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ALIEJAUS RESURSAI
“Mūsų aliejaus resursai 

tirpsta palyginamai grei
čiau, negu stengiamasi juos 
kuo kitu pakeisti”.

Taip kongreso žemesnių 
jų rūmų komitetui pareiškė ’ 
Robert E. Allen, petrolie- 
jaus koordinatoriaus pava
duotojas.

Daug kas aliejų didžiai 
įkainoja. Sako aliejaus lašas 
yra vertas žmogaus kraujo 
lašą. Aliejus yra tautos 
kraujas ir jis turi būti bran 
ginamas ir konservuojamas. 
Turi būt žiūrima., kad nieku 
būdu nebūtų eikvojamas.

Tačiau J. A. Valstybėse 
to nepaisoma. Kai kongre
se, arba paskirų valstybių 
legislatūrose iškeliami suma

, .."and tKat government ot
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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JAPONAI NETOLI BRITU INDIJOS
PACIFIKO KARO TARYBA SUSIRINKO WASHINGTONE

M
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t“Drau«an" Acme telephoto.

Pirmasai Pacifiko karo tarybos susirinkimas, kur reprezentuojamos Jungtinės Valstybės šiose kovose, šia
me paveiksle matome iš kairės į dešinę, T. V. Soong, Kinija; Walter Nash, Naujoji Zelandija; Australijos už
sienių reikalų ministeris Evatt; Lord Halifax, Anglija; prezidentas Rooseveltas; Hume Wrong, Kanada; A. 

nymai aliejų konservuoti, Loudon, Olandija; Harry Hopkins, specialus prezid. Roosevelto asistentas.
aliejaus didikai susimeta _____ _ ______________________________ ___________  __________________________________________
visomis priemonėmis kovoti. . I" I I I i i I i'l
jie bijo, kad tuO būdu jiems Numatomos didelės kautynės Arktike
pelnas iš aliejaus šaltinių 
nesumažėtų ir dažniausia 
jie laimi kovą.

Kadangi aliejus be atodai 
ros eikvojamas, dėl to jis ir

už kelio į Murmanską kontrolę
STOKHOLMAS, bai. 2.

tirpsta Ateis laikai kai Vietos neutraliniuose šiuo-i KETVIRTADIENIS
tauta neteks žibalo ir tik taniuose spėjama, kad arti-
tada pamatys savo 
neapdairumą.

didį

. .KARAS IR MOTERIS
Šiame kare Amerikos mo

teris turi didžiai svarbų vai 
dmenį, kokio neturėta se
niau per buvusius karus.

miausiomis dienomis gali 
prasidėti lemiamos kauty
nės Arktike dėl Murmans
ko.

Sužinota, kad Anglija į 
! Norvegijos šiaurinį galą 
siunčia karo laivus ten sau
goti jūrinį kelią, kuriuo są-

VATIKANE

Taip yra dėl to, kad se-,i jungininkai siunčia karo 
niau karui vesti neturėta to reikmenis Sovietų Rusijai.
kių baisių karinių pabūklų 
kaip šiandie.

Šis karas yra reikalingas 
galybių įvairių rūšių lėktu
vų ir sausžemio kovinių pa
baisų. Šių karo pabūklų ga
myba dienomis ir naktimis 
be pertraukos turi vykti, 
kadangi kovos laukuose jų 
daugumas veikiai su laužo
ma ir juos reikia nuolat pa
pildyti.

Jaunesniuosius vyrus dar 
bininkus, kurie šaukiami ka 
reiviauti, turi pakeisti mo
terys karo reikmenų fabri
kuose. šis yra sunkiausias 
moterims vaidmuo karo me
tu.

Tačiau Amerikos moteris 
to sunkaus, ne jai skirto, 
darbo nepabunga. Ji aukoja

Prieš keletą dienų tose apy 
linkėse jau įvyko sąjunginin 
kų lydimųjų laivų susikir
timai su vokiečių karo lai
vais ir submarinais.

Pranešta, kad ton pusėn 
Vokietija siunčia daugiau 
submarinų ir kovinius lai
vus. Vokietijos tikslas yra 
perkirsti tą jūrinį kelią ir 
Murmanską paimti, arba jį 
visiškai izoliuoti, kad per

ROMA, bai. 2 d. — Po
piežius Pijus XII, kardino
lai, diplomatiniai korpusai, 
Vatikano ir Romos autori
tetai šiandie Vatikano bazi
likoje nepaprastai didingai 
minėjo Didįjį Ketvirtadienį. 
Po mišių šventasis Tėvas 
su procesija nunešė Šven
čiausiąjį į Pauline koplyčią.

Ašies bombonešiai 
nuvyti nuo Gibraltaro

GIBRALTARAS, bai. 2. 
— šeši vokiečių bombone
šiai naktį didelėje aukštu
moje pasirodė Gibraltaro 
tvirtovės dausose. Prieš 
juos britai tuojau nusuko

ten sovietai negalėtų gauti priešlėktuvines patrankas ir 
jokių reikmenų. pradėjo baražą. Numesta

Pati Švedija bijo įsivelti keletas bombų, bet nepada- 
karan. Imamasi kai kurių ryta nuostolių.
saugumo priemonių. Vokie
tija per Norvegiją į šiaurius 
siunčia šarvuotąsias divizi
jas.

Kai kas mano, kad tai 
buvę italų bombonešiai.

SYDNEY. — Japonai ren 
giasi ofensyvai. Į Java ir 
Singapore sutraukiama ikiSU DIENR. “DRAUGU” 

savo sveikatą ir paskirtį, j SUPAŽINDINKITE KITUS 150,000 kariuomenės.
kad tik padėjus vyrams lai- ............  —
mėti karą ir tuo būdu ap Amerikos katalikių mote- tai ji su kitų tautybių mo- 
saugoti sau ir savo vaikams rų organizacijos sudaro gau terimis bendrai darbuojasi 
laisvę ir demokratinę san- singas grupes ir savanoriai padėti savo kraštui šioje di-
tvarką. . delėje krizėje laimėti karą. 

Ji daug taip pat dirba kiek 
galima palengvinti savo vy-

imasi įvairiausių darbų, kad 
• gelbėti Raudoną j am Kry-
Moteris karo metu ir be žiui, kurs rūpinasi sužeis- 

sunkaus darbo fabrikuose tais ir sergančiais kariauto- rams, sūnums ir broliams 
turi daugybę visokių pilieti- jais. Jei karo metu moteris vilkti karo sunkumus. Kai 
nių pareigų. Ji dirba karo būtų užsidariusi namuose, karas bus laimėtas ir laisvė 

jun- J žiūrėkis, toksai Raudonasis apsaugota, moteris pirmiau-gamybos ofisuose. Ji
giasi prie Raudonojo Kry- Kryžius, nors turėtų galvą, 
žiaus organizacijos, kuri bet būtų berankis, 
rūpinasi karo tarnyboje •
esantiems vyrams vienaip šiandien ir Amerikos lie-
ar kitaip palengvinti velka- tuvė moteris yra nepapras- grįžęs namo su pergalės vė 
mą naštą. tai judri. Kai negali viena, j liava.

šia sveikins auštantį švie
sesnį rytojų. Jos nuopelnai 
nebus mažesni už vyro di
dvyrio nuopelnus, kurs bus

Naciu oro pajėgos 
vakariniam fronte

Londonas, bai. 2. •— Vie
tos patikimuose sluogsniuo- 
se tvirtinama, kad naciai 
vakariniam karo fronte (A n 
glijos šone) šiandie turi 
didesnį skaičių lėktuvų ir 
skridikų (pilotų), negu ryti 
niam karo fronte. Tarpe 
lėktuvų vakariniam fronte 
naciai turi daugybę ir bom
bonešių, kurie paruošti ata
kuoti sąjungininkų laivus.

Iš kitos pusės — Anglija 
turi taip pat daug lėktuvų, 
bet nedaug bombonešių. An
glija reikalinga, kaip pra
nešta, daugiau amerikoniš
kų bombonešių, kurių turi 
toli nepakankamai, kadangi 

| Afnerika savo “orines tvir- 
. tovės” šiandie daugiausia 
siunčia į kitus karo frontus, 

į daugiausia į vakarinį Paci- 
I fiką — Australijos frontan.
i *

Gen. de Gaulle įspėja 
sąjungininkus

LONDONAS, bai. 2. —
“Laisvųjų prancūzų” vadas 
gen. Charles de Gaulle ne
tiesioginiai įspėja sąjungi
nes valstybes, kad “kovo
janti Prancūzija”, kurios 
priešakyje jis yra, neįstengs 
ilgiau kaip reikiant grumtis 
su priešu, jei nesulauks 
nuoširdžios sąjunginių vals 
tybių paramos savo veiklai.

“Kovojanti Prancūzija”, 
sako, gen. Gaulle, turi ben
drai su sąjungininkais rei
kšti tas sąlygas, kurios rei
kalingos karą laimėti ir 
Prancūzijai atgauti buvusią 
jos nepriklausomybę. Ilgiau 
siais šimtmečiais Prancūzi
ja yra pasižymėjusi kaip 
drąsi kovotoja už žmonių 
laisvę.

NORVEGŲ LAIVAI 
BANDĖ PABĖGTI

STOCKHOLMAS, bai. 2.
— Dešimts norvegų preki
nių laivų, kurie vokiečiams 
okupuojant Norvegiją buvo 
pasislėpę vienam Švedijos 
uoste, vakar anksti rytą ne 
tikėtai spruko iš uosto tiks- 

i lu pabėgti į‘Angliją.
Vokiečių karo laivai tuo

jau susimetė juos vytis. Du 
sutorpeduota ir nuskandin
ta. Vienas sugadintas ir du 
grąžinta į Švedijos pakran
tes. Kitų penkių likimas dar 
nežinomas. Spėjama, kad 
jiems pavykę pasiekti atvi
rą jūrą.

Nuskandinti: Skytte-
ren, 12,358 tonų, ir Bucca- 
neer, 6,222 tonų.

18-45 m. australai 
šaukiami tarnybon

į ,MELBOURNE, Australi
ja, bai. 2. — Australijos vy 
riausybė nusprendė visus 
vyrus nuo 18 iki 45 m. am
žiaus pašaukti karo tarny
bon. Tuojau pradedama vy
rų mobilizacija ir jų karinis 
mokslinimas.a

Pirmiausia šaukiami 18 
iki 35 m. amž. vyrai, kaip 
vedę, taip nevedę. Po iš- 
mankštymo jie visi bus pri
jungti prie pajėgų, kurioms 
vadovauja gen. Mac Arthur.

Maltoj 6 ašies 
lėktuvai numušti

VALETTA, Malta, bai. 2.
— Ašies lėktuvai vakar ata 
kavo šią salą. 6 lėktuvai nu 
mušta ir keletas kitų suga
dinta. Britai neturi nuosto
lių.

BERLYNAS. — Vokiečiai 
sako, kad kovo mėnesį jie 
nuskandino 105' priešo lai
vus, apie 646,900 tonų.

Kadangi Maltos apylinkė
se oras žymiai pagerėjo, 
ašies lėktuvai vis dažniau 
ima salą atakuoti.

