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... "and tHaf government of

che people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Santarvininkai vyrauja Australijos fronte
Su labai maža išimtimi vi
si amerikiečiai nori, kad ka
ras būtų laimėtas. Tą mažą
išimtį sudaro naciai ir fa
šistai.
Saujale Amerikos komu
nistų, žinoma, čia irgi turi
savotiškų norų. Jiems tai
niekas kitkas nerūpi, kaip
tik tas, kad visos tautos
pralaimėtų, o viena Sovietų
Rusija liktų laimėtoja.

Vice prezidentas Wallace aštriais
žodžiais vanoja kongresmoną Dies

I
WASHINGTON, kovo 30. pokarinio ekonominio šalies
— Dėl Dies komiteto naujo atstatymo planavimas. Koradimo viceprezidentas Wal- mitetas rado, kad šie visi
lace pareiškė, kad jis tai iš- pareigūnai yna komunistų
tirs. Tačiau aštriais žod- fronto organizacijų nariai,
žiais denuncijuoja Dies ko,- Vyriausiasis tarp jų yra
miteto pirmininką kongreso ekonomikas Maurice Paratstovą Martiną Dies. Jį pa- melee su 5,600 dolerių metilygina su Vokietijos nacių nės algos.
Z, ,, .
_ ,
, , ..
Goebbelsu- Sako’ kad Plk'i Parmelee yra keletos ištU°jU fakt1U iŠkraipymU Di?s leistų revoliucinio pobūdžio
band° PalaufU visuomenes knygų autorius. Viena jo
moralu“\ kurs šiandien knyga yra vardu “Nudism
^lkalmgas' in Modern Life,” išleista
^ alLace sako, kad Dies ir i931 metais. Toje knygoje
k,tl Jam panašus turėtų sa- autorius pasisako, kad jis
V° talentU3 Panaudoti naci- keletą metų praleidęs nuoJ°S vieningumui a.meti ka- galių stovyklose Europoje,
b "e amerikiečius pa- Parmelee siūlo nudizmą
trlJotua tarpusaviai piudyti. praktikuoti ne tik kur uždą,.
, ,
rytose stovyklose, bet visaWASHINGTON, kovo 30. dog ir visur> kaip tai ofisuo.
— Žinomas Dies komitetas, se, dirbtuvėse ir fabrikuose,
.kurs- tina neamenkoniską
., .X1
veiklą, iškelia aikštėn 35i Dies komitetas apie Ui
asmenų rekordą. Jie savo raportą pasiuntė viceJTa vadlnamojo ekonominės prezidentui H. A. Wallace,
ov5s boardo nariai, šio kurio žinyboje yra tasai
f
yra boarda8.

ARTILERIJOS “AKYS”

_.
. y. , .
Tie is amerikiečių, kūne
nori kad Amerika kara lai
mėtų, ne visi to nori vienodsi. Vieni nori, kad Amerika laimėtų tik su sąlyga,
kad Sovietų Rusija pralaimėtų. Kiti nori, kad Amerika laimėtų su sąlyga, kad
Anglija pralaimėtų. Vėl yra
(“Drtugtu" Acme telephotol
tokių, kurie nori. kad AmeMažasis artilerijos orlaivis, kuris stebi artilerijos
rika laimėtų, bet kad kappratimus Port Bragg, N. C. Šie mažieji orlaiviai ketaikstai pralaimėtų. Dar kiti
liauja kartu su artilerija ir juos valdo ne kariuomenės
.
, . .
nori, kad Amerika laimėtų,
aviacija, bet patys artileristai, šie orlaiviai gali nusibet kad darbininkų klasė
leisti ir pakilti beveik bet kur ir jie yra naudojami nu
pralaimėtų.
Nestinga
ir
torodyti armotų šūvius.
r
*
b
kių, kurie nori, kad karas
būtų laimėtas, bet kad prez.
i
J
|fnmlln:,»„
Gelbėti Rusijai —
Rooseveltas pralaimėtų.
LOndOflC MIHUIllStŲ
Tos visos kryptys AmenDcillOllStrSCiiOS
Šaukia Beaverbrook
kos gyvenime siek tiek atsiUCIIIUIUH OUJVi
MIAMI BEACH, Fla., ko
) LONDONAS, * kovo 30.—
liepia i Amenkos ryžtingu-1
I Vietos komunistai ir jų ša vo 30. — Lordas Beaver
raą.
lininkai vakar popiet Tra- brook, britų “lend-lease”
•
falgar aikštėje surengė de koordinatorius J. A. Valsty
Diktatoriškos vyriausybės
bėse, kalbėjo per radiją. Jo
monstracijas.
nuo senai skelbia, kad Aj Kalbėtojai reikalavo są- kalba buvo skiriama Kana
merikos naminis frontas Paniškus karo tarybą
jungininkų, kad jie kuo vei- dai. Tačiau jis pirmoje vieesąs silpnas. Nacių propa- Į
WASHINGTON, kovo 30. naują tarybą sušaukia po- kiau Europoje iškeltų nau- 1 toje prisiminė Rusiją, kuri
gandistai nurodo, kad pa
saulyje nėra lengviau sukel -Iš Baltųjų Rūmų paskelb- sėdin, kurs įvyks šį trečia- ją karo frontą prieš fašis- didvyriškai kovoja prieš nati revoliuciją, kaip Ameri- ta, kad sudaryta naujo Pa- dienį.
tus. Sakė reikia tas padary- j cius.
koje. Girdi, čia toks tautų cifiko karo taryba, kurion j Taryboje be J. A. Valstyanksčiau iki Hitleris su- I Beaverbrook šaukė, kad
įvairumas, toks tikybų mi- priimti Australijos ir Nau- bių ir D. Britanijos dar re- SP®3 v*su smarkumu susi- į sąjungininkų svarbiaus i a s
• ” ~
uždavinys šiandie visomis
šinys ir virš viso to tokia josios Zelandijos atstovai.
prezentuojamos Kanada ir mesti prieš
Rusiją,
Lordo Nelsono monumen priemonėmis gelbėti Rusijai.
laisvė. Sovietų Rusijos iš Prezidentas Roosevel tas Kinija.
Prezidentas pareiškia, kad tas buvo "“kabinėtas koma- Tik au Rusijos pagalba bus
minčiai negali atsistebėti,
tik kooperuojant karas sek- nist,) skelbimais. kuriais rei’ galima "acius palaužti ir
kaip
Amerikos
vyriausybė
gali pakęsti
opoziciją
ir kri-į^f^U LflkllIlBI IT
mingai gali būti vykdomas, kalaujama anglų vyriausy. nugalėti.
Nauja taryba padarys kon- Ma Iei8tl iS nau)°
JeiS" rusų armijos bus
“ “Mes
J gi• žinome, vkadh sciaj Diena Puola Nacius
taktą su Londone esama tos komūniatų organą Daily išblaškytos už Uralu, sakė
_ v. .
v
Worker, kurs yra suspenduo lordas, mūsų visos viltys
tikybos ir tautų laisvė ne i LONDONAS, kovo 30.
a'
tas.
I taip pat bus išblaškytos. Ir
silpnina, o stiprina kraštą.! Britl> kar0 orin8s Pajėgos rUS1CS
reikės
ilgiausius
metus
O politinė laisvė tol taip pat įsimagina prieš Vokietiją
yra Amerikos stiprybė. Tos ir nacius intensyviau veikti., PdlklOllka SOVICIŲ
grumtis iki vokiečiai su ja27 Japonu
Pirmiau
nacių
pozicijos
tik
(
_
I ponais bus visiškai suklupvisos čia laisvės yra pavyz
Lėktuvų
Numušta
naktimis
buvo
atakuojamos.
! dyti.
dys ir idealas prispaustoms
Lėktuvai Nukirsti
,komunistų,
. . nacių
. ir
. fašistų
- x. . , Dabar britų* lakūnai susimeBERLYNAS, kovo 30.VVASHINGTON, kovo 30.
ta ir dienomis atakuoti na- Vokiečiai per radiją pranetautoms.
Negrai Kareiviai
a
-i
as _ i.—
i cių pramonės
centrus,
ka- ša, kad pietinėj sovietų -Rar0 departamento praAmenkos
stiprybes
supr
,,
ko- AlIStraliioie
....
... ,. ,
riuomenės stovyklas
ir lai- fronto daly vokiečiai lakū- elt* savait«
nintojai yra tik tie, kurie
J
nai sumušę 15 sovietų lėfc ">""'katuoae pažymėta, kad «US«MŲOje
netiki į laisvę ir nori Ame j vyno bazessavaitės laikotarpiu karo Į U.
ARMIJA, Australituvų.
rikos santvarką pakeisti.
...............
frontuose įamerikiečiaj nu,-’ ja- kovo 30.—Iš J. A. Valsm
.
... .
kad seBe to pranešta, kad ki
Tokiais,
pavyzdžiui,
yra girios
6.J kolonija, kaip
.
mušė 27 japonų bombone-■ tybių
kitos kariuomenės
tose fronto dalyse soviekomunistai. Bet reikia tikė-, aU y1**
VUS *
šius ir kovinius lėktuvus. Iš Australijon prisiųsta ir neg
ti, kad Dėdė Šamas yra įsi-1 Ištikrųjų, dabar ne Ame- tama "“'“ka atakoa Prie5 šio skaičiaus 7 japonų bom- rų daliniai. Pirmiau tas budėmėjęs jų žodžius ir gerai rika darosi vis labiau pri- vokiečius.
bonešiai numušta Corregi- vo uždrausta paduoti viešuseka jų žingsnius.
klausoma nuo Anglijos, o
dor tvirtovės apylinkėse, mon, nes į Australiją neg•
atbulai: Anglija darosi vis MOtCrYS Dllufl
Filipinuošė, 3—Wake saloje rai neįsileidžiami ir laukta
Amerikiečių dalis ypatin- labiau priklausoma nuo A- »
■ » . ■■
ir 17 kitų—Naujojoj Gvine- australų tuo reikalu nusisgai nekenčia Anglijos. To- merikos. Yra proga ne An- lOlCIO IflDNKlJOSv
joj.
. tatymo.
kių daugumą sudaro airiai, glijai paveldėti Ameriką, o DETROIT, Mich., kovo 30.
'
| Pasirodė, kad australai
Kai dabar Amerika susiriša Amerikai paveldėti Angliją. —Pirmąjį kartą per 40 meLONDONAS.—Norvegijos nėra priešingi Amerikos juo
vis artimesniais
ryšiais su Juk jau aiškiai matoma, tų į Fordo fabrikus įsileis- pakrantėse britų lakūnai nu- dūkams kareiviams, tad ir
Anglija ir kai užsimenama kad gynimas Amerikos ir ta moterys darbininkės prie skandino nacių prekybinį karinės taisyklės tuO klauapie sudarymą tarp Angli- Kanados perėjo į Amerikos kai kurių darbų dirbti su laivą.
simu pakeistos.
jos ir Amerikos
unijos, tai rankas ir tarp tų šalių ry- v y r a i s darbininkais ka-

Sąjunginės valstybės sudarė naują

Apie tai praneša australų oro
ministras A. S. Drakeford
Japonams gerokai pakirsti sparnai;
jie jau netenka turėto atsparumo
MELBOURNE, Australija,
kovo 30. — Australijos oro
ministras A. S. Drakeford
šiandie paskelbė, kad sąjun
gininkų (santarvininkų) —
amerikiečių ir australų oro
pajėgos pagaliau laimėjo
pirmenybę Naujojoj Gvine,joj ir Naujojoj BriUnijoj
(salose), Australijos fronte.
Naujojoj Gvinėjoj šis lai
mėjimas įvyko dėka kilu
siems ten potvyniams. Tenai
I japonai atgal atsimetė apie
127 mailes.
( Tačiau japonų lakūnai ir
toliau su trumpomis per
traukomis aukuoja artimes
, nes Australijai salas ir paI ties žemyno kai kurias pa

krantes. šdendie popiet ja
ponų jūriniai bombonešiai
aštuntą kartą atakavo Darwiną. Kolkas apie tų aUkų
sėkmės neturima žinių. Be
to, vienas bombonešis ir
trys koviniai japonų lėktu
vai Uip pat smogė Moresby
prieplaukai—Naujosios Gvi
nėjos pietinėse pakrantėse
—arti Australijos.
Oro ministras praneša,
kad japonų invazija Austra
lijon šį kartą neįmanoma.
Nes japonams jau gerokai
pakirsti sparnai ir keletas
jų karo laivų anksčiau buvo
sugadinta. Japonų gal:ngumas Australijos fronte pa
laipsniui silpnėja.

