliuo- dėlto pavyko iš šių baisių los vadinamojo lėlių teatro
se, Jonas Damauskas — 
Kaune, Vyatautas Banaitis
— Kaune, Kostas-Valerijo- 
nas Klemčikas — Kaune, 
Andrius Keturakis — Kau
ne, Juozas Skorubskas —

3kerdynių išsigelbėti.

Nacių laikraščiai

statulėlės. Visos šios statu 
lėlės pavaizdavo Kristaus 
kančią. Nuo neatmenamų 
laikų, dar baudžiavos metu 
beveik iki pat Didžiojo ka
ro, Nemakščiuose šie vadi-

Kaune, Jurgis Gliaudis —
Vilniuje, Petras Sniuks- jKaune' Petraa Glemža . ~ 

Rokiškyje ir Alfonsas Žiur- 
lis — Kaune.

Visuose vokiečių kariuo
menės užimtuose kraštuose 
išeina po vieną vokiečių nimai buvo rengiami kiek-

ta — Kaune, Adomas Šy- 
deikis — Skuode, Juozas — 
Nerijus Bajerčius — Ku
dirkos Naumiestyje, Jonas 
Deksnys — Kaune, dr. La- 
das Natkevičius — Kaune, ! 
Antanas Butkus — Vilniuje, 
Jonas Šlepetys — Kaune, 
Jonas Žėruolis — Vilniuje, 
Jonas Plučas — Vilniuje, 
Tadas Petkevičius — Kau t
ne, Ona Puodžiūnienė-Janu- 
lionienė — Panevėžyje, Čes
lovas Butkys — Kaune, Jur-1 
gis Alekna — Panevėžyje, 
Kazys Mačiulis — Kaune, Į 
Zigmas Pivoriūnas — Kau-: 
nas — Kaune, Julius Gėla-! 
žius — Kaune, Gerardas 
Novickis — Kaune, Jonė 
Deveikytė — Kaune, Miką- Į 
lojus Bobrikas Kaune, Jo
nas Montvila — Kaune, Ju
lius Vasiliauskas — Kaune, 
Motiejus Vok’.aris — Kau
ne, Antanas Janušonis — 
Raseiniuose, Kazys Gudėnas 
— Kaune, Izidorius Kurkie- 
tis — Kaune, Kazimieras 
Truska — Kaune, Petras 
Puodžiūnas — Kaune, Va
lentinas Stakiskaitis — Ma
rijampolėje, Povilas Kesiū- 
nas, — Kaune, Pranas Sidzi-

Ava oNoa

AVO AVd 
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300,000 Klausosi!

dienraštį: Lietuvoje — Kau 
ener Zeitung” (kurio speci 
alinė laida leidžiama ir Vil
niuje pavadinimu “Wilnaer 
Zeitung”), Latvijoj — ‘Deut- 
sche Zeitung im Ostland’ ir 
Ukrainoje — “Deutsche Uk- 
raine Zeitung” (išeina Luc- 

; ke), “Revaler Zeitung” — 
i Estijoj.

vienų metų Didžiąją savai
tę. Kai kurios statulėlės bu
vo apie metrą ir daugiau 
aukščio ir meniniu atžvilgiu 
vertingos.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akiu gy
venimui. Saugokit jaa. lelattaml 
tftrkanmlnuoti jaa modarnUklanat* 
matoda. kuria >-«x*]lnio mokalaa 

rali aetelktl.
U MOTAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, karte pateliu* 
tLm aklo Kampinio.

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

OPTOMETRISTAI
1801 8o. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
relefonaa CANAL O&SS — Utaicaga 

OFISO FALANDO8 
Kaadlnn »-0ft a. m. Iki t.M p. m 

Treč Ir Sekt: »:S0 a. m. Iki 
»:M D m.

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,

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

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Bes, tel.: HEMlock 3150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: lIEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 1U S vaL Vak 7 Iki I 
Nedėlilmis pagal sutartį.

Tel. YARda 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. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Itezidenoija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Hestern Avė.

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

Ofiso Tel..................... VIRginia Ii

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Klausykis ir Tamsta!

ŠALT1MIERO
RADIO PROGRAMŲ
WIIIP — 10 vai. 1520 kil. — WIIIP

Ofise tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
SVOUnRlŲo UI EVfOlAaAf) 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Reg. 6958 So. Talman Av«.
R.es. Tel. OP.Ovehill 0611 
Office tel. HEMloCk 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtai!, ir Nedėliomis gn-ūtarus.
2423 VVest Marquette Rd.

Telefonas: IIEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal autartp
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas BEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. CHARLES SECAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Ghicago, Iii.

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994 

Rez. teL PLAsa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedelionus nuo 10 ik. 12 vai. dienų.

SU:.............................................................

• Kaimiečių Kapelija 
--------------------------------------- • Florutė (Lakštutė) Balsiutė.

• Baronas Burbulis ir Jo Frentas
______ _______ “Challia”.

Šaltimieras Radio * Liuliuojanči°8
b • Dingusių Asmenų Paieškojimas.

AuVCIfISOTS • Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas.

0912 So. Western Avė. P Ka1
• Pilietybės Pamokos.

Telephone: PROspect 4050
• Nasturtų Dainos.

“The Lithnanlan Hour”
• Lietuviškas “Barn Dance".

Daily — 10:00-11:00 A. M. e Jona8 pcrė<ina.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioinia pagal sutartį.

Office teL YARde 4787 
Namų tel. PROspect 1930 
Tel. YARds 5921.
Reg : HENwood 5107.

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
G63I S. Callfomia Avė.

Tel. KEPublic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

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

TELEFONAI:
Office — HKMlock 5524 
Emergency — call MII)way 0001 
Res. — MEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63rd Street

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANal 0257
Rei. tol.: PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidfincjja: 6600 8o. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki B vai. vakare

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

Rez. Tel. IAFayette 0094

DR. EMH.Y V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu NeAtailiepia — 
šauk KEDzie 2868 

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

NedėUomin Pagal Susitarimą

Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kaudien, Iškirlant Sekmadieniu*. —
nuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki 

8; 3# vai. vakarais. 
Rokmadlenlsls pagal auattarimą

SKAITYKITE “DIiAUG£"
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LAIŠKAI IŠ ISLANDIJOS

KARŠTOJO VANDENS IR
ELEKTROS KARALYSTĖJE

Rašo Teodoras Bieliackinas

(Tęsinys)

Versmių laukai yra is
landų ekskursantų pamėgta 
vieta. Šio savotiško gamtos 
reiškinio pasižiūrėti atke
liauja nemaža ir svetimša-1 
lių turistų. Prieš keleris me' 
tus Hveragerdyje buvo atsi
lankiusi kažin kokia užsie
niečių ekskursija. Tarp eks
kursantų pasitaikė smalsi 
ponia savo nelabai išmintin
gais klausimais iki gyvo 
kaulo įkyrėjusi vadovui. Pa
mačiusi tokį kunkuliuojantį 
klaną, turistė paklausė, ar 
jis užšąląs žiemą. —Žinoma
— atsakė vadovas — tik 
ledas čia būna toks plonas, 
kad pasitaiko nelaimių. An
tai, pernai viena moteris, 
eidama per šį ledą įlūžo ir 
nusiplikino sau kojas ver
dančiame vandenyje! — 
Vargšelė — atsiduso ponia
— ir negreit tesuprato, ko 
visi pradėjo juoktis. Iš tik
rųjų neužšalą nė drungni 
maudymosi baseinai, kurių 
Islandijoje devynios galy
bės. Jų yra ne tik miestuose, 
bet dargi kai kuriuose ūkiuo 
se. Miestų baseinai gana to
buli. Ūkiuose tai paprastos 
kūdros, į kurias grioveliais 
bėga karštas ir šaltas van
duo. Užkasant tai vieną tai 
kitą griovelį galima tokiose 
kūdrose reguliuoti vandens 
temperatūrą pagal norą ne
lyginant vonioje! Šitokiuose 
baseiniuose maudomasi ne 
tik vasarą, bet ir žiemą, nes 
karšti garai sušildo orą vir 
šum vandens ir paverčia 
krentantį sniegą drungnu 
lietumi. Vieną speiguotą žie 
mos dieną, stovėdamas kiek 
atokiau ir fotografuodamas

. besimaudančiuosius ko nenu

šalau pirštų, o tuo tarpu 
plaukikai puškinosi vandeny 
je lyg tai būtų ne Islandijos 
sausis, o Lietuvos birželis. 
Netoliese padžiauti maudy
mosi kostiumai buvo sušalę 
į ragą: apie keturiasrešimt 
kilometrų nuo Hveragerdžio 
yra ežeras, kurio tik dalis už 
šala. Ten, kur į ežerą subėga 
karštųjų versmių srovė, van 
duo visuomet būna šiltas. 
Ežero krante stovi mokykla. 
Mokiniai dažnai čiuožia užša 
lusiame plote. Nusibodus 
čiuožti nusirengiama ir mau 
domasi čia pat, šalia čiuožyk 
los! Beje, šios mokyklos rū
mai įdomūs tuo, kad jų stoge 
nėra nė vieno dūmtraukio. O 
tuo tarpu rūmai ne tokie jau 
maži — trijų aukštų. Dūm
traukių nereikia, nes juk 
anot tos patarlės “nebūna 
dūmų be ugnies”, o šioje — 
Laugarvatno — mokykloje į 
ugnį žiūrima kaip į pasenusį 
dalyką. Požeminis vanduo 
šildo kambarius, požeminis 
vanduo bėga vamzdžiais, ku 
rie gyvatėmis rangosi virtu
vėje aplink katilus mėsai 
virti. Mokyklos rūsyje yra 
moderniausias šiltas plau
kiojimo baseinas, kurio ga
lėtų pavydėti ne vienas did
miestis svetur. Viršum vie
nos versmės stovi pirtis. Ga 
rai veržiasi pro jos grindis 
ir mokiniai gali čia atspėja
mu laiku prakaituoti kiek 
tinkami. Kas nori, “volioja
si” karštame smėlyje. Ko ne 
gali atlikti čia požeminė ug 
nis, atlieka elektra, kurios 
parūpina srauniame upelyje 

' įtaisytoji turbina. Elektra 
ir karštasis vanduo yra Is- 

ilandijos ateitis. Valstybės 
sostinė — Reykjavikas —

D B A IX 0 A B

SPAUDOS APŽVALGA
(Nr. 4 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y., 1942 m. kovo 16 d./

tikinusi, kad tautos turi tei 
sę pačios tvarkyti savo rei 
kalus, remia šitą vyriausy
bės pažiūrą.”