Burmos uoste Akyab išlaipinta 
kariuomenė - už 75 mailių nuo Indijos

Yra pavojus britų kovos linijai; 
japonai gali britus atkirsti nuo Indijos

CHUNGKING, Kinija, bai. 
2. — Karo laivų lydima gau 
singa japonų kariuomenė 
iš transportų išlaipinta Bur 
mos mieste Akyab, tik už 
75 mailių nuo tikrosios In
dijos pasienio, anot gautų 
čia žinių.

Akyab uostas ir miestas 
yra už 350 mailių nuo Kal
kutos miesto skersai Benga- 
lio įlankos.

Čia aiškinama, kad tuo 
būdu sukeliamas pavojus

britų kovų linijai Burmoje, 
nes japonai bandys britus 
pulti iš užnugario ir juos 
atkirsti nuo Indijos. Vadi
nasi, japonai gali britus su 
remti iš dviejų šonų.

Kiniečių autoritetai pripa
žįsta, kad britų linijai Bur
moje ir be to jau buvo rim
tas pavojus. Dabar tas pa
vojus žymiai padidėjo. Bri
tai gali prarasti svarbius 
aliejaus šaltinius centrinėj 
Burmoj.

Britai lakūnai atakuoja Paryžiaus 
priemiesčius ir nacių geležinkelius

LONDONAS, bai. 2. — 
Praeitą naktį britų lakūnai 
sėkmingai bombardavo Pa
ryžiaus priemiesčius ir apy 
linkės, taip pat vakarinės ir 
šiaurvakarinės Vokietijos 
pramoninius centrus ir gele 
žinkelius, kuriais vyksta ęli 
dis karinis judėjimas. Britų 
oro ministerija pranešė, kad 
iš tos “išvykos” penkioli
ka britų lėktuvų negrįžo.

Britų autoritetai aiškina, 
kad tuo būdu padedama So
vietų Rusijai, o ypač ata
kuojant Vokietijos geležinke

liūs. Britai sako, kad Vokie
tija iš Ruhro geležinkeliais 
daug amunicijos siunčia so
vietų frontan. Tad geležin
kelių bombardavimu ir iš- 
griovimu tas siuntimas žy
miai sulaikomas.

VICHY, Prancūzija, baL 
2. — Britų lakūnai praeitą 
naktį puolė Paryžiaus apy
linkes. Kol kas pranešta, 
kad vienas asmuo užmuštas 
ir keletas sužeista, anot gau 
tų žinių iš Paryžiaus. Vie
nas rezidencinis rajonas ap 
griautas.

Sovietai smarkiai veikia Leningrado 
fronte; vokiečiai apšaudo Leningradą

MASKVA, bai. 2. — So
vietų vyriausybė praneša, 
kad raudonoji armija Lenin
grado fronte per porą pas
kutinių dienų padarė gražią 
pažangą, nukovusi apie 
3,000 vokiečių karininkų ir 
kareivių.

Taip pat pranešta, kad 
antradienį 24 vokiečių lėk
tuvai sunaikinta. Patys so
vietai tą dieną netekę 13 
lėktuvų.

Sovietų informacijų biu
ras šiandie pusiaudienį pra 
nešė, kad visame vakarų 
fronte neįvykę jokių svar
bių atmainų.

Bet vėliau pranešta, kad 
Kalinin fronte per vienos 
dienos kovą sovietai nukovė 
daugiau kaip 300 vokiečių 
karininkų ir kareivių.

LONDONAS, bai. 2. —
Amerikoj padirbdintas ke
turių motorų konsoliduotas 
bombonešis iš Newfoundlan 
do į Britaniją 2,200 mailių 
atskrido per 6 valandas 40 
minutų. Tas yra skridimo 
greičio rekordas.

BERLYNAS, bai. 2. —
Vokiečių vyriausioji vado
vybė išleido komunikatą. Pa 
žymi, kad vokiečių artileri
ja smarkiai apšaudė sovie- 
tų karinius įtaisymus Lenin 
grado priemiestyje. Paste
bėta, kad atlikti dideli nuo
stoliai.

Kai kuriose kitose fron
to dalyse sovietai atakuoja 
vokiečius, bet visur nieko 
neatsiekia, tik nepaprastai 
skaudžiai nukenčia.

Vakar, anot vokiečių, 45 
sovietų lėktuvai sunaikinta.

Amerikiečiai 
atakuoja japonus

WASHINGTON, bai. 2. — 
U. S. karo departamentui 
pranešta, kad amerikiečių 
ir filipiniečių kariuomenė 
Mindanao saloje, Filipinuo
se, smogė prieš japonų oku
pantų centrą, užėmė Zam- 
boanga miestą ir sunaikino 

. 22 priešo amunicijos sandė- 
| liūs. Atlikę savo žygį puolė- 
' jai be nuostolių pasitraukė.

- ji,,
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

Sveikiname
%

Garbingo Kristaus iš numirusių prisikėlimo — Žv. 
Velykų — proga, sveikiname visus Detroit lietuvius 
— Detroit Žinių skaitytojus, platintojus ir rėmėjus. 
Te visų širdys būna pripildytos linksmaus Aleliuja!

Detroit korespondentai

b R AJU 0 A s Penktadienis, bal. 3, 1942

Federacijos 4 skyr. 
susirinkimas

Įvairios žinios
X Ona Kratavičienė, vie

na žymiausių Detroite mo- 
A. L. R. K. Fed. 4 skyr. terų veikėjų, seka Lietuvių 

mėnesinis sus-mas įvyko ko- Kultūrinio Instituto leidi- 
vo 25 d. Lietuvių svetainėj, nius. Pati iš profesijos mo- 
Sus-mą vedė pirm. P. Medo- kytoja, labai gerai supran- 
nis. Užsiregistravo atstovai: ta tokį kultūrinį darbą. To- 
J. Galinis iš A. L. R. K. Su- dėl visa širdimi remia ir 
sivienymo 171 kuopos, O. į pasižada gauti garbės na-
Kasevičlūtė ir O. Kremblie- 
nė — Lietuvos Dukterų dr 
jos.

rių bei rėmėjų, ši veikėja
taipgi yra didelė rėmėja lie
tuviškos spaudos. Yra nuo- 

Sekė raportas komisijos latinė “Draugo” skait. 
iš rengiamos Fed. geguži x Moksleivių kuopelė e- 
nės geg. 31 d., susipažini- nergingai pradeda darbuo- 
mui su artimesnių miestų jjg Nariais taip pat auga. 
lietuviais.

Pranešta, kad kvietimai 
išsiuntinėti, atspausdinta bi
lietai. Prie įžangos bilieto 
bus duodama dvi dovanos: 
pirma dienraščio “Draugo” 
prenumerata, o antra “Lie
tuvių Žinių” prenum. Be to, 
ruošiama ypatinga progra
ma. Raportas priimtas.

Nutarta su aprašymu Fed. 
4 skyr. 3 metų darbuotės į- 
dėti ir valdybos paveikslus. 
Tas pavesta M. Šimoniui.

QIEZON IR MacARTHUR

t uruugag' A viii c teiepnoto ■

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS

Filipinų prezidentas **Manuel L. Quezon (kairėj) ir 
gen. Douglas MacArthur Australijoje, kur jie aptaria 
sudarymą Filipinų vyriausybės ištrėmime (Radiophoto 
iš Melbourne per Londoną).

NIAGARA EALLS, NEW YORK
Bažnyčios 
dekoravimas

Didelis darbas, bažnyčios 
Dabar kuopa deda pastan- dekoravimas, kaip buvo pra- 
gų, kad sukėlus keletą š.m- matyta, prieš Velykas dar 
tų dolerių ir gabesniam stu-, neužbaigtas, bet jau tiek pa- 
dentui, ar studentei, baigų , varytas pirmyn, kad 
šiam High School suteikti šventes žmonės turės 
stipendiją į kolegiją. Toks pasigrožėti.
jaunuolių pasiryžimas tik- Margučių vakaras
rai girtinas ir remtinas.

X Šv. Antano parapijos 
seserys mokytojos su vai
kučiais rengiasi prie vaka
ro geg. 3 d., Lietuvių sve
tainėj. Bus atvaidinta “Dė-

Atvelykyje Moterų Šv. M. 
P. Škapliemos draugija ruot 
šia “Margučių balių”, per 
kurį tikisi gero pelno pada
ryti ir gerokai paremti pa
rapiją bažnyčios dekonavi-

dė Anupras parvažiavo” ir mo apmokėjimui.

Kilus klausimui dėl Lie
tuvių Kultūrinio Instituto 
ir leidžiamų knygų nutarta 1. 
remti įstaigą platinant kny
gas ir renkant rėmėjus. Ko- 
misijon išrinkta: O. Krata
vičienė, O. Kremblieliė, O. 
Kasevičiūtė, V. Cepulioniū- 
tė, A. Žukauskaitė, M. Ši
monis, J. Galinis, M. Gali
nienė, P. Medonis.

kitokių pamarginimų. Vai
kučiai dideliu rūpestingu
mu mokinasi savo roles. Tuo 
į jaunutes širdis įdiegiama 
lietuviškumo jausmas ir tik 
tokiais pamokinimais gali
ma jaunimas pripratinti 
prie lietuviško meno ir jį 
pamatyti. Iš lietuviškos mo
kyklos to tėvai ir pageidau 
ja. Jis to nebūtų, lietuviš
kumas pranyktų.

Nutarta jau išleistų kny
gų parsitraukti 200 egz. ir 
išsidalinti platinimui. Pave
sta komisijai.

Iš studentų kp. raportą 
išdavė O. Kratavičienė ir P. 
Medonis. Raportas priim
tas.

Kviečiami skyriaus atsto
vai bei pavieniai veikėjai 
Fed. sūs-mus lankyti skait
lingai. Sekantis sus-mas į- 
vyks balandžio 29 d. Lietu
vių svetainėj.

Fed. 4 skyr. rašt.
A. Ambraslenė

X Veikėjos: Anelė Am- 
brasienė ir Julė H. Medinie
nė sėkmingai platina K. Ba
ro knygą “Bolševizmo siau
bas Lietuvoje”. Tą knygą 
privalo kiekvienas lietuvis 
perskaityti, kad gerai atsi
mintų Lietuvos išdavikų bol
ševikų darbus. Ta knyga rei
kia perskaityti ir tam, kad 
atskirti čia bolševikus, ku
rie visokiais būdais plaka
si prie katalikų. Tikra gė
da lietuviams, kurie skaito 
bolševikų laikraščius ir lan
ko jų parengimus. Koresp.

fT. Marijonu misijos
Detroit, Mich. — Sv. JUr 

gio par. baž. — koVo 29 iki 
bal. 5 d. — kun. V. Andriu* 
ka. M.I.C.

MAKE 
EVERT 

TAT DAT

BORO DAT

Dangstosi katalikiškų 
bažnyčių ir draugijų 
vardais

Savo laiku kai kurios mū
sų kolonijos draugijos, siun
tė atstovus į miesto ir kan- 
tės lygą. Įsigalėjus negeis
tiniems asmenims, kilo daug 
nesusipratimų. Dėl to, visos 
draugijos atšaukė delegatus 
iš kauntės lygos. Nutarta 
palaikyti tik vietinę miesto 
lygą. I ją išrinkti ir pasiųs
ti įvairių draugijų atstovai. 
Bet čia senoji valdyba ne
norėjo kai kurių naujų de
legatų priimti. Kilo suirutė 
ir didesnė pusė delegatų iš
ėjo iš susirinkimo.

