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KAIP BOLŠEVIKAI IŠ 
AMERIKIEČIŲ VILIOJA 
PINIGUS PARTIJOS 
REIKALUI

Amerikiečiai komunistai, 
buvusieji Maskvos-Berlyno 
draugystės šalininkai, da
bar kai abu diktatoriai po 
bučkių vėl ėmė piautis, su
skato rinkti aukas “Rusijos 
medikalinei pagalbai”, “šel
pimui nukentėjusių nuo 
karo Rusijos žmonių”. Kur 
tos komunistų aukos gali 
nueiti, mums nereikia nė 
spėlioti: buvęs Amerikos 
komunistų vyriausiojo ko
miteto narys Benjamin Gi- 
tow atskleidžia didelę pas
laptį. Savo knygos “I Con- 
fess” pusi. 159 nupasakoja, 
kaip Amerikos komunistai 
rinkę aukas badaujantiems, 
pašalpos reikalaujantiems 
žmonėms neva išsiuntė pini
gus iš Amerikos, bet tie pi
nigai niekada nepasiekė pa
galbos reikalingųjų, o buvo
kominterno grąžinti pačiai j P^eš Australiją, neturima
Amerikos komunistų parti
jai, bolševikų agitatoriams 
apmokėti. Kai tik reikėdavo 
komunistams pinigų, jie iš 
tų “pašalpos” kasų gražiai tas ios neapg1119- 
sušelpdavo savo partiją ir 
jos agitatorius. Naciai atakuoja

Tą paslaptį atskleidė pats »K i
buvęs komunistų šulas, dėl Murmanską 
visų tų suktumų išstojęs iš I BERLYNAS, kovo 25. — 
partijos. Naciai atnaujina veiksmus
Būkime atsargūs. Mes tu

rime savo Raudonąjį Kry
žių. Bolševikų Rusija neno
ri Raudonojo Kryžiaus įsi
leisti, kad jiems “biznio” 
nesugadintų, bet mes veiki
me per Raudonąjį Kryžių.

LICDNAS DOKUMENTAS l 
IŠ MCSŲ ŠIMTMEČIO 
Bolševikų ir nacių elgesys 

su užimtomis tautomis ne 
daug kuo skiriasi. Nes daug 
skaitėme apie bolševikų vy
kdytus baisus trėmimus į 
Sibirą. Dabar galime sumi
nėti vieną neseniai spaudo
je paskelbtą raštą, kuris 
buvo įteikiamas Leslano 
(Lenkijoje) apylinkės gy
ventojams, kuriuos vokie
čiai trėmė iš jų namų. Vo
kiečių įsakymas ištremia
mai šeimai šitoksai:

— Gavęs šį raštą apie 
jūsų išvežimą turi pats 
drauge su kitais išvežamais 
šeimos nariais per 20 minu-
Jių pasiruošti kelionėn ir .STROSKUSIŲ-
pr,e savo namų durų lauk- ŠAUKSMAI
ti. Griežtai tunte klausyti.... . , T .... Jei pasitaiko, kad vokie-policijos įsakymų. Leidžia- 1čiai pašauna anglų lakūnusma jums pasiimti: maisto r ®... . ir šie nukrinta kur norskelioms dienoms, nedaugiau
200 zlotų pinigais, lagaminą gyventojai sus.-
(čemodaną) au Mtiniau. I tenka pagerbti žuvusių avi- 
siaia asmeniškais dalykais. Vokiečiai kartais
Jums draudžiama pasiimti:,“1 lma i mini’’ iš

„ .... kurios girdisi laisvės ištroš-1. Bet kokie bonai ar kiti °
. , _ • • • o a kusių šauksmai:vertybes popieriai, 2. Auk- į

Riniai, sidabriniai ar kiti Į Tegyvuoja Anglija šalin 
brangūs daiktai, 3. Baldai, I okupantai.
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..."and tEat government of

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln

Laimėsim, arba mirsim!—McArthur
Kanadiečiai nenori 
vrfcti Australijon

OTTAWA, Ont., Kanada, 
kovo 26. — Kanados minis
tras pirmininkas W. L. 
Mackenzie King atstovų rū
mams pranešė, kad Kanada 
sudarys dvi naujas kariuo
menės divizijas, bet jų ne- 
siųs Australijon.

Premjeras aiškina, kad 
šis Kanados nusistatymas 
yra paremtas strateginiais 
sumetimais. Kariuomenė 

reikalinga pačios Kanados 
apsaugai. Tikrumoje, kana
diečiai yra priešingi vykti 
į Australiją. Anglijai tepa
deda kitos dominijos. Kana
diečiai yra pakankamai pri
sidėję prie Anglijos apsau
gos.

Kanada atsižvelgia į Au
stralijos sunkią padėtį. Ka
ro pradžią Australija savo 
kariuomenę išsiuntinėjo bri 
tams į visas pasaulio dalis. 
Dabar kai japonai susimeta

kiek reikiant kariuomenės. 
Dėl to Kanada nusprendė 
nesekti Australijos. Kanada 
turi save saugoti. Kas ki-

šiauriniam Sov. Rusijos 
fronte, praneša vokiečių 
vadovybė.

Nacių lakūnai, sako, puo
lę Murmansko uostą ir te
nai nudaužę keletą sovietų 
lėktuvų.

Bet kitur, pripažįsta na
ciai, jie patys yra defensy- 
voje.

LONDONAS. — Šimtai 
britų bombonešių atakavo 
nacių karo pramonės cen
trus Ruhro krašte.

LONDONAS.------ Aps
kaičiuota, kad japonai pra
rado vieną ketvirtadalį sa
vo prekybos laivų.

4. Gyvuliai. Griežtai drau
džiama užrakinti namų ar 
spintų duris ar pasiimti su 
savimi raktus”.

Tik tiek žmoniškumo be
liko mūsų amžiuje...

SAUGO PAKRAŠČIUS

8 f*'• * " 'J
.....

I “Draugas” Acme telephoto^

Trys Amerikos kariuomenės bombanešiai B 25 patruliuoja Atlanto pajūrį, kur pas
kutiniuoju laiku šie bombanešiai nuskandi no šešis ašies submarinus.

Atliekamuoju laiku karas nebus 
laimėtas, sako kap. Rickenbacker

Reikia daugiau aukojimosi;, 
karas gali tęstis 5-10 metų

LOS ANGELES, Cal., ko
vo 26. — Kapitonas Eddie 
Rickenbacker, jaunųjų ame
rikiečių lakūnų lavintojas, 
vakar aštriais žodžiais nu
peikė gyventojų nerimtą 
atsinešimą į dabartinį ka
rą. Daugumas žmonių, ma
no, kad šis karas yra kaip 
ir juokai, kad su mažomis 
pastangomis jis bus laimė
tas.

Taip nėra, pareiškia žy
musis pirmojo pasaulinio 
karo lakūnas kap. Ricken
backer. Karas negali ir ne
galės būti laimėtas atlieka
muoju laiku. Tas yra ne
paprastai rimtas dalykas 
ir reikalingaas visų gyven
tojų susibūrimas ir visos 
pastangos.

Anot kapitono, Amerikai 
trumpa jaunų vyrų skridikų 
(pilotų). Jų šiandie turėtų 
būti daugiau Filipinuose, 
Australijoj ir kitose Pacifi
ko salose.

Kapitonas pripažįsta, kad 
Amerikos koviniai skridi-

AR IŠ LENKŲ BUS 
Į NACIŲ MOTINOS?

“Koelnische Zeitung” Nr. 
584 praneša apie daugelį 
mergaičių 12-14 metų, ku
rios iš Lenkijos (Lodzės, 
Kališo ir Sieradzės apylin
kių) gabenamos į Vokietiją. 
Jos čia turės išmokti ne tik 
vokiečių kalbos, bet ir... vo
kiškoji dvasia bus joms 
įskiepyta ir mažosios mer
gaitės pasidarys pavyzdin 
gomis vokiškomis moteri
mis”.

Naciai nori grąžinti bar
barišką paprotį viduramžių 
totorių, kurie į savo janiča- 
rus pagrobdavo europiečių 
vaikus ir juos išaukiėdavo 
turkais.

kai yra giliai išlavinti, šian 
dien jie sėkmingai pliekia 
priešą. 9 arba priešo lėk
tuvų nutrenkia Iki savo kokį 
vieną praranda. Tas reiškia 
amerikiečių lakūnų išmoks
linimą ir narsumą. Deja, 
per mažai turima šių nar- 
sūnų. Jų turi būti kelerio
pai daugiau. Tas gi trukdo 
karo veiksmus. Jei karo 
pradžią būtų turėta pa
kankamas skaičius lakūnų, 
su priešu jau gerokai būtų 
apsidirbta. Dabar gi ketu
riais menkų veiksmų mėne
siais karas kokiais dviemis 
metais prailgintas.

Į tai atsižvelgus, sako 
kap. Rickenbacker,. šis ka
ras turės tęstis 5 iki 10 me
tų iki priešas bus nugalė
tas. Tačiau tas nebus atlik
ta atliekamuoju laiku, be 
pasiaukojimų. Šalies gyven
tojai privalo į tai rimtai at
sinešti. Nes priešingai bus 
ilgai kariaujama ir nebus 
laimėta.

Kapitono apskaičiavi
mais, šis karas Amerikai 
atsieis iki 300 bilijonų dole
rių, o gal ir daugiau. Kaip 
vyrai, taip moterys turi tai 
atsiminti ir subrusti vienin
gai veikti. Nes tai kova už 
gyvybę ir laisvę.

Spaudos klausimas
Anglijoje

LONDONAS, kovo 26. — 
Parlamento atstovų rūmuo
se iškeltas spaudos laisvės 
klausimas. Pareikalauta, kad 
vyriausybė neturi varžyti 
spaudos, jei ji kritikuoja 
karo vadovybę dėl jos ne
tinkamumo vesti karą. Nu
rodyta, kad spauda turi bū
ti Laisva.

Kanadai spauda
yra būtina

OTTAWA, Kanada, kovo 
26. — Kanados karinės vy
rų konskripcijos direkto
rius Elliot M. Little pareiš
kia, kad Kanadai laikraš
čiai ir jų paduodamos ži
nios yra gyvas reikalas ir 
spauda nieku būdu, ypač 
karo metu, neturi būti var
žoma. Laikraščiai patys ži
no, kaip reikia save cenzū
ruoti ir vyriausybė neturi 
kištis į spaudos reikalus.

Amerikos moterys
skridikės Angiijon

WASHINGTON, kovo 26.
— Iš kai kurių oficialių šal
tinių patirta, kad 25 ameri
kietės moterys skridikės 
(pilotės) iš vykusios Angli- 
jon tenai užimti britų tran
sportų vairuotojų pagelbį- 
nes vietas.

Amerikiečių moterų skri- 
dikių jau seniau yra britų 
karo tarnyboje. Tačiau jų 
skaičius nežinomas.

Skustuvų gamyba 
suvaržoma

WASHINGTON, kovo 25.
— Karo gamybos boardas 
šiandie paskelbė suvaržy
mus skustuvų ir skustuvė
lių gamybai. Pareiškia, kad 
kiekvienam augusiam vyrui 
barzdą skusti pakanka vie
no skustuvėlio per savaitę.

Elektriniai skustuvai kol 
kas neliečiami. Tačiau arti
moj ateity ir jų gamyba 
bus suvaržyta.

31 žuvo akmenų
skaldykloj

EASTON, Pa., kovo 26.
— Lehigh Portland Cement 
Co. skaldykloje, už 4 mai
lių nuo šio miesto, šimtai 
svarų dinamito susprogo. 
31 darbininkas žuvo.
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Vyriausias vadas australams 
pažada pilną Amerikos paramą

Jis kalbėjo parlamente; jam 
surengtos iškilmingos vaišės

CANBERRA, Australija, 
kovo, 26. — Vyriausias są
jungininkų karo pajėgų va
das Vakariniam Pacifike 
gen. Mac Arthur čia turėjo 
pasitarimus su Australijos 
karo taryba, o paskui aus
tralų parlamente pasakė 
reikšmingą kalbą. Jo pa
garbai buvo surengtos di
dingos vaišės.

Atsakydamas į premjero

54 bombonešiai
atakavo Bataan

WASHINGTON, kovo 26. 
— Karo departamentas pra
neša, kad 54 japonų bombo
nešiai per šešias valandas 
šiandien atakavo Bataan 
pusiausalį ir Corregidor 
tvirtovę, Filpinuose. Keturi 
bombonešiai numušti. Prie
šas nieko nelaimėjo.

30 nacių lėktuvų 
numušta

LONDONAS, kovo 26. — 
Galybės ašies lėktuvų už
puolė Maltos salą ir prie
plauką. Padaryta kai kurių 
nuostolių. Britų lakūnai ta
čiau atkakliai kovėsi ir 30 
ašies lėktuvų numušta.

LONDONAS. — Ministras 
pirmininkas Churchillis pa
reiškė, kad santarvininkai 
negali pralaimėti karo, išė
mus nuosavus negalioj imus. 
Anot jo, santarvininkų pajė
gos kaskart didėja ir stip
rėja.

LONDONAS. — Gausinga 
kiniečių kariuomenės kolona 
iš Burmos įsiveržė japonų 
okupuot'an Thailandan.

BERLYNAS. Naciai 
praneša, kad šiauriniuos Af
rikos pakraščiuos jų subma
rinas nuskandino du britų 
laivus.

LONDONAS. — Iš Itali
jos pranešta, kad nacių ka
riuomenės Afrikoje vadas 
gen. Rommel pakviestas pas 
Hitlerį.

ROMA. — Britų lakūnai 
atakavo Milaną, Turiną ir 
kitas Italijos dalis.

ministro Curtin sveikinimus 
parlamente gen. Mac Arthur 
pareiškė:

“Mes turime laimėti, ar
ba turime mirti. Tai mano 
toks pasiryžimas. Toks turi 
būti ir jūsų ryžtingumas. 
Pažadu jums savo galingo
sios šalies visus turimus mil 
žiniškus resursus ir 3avo 
tautiečių kraują”.

Pokylis jo pagarbai su
rengtas parlamento rūmuo
se. Dalyvavo visi ministrai 
ir kiti australų aukštieji 
valdininkai ir karo vadai.

Gen. Mac Arthur aiškiai 
pabrėžė, kad su priešu nega
li būti jokio kompromiso. 
Viskas yra, tai kovoti iki 
bus laimėta, arba žūti.

Murmanske
naciams nepavyko 
atakos - ------- —

MASKVA, kovo 26. — Vo
kiečiai su 66 lėktuvais ata
kavo Murmanską ir uostą, 
Rusijos šiauriuose. Atakos 
nepavyko. 11 nacių lėktuvų 
numušta. Maži nuostoliai 
padaryta.

Anot sovietų, smarkios 
kautynės vyksta fronte tar
pe Leningrado ir Smolens
ko. šimtai vokiečių nukau
ta.

Staraja Russa fronte so
vietai išmušė vokiečius iš 
jų pozicijų ir išlaisvino ke
letą šimtų raudonarmiečių, 
kurie seniau buvo paimti 
nelaisvėn.

BRITAI ISS1SUK0

ALEKSANDRIJA, Egip
tas, kovo 26. — Tomis die
nomis Viduržemio jūroje 
įvyko britų laivų kauty
nės su Italijos laivais tarp 
salų Sicilijos ir Maltos. 
Britų karo laivai lydėjo lai
vus su karo reikmenimis ir 
provizija. Juos užpuolė ita
lų karo laivai.