Japonų atakos prieš Corregidor
dienomis ir naktimis vykdomos
WASHINOTON, kovo 30.

—Karo departamentas skel
bia, kad japonų atakos prieš
Bataan pusiausalį, Filipi
nuose, žymiai sumažėjo po
jų supliekimo ir po pakeltų
nepaprastai didelių nuosto
lių.
Tačiau japonai pašėlu
sias orines atakas dieną ir
naktį vykdo prieš Corregi-

226 Kariai Žuvo
Pearl Harbor
WASHINGTON, kovo 30.
—Karo departamentas priediniai paskelbė, kad per ja
ponų atakas Pearl Harbor
(Hawa juose) 87 kariai dau
giau žuvę. Tad išviso dabar
japonų atakų aukų yra:
226 kariai užmušta ir 396
sužeista.
Laivyno departamen tas
dar nepaskelbė galutinio
skaičiaus žuvusių ir sužeis
tų jūrininkų.
BERLYNAS.—Vokiečiai
praneša, kad jie nuskandinę
U.S. laivą, 10,000 tonų, ku
riuo iš New Yorko į Mur
manską sovietams buvo ve
žami taukai ir amunicija.

VVASHINGTON.—Senatas
pravedė biliųį kuriuo padvi
gubinamas pagrindinis eili
niams kareiviams, jūrinin
kams ir marynams atlygini
mas—42 dol. per mėnesf ..

dor tvirtovę, kuri uždaro
Manilos įlanką. Ši tvirtovė
japonams yra skaudesnė,
negu Bataan pasiausalis.
Japonų laivai negali laisvai
sąsiauriu įplaukti į įlanką.
Corregidor tvirtovės (uo
lų sala) gynėjai stipriai lai
kosi. Jie priešlėktuvinių pat
rankų šoviniais numušė vie
ną japonų bombonešį 27,000
pėdų aukštumoje.
Mindanao saloje vyksta
negausingų pajėgų mažes
nieji susirėmimai.

Indijai Žadama
Dominijos Valdžia
NEW DELHI, Indija, ko
vo 30.—Po ilgų pasitarimų
su Indijos politinių partijų
vadais Anglijos specialus
pasiuntinys Indijai Sir Staf
ford Cripps išleido pareiš
kimą Indijos klausimu.
Jis trumpai ir vaizdžiai
pareiškia, kad pasibaigus
šiam karui Indija bus pripa
žinta dominija lygiomis ki
tų dominijų teisėmis ir bus
D. Britanijos imperijos šei
moje. Jei kurios Indijos pro
vincijos, kurios šiandie sa
vitai valdosi, nepritars do
minijos santvarkai, jos lai
kinai bus paliktos dabarti
niam stovy iki ateis laikas
joms susijungti su visa In
dijos dominija.
Anot Cripps turi būti su

NEW DELHI, Indija. — darytas organas parašyti
Sir Stafford Cripps paskel Indijos dominijai konstitu
tie gaivalai prie progos An- šiai darysis vis artimesni. Į ro reikmenis. Jau keletas
BERLYNAS.—CharkovoMASKVA.—Tass praneša,
bė, kad indų vadai Anglijos ciją.
glijos adresu paleidžia kar Pačios Anglijos gynimas ir tūkstančių moterų dirba. Nu fronte, Rusijoje, sovietai kad Smolensko fronte iš vo- pasiūlymą dėl dominijos tu
čių žodžių. Girdi, Amerika gi daug priklauso nuo Ame matyta priimti iki 25,000 vykdo pašėlusias kontrata kiečių atimta 20 bendruome- ri tuojau pripažinti, arba PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS
neturinti išnaujo tapti An-1 rikos.
moterų.
atmesti. Jis laukia.
kas.
nių.

DRAUOAB

8

Antradienis, kovo 31, 7942

* Antano Basčių turtui, susi- , Broniaus Peleekio turto
I dedančiam iš kilnojamo ir globėja paskirta Elena Pe
' nekilnojamo ir esančio Ro- leckienė, gyv. Kaune, Minl tūlių I km., Jurbako vais ties Ratas 30.
1 čiuje, globėjais
paskirti
Rašo Lietuvos Pilietis
Lietuvos
laikraščiuose neškite Juozui Šidlauskui,
AUVOKATAl
Petrą Bastį ir Adelę Basrandame
tokius
skelbimus
Psjievėiia
apskr.,
Smilgių
vergtomis tautomis. Jie ten’reigūnų ir Lietuvos piliečių
(Pabaiga)
tienę-Bastytę.
nelauks mūsų peštukų ir įvažiavimas į pokarinę Lie apie bolševikų išvežtus ar paštas, Kabildžių kaimas
Kauno apylinkės teismas WHITNEY E. TARUTIS
7. Ar galėtume suameriarba
Kaunas,
Jurbarko
3.
dingusius
lietuvius
:
! snaudalių iš Lietuvos val tuvą turės būti svarstomas
nutarė nežinia kur esančio
ADVOKATAS
konintl Lietuvą ir
Kas žinot apie dingusį
naujos dvasios lietuvių tau Kas žino apie Babravičių
stybinių
pinigų
mintančiųjų
Juozo
Matusaičio
turto,
sulietuvinti Ameriką?
CENTRINI8 OFIHAH
! patarimų ir pagalbos, bet tinės valstybės administra Steponą, anksčiau
unotiaų buvusi
UUVUAJ i Jaaiukaitį’ Marcelį• Pabradės esančio Kaune, Raseinių g
3133 SO. HAIATED ST
pranešti
Amerikoje atsidūrę buvę momentaliai sudarys minis- torių. Ir su tokiu mūsų “pa- Vilniuje Karo Mokykloje, antstolį prašau
Audltorljoju)
15, globėja paskirti Mikali »Al.A N(Lleturiu
DOS: Nuo 1-moa Iki l-toe
Jonui
Jasiukaičiui,
Kėdai
Lietuvos valdininkai turėtų trų kabinetą iš daug kentė-j sitikimu” mes, sočiai gyve pranešti motinai Kaunas,
TAI
VB.lt
ną Matusaitienę, gyv. Kau
Tel. CALumet 6877
net rausti pastebėję didelį jusiu ir daug suprantančių nantieji ir jokių pastangų — Šančiai, Pušyno g-vė Nr. niai, Kauno g. 13.
ne.
184 NO. LA SALLE ST.,
Kas žinote apie artileridarbštumą, praktiškumą ir garbingų lietuvių, išsirinks be asmeniškų pasikoliojimų 30.
Tel. State 767Y
Tas pats teismas nutarė Koom 2014
likima
'
j
08
stabo
rikiuotės
dalinio
_
'
X
“
""
Žinantieji apie
mandagumą čionykštėse į-' prezidentą, nustatys geriau- ■ Lietuvos reikalams neauko* ; ,___ ___________
I Onos Simanavicienes turto
staigose, pamatę didžiausį ajus būdus atsistatyti ir su J j antieji, turėsime sutikti, Vogelės Jurgio, sūnaus An- kareivius Ataną Gaščiūną globėja paskirti Karoliną LIETUVIS DARI ARAS
OPTOMETRISTAS
korektiškumą
bendradar- aitvarkyti normalesniam gy- nes tai bus svarbi pareiga tano kilusio iš Adutiškio, ir Praną Vieverssį, buvusį Pučinskienę, gyv. Traupio
Pritaikina akinius
Varėnos
poligone,
majo

biaujant įvairių pažiūrų ir venimui. Mes nenustebsime, garbingųjų lietuvių, žiūrin- Švenčionių apskr. (prieš ka
miest., Raguvos valse.
atsako minga! ui
įvairių kraštų studentijoms jej dabar užsieniuose esan- čių geresnės Lietuvos atei- rą gyvenusio Kaišedoryse), niai prašome pranešti NorMarijos Mitalienės-Alekprieinamą kainą.
praneškite broliui Vogelei niantui Pranui, Kaunas, Ze- naitės turto globėja paskir
dideliuose universitetuose ir čių j ų buvusių Lietuvos pa- ties.
bendrabučiuose. Gaila, kad
JOS F. BUDRIK
Aleksui, Panevėžyje, Ramy menhofo g. 2.
ta Elena-Aleknaitė,
gyv.
į Jungtines Valstybes nebu-j
galos g. 39 b.
Be to, laikraščiai skelbia Kaune, Tunelio g. 3.
KRAUTUVĖJE
vo leista atvykti studentų
Žinantieji apie likimą Va- šiuos teismų sprendimus
Prano Zarecko turto, esan
chorui (Vyt. Didž. univer
Lacko VilheLmino, sūnaus apie “nežinia kur esančių čio Kaune, Gimžausko g. 3,
siteto su ateitininkų), nes, j
Telefonas:
Povilo, kilusio iš Adutiškio, (t. y. bolševikų nugalabytų globėju paskirtas Jurgis Zaprie vieningo darbo pripra
Švenčionių apskr., praneški- ar išvežtų)
” ................................
turtui paskirtus rėčkas, gyv. Kaune, Kęstu
Calumet 4591
tę ir už jį kovoję, studen
te tėvui Valackui Povilui, globėjus::
čio g. 41.
tai būtų tikriausiai sudarę
Adutiškyje,
Vilhelminas
Jurbarko apylnkės teis-1 Alfonso Bačiu io turto
DEL RADIO PATAISYMO
vieningą ir patrauklią lie
Valackas, 1940 m. gruodžio mas nutaarė nežinia kur globėja paskirta Sofija BaPASAUKITE:
tuvišką visuomenę iš Ame Kovo 12 d. Washingtone sistance of the Lithuanian 8 d. išvežtas į SSSR.
YARDS 30X8
esančių Prano, Marės ir čiulienė.
rikos lietuvių mokslus ei- (D. C.) lankėsi Kunigų Vie Į people against their present
Kas
žino
apie
Ramanaus