Sv. Vardo vyru 
draugija

Verbų sekmadienį šv. Var 
do Draugija surengė vaka
rą, kuriame buvo rodyta ju
damieji paveikslai iš Kris
taus gyvenimo ir Jo kan
čios.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Daugelis verkė žiū
rėdami paveikslų.

Verta, kad visose liet. ka
talikų kolonijose būtų rodo-

(Nukelta į 7 pusi.)

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiu Itin 
atsako mingai ui 
prieinamą kalną.

JOS F. BUDRIK
KBADTVVSJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
OKI RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VAROS <UIMS

ADVOKATAI

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS)
• pore aklų visam ar
miniu! daugoui jas. leisdami 

•. Masonu.tou jas
•lodą turis rasSjlmo mokslą 

gali sutelkti.
M MEzrAl PATYRIMO 

pririnkime akinių, karts

Likę viso 7 asmenys pa- 
Per Edvardą Apanavičių siskirstė valdybos pareigo- 

aukojo: Ed. Apan, Kaz. Jur-1 mis ir, nežiūrint, kad buvo 
cikonis, Kotrina Tumas, M. prašalinta atstovybė, jie at-

Vajus Labdarybei
Labai sėkmingai praėjo 

vajus vyskupijos labdary
bei: viso surinkta $114.25. 
Per Stasį Vyšniauską aukas 
sudėjo: St. Vyšniauskas, J. 
Vyšniauskas, Ann Borkows- 
ki, Pet. Selešius, Mat. Ker
šis, Jos. Jaruševičius, Ign. 
Gudelis, Jos. Zykąs, Pet. Bu- 
ja, Jos. Pastor, Jos, Laučys, 
Jos. Genis, Jon. Puišys, Ad. 
Bielecki, Teresė Genis, Mat. 
Apanavičius, Elis. Jaučiulis, 
Jos. Vosylius, Kar. Zaleskie- 
nė, Niek Pascucci, St. Ma
culevičius, Pet. Volungevi
čius, Ona Jušinskieflė, Al
bert Jušinskas, Jurgis Jan
kauskas, Jon. Jankauskas, 
Rožė Šapalienė, Jonas Jaru 
ševičius, Minnie Kozlotvski.

Per Kazį Vyšniauską au 
kas sudėjo: Charles Vyš
niauskas, Mot. Tūbinis, Cb. 
Vyšniauskai, James Gornia- 
ki, Dom. Stašauskas, Nellie 
Gutauskas, Mary Nowak. 
Jonas Ceika,- Geo. Jakima
vičius, Mat. Adamski, St. 
Urbonavičius, Ken. Hatha 
way, Mrs. Karaška, Fr. Ku
ris, Jos. TankeviČius, Zigm. 
Puišys.

Laukis, Mary Rogers’ Paul 
Žulys, Andr. Urban, Laur. 
Stakniūnas, Ant. Gutauskas 
Jon. Leimontas.

Per Alfredą Bagdoną pa
per aukojo: Alfred Bągdon, Le 
kuo Roy T. Heinz, Mat. Ajaus- 

kas, Henry Bagdon, Thecla 
Dudrick, Vinc. Zelionis, Fr 
Walloga, Jr., Frank Wallo 
ga, Sr., Mrs. Bagočius, Paul 
Bagočius ir Ant. Bagovich.

Per Antaną Tūbinį sudė
jo: Jon. Jušinskas, Jos. Mit- 
rovich, Chester Guditus, Be
rnice Sadler, Ant. Vyšniaus- 

• kas.
Į kleboniją aukas atnešė: 

Angelą Dyczkowski, Kat. 
MacUlevičienė, Dominic Bie 
kša, Theo. Stančkis, Jonas 
Zuckle, Jos. Jaruševičius 
Jr., Mat. Vyšniauskas, Nor
mantų šeima ir T.T. Marijo
nai.

Iš visos sumos $114.25 da
lis, t. y. $89.25 skiriama tie
siog labdarybei, gi $25.00 
vyskupo fondui tai pačia: 
labdarybei, tik sulyg vysku
po nuožiūros. Rap.

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

vyko su mandatais iš L. L. 
D.

Garės visuomenė nustebo 
pamačius angių spaudoj ly
gos atstovų paveikslą, ku
riame ir du lietuvių atsto
vai. Mūsų kolonijos toji at
stovybė nereprezentuoja: 
nei bažnyčios, nei katalikiš 
kų draugijų, net, pagalios, 
nei tautiškų draugijų. Vie
na atstovė tame paveiksle 
net nepriklauso nė prie baž
nyčios ir prie katalikiškų 
draugijų. Į miesto lygą atė
jo su mandatu L. L. D. (Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
— “Vilnies”) ir tą visuo
menę ji atstovauja, bet ne 
katalikus.
Sutvėrė naują lygą

Didžiuma atstovų iš 6 
draugijų, kurie išėjo iš mies 
to lygos susirinkimo, nuta
rė ant visados divorsuotis 
nuo komunistų ir sutvėrė 
Garės Miesto Lygą. Kovo 
17 d. sušauktam susirinki
me nutarė nepriimti delega
tų iš L. L. D. ir D. S. Val
dybon išrinkta: pirm. An
tanas Kazlauskas, vice pir- 
min. John Waitkus, sekr. 
Jonas Mikėnas, iždin. Frank 
Danilevičius, marš. Jonas 
Jankauskas. Koresp.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS 

CENTRINIS OFISAS:
SI SS SO. HALSTED SI 

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moe iki »-to» 

▼Al. v&k.
Tel CALumet 8817 

134 NO. LA SALLE ST., 
Koom 2014 Tel. Stato 7571

lietuviai
DR. P. ATKOČIONAS

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chieago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. W1MSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso tel. CAN ai 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Rea. teL: HEMlock 3150

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupykK apnaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap- 

trt d raudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

± Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau
1 STANDARD FEDERAL SAVINGS
Š AND LOAN ASSN. OF CHICAGO

4192
Jiistin MacMevvlcIl, Pres. and Mgr.

ARCHER AVENUE Tel. VlRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washiflgton. D.

Daily fl A. M. to 4 P. M. VV’ed. 9 A. M. to 12 noon, Katnrday 9 A. M. to 8 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Ofiso tel. VTRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BE Varly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
tęs. TeL GfiOtehiU 0611 
JfflM ML HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis sonitarun
2423 VVest Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W.iPRUSIS
6924 So. tVestern Avė.

Chieago,’ DI.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 0849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Poptot nuo 1 iki 8 vaL Vak 7 IM 9 
Nedėlilmia pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796
UK. PtlEK J. UAHfKUS

GYDYTOJAS IR UHIKUKUAS 
1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadieniais taipgi pagal sutari) 
Rea. telefonai SEEley 0434.

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 $o. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

N no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedčliortiia pagal sutartį.

I Office tel. YARda 4787 
i Nttnt) tel. PROspect 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso toLi kud 1-3; bud 6:30-8 .*30 
756 VVest 35th Street

tai. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. 

_ REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

_________Tel REPublic 7868

T«L OANal 0207
Rea. tel.: PROspect 6651-

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 

1821 So. Halsted Street
e

Reaidencija: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

fl iki 0 vai vakar*

TaL Giedro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

rvamp. 15tos gat. ir 4«th Ct
' OFISO V ALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
ir pagal sutart).

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar?

Taipgi pagal sutart).
Ofiao telefonas PROspect 6787 
Ramų telefonas VTR«inia 9421

Rea. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868

visų aklų

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

<» PTOMKTRIMTAI
iHOl So Ashland A venų. 

Kampas 18-tos
lelefouaa OANAL 063H — CIikVK* 

OFISO VALANDOS
Caedlea D 00 e. m. Iki *.!• p. m 

TreC tr fleflt: s. m. iki
o m

DARI AKAI
TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

1 OFISO valandos 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CAN ai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiao Tel..................... VTRginia 1883

DR.AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CH1KUKGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Treciad. ir Sekmad. tik suaitariua

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS JLK OMlKUHUAtt 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe luboe)

TaL MIDvray 2880 Olucago, Ik

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 rai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o »al. v&k.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAUKIGE KAHN
GYDYTOJAS IK UHlKUKGAb

4631 So. Ashland Avenue 
TaL YARda 0994 

Rea. taL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Medė komis nuo 10 ik. 12 vai. dientj

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MlDway 0001 
Kės. _ HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
rHYSlULAN AND SJCKDEON

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

2408 VVest 63rd Street

Ofiso Ir Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SŪRGEON 

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:

Kasdien. Iškiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet ir nuo 7 iki 

8:20 vai. vakarais. 
Sekmadieniais pa«al susitarimą.

VALANDOS:
Geriau sti teisybe laimėti Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 

priešininką, negu su melu rreCiadienlato nuo 2 Iki 4 popiet 
draugą. Dr. V. Kudirka Nedaliomis Pagal Sualtarimg SKAITYKITE “DRAUGI”
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Būdingi dokumentai 
iš boiševiky 
okupacijos laiku

Bolševikmečio studijų biu 
ras skelbia, kad į jo rankas 
patenka vis 'daugiau būdin
gų dokumentų iš bolševiki
nės okupacijos laikotarpio. 
Tarp tų dokumentų didelį 
susidomėjimą kelia įrody
mai, kaip iš Maskvos at
siųsti tikrieji sovietinės Lie
tuvos valdovai-čekistai elgė
si su Lietuvos “liaudies” 
komisarais. Pasirodo, kad 
visi sovietinės Lietuvos ko
misarai, prieš jų paskyrimą 
valdžios nariais, turėjo pa
sirašyti net ant 10 tuščių 
popierio lapų, kurie būdavo 
įvairaus dydžio. Turėdami 
tokius parašus, čekistai su 
komisarais galėjo daryti, ką 
norėjo. Bet kuris pasiprie
šinimas čekistų norams bu
vo bergždžias jau vien todėl, 
kad jie kiek vienu momen
tu galėjo panaudoti atitin-

Veterinoriu
suvažiavimas

Ir vištos negalima 
tiesioginiai parduoti

IS CICERO PADANGĖS

Kaune buvo sušaukti su
važiavimui Lietuvos veteri
narijos gydytojai, kurių at
vyko apie 80. Suvažiavimui 

1 pirmininkavo veterinarijos 
departamento direktorius 
dr. St. Jankauskas. Iš pa
darytų pranešimų paaiškė
jo, kad karo meto sąlygo
mis pastebima gyvulių ligų 
plitimo tendencija. Ligų pli
timui sulaikyti trūkstą gy
dymo priemonių — įrankių 
ir vaistų.

Šiauliuose mirė 
dr. L. Ubeika

Šiauliuose palaidotas stai
ga susirgęs ir miręs med. 
daktaras Leonas Ubeika. 
Tai buvo jaunas gydytojas, 
žinomo Šiaulių visuomenės 
veikėjo ir pedagogo K. U- 
beikos sūnus. K. Ubeika su 
daugeliu kitų Šiaulių mies-

, , . , to visuomenės veikėjų iš-
kamo komisaro paras, bet vežUs g
1^11 w*i ni^i n i- i-o 1- <-» 1" i n I^i 11 * kkuriems, net fantastiškiau- 
siems, “kaltinimams” ir “pri 
sipažinimams” sukombinuo
ti.