Britų pranešimais įvyko 
didelė kova. Italai prarado 
kelis savo laivus ir kiti, nie
ko nelaimėję, pasitraukė. 
Tačiau ir britų laivai ko
kiam laikui pasislėpė Mal
tos pakrantėse, kurios di
džiomis tvirtovių patranko
mis apsaugotos.

Britai sakosi jie kovą lai
mėję.
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PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Po Pittsburghą 
pasidairius

Visiems žinotina

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Detroit žinių skyriui

Verbų nedėlia 
Ateinantis

"Drauge" 10 metu
“Draugui” darant vajų

kėjai atliko girtiną darbą, už gražias dovanėles. Dar 
Už tai garbė jiems. ) buvo lošta “bunco”. Ir po1

Detroito korespondentai skanios vakarienės viešnios’ 
ir katalikiškos spaudos rė- išsiskirstė, 
mėjai yra dėkingi ir dien

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !
« M/.

JO* «lal>ar galite pirkti vi.-no arba 
dvigubinio ragėj lino akiulu*. pritaikin
tus gražiausiuose frėmuose. mu akių 
lAegeaiiiinuvtiniu. viakų
už tiktai ......................
ARCWAY AKINIAI. vlao d* 1 n no 
Ne mažiau — nedaugiau .... *P*-'**””

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

290 S. llalated St., prie Jackson 
Tol.: MONim 2734. |st<*iKta Ilt11
Atsineškite SJ skelbimą ir gausite 
dykai C. C. Eye Glass Cleuuing 

Solutlon.

mėgo, kad kasdien Laukia, 
kaip brangaus svečio, o ypa
tingai penktadienio numero. 
Gavę tą numerį pirmiausiai 
puola prie Detroit Žinių Sky
riaus. Jei kartais, dėl įvai
rių aplinkybių, neranda ži
nių, tada pyksta, hara ko
respondentus kad neparašo. 
Bet radę žinių visi džiau 
giasi ir sako: “Ot, tai bent 
yra ko pasiskaityti. Savo 
kolonijos veikimą ir kas gir
dėt kitoj’ koloi^joj matali 
kaip ant delno”. Kartais 
net po kelių savaičių išgirs
ti kalbant, dar gi net tokius 
žmones, kurie nuošaliai sto
vi nuo bendro veikimo, kad 
“Drauge” skaitė apie tą ir

Kaip tai išeina tokia “ro- 
kunda”? Jei žmogus gyve- 

1 nąs čia pat ant South Side 
per daug metų ir per du ar 1932 metais, kai kurie De-

sekmadienis tris metus nieko nemokėjęs į troit Lietuvių veikėjai gavo
vadinamas Verbų nedėlia, už j°kh* parapijai duoklių. Da- paraginimus nuo tuo laiku
tai, turbūt, kad Lietuvoje ^ar ate'na Pas komitetus ir buv. administratoriaus a. a_ 1 . uai.i — * —. —;  x  « w w
žmonės nešasi į bažnyčią

prie parapijos ir iš anksto ir redakcijos nario Ig. Sa- 
užsimoku už 1942 m.” Tuo kalo, kad ir Detroite būtų 
tarpu knygos parodo, kad surengtos prakalbos spau- 

verbos, bet gražios iš Flo-'Prie Parapijos jis yra pri-Į dos reikalais. Tais metais, 
ridos atvežtos palmės. Pa ' sirašęs daug metų, bet tik kaip žinome, siautė depresi- 
šventintas palmes žmonės! Per porą, ar trejetą metų ja, dėl to darbas buvo ne- 
namuose laiko pagarboje —Į mėnesinių nei kitokių duok-J lengvas. Vienok užsimota 
jomis papuošia paveikslus, į n®ra užsimokėjęs para-, veikti.
šventųjų statulas ir t.t. Mū-I PįJai- atrodo, kad su to- Pirmiausiai Detroit lietu- 
sų bažnyčioje pašventinimas ^ių parapijonų sąžinėmis vių veikėjai patiekė Drau-

kas nors yra negero. Einant gui” sumanymą — įvesti tą. Vadinas, “Draugą” akai 
velykinės reiktų pataisyti! 1 dienrašty Detroit Žinių Sky-1 to visi ir visi seka, kas de 

Metinė kiaušinių vakarienė

verbas. Čia gi Amerikoje tą 
sekmadienį vadina Palmine 
nedėlia, nes šventinama ne

palmių įvyks prieš sumą. 
Su palmėmis rankose bus 
procesija ir suma. Verbų 
nedėlioję išpažinčių nėra. 
Jei kas dar neatlikęs vely Ta kiaušinių atsigavėji-

raščiui “Draugui” už vietą 
Detroito žinioms, taipgi už 
žinių pagražinimą, pataisy
mą.

Detroit korespondentai 
stengsis Chicago pavyzdžiu 
susiorganizuoti į korespon
dentų klubą ir pradėję ant
rą dešimtmetį daugiau žinių 
teikti.

Visiems spaudos rėmė
jams, korespondentams ir 
skaitytojams linkiu ištver
mės, pasišventimo ateityje 
nenuilstančiai darbuotis.

Koresp.

Sunkiai serga M. Budenas. 
Susivienymo 171 kps. narys. 
Jau keletas mėnesių, kaip 
guli lovoj.

Taipgi sunkiai serga ma 
mytės Begonskienės duktė 
Marijona.

V. Alubienė, sunkiai sir
gusi, dabar truputį gerėja. 
Jos vyras yra Šv. Jurgio 
parapijos komiteto narys.

East Side
Lietuvos Dukterų Draugi- 

rių. Sumanymas redakcijoj j dasi mūsų kolonijoje. Korės- jos mėnesinis susirinkimas 
rado didelio pritarimo ir bū- pondencijos, žinios iš drau-1 perkeltas iš Velykų sekma- 
relis vietos veikėjų pradėjo gijų veikimo, trumpos žinu- i dienio į sekantį sekmadienį,

kinės, prašoma tai padaryti b®ndrai vakariene šįmet darbuotis tiekimui medžią tės apie asmenis vertus pa-i tai yra balandžio 12 d., tuoj

Mirė a. a. Jurgis Bundza. 
Palaidotas kovo 21 d. iš Šv. 
Jurgio bažnyčios Mount Oli- 
vet kapuose. Palike didelia 
me nuliūdime žmoną Izabe
lę, dukterį Alesę, sūnus Ka
zimierą ir Jurgį, posūnius 
Kazimierą ir Robertą, žen
tą, marčią ir anūkus.

Velionis buvo malonus ir 
rimto būdo žmogus, užtat

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako minga! ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
TARDS 3088

iš vakaro. Didžiosios Savai 
tės tvarka bus šioje vietoje! 
paskelbta kitą sekmadienį. 
Tėmykite ir tos tvarkos pri
silaikykite.
Trylika antradienių 
šv. Antano garbei

Praeitą antradienį 
gražiai skaitlingas 
žmonių pradėjo tas

bus ketverge, balandžio 9 gos tam skyriui. Mūs para- žymėjimo, įvairūs lietuvių 1 po sumos, parapijos mokyk • mes visi jo gailimės, 
d. nuo 5 iki 9 vak., o pas- pijų klebonai tokiam veiki- tarpe įvykiai visuomet bu- los kambary. Visos narės P.M.M.
kui pasilinksminimai su šo-' muį taįp pat iabai pritarė.} Vo ir yra pageidaujami Dė
klais iki vidurnakčio. Šią 
savaitę visiems tikietai bus'

Kovo 21 d. 1932 metais,; troit Žinių Skyriuje.
Žinoma, niekas negali vi

los kambary. Visos narės 
nuoširdžiai kviečiamos da
lyvauti. L.D.D. valdyba

1 atvykęs “Draugo” red. L. 
išsiųsti. Prašoma uz juos iš 1 z,- .. , - , ,.anksto užsimokėti, kad viJSlmutls P^ke patenkinti. Taip ir De

spaudos reikšmę visose mu-l troit žinių Skyriaus vedėrėjos žinotų, kiek kapų kiau 
labaiišiniu išvirti. Bus smagi va 

būrys karienė. Bendras visiems 
nepa- Jauniems ir sen^ems P^si-

prastas ir gražias prie šv.! linksminimas ir įvairūs žai 
Antano pamaldas. Būtų dar dimai Laikot-au-piui pritaikin-
gražiau, kad dar daugiau šį U ~ kaiP kad būdavo Lie‘ 
antradienį prisidėtų. Nie-! tuv°je- Pra4omi visi. 
kuomet ne per vėlu. Taip Krutanti paveikslai 
pat malonu pranešti, kad Palminėje, arba Verbų ne

Kovo 19 d. buvo sureng
ta “Stork Shower” Alesei

1 sų gyvenimo srityse ir tu- jaį parageį žinutę apie aa- Banonienei (Balkiūtei). At-
rėjo pasitarimą su vietos menj vertą viešo pažymė-
veikėjais. Kovo 17 d., tų pa-| jįmo, žiūrėk, kiti jau pasi, 
čių metų, “Drauge” pasiro-idaro šaltoki. Užuot tą as- 
dė pirmas Detroit Žinių Sky- ( menį pasveikinu8, pagyrus,
rius. Žmonės susidomėjo. kad jįs dar daugiau įgautų biama. Todėl jai draugės 
Pas daugelį buvo tiktai vie- energijos, rodos, kad to ne- Prineaė daug gražių dovanė- 
nas klausimas, ar išsilaikys mato. čia tuojau pasirodo , net^0 ir Pinigų, 
tasai skyrius. Esą, paeis, paVydas, kurio niekaip ne-
gal, metus ir turės sustoti, gad paslėpti. Nukenčia ir

siląnkė gana skaitlingas bū
rys giminių ir draugių.

A. Banionienė yra jauna 
moteris, visų mylima ir ger

gana skaitlingai uždegė prie dėlioję vakare 7:30 vai., bus nes nebus kam rankioti ži-, korespondentai. Rašai žmo- 
šv. Antano budėjimo lem- rodomi labai įdomūs tiky- nių-žinelių iš Detroit lietu-' guS) gerajs noraįa; nori kad 
pas. Tai labai gražus ir gir-' binio turinio judami paveiks vių gyvenimo ir veikimo. viskas kuo geriausiai išei-
tinas dalykas. Tegul tos lem Lai. Tokių paveikslų nei ko- Tokios daugelio kalbos tų, vis vien negali įtikti: 
pos budi per visas šia try kiuose teatruose negalima pasjjįko be pagrindo Dar- tai vienam išėjo perdaug, 
lika antradienių pamaldas.; pamatyti. Todėl ateikite kuo buotojų ir korespondentų tai kitam permažai. Mažai 
Vardus paskelbsim kitą sa-, skaitlingiausiai jų pamaty- pastangomis per dešimtį kas įkainuoja koresponden- 

1 U cia musų svetameje. metų daug žįnių tilpQ įš yie to darbą, kurį reikia atlik-

A. Banionienė nuoširdžiai 
dėkojo rengėjoms: mamy
tėm — A. Balkienei, O. Ba
nionienei, sesutei A. Kamins
kienei, »• visoms pagelbinin-

vaitę.

NIAGARA FALLS. NEW YORK
Dekoravimas
■ v va

bažnyčios
Svajonė šv. Jurgio parap. 

parapijonų ant galo pildosi: 
bažnytėlės dekoravimas jau 
prasidėjo. Gražų planą pa
gamino artistas Eugenijus 
Dičkauskas — vyskupijos 
kanceliarija užtvirtina, ir 
darbas eina.

tos lietuvių veikimo. Drau
gijos, organizacijų kuopos 
galėjo kuo plačiausiai savo 

laidus į Niagara Pails, ku- veikimą išgarsinti. Nemažai 
rie įvyks pabaigoj balandžio. tilpo ir paveikslų. Visa tai 
mėnesio. rodė, kad Detroit lietuviai

yra gyvi ir veiklūs Bažny
čios ir tautos reikaluose.

Per 10 metų ir “Draugas” 
plačiai po Detroit lietuvius 
pasklydo. Žmonės taip jį pa-

Vajus labdarybei
Visą savaitę eina vajus 

vyskupijos labdarybės nau
dai. Nuo pirmos dienos sma. 
kiai ėmėsi to švento krikš i 
čioniško darbo Stan. Vys-1 
niauskas, Edvardas Apana
vičius, Kazimieras Vyšniaus 
kas, Antanas Tūbinis ir A), 
f rėdąs Bagdonas. Žmonės 
mielai vajininkus priima. 
Ligoniai

Andriejus Maculevičius, 
kad ir su nupiauta koja vis 
eina geryn — bet užtat sun 
kiau apsirgo jo pavaduoto
jas prie bažnyčios Antanas 
Pikelis. Ilsisi savo dukters 
namuose.
Atlaidai

Praeitą savaitę porai die
nų kun. M. Urbonavičius bu
vo išvažiavęs į Youngstown.' 
Ohio, į atlaidus Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoj. Ten 
susitikęs su kaimynais ku
nigais, užkvietė juos į at-

Yougstovvn, Ohio
Šv. Pranciškaus Asyžie

čio bažnyčioj praeitą savai
tę įvyko atlaidai. Apart kai
mynų svetimtaučių dalyva
vo kunigai lietuviai iš Du 
Bois, Pa., kun. M. Urbonas, 
iš Cleveland, O., kun. P. An
dziulaitis ir kun. K. Bartis 
ir Niagara Fails, N. Y. kun.

M. Urbonavičius, MIC. Žmo
nės skaitlingai rinkosi į pa
maldas, o klebonas kun. K. 
Petreikis šeimyniškai sve
čius priėmė.

300,000 Klausosi!
Klausykis if Tamstai

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ
VVUIP — 10 vali 1520 ldl. — WIUP

Šaltiimeias Radio 
Adveriėers

SU:

• Kaimiečių Kapelija
• Florutė (Lakštutė) Balsiūtė.
• Baronas Burbulis ir Jo Frentas 

“Challis".

• Liūliuojančios Lietuvaitės.

• Dingusių Asmenų Paieškojimas.

• Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chaa. 
P. Kai.

6912 So. Westen» Avė. • Pilietybės Pamokos.

Telephone: PROspect 4050 • Nasturtų Dainos.

“The I.lthunnian Hour” • Lietuviškas "Bam Dance”.
Daily— 10:00-11:00 A. M. • Jonas Perėdna.

ti tik laisvu nuo darbo lai
ku. Bet tas buvo ir bus, ir 
niekas negalės išvengti. Ko
respondentų tas irgi neat
baidys nuo jų darbo.

Per 10 metų Detroit ži
nių Skyriui rašė vieni daug, 
nuolatai, kiti mažiau, pri
puolamai. Ir reikia pažy
mėti, kad visos žinios buvo 
rašomos apie kitus, kitų 
naudai. Todėl visi žinių rin-

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

n* rleaa pom afciu nasm r» 
venlmul. Saugokit Jaa. leisdami 
i4ukaamtonotl Jae modernUkls nele 
metodą, kuris regėjimo mokslą* 

gali ratelktL 
SS KOTAI PATYRIMO

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
*-' - r r CANAI. OSSS — ChgacB 

OFISO VALANDOS
Kasdtam S:4M> a m. Lkt ».»♦ ». m 

Tre& lr SeM: a m. Iki»:*• S. at

AMSBIKOS UETUVTŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tei. VIRginia 0036 
Reaidencijoe taL) BBVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
0YDYT0JA3 IR CHIRURGAS 

4197 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6058 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 0611 
Offtoe tet KBMlock 4848

DR. XX SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marųuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio valu 

rais pagal sutartį.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND 8URGB0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tel. YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė.

Teh REPubUc 7868

TaL YARda 592L
Rea.: KXNwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANaI 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

• iki 0 vai vakar»

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,

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. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenaija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Avė.