Demokratijų principai 
negali būti laužomi

“The New York Times” 
kovo 16 dienos laidoje pra 
neša, kad Londone išeinan
tis lenkų socialistų laikraš
tis “Robotnik Polski”, ra
šydamas apie dabar vyks
tančias derybas, kurių re
zultate ministras pirminin
kas Sikorskis turėjo vykti 
į Jungtines Amerikos Val
stybes. tarp kitko sako:

“Bet koks didžiųjų val
stybių mėginimas nustaty
ti naujas strategines sie
nas, bet koks nutarimas, pa
darytas stiprių, gerai gink
luotų šalių, liečiantis pa
vergtų tautų likimą, bet 
koks mėginimas pateisinti 
arba užgirti užpuolimą ir 
vienpusius įjungimo veiks
mus turi būti vertinamas 
kaipo skandalingas kariau
jančių demokratijų idealo- 
gijos laužymas.

“Nežiūrint į karinę padė
tį, ir net dar mažiau, kai 
prieš akis stovi sunkumai, 
sąjungininkai neturėtų nu
klysti nuo savo principų, 
kurie yra nemažiau svarbūs 
ginklai už kanuoles bei tan
kus.”

“Dūmų Įlanka” — pavadin
toji taip, kaip jau minėjau 
ankstybesniame laiške, dėl 
versmių garų, kurie pirmie
siems imigrantams atrodė 
dūmais, greit nusivalys nuo 
tikrų anglies dūmų: gatvės 
kniste išknisinėtos grioviais 
ir laukiama tik vamdžių kar 
štam vandeniui cirkuliuoti, 
kurių pristatymas dėl karo 
susitrukdė. Lietuviams gal 
įdomu būtų žinoti, kad šiuos 
darbus atlieka viena didelė 
danų firma savo laiku nu 
tiesusi ir mūsų Lietuvoje ne 
maža tiltų ir bėgių. Kai šiais 
vamzdžiais pasipils verdan
tysis versmių vanduo, islan

Už Baltijos tautų laisvę

Lietuvos Nepriklausomy 
bės sukaktuvių proga Va-' 
šingtone “Evening Star” ve , 
damajame vasario 17 d. pa
reiškė tarp kitko ir šiuos 
drąsinančius žodžius:

“...Sukaktuvių minėjimas 
(Lietuvos) liudija moralinio 
tikslo tvirtumą, ant kurio 
remiasi Atlanto čarteris, ši
tas kilnus dokumentas, sto- J 
jantis už laisvę valstybių, 
kurios dingo šio didelio ka
ro gerklėje.

“Lietuva ir jos kaimynai 
Latvija ir Estija sudaro 
savotišką problemą, nes jos 
savo laisvę prarado ne Vo
kietijai, bet Rusijai,- kuri 
prijungė jas 1940 metais. 
Rusija dabar yra mūsų tal
kininkė. Bet Amerikos vy
riausybė jau prieš aštuonio
lika mėnesių tvirtai ir įsak 
miai pareiškė savo nusista
tymą, kad Baltijos valsty
bių nepriklausomybės pra
radimas buvo nelegalus ir 
todėl atsisakė pripažinti bet 
kokį jų suvereniteto pakei
timą. Amerikos vyriausybė 
tebesilaiko šitos pažiūros, 
ir Amerikos visuomenė, 
trokšdama teisėtumo ir įsi

dams nebereikės anglies. 
(Tai ypač praverstų dabar 
kai transporto sąlygos taip 
smarkiai pasunkėjo. Karo 
pradžioje net buvę kilę su
manymų šildyti centrinio 
šildymo katilus elektra. 
Elektros čia tiek ir tiek pa
gamina galingieji kriokliai. 
Vis dėlto karštas vanduo pa 
togesnis. Kai kurie Reykjavi 
ko kvartalai jau yra įsive
dę tokį “centrinį šildymą”. 
Kaip tik vakar atsilankiau 
pas pažįstamus, kurie gyve
na tokiame kvartale. Už lan 
gų staugė žvarbus šiaurys, 
bet viduje buvo jauku ir 
šilta. Mus šildė pati, islan
dų žemelė savo sultimis.

STEFANIJA
SMARDACK

(po tėvais l>«pkicwk*z)

Mirė kovo 23 d., 1942 m.,
2:55 vai. popiet.

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

Paliko dideliame nultūdnne: 
sūnų Bruno Ir marčia Lenų; 
tris dukteris, l-aurų ir žentų 
Michael Lazuk, Estel'e i.r žen
tų. Walter Dorshą. Eve ir žen
tą. William Newton; 8 anū
kus: sesorj Aleksandrą ir švo- 
gerj Joną Jusklewicz, ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6815 So. Emerald Avė., telefo
nai Aberdeen 2218. Laidotuvės 
Jvyks penktadlen), kovo 27 d., 
1942 m. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėta J švento J-.ręio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta i Šv. Kazimiero kapims.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstamue 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sūnus, Dukterys, 
Atarti, Žemiai, Sesuo ir Giminės.

Lald. direktorius: Ant. M. 
Phillips, tel. YARds 4908.

A. + A.
ELZBIETA SARKAN

(Po tėvais No v'laitė) 
gyv.: 3405 I.ilųjniea 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., 
Llkšelių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Victor; 3 dukteris, He
len Renner, žentą Peter, Lll- 
lian Mironas, žentą John, ir 
Jean Smlalek, žentą William; 
3 sūnus, Edwarl, marčią Jen- 
nie, Alfonse ir Harry: vieną 
anūkę; 3 brolius, Stani: lovą ir 
Augustą tr Jų šeimas ir Joną; 
seserj Liudvlną Baltutis ir šei
mą ir kitas gimines, draugus 
ir pažjstamus.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj. 3319 Litu
anica Avė. laidotuvės jvyks 
šiandien, kovo 25-tą d, 8:00 
vai. ryto iš koplyčios J švento 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionė", sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta Į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Elzbietos Sarkan 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelktt 
jai paskutini patarnavimą lr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame; Vyras. Duk
terys, Sūnai, Žentai, Marčios, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

I^tld. direktoriai Mažeika ir 
Evanauskas, tel. Yards 1138-39.

Ne visi vagys, kuriuos 
šur.es loja.

Lietuvių priežodis
Kas kasa dorovei kapą, tą 

tamsybių angelas apdova
nos.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGO8 IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

1646 WMt 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI
2814 VVest 28rd Place

Tel. CANaI 2515

42-44 Esat 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyriau: 710 VVest IRth Street 
Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVIČIUS
4848 Sonth California Avenae

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lltnanlca Avenae 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKU8
1410 Sonth 50th Avenae

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth VVeotem Avenne
Tel. GROvehill 0142

8. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PTJLIman 9661

•a. te d '' nr
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“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKAIJNfll DARBININKAI
HEI.P UANTED VYRAI

TFRRF.T LATHE OPERATORIAI
Patyrę Ats'šiinklile no 7:30 vai. rv- 
to — TVTH1LL P( MP CO., 939 E. 
95th St., Chieago.

TOOL IB DIE DIRBĖJAI — su "job 
sbopv patyrimu, 'Injeetion” ir "plas- 
tie mold” Išdirbime. Aukščiausias už
mokestis. ]00% National Defense".

I’ANNOS MFG. CO.
50H South Kolniar

MAŠINISTAI
"Ali aronnd” patvrirno: taipogi rei
kalingi: “REAMER” tr •'CTTTTER 
GRJNDERS” Nuo 50 Iki 60 valandų 
J suvaltę. Klek metų amžiaus ne
svari), i.

S3f» SOUTH CHICAGO. AVFlNFt

WANTED —. MOTERYS

OPERATERKOS
Patyrusios prie '‘singlo needle" mftH- 
nų — siūti vaikučiams SąUlrpUl liū
tukus. : •

512 SO. AVELI,S ST. (2n<l Fl.)

ir

f

OPERATERKOS 
Prie "single needle” mašinų, lr taip
gi (JPEjblTERKOS jprlg guzlku ir 

:an*lskylučių sifivfįėjlmo. TUf- 
fertsios atsišaukite. PagtĮkas 
Kreipkitės j T;

1 NO. PI'LASKI ROAD'

LrVsios. dirbti pilną lai- 
ĄR LAIKINAI !
tfENAVAY DRVG CO. (Office) 

04 South AVahasli Avė. (5th Fl.)

■'t1-,—--------- -------------
Niekuomet negali pats bū

ti laimingas, jei nebandysi 
daryti kitus laimingais.