v.
.
-r*
Nazis, whose
nanoio
jaunimo.
Be ito, dau-' nybės
„ atstovai:
. , kun., dr.
- , J.' oppressors, the
uicnmi.,
i • studentų
x j
x
. 1 B. Končius ir kun. J. šuke- amo
aims towards
arev ką Vincą, tarnavusį kariuo
guma xtokių
įvai-1
lupamo Lithuania ai
LIETUVIAI DAKTARAI
risis būdais būtų galėję pa- H“8 ir <teikS,
the šame as those of the menėje prieš karą PabradėTeL YARda 3146
tekti į didžiuosius Amen- Lletuvo8 relkalu Valstybes Sovietą although employing je? Praio Pranešti motina
O.
D.
different
Uctice.
Ramanauskienė,
Alytaus
’ kos universitetus be naštos Departamentui, šen. J. Guf.
DANTISTAS
3. As a result of the above 1 vala{" DuMnU k'
AKIS I6TIRINEJA
lietuvių visuomenei. Dar'
8en‘
Davis. Jie visi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Kas žinote apie eil. Šid AKINIUS PRITAIKINA
daugiau, lietuvišku menu ir, Prielankiai atsinešė link Lie mentioned points, the underIR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir
Penktadieniais
lietuvių tautos problemomis i luv°8 ir Prižadėjo remti signed in behalf of the Lith lauską Bronių, tarnavusį
Ofise randasi kiti pataisymo
744 VVest 35th Street
būtų buvusios paįvairintos' akci« dėl Lietuvos nepri- uanian R. C. Priests’ Al- kariuomenėje Vilniuje, vė- metodų įrengimai akims, ku Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. Valandos: 11-12; 2-4 ir 6.30-8:30
S. Halsted St., Chicago
liance have the honor to' liau Varėnos poligonę, pra- rioms akinių pagelba neužtenka. 3147
Pirmadieniais tik 2-4
daugelio universitetų ir stu klausomybės
Pirmadietiiaia, Trečiadieniais
VALANDOS:
Amerikos
Lietuvių
Katair šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
make
the
following
reųuest.
j
----------------------------------dentų suvažiavimų bei sto
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
Valandos: 3 — 8 popiet,
To continue to stand by Committee and wishes to invykių programos Ameriko- likl* tikslais tartasi su Sv.
Tel. CANaI 5969
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
je. Būtų buvęs sulietuvintas Tėvo delegatu, J. E. arki the principais of the U. S. form you that the vievvs of
137 No. Marion Street
ne tik antros ar trečios kar, | vyskupu Cicognani, su Ka Government proclaimed in the Committee have been
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR GHlKUKGAb
Oak Park. Illinois
tos lietuvių jaunimas, bet talik« Centr0 »NCWC> rei- regard to Lithuania since carefully noted.
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 YVest Cermak Road
(Prie kampo Laka St)
kalų vedėju, prelatu M. Rea its occupation, namely revisa Amerika.
Sincerely yours,
Ofiso t«L CANaI 2346
2155 YVest Cermak Road
Telephone: — EUCLID SOS.
dy ir su Amerikos Raudo fusing to recognize the oc
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
(signed)
— REZIDENCIJA —
Seredoj pagal sutartį.
8. Kartu kentėjusių ir
OFISO VALANDOS
nuoju Kryžium.
cupation of Lithuania by
1441 So. 50th Avė., Cicero, UI
Harold
B.
Hoskins
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakaram
Res.:
7004
So.
Fairfield
Avenue
kruvinus tautiečius laido
Tel.: Cicero 7681
Štai, raštas, kuris buvo į- force and against the will
Res. «eL> HEMloek 3160
ANTRAS OFISAS
Executive Assistant
jusių lietuvių karta
teiktas J. A. Valstybių De- of the Lithuanian people;
2017 So. VVestern Avė.
to employ her good offices The Reverend
Tel. CANaI 7171
Dabar verda pasaulis tau- į partamentui:
Dr.
J.
B.
Končius,
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
to the extent that the So
tų ir atskirų žmonių skau
Būkite malonūs
March, 12, 1942
DANTISTAS
Chairman,
Lithuanian
R.
C.
viet Union recognize the
džiausiais
pergyvenimais.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel..................... VIRginla 1886
SAVO AKIMSI
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Committee
of
State
Department,
Freedom of Independence of
Žvangėjo ir žvanga ir mūsų
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TunlmuL Saugokit Jas. leisdami
America,
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9 vai. ryto iki 8 vai. vak
IVashington,
D.
C.
the Lithuanian Nation; to
brangiojoje Lietuvoje bolše
Gal—yikuinil Jaa madersJAklauala
Seredoj pagal sutarti.
metodą,
kuria
regUlimo
mokslą*
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
employ her good offices to 312 South Poplar Street,
vikiškieji ir naciškieji kar Gentlemen:
gali sutelkti.
Telefonas
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HEMloek
5849
SS
BCETAI
PATYBIMO
1853 VV’est 35th Street
dai beširdžių žmonių ranko As the result of the Ame influence the British Gov’t Mt. Carmel, Pennsylvania.
■sli—kimo akio—, kuria galaitus
1
LIGONIUS PRIIMA:
se. Guodžia, šelpia, laidoja rican Lithuanran R. C. to alter her policy in regard
Į
Pastaba:
‘
Darbininke
’
ko

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
Dr.
John
J.
Smetana
Priests
’
Alliance
Central
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad.
to Lithuania as recently
lietuvis lietuvį Lietuvoje,
ir Sekmad. tik susu arius
vo
20
d.
buvo
pažymėta,
kad
6757 So. VVestern Avė.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Sibire ir kitur, neklausda Committee meeting vvhich pronounced by Sir Stafford
OFISO VALANDOS.
OPTOMEnUOTA]
as & result, lankėsi Washingtone kun.
mas, ar tu esi tautininkas, took place in New York Ci Cripps and,
‘
optot
nuo 1 Uu 8 vaL Vak 7 tkl 9
dr.
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B.
Končius
ir
kun.
J.
1801 8o. Ashland Avenue
ar liaudininkas, ar katali ty on the 24th day of Feb- strengthen the resistance of
Nedėlilmia
pagal sutartį.
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ruary,
1942,
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undersignLithuania against Nazi dokas. Atsidūrė į bolševikiš
4729 So. Ashland Avė.
OPMO FALANDOS
kąjį kalėjimą net ir keli lie ed representatives have the mination, by proclaiming raliaus, buvo įgaliotas kun. Kapdleu >:«0 m. Iki S.lt p. m
(2-troe lubos)
TruA 1» •—t: lite S m. IMI
TeL MIDway 2880
Chicago, lik tuviai komunistai komisą honor to bring to your at- the Independence of Lith J. dukevičius iš Tamaąuą,
»tSS o es
Pa.
1
GYDYTOJAS
IR
UHLKUKUAS
OFISO VALANDOS:
rai, kurie netyčia pabandė tention the following:
uania oompatible vvith the
1913 So. Halsted St.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 0
ką nora savo protu daryti,
1. From the very begin- Atlantio Charter, the United AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 vai. jMjpict ir nuo 7 iki 8:3o vai. vak (
ir pagal autartj.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
o ne vergiškai pasirašyti ning of the Soviet occupa Nations Proclamation the
Sekmadiesiaia taipgi pagal autartj.
Ofiso teL VIRginla 0036
Telefonas: HEMLOCK 0301.
ant rusiškai surašytų mir tion of Lithuania in June Allied povvers war aims.
Raa. talafonaa SEEiey 0434.
Residencijoi teL: BSVsrly 8344
ties sprendimų ir kitokių 1940, the American Lithua- Respectfully submitted,
TeL Cioero 1434
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
raštų. Visa tai paliks neiš-' nians and especially the
Signed:
6924 So. Western Avė.
4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dildomas antspaudas gyvų American Lithuanian Priests
Chioago, ūl.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
Tel. YARda 0994
Rev. Dr. J. B. Končius,
išliksiančių lietuvių atmin - deeply regretted the reltOFISO VALANDOS:
Rez. tek PLAza 8200
Kamp.
15
tus
gat.
ir
4uth
CL
Ofiso vsl.: 1—3 ir •—8i30 P. M Nuo 9:00 ryto iki 11:00 pietų;
tyae. Tai bus nepaprastai giou8 persecution of the
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet Ir
įtakingi pėdsakai mūaų tau- Lithuanian nation, , nation
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.
Nedėliomis uuo 10 ik< 12 vai. dienųRea. 66M Pe. Talman Are.
ir pagal autartj.
tos dvasioje. Čia esančių ir which jg eighty per cent
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka Res. 1625 bo. 50th Avenue
Res. Tel GROvehilI 0611
rais pagal sutartį.
tarp savęs besipešančių Lie Catholic, and the Soviets
Office teL HHMlock 4848
TELEFONAI:
Tel. Cicero 1484
ment atsakas sekantis:
Office
— HEMloek 5524
tuvos pareigūnų ir piliečių have inflieted harm upon
Tai OAHal 6121
Emergency — call MIDway 0001
Kės. — HEMloek 1643.
vargai bus nepalyginami su the nation in various forms,
Department of State
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tenai kenčiančiųjų. Mes no i. e. by deporting Catholic
(Lietuvis)
Waahington, D. C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
A-BH
6631 S. Calffornia Avė.
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Taipgi pagal autartj.
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Dr.
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So.
Ashland
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9. Ar būsime verti išlipti
iki 4 ir nuo 6 iki 8
rak.
pendence of the Lithuanian March 12, 1942 expres«ing Nuo 9Nedaliomis
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4116 Archer Avenue
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statement of Sir Stafford mittee of the American Namą tol. PROapoct 1030
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Su pirma proga Lietuvos Cripps. Minister of the Bri- Lithuanian R. C. Priests’ Tel. YARda 6021.
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OFISO VALANDOS.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 pojnel
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savo jaunimo ir kelsis ne cognition of Soviet sover- Lithuania.
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VALANDOS:
8: *• vai vakarai*
priklausomam, laisvam ir eignty in Lithuania; have The Department has been GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Geriau su teisybe laimėti Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak. Sekroadlenlala
pagal auHltarlmą..
žmoniškesniam
gyvenimui Jas their aim the attempt to pleased to receive this ex- Ofiso r*L: auo 1-3; nuo 6:30-8:30 priešininką, negu su melu Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
SKAITYKITE “DRAUGI
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Nedėliomis Pagal Susitarimą
draugą.
Dr. V. Kudirka
756 YVest 35th Street

LEONO XIII ENCIKLIKŲ, MARKSO "KAPITALO" IR FAŠISTŲ DOKTRINŲ
SALININKŲ BENDRADARBIAVIMAS IR NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ŽINIOS IS LIETUVOS

DINGE IS BOLŠEVIKŲ "ROJAUS"

MŪSŲ DIENOS IR DARBAI

3241 So. Halsted Si.

KUNIGŲ VIENYBĖS PAREIŠKIMAS LIETUVOS
REIKALAIS

DR. SELMA SODEIKA,

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. G. VEZELIS

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL
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DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. SIMONAITIS

UK. ftlEH J. BAKIKUS

DR. MAURICE KAHN
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DR. S. R. PALUTSIS

DR. BIEŽIS

DR. A. JENKINS

DR. ALBERT J. VALIBUS
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Į bus sudaroma komisija iš
dviejų dvarininkų, dviejų j
darbininkų, o jie pasikvies
Anais laikais tai buvo La-Į
bai drąsus Tumo suorgani-J penktą — vietinį kunigą.

Linksmos nuotykis su
Vaižgantu

zuotas sąjūdis. Atminkime, Dr. S. Šultė gina
kad tada politinėje srityje liaudies draugus
viešpatavo rusų nagaika, o
Kilęs karas ir Lietuvą už
visuomeninėje — ponų žo gulusios nelaimės nukreipė
dis.
kitur žmonių dėmesį. Bet
Ponai, išgirdę ką Tumas lyg tik audros nustojo siau
daro, pabūgo ir įkalbėjo dętėjusios, vėl atgijo krikščio
kaną važiuoti sudrausti tą
niškosios demokratijos (ir
jauną kunigėlį reformatorių.
kitų srovių) keltoji žemės
Tas nuvažiavo ir tiesiai už
reformos mintis. Tačiau kiek
sipuolė.
viena nauja reforma randa
— Atiduok planus, ku
priešų suplėkusiose galvose.
riuos esi paruošęs dvarams Susilaukė priekaištų ir šis
dalinti.
naujasis teisingumo sąjūdis.
Tumas iš karto tik nusi Neveltui kun. dr. S. Šultė
šypsojo, bet kai dekanas vis savo 1919 m. išleistoje kny
nesiliovė tą patį kartojęs, goje “Savasties klausimu”
Tumas piktokai atšovė:
ėmėsi ginti liaudies pniete,— Kokius planus? Ką jūs
lius:
čia pradėjote blūdyti.
— Krikščionių Demokratų
— Kaip neturi! Juk pristavas, sakosi, aiškiai pas partijos centro komiteto nu
tave matęs Karpio dvarų tarimas apie dvarų padali
nimą tarp kumečių, bežemių
dalinimo planus.
— Pristavas turbūt įkau ir mažažemių nei kiek ne
prieštarauja krikščioniškai
šęs sapnavo...
Tik paskui viskas paaiš dorai ir sutinka su šventraš
kėjo: minėtas rusų valdinin čio, Bažnyčios Tėvų ir šv.
kas buvo pamatęs rišulėlį Tomo Akviniečio mokslu a| rankraščių, suvyniotų į se pie nuosavybę...
ną Panevėžio sodininko pla — Kadangi ir kiekvienas
ną: “Plan sadovogo zavede- žmogus turi teisę gyventi
nija v imenii pomeščika Kar- padoriai aprūpintas pagal
__pia.
;_ n
aavo luomą, padėtį, išauk
Įėjimą, tai “teisingesnis, ly
Įbaugintiems
dvarinin gesnis turtų paskirstymas”
kams tas jau rodėsi tikras (Leo XIII) yra teisinga ir
pasikėsinimas išdalinti jų
reikalinga naujai sutvarky
žemes (žiūr. “Juozas Tumastoje valstybėje (p. 9 10).
Vaižgantas”, p. 136).
Kaip mes mielai skaitė
Laimėta
me to liaudies prietelio raš
Bet buvo nemažai ir pro tus. Gaila, kad jis penanksti
tingesnių dvarininkų, kurie mirė. Mažytėje Palėvenėlės
Tumo sukviesti pasižadėjo parapijoje ant šventoriaus
Į panaikinti darbą naktimis, dabar tėra tik užmirštas jo
duoti vasarą darbininkų kapas....
pietums laisvalaikio 2 va
Jakšto žodis
landas, savomis lėšomis su
Vyraujantieji protai tam
sirgusiam darbininkui par
vežti gydytoją ir apmokėti pritarė. Štai Ad. Jakštas
už vaistus. Kumečių žmonas ‘ 1920 metais savo “Draugi
atleisti nuo dienų ėjimo. Ki jos” Nr. 5-6, pusi. 245 rašė:
lusiems kivirčams spręsti

CLASSIFIED

tinę presija, ar oficiale, pa

DARBO ŽMONIŲ KOVA DEL ŽEMES

ONA

V I R G I N I E N E

įKura mirė kovo 11 d„ 1942 m. ir tapo palaidota kovo 14 d., c|
dabar ilsis švento Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir nega
lėdami atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patamavi|mą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų]
|tarpo dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun. S. Petraus-Į
kui, kun. A. Valančiui ir kun. A. Zakarauskui, kurie atlaikė jspūdingas pamaldas už jos sielą, o kun. S. Petrauskui už pa
sakymą pritaikinto pamokslo.