Šie studijų biuro įrody
mai teikia naują sensacin
gą šviesą, kodėl bolševikijo- 
je net žinomi komunistų va
dai, patekę “genialiausiojo 
tautų vado” nemalonėn per 
jiems iškeltas teismines by
las apipila save nuostabiau
siais “kaltinimais”. Jeigu 
jau subolševikintoje Lietu
voje “draugai” Paleckiai, 
Gedvilai, ir kompanija tu
rėjo pasirašyti net ant de
šimties tuščių puslapių, tai 
galima lengvai įsivaizduoti, 
kad tokia pat praktika bu
vo įvesta ir pačioje Sovietų 
Rusijoje.

Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

Jr

I

Išleistas Vokietijos komi
saro įsakymas, kuriuo drau
džiama pardavinėti nami
nius paukščius tiesiai var-

Naudingas kolonijai 
klubas

Cicero. — šv. Antano Pa
rap. Namų Savininkų Klū- 

totojui; visas pardavimas baa dirba lietuviamB ko. 
turi eiti per kooperatines tonijai na.jdingą darbą Or.

.organizacijas, kurios išduo
da pažymėjimą apie paukš
čio nupirkimą. Įsakyme pa
sakyta, kad jis išleistas, 
“norint aprūpinti kariuome
nę ir civilinius gyventojus”.

Suregistruota
pasienio policija

Lietuvos pasienio polici
jos tarnautojai turėjo iki 
sausio 31 d. užsiregistruoti 
Kaune, pažymėdami vardus- 
pavardes, eitas pareigas, 
dabartinį užsiėmimą ir ad
resą. Kuriam tikslui ši re
gistracija vykdyta nepasa
kyta.

Įsakymas cukriniams 
runkeliams auginti

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido 
įsakymą, pagal kurį visi ūki
ninkai turi privalomai sodin
ti cukrinių runkelių. Visi tie 
augintojai, kurie augino 
runkelių ir anksčiau, turi 
užsidinti ne mažesnius plo
tus, kaip 1941 ir ankstyves
niais metais. Tie gi ūkinin
kai, kurie runkelių visiškai 
neaugino, turi sodinti tam 
tikrą plotą, priklausomai 
nuo turimos žemės. Ūkinin
kai iki 5 hektarų, nuo tos 
prievolės atleidžiami. Tie 
ūkininkai, kurie turi žemės 
tarp 5 ir 10 hektarų, turi 
užsodinti cukmiais runke
liais 1-4 ha., turį tarp 10 ir 
20 ha.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

| HENI8KI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

|SI firma viri 50 m. tos pačio* 
ieimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

• KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.ithuanlan Chamber of Commnroa.

MODERNI Hvidlaė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Dd# r vak.; Seitad. Ir Sekm. 9 IklčvaL

— Radviliškyje viename 
name dėl nežinomų priežas
čių kilęs gaisras. Ugnis taip 
greit išsiplatinusi, jog su
degę 6 žmonės.

Filipinų salyne randasi 
7083 atskiros salos, bet tik
tai 2441 duota vardai. Kitos 
tebėra bevardės.

taksus. Alis darbas, kaip 
matom, atnešė gerų sėkmių.

Dabar klubas rengiasi prie 
metinio vakaro, tai yra ‘bun 
co-card party’, kuri įvyks 
balandžio 6 d., 7 vai. vak., 
parapijos svet. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Tuo

Komisijoj yra: Stanislovai- 
tis, Mažunaitis, Rabačaus- 
kas, Aldonis, Kociunas, Stan 
kus, Zakaras.

A. F. Pocius, koresp.

Australijoj yra buvę įdor 
mios kumštynės tarp Sam

ganizacija gyvuoja jau sep- paremsit klubą ir priduosit
tyni metai ir turi daug na
rių ir gerų veikėjų. Už tat 
kitataučiai kreipia daug dė
mesio į lietuvius, ypač mies
to valdininkai. Jie su mu
mis kooperuoja. Mes iš jų 
esam kolonijai daug reika
lingų pagerinimų išreikala
vę. Seniau, kol buvom ne
organizuoti, mūsų gatvės 
būdavo nešvarios ir tam
sios. Valkatos nakties me
tu užpuldinėdavo žmones, y- 
pač moteris ir mergaites. 
Ant Cicero Avė. dėl stokos 
šviesų automobiliai ir gat- 
vėkariai yra sužeidę ir už
mušę daug mūsų gyvento
jų. Bet klubo veikėjams pa
sidarbavus, miesto valdyba 
pagerino šviesas ir sutvar
kė kitus dalykus.

Turim lietuvį gatvių už- 
žiūrėtoją (inspector), van
dens departamente turime 
lietuvį kojnisijonierių. Pra
eitą metą klubas buvo net 
pasiuntęs savo atstovą į 
“General Assembly” Spring
fielde kovoti už mažesnius’

veikėjams daugiau energi
jos tęsti naudingą darbą.

LUDOVIKA BENDIKIENĖ
Po pirmu vyrų Kalažinskicnė 

(po tėvais" Tluleaitė)
Mir6 Kovo 31, 1942, 12:15 v. 
po plot, sulaukus pusės amž. 

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskr., Kaltinėnų pa
rap., Pavandenių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Kazimierų, sūnų Vladis
lovų, 2 dukteris Stanislavų lr 
Josephine Shimkus, žentų Jo
nų Ir du anukus Richard ir 
John. 2 brolius Kazimierų ir 
švogerkų Johanna Tulcus, An
tanų ir švogerkų Magdalenų 
Tulcus ir jų šeimas, 2 švoge- 
rius Pranciškų ir Mut'mšų 
Bendikius ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, drangų Ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4422 So. Honore St., tel. La
fayette 2341.

Laidotuvės jvyks pirmadie- 
nj, Baland. 6, iš namų 8:30 
vai. ryto liūs atlydėta j Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ki- 
zlmiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Sutras, Duk
terys, Žentas, Aliukai, Broliai, 
fivogerkos, švogerlai. Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Langford ir Colin Bell. Po 
15 “round” teisėjams pa
skelbus “draw”, jiedu suti
ko bėgimu išspręsti Laimė
jimą. Lenktynių distancija 
buvo 75 jardai. Ir čia teisė
jai paskelbė “draw”.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

CLASSIFIED

“DRAUGO“ 
DARBŲ SKYRIUS

RETKAT.TNGl D4HWrNTNKAI

HELP WA\TEI) — VYRAI■ ■ ———
OPERATORIAI pirte vyrų brusliotų 
(vestai: t"ri būti lst cinas mekanl- 
kai. kišenių jsiūvėjai ir vist kitoki 
operatoriai prie brusliotų Alslšafiki- 
te ant 3-čio aukšto. MARK1N & CO.,

309 So. Franklin Street

AUTOM'TIC SCREW MACHINE O- 
PERATORIAI ir SĖT UP VYRAI — 
dinbti prie B. & S. mašinų. Aukš
čiausios algos A-l vyrams. Mokama 
ir "overtime”. Dienomis ar naktimis 
darbai.

3231 WEST LAKE STREET

HET,P VFANTED — MOTERYS

OPERATERKOS — patvrusios prie 
’‘-sergi n g blind hem" ir ‘‘puller elas- 
rtc” mašinų, riūtl “ravon panties”. 
Ats'šaukite ant 1-mo aukšto:
CARAY CORP., 1335 W lake St.

OPERATERKOS 
Patyrusios. Ankščiausia mokestis, 
geros darbo sųlygos. “Front ma
kers” prie "single needie” mašinų- 
Kreipkitės prie Miss Durfee, ant 
3čio aukšto iš priešakio.

1725 W. NORTH AVĖ.

REIKALINGOS SALDAINIŲ VYNIO
TOJOS IR PAKERKOS.

BI'NTE BROS.
3301 Franklin Blvd.

TRADE SCHOOLS————
DARBININKAI YRA REIKAI4ISG1 

UŽDIRBTI DIDEIjFS ADGAS 
Prie Viliokių “Defenae" Darbų I

Vyrai tarp 18 lr 44 m. amt lAtnokfott 
••weldlna. tool - die. machlnlat, w*rew ma
rkine. body and f*nder. auto and
avlatlon roti atruct lon”. lalmoklnklte vieną 
I* ilų svarbių amatų lama prieinama kai
na per — Greer Preetlral Rhop Tralnlng 
KrulpkltA* pri© Mr. Herrera.

GREER SHOP TRAINING 
2024 So. \Vabash — Calumet 4600

P A T A R AVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminiu plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl ‘‘Free Catalogue” 
kainavimo surašo.

Prisiųsklte piūklus paštu “parcel 
post.” _________

28 NO. T.OOMTS STREET 
Tel. MONROE 1397

HET.P WA5TFT)
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolplt 9188-9480

MARCELE STULGINSKIENE
(Stulga)

Po tėvais Ambložaitė 
Gyveno 4218 S. Campbell Avenue

Mirė Bai. 1 d., 1942, 3 vai. p. p., sulaukus 53 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Gaurės parap. ir 

miesto.
Amerikoie išgyveno 34 metus. a
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Kazimierą, sūnų Kazimie

rą, marčia Viktoriją ir anūką Kazimierą iš Kewanee, III.; 2 
seseris Marijoną Neverdauskienę, vyrą Joną ir jų šeima, 
Petronėlę Rudiene, jos vyrą Vincentą ir jų šeimą, ir daug ki
tų giminių ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Moterų ir Mer
ginu Dr-jos, Maldos Apaštalystės ir Tretininkų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fomia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, Balandžio 6 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimirtes, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Marti, Seserys Ir Giminės
Laidotuvių Direktorius J .Liulevičius, Tel. Laf. 3572. 

Prašome nesiųsti gėlių.

A. f A
ONA BALTUŠIENĖ
(po tėvais Stakeniūte)

Mirė balandžio 1 d., 1942 m., 
2:50 vai. po pietų sulaukus 
50 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoj, kilo jš P.o- 
kiškės apsk.. Suvainiškiu par., 
Sipellų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me: vyrų Pranciškų: dukterj 
Anelę; sūnų Antanų: seserj 
Albinų: švogerj Aleksandrų
Gaižauskus ir jų šeimų; tetų 
Onų Kalvalienę ir jos šeimų. 
Ir kitas gimines Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seserj Vero
nikų Bukienę. brolj Antanų 
Stakenų ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3313 So. Lowe Avė. Laidotu
vės jvyks pirmadienį, balan
džio 6 d., 1942 m. Iš namų
8:00 vai. ryto bus atlydėta J 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa- 
tnaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažis- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vvj«s, Duk'ė, Sū
nus, Sesuo, švogerls, Teta lr 
Giminės.

Laid. direktorius A. M. Phil
lips, tel. Yards 4 908.

Malonėkite nesiųsti gėlių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotinig Direktorius
AMBULANCE Dieną tr NaktĮ

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Prorramaa — 10:00 vai. antradienio Ir ftefttadlenlo rytala 
11 Stoties WHIP (16J0), su P. *altlmleru.

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Našlaičio ašaros veltui 
nekrinta.