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
Kur kas yra geriau turėti 

išmintį, negu auksą.

Saliamonas

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescrlptlon called 
Mendseo, thoussndj now pslliste terrible n- 
currlng attaeks of choklng. gasping, cough
ing, wneetlng Bronchial Asthma by helplng 
nature remove thlck ezceas mucus. Ko <

ths full cost unitu you srs completely Mt- 
Isfled. Tou have everything to galn and 
nothing to lose under this poaltlve money 
back guarantee so get Mendaco from your___ gui_______
druggist today for only 60c. e

TRADE S C H O O L 8

£

DARBININKAI ARA REIKALINGI 
VZDIRBTI DIDFI.ES ALGAS 

Prie Vlaoklą •'lietmsr” liurbi, t
Vyrui taip 18 Ir 44 m »nif Išmokinti 

tool - <11*. vnachlnlRt. *crew mt- 
chlne. borty tnd fenrter. auto. dlemtl and 
avlatlon ronatrui’tlon'*. I«lrnoklnk1'e vien* 
Iš Alų svarbių nmnty lemt prieinama kal- 

a p«r — Oreer Practlcal Shop Tralnln*. 
"relpkltėa prie Mr. Hertera

GREER SHOP TRAINING 
2024 So. AVabasli — Calumet 4000

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kal- 
n&vimo sąrašo.
Prlslųsklte plūktus paštu "parcel 
post".

38 NO. LOOMT8 STREET 
Tel. MONROE 1897

HELP AVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolph 94H8-94N9

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo | vlršmlnėtao dar
bininkų paieškanėiM įtaigas Ir | 
▼Inas kurtų garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina junta 
pranešti darbo viršinlnkainH, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
Įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja Ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo geri Ir pagel- 
dauaml darbininkai, bus jums daug 
lengviau gauti darbus paaiškėjant 
vlršmlnėtoms informacijoms.

REIKALINGA — vyras ar moteris, 
prižiūrėti namus. Geras atlyginimas. 
Atsišaukite asmeniškai tarp 9:30 vai. 
ryto ir 8:<»0 vai. vakare.
P. CONRAD, 420 West 63nl Street

PRANEŠIMAS
šiuomi noriu pranešti lie

tuviškajai visuomenei, kad 
jau dvi savaitės 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 
šiandien, kovo 25 d., šie pa
veikslai bus rodomi Šv. Ka
zimiero parapijos salėj, Chi
cago Heights, III., 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
ku. Įžanga tiktai 25c.

K. Aukškalnis.

Moteries laimė jos pa
klusnume. Michelet

J

\
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M34 South Oakley Avė. Chicago, llUnois
Published Daily, except Sundays 
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Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Euro{>e — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
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DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Dideliu įvykiu išvakarėse
Išrodo, kad gyvename didžių ir baisių įvykių išva

karėse. Tie įvykiai gali būti lemiantieji.
Karo žinovai ir ekonomininkai yra tos nuomonės, 

kad jei Vokietija ir visa vadinamoji Berlyno-Romos- 
Toki-o ašis karo nelaimės šiemet, ji jo niekuomet ne 
laimės. Jai pritruks ir karo medžiagos, ir maisto, ir 
tikrai išsibaigs žmonių kantrybė. Iš kitos pusės — 
santarvininkams nepritruks nei vieno, nei kito, nei tre 
čio dalyko. Ašis išdžius, ims braškėti, bet užtat stip
rės jos priešai — santarvininkai.

Tai, žinoma, geriausia žino patys vokiečiai ir japo
nai.

Vokiečiai, tiesa, nieko nesako, tyli. Bet tai yra tyla 
prieš didelę audrą. Galimas dalykas, kad jie dar kartą 
įsitemps' ir mėgins “atsigauti” Rytų fronte ir kituose 
frontuose. Jie stos j desperatiškas, žūtbūtines kauty
nes, nes aiškiai mato, kad laikas kalba prieš juos ir 
visus jų talkininkus. Kad vokiečiai prie to rengiasi, 
matome iš visos eilės įvykių.

Vokiečiai tiesiog desperatiškai stengiasi savon pu
sėn pakreipti Turkiją, kuri yra labai svarbioj strate
ginėj pozicijoj. Yra baimės, kad jei turkai geruoju ne- 
pakryps Berlyno link,vokiečiai su jų valia nesiskaitys, 
kaip nesiskaitė su kitomis tautomis. Tokiu atveju, aiš
ku, turkus turės savo priešais, bet juk kiekviena oku
puota tauta yra vokiečių priešininkė.

Baltijos jūros pakraščiais vokiečiai koncentruoja di
deles savo karo jėgas. Taip pranešama iš Stokholmo, 
Švedijos sostinės. Tai matydama Švedijos vyriausybė 
skelbia visuotiną kariuomenės mobilizaciją, nes bijo, 
kad netrukus gali prisieiti stoti į žūtbūtinę kovą su 
užpuolikais naciais.

Vokiečiai, matyt, visokiais būdais kursto japonus pul
ti Sibirą. Užvakar pasklido gandų, kad Japonija ton 
kryptin sutraukia daug kariuomenės ir amunicijos ir, 
sulaukus tinkamos progos, užpuls Sibirą. Šios žinios, 
tiesa, yra prieštaraujančios, nes tik prieš keletą die
nų Sovietų Rusijos ir Japonijos vyriausybių atstovai 
pasirašė žvejybos sutartį. Bet kas šiais laikais vykdo 
sutartis? Ne tik naciai ir japonai jas laužo, bet laužo 
ir Sovietų Rusija. Jei Hitleris japonams duos įsakymą 
pradėti karą prieš rusus ir palengvinti padėtį jo karo 
fronte, jie, japonai, Hitlerio paklausys.

Yra ir daugiau ženklų, rodančių, kad ašis šį pava
sarį dar kartą mėgins “pasispardyti.”

Bet drąsiai galima pranašauti, kad tie jų mėgini
mai bus tušti. Jų desperatiški žygiai sutiks didelį pa
sipriešinimą ir bus atmušti. Jei santarvininkai tuo tar
pu ir nesuduos Berlyno-Tokio ašiai lemiančio smūgio, 
kuris privestų prie visiško pasidavimo, tai bent supa- 
raližuos jų karo mašiną taip, kad vargu kada begalės 
pradėti ofensyvą.

Suprantama, kad šio pavasario vokiečių “pasispar
dymas” bus didelis ir kruvinas, bet jis aavo tikslo 
nepasieks. Nedaug ką bepadėtų Turkijos į karą įsivė
limas, Švedijos užpuolimas ir japonų žygiai į Sibirą.

Šveicarijos būvis
Nors Šveicarija tebėra neutrali, bet jos būvis, ypač 

ekonominis, yra labai sunkus. Taikos metu šveicarai 
daug įeigų turi iš turistų. Bet dabar jų nebėr. Ypač 
skursta viešbučiai ir visos kitos įstaigos, gyvenusios 
iš turistų. Tie ir daug kitų dalykų labai skaudžiai at
siliepė į šveicarų ekonominį ir net socialinį gyvenimą. 
Visur jaučiamas ir maisto ir kitų gyvenimo reikme 
nų Apie tai pranešama privatiniais laiškais ir spau
dos žinių agentūromis.

Bet, vis dėlto, šveicarų būvis yra daug dėkingesnis 
ir geresnis, negu visų kitų Europos valstybių. Jie te 
bėra laisvi eays krašte ž^auiiuUiLi. Kad tarpų ir

turi “diržus susivaržę” pagyventi, bet vis tik jų že, 
mėj nėra karo fronto, jų šeimos neardomos, dar ne
mato visų didžiųjų karo baisenybių.

Baimės būti užpultais, tiesa, yra. šveicarų politi
kams tenka nuolat budėti, laviruoti, kad išlaikyti neu
tralumą.

Komunistai - tautos priešai
Visas pasaulis puikiausiai žino, kad Sovietų Rusija 

sulaužė visas sutartis su Baltijos valstybėmis. Jis ži
no ir tai, kad 1940 m. birželio mėnesį didelės raudon
armiečių jėgos įsiveržė į Baltijos kraštą ir prieš žmo
nių valią okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Nieks 
negali paslėpti to fakto, kad Maskva surado visoms 
trims valstybėms Kvialingus, kurie viską pildė, kas 
jiems Maskvos buvo įsakyta. “Seimo rinkimai” buvo 
pravesti smurto keliu — vienas (tik komunistų) są
rašas ir prievarta varymas balsuoti. To “seimo” ak
tas — paskelbiamas, kad Lietuva “susijungė” su So
vietų Rusija, tai buvo didžiausia apgavystė, šlykščiau
sias tarptautinis smurtas, biaiuriausias ir Lietuvos ir 
visų kitų Baltijos žmonių valios sulaužymas.