Dėkojame varg. J. Brazaičiui už jo gražų grojimą laike
| pamaldų

vyzdžiui, II Lietuvos konfe
rencijoje; ir to pasiekė.....
“DRAUGO”
buvo įsakyta rūpinti kariš-|
DARBŲ SKYRIUS
kius žeme, nelaukiant Stei-j
giamojo Seimo. Steigiama
REIKALINGI DARBININKAI
jame Seime L. Kr. demo
HELP VVANTED — VYRAI
kratai turėdami savo dau
KIŠENIV SIUVRJAI — patyrę prie
gumą galutinai savo nusi vyrų
kelnių. Atsišaukite pilnai pri
sirengę stoli prie darbo.
statymą įvykins.”
CRF.RTWOOn. 303 W. Monroe

(Bus daugiau)

Ohio valstybė paštu yra
pasiuntus į kitas vietas dau
giau kaip 257,000 svarų bi
čių.

Dėkojame šv Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame grab. Lachavvičiui ir Sūnams, kurie savo geru|
| ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį.|
|o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliu|dimo valandoje ir pagalios, dėkojante visiems dalyvavusiems I
laidotuvėse žmonėms; o tau mylima moteris ir motinėlę, lai Vi-1
|3agalis Dievas Suteikia amžiną atįlsį ir ramybę danguje.
Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, Duktė ir Giminės.

tuvos turtas tai žemė. De ti su žemės klausimu ir tar
ja, ji nepergeriausia tarp ti savo galutiną šiuo reika
piliečių tebėra padalinta. lu žodį. Ir jie tarė. Tarė to
Dideliausi jos plotai tebe- je prasmėje, kad žemės pa
valdomi neskaitlingo dvari dalinimas turi būti pertvar
ninkų — lenkų būrio, o šim kytas taip, kad bežemiai ir
tai tūkstančių lietuvių ne mažažemiai ja būtų aprū
turi jos nei ketvirtainiškos pinti. Tam tikslui reikėjo
pėdos.... Taigi bendra visuo imti latifundijas — dvarus.
menės gerovė ir teisybė rei Jie buvo nutarta imti ne
kalauja greitos ir radikalės , dėl klasinės neapykantos,
žemės reformos, kurią sei- 'bet dėl to, kad to reikalavo
?»;as ir privalo įvykinti...” ■1' socialis teisingumas, darbo
j žmonių ir visos šalies ge
Ateina Mykolas Krupavičius rove.”
Čia į visuomenės areną I
išėjo energiingasai visuome Žemė tiems, kurie ją
nininkas, ugningas kalbėto gynė savu krauju
jas kun. Mykolas Krupavi
Visų pirma buvo nuspręs
čius. Savo gražioje knygu ta žeme aprūpinti savanotėje “Mūsų keliai” (26 p.) i rius, kurie ėjo kautis už
jis skelbia tokią, biednuo- (Lietuvos laisvę. Tas buvo
menės evangeliją:
j svarbu, nes į Lietuvą ver
— Lietuvoje, kaipo žemės žėsi bolševikų ir lenkų gau
ūkio šalyje, darbo žmonėms jos.
skaudžias gyvenimo sąlygas
I — L. Kr. Dem. partijos
pagimdė netikęs žemės pa
centro komitetas, — rašo
dalinimas. Kone pusė žemės
ten pat Krupavičius, — nu
pakliuvo į dvarininkų ransprendė reikalauti iš vyriau
1 kas. Dėl to atsirado daug
sybės pnadėti žemės refor
žemės proletariato.... Krikšmą vykinti, nelaukiant Stei
I čionims demokratams to de
giamojo Seimo. Tą savo nu
liai teko pirmiausia susidursprendimą stengėsi įvykin
ti per vyriausybę ar priva-

(Įateigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
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JRlmoklnklte vien*
IA Alų avarblų amatų lema prieinama kai
na per — Oreer Practlcal Shop Tratnlng.
Kreipkitės prie M r. Herrera

GBEER SHOP TRAINING
2024 So. \Vabaxli — Caiumet 4800

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

TtROWN & SU A UPE AUTOMATIC
SETTKR ir (tPERATORII’S. Taipgi
MIGLINO
MACHINE
HAND
Ir
ĮRANKIŲ GAMINTOJAI

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo sąrašo.
Prisiuskite pinklus paštu “parcel
post."
________

KFYNOI.DS ELECTRIC CO.
2050 W. Congress

LATHE HANDS

28 NO. LOOMTS STREET

Patyrę Išdlrbime labai atsakinguose
darbuose,
dirbant prie
“defense’’
darbų. Darbai dienomis ar naktimis.

Tel. MONROE 1897
HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Rtreet
Tel.: RANdolpb 0488-0480

MILLS NOVFLTY CO.

A.

t

4100 Wnst T'ullertinn Avenne

A.

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ
KIMŠEJAI REIKALINGI

RAPOLAS ANDRILIUNAS
Mirė Kovo 29, 1942. 1:20 vai.
po piet, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo IS Bir
žų apskr., Vabalninku parap.
Amerikoje išgyveno 36 m.
l’allko dideliame nuliūdime
moterj Elzbietą
(po
tėvais
Ogentaitę),
dukterj
Angelą,
brolj Ignacą ir 'jo žmoną So.
Boston, Mass.; uošvius Bene
diktą ir Elzbietą Ogentus ir jų
šeimą, švogerj Benediktą Ogentą ir švogerką Oną Jugaitienę ir jos vyrą Antaną ir jų
šeimą ir daug kiti; giminių ir
pažjstamų Amerikoje, o Lie
tuvoje paliko du brolius.
Kūnas
pašarvotas
Antano
B. Petkaus koplyčioje, 6812
S. Western Avė.
laidotuvės jvyks trečiadienį,
Balandžio 1 d. iš koplyčios 9
vai ryto bus atlydėtas j Gi
mimo švenč. Panelės parap.
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų Ims nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę .Moteris, Duktė, Bro
lis, Uošviai, švogeris, švogerka Ir Giminės.
laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. Grovehill 0142.

Krepkitės J>rle

Employmesit

REIKALINGA — vyras ar moteris,
prižiūrėti namus. Geras atlyginimas.
Atsišaukite asmeniškai tarn 9:30 vai.
ryto iki S vai. vak., sekančiu adresu:

Office

P. CONRAD, 420 West «3nl Stcee<

ARMOUR and COMPANY
43rd ir Packcrs Avenue

Legalis Pranešimas

I’NION STOCK YARDS

AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIAI su nemažiau kaip 4
metu patyrimo, tulpgi TOOL tr DIE
IŠDIRBĖJAI, patyrę prie “jigs” —
■•gauges’’ — “fixtures”. Gera užmokėstis.

OFFICE OF COUNTY CLERK
OF COOK COUNTY, ILLINOIS
STATE OF ILLINOIS )

EVERSHARP INC , 1800 AV. Roseoe

) SS.

AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIAI ir SĖT UP VYRAI —
d'rbti prie B. A- S. mašinų Aukš
čiausios algos A-l vyninis. Mokama
ir "overiime". Dienomis ar naktimis
darbai.

COUNTY

HELP U'ANTEI) — MOTERYS

OPERATERKOS
Prie “single needle” mašinų, Ir taip
gi OPERATERKOS prie guzikų ir
guzikams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs
darbai. Kreipkitės j

NO. PULASKI ROAD

COOK )

Demokratų Partijos šviesiai Mėlyna
Rcpublikonų Partijos Ružava

OPERATERK OS

LIUDIJANT TAME, aš šiuomi
pasirašau ir antspauduoju su antspauda County of Cook, šia 30-tą
dieną Kovo, 1 942 m.

Patyrusios
Aukščiausia
m-okestis,
geros darbo sąlygos. “Eront makers” prie “single needle” mašinų.
Kreipkitės prie Miss Durfee, ant
3čio aukšto iš priešakio.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of
Cook County, Illinois

1725 W. NORTH AVĖ.

VEITERKOS
PATYRUSIOS. DIRBTI PILNA LAI
KA AR LAIKINAI.

A. + A

OF

Laikantis provizijų anot Sekcijos
S4-tos Illinois Jstatų liečiant Primary Rinkimų teisių, aš šiuomi Rū
diju, kad spalva popieros, kuri bus
vartojama "primary” balotams at
skiroms partijoms
laike
Primary
Rinkimų ribose County of Cook, iš
skiriant miestus Bertvvn,
Chicago,
Chicago Heights ir Harvey, mies
telius Cicero. Elmwood Park. Mor
ton Grove, Skokie, Summit ir Stickney, antradienį. Balandžo (April)
14 d.. 1 942 m., bus sekančiai:

3231 VEST LAKE STREET

3021

SCHOOLS

(SEAL)

STTNEWAY DRUG CO. (Office
1104 Smith \Vabash Avė. (51h EI.)

žmogus giriamas sulig jo

STANISLOVAS
STALAUSKAS

Bažnyčios

Mirė Kovo 29. 1942, 12:30 v.
ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskr., Čekalnių parap.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj
Domicėlę
(po tėvais
Zegaitikė), brolj Juozapą Ir
jo žmoną Bronlsiavą, pusbroli
Mykolą Stalauską ir jo žmo
ną
Rozaliją ir jų šeima ir
daug kitų giminių ir pažįsta
mų Amerikoje.
O Lietuvoje
paliko du brolius.
Kūnas pašarvotas namuose
6834 S. Talman Avė., Chicago,
III. Tel. Hem. 7078.

Laidotuvės jvyks trečladlenj,
Bal. 1 d. iš namų 8 vai. reto
bus atlydėtas j Gimimo švč.
Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę
Moteris, Brolis,
Pusbrolis ir Giminės.
laidotuvių Direktorius J. P.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

palengva.

darbas

eina išminties.

La Fontaine

Našlaičio

ašaros

veltui

nekrinta.

If you suffer distress from

«*>» FEMALE
WEAKNESS
Which Makes You Blue, Cranky
NERVOUS—
At such times if you’re troubled
by eramps, headache, backache. a
bloated feellng, nervousness —dis
tress of “ irregularities "—due to
functlonal monthly dlsturbances—
try Lydla E. Pinkham’s Vegetable
Compound! lt's helped thousands
upon thousands of women and glrls
to go ‘‘smiling thru" such “dlfllcult
days.”