Tel. CANaI 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

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

Ofiao teL CANaI 2345
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenae

1 Rea. teL: HEMIock 8150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westoni Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vnL Vak 7 Iki • 
Nedėlkmia pagal autartį.

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

Tel MIDvray 2880 Chicago, UI

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet lt nuo 7 iki 8:3u vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 du 12 voL ryto.

Telefonas CAN&l 4796
DR. PE 1 ER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted SL

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal autartį.

Sekmadieaiana taipgi pagal nutartį. 
Rea. telefonu SBEley 0434. DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994

Rez. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 ik. 12 vai. dien^.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 1 Stos gat. ir 49th Ct.
f OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
. TeL Cicero 1484 TELEFONAI:

Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDvvay 0001 
Rea. — HEMIock 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
l
1--------------------------------------------------------

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taij>gi pagal autartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737

- Namu telafonaa VTRgjnia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094 Ofiso lr Res. Tel.: LAFayette 7020

M. EMtLY ». KRUKAS ». JUKISY N*|KEĮIS

Geriau su teisybe laimėti 
priešininką, negu su melu
draugi* Dr« V. Kudirka

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Jeigu Neatsiliepia —

Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:

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

Nedėliomis Pagal Susitarimą

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, lakiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki < vaJ. popiet Ir nuo 7 Iki 

8:30 vai. vakarais. 
Hekmadlenlala pagal au»tt&rlm%.

SKAITYKITE “DRAUGI”
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TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
Varduvių programa

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Kovo 22 d. vakare šv. Jur 
gio dr jos svetainėje, rūpes
čiu ir pastangomis seserų 
Pranciškiečių buvo suruošta 
turininga programa pager
bimui mūs dvasios vado ir 
klebono kun. Juozo Lipkaus, 
vardadienio proga. Svetai
nėn prisirinko daug para
pijonų, senų ir jaunų, paro
dymui prielankumo savo 
dvasios vadui. Vaidinta du 
veikalai — vienas lietuviš
kai, o kitas angliškai. 9-to 
ir 10-to skyrių mokiniai pa
dainavo keletą dainų. Kele
tas 1-mo skyriaus mažyčių 
padainavo ir įteikė klebonui 
gėlių. Įteikta ir dovanos nuo 
įvairių parapijos draugijų. 
Kleboną pasveikino ir vika
ras kun. J. Winikaitis. Pa
galios pats klebonas užėjęs 
ant estrados padėkojo vi
siems atsilankusiems už da
lyvavimą.

Gavėnios koncertas
Kovo 23 d. vakare South 

High School auditorijoj bu
vo įspūdingas koncertas, ku
riam dalyvavo rinktiniai da
lyviai iš visų katalikų pa
rapijų bažnyčių. Chorą su
darė apie 150 asmenų. Cho
rui pritarė orkestras. Kon
certo tikslas — atvaizduoti 
Kristaus kančią — Jo pas
kutinius ištartus 7 žodžius. 
Iš mūs parapijos choro da 
lyviai buvo Vincas ir Ona 
Puzarai, Marijona Pratapas 
ir Marijona Zalenaitė, vie
tos dalyvių direktorė. Kas 
tame koncerte dalyvavo, sa
ko programa išpildyta la
bai įspūdingai.
“Grandpa ir grandma”

Šiomis dienomis vieni iš 
seniausių “Draugo” skaity
tojų paliko vėl “grandma” 
ir “grandpa”, tai Juozas ir 
Agota Naudžiai. Jų jauniau
sią dukterį Nellie ir žentą 
Joseph Hare garnys apdo-

Surasti komunistų 
dekretai

Latvijoje buvo surastas
bolševikų dokumentas — in- į m9JIė surinkęs vyrų, išskin, 
atrakcija, kurioje buvo smul-j įj priešų eiles. Veltui. Šu
kiai nurodoma, kaip reikia tirpo paskutinės jėgos. Ir 
išsiųsti iš Pabalti io valsty- pats vadas žuvo.
bių “liaudies priešus”. Da-
bar Kauno laikraštis “Į Lais- p<> to pilyje skambėjo 
vę” rašo, kad toks doku- sklidinos taurės — švedai 
mentas esąs susektas tarp &šrė, linksmai leido sau die- 
bolševikinių archyvų ir Kau- nas* Arklių bandos naikino

tuviai kovės ir kovės. Prie
šas gausėjo ir gausėjo. Pi
lies valdovas paskutinėm jė
gom mėgino išsiveržti į pla
čiąsias girias, ir iš čia jis

■f r ----------------------------- ■

Naktį neik pro Švedkalnį, 
aplenk! Sunkios valandos 
laukia to, kuris išdrįstų 
drumsti jų gyvenimą.

Sako, net ir matę, kad 
naktimis, visai apylinkei 
miegant, išeinančios kažko
kios dvasios — milžinai, ap 
žvelgią apylinkę, paspaudžia 
viens kitam dešines ir vėl

A. + A

dingstą su pirmaisiais gai
džiais. Ir taip seka pasaka 
pasaką. Daug jų seniai nu 
sineša mirdami į kapus.

Mums tik piliakalnio me
džių šlamesys bepaseka pra
eitį, miegančius bočius, mil
žinus bočius, milžinus, ku
rių dar dvasios užklysta ir 
dabar....

O vakarais šiaudinėse pir
kelėse dar tebedūzgia rate
lis, tebegirdėti pasakos a 
pie karalaičius, ieškančius

9
laumės, prisimena dar di* 
džius senovės žemaičių žy
gius. Aplink bakūžes, rodoą 
dvasios siaučia, žaidžia pi
liakalniuos, stebi savo anū
kų mūsų darbus. Susėda 
moterys verpti, Vyrai ima 
virves sukti, pražilę seniai, 
it žydinčios obelys, pasako
ja jaunesniesiems, kaip bau
džiavas ėję, ką jiems tėvai 
pasakoję, o ko neprisimena 
patys papildo, ir taip laikas 
slenka, sukurdamas naujas

ne, saugumo departamento 
rūmuose. Šią instrukciją e- 
sąs pasirašęs Sovietų Są-

paskutinius pasėlius. Ir štai 
menkas apylinkės vyrukas 
(kažkoksai Jakštas) pata-

jungos liaudies komisaro r*a aptaisyti gūniom, kai 
valstvbės saugumo reikalais ^a^s eržilus ir juos paleist’ 
(GPU) pavaduotojas Serov. i švedų arklių bandą. Erži 
Instrukcija skambanti pana- tai draskyti, spardyti šve
šiai, kaip ir Latvijoje su
rastoji. Kitas dokumentas 
yra iš 1940 m. liepos 7 d. 
Tai sąrašas asmenų — lie-

dų arklius, ir taip kilo di 
džiausiąs triukšmas, kuris 
pasiekė ir pilį. šie šoko žiū 
rėti, kas arklius ištiko, o

Nedaug parapijonų žino- vanojo dukrele. Naudžiai tu- 
jo, kad jų tarpe buvo ir ri viso tris dukteris, o da- 
viešnia — seserų Pranciš- bar džiaugiasi ketvirta anū- 
kiečių viršininkė Motina ke. Linkėjimai jauniems tė- 
Dovyda. Klebonui paprašius, vams ir mažai dukrelei, 
kad pasirodytų publikai ir

tuvių inteligentų, kuriuos iuos lietuviai taip sudoro 
bolševikai suėmė prieš pat J0, P^yje buvo gyvi pa 
“liaudies seimo” “rinkimus”, laidoti.

Ir dabar kartais vaitojs 
palaidotieji, suskamba tau

ji supynė linkėjimų klebo
nui varduvių proga. Moki
niams gi buvo didžiausias 
džiaugsmas, kad ant ryto
jaus į mokyklą nereikėjo ei
ti. Tuo būdu jiems pareikš
ta padėka už išpildytą var
dadienio programą.
Ir vėl laidotuvės

Kovo 20 d. po trumpos 
ligos mirė 57 m. amžiaus 
Nettie Cwiek, po pirmu vy
ru Seganavičienė. Pasiliko 
liūdėti jos vyras Jonas 
Cwiek ir dvi dukterys — 
Mrs. Evelyn Schinske ir 
Mrs. Anna Saukas ir 4 anū
kai. Buvo pašarvota pas 
laid. direktorių Stanley Bar
to ir Son. Gedulingos pamal 
dos buvo kovo 24 d. 9 vai. 
ryto ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioj. Palaidota 
Mt. Calvary kapinėse.

Korespondente

Mažėja epidemija
Lietuvoje mažėjanti dėka 

Sveikatos valdybos ir gydy
tojų pastangų. Tačiau pre
legentas patarė klausyto
jams ir ateityje vartoti vi
sokias apsisaugojimo prie
mones prieš tą epidemiją. 
Šiais laikais neturint muilo, 
esą, reikią patiems pasiga
minti šarmą. Baigdamas pa
tarimus, pranešėjas perspė
jo dėl naujų epidemijų, ku
rios galinčios atsirasti Lie
tuvoje apie balandžio mėne
sį, kai oras atšils ir kai iš
silies upės.

Anie žemaičiu 
"Švedkalnį"

Telšių savaitraštis “Že
maičių Žemė” deda ši sura
šymą. pavadintą “švedkal
nis:”

Kalnais ir miškais pasi- 
puošusiame Žemaitijos kraš
te, kur Medvėgalis. Šatrija, 
Lopaičiai savo viršūnes ke
lia. kur Lukštas, Dyvitis sau 
lutėje žaidžia, kur Jūra į 
vakarus saulę palydi, pa
čiame viduje, šiuraičių km.. 
Tverų valse., švedkalnis va
karo prieblandoje savo rau
kas į dangų tiesia.

Kitąsyk mūsų tėviškėlę 
užplūdo iš kažkur, iš šiau 
rėš, švedai; ėjo naikino vis
ką. Toje vietoje stovėjo pi
lis, daug kartų akmenine 
krūtine nutildžiusi atėjūnų

rėš. keikiasi....

AGNĖS ŠIKŠNIUS
(SHEPERIS)

Gyveno: 3443 So. Union Ave.
Mirė kovo 25 d.. 1942 m., su

laukus 26 metu amžiaus.
Gimus Springfield, Illinois, 

gruodžio 17 d., 1915 m.
Paliko dlde'iame nuliūdime: 

motiną Rarborą (po tėvais 
Žemgulis)p o tė v į Joną 
Schwager: 3 seseris. Dorothy 
ir švogerį Elmer Dledrlch, Ma
ry ir švogerį Fred Bandemer, 
Helen ir švogerį Donald Keim; 
brolį Joną Shepeirį, ir Jų vi- 
as šeimas, ir daug kitų gi

minių. draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Ant. M 

Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Ave. Laidotuvės }- 
vyks šeštad.. kovo 28 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
it’ydėta į Šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
oama'dl, už velionės sielą 
°o pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
-linines, draugus ir pažįstamus 
'alyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Potėv's,
Se-erys, Brolio, Š'ogerLai ir 
Gimines.

TAid. * direktorius Ant. M 
Phillips, tel. YARda 4908

jaunosios mergelės, žynius pasakas vaikų vaikams.

CLASSIFIED
TRADE SĮCHOOLS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

DARBININKAI YRA REIKALINGI 
IT«DTRRTI DIBRI^BA ALGAS

Prie Visokių Darbų t
Vyrai tarp 18 Ir 44 m. amt. išmokinti 

“weldlng. tool - dl«. machlnlat. acrew mt- 
chlne. body and fander. auto. dienai and 
avtation conatrurtlon” IalmoklnkVe vien* 
14 Siu rvarb’u ama*ų lama prieinama kai
na per — Oreer Praetlcal Shop Training. 
Kreipkitės pKe Mr. Herrera.

GREER SHOP TRAINING
2024 So. Waba.sli — Cahunet 4900

REIKALINGI DARBTNTNKAI
HELP WA\TEI) — VYRAI

TI’RRET LATHE OPERATORIAI
Patyrę. Ats'šnukiite ro 7:30 vai. rv
to — TVTHILL PUMP CO., 939 E. 
95th St., Chicago. PATARNAVIMAI

TOOL IR DIE DIRRP.JAI — su "iob 
shop” Patyrimu, "injection” ir "plas- 
tic mold” išdirbinio, 4 ukšč'ausias už- 
mokertis. iooc(. National Defense”.

PANNOS MEG. CO.
508 South Kolmar

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

Taisome visokius pinklus 
naminiu pinklu tai milsu specialybė 
Rašvkite dėl “Free Catalogue” kai* 

i navlmo sąrašo.
Prisiųsklte pinklus paštu “parcel 
post”.

28 NO. LOOMTS STREET
Tel MONROE 1397

LATHE HANDS
Patyrę išdirhime labai atsnkinguose 
darbuose. diH>ant prfę “defense” 
darbų. Darbai dienomis ar naktimis.

MILLS NOVELTY CO.
4100 VVest Fu'Urfon Avnue

FFTP WAVTFT1
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolpti 9488-9489

ŠVIEŽIU DEŠRŲ | ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

KIMŠEJAI REIKALINGI Atslk retpiant darbo į vlršmlnėtas dar
bininkų pateškančias įstaigas tr ) 

Kreipkitės prie: Emp«ovment Office visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti da-bo viršininkams, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios

ARMOUR and COMPANY
kirti Ir Packers Avenue 
UNION STOCK YARDS

AUTOMATIC SCREW MACHINE O-

plėšriuosius norus — už- 
Didžiausia, kokia gali bū- grobti ,aisvą žemaitiską že.

ti, rizika — tai atsigulti ir 
užmigti su mirtinos nuode- "įį
mes apsunkinta sąžine

mę. Ir šį kartą krito tūks- 
ne vieną ry

STEPONAS
LAURINAITIS

Mirė kovo 26 d.. 1942 m..
8:00 vai. ryto. sulaukęs gi
lios senatvės.

Amerikoje Išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris. Sesuo Motina M. 
Baptistą (Šv. Pranciškaus vie
nuolyno — Pittsburgh, Pa., 
Eleną ir jos vyrą Antaną Va
siliauską ir jų šeimą, ir Stel
la ir jos vyrą Joną Teikertą 
ir jų šeimą; 9 anūkus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamą.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6809 So. Rockvvell St.

Laidotuvės (vyks pirmadienj. 
kovo 30 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Gimimo 
Panelės švenčiausios parapi
jos bažnyčią, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
Anūkai ir Giminės.

laidotuvių direktorius T. J. 
Zolp. tel. YARda 0681.

JONAS KARAITIS
Gyveno: 1750 S. Union Ave.

Mirė kovo 26 d., 1 942 m..
3 vai. ryte. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskričio.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

daug draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 710 West 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 28 d. Iš koplyčios 8:00 
ryto bus atlydėtas j Dievo Ap
veizdos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

! įstaigos tokiu Informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laikomi

I ankštoj vietoj kaipo geri Ir pagei- 
PERATORIAT ir SĖT UP VYRAI — dauaml darbininkai, bua jums riang 
dirbti prie B. & S. mašinų Aukš- lengviau gauti darbus paalškėjant 
č'ausios algo- A-l vyr-mg. Mokama viršminėtoms tn forma ei loms. 
ir “overtime”. Dienomis ar naktį- 1 “
mis darbai. REIKALINGA — vyras ar moteris,

3231 VV. I.AKE STREET i prižiūrėti namus. Geras atlyginimas.
______ ______ '-------------------------------------- Atolšaukite asmeniškai tarp 9:30 vaL

rvto ir 8:00 vai. vakare.
P. CONRAD, 420 VVest «3-d StreetAT'TOM'TT SCRFW MA^HIVE O-

PERATORPI su n-meži'" k'iin 4 __________________________________________
— etų naC-runo, taipogi TOOL ir DIE „
TšDTRtiRJAI, p-tvę nrie “ji—s“ — RENDUOJASI 4 gražūs kambs.- 
"gauges” — "fivtures”. Gera užmo- olai gražiai įrengtame 'Engllsh’

| beismente. Apšildomi. Renda: $40. 
EVl’RSHARP INC . 1800 VV. Roscoe | 1 mėnesi. Atsikreipkite prie:

HUT,P VVANTED — MOTERYS

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

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

I 5914 SO. CAMPBELL AVENUE 
Tel. PROspeet 8915.