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

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

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

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22 J.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

P O R SALE 
MODERNINI! “CLEANING KRATT- 
TPVfi parsiduoda, geroj vietoj, pri
einama rendos kaina, gyvenimui yra 
kambariai, gera pirkimo proga. Sa
vininkas apleidžia miestų ir turi jų 
parduoti tuojaus. Perkant už "cash” 
didelė nuolaida, šaukite telefonu:

EDGEWATER 5838.

Legalis Pranešimas
OFFICE OF COUNTY CLERK 

OF COOK COUNTY, ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

Bažnyčios
palengva.

darbas eina
La Fontaine

COUNTY OF COOK )

Laikantis provizijų anot Sekcijos 
34-tos Illinois Jstatų liečiant Pri
mary 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 Bervvn, Chicago, 
Chicago Heights ir Harvey, mies
telius Cicero Elmwood Park. Mor
ton Grove, Skokie, Summit ir 8tick- 
ney, antradienį, Balandžo (April) 
14 d., 1942 m., bus sekančiai:

Demokratų Partijos šviesiai Mėlyna 
Republlknnų Partijos Ružava

LIUDIJANT TAME. aš šiuomi 
pasirašau ir antspauduoju su aųt- 
spauda County of Cook. šia 30-tų 
dienų Kovo, 1942 m.

MICHAEL J. FLYNN 
County Clerk of 

Cook County, Illinois

(SEAL)

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 

krikščionis.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IK CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

L J. 7OLP
1848 VVest 46th Street
Tel. YARds 0781-9782

LACHAVVICZ IR RUNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515

42-44 Rast 108th Street 
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

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

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9861

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanlca Avenue

Tel. YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestern Avenue
Tel GROvehiU 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
3319 Lituanlca Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

O
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DRAUGAS Penktadienis, bai. 3. 1Q^O

DRAUGAS
THE LITHUAMAN DAILY FRIEND 

SS4 South Oaklry Ave. Chicago, Illinois
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Months — $2.00 ; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
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Advertising in “Drauga*.” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt.- Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 7bc. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter Ma :h 31, 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.

Su Juo laimėsime
Didysis Penktadienis priveda Bažnyčią prie to, kad 

tikėjimas pasidaro beveik nebyliu. Beveik jokiai kal
bai nėra vietos. Beveik be žodžių ir tik ženklais ir ges
tais Bažnyčia, tą dieną pasitenkina. Be abejonės, kiek 
vienas katalikas pastebi, kokios yra bažnytinės iškil
mės Didžiajame Penktadienyje ir kaip didelė tyla yra 
apimtas iškilmėms vadovaująs kunigas, ant kurio baž
nyčia uždeda tamsų rūbą. Jis ramiai ir tyliai artinasi 
prie nurengto altoriaus. Jisai guli kniupščias prieš al
torių sanktuarijoj. Bažnyčia skaudžiai ir pilnai liūdi. 
Vėliau skaitoma. šv. Jono parašyta Kančia ir truputį 
vėliau Bažnyčia vėl prabyla, bet tik vienu žodžiu — 
“Žiūrėkite!” Nudengiamas kryžius, “Žiūrėkite, kryžiaus 
medis, prie kurio kabojo Išganytojas”. Ir po to Didy
sis Penktadienis vėl paskęsta tylumoj ir liūdesy. Ti
kintieji susikaupę artinasi prie kryžiaus ir jį su dide
liu nusižeminimu ir didele pagarba bučiuoja.

Šiemet Didįjį Penktadienį mini pasaulis, paskendęs 
baisaus karo liepsnose. Tie, kurie pradėjo šį karą, ku
rie trokšta sau garbės, o žmonėms vergovės, neatsi
grįš į Kryžių ir neis jo pagerbti, pagarbinti. Jie, juk, 
karą ir pradėjo dėl to, kad nesuprato tikrosios Didžio
jo Penktadienio prasmės. Jų puikybė, godumas, ką 
griežčiausia Kristus pasmerkė, iššaukė karą, paplukdė 
milijonus žmonių kraujuose ir ašarose. Bet tie mili
jonai kenčiančių ir persekiojamų žmonių su sugeltomis 
širdimis kels savo mintis, savo maldas ir troškimus 
prie Kryžiaus, žinodami, kad Kristaus mirtis prie kry
žiaus gyvenimą žadėjo, kad tik Jame yra viltis ir am
žinojo gyvenimo ir žemiško gyvenimo. Be Jo nebus 
taikos, nebus gerovės.

Aišku kaip diena, kad pasauliui nedavė taikos nei 
civilizacija, nei mokslas, nei žmogaus taip didelis sa
vimi pasitikėjimas. Bet tie, kurie artinsis prie Kryžiaus 
Didžiame Penktadienį ir bučiuos nuo Kryžiaus nuimto 
Kristaus kojas, jie nėra ir nebus be vilties. Su Ižga- 
nytojum nėra nepasisekimų. Su Juo yra laimėjimas.

Mūsų tautos draugų žodis
Balandžio 4 d. laidoje Tėvų Jėzuitų leidžiamas savai

tinis žurnalas įdėjo ilgą Antoni Tarnowskio straipsnį 
tokia antrašte: “Specter of another Munlich hovers 
over Estera Europe.”

Šiame straipsnyje peikiamas sąjūdis jungti prie So
vietų Rusijos Baltijos valstybes ir Lenkijos dalį. A. 
Tarnowskis rašo, kad Baltijos valstybės, gyvendamos 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu per suvirs dvidešimts 
metų, įrodė, kad jos yra pasekmingos ir pažangios sa
vo reikalų tvarkytojos. Puikiai pertvarkytas žemės ū- 
kis. pristeigta daug mokyklų, žymiai pakeltas .gyveni
mo standardas, prie kurio jokiu būdu negalėjo prilygti 
kai kurie jų kaimynai.

Toliau atpasakoja ir vieną ir kitą okupaciją, prieš 
kurią tų kraštų žmonės griežčiausia priešinosi ir prie
šinasi. Gana detaliai atpasakojama Didžiosios Brita
nijos ministro Sir Stafford Crippso akciją prieš Bal
tijos tautų nepriklausomybę, toji akcija yra smerkia
ma kaipo neteisinga ir griežčiausiu būdu priešinga At
lanto Carter'o tikslams ir dvasiai.

Mes labai džiaugiamės, kad šį straipsnį “America” 
įdėjo, nes tai yra labai rimtas ir įtakingas žurnalas. 
Bet dar labiau džiugu, kad prie A. Taraowskio straips
nio to žurnalo redakcija įdėjo tokio turinio pastabą, 
kuria mes čia ištisai originalia kalba perspausdiname:

WAKNIN(1S are uttered in this issue by Count Tar- 
nouski, eoncerning the plans that appear to he al- 
ready laid concerning the future fate of Sovlet — 
subjected Poland and the Baltic countries. These
warnlngs remlnd us that our American demand for

the liberation of Norway, Denmark, France, Nether- 
lands, Gemian-conquered Poland and other countries 
from under the heel of the Nazis will be greatly

* strengthened in their inoral force, if we extend out 

principles impartially to all peoples. No nation, ac
cording to the peace principles laid down by Pius 
XII, has the right to pass a death sentence upon 
another. In a message sent on February 16, Lithu- 
ania's independence day, to the Lithuanian Legation 
in Washington, the Hon. Ouen C. Norem, former 
United States Minister to that country, relates that 
on July 4, 1939, he planted by the shrine of the 
unknoun soldier in Kaunas, Lithuania’s Capital, an 

ivy plant which had sprung from the soil near the 
tomb of George Washington at Mount Vernon. This 
was to symbolize the indestructible friendship that 

should exist beriveen our country and theirs. Twice 
i n vadeli, by Sovlet Russia and by the Germans, Lithu

ania štili entert&ins her hopes of freedom, inspired 
by her solidarity with the United States. May this 
hope some day, in the not too distant future, be 
fully and gloriously realized. The freedom of Lithu

ania is a dietate of justice.
Būtų tikrai vietoje, jei mūsų veikėjai pasiųstų

“America” redakcijai padėką už šiuos gražius ir teisin
gus žodžius. Juk mes. lietuviai Amerikoj, taip kaip ir 
Lietuvos žmonės, švenčiausiai tikime į Lietuvos prisi
kėlimą, nes, kaip rašoma ir kaip mes patys aiškiausia 
žinome, lietuvių tautos viltis atstatyti laisvą ir nepri
klausomą valstybę stipriai palaiko Jungtinių Valsty
bių vyriausybė ir jos galva prezidentas Rooseveltas, 
kuris nekartą yra pabrėžęs, kad Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų tautų laisvė, tai aiškiausia teisingumo išdava.

Mūsų tautai priduoda daugiau drąsos ir inspiracijos 
kovoti dėl savo teisių ir tas faktas, kad ne tik Ameri
kos vyriausybė, bet ir visuomenė, ir spauda pasmer
kia kai kurių gaivalų pastangas jungti Lietuvą prie 
vienos ar kitos didžiosios valstybės ir moraliai ^remia 
tautos aspiracijas atgauti laisvę ir nepriklausomybę, 
kas prieš jos valią milžiniškomis militarinėmis jėgomis 
buvo prismaugta.

Liet. Vyčių organizatorius
Šiemet sueina 30 metų, kai susiorganizavo Ameri

kos lietuvių katalikų jaunimo nacionalinė organizacija 
— Lietuvos Vyčiai.

Tos organizacijos iniciatorium ir vyriausiu organi
zatorium buvo M. A. Norkūnas iš Lawrence, Mass. Jis 
tikrai daug savo nuoširdžiausių pastangų yra padėjęs, 
kad Vyčiai susiorganizuotų, išaugtų, kad jie plačiu 
mastu dirbtų katalikišką ir lietuviškk darbą, kad pa
laikytų gražiąją lietuvių kalbą, tradicijas ir keltų lie
tuviškąją kultūrą.

Pažymėtina, kad šis didysis jaunimo bičiulis, L. Vy
čių tėvas, šiomis dienomis mini ypatingą sukaktį, bū
tent 50 metų, kaip atvyko iš Lietuvos į Jungtines A- 
merikos Valstybes ir darbuojasi savo tautiečių tarpe. 
Kiek išgalėdamas, jis ir šiandien tebesidarbuoja lietu
vių gerovei, nors jau eina savo amžiaus septyniasdešimta 
trečiuosius metus.

Šiam gražių nuopelnų veteranui veikėjui — M. A. 
Norkūnui linkime sveikatos dar ilgai jam įprastu uo
lumu darbuotis savo mylimos tautos gerovei.

Hitlerio ''vaidinimas"
“N-nos” sako:

"Reikia šiandien tiktai stebėtis, kaip Hitleris vai
dino komediją su bolševikais 1940 m., iškraustyda- 
mas vokiečius iš Baltijos kraštų į Vokietiją. Jisai 
šituo būdu stengėsi Maskvą įtikinti, kad jisai vi
siems laikams atsisako nuo kokių nors pretenzijų į 
Baltijos pajūrio plotus, kurie guli į šiaurę nuo Klai
pėdos.