Lydla Plnkham’s Compound is
one medlclne you can buy todaymade especially for uomen-to re
lieve monthly pain and its tlred
nervous feeUngs due to this cause.
And in such a sensible way i Wlth
nature's own beneflclal roots and
herbs. No harmful opiates.
Taken regularly — thruout the
month —Plnkham's Compound
helps build up reslst&nce agalnst
such symptoms. Follow label dlrec
tlons. Worth trying l

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Al firma virš 50 m. tos palios
šeimynos rankoael

PERSONALIZED MEMORIALS

At No Additional Cost.

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

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN£ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVIČIUS

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 South California Avenne

10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

1849 Weat 401 h Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR RUNAI

Tel. PULlman 9601

ANTANAS M. PHn.LIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

2314 We*t 2Srd Place

ANTHONY B. PETKUS

Tel. CANai 2515

JOHN W. PACHANKIS

42-44 East 1081 h Street
Tel. PULlman 1270

1410 Sonth 50t.h Avenne
Tel. CICERO 2109

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce.

MODERNI HvldtaS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel- ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v- vak.; Aeitad. Ir Sekm. 9 Iki 6 vai.

8812 Sonth Weetera Avenne
Tel GROvehiH 0142

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

S. P. MAŽEIKA

Skyrius: 710 We*t 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

Antradienis, kovo 81, *1842
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN l>ĄILY FRIEND
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A metnber of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7 00 ;
Six Months — $4 00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas" brings best results.

134 South Oakley Avė.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
lams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus patąisymąms, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos ląikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma ch 31, 1816 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių Katalikų Susivienymas
Praėjusį sekmadienį teko būti Lietuvių R. K. Susiivienymo Amerikoj 163 kuopos (Marąuette Park, Chi
cago) parengtame įvairumų vakare. Klausėmės gražių
dainų, girdėjome kokius pasiūlymus darė pasauliui
diktatoriai, matėme, kaip “senis pasaulis” jų siūlymus
atmetė ir džiaugsmingai pasirinko demokratiją. Tai
buvo, tiesa, komedija, bet joj labai daug teisybės iš
reikšta.
Šio vakaro tikslas buvo ne vien tik palinksminti su
sirinkusią publiką dainomis ir sveikais juokais, bet
taip pat atkreipti jos dėmesį į tą organizaciją, kurios
vienetas — 163 kuopa šią pramogą surengė.
Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj veikia nuo
1886 metų. Jo steigimu ir auginimu daug rūpinosi to
kie mūsų, Amerikos lietuvių veikimo pionieriai, kaip
kun. A. Burba, kun. Varnagiris, K. Krušinskas, kun. A.
Milukas, kun. Pautienius ir visa eilė kitų taurių lietu
vių, kuriems rūpėjo savo tautiečių gerovė. Steigdami
ir augindami LRKSA, jie troško, kad Amerikos lietu
viai katalikai būtų apsidraudę, stipriai organizuoti ir
plačia vaga varytų katalikišką ir lietuvišką darbą.
Ne visi lietuviai suprato gražų ir didį LRKSA tiks
lą. Daug kolonijų veikėjų nematė reikalo auginti centralinę organizaciją. Jie pasitenkino lokaliniu veikimu,
lokalinėmis taip vadinamomis pašalpinėmis draugijo
mis, kurios daugelyje vietų užkirto kebą centralinės
fraternalinės organizacijos kuopų veiklai. Daugelis iš
tų lokalistų arba “izoliacionistų” šiandien jau mato sa
vo klaidą, šimtai lokalinių pašalpinių draugijų turėjo
likviduotis su didele ir nariams ir visuomenei skriau
da, nes jų susenėję nariai niekur kitur nebegali įstoti
ir kolonijoj pasidaro nemaža spraga. Bet Lietuvių R.
K. Susivienymas Amerikoj, gyvuodamas per 55 metus,
ne tik išsilaikė, bet sustiprėjo, prisitaikė prie visų lai
kų ir sąlygų, sumodernizėjo. Susivienymas puikiai su
tvarkė visą eilę apdraudos skyrių, pašalpą ligoje ir
taip pat jaunamečių apdraudą. Pergyventa daug sunkių
laikų, kuriuose ne viena net apdraudos (insurance)
kompanija bankrutavo. LRKSA tvarkėsi ir augo turtu,
išpildydamas visas savo obligacijas, šiandien jis di
džiuojasi turįs turto virš pusantro milijone dolerių ir
galįs pasigirti, kad vien tik nuo 1901 metų iki šiol
savo narių pomirtinėmis išmokėjo $2,110,529.87; pa
šalpomis ligoje — $1,428,615-35; pašalpa neturtingiems
nariams $17,482.86. Kiek pagelbėta Amerikos lietuvių
katalikų įstaigoms ir pačiai Lietuviai, sunku būtų trum
pame rašinyje viską atpasakoti. Labai daug gero pa
darė mūsų visuomenės gyvenime ir LRKSA laikraštis
“Garsas”.
Iš šių trumpų pastabų galime susidaryti gerą vaiz
dą, kokį vaidmenį yra suvaidinęs Susivienymas mūsų
tautiniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
Tuo pačiu kartu ateina galvon mintis, kaip didelę ir
galingą šiandien turėtume fraternalinę orgamiaaeiją,
jei visį mūsų visuomenės vadai ir kolonijų veikėjai bū
tų supratę LRKSA tikslą ir vietoj skaldytis į daugybę
mažyčių draugijų draugijėlių, būtų auginę Sus-mo kuo
pas! Mūsų Susivienymas keleriopai būtų gaųsįngespis,
keleriopai turtingesnis ir jo įtaka Amerikos gyvenime
būtų keleriopai didesnė. Žinodami, kad svarbu yra šian
dien būti stipriausia organizuotiems ir kaip reikalinga
nius sluokspius, galime tik apgailestauti , kad to se
nius sluoksnius, galmie tik apgaileatautį, kad to se
ninu nesuppatomę, ar neparėjome suprasi.
Bet praeities nesugrąžinsime. Galime džiaugtis, kad,
vas dėlto, buvo žmonių, kurie suprato kokį vaidmenį
turės suvaidinti LRKSA ir dėl to jį augino ir šiandien
turime kuo didžiuotis, turime kur patys prisirašyti ir
savo vaikus prirašyti prie lietuviškos, katalikiškos orf

ganizaoijos, kuri nėra taip sau vietinė draugijėlė, bet
stipri, centralinė arba nacionalinė.
Svarbu, kad bent dabar lietuviai katalikai nebesiakaldytų, bet jungtus prie LRKSA. Mums šiandien nė
ra reikalo ieškoti savo gyvybei ar sveikatai apdraudos
pas kitataučius ar kapitalistų kompanijose, mums nė
ra reikalo steigti mažas pašalpos draugijas, nes turime
savo apdraudos organizaciją — Lietuvių R. K. Susivienymą Amerikoj.
Šiomis dienomis ypač raginame domėtis Susivienymu, nes per būsimus du mėnesius — balandžio ir ge
gužės ©is intensyvus naujų narių prirašinėjimas. Gir
disi, kad ta proga galima įstoti palengvintomis sąly
gomis.
Atsižvelgiant į tą visa, mūsų. manymu, labai yra
svarbu, kad kuopos rengia vienokias ar kitokias pra
mogas ir tuo būdu plačiau supažindina visuomenę su
ta organizacija, kurios nariais turėtų būti vįsi lietu
viai katalikai.

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 31 d.)
Rusai

rūpinasi Lenkija...

Laikinoji rusų vyriaųsyhę
sudarė komitetą, kuris rū
pinsis Lenkijos reikalų su
tvarkymu. Lenkija būsianti
autonomiška valstybė.
Revoliucija Ispanijoj... Ka

Po svietą pasidairius
Kalendoriuose visuomet
dedama spėjimai apie būsi
mą orą. Tarp daugėja ki
tokių, vienas spėjimas yra
taką:
Jei kiaulės neramios
ir garsiai žviegia, hus aud

Balšavikai, mat. vis balšavikai. Pas juos viskas atža
gariai. Vienaip šneka, o ki
taip yra.

rąiiaus Alfonso įsakymu su ra.
spenduota konstitucija ir
Reikšmingi žodžiai
Lietuviški balšavikai da
visoj
Ispanijoj
įvestas
karo
bar neramiausi ant svieto
Prelatas Michael J. Ready, Amerikos katalikų vei
stovis.
Mat,
susektas
revo

žmonės. Ne tik neramūs
kimo centro direktorius, pasakė Labai turiningą ir reikš
liucionierių
suokalbis
nu

ąle ir garsiai žviegia apie
mingą pamokslą minint Jo šventenybės Popiežiaus Pi
versti vyriausybę.
kitų pronaciškumą.
jaus XII trijų metų karūnavimo sukaktuvėse, kurios
buvo minimos Vašingtone.
Tas jų neramumas ir
Sukilimai
Suomijoj...
Re

Tarp kitų dalykų prel. Ready pažymėjo, kad šian
garsus žviegimas, atrodo,
voliucijos
metu
Suomijoj
ki

dien visi kontinentai yra apimti karo, kurį Šventasis
ne prieš gera. Jis prana
Tėvas taip labai norėjo sulaikyti. “Nė viename istori lo revoliucija ir Suomijoj šauja jiems audrą.
jos periode popiežius nesusidūrė su didesne krize, ko prieš rusų biurokratiją. Gelkia dabar siaučia. Pijus XII tasis stovi pasaulio vidu sipgforso fatvėj žuvo 61
Vienas mano tavorščįų
žmogus.
ry, kurs turi šiek tiek panašumo į Dievo karalystę že
sakosi galįs pasakyti, ar
mėje. Bet Bažnyčia nėra žmogaus padaras. Ji nepri
namuose jauna pora vedus,
Rusai
kursto
pasaulio
re

klauso nei nuo laiko nei nuo vietos. Ji nėra nei pasauar ne. Jis šitaip figevoliuciją...
Petrograde
dū

riuoja. Jei vyras atsiprašo
nasis Dievas jos pradžia ir pabaiga; Jiis jos prieglauda
mos
rūmuose
įvyko
didelis
nasis Dievas jos pradžia ir pabaiga yra jos prieglauda
merginos, kad pabėrė ci
kareivių,
darbininkų
ir
dū

ir kaip Jis pirmiau išvedė ją iš daugybės navojų, ti
garo pelenų ant karpeto ir
mos atstovų susirinkimas, moteris jam už tai nieko
kime, ir vėl išves”...
Be to, prel. Ready pabrėžė, kad šis kraštas džiau kuriame išleistas atsišauki nesako, dar gi pagiria, kąd
giasi milijonais katalikų piliečių, kurie tiek daug nuo mas į pasaulio žmones su cigaro pelenai karpetui la
pelnų turi religiniame, švietimo, socialiniame gyveni kilti prieš monarchijas ir bai sveika, nes kandis už
me ir krikščioniškosios artimo meilės darbuose. Baž visur steigti respuhlikas.
muša, — toji pora dar ne
nyčia taip pat džiaugiasi turėdama laisvę Jungtinėse
vedus.
Išvyko
Cbicagoa...
Athol,
Valstybėse, kur turi progą statyti žmonių tarpe Dievo
Mass., lietuvių parap. kle
karalystę.
Lietuviški čaišavikai la
bonas kun. Pr. Meškauskas bai mėgsta dangstytis ir puo
išvyko Chicagon pas Tėvus štiš A. Lincoln’e išsireiški
Marijonus. Nauju klebonu mais. Nesenai Chicago baiša
Nepripažins nė vieno plėšimo aklo
jo vieton paskirtas kup. A. vikų gazieta išdrukavojo to
Sąryšy su anglų ministro Crippso pradėta akcija prieš
kį A. Lincolno išsiieiš/imą:
Baltijos tautų laisvę ir nepriklausomybę “Sandara” Petraitis.
■

>1 V

■

V

JVI

Pavasarinio vėjo pagau
tas poetas Miškinis “Dirvo
je” dainuoja:

Margį paukščiai

■

padarė tokią pastabą:
“Bet tas visas dalykas nepasibaigia anglų parla
mente, arba ministerių kabinete. Jis persikėlė į Washingtoną, kuris turės tarti paskutinį žodį. Kaip pa
starasis pažiūrės į nelaimingų tautų tragišką likimą,
sunku pasakyti. Tačiau mes pilnai tikime, jog pre
zidentas Rooseveltas ir jo administracija nesutiks
legalizuoti Stalino plėšimo akto. Ypatingai, kuomet
visiems yra aišku kaip diena, kad šio karo laimėji
mas remiasi daugiausiai ant Suvienytų Valstijų.”
Aišku, kad taip. Jungtinės Amerikos Valstybės ne
pripažins nė vieno plėšimo akto, nes jos kariauja dėl
atstatymo teisingos ir pastovios taikos viso pasaulio
kraštuose.