OPERATERKOS
Prie “single needle" mašinų, ir taip
gi OPERATERKOS prie guziku Ir 
guzlkams skylučių siuvinėjimo. Tik- I jį^Tną 
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės Į

3021 NO. PTT.ASKI ROAD

ŠIE NAMAI PARSIDUODA 
MARQl ETTE PARKE

2-fletų. 6 ir 6 kambarių mūrinlg 
namas. Karšto vandens šiluma; 2 
karams garadžius. Kaina — tiktai
$7,500.00.

5-kambarių "bungalow". Furnlso 
šiluma. Parsiduoda labai prieinama

Kreipkitės sekančiai:—
Telefonas: PROSPECT 1057

tą saulė gulė ir kėlės, o lie- SKAITYKITE “DRAUGĄ*
Nuliūdę:

tam).
Draugai ir Pažįs-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Laldotuvlų direktorius P. J. 
Ridikas, tel. YARda 1419.

VEITERKOS
PATYRUSIOS. DIRRTI PILNĄ LAI
KĄ AR LAIKINAI.

STINEVVAY DRUG CO. (Offlee 
11O-I South VValmsIi Ave. (5tli Fl.)

Pareiškite, kad norite pasikalbėti SU 
Mr Miksys.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma viri 50 m. tos pačio* 
šeimynos rankose 1

Bažnyčios darbas eina 
palengva. La Fontaine

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

Meilės jėga gyvai pasirelS 
kia tiktai netekus mylimo 
žmogaus. A. Cechov

Kol žmogus gyvens netar
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tolMoteries laimė jos pa 

klusnume. Michelet jis bus bejėgis.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
<447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10 00 vai antradienio Ir šeštadienio rytais 
Iš Stoties WHIP (1620), su P ftaltlmleru

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

I&rinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą 
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member nf the Ltthnanlan CtiMmber of Conanerm. 

MODERNI I«vidla« PARODA: REZIDENCIJA;
4635 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy St.

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; fteitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J ZOLP

1646 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUN Al
2314 VVest 23rd Place

Tel. CANai 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halated Ttreet

Skyrius: 710 VVest 18th Street
Visi telefonai: YARdB 1419

J. LIULEVIITUR 
4348 Sonth Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHTLLIPS
3307 Lituanica Avenne

Tel. YARda 4908

ANTHONY B PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

6812 South VVetstem Avenue
Teb OROvehill 0142

R. P MAŽEIKA
3319 T.ltnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD P. BUKAUSKAS 
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULIman 9661
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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 Ma :h 31, 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.

Dieso komitetas ir komunistai
Kongresmano Dieso komitetas dirba naudingą val

stybei darbą. Jis iškelia aikštėn priešvalstybinių ele
mentų organizacijų slaptą, valstybei kenksmingą vei
kimą. Jo dėka susekta nacių agentų ir šnipų šlykšti ir 
pavojinga veikia prieš Jungtines Valstybes; suardy
tas japonų šnipų tinklas; surinktos žinios apie komu
nistus ir sekama visos taip vadinamos penktosios ko
lonos veikimas.

Ne visiems, vis dėlto, Dieso komiteto veikimas pa
tinka. Pirmoje vietoje jį smarkiai atakuoja komunis
tai. Atakuoja jį ir lietuvių komunistų laikraščių redak
toriai, kurie pastaruoju laiku dedasi “baisiai ištikimi” 
Amerikos gyventojai ir “baisiai ištikimi” santarvinin
kų karo rėmėjai.

Bet jeigu jie yra taip jau “baisiai ištikimi” ir Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ir santarvininkams, ko
dėl atakuoti kongresmano Dieso komitetą, kuriam rūpi 
sekti tik priešvalstybinį elementą. Jei komunistų vei
kimas nėra priešvalstybinis veikimas, tai kodėl smerk
ti tą komitetą? Dar, berods, nebuvo tokio atsitikimo, 
kad Diesas nekaltai būtų ką įtaręs. Ligšiol jis tik penk
tajai kolonai tebuvo pavojingas. Taigi, jei komunistai 
neprisiskaito prie penktosios kolonos, tai iš jų pusės 
nebūtų prasmės Dieso komitetą atakuoti ir bijotis jo 
veikiino.

Toks komunistų elgesys ir jų baimė nėra be pagrin
do. Jie bijosi, kad Dieso komitetas, atlikęs savo darbą 
nacių ir japonų šnipų tarpe, pasodinęs juos ten, kur 
jie priklauso, nepradėtų labiau gilintis į komunistų 
organizacijų veikimą, kuris nėra suderinamas su šio 
krašto demokratinės santvarkos dėsniais ir dvasia, kuris 
siekia tą santvarką sugriauti ir jos vieton įsteigti so
vietus. čia ir yra visa paslaptis, kodėl komunistai vi
somis keturiomis atakuoja kongresmano Dipso komi- 
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Knygos kareiviams
Apie pora milijonų vyrų yra Jungtinių Valstybių 

kariuomenėj. Jie yra atitraukti nuo šeimų, nuo jiems 
įprasto gyvenimo. Būdami namie turėjo pakankamai 
visokio užsiėmimo. Netrūko jiems laikraščių ir knygų. 
Jų daugelis mėgo skaityti gerus laikraščius, knygas, 
žurnalus. Be jų ir kariuomenėj jiems ilgu. Pasiskaity
mui jie ten dar daugiau turi laiko. Dėl to nereikia gai
lėtis siųsti knygų į kariuomenės stovyklas.

Reikia žinoti, kad kariuomenėj katalikų yra dau
giau negu trečdalis. Pranešama, kad katalikiškų knygų 
ir laikraščių kareiviams labiausia trūksta. Dėl to ne 
be reikalo kun. F. Mullin, Katalikų Knygynų Sąjungos 
pirmininkas, kreipiasi į Amerikos katalikų visuomenę, 
prašydamas kareiviams katalikiškų knygų ir laikraš
čių. Reikia manyti, kad į tą prašymą bus atkreipta 
rimto dėmesio.

• ’ * ? vi
Latviu baldas€.

Iš Latvijos pasiuntinybės leidžiamo biuletenio (No. 
3-čio) matome, kad ir latviai griežčiausiu būdu protes
tuoja prieš naujojo Didžiosios Britanijos ministro Sir 
Stafford Crippso pradėtą nedemokratišką ir baisiai 
neteisingą akciją prieš Baltijos valstybių nepriklauso
mybę. -i 3 A

Viename rašinyje įrodoma, kad latviai visada buvo 
Vokietijos ir Rusijos imperializmo priešai. Prieš rusus 
uzurpatorius ir jų klusnius tarnus — vokiečius baro
nus daug kartų latviai buvo sukilę, būtent — 1822, 
1830, 1844, 1848, 1863, 1899 ir 1905 metais. Latvių tau
ta dėl savo laisvės ir nepriklausomybės visada kovo
jusi. Nurodoma, kad latviai vedė kovą ir su vokiečių

imperializmu. Pirmame pasauliniame kare žuvo 35,000 
latvių, kare su Vokietija. 1939 m. spalių 5 d. sudaryta 
sutartis su Sovietų Rusija taip pat tuo tikslu, kad gin
tis nuo vokiečių imperializmo. Bet Sovietų Rusijai, ma 
tyti, ne tas rūpėjo. Jai rūpėjo ne bendri apsigynimo 
reikalai, bet sukomunistinimas Baltijos kraštų. Lat
viai, esą, būtų džiaugęsi tuo, jei jiems būt buvus duo
ta proga, laikantis 1939 m. spalių mėn. 5 d. sutarties, 
ginti savo kraštą nuo vokiečių įsivėlimo, kaip jie gynę 
pirmame pasauliniame kare, bet, deja, kaip visiems 
yra žinoma,

Sovietų Rusija sulaužė savo pažadus ir sutartis ir 
1940 m. birželio 17 d. su didele militarinė jėga (pa 
vartodama 2500 tankų) užpuolė Latviją ir ją pri
jungė prie sovietiškos-komunistiškos sistemos.

Ir labai yra aišku, kad jei Sovietų Rusija nebūt 
užpuolusi Baltijos valstybes, nebūt sugriovusi jų val
stybinių aparatų ir terorizavusi gyventojus, tuo metu, 
kai vokiečiai pradėjo karą su Rusija, sovietai būtų tu
rėję stiprią paramą kare prieš nacius. Vokiečiams tik
rai nebūt pavykę per keletą dienų užimti tuos kraštus. 
Lietuviai, latviai ir estai, gindami savo laisvę ir nepri
klausomybę, iki paskutinio kraujo lašo būtų kariavę 
su naciais užpuolikais. Bet sovietų armijos beveik be 
mūšių pasitraukė iš Baltijos kraštų. Tad, sovietų im
perialistiniai žygiai jiems patiems išėjo į didelę nenau
dą. Kadangi Sir Stafford Cripps savo pareiškime pri
taria Maskvos skleidžiamai nesąmonei, būk nepriklau
somos Baltijos valstybės kenkia Sovietų Rusijos sau
gumui, latvių biuleteny atsakoma, kad tai yra gryniau
sia netiesa. Priešingai — nepriklausoma Latvija, Es
tija ir Lietuva, kaip tik yra geriausia taikos garantija 
Baltijos jūrų pakraščiuose. Juk ir šį karą pradėjo ne 
mažęsios Baltijos valstybės, bet didysis Vokietijos na
cių ir Rusijos komunistų imperializmas. Baltijos tau
tos kaip tik puikiausia įrodė (savo nepriklausomo gy
venimo laikotarpiu), kad jos moka taikoje gyventi su 
visais savo kaimynais ir išpildyti visas tarptautinio 
taikaus sugyvenimo obligacijas.

Tylėjimo pasekmės
“K. V. B.” bendradarbis T. davė straipsnį apie tiky

bą ir politiką. Tarp kitų dalykų jis nurodo katalikų 
neveiklumo liūdnas pasekmes. Pacitavęs Leono XIII 
žodžius, kad Katalikų Bažnyčia, besirūpindama sielų 
išganymu, neužmiršta ir tų dalykų, kurie liečia šį že
mišką gyvenimą, rašo:

“Jei Bažnyčia rūpinasi žmonių žemišku gyvenimu, 
tai katalikai privalo jos mokslą nešti į visą gyveni
mą. Ką matome šiandie? Mokykla išstumia Bažnyčią; 
valstybė Dievo įstatymus paneigia; politinis, socia
linis ir ekonominis gyvenimas yra atskirtas nuo Die
vo ir Kristaus įstatymų; o mums, katalikams, liepia
ma tylėti, nesikišti į viešą gyvenimą, nes tai politi
ka. Bet štai ką sako Pijus XI: “Jei tikyba bus iš
stumta iš politinio gyvenimo, tai greitu laiku ji bus 
išstumta ir iš kitų gyvenimo sričių. Ir taip prieis prie 
tikėjimo išpažinimo uždraudimo, ir tai trumpiausiu 
keliu.” Ar ne taip jau šiandie atsitinka? Mūsų tylinti 
Katalikybė tampa miegančia, mieganti — mirštan
čia, o mirštančioji — lavonu. Katalikai tyli, ir tais 
laikais, kada dreba pasaulio pagrindai, kada Dievas 
ir Kristus viešame gyvenime neturi vietos!”

Davęs ir daugiau citatų iš socialinių popiežių en
ciklikų, p. T. teisingai sako, kad Bažnyčios noras yra 
visą gyvenimą pagrįsti Evangelijos mokslu. Bet kas tą 
pagrindą statys, jei katalikai neprisidės prie politinio, 
ekonominio ir visuomeninio gyvenimo. “Mūsų krikščio
nybė neturi būti susitraukusi, bet plati, apimanti visą 
gyvenimą” — pabrėžia to rašinio autorius. Ir visai tei
singai.

e
i

“Neprikl. Lietuva” rašo:
“Lietuva, už nelaisvės vartų. Visa doroji lietuvių 

išeivija sielojasi ir ryžtasi sutraukyti nelaisvės gran 
dinius — sielojasi ir Kanados lietuviai. Susibūrę į 
Kanados Lietuvių Tarybą, ieško takų, kad savo Tė
vynei kuom nors padėjus! Aukos piniginės — neuž
tenka. Kanados lietuvis pilnas energijos! Jis trokšta 
nešti Tėvynei — savo sielą. Todėl, šis “Nepriklau
somos Lietuvos” žurnalas — Kanados lietuvių auku
ras. Į šį aukurą, stengsimės sudėti visų dorų sielų 
siekius ir troškimus.

Lietuvos likimas, brolių išgyvenimui ir kančios, 
pasauliniai karo verpetai, verčia mus giliau susimąs
tyti rytojumi, ir burtis vienybėn.

į vienybę mus surišti 'gali — tik dora spauda. Ligi 
šiol, Kanados lietuvis šiuo atžvilgiu -— kentėjo dva
sinį badą. Pradėjęs eiti žurnalėlis apsikaišė polemi 
ka, pateko į kerštingus sūkurius, ir pats savęs išsi
gandęs — pabėgo kitais vieškeliais....”
•

Lietuvaitės katalikės neturėtų užmiršti, kad jos turi 
tvirtą apdraudos organizaciją — Moterų Sąjungą, prie 
kurios priklausyti yra ir naudinga ir garbinga. Dabar 
eina jos vajus — pasinaudokite.

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 27 d.)

Vokiečiai nubaudė gene
ralinį vikarą.... Vokiečių mi
litarinė vyriausybė Belgijo
je nubaudė devyniais mėne
siais kalėjimo kardinojo 
Mercier generalinį vikarą 
prelatą Louis Legraive už 
priglaudimą savo namuose 
vieno prancūzo kareivio.

•

Savivaldybė Lietuvai?.. Iš 
vokiečių užimtosios Lietu
vos į Berlyną buvo atvyku
si delegacija, kuri norėjo 
pasimatyti su užsienių rei
kalų ministerijos sekreto
rium Zimmermann. Delega
cijai pranešta, kad Lietuva 
po šio karo turės savivaldą ?

•

Vokiečiai siūlo Rusijai tai
ką... Vokietijos kancleris 
parlamente prisiminė apie 
galimą taiką Vokietijos su 
Rusija. Rusai visokiais bū
dais yra gundomi taikintis.

Rusai įsiveržė Turkijon... 
Rusai, briaudamiesi per Per
siją, pagaliau, įsiveržė Tur
kijos vilajetan Mosul. Tur
kai niekur negali atsilaiky
ti.

Rockdaliečiai veikia... 
Rockdale, III., negausinga 
L. Vyčių kuopa, bet ji gra
žiai darbuojasi. Ir kitos 
draugijėlės veikia. Gražiai 
vadovauja visokiam veiki
mui klebonas kun. A. Bal
tutis.

Po svietą pasidairius
Jonas Šimkus, vienas tų, 

kurie liepos 21, 1940 m., 
kai kacapai okupavo Lietu
vą, buvo delegatu Maskvon 
parnešti Stalino saulę, ir 
po buvo Stalino leidžiamo 
laikraščio “Tarybų Lietu
va” redaktorius, dabar iš 
Maskvos parašė Amerikos 
lietuviškiems balšavikams 
gromatą, kurioj atsiprašo, 
kad, kai maskoliai teriojo 
Lietuvą, jis neturėjęs laiko 
rašyti. Esą, buvęs labai 
bizi.