“Stalinas, matyt, buvo Hitleriu patikėjęs, nes jisai 
ne tiktai prijungė Lietuvą, Latviją ir Estiją prie 
SSSR ir jas “sutarybino”, bet ėmė kelti jų gyvento
jus į Sibirą — su tikslu, žinoma, vėliau atgabenti į 
jų vietas rusus. Tokiu keliu Pabalčio tautos būtų 
buvusios “išrautos su šaknimis” iš jų gyvenamo plo
to, ir jisai būtų virtęs rusišku.

“Pradžia šitam Lietuvos naikinimui buvo padary
ta 1941 m. birželio 14-15 dd., už savaitės laiko prieš 
vokiečių-sovietų karą.

“Bet dabar iškyla aikštėn, kad Hitleris visai ne
manė atsižadėti “lebensraumo” Pabaltyje. Jisai tik 
laikinai buvo užleidęs tą plotą bolševikams, kad jie 
jaustųsi sangfls ir netrukdytų jo pastangų sutriuš
kinti Vakarų valstybes. Apsidirbęs Vakaruose, jisai 
rengėsi į Pabalti sugrįžti.”

A

(“Draugas”, 1917 m. bai.
3 d.)

Lietuvių kolegijos reikalu.. 
“Prinokęs platus javų lau
kas jau laukia darbininkų. 
Jauni mūsų moksleiviai ren
ka kolegijai fondą. Fonde- 
lis mažas. Jame yra $915.05. 
Jis panašus į tą našlės pi
nigėlį, kurį V. Jėzus pagyrė 
ir palaimino. Jojo vertė ne 
skaitmenyse, o duodančios 
širdies jausmuose. Turtin
gos tautos sumeta pinigus; 
mes suklokime maldas į krū
vą. Ką gali žinoti, ar ne 
greičiau išdygs lietuviška 
kolegija iš maldų, kaip iš 
pinigų.”

Paleistas Vokietijos par
lamentas.... Socialdemokra
tai parlamente atvirai pa
sakė, kad gyventojai nebe
gali toliau pakeisti kaizerio 
autokratizmo. Dėl to kilo 
didelis triukšmas ir vyriau
sybė parlamentą paleido.

•
Dideli pažadai lenkams.... 

Rusijos vyriausybė išleido 
proklamaciją, kuria Lenki
jai pažada ne tik autonomi
ją, bet nepriklausomybę iš 
trijų dalių — rusų Lenki
jos, Galicijos ir Poznaniaus.

Užmokėjo už Indijų salas. 
Jungtins Valstybės užmokė
jo Danijai 25 milijonus do
lerių už Vakarų Indijų sa
las. Jungt. Valst. vyriausy
bė tą salų grupę pavadino 
“Virgin Islands”.

Buvo paperkami genero
lai... Naujoji Rusi j oš vyriau 
sybė paskyrė komisiją, ku
ri tyrinės, kaip vokiečiai pa
pirkinėjo rusų armijos va
dus, kad šitie pasiduotų Lie
tuvoje ir Lenkijoje.

•
Kiek buvo vokiečių?... Su

lyg 1910 m. gyventojų su
rašymo, Jungtinėse Valsty
bėse buvo 8,282,618 vokie
čių, kurių suvirš pustrečio 
milijono gimę Vokietijoj.

Po svietą pasidairius
Balšavikas: — Jūs, kata

likai, cicilistai ir tautinin
kai, visi esat pro naciai.

Katalikas: — Pasakyk 
man, kuo pamatuoji?

Balšavikas: — Ar dar ne
užtenka to, kad jūsų gazie
tos deda žinias iš Lietuvos.

Katalikas: Ir už tai pro 
naciai?

Balšavikas: Yes.
Katalikas: Netikėtai man 

teko skaityti jūsų laikraš
ty tokį pasakymą, kad ka
ro medžiagos siuntimą Sov. 
Rusijai Amerikoj trukdo 
kai kurie karo departamen
to viršininkai ir kai kurie 
kariuomenės vadai. Trukdy
tojų yra ir laivyno depar
tamente.

Balšavikas: Nu je, dats 
rait, dats rait...

Katalikas: Kodėl jūs ga
zieta nesako, kad tie karo 
ir laivyno departamento 
viršininkai yra pro naciai? 
Juk trukdymas siuntimo 
karo medžiagos Rusijai, tai 
ne žinios gavimas iš Lietu
vos. Vienok, lietuvius vadi
nate pro naciais, o ant jū
sų sakomųjų trukdytojų ne 
uždedate nei vienos prona- 
ciškos raidės. Dėl ko?

Balšavikas: Well, juk tu 
žinai. Kai lietuvius vadini 
pro naciais, tai gali būt 
šiur, kad nei plaukas nuo 
galvos nenukris. Ale paban
dyk pavadinti pro naciu 
kai kurį karo ar laivyno de
partamento viršininką, tada 
pamatysi kur atsidursi. Mū 
sų redaktoriai, drauge, nė
ra žiopli.

Dabar prasidėjo politinė 
kampanija. Kiekvienas kan
didatas paliko garsiu kalbė
toju ir ant delno dėsto, ko
kių gerybių jis duosiąs bal
suotojams, jei už jį balsuos. 
Aną dien kandidatas savo- 
kišenžiūris vienam ’ mitinge 

JURININKŲ MOKYTOJAS
T~

I|hi

išėjo ant estrados spyčiuoti. 
Išpūtęs krūtinę pradėjo:

“Leides ir dženteimonai! 
Palendykit man savo au
sis, ba aš noriu jumi som- 
tink spešil, somtink ekstra, 
somtink ekstra spešil pasė- 
jyt. O, meibi aš negaliu spy 
kyt up-todėt, bet aš galiu 
sėjyt ką aš minimu. Ir aš 
galiu sėjyt, ką aš minimu, 
dats ai ką kerinu. Votuokit 
už mano tikietą. Denk ju”.

Nesenai mirė P. Kungu- 
rio žmona. Aną dien susi
tinka jį senas pažįstamas, 
reikšdamas užuojautą klau
sia:

— Drauge, pasakyk man, 
nuo ko mirė tavo žmona?

— Daktarai negali išfige- 
riuoti. Aš manau, kad mirė 
nuo pergreito gyvenimo.

— Kaip tai?
— Mat, kai mudu ženijo- 

mės, tai jinai buvo dešim
čia metų už mane jaunesnė, 
o kai mirė, tai pasirodė de
šimčia metų už mane senes
nė.

Vienam politikierių mitin 
ge kandidatas į senatorius 
prieina prie Igno Voveruš
kos, siūlo gerti ir sako:

— Man rodos, kad tams
tos veidą aš esu kur kitur 
matęs.

— Misteiką turi tamsta, 
— atsakė Vovieruška. — 
Nuo užgimimo aš visuomet 
su savim nešioju savo vei
dą.

JUST DUMS
l tlKC THE M£U?
4o& -me
Soss gur ne 

TO 9^

Netrukus prasidės Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
gos vajus senelių prieglaudai baigti statyti. Būkime pa 
si rengę savo dalį atiduoti šiam kilniam ir svarbiam 
tikslai.

C'Draugan" Acme telephuu..

Mickey Cochrane (antras iš dešinės), buvęs Detroit Tiger manadžerius, prisaikina-
um leitenantu Great Lakęs Training Stati on, kur jis nokins jūrininkus žaisti basebolą.
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Vienos Rusės Dienoraštis

J lietuviu kalbą ISvertė Izabelė Matusevlčiūt 

i Tęsinys l

Baisia nelaime pasirodo man mūsų ištrėmimas, pa
žiūrėjus į gražų žvaigždėtą dangų. Bet dangaus žvaigž
dės man sako, kad žmonės niekados nenustos vienas an- Į 
trą kankinę ir griovę vieni gyven mą. žvaigždės man 
rodėsi kaip spindinčios Dievo ašaros.

— Neverk, mano mieloji! — šnabždi man į ausį 
Otmaras. — Mes ir ištremti sukursime sau gyvenimą!

— Bet, jei mes ten nenukeliausime! — norėjau pa- ; 
sakyti, bet negalėjaau ištarti nė žodžio:

Stotis. Dvokiantis, prirūkytas oras, ryšuliai visur 
guli asloje, prie stalų taip maža vietos, jog žmonių dau- į 
gumas sėdi ant žemės. Nors pirmosios klasės salė, bet 
purvina ir biauri, grindys apmėtytos įvairiausiomis at
matomis. Vienas valdininkas stengiasi neleisti publikos, 
iš jų rūbų spręsdamas, jog jie neverti čia įžengti. Žmo
nės plūsta, įrodinėja, kad trečioji klasė perpildyta, ir kad 
dabar esą visur galima, bet valdininkas buvo neper
kalbamas. Ant stalų suversti indai, tarp jų stovi didžiulė 
palme, dar prieškarinių laikų.

Prie mūsų prisideda pažįstamas teisininkas, kuris 
komandiruojamas į Maskvą. Jis tuo labai džiaugiasi. Jis 
nenujaučia, kad mes ištremti esame, išvien plepa ir links
mai pasakoja sovietiškus anekdotus, kurie visems seniai 
žinomi.

Jis pasakoja, kaip Lloydas Džodžas Ra3pallo konfe
rencijoje išsitraukė auksinę cigarų dėžutę su užrašu: 
“Lloydui Džordžiui — paaukota Anglijos darbininkų”. 
Tuo tarpu ir čičerinas išsitraukia auksinį portsigarą, su 
brangiais akmenimis papuoštą, kūrime ir buvo įrašas: 
Sava Morozovui — nuo jo darbininkų!

Teisininkas, kuris buvo trupučiuką per daug išgė
ręs, kaip iš rankovės bėrė vieną anekdotą po kito. Jis no
ri mums paaiškinti, dėlko dabar Maskvoje taip nešvaru 
ir dvokia, suskamba signalas ir mūsų traukinys priva
žiuoja. Perone šalta, vaikas kabinasi man ant kaklo ir 
rėkia iš visos gerklės. Trys raudonos lempos prie loko 
motyvo vis rausta ir didėja, traukinys pamažu sustoja, i 
Žmonių masė puolasi prie durų, prasideda didžiausia spū
stis. Kažkas šaukias žandaro, nes jam pavogta pintinė, 
moterys verkia, o vyrai keikia. Su vargu ir mes įs grūda
me į vagoną, mums pasiseka užimti du miegamus suolus, 
viršuje ir apačioje. Antras signalas. Pradedame atsisvei
kinti.

— Nepamiršk savo senelio! — sako tėvas vaikui, ku
ris karčiai verkia ir laiko apkabinęs mažomis rankutėmis 
jo kaklą. Tėvas pabučiuoja mane su Otmaru; jis nieko 
daugiau nekalba, nė žodžio.

Tyliai verkdama atsisveikina mus Irena. Mes jaučia
me, kad tai paskutinis atsisveikinimas — visam gyveni
mui.

Motina važiuoja su mumis, ji mus palydi T gi Mask
vos. Prie kiekvienos stoties mes bijome, kad neateitų mūs 
suimti. Tris naktis mudvi su motina nemiegojome, tik 
vaikas su Otmaru ilsisi.

Atvažiavę į Maskvą, lakstėme ištisas valandas, ne
galėdami rasti kambario. Mes turime stoties biaurioje 
laukiamojoje salėje pernakvoti. Kitą dieną gavom kam
barį su viena lovą, be baltinių, už dešimtį aukso rublių 
dienai.