“Amerika” rašo:

gėj sukąs,
Mūsų žemėn

sugrįš

jie

tikrai.

Po

Aukštaičius,

Daįnuoą

žemai

čius ir Dzūkus
girios,
kąlnai,
ežerai.

Kad miškas ūžia. verkia,
gaudžia, tai

žinome,

visi

ale kad dainuotų, tai niekas

dar

negirdėjo,

ypatingai

kalnas, ežeras.

Seniau SLA (Sųsįvienyrae Lietuviu Amerikoje)
buvo tiktai broliai ir sese
rys. Dabar iš jų pasidarė
ridikai ir
ridikėliai. K.
Jurgelionis sako, kad di
džiausiu SLA ridiku yra
Bagočius, kuris esą išėdęs
jį, mažą ridikėlį, taip pat
išėsiąs ir kiekvieną panašų
Jurgelįoniui ridikėlį iš cen
tro.

Kad Bagočius yra didelis
SLA ridikas, tai tikra, ba
jokie tautininkų sleitai ne
gali jo išrauti.

Vyriausybės įsakymu

sireiškimus. Pa martiniam ka
re Japonija su Sov. Rusija
yra juk priešai. Fronto at

Praeitą
nedėlią buvau
Lovelių parėj. Dž±mis Love
lis minėjo septynių dienų,
kai jam įpiautas pirštas su
gijo, sukaktį. Ne aš vienas
buvau, buvo ir daugiau pa
rės rengėjų sukviestų sve
čių. Po kurio laiko svečiai
kaž kodėl ėmė nuodobžiauti.
Vienas sako šalę sėdinčiam:

areštuoti keturi Rusijos ge

žvilgiu, Sov. Rusija yra už

— Tikrai čia nuobodu.

Ivanov,

pakalyje J ap m ijos, tačiau
Japonijai tas puešas nei
kiek nėra pavojingas: ji nęt

šalę jo sėdįs.

kariuomenės neturi to prie
šo pašonėj.

— Negaliu, nes aš esu
šių namų šeimininkas.

Kunigų

susirinkimas...

Chicagos lietuviai kunigai
laikė susirinkimą pas kun.
M. Krušą ir tarėsi Šv. Tėvo
paskirtos rinkliavos Lietu
vai reikalais.
•
Areštuoti keturi genero
lai.,..

nerolai :

Schiewan,

Siegel ir Mrosivskis.
Duoną kelionėj nėra sun
ki našta.

Nelengva ji suprasti

padan-

“Priešas mūs užpakalyje yra pavojingesnis priešas ne
gu tas, kuris stovi priešaky
je.” Taip ir yra.
Balšavikai pasirodo netu
ri jokios sarmatos, jei į sa

vo gazietaa de la tokius iš

— Ištikrųjų, —

atsakė

— Eikime namo.

JAPONAI U. S. KARIUOMENĖJ

“Sdr Stafford Cripps, anglų karo vyriausybės na
rys, šiuo metu Indijoje. Jam pavesta tartis su Indi
jos gyventojų vadais reikalaujančiais Indijai nepri
klausomybės, laisvės.
Indija dabartiniame kare labai svarbus veiksnys.
Jos 400 milijonų gyventojų gali daug ką nulemti. Už
visišką pagalbą prieš japonus indai reikalauja ne
priklausomybės. Indai nori žinoti, už ką jie kariaus
— už geresnį pasaulį ir savo laisvą rytojų, ar tik už
stipresniųjų interesus?
Nelengva suprasti Crippsą. šešis milijonus lietu
vių, latvių iir estų jis siūlo pasmerkti mirčiai, o Indi
jon nuvažiavo kaip tautų laisvintojas.”
™Vienybė” dąro tokią pastabą:

“Mes žinome, kas yra penktoji kolona, šis žodis,
šis terminas, gimė Ispanijos civilinio karo metu.
Bet ar jūs girdėjote ką apie šeštąją koloną?
Jeigu penktoji kolona dirba su rankomis, tai šeš
toji kolona — su Liežuviais, šitie nesąmoningi priešo
agentai, nemokėdami suvaldyti liežuvių, skleisdami
gandus, demoralizuojančius visuomenę, kartais pa
daro nuostolių daugiau, negu šnipai ir teroristai.

Pirmiausia reikia atsiminti: kas galima taikos me
tų, to negalima dabar, kai priešas tykoja iš visų pu
šių.

Laisvė be drausmės šiuo metu yra pavojinga.”

šešių Japonų, gimusiu Amerikoje kurie * yrą^A^mč rikos kft'
riuomenėj. Jie perkelti iš vikarų pajūrio stovyklų 1 Cuiter stovyklą, Mielu
Septyni iš šešiasdešimt

DRAUGAS

Antradienis, kovo 31, 1942

A. Rachmanova

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Moterys Raudonojoj Audroj

Grąžinam taupytus centus. Mokam skolas.
Draugijos "in corpore". Bažnyčiai aukos.
Velykų tvarka. Sodalicijos sus-mas. Sveikinimas

Diktatoriai tikrai
neapvylė publikos

Marąuette Park. — Ilgai
daugelio lauktas LRKSA
Vienos Ruses Dienoraštis
163 kp. vakaras, kuriame
puikiai atvaidiinta “Dikta
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
torių mirties šokis”, neap
(Tęsinys)
Verbų sekmadienį šv. Juo naus kleb. kun. V. Cernaus•
zapo parapi jonai grąžino ko pasidarbavimu įrengta vylė nei vieno, kias tik atsi
Dabar aš jai viską papasakojau. Niuročka sėdėjo jtam tikra8 bankutes, kurios gražių bažnytinių rūbų ir lankė. Vaidinimas visais at
prieš mane sustingsiu veidu kaip Buddos statula, kaip : buvo įteiktos gavėnios pra- kitų dalykų, reikalingų sank žvilgiais pavyko. Pu:kiai
įsikūnijimas šalto, negailestingo likimo. Nusiminusi vi- J tižioj, kad atlikusius centus tuarijoj. Ačiū jam už triūsą. vaidino, taip pat gerai ir
sai nepastebėjau, kad čia nebuvo ta linksma ir judri Niu- | taupytų ir kovo 29 d. grądainavo: P. Jocis Musolinio
ročka, su kuria aš visais aštuonioliktaisiais metais tarsutaUpų bus paŠv. Juozapo bažnyčioj Ve rolėje, A. Linkonis — Hit
navau bibliotekoje.
dengtos lėšos už atnaujini- lykų tvarka bus sekanti: lerio, A. Baltakis — Stali
Man baigus, ji lengvai pakilo ir sušuko pro praviras J mą stoVyių įr minkštų klaup Did. Ketvirtadienį 8 vai. šv. no, J. Glebauskas — Hiro(^urls:
tukų, kurie jau šią savaitę Mišios ir procesija. 7:30 vai. hito, J. Ūsas — Liuoipero,
— Marija, nesudegink mėsos!
bus įrengti. Per šventes mū-. vak. pamaldos. Did. Penk- Demokratijos — I. AitutyAš į ją žiūrėjau tylėdama, jos abejingumas pasiro sų bažnyčia bus puikiai į-' tadienį 8 vai. ryto procesija tė, C. Druktenis ir R. Ba
dė neįtikėtinas; aš nežinojau, ką turėjau daryti ir sakyti. rengta.
ir šv. Mišios. 7:30 vakare liauskas — žydų.
Koncertinėj programos da
— Kaip seniai tarnauja jūsų vyras universitete?
pamaldos. Did. šeštadienį, 7
ly gražiai pasirodė Aušros
— paklausė ji manęs sausai, lyg iš reikalo.
Malonu ir džiugu buvo vai. šventinimas ugnies ir
Vartų parapijos merginų
— Penkti metai.
girdėti, kad pereitą savaitę vandens ir šv. Mišios 7:30
choro ensamblis ir solistė
— Ar jis bepartyvis?
kleb. kun. V. Černauskas at- vai. pamaldos. Išpažinčių
I. Aitutytė ir mokyklos so
— Taip.
mokėjo $1,300.00 parap. sko- bus klausoma 4 vai. po piet
listė L. Brazaitytė.
Ji nieko daugiau neklausė, išvadas turėjau jau pati los. Reiškia, visos bilos at- ir 7:30 vai. vak.
Vakare buvo matyt ir
padaryti: penkti metai rusų universitete ir dar ne ko mokėtos, o dabar jau tirp Į Velykose Prisikėlimo prosvečių
iš kitų kolonijų: muz.
munistas, vadinas, priešas, kuriam nėra kas veikti So dim skolą, kaip pavasarį cesija ir šv. Mišios 5:30 v.
A. Mondeika, dr. Stulga, su
vietų Rusijoje.
saulė sniegą. Valio, Father ryto. Kitos Mišios8:30, 9:30,
žmona, keletas veikėjų iš
Niekeno nepalydėta, nusigrabaliojau aptytamsiais Victor!
10:30, 11:45 ir 12:15. Kviekoridoriais ligi durų. Viską supratau, Niuročka dėl to
_______
čiame visus parapijonus da- Brighton Park ir nemažai
iš West Side. Net pats kle
buvo man abejinga, nes ji buvo partijos narys, o aš beSaldžiausios Jėsaus ‘yvauti vis05e Dida Savai- bonas kun. J. Dambrauskas,
Dr-ja
partyvė. Ir aš vėl pradėjau ilgėtis šalies, kurioje turi
Širdies kovo 29 d. “in cor tės pamaldose ir Velykų ry MIC., buvo atvykę pasige
teisės gyventi ir ne nariai viešpataujančios partijos.
tą eiti prie Dievo Stalo, pra
Nuo rektoriaus ėjau į GPU, į svetimšalių departa- I pore’’ ėjo prie šv. Komuni šant malonių sau ir pasau rėti savo jaunimo veikimu.
Vaidinimą režisavo pats
mentą. “Ne gyvuliai’’, skambėjo ausyse tėvo žodžiai. Iš jos. Tai metinė dr-jos dvasi liui taikos.
nė
puota.
Dr-jai
pirminin

veikalo autorius, kuris lošė
gilumos pakilo aukštas išbadėjęs vyras ir prisiartino
kauja
J.
Sucilla.
prie manęs. Veidas jo buvo jauno žmogaus, skruostuose
šv. Teresės Sodalicijos ' Pa8aulio rolę' 0 mu2lką Pri’,
i ,ba- ;Į taikė J. Brazaitis, kuris ir11
aplink akis mėlyni ratai, burnos bruožai apvytę ir su
mėnesinis sus-mas jvyks
dribę, tai buvo jaunas senis, nieko šviesesnio nematęs,
Mūsų darbštaus ir suma- landžio 6 d. 7:30 vai. vak. pianu akompanavo solistams
tik baisumą ir baimę.
parap. svet. Narės kviečia ir chorui. Koncertinėj prog
— Norėčiau žinoti, kodėl mus ištremia! — kreipiau
mos dalyvauti ir prašomos ramoj solistei I. Aitutytei
RADIO
pianu akompanavo A. Sakasi į jįatsivesti naujų narių.
Šiandie, antradienį 7 va
laitė.
— Jūs esate be jokių įrodymų vadų ištremti! — at
landą vakare iš stoties WG
Girdėt, brightonparkiečiai
sakė jis.
So. Chicago raporteris
ES skambės graži ir įdomi
— Universitetui pranešta!
nuoširdžiai sveikina
kleb. nori diktatorius parsigaben
Buvęs
Ramus, abejingas vyro paaiškinimo tonas mane prieš velykinė radio progra kun. V. Černauską, pagelbi- ti į savo koloniją.
ma.
Leidėjai
Peoples
Furni