Dabar misKuose atkasa
mos krūvos lavonų sušau
dytų tikrų lietuvių paliudi
ja, kad ir lietuviški išga
mos, kaip ir kacapai, tuo 
metu buvo bizi: maskoliai 
šaudė, o jie vertė į krūvas 
ir žemėmis apkasė.

Ne tik dabar naziai, ale 
ir bendrai visais čėsais vo
kiečiai visuomet save statė
si kokiais tai viršžmogiais. 
Bet kartais atatikdavo ir 
kirvis akmenį, kaip patar
lėj sakoma. Taigi, va:

Garsus vokietis Bodmer 
sykį keliavo po Šveicariją. 
Kalnuotam krašte jie galė
jo tiktai raiti arkliais ke
lionę alikti. Vienoj vietoj 
Bodmer prijojęs šveicaro 
kaimą pradėjo šaukti ūki
ninką, kad atkeltų vartus.

— Kas tu esi? — paklau- 
sė šveicaras.

— Esu Bodmer, o mano 
draugas profesorius.

— Ką tai reiškia profe
sorius? — klausia šveica
ras.

Profesorius reiškia žmo
gų, kuris viską žino, — at
sakė Bodmer.

— Jeigu jis viską žino, — 
pridėjo šveicaras, — tai 
kodėl jis nemoka vartų at
kelti?

Ona Užpuolaitė aną dien 
nuėjo pas daktarą gauti 
vaistų sergančiam vyrui. 
Išklausęs, kas vyrui yra, 
daktaras sako:

—• Prašau nesirūpinti. 
Duosiu vaistų prakaitavi
mui ir viskas bus gerai.

— Jei tiktai eina apie 
prakaitavimą, tai jokie vai
stai jam nereikalingi, — 
atsakė Ona Užpuolaitė. — 
Rytoj atvažiuos mano ma
ma, kurios jis labai neken
čia. Kai pasodinsiu ją prie 
jo lovos, tai iš piktumo ji
sai per vieną valandą viską 
išprakaituos.

— Gal norite bilietą ar
čiau orkestro, — klausia ti
kietų pardavėjas vienos da 
mos. —• Arčiau sėdėsite ir 
linksmiau laiką praleisite.
— No, — atsakė dam» 

— Mano vyras tam orkes 
tre groja saksofonu.

U. S. LAIVYNO A TAKOS WAKE SALOJ

("Uraiimn" Armn tclcr not*
Vasario 24 d. Amerikos laivyno pajėgos atakavo japonų okupuotą Wake salą. Vir

šutinėj fotografijoj Amerikos kruzeris apšaudo japonus; žemutinėj fotografijoj japo
nų bomba (rodyklė) iš japonų orlaivio sprogsta arti Amerikos kruzerių. (Oficiali U. S.
laivyno fotografija).
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A. Rachmanova Rašo kun. dr. J. B Končius

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Šio Pasaulinio Karo lai-Į Nenustokime vilt es. Die 
ke didesnės ir mažesnės vai ! vulis pasigailės savo myli
stybės bei tautos karo aud
ros nuteriotos - sunaikintos. 
Tarp labiausiai nukentėju
sių tautų yra ir mūsų Tė
vynė, Lietuva. Birželio mėn.

mos tautos ir vėl jai laisvę 
grąžins. Šv. Raštas sako:

“Tegul nutilsta tavo verks 
mo balsas ir tegul tavo akys
nebeašaroja.... jie sugrįš iš
neprietelio šalies, yra vil-

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 

(Tęsinys)
Kodėl aš j j įtariu? Kai mano vyras gavo GPU valdi

ninko pasiūlymą šnipinėti, aš įtariu kiekvieną žmogų. Aš Į1940 Sovietų Rusijos ka- 
žinojau, kad GPU dėjo pastangas universiteto personale ( riuomenė įsiveržė į Lietu- į.įea tavo ateįčiai ir tavo vai-
turėti vieną “informatorių”. Jei GPU tokį norą turi, be 
jokios atodairos savo tiksią pasieks. Bet ką jie privertė? 
Pagalvojau apie visus “senuosius profesorius”; ne, nė vie
nas iš jų netiko šiam reikalui. Iš “naujųjų” profesorių, 
žinoma, kiekvienas būtų mielai sutikęs pašnipinėti GPU 
naudai, jie visi buvo partijos nariais. Bet jų tarnyba bu
vo be vaisių, nes “naujieji” niekados nerasdavo progos

vą; jie tuoj įvedė komunis- kai sugrįS j savo ribaa •• 
tinę santvarką; naikino kul
tūrą, jos apšvietą ir religi
nes organizacijas. Tauta ir

(Jerem. XXXI, 16, 17).

Reikalinga, tad, mums 
valstybė nustojo laisvės ir melstis už savo tautą. Ne
tapo pavergta po raudono- nusiminkime, bet ištvermin 
jo komun zmo vergija. Jos goj maldoj tikėkime, kad

prisiartinti prie “senųjų. Bet GPU norėjo turėti šnipą, vadus ir geriausius jos sū-'mūsų Tėvynė atgaus laisvę. 
Jau aš įsitikinau, kad jie surado jį profesoriaus Ivanovo J nūs ir dukteris paėmė į ne-išv. Povilas apaštalas sako: 
asmenyje. Profesorius Ivanovas prieš kelius mėnesius pas laisvę ir išgabeno į Sibirą “Džiaugkitės viltyje kant 
mus atkeltas iš pietinės Rusijos, ir mes su juo susipaži- Į vergauti. Po vienų metų so r^a būkite suspaudime, ne- 
nome pas profesorių Bieloborodovą per vardines. Čia vietų vergijos mūsų tauta, paliaudami melskitės ” 
buvo susirinkę daugumas universiteto profesorių, tarp jų papuolė po kitos šalies ver-1
pora ir “naujųjų”, kurie vietoj erudicijos naudojosi par- gija — vokiečių nacių, tų Kiekvienas privačiai pri
tijos teisėmis; taip pat truko naujai išrinkto dekano, ko- senovės mūsų tautos pr'e-
munisto. Daugiausia buvo garsūs mokslininkai, praži.ę Į šų — kryžiuočių. Su Maka-
bedirbdami mokslo darbą; iš jaunesniųjų buvo mano vy
ras ir profesorius Ivanovas. Prie vaišių patarnavo pati 
profesoriaus žmona, padedama kelių ponių. Buvo gerų 
valgių ir “gėrimų”. Juo daugiau gėrė, juo albiau pamir
šo GPU. Vis karščiau buvo kalbama dėl universiteto rei
kalų, vis garsiau ir karščiau kilo kalbos. Visi, gerokai 
įgėrę, buvo atviresni. Bet aš negėriau ir drebėjau dėl 
šventės dalyvių kalbų. Mane slėgė mintis, kad tikriausiai 
tarp mūsų yra išdavikas, nes GPU panašių progų nepra
leidžia sužinoti profesorių nusistatymus. Tarnų nebuvo, 
kas nors turėjo būti tarp mūsų. žvilgsniu tyriau vieną 
po kito; bet nė vienas negalėjo tokiu būti! Sias visas pra
žilusias galvas rišo kažkokia giminystė, jungdama jas į 
vieną vienatą, dvasinės didybės ir patvarumo. Visi, visi tu
rėjo šias žymes. Paskui krito man į akis profesorius Iva
novas, kuris kaip tik šalia Otmaro sėdėjo. Aš sudrebėjau 
ir tariau sau: tai išdavikas! Pats įtarimas pasirodė man 
labai baisus; o jei jis yra nekaltas? Nuo šio įsitikinimo 
man buvo sunku atsisakyti.

Pažiūrėti profesorius Ivanovas buvo malonios išvaiz
dos, draugiškas, kaip jau pastebėjau, jo akys buvo ypa
tingai neramios ir liūdnos. Kartais rodės, kad jis pas
kendęs sunkiose mintyse, jo veidas visai suakmenėdavo ir 
jį labai sendino. Bet tai būdavo tik akimirkomis; jo vei
das vėl nušvisdavo, jis daug kalbėjo, juokdavo ir dainavo. 
Jis pylė profesoriui Bieloborodovui, kuris prie jo sėdėjo, 
Otmarui ir visiems, sėdėjusiems netoli jo, ir pats be galo 
daug gėrė; vadinas, jis tik dėjosi geriančiu. Aš tuojau 
pastebėjau, kad jis beveik negėrė. Jo laikymasis buvo 
ypatingas. Darė įspūdį, jog jis turi tam tikrą tikslą, ma
no vyrą ir profesorių Bieloborodovą nugirdyti ir išgauti 
jų nuomones.

Šventės dalyviai daugiausia buvo seni žmonės, ir vynas 
padarė savo. Prasidėjo tostai. Nuolat kalbos buvo karš
tesnės ir laisvesnės; man rodės, kad visi ėjo į atvirą jūrą 
ir plaukė į pražūtį. Buvau baisiai susijaudinusi ir bai
mingai budėjau, kad Otmaras ką netinkamo nepasakytų. 
Tuojau tvirtai įsitikinau, kad jis laikėsi blaiviai. Bijojau 
ne tik dėl vyro ir jo draugų, ir namų šeimininkė be pers- 
tojimo maldavo:

— Gana, mano ponai, gana!
Bet vyrus nebuvo galima sustabdyti; jiems buvo vi

sai vistiek, jie norėjo išsikalbėti ir pratrūko ilgai slopi-

biejų broliais 
skųsties:

“Deja man kam aš gi
miau, kad matyčiau savo 
tautos sunaikinimą.” (Mak. 
11-7).

U. S. PEREME GELE 
ŽINKELĮ

George P. McNear, Jr.. 
Peoria, Ilk, prezidentas To 
ledo, Peoria ir VVestern ge
ležinkelio, kurį perėmė savo

valome ir galime melstis už i ^n*®n vyriausybė, kad baig
tėvynę, už tautą, už savuo- 

čia galime' sius. Būtų labai pageidau
jama, kad lietuvių bažny
čiose laike palaiminimo ar
Mišių atgiedotų “šventas 
Dieve” už Lietuvą. Toji gies
mė visiems gerai žinoma,

tų iškilusį streiką.

registruotas ir kelyje buvo Federacijos prielankumo ir 
apie 5 savaites. Andriaus pav'lenių aukotojų gerumo 
Daugirdo adresas pasilieka tam kaliniui buvo galima iš- 
tas pats: Forte Caxias, sala siųsti keletas desėtkų dole- 
12, Reduto do Norte Portu-, rių, kurie bus gyvas įrody- 
gal. mas, kad užjūrio broliai jo

Malonu, kad dėka Kat. nepamiršo.

GAVĖNIA,...............
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS I

Kiekvenas pavyzdingas katalikas šiame svarbiame 
atgailos laike susikaupia ir rimčiau į gyvenimą žiūri. 
Susikaupimui reikia ska'tyti gerų dvasiškų knygų. 
Ypatingoms Bažnytinėms Pamaldoms turime specia
lias knygas.

GILINKIT PAMALDUMĄ DVASIŠKOMIS KNYGOMIS! 
ŠEKIT BAŽNYTINES PAMALDAS IS SAVO KNYGŲ!

Operaciją pravesti vienu 
laiku visoje Lietuvoje, nak
tį iš liepos 11 d. į 12 1940 m. 
Toliau rašo kaip reikia pasi
ruošti. Apsirūpinti susisie
kimo priemonėmis, ginklais.. , , , ,, . , labai graži meliodija ir lengArba au musų tautos Mai- vaj gjedama Mūgų Uutog | žibintuvais ir paruosti ne

dailius ir pranašas dėl tos|Us ka,fJ^e.
giesmės taip gražiai rašo:

romu
“Už ką mus, 

plaki ?
Už ką gi mus ranka sunki 
Taip spaudžia amžiais ne

laimingus*'
Kad mes, belaisviai be 

kovos,
-Net nebedristam Lietuvos 
Svajot laisvos, neprigul

mingos.”
(Maironio Raštai I pusi.1

266). |

Viešpatie,

“O Dievulėl, susimylėk! 
Tos Lietuvos pasigailėk, 
Kuri Tau “šventas Die

ve ’ gieda! 
Nejau už tai, kad ji karš

i me paruošti vietos 200 as
menų ir t.t.

Kalinio laiško ištrauką 
spausdino Lietuvos 
laikraštis

Gruodžio 20 d. Nr. Juli
toj jonas Butėnas įdėjo ištrau 

Tarnauja Dievui, j o s ' ką iš mano laiško, kad aš 
skruostai esu sveikas ir gyvas, bet 

Per amžius ašaromis rie- uždarytas viename forte

MALDAKNYGES

“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)
Paauksuota .........................  ........................................ $3.50
Paprasta ...................................................................... $3.00

“Aniolas Sargas” (gerais viršeliais, paauksuota) . . $2.00 
“Auksinis Ihuigaus Raktas” (gerais viršeliais ir

paauksuota) ............................................................... $1.75
“Maldaknygė” — Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis, 

(Tvarkė Amerikos L. K. Kunigų Vienybė)
Paauksuota ir su gerais viršeliais ................. $1.25
Kietais viršeliais ...............................................................50

“Graudūs Verksmai Ir Staeljos” (Atspausdinta iš
“Ramybė Jums”) .............................................................. 10

“Kryžiaus Keliai arba Stacijos” (Atspausdinta iš
“Šv. Pranciškaus Dvasia”) ........................................10

"Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
Pocius), .........................................................................

DVASINES KNYGOS

.50

“Jėzus Kristus” (Pasaulio Išgelbėtojas), parašė
Vyskupas P. Būčys, M. I. C...................................$2.00

“Mlsljonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00 
“Kristaus Patarimų Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.

Matulaitis, M.I.C.) ................................................. $1.00
“Katalikų Tikyba” (Apaštalų Sudėjimas), parašė

Vyskupas P. Būčys, M. I. C...................................$1.00
“Apmastymai Apie Švč. Jėzaus širdį” (Išvertė Kun.

J. Vaišnora, M.I.C.)
da?” Prie Lisabonos, ka p ir kiti į-j “Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.

NEKALTAS LIETUVIS FORTE CAXIAS KALĖJIME
Kalinio laiškas vienuolei. - Lietuvos saleziečiai 
gyvi ir toliau darbuojasi. - Pranciškonai iš 
Italijos grįžo Lietuvon. - Lietuvaitė studijuoja 
Milane. - Slapti komunistu planai prieš 
lietuvius. - Iš kur Lietuvoje paplito 
dėmėtoji šiltinė.

K. J. Prunskis

(Pabaiga)
Šaukiasi pagalbos

Jeigu jau nėra jokios vii 
ties man patekti į Jungti 
nes Amerikos Valstybes, tai

migrantus į Cubą ir į Ja- 
maicą.

Slapti komunistų planai 
prieš lietuvius

Berašant šį laišką gavau
namas pyktis. Vėl tostai: visi norėjo tą patį pasakyti: — ,gal galėtumėt kreiptis į Se-' nuo kUn. A. Sabo 2 nr. laik kokįe fcjti
Mes įgėtę, mokslo ir sprendimų laisvė pražuvusi, bet kol 
mes gyvi būsime, mes kovosime ligi paskutinųjų, nors tai 
viskas būtų vettui. Kovosime dėl mokslo laisvės!