Bet lietuviškieji komunistai iš “Vilnies” ir “Lais
vės” pastogės vis dar teoebūbnija, kad tos visos Mask
vos apgavystės, tasai biaurus smurtas, tai buvęs žmo
nių valios išreiškimas. Tą smurtą jie skaito Lietuvos 
žmonių “apsisprendimu” sujungti su Sov. Rusija. Dėl 
to Andruliai ir Bimbos nepaprastu džiaugsmu džiau
giasi, kai Maskva reikalauja pripažinti jos smurtą, 
prijungti Baltijos valstybes prie Rusijos. Jie taip pat 
džiaugiasi tuo, kad Maskvai į talką pražudyti Baltijos 
valstybėms ateina toksai Crippsas, anglų ministras.

Kai ištikimieji Lietuvos sūnus ir dukros veda kovą 
dėl atsteigimo visiškos Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės, dėl nugalėjimo Hitlerio ir Lietuvos išLaisvi- 
nimo iš jo vergijos, lietuviškieji bolševikai visomis 
keturiomis dirba prieš Lietuvos nepriklausomybę, no
rėdami palikti savo tėvų kraštą svetimoje, kruvinoje 
okupacijoje.

Dėl to, težino kiekvienas doras ir taurus lietuvis, 
kad komunistai buvo, yra ir bus Lietuvos priešai, tau
tiniai išsigimėliai. y

Daugiau dėmesio Susivienijimu
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 53-čias seimas 

įvyks birželio 22 d. Hartford, Gonn. “Garsas”, paragi
nęs kuopas rinkti į seimą atstovus, daro tokią pastabą; 

“Gal būt, dėl karo meto daugelis kuopų nemato 
reikalo domėtis Susivienymo reikalais ir prisiarti
nančiu seimu. Tai būtų didelė klaida taip daryti.
Susivienymas yra mūsų šeimyninis, tautinis ir reli
ginis dalykas. Už tai juomi turime gyvai domėtis ir 
rūpintis.

“Susivienymo pionieriai steigė jį su tikslu, kad jis 
suvienytų Amerikoje gyvenančius lietuvius, sulaiky
tų nuo išsiblaškymo po kitataučių organizacijas, “už
laikytų savo naciją”, “teiktų pagalbą nelaimėje”. Anų 
laikų lietuviai, kaip ir mes šiandien, galėjo apsi
drausti amerikonų ar bile kitataučių gyvuojančiose 
komercinėse apdraudos kompanijose arba fraterna- 
lėse organizacijose, bet jiems rūpėjo savarankumas, 
lietuvystė ir katalikystė.

“Šiandien prieš mūsų akis stovi tie patys tikslai — 
apsidraudimas, lietuvystė ir katalikystė. Tikslai tie 
patys, tik laikai ir aplinkybės žymiai pasikeitė.

“Anais laikais reikėjo lietuvius išjudinti iš tauti
nio letargo, išlaisvinti iš lenkiškos įtakos, išauginti 
jų lietuvišką sąmonę. Šiandien reikia rūpintis tau
tos išlikimu. Maskolių ir teutonų imperializmas sie
kia ne tik pavergti Lietuvą, bet sunaikinti tautą iš 
pat pamatų. Lietuvos žemė ir pakeliai į tolimą Si
birą nukloti duobėmis su geriausių Lietuvos patriotų 
lavonais. O dar gyviems lietuviams aųižini priešai 
kala naujus verguvės retežius.

Šiais laikais neveikti, nesidomėti savo lietuviškais 
reikalais, savo Susivienymu būtų didelią, sunkus nu
sikaltimas prieš pionierius, prieš būsimas kartas, 
prieš savo tautą.”
•

Litvinovas veikia
“Amerika” rašo:

“Stalino ambasadorius Litvinovas rodo didelės 
veiklos. Jis ne tik diplomatines duris varsto. Jis mie
lai sako viešas kalbas.

šios savaitės pradžioje jis kalbėjo New Yorke. 
Ragino Ameriką ir Angliją būtinai pradėti naują 
frontą prieš Hitlerį. Jis nurodinėjo, kad dabar lai
kas tokiam žygiui.

Labai įdomu, kodėl Litvinovas visiškai tyli apie 
Japoniją. Ar rusai negalėtų atidaryti “naujo fron 
to” prieš japonus?”

Lietuvių Kultūrinio Instituto išleista knygelė “Bal- 
toseandian Con federation" visur padarė didelio įspū
džio ir jau tosik visa ičplatinU, _ ____ ,-iir* ^*1 “i B i I

Laukia karo paskelbimo... 
Europos sostinėse laukiama, 
kad po poros dienų Jungti
nės Amerikos Valstybės pa 
skelbs Vokietijai karą. Ame
rikos korespondentams Ber
lyne pranešta būti prisiren
gusiems iš ten išvažiuoti.

Auga negrų skaičius....
Beveik kasdien į Chicagą 
atvažiuoja juodukų — neg
rų darbininkų minios. Susi
daro sunkumai juos čia ap
gyvendinti.

Džiaugiasi laisve.... Nu
vertus carą, susilaukus nau
jos valdžios ir laisvės, Ru 
sijos žmonės neišpasakytai 
džiaugiasi. Visame krašte 
gyvenimas virte verda.

•
Rusija laimi pripažinimą. 

Naująją Rusijos vyriausybę 
pirmiausia pripažino Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Jas pasekė Anglija, Prancū
zija ir Italija.

•
Vokiečiai kraustosi Mek-

i V e .

sikon... Bijodami karo tarp 
Jungt. Valst. ir Vokietijos, 
per pastarąsias šešias sa
vaites į Meksiką iš Jungti
nių Valstybių išsikraustė 
virš penki tūkstančiai vo
kiečių.

Dar vienas Amerikos lai
vas nuskandintas... Vokie
čių submarinai Olandijos pa
kraščiuose nuskandino dar 
vieną Amerikos laivą “Heal- 
dton”, priklausantį Standard 
Oil Co. Su laivu nuskendo 
30 žmonių įgulos.

— Visoje Lietuvoje šiuo 
metu vykdoma vokiečių ka
riuomenės reikalams grama- 
fonų ir patefonų plokštelių 
rinkliava, kitaip tariant, a- 
timinėjimas.

— Sausio 17 d. per Kau
no radiją buvo pranešta, 
kad dėmėtosios šiltinės epi
demija Lietuvoje nemažėja. 
Mirtingumas esąs pasiekęs 
30 nuoš.

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 25 d.)

kurios buvo iškalta gėrimas 
“apeiginio alaus” ir, believePo svietą pasidairius

S. Paškevičienė “Dirvoj” 
rašo istorinę apysaką “Gin
tautas paskutinis Kirvė”. 
Vienoj vietoj rašo;

“Paėmęs Merūnas kankles 
ir pradėjo dainuoti savo gra
žiu, jausmingu baisu, kuris 
visus graudino:
‘Eina garsas nuo rubežiaus, 
“Žirgas reik balnoti,
“Daug kryžuočių nuo Mal-

burgo
“Rengias mus terioti” ir tt.

Mano delnas, tavorščiai, 
negali išfigeriuoti vienos ro- 
kundos: S. Paškevičienės 
apysakoj aprašomi 1413-14 
metų laikai ir žmonės, o 
Maironis, kuris tą dainą pa
rašė, yra gimęs 1863 me
tais, gi pirmas leidinys 
“Pavasario Balsai”, kur to
ji daina buvo atspausdinta, 
išėjo iš spaudos 1895 me
tais.

Valug S. raškevičienės 
išeitų, kad Maironis buvo 
plegiatas, tai yra raštiškas 
vagis: “Senovės daina”, ar
ba “Eina garsas nuo rube
žiaus” pasivogęs iš 1413-14 
metų.

O jei ji pripažins, kad 
Maironis yra tos dainos au
torius, tai gal patlumošytų 
mums, kaip 1413-14 metais 
Merūnas galėjo dainą, ku
rios autorius gimė 450 metų 
vėliau.

Prof. K. Pakštas jau dvi 
knygas išleido. Geram dar
bininkui geras darbas ge
rai vyksta, arba geri vyrai 
geroj girioj gerą darbą dir
ba. Tik cicilistai to nemato.

Gerdami Bock alų ir svei
kindami beauštantį pavasa
rį, tavorščiai, gal, nei vie
nas nepamislijat, kad Bock 
alus, o, gal, kitoks skysty- 
mas panašaus skonio, buvo 
geriamas žiloje senovėje, 
prieš 4,000 metų. Archeolo- 
gistai, kasinėdami senka
pius Mesopotamijoj, rado 
vieną akmeninę lantą, ant

it or not, to alaus atikėtė 
(leibelis) tokia pat, kokią 
matome dabar, ant bonkų ir 
užbaro, kai ateina Bock 
alaus sezonas, tai yra ožį 
šokantį pro lanką, kuris, sa 
koma, reiškė saulę.

— Džian, vakar vėlai grį 
žai namo. Spydametras ro
do, kad padaryta apie ke
tvertą de8ėtkų mylių. Kur 
važinėjai? Juk žinai, kad 
dabar karo metas ir tajerai, 
gazolinas ir viskas reika tau 
pyti-

— Netikėtai susitikau ke 
lėtą savo draugų ir kiekvie
ną jų turėjau parvežti na
mo.

— Bet įdomu, sūnau, šį 
rytą automobiliu  j e radau 
mažą leisinę, perfumuotą 
skepetaitę.

— Kadangi dabar karo 
laikas, tai vyrai pradėjo ne 
šioti mažas skepetaites, — 
paaiškino sūnus.