įtikino, kad jis tiesą sakė, o rektorius ir dekanas melavo.
ninkus kunigus marijonus,
Tą pačią dieną mes nuėjome pas profesorių Saroje- ture Co. krautuvė nori pa- seseles mokytojas, chorą ir
Oneonta, N. Y., miesto
vą, kuris neseniai buvo šventęs dvidešimts penkerių me 1 daryti šią programą vieną vadą muz. K. Gaubį, para- parke stovi paminklo vietoj
ti) mokslinio darbo jubiliejų. Ši šventė buvo švenčiama gražiausių ir įdomiausių ir pijonus-es, dr-jas, “Draugo” vagonėlis, kuriame buvo susu didele pompa: jį sveikino kariuomenės vadai, darbi pritaikintą Velykų šventėms. administraciją ir visus pa- organizuota geležinkeliečių
ninkų ir visų valdžios įstaigų atstovų buvo sakomos Dainuos Jonas Romanas ir žįstamus ir linki linksmų unija. Organizatoriais buvo
kalbos, siunčiamos telegramos. Jį vadino tada revoliu seserys Praninskaitės. Prie šv. Velykų ir palaimos vi aštuoni asmenys.
cijos pasididžiavimu, raudonuoju profesonum, darbo kar to bus dramatiški veikalė suose užsiėmimuose, ypatin
liai, “piršliai”, juokų, mįs
žygiu ir t. t.
gai sveikatos.
Rap
Otmaras jam papasakojo apie mūsų ištrėmimą. Ir lių bei muzikos, pranešimų,
WCILk STUDIO
VVfeU 35“ S.-het
šiandien dar negaliu pamiršti profesoriaus baimės ir nu sveikinimų ir patarimų. Tai
Perilgai kalbant vilkas asistebėjimo; jis buvo visai sujaudintas, aš negalėjau su gi, nepamirškite užsistatyti
Kep. XXX vį nuneša.
prasti, kodėl jį taip paveikė visai svetimų žmonių nelai savo radio.
mė.
W I .» . lt »..»( R »i'II‘
— Jūsų dalykai, — tarė jis, — yra visai blogi!
| O V. K‘ l P ’ >silil E PKK K
UIIOSE IXl Al Kili.
Džiaukitės, kad jus bent išleidžia per sieną ir galite iš- ! GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
nešti savo sveiką kailį. Blogai, visai blogai!
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
Otmaru paklausus jo patarimo, ar jis negalėtų mus Į no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
užtarti, jis persigandęs, rankas išskėtęs, lyg gindama- 1 pirmo rūšies produktų.
WHOLESALE
sis, sušuko:
— Bet kaip, pagalvokite sau! Aš pats džiaugiuosi,
LKJUOR
kad esu gyvas; kiekvieną dieną drebu, nes jie gali mane
suimti, ir tik Dievo malonė, kad dar taip neįvyksta. Kiek
DISTRIBUTOR

lIbERfY UMiRicIrt

Tėvu Pranciškonu
misijos 1942 m.
Brooklyn, N. Y. — Sv.
Jurgio par. bažnyčioje, ko
vo 23 — bal. 5 d. — T. Jus
tinas Vaškys.

cheerful ol«l niarnmy
named Hanaah,

A

Who’d lived eighty years in
Savannah

Said—“Sho’nuff, I’U buy
Defense Bonds, 'cause 1

Am

vieną naktį laukiu jų ateinant!
— Tad kaip suprasti jūsų jubiliejų..., — įsiterpiau.
— Ak, Dieve, mano jubielejus, — juokėsi jis. — Ši
tas jubiliejus ne man buvo skirtas, bet užsienui. Tai bu
vo tik komedija, kurioje turėjau vaidinti juokingą ir ne
dėkingą vaidmenį. Kaip tik jubiliejaus dieną, kurią man
šventė ir mane apibėrė kalbomis ir telegramomis, aš bu
vau GPU ir ten, parpuolęs ant kelių, maldavau, kad pa
leistų mano žentą, kuris dėl juokingo įtarimo sėdi kalė
jime; veltui! Dėl įtarimo, kad pernai pas jį pernakvojęs
buvęs karininkas — žmogus, visai laisvai gyvenąs čia
mieste ir dar turįs valdišką tarnybą! Tai tik tuščias akių
dūmimas! Gražus jubiliejus!... Galų gale jūsų padėjimas
blogas, visai blogas! — kartojo jis linguodamas galva.
— Aš jau visi metai dedu pastangas dėl mano žento, it
be jokių vaisių; jūs manote, per vieną mėnesį ką nors
pasiekti? Per šį laiką jūs net nesužinosite, kas jus iš
trėmė ir už ką! Jie niekada nieko nepasako. Jie žino tik
paslaptis. Važiuokite ko greičiausiai į užsienį, jau viena
koja peržengę sieną, peržegnokite Rusiją abiejomis ran
komis! Rytoj parduokite savo daiktus ir važiuokite!
Kitą dieną rektorius grįžo iš gubernijos miesto, šal
tas, abejingas, kaip anksčiau. Jis sakęs, jog ten niekas
nežinąs priežasčių mano vyro ištrėmimo, ir kad įsaky
mas atėjęs tiesai iš Maskvos.
{Daugiau bus)

in love with the Star
Spangled Bannah!”

Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.
(Mat. 10, 22).

Help bųy tl»r plane* •n d

the Aziel Sa»e *ith (J. S.
Honda end Stempe every
pey day.

JfS ESATE KVTEC1AMI ATSI
LANKYTI | MfHV SFBCIALJ
IAPAKDAVLMĄ SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

IT. Marijonu misijos
Jersey City, N. J. — Šv
Onos parap. bažnyčioje —
nuo kovo 30 iki balandžio
5 d. — kun. Adomas Mar
kūnas, M.I.C.
Brockton, Mass. — šv. RoRoko parap. bažnyčioje —
nuo kovo 23 iki balandžio
5 d. — kun. Jonas Jančius
M.I.C.

Detroit, Mich. — šv. Jur
gio par. baž. — kovo 29 iki

XX*
Indelių bara barių. inu2ų tSaraba.nų. "'1 uuable Tom Toma" pnutigoiul prie vlsoiių Bara bailų Be
lų, greiti pei'iinai ’ Cymboia” Ir
Cyiubol Ho'deis" kur tik reika
lingi. "Hl-Foy after beat Pedalu"
beuaiuu i? orkeetroiiia. Trūboa,
darinėtai. Saxaphonai, Trombo
nai "at'.fldard" i&dirbysdlų, SiuuiKoa, t'eiioa, Strūninlai Basai, Ouitarai. Banjoa. sti linų. ir "caaeu",
ui.utb piecea”, "mute reeda”. lr
muzikos atoviklės.
Pilnas pasi
rinkimas smuikams aimčėlų (r
"easea''. Pataisome ir atnaujina
me visokių išdirbysčių pbonografus ar jų dalia.
A. B.C. DRUMMERS SERVICE
911 Maavvell blreel, Clncago

I A 11/A C HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
L-/vll\A\O U/AD/Mv Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKrLŲ IK KOL .IŲ DAR GALIMA GAUTI!
Geresne* Rūšies Anglys Gaunamas Tik Iš Tobulesnių Valstijų.
(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
I’RII’liaiVlilT SAVO SANOELll N I.š SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Po ahontas M ne Kun, Iš
gerų mailių, daug dulkių išimta. Perka,
tonus arba dangau, už tonų .........
Smulkesni yra daug plge.nl.

$8.50

RIAUK BAND LUM P anglys, už
tonų
..................................................................
<'ĮTIEK SERVICE PETROLI.I M UARRON

$10.50
QQ

(Sales Taksai yra ekstra)

CRANE COAL COMPANY
TEL. PORTSMOUTH

5332 SO. LONG AVĖ.

9022

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

2*1 t

įstaiga

Montreal, Kanada — šv.
Kazimiero par. bažnyčioje
kovo 29 — bal. 5 d. — T.
Juvenalis Liauba.
Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par. bažn., bal. 10 —
12 d. — T. Justinas Vaškys.
Amsterdam, N, Y. — Sv.
Kazimiero par. bažnyčioje,
gegužės 10 — 17 d. — T.
Justinas Vaškys.

O.«eOU.O«V

j žintų Iš tų

LEO MORKUS, Jr.

, bal. 5 d. — kun. V. Andriui
ka, M I C. '

OLM1NR ROOM SSTS — PAK
LOK SETS — BEDROOM 8RTS
- KUUS — RADIOS — RKmKMfiRATOAS — W AfcHEHfc —
uaircuBLS — stovim.

as

OF

11

i

Ambrosia & Nectar

“

k

J

FACTORY

BEERS

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alinei lr kitas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Al£X ALESAUSKAS & SONS
REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefono* REPUBLIC 0051

MUTUAL LIQUOR OO.
47OT R, Halsted Bt
*■*. BovLasaan
NEŽIŪRINT KUR RUNĄ — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI i

į

LIETUVIU SEIMYNISKAS
VAKARAS IR BALIUS
SU KINO PAVEIKSLAIS
P a gerbimui

TEISĖJO JOHN T. ZURIS
Ir Visų Kcguliarės Demokratų Partijos Kandidatus
t IIIUAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, S13S South Hahtml Street, UMcago, ijlinnh

UARCŲTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Vienintėlla tr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! -

Velykų Sekmadienį. Balandiio-April 5 d.. 1942 - 3 vat

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:34) v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA, COOK COUNTY

WHFC-I45O kil.

--r- rengia^,

VImj Žvaigždžių ludtallio Aktui, šokėjai, DulucM, Kuimdlja, Orkeelru Ir Kino F*'«kslal. |mhk» D)k«i.

Balsuokite x Demokratiškai — BaUudjio (April) I4-tą d. Primary Dieną.

6755 So. VVestern Avenue
Pbfmei GROvehiU 8*49

*-.0^3 $T,

BI5IC1SI

*W98

a£=

Kai Vaikams Mokytoja Nepatinka
TRYS VAIKAI PADARĖ 4,000
DOLERIŲ NUOSTOLIŲ MOKYKLAI
JIEMS NEPATIKO MOKY

TOJA IK MOKYKLA

Kareivių laiškai bus
persiunčiami dykai

SOSTINĖJ TEBĖRA ŽIEMA

Nuo šiandie Amerikos ka
reiviai, jūrininkai ir mari
nai galės savo laiškus paštu
siųsti be pašto ženklų, šis
nuostatas dar kol kas ne
paskelbtas oficialiai, bet
kariai jau nuo šiandie gali
laiškus siųsti dykai.

mokyklos spaustuvėj išbars
tyta raidės ir sienos nuda
žyta spaustuvės rašalu.

mu
Kun. Ig. Albavičius ke
linta diena guli lovoje. Bronchitis jį labai vargina. La
bai nori pasveikti Velykoms.
X