— Už mokslo laisvę!

užsieniečiai. Laikraštį ga
vau iš kurio žinau, kad jis 

; mano laišką yra gavęs, “ū 
; kininko Patarėjas” yra įdė
jęs ištisą eilę pranešimų 

, kaip reikia kovoti su dėmė- 
, tąja šiltine, kuri siaučia 
Kauno mieste ir apskrity
je, Vilniaus mieste ir apskr. 
Trakų Alytaus, Lazdijų,,^ 
Marijampolės, Vilkaviškio,'^ 
Šakių, Ukmergės, Utenos, 
Zarasų ir Švenčionių aps-' 
krityse. Tose vietose yra | 

uždrausta: a) bet kokie ti-■ 
kybiniai susibūrimai bažny-', 
čiose ir už jų. Bažnyčios tu
ri būti uždarytos. Krikšty 
ti, tuokti bažnyčiose ir lai
doti galima tik dalyvaujant 
kuo mažiaus'am artimiausių 
žmonių skaičiui; b) visi se- 
ansai kino teatruose; c) bet 

vieši subuvimai 
2) Visoje 

Lietuvos generalinėje srity-

cretario Propaganda Nacio-! raščio “Į Laisvę” 1 nr. “Nau ir SU3;rjnkimaį 
nai direktorių Dr. Antonio! joji Lietuva” ir “Ūkininko
Ferro, kad mane kaip lega- Patarėją”. Kalėdinį Nr. “Į . g. uždrausti 3| Ma. 
liai čia įvažiavusį ir ne dėl Laisvę” 5-XI Nr. yra atraipa Vilkaviškio A

—a — a   1 X m 5 z~« nu o W1 1 Vk Iv *• A (1 l a 'Visi p2ki)o triukšmingai. Kažkas pasakojo, kad jo / mano kaltės negalėjusį to- nis, su visais aplinkraščiais, i jy^aua Trakų, Utenos, Kau-
veikslai tik todėl nespausdinami, kad ji3 yra sūnus dvasi-' liau važiuoti, paleistų iš ka* kaip buvo pasiruošta areš- 

ko; antras vėl pasakojo dalykus, kurie rodė komunis- J Įėjimo. Iš dabar čia sėdin-jtuoti nepageidaujamus as 
čių užsieniečių aš tufbūt e- menis iš liepos 11 į 12 d

nin
to rektoriaus anai!abetiškumą.

Tretysis, galvą ant stalo padėjęs, kartojo verkšlenan
čiu balsu:

— Mes esame vergai, vergai! Niekada prie caro mo
kslininkai nebuvo taip spaudžiami, kaip dabar!

Staiga pakilo profesorius Ivanovas; jam kalbant, 
virpėjo balsas, drebėjo rankos:

Mano ponai! Aš keliu taurę už senąjį rėžimą, už 
monarchiją, už bažnyčią!

Jo tostas buvo užgaulingas, storžieviškas, netikėtas, 
kad re tik aš viena nusigandau. Po jo žodžių išviešpatavo 
gili tyla, vienu smūgiu visi buvo parblokšti. Ypatingai 
moterys, vargšės moterys persigando ir sužiuro piktai į 
profesorių Ivanovą. Tada tarė namų šeimininkė:

Bet paklausykite, mano ponai, palikite politiką! 
Geriau einame prie pianino pasiklausykime ir paidainuo- 
kime!

(Daugiau bus)

n vienintėlis, kuris esu le
galiai čion atvykęs, likusie
ji yra perėję rubežių nele
galiai — be tfizoe. Taip pat 
gal prisimindamas Jūsų vi
zitą vietos Cordisl Patriar
chas galėtų mane užtarti 
pas vietos administraciją, 
jeigu jį paprašyti.

Nuo gruodžio mėn. nebe- 
gaunu ArttertkOS lietuvių 
laikraščių ir turbūt jau ir 
nebegausiu nes reguliarus 
laivų kursaviflias yra nu 
trauktas, dabar tik atsitik 
tini portugalų Laivai veža

naktį. Pasiruošimo planas 
buvo išsiuntinėta visiškai 
slaptai 1940 met. liepos m. 
7 d. Duodu citatą nors pra
džią: Visiškai slaptai. Pa 
tvirtinta. Valst. Saug. Dep- 
to direktorius A. Sniečkus. 
1940 m. liepos mėn. 7 d.

Priešvalstybinių partijų: 
tautininkų voldemarininkų, 
liaudininkų, krikšč.-demokra 
tų, jaunalietuvių, trockistų, 
socialdemokratų, eserų šau 
lių ir kt. vadovaujanč:o są 
stato likvidacijos paruošia
mųjų darbų ir operatyvinės

no ir Vilniaus apskrityse 
visos mokyklos ir švietimo 
įstaigos uždaromos. Sušauk 
ti mokinius vis viena kuriuo 
tikslu negalima.

Taigi žinios iš gautų laik
raščių yra labai liūdnos. Pra 
džią dėmėtoji šiltinė gavo 
nuo belaisvių — bolševikų, 
kurie dirbo pas ūkininkus 
ir tokiu būdu užkrėtė it 
juos. Tame pat “ūk. Pat.” 
rašoma, kad dėmėtoji šilti
nė siaučia ir Latvijoje.

Dienraštis

40

Petrauskas)
“Dievo ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25 
“Paguodos Žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.

Jusevičius) ..........................................................................25
“Pašaukimas į Dvasinį Luomą” (Parašė Kun.

Pr. Vaitukaitis) ................................................................ 25
‘Krikščioniškoji šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis K .10 
“Atgailos Sakramentas” (Parašė Kun. Pr.

Vaitukaitis) .........................................................................10

VISŲ KNYGŲ PIRKIME KREIPKITĖS Į

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilki

TELEPHONE: CANAL 8010

Skaitykite Katalikišką Spaudą

r*
VICTORY

BUY
UNITED

STATES

DEFENSE

lONDS
STAMPS

' ■ V- c t ♦ * • * A

paskutiniuosius Europos e-1 likvidacijos planas.

“Į Laisvę” j----------------------------------------------------------------------------------------
spausdinamas “Žaibo” spaus Qarsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas» 

sekinau Jūsų biznyje arba profesijoje, 

matote “Drauge”.

tuvėje šeštad'enio Nr. 8 psl. 
papr. 6 puslapių.”

Sis kalinio laiškas buvo
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L. R. C. S. O. CLAMBAKE
Have you heard that 

“Vicky” Zaner has been 
seen parading in a white 
veil? Suspicious? Well, don’t 
be, not just yet anyway. 
Maybe she was jus practi- 
cing for this was at the St. 
Casimir Academy during a 
recent retreat. The nail 
heads one sees nowadays on 
shoes, hats, dresses, etc. 
have a certain brunette 
damsel confused. Although 
Marianne Daunis is not a 
member of our organization 
just yet, (būt there’ll be a 
day) I coudn’t resist letting 
you know that she handed 
a be-ootiful compliment to a 
friend as she gavę the 
friend’s dress the “once- 
over” and S3id. “What a 
lovely dress, and, my, look 
at all the toe nails”. Well, 
nails, will be nails, won’t 
they Marianne? How’s your 
dancing getting along Joe 
Lorenat? You .Do likę 
dancing, don’t you... and, 
brunettes, is it? So you 
don’t give up, do you Ed 
Martin? “If at first you 
don’t succeed, try, try 
again” to bowl over 100. Būt 
we hear you’re cheating us 
on spotted pins. We undcr- 
stand your average for the 
lašt series was 478. Guilty 
or not guilty? Eever get a 
“yen” for pie eating? Likę 
apple, apricot or lemon- 
cream pieš? See Alice 
Szambaris, pie expert... būt 
don’t blame yours truly if 
you won’t be satisfied with 
other plės thereafter. Phil 
“Baron” Klikunas is štili 
hiding. What are you using, 
the mulberry bush, Phil? 
Ninth wonder of the Clam! 
Gertrude, we know you take 
to sundaes likę ham does to 
eggs, būt, Miss Mozeris, 
waist štili keeps that šame, 
trim line. Can you let us 
know what that takes to... 
signed, Hopeful. What’s this 
we hear about Anthony 
Skirius scaring his wife half

LOUIS GIVES CONN A POINTER

("Dr*U|U' Acme

Heavvvveight Champ Joe Louis, a private who re- 
sides at Fort Dix, N. J., points.out sights to Billy Conn, 
a visitor from Fort Wadsworth, Staten Island, N. Y.

to death by showing her a 
nevvspaper bearing his name 
as an enlisted man and 
preparing to “be on his 
way” that very night. I ask 
you, what type of music 
does Eilėn Sliteris prefer. 
One day she’s hunting high 
and low for Chattanooga 
Choo-Choo, the next she’s 
scraping up pennies, no, 
she’s not including wooden 
nickles, and trips (literally 
speaking) to Budrik’s for 
Miliza Korjus album. 
Speaking of trips, vve’d love 
to have you make one with 
us next week... along the 
lines of the LRCSO clam- 
bake... ‘til then, Bye now.

The Clam

''Lithuanians" sent 
to Alaska

Some time ago a young 
Lithuanian A. D. Yuknis 
published a book entitled, 
“The Lithuanians”. This 
little history is profusely 
illustrated by his oWn 
drawings of people and 
places connected with the 
glorious past history of 
Lithuania and recent events 
in the history of Lithuanian 
Americans.

The book has enjoyed a 
wide spread publicity and 
circulation. It has always 
been well received and 
recent copies of the book 
have been sent to Alaska. 
Some time ago Lithuanians 
in Canada, Argentina, and 
Brazil have sent for their 
copies.

“The Lithuanians” an 
illustrated history of 
Lithuanians in Europe and 
America sėlis for $1.00 
(postpaid) and copies can 
be had by writing to A. D. 
Yuknis 4405 So. Fairfield 
Avė., Chicago.

chicago
B£ARS

BILL OSMANSK!
Al_L-AMERICAN AT 
KOLY CROSS 1938-- 
IN 1939 WAS VOTED 
MOST VAtUABLE IN 
NAT'L PROFESSIONAL 

FOOTBALL LEAGUE

GECRGETOVVN'S 250 LB BLONO CrtANT

ON FEB.24^ 1940 HE BROKE THE 
VVORLD'S INDOOR SHOT PUT 

RECORD VVITH A55FEETAND 
8 INCH HEAVE. USING OUTDOOR 
EQUIPMENT, ON JUNE 2IS, HE
HURLED THE 16LB.BALL56F-T>i^ 

SMASHED KIS 0WN INDOOR 
RECOBD AGAIN, ON MARCH BTH 
1941. ATTAINING 56FT.2Vfe |NS.

ALMSTERT
MICHIGAN U.

LOU RYNKUS 
NOTRE DAME'S 

GI ANT TAC.KLE 
1991

0F"WHITEY"
VflSTERT

194*

STAR BACK AT NOTRE 
DAME 1936-37-38. NOWA 
SUCCESSFUL PREPCOACH

Judge J. T. Zuris is up 
for reelection
THE BRIGHTON PARK 
AMERICAN LITH. HAS A 
FINE RECORD 
DURING HIS TERM!

During the World War 1, 
Judge Zuris served in the 
Air Corps of the United 
States Army. Upon his 
return from the Army he 
studied law at De Paul 
University and the Chicago 
Kent College of Law. In 
1925 Judge Zuris was 
admitted to the Bar and 
practiced general law for 
eleven years, vvhen in 1936 
he was elected to the 
judgeship of the Municipal 
Court.

At present Judge Zuris is 
up for re-election on the 

, regular Democratic ticket 
and has a very fine chance 
of again sitting on Munici
pal Court bench.
A FOURTH DEGREE 
KNIGHT

Recently Judge Zuris was 
made a Fourth Degree 
Knight of Columbus. 
Besides, Zuris is a member 
of the Eik, Moose, Eagles, 
American Legion, Lincoln 
Club, Macabees Chicago 
Bar Association, Illinois 
Bar Association * and the 
Illinois Athletic Club.

For many years Judge 
Zuris has been active in the 
various national and local 
Lithuanian organization.

Yes, we can well be 
proud of Judge Zuris and 
we can prove that pride by 
voting for Judge Zuris’ re- 
election April 14th., 1942.

LIBERTY UMENICKS

Reprinted from “Lithuanians”, an illustra ted history of the Lithuanian eople. Price 
$1.00 postpaid per A. D. Yuknis, 4405 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois.

HOPE AND OPTIMISM
By Joseph J. Quinn

Recently, we came across 
a bundle of old Catholic 
papers in our files. Heaven
only knows why we saved years cannot be traced to 
them, būt there they were editors’ lifting the papers 
— a collection of papers by their bootsraps. Credit,
with 1922 datelines. in part, the laity who have
Although they were ragged, Į been influenced by the voice 

frankly they weren’t in as and writings of Bishops and 
bad shape as the joumalism pastors showing the neces- 
of that day. There may have sity and importance of the 
been something to the Catholic paper being in 
poeple’s contention in 1922 every horne.
that the Catholic press had
an inferiority complex that 
showed up in its face. Per- 
haps the grueling financial 
struggies papers underwent 
in those days gavę them 
that haggard look.

Only by comparing the 
press of 1922 with the press 
of 1942 may one get an idea 
of the startling progresą 
made by Catholic papers in 
20 years. The press today is 
alert, inviting, sprinkled 
with columns and features,

ropolitan press of today. 
Advancement of the Ca

tholic press in the lašt 20

. Catholic papers contaain no 
i news flashes, no lurid leads, 
į no sensational scareheads to 
be brandished by newsboys. 
Its sifted stories and check- 
ed reports make reliable 
reading, and the Catholic 
people know it. Radio 
report that have Catholic 
angles serve only to whet 
the appetite of Catholic 
listeners to read the stories 
in their own press for 
verification.

Furthermore, believe 
the surge of support is just 
beginning, that flood tide 
is yet to come and that the 
Catholic press is on the 
threshold of a new era in 
journalism. In our opinion, 
the Catholic press not only 
has found its way, būt is
making greater atridea Prouder in years to come!

forward than any ciass 
newspapers in the 
States.

Even tne radio, that

Slipshod Catholic jouma
lism is a thing of the past. 
Now we have systematic 
planning, excellent desk 
vvork, timely pictures, a 
superior nevva Service and, 
finally, wellprinted papers. 
The day is here when the 
Catholic laity is proud, and 
not ashamed of its Catholic 
press. And they’ll be

of Pioneer Catholic journa- 
United lism is gone; Progressive 

Catholic joumalism is here.

Brighton Park has the 
edge on all the other 
Lithuanian communities of 

; the city of Chicago. It has 
i an elected public official 
i with a fine record and this 
man is up for Re-Election 
this coming April 14-th., 
1942.

For the lašt six years 
Judge John Zuris has been 
sitting on the bench of the 
Municipal Courts of the 
city of Chicago. He has had 
his chance to serve in all 
the branches Of the Court 
and it has been the happy 
experience of Judge Zuris I 
to be sustained in more 
than 80*7° of the cases 
appealed to higher courts 
of the City a n Coounty.
REGULAR DEMOCRATIC 
CANDIDATE

Judge Zuris is not a 
Chicagoan by birth būt has 
been “a Chicago man” since 
1913, when he moved in 
from Pittston, Pa.

Taking your giri to the 
movies?

VVATCH OUT!
"T. * *- * •

A storekeeper named Mr. 
Shedd,

Said—"Bombers and ships 
will be sped,

If we can arrange,
When people get change.

To sėli them Defense 
Štampe uistead!”

Watch out that your breath doea net 
offend . . . you yourself probably don't 
know whether It’s offensive or otherwlse. 
If you want to make a hlt wlth your 
giri friend, there's a way to make your 
breath more agreeable. And lt's easy. 
Slmply rinse the mouth wlth Listerine 
Antiseptic before you start out. Listerine 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co, St. Louis, Mo.