Mūsų rašomoji šneka

“Atvyks svetimu kunigu 
kurie klausys ispazinciu ry
tais ir vakarais ant Sekma
dienio ir Pirmadienio ir An
tradienio ant ryto. Prašau ir 
kviečiu visus artimus ir to- 
lingesnius gyventojus ant 
šių mūsų bažnyčios iškil
mių”.

Spicpirvirvio Dumkos
Zvimbalų Jurgis ilgai misli- 
jo, kaip hetuvių kalbon iš
versti žodį “cheapskate”, 
kuriuo jį Marė pavadino. 
Tinkamiausiu rado “pigia-V • V • lt
C1UOZ1S .

Vokiečiai, sakoma, praė
jusią žiemą iš hetuvių atimi
nėję kailinius. Mums prisi
mena pasakaitė apie asilą, 
kuris įlindo į huto kailį, ti
kėdamas priversti visus ma
nyti, j°g jis hutas. Deja, 
balsas parodė, kad jis — 
tik asilas.

8TATO JAPONAMS STOVYKLĄ

Manzanar, Cal. statomi pirmieji barakai, kuriuose bus sutalpinti pirmieji 10,000 ja
ponų, iškraustytų iš pietinės Kalifornijos. Barakai bus sutvarkyti po keturiolika vie- 
np.rų bloke* gų gaskirom YirtuvSlDį Ealčm ir skalbyklom.
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LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va 
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Ma 
tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinin 
kė; M. šrupšienė, finansų raštininkė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Namu Savininku 
Klūbo veiklos

Demokratu 12 wardo
v* ■žinios

MANEIKAI AUKOJO PRIEGLAUDAI $1,000.00
Gražus labdarių 1 kp. bankietas. - Puiki 
vajaus pradžia. - Draugijos eina į talkų.
Antanas ir Kotryna Ma-! Šv. Pranciškos Rymietės dr- 

neikai iš Rockdale, III. pra-' ja — $10.00; Šv. Agotos dr 
ėjusį sekmadienį atvyko į ja — $10.00; Moterų Są-gos 
Lietuvių R. K. Labdarių Są 1 21-ma kuopa — $5.00. 
jungos 1-mos kuopos ban-i Tas parodo, kad mūsų 
kietą, kurs buvo Šv. Kry draugijoms taip pat grynai 
žiaus parapijos salėj, Town rūpi senelių prieglaudos rei 
of Lake, ir visai Chicagai kai ai. Ir kai jos įsijudins į 
padarė surprizą. Šioji tauri, darbą, abejonės nėra, kad 
lietuvių šeima savo vardą; prieglaudai statyti bus su- 
į Labdarių Sąjungos istori
ją ir į statomąją lietuvių

Cicero. — Namų Savinin- Brighton Park. — 12-to 
kų Klūbo susirinkimas įvy- VVardo Lietuvių Demokratų 
ko kovo 18 d., parapijos sa- organizacija rengia masinį; 
lėj. susirinkimą Verbų sekma- i

Pirmiausiai išklausyti laiš- dienį, kovo 29 d. 2 vai. po j 
kai pranešimai. Laiškai bu- pietų. Tikslas, parodyti mū-j 
vo gauti nuo “Draugo” ad-. SU wardo politikams, kadi
ministracijos, kuri dėkoja 
klūbui už prenumeratą; ki
tas laiškas buvo iš Tovvn 
Hali, kuriame kviečiama klū
bas dalyvauti susirinkime 
(kovo 23 d.). Išklausyta į- 
vairūs raportai, kaip Fede
racijos skyriaus, Labd. Są 
jungos, Tax Payers klūbo 
ir k. Iš kai kurių pranešimų 
pasirodo, kad į Namų Savi
ninkų Klubą daug dėmesio 
kreipia svetimšalių klubai ir

senelių priegLaudą aukso 
raidėmis įsirašė. A. ir K. 
Maneikai prieglaudai paklo
jo visą tūkstantį dolerių 
grynais pinigais. Krikščio
niškosios artimo meilės dar
bus jie taip giliai vertina, 
kad, būdami nebejauni, at
vyko iš kito miesto į lab-

mes, šios apylinkės lietuviai, 
esame pasiruošę šimtą nuoš. 
remti reguliarį demokratų 
sleitą, kuriame randasi ir 
teisėjas Jonas Zūris.

Rengimo komisija kviečia 
visus pašvęsti pora valandų 
tam tikslui: atvykti į šį su 
sirinkimą. O kad atsilankiu
siems nebūtų nuobodu klau
sytis vien kalbų, komisija 
ruošia programą. Be kitko 
bus rodomi ir judamieji pa 
veikslai “Civilian Defense 
prognam”, kuri naudinga 
kiekvienam pamatyti. Bus 
durų prizai. Rengėjai tikri,

kelta pakankamai lėšų.
Taip pat netenka užmirš- . .. .

ti. kad Pranus ir Benedikto! organ.zac.jos net polrtikie-
................ , . , • 1 riai. Ir nestebetina. Sis klu-Cicenai šiam kuopos bankie ( .. . -v , , j • • bas daug yra nuveikęs įvairiu nupirko iš labdarių ūkio . J ,. . , . | nose srityse, ypatingai tak-
veršiuką ir padovanojo. Biz-, sumažinįm0 (už vandenį' kad šl<>8 kolonijos lietuviai
mena. Pivanuna, aukojo R j yra pasiruošę užpildyti Da-

i rius-Giirėna8 salę. S. G. 
Klūbas narių tarpe turi' _____________

duoną.

Programa

Bankieto programa buvo
darių parengimą ir taip į graži. Dainavo Moterų Są- 
stambią auką suteikė.

— Man rūpi, kad senelių 
prieglauda greičiausia būtų 
užbaigta ir vargšai lietuviai į nav0 Ona Metrikienė. Pora 
seneliai priglausti ir tinka- solo, tikrai gr.aS ai
mai aprūpinti. Tokiam tiks- Pa(^a’nav0 J- Piktumaitė. 
lui ir didžiausia auka nėra Penelytė mikliai paskambi-

jungos 21-mos kuopos cho
ras. Ir vienam ir antram 
chorui vadovavo ir akompa-

zymių asmenų, pav. pirm.K. . . ..

A Pocių, pagelb. A Zaka SlOS KOtOfllJOS NČHTIŲ 
rą, sekr. A. Mikutį, finansų . ■ ■ l «| «
sekr Mažonaitį, iždin. A MVIHHlICŲ VeiklIMS 
Valančių ir kitus. Taip pat

perdidelė — kalbėjo A. Ma- 
neika, o jam pritarė jo 
darbšti ir maloni žmonelė.

Maneikų auka tuo yra 
brang1 ir didelė, nes ji la
bai laiku įteikta. Įteikta ta
da, kada ji labdarių sąjun
gai labai reikalinga. Nori 
ma kiek galima greičiau 
prieglaudą baigti, bet lėšų

no pianą, o Juozas ir Ona 
Norkai padainavo keletą 
smagių duetų.

Programą pradėjo M. Su 
deikienė, 1-mos kuopos pir
mininkė, pakviesdama kun.
A. Linkų, šv. Kryžiaus par. Į Cero valdžia kreipia dėme

turi nemažai biznierių, kaip 
A. Bemadišius, A. Miliaus 
kas ir k. šv. Antano vardo 
“spulkos” direktoriai J. Gri
bauskas, Manstis, Sriubas, 
Zakaras taipgi priklauso 
klūbui. Klube nariais yra 
daug ir kitų parapijos dar
buotojų. Mūs klebonas kun. 
Ign. Albavičius taip pat y 
ra klūbo narys. Dėlto ir Ci-

Marųuette Park. Pas-
tarame Namų Savininkų 
Klūbo susirinkime narių da
lyvavo vidutiniai. Tas gera, 
kad nariai lanko susimus 
ir rūpinasi savo reikalais.

Valdybos raportus susi
rinkimas priėmė.

Pirm. J. Damkus iššaukė 
narius, kurie įsipareigoję 
dirbti Pildomojoje Taryboje 
šiais metais.

kleboną, vadovauti. Jisai šio į visą klūbo veikimą, o
būsimos “bunco party” iš 
pirko nemažai tikietų. Pra

pasakė turiningą kalbą a- 
pie labdarybę, plačiai nu
šviesdamas svarbiausius ir j moga bus balandžio 6 d. 

nŽr.a' ,Tą gerai suprato ge aktualiausius sąjungos rei- Į Kviečiami Cicero lietuviai 
rasirdzai Maneikai. Jie su- į kalus. Tais pač'ais labdary- skaitlingai atsilankyti. Pa
prato, kad tokiu atveju I bės ir prįeglaudos klausi- rodykim politikieriams vie
kas dahar duoda, tas dvigu- Į maįs kalbėjo ir L. šimutis. Į ningumą. Būdami vieningi 
baū duoda. į 1-moji kuopa, jos valdy-1 daug laimėsim.

Reikia laukti, kad jų ge-1 ba ir komisija verta pagar-
bos už surengimą tikrai gra
žaus bankieto, davusio di- 
lę naudą prieglaudai, pas: 
tenkinimą ir pasigerėjimą
visiems dalyviams. Lb

raširdiškumo pavyzdis ir 
kituose mūsų tautiečiuose 
sukels didesnį duosnumą.
Kiti aukotojai

Per tą pačią Labdarių Są
jungos 1-mos kuopos vaka- „ 
rienę buvo ir daugiau stam- įSlSndlOfl centro 
besnių aukotojų. Viena ge- Į ■ ■ 
radare pažadėjo netrukus MlSiriflKInioS

Vakaro rengimo komisi
joj yra Stanislovaitis, Za
karas, Mažonaitis, Kočiū- 
nienė, Rabačauskas ir 
dyba. Visi darbuojas, 
pramoga pavyktu.