Šiandie Peabody pradžios
mokykloj, 1444
Augusta
boulevard, pamokos vyko Medžiotojai net ir
X Kun. J. Makaras, šv.
apgriautuose klasių kamba kariuomenėj
Kristinos parapijos vikaras,
riuose, nes trys vaikai ne
jau virš savaitė laiko kai
mėgo mokytojos ir mokyk tebemedžioja
Oficialiai visiems paš guli šv. Kryžiaus ligoninėje.
los.
tams bus pranešta į kelias
Medžiotojams ir kariuo
X A. a. R. Andreliūno se
Inžinieriai apskaičiavimu
dienas ir kartu pastebima, nus draugus ir bičiulius ži
menėje
gerai,
nes
šiuo
mo,
vaikai padarę nuostolų apie
jog laiškai dykai bus gali nia apie jo mirtį labai su
mentu vyksta ne tik japonų
4,000 dolerių.
ma siųsti tik iš kariuome jaudino. Neteko vieno išti
medžiojimo sezonas, bet ir
Vaikus policija suėmė, kitokių medžiojamųjų žvė
nės stovyklų.
kimų draugų. Katalikiškoji
kai vieno jų motina pranešė relių. Štai Juozas Kazlaus
visuomenė neteko veikėjo ir
policijai, jog jos keturioli kas, kuris šiuo metu yra
! stambaus rėmėjo. Amžiną
kos metų sūnus prisipažinęs Fort Custer
stovykloje,
Per trisdešimt penkis jam atilsį.
įsilaužęs j mokyklą pereito Mieli, gavo kariuomenės lei
/
šeštadienio naktį.
{ dimą ir toliau tęsti savo už
metus išaugęs pavydas X Aušros Vartų parapiį jos salėj eina remontas: desiėmimą. Jam leista spęsti
("Drauraj” Acme telephauu
Sunaikinti laikrodžiai
Prieš trisdešimt penkis1 damos nfluj°s 8cen08 8rin'
Gatvės vaizdas Washingtone, D. C., kur Verbų sekmadienį pasnigo.
spąstus stovyklos ribose.
metus Rolewlcz’iai apsive-1dya’ kad Mt4 8tiPrio9 triu‘
Trys vaikai šiandie pa
Ir štai už kiaunių kailiu
dė ir laimingai gyveno. Ta- belmekeriams mirties šokiui
šaukti jaunųjų teisman už kus Kazlauskas gauna po Žmonės gausingiau
Grįžo 900 karių;
8,000
chicagiečių
čiau su metais augo ir Ro-, šoktt Choras š‘ vaidinimą
padarytuosius
mokykloj 12 dolerių ir ūdras po do
lewicziaus pavydas, šiandie! Pakart08 Jei ne
Pava«srj.
Daugiau vėliau
nuostolius yra 14 metų lerį.
lanko bažnyčias
kraujas karui
Thomas
Rolewicz,
sulaukęs,
Ui
8ekant
!
ruden
iCharles Froelich, 1457 CorChicagoje Verbų sekma Velykų šventėms Chica- į Raud0nojo Kryžiaus Chitez avė.; jo brolis Leo ir
56 metų, iš pavydo nušovė, y šv. Kryžiaus bažnyčioj
dienį visose lietuvių bažny gon grįžo apie 900 Illinois
Richard Skubski, 14 metų, Per vieną dieną atsi
čiose per šv. mišias daug karių, tarnaujančių 33-čioj cagos skyriaus pirminin savo žmoną ir pats nusišo- praeitą sekmadienį pašven1459 Cortez avė.
daugiau buvo žmonių,, negu divizijoj. Jie paleisti vienai kas James B. Forgan pas vė. Tragedija įvyko jų na- tintas ir šalia didžiojo ai
rado 12 geradariu
kelbė, jog iki šiol 8,000 įvai niuose, 1960 West Chicago tariaus pastatytos Amerikos
Mokyklai išdaužyti 75
paprastais sekmadieniais.
savaitei atostogų.
avė.
ir Šv. Tėvo vėliavos. Kleb.
Bridgporte, Šv. Jurgio
langai, sunaikinta 20 laikro
Verbų sekmadienį daug
Pranešama, jog šiems grį riausios tautybės ir rasės
švęs.’s gausingiau jaunimas ir se žus atgal stovyklon, bus chicagiečių suteikė kraujo,
Mrs. Rolewicz buvo išėju- kun- A- Linkua U Pr°Sa Pa’
džų, išbarstyta knygos ir lietuvių parapija,
ma šiais metais auksinį ju nimas ėjo prie Šv. Sakra paleista atostogoms kiti ka kuris naudojamas sužeistie si pas savo seserį Mrs. Ste- aakS Pamokali* P^i“ ■>“'
biliejų, nori turėti bažnyti mento.
siems amerikiečiams karo Ua Kilanski, 7429 W. 57th Sviesdamas vėliavų reikšmę.
riai.
nių
rūbų
auksinį
setą
(ar

Gemblinimas nuvedė
frontuose visam pasaulyj. Street, kur vyko kortų parx Pranas čižauskas, LR
žmones dabar gausingiau
notą, kapą ir dalmatikas).
Lanko bažnyčias ir uoliau
Tačiau Raudonojo Kry ty ir sugrįžus žuvo nuo pa- KSA 163 kp. pirm., po opeį kalėjimą
Verbų sekmadienį tą rei naudojasi religinėmis prak
| racijos Šv. Kryžiaus ligonižiaus oficialieji žmonės pa vydaus vyro kulkos.
Kareiviai
balsuos
Suaugę Rolewiczių vaikai'nžJ ilsisi ir 8veiksta- Tik
Gillitte McCoy, 29 metų, kalą iš sakyklos paaiškino tikomis, nes įsitikino mo
reiškia, kad šio kraujo ne
didž.
gerb.
prelatas
M.
Chicagietis
advokatas užtenka ir Chicagai nusta pasakoja, jog tėvas pasku-; S“1“: kad Jam "etek° Pa’
mento svarbumu.
4755 Lake Park avenue, ga
Krušas
ir
per
vieną
dieną
Urban A. Lavery apgynė tyta 100,000
zolino stoties vedėjo padė
puskvorčių tiniuoju laiku pasidaręs la matyti diktatorių mirties
teisme, kad Illinois
valsty- kraujo.
jėjas, dirbantis 5701 Co susirado 12 žmonių, kurie
bai pavydus, nors motina šokio.
‘>
sutiko
paaukoti
po
$100.
bės vyrai, tarnaują kariuo
Stambi auka
ttage Grove avenue, papa
buvusi vyrui labai ištikima.
X Šv. Kryžiaus bažnyčios
Visa
rekalinga
suma
baž

menėje, galėtų nekliudomai
sakojo seržantui Brady ir
prieangy įmūryta lenta, ku
nytinių
rūbų
įtaisymui
jau
pranciškietėms
dalyvauti
rinkimuose.
policininkui Louis Schillig,
rioj surašomi vardai ir pa
Sulaikyta daugiau
susidarė.
kad jį užpuolė du negrai,
Liet. Piliečių Są-gos vardės lietuvių pašauktų,
Girskis, 3131 So EmeMinimas advokatas taip
reikmenų
sudavė jam į galvą kokiu
arba liuosnoriai išėjusių i
gerb. pat nusiuntė rezoliuciją į
rald avė., per didž.
suvažiavimas
tai daiktu, jis apalpęs ir 26 Aušros Vartų para prelatą Mykolą Krušą, se- kongresą, kad ir kitose valU. S. kariuomenę.
Karo gamybai plečiantis
kai jis atsibudęs, tai nera
Chicagoje, Dariaus Girė
serims pranciškietėms Bra- stybėse vyrai, tarnaują ka- didėja ir įvairiausių reikX Julia Tanenevičienė, a.
pijiečiai armijoje
dęs seife $80.
salėje) (4416 So. Wes- a. kun. J. Klorio sesuo, už
»zilijoje, Sao Paulo mieste, riuomenėje, galėtų pareikš- menų trukumas, štai paa. no
tern aye) . m balandžio
West Side, Aušros Var- j paaukojo $100.
, ti savo balsą rinkimuose.
Kai policija paprašė, kad
kutiniuoju laiku paskelbta, 9 d 7:30 val vakare įvyk. prašė šv. Mišias už velionio
----------G. Mc Coy parodytų sužeis tų lietuvių parapijoje jau 1 Seserys pranciškietės Brajog karo gamybos komiai-,^ Uetuv09 piliečių Są. sielą, kurios bus laikomos
* *
_
tą galvą, tai jis pradėjęs suregistruota 26 jaunuoliai, zilijoje, SAO Paulo mieste,,
Jungtinėse Ameri- Dievo Apvaizdos bažnyčioj,
tarnauja veda lietuvių mokyklas, kuJvdiriOS Zinut©S joa įsakymu bua sumažinu
mikčioti ir galų gale prisi lietuviai, kurie
balandžio 1 d. 7 vai. ryto.
špilkų, elektros lempų, už- ko8 Valst Mse del t
pažino, kad jis savo pinigus Jungt. Amerikos Valstybių rias lietuvių tėvų vaikai la
X Vanagaitis svečiuojasi dangų ir kitokių kasdieni važiavimas, kuriame bua Giminės ir velionio bičiuliai
1 bai noriai lanko.
pragemblinęs, todėl buvo kariuomenėje.
prašomi pasimelsti.
Floridoje. Kompozitorius A. nės vartosenos reikmenų.
aptarta
svarbūs
klausimai
priverstas pasiimti iš sei
Vanagaitis su žmona dabar
X Dr. Simonaitis ir dr.
Kartais gali pasitaikyti, ir išrinkta L. P. S. vyriau
fo. Jis prašęs policijos, kad
LANGER PASILIEKA SENATE
atostogauja Floridoje.
Lauraitis dalyvauja didelė
kad vyrams teks apsieiti sioji valdyba.
dovanotų, nes žadėjęs pa
se rekolekcijose St. Francis
su vienu skustuvėliu į sa
siimtus pinigus sugrąžinti.
vaitę, nes skustuvų gamyba
Gilus vanduo sriauniai ne Laymen’s Retreat House,
Policija vyrą nuvedė į kalė
X Anitos
Navickaitės
Hinsdiale, III., sykiu su ke
sumažinta 60 nuošimčių.
bėga.
jimą.
koncertas įvyks s. m. ba
liais dešimts Chicagos gy
landžio 26 d., Chicagos lie
dytojų. Vakar grįžo iš pa
tuvių svetainėje.
našių rekolekcijų Stasys Pie
Danininkė
labai
kruopš

jlnni|U)ise
ža, Herald American repor
300,000 Klausosi!
čiai
ruošiasi
prie
koncerto.
teris. Vakar Chicago Herald
saįfs...
Klausykis ir Tamstai
American tilpo iliustruotas
a,Counting cents is
apie vedamas re
ŠALTIMIERO straipsnis
X Sekmadienį naktį au
kolekcijas Hinsdale, III.
common sense”
tomobilis užmušė bridgeX Religinis
koncertas.
portietį Kazimierą Pocių
RADIO PROGRAMŲ
Sekmadienį,
Marketpark.,
43 m., 3328 So. Halsted st.
LIPCOVERS made to fit
WHIP — 10 vai. 1520 kil. — WHTP
Gimimo Panelės šv. bažny
loosely wear longer than
K. Pocius ėjo skersai
tightly stretehed, well-fitted "jackčioje buvo religinis koncer
i . • «••«••
Halsted gatvės, ties
na
ets". Give your cover plenty of
tas, kuriam vadovavo
B.
room to shift on the iob—folkl
• Kaimiečių Kapelija.
mais, kur gyveno. Jis ne
have a habit of being restless.
Janušauskas.
pastebėjo smarkiai bėgan ------------------------------------------ • Florutė (Lakstutė) Balsiūtė.
čio automobilio. Automobi
~ ~
~ 1 —
• Baronas Burbulis ir Jo Frentaa
Religiniame koncerte gra
“Challis".
lis trenkė K. Pocių žemėn
žiai pasirodė sekantieji:
w
_
|,
• Liūliuojančios Lietuvaitės.
ir vietoj užmušė, o vairuo
M. Janušauskienė, A. Ka
SdltimiOrdS RflClIO • Dingusių Asmenų Paieėkojtmas
tojas, kaip nieko neatsiti
minskas, J. Samoška, O.
kę, nudrožė savais keliais.
Atfverlisers
* "a^Gj™"taw ”Adv ““ Juozaitienė.

S

SU

6912 So. Westem Avė. •
With all the money you'll tave,
buy OFFFNSF SAVINGS STAMPS—
Every Stamp and Bond you buy is
an investment m freedom. War
needs money'

X Lietuvių Keistučio cho
t"Drama,"

Acme teiepnotok

North Dakotos senatorius VVilliam Langer bučiuo
jamas jo trijų dukterų, kai senatas atsisakė jį paša
linti.

ro pamokoms dabar vado
vauja ponia Ona Metrikas,
kuri pasižymi dideliais ga
bumais muzikos srityje.

Pilietybe. PamokM.

Telephone: PROspect 4050 • Nasturtų Dainos.

“The Lithuanian Hour”
Daily — 10:00-11:00 A. M.

• Lietuviėkas “Bam Dance".

• jonas Perėdna.

Gimimo Panelės šv. baž
nyčios choras pasirodė vi
soje muzikalėje aukštumo
je ir nepaprastai gražiai
klausytojus nuteikė religi
nėj nuotaikoj.

i