Before Any Date Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Tour Breath Street c r

Yrm mvi't briy fr**«d*rm! 
Būt ymar dollar* do pkno-eld* 
the tonka, th* <una, th* 
plano* to erush t h* Avi* t 
Buy a U. S. I>*f*n** Bond 
or Stamp regularly!

prepared with the thought goblin that lurks in the YOUR DATE BOOK
of making the news attrac- i path of secular papers, will
tive to everyone who pieks not gravely affect the ^he annual Catholic Press 
up the paper. Only in edito- Catholic press, for, from an Association, Convention for 
riai content and objective editorial standpoint, the 1942 will be held in Birming- 
does ir differ from the met- į radio offers no competition. • ham, Ala., May 28-29-30.

Everybody ravės about your 

salads, Pėg.V/hat’s the secret?

MIRACLE WHIP! 
Ils "different” flavor

MllUONS AOtlI—Miracle Whip does work uiondrrs 
with salads1 A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia 
by far America’s favorite salad dressing.

k k k k k kk k k k * k .k k k k k k

always makes a hit.
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CHICAGOJE IR APYL1HKESE
NAUJIENOSBRIDGE PORTO

Visi turime ginti 
Amerikos laisvę

24 dieną. Jubiliejinių metų 
piknikas turi būti didelis, 
taigi iš anksto malonėkite 
taip susiplanuoti, kad tą

Jungtinės Amerikos Vai- dieną būtumėte laisvi ir 
stybės yra kraštas, kurs ne galėtumėte praleisti malo- 
tiktai saugo savo piliečių niai laiką tarp pažįstamų, 
gerovę ir laisvę, bet taip prie muzikos ir kitų pramo

gų, tyrame ore, atgimstan
čioj pavasario gamtoj.

pat užtaria ir kitų tautų rei
kalus. Mes žinome, kad A- 
merikos laisvė yra ne tik 
mūsų gerovės šaltinis, bet 
— ir viltis mūsų pavergtai 
Lietuvai. Todėl visi turime 
savo dalį atnešti krašto ko- 
vosna dėl laisvės.

Amerikos vyskupai skati
na žmones pirkti defense
bonds. Čia įdėtieji pinigai' raetai. Nemažai žmonių at- 
ne tik padės apsaugoti mū- gįžymi didesnėmis aukomis, 
sų krašto laisvę, bet ir tų Kai kurie įtaisė gana bran- 
pačių pinigų — paskolos gįug dalykus, bet būtų raa- 
saugumas yra garantuotas ionu, kad atsirastų funda- 
pačios valstybės. ! torius ar fundatoriai, kurie 1 ngngrbČ klcbOHį

Defense bonds ir štampus įtaisytų auksinį bažnytinių 
pardavinėja daugelis mūsų drabužių setą (arnotą, ka- 
gerų parapijiečių. Mums pą, dalmatikus ir k.). Tas 
pridavė adresus šie mūsų kaštuotų apie 1.000 dolerių, 
parapijiečiai: | Tokie bažnytiniai drabužiai

Reikalingas auksiniu,■ I ■■ ■ I v vi •jubiliejiniu bažnyčiai 
drabužiu setas

Šiemet mūsų jubiliejiniai

VADOVAUS MUZIKALEI DALIAI 
LRKSA 163 KP VAKARE

Muz. J. Brazaitis, Aušros noms, kurioms jie siūlysią 
Vartų parapijos vargoninin j pasauliui gelbėti jį nuo vi- 
kas, sekm., kovo 29 d., LRR šokių triubelių. Jis taip pat 
SA 163 kp. vakare vadovaus vadovaus ir merginų chorui, 
muzikalei daliai programos.' Vakaras įvyks sekmadienį, 
Jis pritaikė muziką dikta- kovo 29 d. Gimimo Panelės 
torių “vaistams”, t. y. dai-! Šv. parapijos salėj.

bų, sekė paties klebono žo
dis, kuris iš didelio džiaugs-! 
mo, kad taip gražiai pasi
rodė Aušros Vartų parapi | 
jiečiai, ir turėdamas tiek 
daug prietelių po visą Chi-, 
cagą, ryžosi, kad sekančiais 
metais padaryti dar didės 
nę pažangą parapijoje, jei 
tik visi taip vieningai ir 
sklandžiai kooperuos, padės 
visuose darbuose.

Kun. J. Dambrauskas ir 
štai ką pareiškė, kad tuoj 
po Velykų švenčių atmokės 
$3,500.00 parapijos skolos, 
o kur gi metų galas, jei tik, 
girdi, dirbsime išvien, tai 
parapijos skola sutirpo kaip 
pavasarį sniegas. Taip pat

I A IIZ A C n A R A P Pasirinkti ir Prisipirkti 
L/z\Qz\I\. (ieresnės Rūšies Anglis 

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOI, KAINOS MKPAHll.l.-: IK KOI, JV l>AK GALIMA GAI TI! 

GmCMnfe Rūšies Angly* Guuiuunui. Tik 1.4 ToIiiiicsiiIų Valstijų.
(VuldUoi. patarinuU Įninkama nurodo. kad trumpoj ateityj, kūrės pro
dukcijos dėlei, gclzkclių tranzitas bus žymiai sumažintus namu reikalams)

J*KI PILI>¥ KIT SAVO SANBĖI.H S Iš SUKANČIO PASIRINKIMO:
\VKST VIKtilSIA 1*01 ultootao Mine Kun, Iš ęp Cfl

y \ KctV mainų, du«m dulkių Ištinta. Perkant .*> *Į)Ū»OU
■* * _ \ kinus arlm t Įaugau, už tonų ............................

"V-t* smulkesni yra daug pigi--ui.
BLACK BA.MI 1,1'MJ* auglys, už $10.50
ton* ....................................................
CIT1KS SUltVltL'E PLTKOLUIAl CAltBON $11.00

(Sales Taksai yra ekstra)

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

Susirinkimai
Cicero. — Federacijos 12

klebonas prabilo keletą žo-Į skyriaus susirinkimas bus
džių angliškai, nes publikoj 
buvo ir nemaža svetimtau 
čių, kurie visa širdimi jį re
mia.

Taigi, brangūs Aušros
las Jodka. Visų pirma pasi-i Vartų parapijiečiai, į darbą, 
rodė mokyklos vaikučiai ir,1 nenuleiskime rankų, vienin- 
mergytės, seselių Kazimie-| gai kaip mūras stokime mū- 

I riečių puikiausiai prirengti. Į sų gerb. klebonui į talką, o 
West Side. — Praeitą sek-; o tos estrados gražumas —I jisai padarys tokius daly- 

madienį Aušros Vartų pa-Į meniškas, taip ir programa i kus, kokių ši parapija nesi

Parapija gražiai

tikėjo. Po to prasidėjo ba
lius ir pasižmonėjimas. Va-

rapija labai gražiai pager-1 žiūrovus tiesiog sužavėjo, 
bė kleboną kun. J. Dam- Tai didelė garbė už vaiku-

1. “Kęstučio” spulka. 1 būtų vartojami tik per di-1 brauską, jo vardinių proga, čių prirengimą priklauso se- kanenėj dalyvavo veik visi 
2. Kiras, 3251 S. Halsted. džiąsias šventes ir iškilmes ir vienerių metų sekmin- selėms Kazimierietėms, ku-i biznieriai, kurie stamhiai

3. Lesčiausko aptieka, įr jįe ilgai tęsėtų. Dar mes S4 vadovavimą parapijai-. rįe išpildė programos dalį, parėmė 
3337 S. Morgan. Tose ir ki- turime bažnytinių drabužių,! įmonių prisirinko pilna sa- pasveikino kleboną ir įtei-

kovo 29 d. 1 vai. popiet pa 
rapijos mokyklos kambary. 
Visų draugijų atstovai pra
šomi atsilankyti. Kurios 
draugijos dar nėra užsimo
kėjusios metinio mokesčio, 
prašomos tai padaryti šiam 
susirinkime. Mat, norime 
mokesčius sutvarkyti ir pa 
siųsti centran.

Pildykim savo pareigas, 
dalyvaukim Federacijos su
sirinkimuose, būkime orga
nizuoti ir veiklūs. Valdyba

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimą sekma
dienį, kovo 29 d. Gimimo 
Panelės Šv. parapijos sve
tainėje, 2:30 vai. po pietų. 
Visi nariai ir labdarybės 
darbuotojai kviečiami laiku 
susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba

Ankstyboji varna dantis 
krapšto, o vėlyboji akis.

WOLK STUDBO
1945 WeO 35* Street

tose vietose patogiomis są-1 kurie buvo įtaisyti pačių 
lygomis galėsite gauti de , pirmutinių bažnyčios funda-

lė ne vien vietinių, bet ir iš

fense bonds ir stamps.

Mūšy draugijos rodo 
daugiau gyvumo

torių.
Tuose naujuose auksiniuo

se drabužiuose būtų užra 
šyti fundatorių vardai 
laikas, kada įtaisyti.

kitų Chicagos kolonijų ge
rieji kun. Dambrausko prie
teliai ir bičiuliai.

kė dovaną. Po jų sudainavo
Valio Aušros Vartų pa

rapija ir jos dvasios vadai 
ir visi gerieji prieteliai ir 
bičiuliai po plačiąją Chica-

i

ir

Ar jūsy vardas bus 
įamžintos jubiliejaus

Netaip seniai Šv. Vardo 
draugija turėjo savo susi
rinkimą. Prisirašė naujų na
rių, aptarė tolimesnį veiki
mą. Draugija auga ir pasi-
ryžusi veikti. I

Taip pat mūsų parapijos j Mūsų parapijos jubilieji- 
jaunimas dalyvauja Vyčių i nė knyga ruošiama. Meni- 
chore, vyčių sporto varžy- j/ninkai jau padarė planą, 
bose ir turi planų kitaip
veikimą pagyvinti.

kaip tvarkyti paveikslus, 
kaip papuošti knygos pus- rapijos vikaras, kun. Myko- 
lapius. Speciali komisija ren
ka pasveikinimus. Yra iš
dirbtos ir taksos tiems, ku
rie norės rezervuoti vietos 
tame jubiliejiniame leidiny: 
visas puslapis — 25 dol., 
pusė puslapio — 15 dol., 
ketvirtadalis 8-10 dol., aš-

keletą dainų parapijos cho
ras, taip pat sveikino su do
vana, solo išpildė I. Aitu-|gąt Nuoširdžiausias lietu- 

Bankietas prasidėjo punk-|tytė, ir poto sekė visa eik? vįgkas dėkui nuo klebono 
tualiai lygiai 6 vai. vakare, parapijos draugijų sveikini- j^un jUOzapo Dambrausko. 
Klebonui ir jo palydovams' mai ir dovanų teikimai. Bet 
svečiams įėjus į salę, gau
singa publika ąustojo ir ka
tutėmis lydėjo prie^ garbės 
stalo. Ge rosi oi" šeimininkės 
ir patarnautojos leidosi į 
darbą. Vakarienė šiuo kar
tu buvo puiki ir skoningai 
pagaminta, tai garbė visoms 
šeimininkėms. Po vakarie-1 
nės prasidėjo programa, ku-1 
riai vadovavo malonusis pa-

reikia pažymėti, kad sveiki 
nimus sudėjo ir daugelis 
Tėvų Marijonų Bendradar-, 
bių skyrių ir įteikė dovanas.! 
Vienų žodžiu bankietas kun.; 
J. Dambrauskui pagerbti,1 
buvo didžiausias paskatini
mas, dar smarkiau dirbti, i 

Po visų sveikinimų ir kal

ei. K

PLATINKITE “DRAUGI

WHOLESALE
LIUDOS 
IŠTAIGA

ADVOKATAI

to norės. Už pavardės spaus 
dinimą nustatyta auka $1.00, 
o už pavardę ir adresą — 
$2.50.

Tuo būdu numatoma nors 
kiek lėšų surinkti svarbiems

WHIINEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISAS:
8138 80. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoj*) 
▼ALANDOS: Nuo l-mo* iki l-tm 

TOJ. TOk.
TeL CALomet «877 

184 NO. LA SALLE ST.,

Ižvettojan.
p<>Odcaco

RBMJ'JTB
8EUA 

LIKIT IŲ_ _ _ D*a*?"AS. KANTER. Sav.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 S. Halsted St
IX. BOULEVARD M14

Koom 2014 Tel. State 7W»

Bus smagu mūšy 
jubiliejiniam piknike

Orui grąžė j ant mes vėl 
prisimename šaunius pikni
kus Vytauto darže. Nepa
mirškite, kad mūsų parapi- tuntadalis — 5 dol. Be to jubiliejiniams darbams: už 
jos pavasarinis piknikas ne- — bus spausdinamos ir pa bažnyčios ir svetainės išpuo- 
pertoliauaiai: bus gegužės vardės parapijiečių, kurie Šimą ir t.t.

“THAT LITTLE GAME” .-..,.w.ru..e^M^By B. Link

esta-te mgm (*\oToaeo -ro The countm, UvGGSCi op a 
•ssat's ako STAnreo a nu Game at mionight The lights of 

Tm/O AUTOS.- A •STO.AV CouJ KoftNEo O4TO T'bE <3AMB BOT ThE BoVS 
BosTeo'op Thb uaoics Nrte \c>eA "b-y chasinG Tne couj,vJho imsiS'Vbo 
on cokmnG Back after E ach oustjnS — ,

CAM5 BjACK saJheH "DONO uMiTH FoOfi BollS-TS ON ThE Go, T>(7EUJ 
ONE To FoOu'EM,- N.ONK F\UuSV> A FOUP. FUUSH ANO ’SoBMAbE A*Folu.- 
rtvAF ASN.EO T>0nc TO CHASfc TnC CCjj.ASOYc FEi&N A UJEAK MOT T
HF UA\O \T NEAR. EDGE OF TABue, 6 O T OP To Shoo -fHE BEAST ANO IN 
SoTiOiMG FACEOHIS FouFL AcES-
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Paulina Russian and Turkish Baths
Savo * |

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadtieniais. 
Telefonas: VIRgi-iia 9493

A. F. CZESNA, savininkas MA5SAGL

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
.S

Marąuette Park Liet. Am. 
Piliečių Klubo mėnesinis su 
sirinkimas įvyksta kovo 29 
d. 2 vai. po pietų parapijos 
svetainėj. Visi nariai nevė 
luokite ateiti į susirinkimą, 
nes vėliau kitokių reikalų 
bus svetainėj. Susirinkime į 
turėsime keletą svarbių da- I 
lykų apsvarstyti. Valdyba i

COMPI.ETK

AOS AM RD PHO1UGRA1I1Y

L»»WEST POSSIBLK PRICES 

PHONE LATAVETTE 2*13

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Satorday, 1 to 2 P. M. 

STATION WHIP
MM MW«rel«i (T*. «( Mm DUI>

MUZIKOS INSTRUMFNTŲ 
dlONVlKIS Vl«LLVUUVd«X

x«
-ISJ.V IBiViaaLVM 3J.VS3 S J f 

LANKYTI Į »1 CSV Sl’liCIALi

Didelių Barabanų. rnaZų Baraba
nų. "i unable To,u Toms" prilai- 
kuiill prie visokių Barabanų šė
lų. giein pedimaj ‘Cyinbois” lr 
' Cymbol Ho'ders" kur lik reika
lingi, "Hl-Boy alter beat Pėdais" 
buliams I? orkestroms, Trflbos, 
Clarlnetal, Saiaphonai, Trombo
nai "sp*n<lard" Ifedlrbysčly, Sinul- 
kos, ( eilos, Strūmniai Basai, Gin
tarai. Banjos, sirunų, Ir “easus", 
"m yUth pleees", "mute reeds". Ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms snnčelų lr 
"cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių iftdirbysčiu DlionoKra- 
lus ar jų dalis.
A. B.O. DltlMMtKS SEKVICK 

»14 Muzuell btreeų C'bicagu
L ..._ ..