A. Valančius

Knygų revizijos komisija 
raportavo, kad viskas tvar
koje. Ižde yra $308.78. Ra
portas priimtas.

Buvo diskusijų apie nuo
mų (rendų) kėlimą. Vado
vautasi tuo, kad taksai bus 
aukštesni ir anglys laipsniš
kai brangsta. Visi kiti reik 
menys, kas reikalinga re- 
montavimui namo, irgi ge
rokai pabrangę.

Lease — rendų sutartis
vaj nariams išpildo Mrs. Dam 
kad kus už 25c. Nariai lease iš 

organizacijos gauna nemo 
karnai.

Sekantis Namų Savininkų 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks kovo 26 d., parapijos 
salėje 7:30 vai. vakare.priduoti kuopai šimtinę, tik 

prašė jos vardo neskelbti. 
Petkelytė aukojo $50.00 ir 
dar tiek pridės, kad garbės 
nare patapti.

Po $10.00 aukojo: Petras 
ir Marijona Doršai, N. Pet- 
rila, T. Lapuckienė, Domicė
lė Bartkienė, Petronėlė Bir
bilaitė, M. Petrošaitc.

Po $5.00: Ona Pocalte, Jo- !

Šį vakarą 7:30 vai. Šv. 
Kryžiaus par. Ralėj bus la
bai svarbus Lietuvių R. K.

Dar tebguli sužeisti
Savitarpinės Pagalbos 

(buv. Raudonojo Kryžiaus) 
ligoninės chirurginiame sky- 

Labdarių Sąjungos centro' rįuje įKi šiol tebeguli 10 
susirinkimas, į kurį kviečia- ^mkiai sužeistų lietuvių 
me atvykti visų kuopų at i partizanų. Dviem jų ampu-

Koresp. B. G

stovus, direktorius ir visus, 
kuriems tik rūpi labdarybė 
ir senelių prieglaudos rūmų 
statymo reikalai. Išklausy 
sime įvairių raportų, pasi-

tuotos kojos, kitiems sužei
dimas yra palikęs tokiu sun
kiu paseku, jog iki šiol jie 
negali palikti ligoninės.

nas It Anielė Kinčinai, Na taraįme dėl vasaros paren. 
viekai, Pranas Gudžiūnas, gįmų įr 11
Joana Šiaudvitienė. F. Le-, _____________
vickis ir Al. Mickeliūnas iš
Rockdale, III., kurs ir Ma. DCTIldS flUZUOO

Valdyba

neikus atvežė į šį bankietą. 
Beje, visiems žinomas lab
darys M. Šveikauskas au
kojo $6.00. Kitų aukotojų 
vardus pagarsinsime vėliau 
Draugijų talka

ūkininku
Ukmergės apskrityje, vie- į 

name kaime, kuris vokiškai! 
pavadintas “Ploten”, suras- j 
tas nužudytas ūkininkas I

WOMEN
Kas labai gražų ir reikš- Juozas Vaitekūnas. Mano- 

minga, kad ir lietuvių drau- ma, kad jį nužudęs 17 metų 
gijos eina į talką sąjungai bernas-lenkas. kuris pas ū- 
baigti prieglaudą statyti. 1- kininką tarnavęs. Bernas 
mos kuopos bankiete šv. dingęs, prieš tai pavogda- 
Vardo Draugija įteikė $25;, mas drabužių ir arklį.

ZMOUZl DBS IŠPAŽINTIS

Mrs. Minnie Lee Griffin, 
46 m., Atlanta, Ga., kuri 
prisipažino nužudžiusi Mrs. 
Mildred Williams, 22 m., kai 
jos susipykusios dėl plepalų.

Veikli draugija
Oioero. — Visų Šventųjų 

draugystė nors viena ma 
žiausių Ciceroje, bet yra 
viena veikliausių. Draugys
tės komisijai A. Šileikienei, 
A. Rabačauskui, A. Navic
kienei ir E. Mikutis, vado
vaujant, surengta “bunco 
party” parapijos naudai. 
Gryno pelno davė $54.00.

Nariai žino, kad ir kraš
tui reikia pagalbos, todėl 
nupirko Defense boną už

' $100.00.
Draugija neužmiršta ii 

dvasinių reikalų: "in corpo-I
re” atliko velykinę. Draugi
ja savo ižde turi $1000.00.

Korespondentai

“Aš tai negaliu padaryti”, 
bandysiu tai padaryti,” — 
— nieko dar nenuveikė. “Aš 
suteikė pasauliui stebukla
darius. J. Howes

Daugiau ašarų išverkia
ma teatruose, negu bažny
čiose.

Laikas — tai amžinas ne 
pastovumas, amžinas bėgi 
mas nebegrįžtančion praei-

j tin.
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YOUR
who bate these trying years!

HERE’S GLORIOUS NEIKSI
If you-UUe so many tmraen bc- 
twcen the RRes crf 38 and 51—flnd
this period ln a wotflan's life makes 
you restless, nervous, eranky, so 
tired and blue at tlmea-perhaps 
suffer hot flashes. dlzzldeaa and 
dietrev of “Irrcgularitlea’’- 

Start at once-try Lydla E.
Pinkham's Vegetahle Compound! thousands upon thousanda of 
Ptnkham's Compound Ir the best womentogo"smlllnsrthru"annny- 
known medicine you can buy today lng mlddle age symptoms. ALSO 
that ls made etpecially )or wnmen very beneflclal for younger women
—It’s /omoujt to help reitoee auoh to help reltere d lat rem of monthly 
dletrees erhen due to this female functlonal dlaturbencea. Folloer 
functlonal disturbance. label dlrectlona. Lydla Plnkham'i

riotoMtt tCooipoi«<lh*tUelpe4 Compouad lt weU vorUt trying l

I A 11/ A ę D AR AD Pasirinkti ir Prisipirkti 
L-/AII\^AO UMŪrAlV Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOI, KAINOS NEPAKII.i; IK KOI, JĮ, DAR GALIMA GAI TI! 

Gofiviiėt, Rūsio* Aittfl.ro Gailiušiuos TUa Iš T.ibin.iiiių \ al'UJų. 
(Vaidilos putunnuli ungllnlnkuiiis nurodo, kud trumpoj uteltyj, karSa pro
dukcijos <16lel. gulzkvllų tranzitas bus tymliil sumažintas namų reikalams)

l'ltll’ll.m KIT SAVO SANDftlJI S Iš SEKAM lo BASI KI N KI MO:
MEST VlBUiMlA l*«» almntne. 51 MM' Kitu. iš C*Q CA 
Kerų inalnų, daug dulkių Ištinta. Perka.it 5 JjO.OVl 
tonus arba tluiig uii, ui tunų

sniulkoHiil yra daug pilie ni.
KlaAt'K KAMI LIMH auglys, už 
toną .......................................

$10.50
t’ITILS SEKVICi: l’ETKOl.El M t'AKKON $11.00

(Kales Taksui yra okatra.)

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
klausyti šv. Mišių ir pasi
melsti už jo sielą.Prašo pasimelsti

Kovo 25 d. yra gimimo 
diena 51 metų, o kovo 26 
d. yra 9 mėnesių sukaktis 
nuo Nenio mirties. Ta pro
ga šeima užprašė šv. Mi
šias Šv. Kazimiero bažny
čioje. Prašoma Nenio gimi
nių ir draugų tą dieną iš

Chicagai trūksta 
inžinierių

Chicagos viešųjų darbų 
komisionierius Oscar E 
Hew;r.t pareiškė, jog šiuo 
metu Chicagoje susidarę? 
inžinierių trukumas, nes vy
riausybė ir privati industri
ja iššaukia daugumą inži
nierių. Vyriausybės ir priva
čios industrijos siū’omos al
gos visados yra didesnės, 
negu miestas gali mokėti 
savo inžinieriams.

Pasak komisionieriaus, šis 
karas pareikalauja nepaly-

ADVOKATA1

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OKI8A8:
8188 80. HALSTED BĮ. 

(Lietuvių Auditorijoje)
VALAKUOS: Kuo 1-moe iki »-to» 

▼Al. velt.
Tel. CALamet 8877 

134 NO. LA SALLE ST-,
Room 2014 Tel. State 7572

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Kovo 27 d. Marijos So
pulingos diena. Tą dieną už
prašytos šv. Mišios Gyvojo 
Rožančiaus draugijos inten
cija.

Nariai prašomi atsilanky
ti. Pirmininkė

ginamai daugiau inžinierių 
negu pereitais karas.

Vilniaus universitetas skel-
1 bia, kad studentai priimamil1 į medicinos, farmacijos ir 
! miškinikystės skyrius. Tų 
į fakultetų veikia visi kursai, 
į tad studentai priimami ir į 
I pirmąjį semestrą. Kiti fa
kultetai uždaryti.