Motina čia pasilieka su vaiku, o mudu su Otmaru 
visą dieną lakstome po miestą iš vienos įstaigos į kitą, 
ir vis nepatirdami, kodėl mes ištremti. Niekas nežino, va
dinas, gali būti nesusipratimas.

Pagaliau, mes prisimušame į GPU, į svetimšalių de 
partamentą. čia valdininkas sako, jog jie n eko nežiną 
apie mūsų ištrėmimą, kad tai vietos valdž 03 R.. žinioje 
Niekas nieko nežino, centre sako, įsakymas turįs būti iš 
provincijos, o provincija tvirtina, kad atėjęs iš cen ro. 
Man paklausus valdininko, kas reikia daryti, jis man at
sakė :

— Čia yra klaida, bet jūsų pasuose pažymėta iš.rė
mimo dienos data, ir jsi jūs paskirtą dieną iš USSR ne
išvažiuosite, jūs būsite suimti!

Dabar Otmaras kreipėsi į savo atstovybę, kad noro 
čia sužinotų ištrėmimo priežastį. Keletą dienų buvo tele- 
fonuota šen ir ten, bet rezultatai tie patys: n ekas nieko 
nežinojo.

Mūsų išvežiavimo diena atė,o. Motina mus palydėjo į 
stotį. Paskutinėmis savaitėmis ji daug iškentėjo; j Luc 
kaip šešėlis, jos veidas išbalo, akys visai užverktos; aš 
negalėjau daugiau verkti — neturėjau ašarų. Turėjau 
būti tvirta. Nors atsiskyrimas plėšė man širdį, bet tik 
vieną mintį turėjau — greičiau, greičiau iš Rusijos!

Suskambėjo trečias signalas. Motina mus pabučiavo. 
Ilgai ji negalėjo nuo manęs atsiskirt!.

(Daugiau bus)

TIKROS LAIMES KELIAS - KRISTAUS KRYŽIUS

“Buvo apie šeštą valandą, ir v.soje šalyje pasidarė tamsu 
iki devintai valandai. Saulė aptemo, ir bažnyčios iždanya pu
siau perplyše. Tuomet Jėzus sušuko dideliu balau, sakyda
mas: Tėve, į tavo rankas aš a Įduodu savo dvasią, ir su tais 
žodžiai; numirė.’’ (Luko 23, 44—46).

1.

Atskiri žmonės, teitos, 
žodžiu, visa žmonija troško, 
įvairiais būdais mėgino su
rasti tikros nenykstančio3 
laimės paslaptį, žemės ke 
liais amžinybėn nuskubėjo 
ištisos kartos mokslininkų, 
galingų valdovų, narsių ka
ro vadų, kurių kiekvienas 
siūlė savo išgalvotą laimės 
receptą

Vieni jų šios žemės ken
tėjimus, vargus gyrė, kiti 
peikė, tač:au visi jų kratė
si. Kai kurie skaitė save die- 
važmogiais ir manė, kad tik 
jiems užviešpatavu3 pasau
lyje prasidėsianti aukso ga
dynė. Būta ir tokių, kurie 
sukėlę pasauly daug triukš
mo ir, jį apleidę, paliko 
kruvinus kardus rūdyti ir 
savo vardus, istorijos kny
gose įrašytus, kitiems gerb 
ti ar peikti.

Atskiros tautos, pasitikę 
damos savo prote, Kūrėjo 
įdiegta šviesos kibirkštė’e 
sukūrė savo kultūrą ir ma
nė joje rasti la mę. Bet toji 
kultūra laukiamosios la mės 
neužtikrino, nes ji nebuvo 
dieviškaisiais pagrindais pa
grįsta, o tik silpnojo žmo
gaus proto padaras. Can 
dažnai draug su kultūra

, žmonių gyveniman įsiskver
bdavo visokios blogybės, ku
rios greitu laiku juos pačius 
palaidodavo amžinybės ra 
te.

Tereikia tik prisiminti ka 
daise galingą romėnų tau 
tą, kuri savo Laiku valdė 
bemaž visą tų dienų žino
mąjį pasaulį. Gražūs pasta
tai, dailė3 ir meno kūriniai, 
anų laikų šedevrai kiekvie
ną žavėte žavėjo. Visiems 

> išrodė, kad toji tauta pašau-1 
llį amžinai valdys., Tačiau 
metų bėgyje dalykas visai 

' pasikeitė, kai meilės dievai
tės, Veneros, garbei pradė
jo gražiausias maldyklas 
statyti ir šlykščiais, pa!eis- 
tuvingais darbais ją garbin. 
ti, kai ciecor.us pradėta die
vais vadinti. Už visą tą 
žiauraus gyvenimo dėsniai 
atkeršijo: ištvirkimu susilp
ninta tauta negalėjo ats lai 
kyti prieš barbanf antplū
džius ir galingoji imperija 
žuvo.

Tik vieną Izraelio tautą 
Dievas ypatingai globojo, 
vesdamas ją stebuklinga s 
gyvenimo keliais, nes joje 
pasaulin turėjo ateitį ant
roji Ieva, kurios sūnus pra
garo galybę nugalės. Kada 
ir į šitos Dievo numylėtos 
tautos kūną kildavo įvairios

WASHINGT0N. D. C.—The following table issued by the Treasurj 
Department is intended as a savings yardatick for the average income- 

earner. It suggests how everyone of the 48,000,00t 
employed persons in the United States may partici- 
pate in the war effort through the systematic purchase 
of Defense Savings Bonds.

"The job ahead of us is far bigger than most of iu 
realize,” Secretary Morgenthau declared in making 
the table pablic. “I know that the American peopk 
are ready to do their part to win the war. One of th« 
ways we can do much more is by intenaifying oui 
effort in the purchase of Defense Bonds’.”

While persons without dependents may be able t« 
sėt aside more than the suggested figures, personi 
with several dependents, or with other heavy familj 
obligations, may be unable to save at the suggestec 
rate, the Treasury Department pointed out.
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blogybės, Viešpats at3ių3 
davo pranašus, kurie drą 
sia:. išmėtinėdavo paklydu- 
siems tautos vadams, p lie 
čiam.3 ir aiškiai nusakyda
vo apie Išganytojo atėjimą 

Apart žydų tautom iš Die
vo paveldėtųjų pamokinimų 
iki KriEtaus la kų nei joks 
žmogus, nei jok a tauta ne
pajėgė žmonijai parodyti 
kaip pasidaryti laimingą že
mišką gyvenimą ir užsipel
nyti ? c’ų išganymą. Tik ro
musis Av nelis nuo kryžiaus 
itiče gė amžinos laimės šy
lą ir išaiškino žemės kan
čių, vargų prasmę. Jis vi
siem“ v ž gerus dai Dus, pa
sišventimą, pažadėjo š mte- 
riopą atlyginimą amž noje 
tėvynėje, o kai kuriems net 
ir čia žemėje.

Kristus atėjęs į ši pasau
lį stengėsi žmonėms nuro
dyti tikros laimės kelią. Jis 
mokė ne kokių gudr ų, pro
tą sukančių dalykų, bet 
daug'.ausia to, kaip žmonės 
turi gyventi ir elgtis. Jo 
mokslas buvo skiriamas vi
siems ; daugiausia varguo
menė jį pamėgo.

Kristaus mokin ai surašė 
Jo veiksmus ir žodžius E 
vangelijos knygose, kuroae 
Jis šiaip moko: “Girdėjot, 
kad senieji sako: neužmušk, 
jei kas užmuš bus teisiamas. 
O aš sakau jums: kiekvie
nas kur s pyksta ant savo 
brolio turi atsakyti teisme. 
Girdėjot, kad sakoma: akis 
už akį, dantis už dantį. O 
aš sakau jums: nesipriešin- 
kit piktam. Jei kas tau kir
to per vieną žandą, atgręžk 

I jam antrą. Girdėjot, kad 
1 sakoma: mylėsi savo arti- 
jmą, o neapkęsi savo priešo. 
O aš sakau: mylėkite savo 
priešus, darykite gera t ems, 
kurie jūsų nekenčia, mels 
kitę už persekiojančius jus ’.

Šituos ir panašius posa
kius Kristus nuolat kartoje 
žodžiais ir palygin mais 
kad geriau savo klausyto
jus paveikus. Iš jų matome 
kad Kristus griežtai drau 
džia kiekvieną kerštą ir ne
apykantą. Nieko nevalia ne 
kęsti, niekam nevalia atker 
šyti, net ir didžiausiam prie 
šui.

Bet šito dar to’i gražu 
I nepakanka. Nupiešdamas 
paskutinį visų žmonių teis- 

1 mą, Kristus padalina visus 
žmones į teisius bei palai
mintus, kurie uoliai gyveni
me sekdami Kristaus moks 
lą užsipelnė amžiną laimę ( 
danguje, ir, į neteisius bei 
prakeiktus, kurie nieku pra 
leido savo gyvenimr žemė 
je pasmerkti amž nai ken 
tėti pragare.

Meilė visiems žuonėnv 
skriaudų dovanojimas, vi 
siškas neapykantos bei kerėI
to vengimas, geradaryste 
nužeminta malda, žodž'u, ra 
mua vargų, ne’aimių kentė 

Į j mas, sa vo kryželių neši 
! mas žemėje: tame g'ūdl am 
žino3 laimės paslaptis.

Pranas Jančl is

YVinchester katedroj, An 
glijoj, senovėje buvo tokie 
dideli vargonai kad 70 st p 
rių vyrų reikėjo minti dump 
les — vėją daryti. Vargonai 
turėjo 400 dūdų, 20 ‘ferder?’ 
ir dvigubą manualą.

AMERIKOS KARŽYGIAI KITATAUČIAI
Vasario 13 d. prezidentas 

Rooseveltas apdovanojo At 
3ižymėjusio3 Tarnystės Kry 
’;iumi šiuos šešis kovot oi u~ i 
iėl nuskandinimo ir sužei 
i'mo priešo submarino ne 
‘oli Atlantiko pakraščio. 
Peržiūrėdami jų vardus, rr° 
tome ka;p Amerikos jauni 
nas įvairių tautinių ir ra 
ainių kilmių prisideda pri" 
\mer kos armijos, dalyvau 
’ami šioje kovoje. Tie šeš' 
kovotojai yra leitenantą 
Abernathy, seržentas To!“ 
kapralas Duffy ir eiliniai 
kareiviai Kush. Day ir Ra 
her. Abernathy yra škotas 
Kush ir Raher vokieč"c; 
Tokar slavas ir Duffy al- 
as.

Neseniai spaudoje skaitė 
me apie didvyrišką narsu
mą pirmo leitenanto C. V. il- 
libald Bianchi, amerikietis 
prie filip:nų skautų. Jo te. 
vai atvyko iš Italijos. Taip 
apie jį pranešama:

“Kada šautuvų pulkui bu 
vo įsakyta sunaikinti dve
jus stiprius priešo kanaolių 
lizdus Bataane, leitenantas 
Bianchi savo noru, pris’dė 
jo prie šio pulko, vesdamas 
dalį vyrų. Dviems kulkoms 
sužeistas jis nenustojo, brt 
metęs savo šautuvą į šalį 
pradėjo šaudyti. iš pisto 
liaus. Suradęs kanuolės liz
dą', vienų vienas nutildė su 
granatomis. Antru kartu su
žeistas dvejoms šautuvo kul 
koms per krūtinės musku 
lūs, jis užlipo viršui tankos, 
stojo prie priešlėk*uvų ša’t 
tuvą ir atakavo priešo stip 
rias pozicijas kol trečiu kar 
ta buvo trenktas į žemę.” !