WHOIESALE
FURNITURE

BROKER
DININO ROOM 8BTS — PAK
LOK SKT8 — BEDROOM MKTS 
— RŪGS — KALIOM — KK- 
rRlOKKATORS — MASHKBM — 

•AANOKLS — HTOVE8.
A

AID ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
TdefooM REPUBLIC 9051

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

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

VienintAlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTĄJĮ, ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-l450 kil.

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

HIAPGUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
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Chicagon Nauja Aviacijos Dirbtuvė
Panaikinsiu dviguba 
darbo mokesnį

Cook County 56 
gydytojai kariuomenėn

Chicagos darbo vadai pa- Leit, pulk. Chester C. Guy 
reiškė, jog jie nenumatą jo- paskelbė, jog kariuomenės 
kių sunkumų panaikinimui 1 medicinos daliniui priskirta
sekmadienio darbo dvigu
bam atlyginimui. Pasak jų, 
esą galima tikėtis, kad su 
vyriausybe susitars ir AFL 
ir CIO.

iš Cook County ligoninės 
štabo 56 gydytojai.

Karo departamentas pa
vedė dr. Guy prie štabo
priskirti dar 120 slaugių, 

Abiejų unijų atstovas pa-, kurjų vadoye bus Lorree 
žymėjo, jog Chicagos unijos Wo]f faus )ta j ,eite. 
priimsiančios bet kokį susi
tarimą padarytą Washing- 
tone.

Į nantus.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Civilinė apsauga X Jungt. Amerikos Vals-
Pliir arinio tybių valdžia yra nusista-
VlUCdljOJv čiusi teikti Amerikos žmo-

Chicagoje smarkiu tempu nėmis karo žinias, išskyrus 
organizuojama civilinė ap- tas, kuriomis priešas galėtų 
sauga. Chicagos gyventojų pasinaudoti.
20"« įtraukiamas vykdymui 1 _______
svarbių gynimosi uždavinių.
Pereito mėnesio pabaigoje 
jau buvo susiregistravę 
1,306,728 civiliniai savano
riai apsaugos darbams, Illi
nois, Wisconsin, Michigan /
valstybėse.

Savanoriai paruošiami ug- 
niagesybės darbams, būti 
pagelbiniais policininkais, 
nurinkti bombų užverstus 
kelius, eiti dreivėrių parei
gas, teikti pirmąją pagal y Kongresmanas Joseph 
bą, taisyti kelių ir tt. j gabath pasakė, kad jis

įteiks Jungt. Amerikos Val- 
X 1942 m. ūkininkams stybįų kongresui raštą, rei- 

užtikrinta, kad kainos visų ięa.la.ujant įleisti Chicagon

X Detektyvų biuro virši
ninkas John L. Sullivan pa
reiškė, kad Chicaga turėtų 
turėti daugiau policininkų, 
jei norima sėkmingiau kovo 
ti su piktadarystėmis.

X Chicagos miestas turi 
apie $88,000,000 skolų.

svarbių javų, kaip kornų, 
kviečių, vatos, ryžių ir ta
bako, bus geros.

iš ežero 3,000 kubinių pėdų 
vandens kas sekundę per 
Sag kanalą.

PERDAUG DIRBO — 
PALEISTA

11 DIENŲ ATLANTE

(“Draugus” Acme teiepnoto, 

Laivelis, pilnas išsigelbėjusių jūrininkų, kai jų laivą 
priešo submarinai nuskandino kovo 5 dieną. Jie beveik 
dvi savaites išbuvo pietiniam Atlante be jokios pagal
bos. |

Nori atsakyti 
W alte r Winchell

Mrs. Elizabeth Dilling, 
kuri anksčiau pagalsėjo sa
vo knyga “The Red Net- 
work”, kurioje rašė apie ko
munistus, ir paskutiniuoju

"Klaipėdos reikšmė 
Lietuvai"
Prof. Pakšto paskaita 
penktadienį, kovo 27 d.

Šį vakarą, penktadienį, 
kovo 27 d. Marąuette Parko

CHICAGOS PRIEMIESTYJE ATIDARYS 
75 MILIJONŲ ALUMINO DIRBTUVE

50,000 APYLINKES DARBININKŲ GALS DARBO 
ŠIOJE KARO DIRBTUVĖJE

Penktadienis, kovo 27, 1942

mu
X 40 vai. atlaidai Dievo 

Apvaizdos bažnyčioj buvo 
begalo įspūdingi. Dalyvavo 
daug svečių kunigų.

a. kun. J. Klorio
Netrukus Argo, Chicagos. ta todėl, kad, svarbiausia, 

priemie8tyj, bus atidaryta • susisiekimas upėmis ir gele-
viena didžiausių, jei ne di- i žinkeliu yra labai patogus. I metinė atmintis __ pamal-
žiausia pasaulyj, $75,000,- ”'----- ‘ *------- - 1
000 alumino dirbtuvė. Pa
sak gautų pranešimų, dirb
tuvės statybą finansuos 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė ir ją tvarkys Alumi- 
num Company of America.

Dirbtuvės, kuriose dirbs 
keletas tūkstančių darbinin
kų, bus netoli 63rd. Street.

Patogus susisiekimas

Dirbtuvėms vieta parink-

CHICAGOJE

X A.

Beto, Chicagoje ir apylinkė- Į (jog gv Antano bažnyčioje, 
se vis dar jaučiamos darbo Cicero, bus rytoj, kovo 28 

d. 7:45 vai. ryto. Bus lai
komos trejos šv. Mišios. Mi-

pajėgų perteklius.
Šiose dirbtuvėse, kaip ir 

anksčiau atidarytose Buick, 
Studebaker ir Chrysler dirb
tuvėse bus gaminama or
laivių dalys ir jose dirbs 
virš 50,000 darbininkų.

Nutraukta byla - 
teisiamieji nualpo

Paskutiniuoju laiku Chi
cagoje vyksta garsi abortų 
byla, kurioje teisiama dvi 
moterys: Mrs. Ada Martin 
ir Mrs. Josephine Kuder. 
Pirmoji esanti grupės vadė, 
o antroji buvusi pacijentų

PAVOJAUS ZONA
Paskelbta, jog penktadie

nį, kovo 27 dieną penkių 
mylių apylinkėje prie Fort
Sheridan ir penkių mylių PriemeJa 
aukštumoj, sąryšyj su prieš 
orlaivinių pabūklų pratyba, 
bus pavojaus zona.

Šiandie abi teisiamosios 
moterys teisme nualpo ir 

■ todėl teismo eiga laikinai 
sulaikyta.

X Washingtonui reikalin 
gos geros ir turinčios prak- radio paskelbęs apie ją 

| tiką stenografės. Kurios šmeižtų.
nori gauti valdžios darbą, jį pradėjusi bylą prieš 
tesikreipia Chicagoje šiuo \yinchell ir tris kitus, kurie 
adresu: 1441 kambarys, ją apšmeižę. Byloje reika-

laiku pagarsėjusi perskyrų 1 Vyčių patalpose, 6825 So 
byloje, pareiškė, noro, kad 
jei būtų leista per radio at
sakyti kolumnistui Walter 
Winchell, kuris taip pat per

MOKYKLA MOTERIMS

Šeštadienį bus atidaryta 
mokykla, kuri padėtų mote
rims sutikti pokarines pro
blemas. Mokykla bus atida
ryta adresu 677 North Mi
chigan ir joje bus dėstoma 
ispanų kalba, maisto paruo-

Westera Ave. 8 vai. vakare, Šimas, sveikatingumas etc... 
bus duodama paskaita Klai- į Mokykla pavadinta School 
pėdos klausimu. Prof. K. of Tomorrow.
Pakštas, Lietuvių Kultūri-

Civic Opera House.

Seniau svečių 
priėmėjas, dabar 
komisaras

laujama, kad jai būtų atly
ginta vienas milijonas dole
rių.

Jaunuolis užpuolė 
motinų

(“Draugas” Acme telephoto) 
Miss Genevieve Samp, De

troit, Mich., dirbusi karo 
gamybos dirbtuvėje, kuri
bus teisiama United Auto 
mobile unijos, nes ji dirbo 
“persunkiai ir pergreitai.” 
Miss Samp paleista iš dar
bo.

Motina dviejų vaikų, 
Patirta, kad vokiečių sri- m., grįžtant iš darbo buvo 

ties komisaras Kaune Cra-1 užpulta jaunuolio, Jaunuo- 
mer savo laiku tarnavo Ber- lis, kuris motiną išniekino, 
lyno viešbutyje “Adlon” kai- dar Chicagos policijos nesu 
po svečių sutikimo šefas, čiuptas.
Jis jau seniai įsirašęs į vo-! Spėjama, kad tas pats 
kiečių nacionalsocialistų par jaunuolis pereitą penktadie- 
tiją. Karo pradžioje buvęs nį išniekino jauną mergaitę.
pakviestas į vokiečių užsie-1 --------------------
nių reikalų ministeriją ii I Idealizmas — tai amžinai 
tarnavęs Vokietijos pasiun- šviesi visų žmonijos gyve- 
tinybėje Kaune. I nimo laimėjimų žvaigždė.

nio Instituto direktorius, 
duos paskaitą, nušviesda
mas šio vienintelio uosto — 
miesto reikšmę lietuvių tau
tai ir Lietuvai, jo išvadavi
mą, jo ištaisymą nepriklau
somybės gyvenimo laikotar 
pyje, jo užgrobimą, ir ko
kios yra galimybės ateityje 

1 jį atgauti.

Į Į šią paskaitą yra nuo- 
i širdžiai užkviečiami visi 

35 šiuo klausimu susidomėję 
Chicagos lietuviai, jaunimas 
ir senimas. Po paskaitos į- 
vyks diskusijos, ir prof. K.

GAVĘS DARBA MIRĖ

Du mėnesius išbuvęs be
darbiu, Joseph Schrankle, 
57 metų, gavo darbą Supe- 
rior Sleeprite kompanijoj. 
Bet neilgai tuo džiaugės — 
jis mirė ką tik atėjęs dirbti.

PADANGŲ AMŽIUS
Illinois Automobile klubo 

pirmininkas pareiškė, jog 
gubernatoriui Green nusta
čius auto greitį iki 40 my
lių, padangų amžius padvi

— DIDELIS LIETUVIŲ —

Masinis Susirinkimas
— ĮVYKS —

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

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

200 gydytojų

Bylos eigoje paaiškėję, 
jog ši asmenų grupė turėju
si nusamdžiusi apie 200 gy
dytojų, 50 vaistininkų ir 
bent vieną grožio salioną, 
kurie pasiųsdavo pacijentus 
pas Mrs. Ada Martin.

Sąryšyj su šia iškilusia 
byla esą suimta keletas gy
dytojų, kaltinimų turėję 
santykių su kaltinamais as
menimis.

gubės. Automobilių padan- 
Pakštas duos atsakymus į gOS dabar galėsiančios ištę- 
užduotus klausimus. X.X. j g^i 40,000 mylių, kai tuo 

j tarpu pirmiau jų užtekdavę
maždaug apie 20,000 mylių. I

Pieno produktai atpigo
Paskutiniuoju laiku Chi

cagoje sviestas ir sūris 
parduodamas pigiau negu 
prieš pereitų metų gruo
džio mėnesį.

Prekybininkai pareiškia, 
jog šio kainų kritimo reikią 
ieškoti padidėjusioj ūkio 
produktų gamyboj, kuri ne 
tik patenkina kitų kraštų
reikalavimus, bet ir suda- APVALYS CICERO 
ro perteklių Amerikoje. Cicero policijai įsakyta

uždaryti visas vietas, ku
riose priimami pinigai loši-

X Cook kauntės iždinin- mui arkliais. Šiam Chica - 
kas Toman praneša, kad gos priemiestyj šis gemblia- 
5,000 chicagiečių jau sumo- rlavimo būdas paskutiniuo- 
kėjo šių metų pirmąją tak- • ju laiku labai išsiplėtė, 
sų dalį.

SUMAŽINA PELNĄ

GRASĖ PREZIDENTUI 
Federaliam teisme iškel

ta byla Curt E. Apek, 963 
Linden, Winnetka, kuris 
Siuntęs Prezidentui Roose- 
veltui ir kitiems žymes
niems asmenims mirties 
grasinimus. Jam paskirta 
iki teismo $1,500 užstatas.

(“Draura«” Acm« teiepnoto) 

Jack and Heintz kompa
nijos pirmininkas, Clevelan- 
de paskelbė, jog jo vedamot- 
se dirbtuvėse bus sumažinta 
aukštos algos ir visas pel-

šios bus sudėtinės velionio 
draugų.

X Pirmosios Pagalbos 
(First Aid) kursus Aušros 
Vartų parapijoj pradėjo lan
kyti apie 40 moterų-mergi- 
nų. Pamokos esti antradie
nių vakarais parapijos sa
lėj.

X Pranas Šmitas, Dievo 
Apvaizdos parapijos komi
teto narys, ilgą laiką sirgęs, 
jau pajėgė ateiti į bažny
čią. Visi džiaugiamės.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, choras sekmadienį, 
kovo 29 d., per sumą “in 
corpore” eis prie šv. Komu
nijos. Savo dvasinę puotą 
choras papuoš ypatinga gies
me.

X Vincas Brūzga, 1337 
So. 50 Ct., Cicero, kovo 19 
d. liuosnoriu išvyko į U. S. 
kariuomenę (aviacijon). 
Prieš pora mėnesių mirė jo 
motina. Tėvui dvigubas liū
desys.

X $150.00 Raud. Kryžiui 
padarė Mot. Są-gos 20 kp., 
Brighton Park, vienetas per 
pastarąją “bunco party” 
Vengeliausko salėj. Žmonių 
atsilankė tiek daug, kad 
daugelis turėjo grįžti namo. 
nes negalėjo gauti vietos.

X Muzikai: A. Mondeika 
lr V. Daukša jau turi supla
navę muzikalę programą 
ruošiamam bankietui pa
gerbti kun. A. Deksnį mi
nint jam dvigubą jubiliejų.

X Kazimieras Dovidaus- 
kas, veiklios Šv. Vardo dr- 
jos narys Dievo Apvaizdos 
parapijoj, jau parvežtas is 
ligoninės. Džiaugiasi tėvai 
ir draugai.

X Aušros Vartų parapi
jos merginų choras sekm., 
kovo 29 d. vyksta į Mar 
ąuette Park. Parapijos sa
lėj 7:30 vai. LRKSA 163 kp. 

i vakare be kitų giesmių ir 
į dainų, išpildys ir klasinį kū- 
rinį “Immaculata”. Chorui 

i vadovauja muz. J. Brazai- 
i tis.

X Dr. Al. Račkus ir Ig 
Sakalas, per “Chipex” (Cen
tral Federation of Stamps 
Ciubs) pašto ženklų paro 
dą, buvusią tris dienas Mor
rison viešbuty, suėjo į pa
žintį su vienu žymiu New 
Yorko dyleriu ir specializuo
tu pašto ženklų katalogo 
leidėju. Kalbėta apie suda
rymą ir; išleidimą speciali 
zuoto Lietuvos pašto ženklų

nas virš šešių nuošimčių bus katalogo. Kiek iki šiol žino- 
perleidžiamas kariuomenei j ma, iš Lietuvos pašto ženk- 
ir laivynui. Jack and Heintz lų retenybių daugiausiai tu- 
dirbtuvės gamina aviacijos ri viršui minėti asmenys ir 
dalis. dr. Bučnis, Catonsville, Md