MUZIKOS INSTRUMENTŲ
Ai-?Kvnas ViviAvauvasi * tt

-ISJLV UVVI^OAH 3J.VS3 Hjr 
LANKYTI Į MCSŲ SPECIALI

Indelių Barabanų. matų Baraoe- 
nų, “'l unable Toni Tome" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pedmiai ’Cymbola” lr 
‘Cymbol Ho'dera” kur tik reika
lingi, after beat Pedale”
benatna t? orkestrams, Trūboa, 
darinėta’., 8axaphonai, Trombo
nai "st'kfldard” išdlrbysčlų, Smul
kus, Cellos, Strūnlntat Basai. Out- 
tarat. Banjoa, strunų, lr "cases”, 
“m'/Uth pleces", "mute reeda”, lr 
muzikos st-ovikISs. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smlčėlų lr 
"cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių Išdlrbysčlų pbonogra- 
fus ar jų dalis.

A. B.C. IIRVMMLRH SERVICE
1114 Mux\vell Street, Chicago

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Satorday/l to2 P.M. 

STATION WH1P
UM MImtAh (Vw W *•

U1N1MO ROOM 8BBT8 — PAK
LOS SETS — BEDROOM H1CTS 
— RUOŠ — RAIBOS — RS- 
eRlUEHA WRS WAHBKRS —

MAKOKI* — HTOVW.

HM.

MfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So> VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 0051

VVHOLESALE
1 LIQUOR

(STAIGA

flvetlo Janas 
po vlag 
Chicago

NE2ICRINT KUR BONA — NAMUOKE — SVEČIUOSE — 
AR VAtlNEJANT LAUKUOSE — VWA CHICAGOS IR 1

APYLINKftB LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGLTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintglis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —] 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. ▼.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenne 

Phone: GROvehill 2242

REM^ITB 
8B.M 

LIKTI. IŲ 
DP ’4V. AANTER. Ha

MUTUAL LIQUOR OO. 
4707 S. Halsted St

Aittfl.ro
Perka.it
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Studentai Streikuoja Dėl Lipsticko!
500 moksleivių streikuoja Kelly 
aukštesniojoj mokykloj
VEDEJA ESANTI NUSISTAČIUS PRIEŠ LIPSTICKĄ 
MERGAITĖMS IR KARINĮ BERNIUKŲ APMOKYMĄ

netinkąs mergaitėms.
Šokių patys tėvai norėję,

kad nebūtų rengta kur norą 
kitur naktį, bet mokyklos 
patalpose po pietų.

Brighton Parko viešojoj 
aukštesniojoj mokykloj,
Thomas Kelly High School, 
penki šimtai mokinių šian
die paskelbė streiką. Strei
kas, pasak mokinių, paskel 
btas sąryšyj su mokyklos 
vedėjos Miss May Coleman 
Allen mokiniam nepalan- 
lankiais paskelbtais nuosta
tais.

Vedėja užginčija mokinių 
kaltinimus ir pradėjo konfe
rencijas su mokinių penkio
lika atstovų.

Prieš lipstickus ir kelnes

Studentai pareiškia, jog 
mokyklos vedėja uždraudusi 
mergaitėms vartoti lipsticką 
ir įsakiusi dėvėti sukneles, 
o ne kelnes ir megztinukus.
Ji taip pat liepusi nesimai-
šyti su bernaičiais mokyklos gįama „^1^

Suimtas plėšikas
Vakar suimtas 34 metų 

amžiaus Richard Armoni- 
tes. Jis buvo suimtas tuo 
metu, kai jis bandė apiplėš
ti vaistinę, adresu 2957 W. 
63rd Street.

Mūsų gamyba 
pajungta karo 
reikalams

Jungt. Amerikos Valsty
bių krašto gamyba pajun-

ATIMA ATŽYMEJIM/Jl

("Draugrus'' Acme teiephoto!

Marinų korpuso, San Antonio, Tex., “mascot” šuo 
“Tex” netenka savo atžymėjimų už išvykimą iš stovyk
los be leidimo. Jis pažeminamas iš korporalo į papras
tą kareivį. į

VASARIO MĖNESĮ CIGARIECIU GAMYBA 
NEPAPRASTAI AUKŠTAI PAKILO

Šių metų vasario mėnesį 
cigariečių pamyba pasiekė 
aukščiausią gamybos viršū-
nę. Vasario buvo pagaminta | tus. 
16,628,297,300 cigariečių.

daugiau 2,163,670,400 negu 
1941 metų vasario mėnesį. 
Taigi pakilo 14,96 procen-

Sakoma, jog cigariečių ga 
myba taip aukštai pakilo, 
kad cigariečių pristatytojai 
krautuvėms buvo fabrikams 
davę didesnius užsakymus; 
matyti, jie mane, kad galį 
pakilti cigariečių kainos.

Per 1942 metų pirmuosius
grjžo namo, 4331 South du mSnesiu3 cigarie{ių pa. 
Maplewood avenue. Prie 42 gaminta rekordinis skai.

Užpuolė Brighton 
Parko lietuvaitę

Pereitą naktį Violet 
linskaitė, 21 metų amžiaus

Ži-

ir Califomia gatvių jaunas, 
aukštas vaikinas smogė jai 
peiliu į nugarą ir skubiai 
pabėgo.

Peilis prapiovė Žilinskai
tės drabužius ir padarė ne
didelę žaizdą. Užpuolimo 
priežastis kol kas nežinoma.

koridoriuse. Po gegužės 1 d. nebus ga-
Vaikiniams buvę įsakyta 1 minama taip vadinamų 

pilnai apsirengti ir dėvėti “juke boxes” (muzikos re-
kaklaryšius. Ji taip pat pa
reiškusi, kad bus nutrauk
tas karinis apmokymas ir 
atsisakiusi duoti leidimą 
mokinių šokiams.

Tik patarimas
Vedėja pareiškia nieko 

panašaus nėra įsakiusi. Apie 
karinį apmokymą ji nieko 
nėra pareiškusi. Mergaitėms 
tepatarusi tik santūriai var 
toti lipsticką ir pažymėjusi, 
jog dėvėjimas vyriškų rūbų

Chicagos žinios
PAVOGĖ DANTŲ AUKSĄ 

■ Nežinomi asmenys įsiver
žė į American Dental kom
panijos pastatus, 5 South 
Wabash avė. ir pavogė 
$1,500 vertės aukso, kuris 
skirtas dantų taisymui.

kordams mašinėlės).
Balandžio 1 d. išsibaigs 

“nylon” moterų kojinėmis, 
skalbimo mašinų produkci
ja baigsis gegužės 15 d. ir 
dauguma geriausios odos 
bus vartojama tik gaminti 
batams armijai.

Balandžio 22 d. paskuti
niai radijai ir radijo-fono- 
grafijos kombinacijos bus 
išneštos iš fabrikų į sande 
liūs.

Per 35 minutes 
patikrinama 125 
vyrų sveikata

Jau dabar į kariuomenę 
imamų jaunuolių sveikata 
nepaprastai greitai patikri- 

! narna. Per 35 minutes pa
tikrinama 125 jaunuolių 
sveikata.

; Maj. E. Mann Hartlett, į
Moterys dėvės medvilnės icariuomenę imamų vyrų 

ir “rayon” medžiagas, nes , sveikatos tikrinimo gydyto- 
nylon yra vartojamas pareįgkė jOg naujas ir

parašiutams. Rašomųjų ma
šinėlių ir radijo fabrik- > 
dabar gamina ginklus ir ra
diją karo reikalams.

mu

čius, būtent, 36,130,921,910.
Pereitais metais tais pačiais 
mėnesiais buvo pagaminta riuomenėj. 
30,751,438,210, o 1940 me
tais sausio ir vasario mėne
siais buvo cigariečių paga
minta 27,730,252,663.

X Komp. A. Pocius suor- 
kestravo Schvveicaro mišias, 
kurios pirmą sykį, orkest
rui griežiant, bus giedamos 
Šv. Jurgio bažnyčioje Ve
lykų rytą.

X J. Kupčiūnas, sūnus 
žinomų No. Side gyventojų, 
tarnaująs U. S. kariuome
nėj pakeltas į korporalą.

X P- Zaksą, žinomą Bri
dgeport biznierių, turintį 
valgomųjų daiktų krautuvę 
prie 33 ir So. Halsted St.. 
liga paguldė į lovą. Zaksų 
du sūnūs tarnauja U. S. ka-

X A. W. Linkonis, Auš
ros Vartų parapijos choris
tas ir scenos mėgėjas, išlai
kė kvotimus į “auxiliary

Cigarų gamyba Šių metų , defen8e fireman.. Chicago

Susikūrė nauja 
lietuvių šeima

E. J. KURAIČIO IR 
J. ENČERYTES 
VESTUVES

Tūkstančiai Chicagos 
gyventojų paruošta 
pirmajai pagalbai

Pasiruošdami galimoms 
priešo orlaivių atakoms Chi
cagoje, tūkstančiai įvairaus 
užsiėmimo chicagiečių baigė 
Raudonojo Kryžiaus veda
mus pirmosios pagalbos kur
sus. Apskaičiuojama, jog 
šiuos kursus baigė apie 
110,000 Chicagos gyvento
jų-

Raudonasis Kryžius yra 
pasirengęs apmokyti visus 
miesto gyventojus, kad jie 
patys galėtų pasirūpinti šu

vasario mėnesį irgi pakilo 
14,65 procentus, šių metų 
vasario mėnesį pagaminta 
441,805,010 cigarų, o perei
tais metais vasario mėnesį 
buvo pagaminta 385,348,833 
cigarų.

Šių metų vasario mėnesį 
rūkomosios ir krantomosios 

1 tabakos gamyba sumažėjo, 
nes šiais metais vasario mė
nesį jos pagaminta 21,178,- 
375 svarų, o pereitais me

vidurmiesty. Dabar lankosi 
į pamokas.

X A. Leščinskienė, pasi
žymėjusi dosnumu mūsų 
švietimo ir kultūros įstai
goms, Šv. Jurgio parapijos 
auksinio jubiliejaus proga, 
pažadėjo įtaisyti baldakimą 
Šv. Jurgio bažnyčiai. Bal
dakimas kainuos $350.

X Marijona Petkūnienė, 
buv. Laurinskaitė, kovo 18

tais tą patį mėnesį buvo pa- d- minSJ° gimtadienį ir ta 
proga netikėtai susilaukė

Pereito sekmadienį Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje 
susituokė Eduardas J. Ku- 
baitis su June Enčerytė. Su
tuoktuvės įvyko specialiu j žeistaisiais, kol atvyks gy-
leidimu. dytojas.

gaminta 22,150,840 svarų, 
bet užtat šiais metais pa
didėjo uostomosios tabakos 
gamyba, būtent, šiais met. 
vasario mėn. jos buvo paga
minta 3,247,346 svarų, o per

daug viešnių, kurios ją ne 
tik sveikino, bet ir apdova
nojo. Ji yra nuolatinė dnr. 
“Drauge” skaitytoja.

X Kun Mykolaitis, pran-

MOKYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

Steven viešbutyje šiandie
suvažiavimui susirinko dvi
dešimt dviejų valstyjų mo
kytojai. Suvažiavime daly
vauja virš 1,500 mokytojų.

Illinois auto greitis 
40 mylių į valandų

Nuo vakar dienos Illinois 
valstijoj nustatyta automo
biliams didžiausias greitis 
40 mylių į valandą. Saugu
mo direktorius T. P. Sullivan 
įsakė policijai prižiūrėti, kad 
šio nuostato būtų laikomasi.

Vakare Enčerių namuose, 
4401 South Mozart, suruoš
ta šeimyninis pokylis, ku 
riame dalyvavo tik artimi 2- 
ji jaunųjų šeimos nariai ir 
draugai.
Spaudos darbininkas

Jaunasis Kubaitis kurį

skubus sveikatos tikrinimo 
būdas yra sėkmingas.

Pulk. Paul G. Armstrong, 
į kariuomenę imamų vyrų 
komisijos pirmininkas, pa
reiškė, kad išrastas skubus 
būdas sveikatai tikrinti yra i igjįą dirbo “Drauge”, buvo 
būtinas, nes 1942 metais iš , vįenag buvusio “Jaunimo” 
Cook apskrities bus pašau- (kūrėjų jr paskutiniuoju lai-

Kad tiksliau šią progra
mą pravestų, Raudonasis 
Kryžius pasirūpino net ir 
įvairios tautybės mokyto
jais, kurie kursus galėtų 
pravesti gyventojų kalba.

kta 1,000 gydytojų ir 
dantistų į kariuomenę.

Moteris t majoras
Mrs. Sylvia Donorą,

250

REIKIA 10,000 SLAUGIŲ 
Illinois valstijos slaugių

komisijos suvažiavę pareik
šta, kad šiuo metu valstijai 
reikia virš 10,000 slaugių 
padėjėjų, šį mėnesį savano
rių slaugių padėjėjų įsirašė 
tiktai 9,216.

8AVO GYVASTĮ UŽ 
DUKTERS GYVYBĘ

Gaisre žuvo Mrs. Celia 
Nelson, 37 metų amžiaus, 
kuri pirma išgelbėjo savo 
septyniolikos metų luošą 
dukrą. Ji užtroško nuo dū
mų ir gaisrininkams nebevy- 
ko jos atgaivinti.

Savo dukrą motina per
davė gaisrininkams pro lan
gą, bet pati nebeįstengė iš
lipti. Gaisras įvyko 4115 So. 
State Street.

ku paskirtas “Vyčio” redak
torium.

Jaunoji Kubaitienė yra 
duktė plačiai žinomos Enče
rių šeimos. Senasis Enčeris 
pirmojo karo metu yra 
daug dirbęs Lietuvos nepri- 

šomas gubernatorius Green i įtraukta į East Chicagon , klausomybei ir dalyvavęs 
įsaku pravedė šį nuostatą, J majorų kandidatų sąrašą.
bet senasis įstatymas dar 
nepakeistas, nes tam reikia 
specialios legislatūros sesi
jos.

35
m., trijų vaikų motina pada- 

Prezidento Roosevelto pra- 1 vė pareiškimą, kad ji būtų

Kariuomenėn šauks 
daugiau vyru

Illinois drafto direktorius 
pareiškė, jog pakeitus fizi- ’ 
nius reikalavimus, kariuo- i 
menėn bus šaukiama daug 
daugiau vyrų.

Pasak jo, tie, kurie pirma 
buvo paleisti nuo karinės 
tarnybos dėl fizinių truku 
mų, pagal naujuosius nuos
tatus bus šaukiami aktyviai 
tarnybai. Tuo būdu Illinois 
vyrų skaičius kariuomenėje 
žymiai pakilsiąs.

lietuvių delegacijoje 
Wilsoną.

pas

For Vietory...
Bttj
U. S.DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

Instituto sekretorius 
Po vestuvių jaunieji Ku- 

j baičiai leidžia trumpas atos
togas, o vėliau persikels gy-

/venti kur nors netoli Chica-

SURADO TEISĖJO 
AUTOMOBILIŲ

Policija vakar surado tei
sėjo Michael Feinberg kovo 
21 d., pavogtą automobilių. 
Vagys iš automobiliaus išė
mė radio, šildytuvą ir at
sarginę padangą.

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

Aristotelis

eitais metais tą patį mene- Į ciškonas, šiomis dienomis 
vieši Chicagoj, Dievo Ap
vaizdos parapijoj, kurioj jis 
augo. Neužilgo jis priims 
amžinus įžadus. Prieš įsto 
damas į Tėvų Pranciškonų 
vienuolyną jis pasauliniu 
kunigu darbavos Rockforde 
per 12 metų

X Triubelmeikeriais, ar- 
LPS vietinių komitetų vai- ba diktatorių mirties šo

kiu, susidomėję ne tik mar- 
ketparkiečiai, bet ir kitur 
gyveną lietuviai. Daugelis 
nori iš anksto įsigyti tikie
tus. Tai bus sekm. kovo 29 
d., Gimimo Panelės Šv. na- 
rapijos salėj. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

X Gimimo Panelės šv

sį buvo pagaminta 3,051, 
492 svarų.

Lietuvos Piliečiu 
Sąjungos visuotinis 
suvažiavimas

gos universiteto.
Eduardas Kubaitis dabar

tiniu laiku eina tiesiogines 
Lietuvių Kultūrinio Institu
to, kuriam vadovauja prof. 
K. Pakštas, sekretoriaus pa
reigas.

dykos praneša, kad š m. 
balandžio 9 d. 6:30 vai. va
kare Čikagoje, šaukiamas 
visuotinis steigiamasis Lie
tuvos Piliečių Sąjungos ra- 
joninių komitetų atstovų su
važiavimas LPS Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse suda
ryti. Į suvažiavimą kviečia
mi svečiais atsilankyti visi, .
, . , . T . „t parapijos choras jau prisi-kuriems brangi Laisva, Ne- ,_ ruošė pne religinio koncer- pnklausoma ir Demokratine' , . , ,. to, kuris bus Verbų sekmaLietuva.

Suvažiavimo buveinė
pranešta papildomai.

bus

' — DIDELIS LIETUVIŲ —

Masinis Susirinkimas
— ĮVYKS —

Sekmadienį, Kovo (March) 29-tq dieną, 1942 metais
2:00 VALANDĄ PO PIETŲ

DARIAUS - GIRĖNO SALEJE 4416 So. Western Avenue
Rengia: — Brighton Park Lietuvių 12-tojo Wardo Demokratų Kliūbas.

dienį bažnyčioje 3 vai. po
piet. Bus išpildyta kantata 
“Septyni Kristaus žodžiai 
nuo kryžiaus” ir kiti kūri
niai. Chorui vadov. varg. B. 
Janušauskas.

X M. Rakauskienė jau
grįžo iš ligoninės ir dabar 
namuose dukrelės ir žento 
S. K. Antanaičių, 545 E. 88 
St., ilsisi ir sveiksta. M. Ra 
kauskienė gyvena Westville, 
III., kur daug veikia ypa
tingai sąjungiečių tarpe. At
vykus Chicagon į svečius 
staiga buvo susirgus.

X Šv. Jurgio bažnyčios

1941 m. daugiausia 
pervežta gelžkeliais 
prekių

1941 metais Jungtinių
Amerikos Valstybių gele
žinkeliais daugiausia per
vežta prekių.

1941 metais Jungt. Ame
rikos Valstybių geležinke
liais parvežta 475,000,000,- 
000 tonų mailių prekių. Dar
nė vienais metais nebuvo 1 ^Kristijono Julijono Gurnu-
tiek daug pergabenta gete- ,iau9ko imona p0 9n"kioa 
žinkeliaia prekių, kaip 1841 oP^Jos jau baigia atgau-
metais, tai pats rekordinis “ pilną sveikatą.___________

skaičius. PLATINKITE “DRAUGĄ*