Seržentas Lerey Ander-i 
son, amerikietis skandina, 
viškos kilmės, buvo pirmas' 
draftuotas amerik:et's ap
dovanotas Kongresiniu Gar i 
bes medaliu. Jis narsiai ve j 
dė tankų ataką prieš japo
nus.

Kitas amerikietis skandi 
navas, leitenantas Marshal 
Anderson, pirmas žuvo Pa 
cifike. Kada japonų kulkos 
jį kirto jam išs'le'džiant iš 

j lėktuvo parašutu, jis jau tu- 
| rėjo armijos Atsižymėjusio“ 
Tarnystės kryžių už sunai
kinimą keliolika japonų lėk

tuvų.
Šio karo pirmas amerikie 

tis apdovanotas Kongresiniu 
Garbės medaliu buvo leite

nantas Arthur Nunninger. 
Jo tėvai buvo vokiečiai. Nūn 
ninger didvyriškai kovojo 
užjaponų linijų.

Kapitoną Arthur G. Wer 
muth, kitas Amerikos kovo 
tojas vokiškos kilmės šian
dien vadina "The Sergeant 
York of the Ph’.llipines”. Jis 
užmušė 116 japonų.

Leitenantas Boyd Vag- 
ner, kitas amerikietis vokiš
kos kilmės skraido su Atsi
žymėjusios Tarnystės Kry
žium. Jis nušovė 30 japonų 
lėktuvų.

Vienas iš pirmų karžygių 
šio karo buvo čekas, tarna
vo Amerikos armijoje Fili
pinuose. Suv. Valstybių Ka
ro Departamento raštas iš
leistas gruodžio 22 d., 1941 
m. apie jo narsumą sako:

“Savo didvyriškumu ir 
narsumu, technikalis seržen 
tas Holnb ne tik gynė sa
vo lėktuvą nuo pražūties, 
bet buvo pavyzdys visiems.”

Nors seržentas Holrub, se 
no3 ir gcrb'ngoo čekų šė 
mos narys nėra Amerikos 
pi’ietis, jis apdovanotas At
sižymėjusios Tarnystės Kry
žium dėl išgelbėjimo įgulos, 
sunkaus japonų bombanešio 
atakoje Filipinuose.

Ir mano žodis
Dažnai galvojau, kad mū

sų tautos dalis čia. išeivi
joj, turėtų surasti ir įvesti 
tinkamą ir bendrą maldą 
mūsų bažnyčiose — už tė
vynę, juk mūsų višų ben
dras troškimas, kad Aukš
čiausias jos pasigailėtų ir 
padėtų jai pakilti laisvai.

Pastebėjus “Drauge” kun. 
dr. J. B. Končiaus sumany 
mą, kad giedoti “Šventas 
Dieve” už L'etuvą — nu
džiugau. Iš tikrųjų, toji mal
da pilna gilių atdusių ir pra
šymų ir taip artima lietu 
vio širdžiai, šiame, taip 
skaudž ame momente, turė
tų rasti mūsų bažnyčiose ir 
širdyse tinkamą vietą.

E. Šaulienė

Popiežius Paulius V (1603-4 
1621) leido katalikų misio
nieriams Kinijoj laikyti šv 
Mi&'.as su bire a. Mat, da 
lyvavimą viešoj vietoj nuo 
ga galva kiniečiai skaitr 
nepadoriu.

VICTOR>

---- — *
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TO CHANGE OR NOT TO CHANGE 
FOREIGN NAMES

Penktadienis, bal. S, 1942n

Radio add eas by prof. 
A. P. Coleman of the De- 
partment of the East Earo- 
pean languages, CLlumbla 
University, over WGY, 
Sche..ectady, February 22,
J 942. »

When I vvas first invited 
to ap^ear as a guest on the 
Erapire State Town Meeting 
program, the ąuestion pro- 
po.ed for discussion vvas the 
follovvlng: Do you believe 
in Americans of non-Anglo- 
Saxon origin abandoning 
their family narnės and 
adopting familiar and popu- 
lar Engli3h or Irish or 
Scotch family narnės in 
their place? To put the 
ąuestion more vividly, do 
you believe a man vvho- 
come3 to the United States 
fcearlng the name Kedzier- 
ski shoud change it, for 
example, to Kendrick?
Are there foreign sounding 

narnės in America?

When the ąuestion for 
discussion this afternoon 
reached me in its finai 
form, I confess I was disap- 
pointed. “Should foreign- 
sounding narnės be 
changed?” vvas the vvay it 
now read.

Foreign-sounding narnės, 
indeed! What name, pray, 
can passlbly be foreign- 
sounding to a n American, 
when by the very nature of 
his past histcry, his present 
experience and his future 
dejtiny an American is a 
nrcrocosma of all races and 
all nations in the entire 
universe? Does the Tovvn 
Meeting then wish to go 
on record as labelling only 
the Eeglish or Irish or 
Scotish or Dutch name as 
“native”, the Polish and 
Italian, the Russian and

NESUSPĖJO I KUMŠTYNES

< "Draugas” Acm« telephotot 

Treniruotojas Jack Blackburn. kuris būdavo su Joe 
Louis kiekvienose kumštynėse, negalėjo dalyvauti Louis 
kumštynėse su Abe Simon. Jis buvo Chicagos ligoni
nėj, kur gydėsi nuo plaučių uždegimo.

Czech and Armenian as 
“foreign”? To do so is to 
jupport a popu'.ar, būt high- 
.y d_ngerous principle.

The i3sue, then, which I 
propsse to discuss is the 
one raised by the original 
ąuestion: Should the Bro- 
nislavv Kedzierski vve men- 
c.oned before abmdon the 
name he brought with h'.m 
from Poland and call him- 
self Bronson, or possibly 
Bruce Kendrick?

My ansvver is — No. 
When, hovvever, I tried out 
this answer on a lavvyer 
.nend who happens to be 
^f Slovak o.igin, he ealled 
.ne c.uei. “Are you going to 
deny a man a living?” he 
-tsked. *‘With that name 
nc’s a cripple. Give him a 
good Ang o-Saxon name and 
he’s O. K. If he had a 
crippled leg you vvoulda’t 
deny him the right to have 
it operated on, would you? 
Well then, how can you 

i object to an operation on 
h.s name if that’s what’s 
ho.ding him back?” 
Operation or amputation?

The truth is, I do not 
Į object to what my friend 
calls an operation, būt I do 
object to — amputation.

Change is inadvisable, in 
the spelling of narnės as in 
everything else. When, for 
example, the old Scotish 
name of MacLeod (spelled 
M-a-c- L-e-o-d) vvas trans- 
planted to Poland, it ąuiekly 
became spelled M ac-h-l-ej-d, 
because only with such a 
spelling could Poles pro- 
nounce it anywhere near 
correctly. I daresay that if 
I vvere to emigrate to Poland 
my ovvn name Coleman — 
would have to be spelled 
with a K. instead of a C

Sallie “Babe” Parchem, flash 2nd baseman, will be 
seen inaction in girls softball spring championship at 
the Chicago Amphilheatre Sunday afternoon and even 
ing, April 5th.

and vvould eve.atually get himself to' do such a thing. 
r.d of the e in order to be Įl could stigmatize such an 
pronounced correctly. A si- act as or.e no man of fine 
rn.hr prcce3s is going on in sensibi ities or innate aris- 
the United States and it is
neither possible nor even 
desirable to try to stop it.
Such ccmbi.iations as dz,
rz, d. z, and especially zdrz iconcerned 
(as in Sovvizdrzal) are hard 
for the average American 
to pronounce, as the English 
th is hard for the average 

ĮLu.cp.an, and such combi-
nations will gradually be charge of cruelty 
simplified. This has hap- i heartlessnes3. Instead,

tocracy vvould ever perform. 
I could say it stamps one 
as be'ong.ng to the lovvest 
level of society, the level 

only vvith the

let
pened, for example, in the me be more positive — and
case of Mr. Stephen Mizvva, let me invite you to regard romantic malting pbt ideal
the DLector of the Koscius- the future... 
zko Foundation, and ithurts The triumph of a name! 
nobody. It is s mply an Every vvhere in the great 
evidence of organ e1 national research laboratorie3 of our 
evolution, and no one vvould country a fieres bunt is 
be so foolisli ls t j try to going on for nevv processes, 
halt that. i nevv combinatibns, nevv for-

What I do object to, mulas to carry us forvvard 
hovvever, is the revolutiona- into the nevv age. The day
ry act committed by many 
of our Americans of delibe- 
rately abandoning a name history, and Science is grop- Į distinet
that to them means 
something for one that to 
them means nothing.

I could cite a battalion 
of arguments against doing
this. I could say that no Michael Pupin, by the name 
man vvith an ounce of pride ’ of Rymkievviscz, for exam- 
in his ancestors could bring pie, vvho vvill hit on the

VICTORY VEES
Ten milllon Vees 
Shall mark the land 
Brave symbols of 
A noble stand.
The people’s wrath 
By c ay and night 
Will show the foe 
The people’s might. 
Men vvill darė all 
For Victory;
And live and die 
For Liberty.
Freedom will rise,
Her voice will ring — 
Ten million Vees 
As one will sing!
And sun and stars 
Will bless the earth 
Wherever Vees 
Have come to birth. 
This is the sign

And this the seal 
That shall deter 
The surge of steel.

— Albert Ralph Korn

BUILD FOR... 
TOMORROVV

very formula that vvill 
sh2pe the nevv age. Būt 
suppose the father of that į 
young man had abandoned 
the name of Rymkievvicz 
and ealled himself Rumford, 
because it vvas easier to get Į 
a job as Rumford than as 
Rymkievvicz. I submit to ' 
you that if that father į 
could have had the višion 
to see vvhat his son vvas 
destlned to bseome, he 
vvould have been vvilling to 
suffer, yes, even to be a 
kind of martyr to our 
erude Anglo-Saxon unvvil- i 
lingness to pronounce unfa- 
miliar narnės, in order to 
reap, through his son the 
ultimate triumph of the 
name Rymkievvicz.

Būt already the abandon- 
ment of narnės likę Rym
kievvicz and Kedzierski is an 
anachronism. Already too 
many of our successful 
Americans bear narnės likę 
these to make the process 
any longer popular or i 
desirable. Already, also, I 
chastened and frlghtened j 
by the impl.citions of this i 
to Lai vvar, vvhich is to say i 
this “everyman’s vvar”, the I

neces.sty for making a 
living. Būt I realize that to 
cite such arguments as Anglo-Saxon e ement in our 
these vvould Lay me open — 1 country, vvhich is the 
as my friend said — to the element to blame for the 

and previous epidemic of name-
changing, has already 
throvvn overboard the old

of our country’s destiny for 
a much saner concept. We 
no longer vvant to mėlt up 
people’s narnės, any more 
than vve vvant any longer to 
mėlt peop’e up as vve did 
in the Amerioanization flur- 
ry of the ‘20’s. We vvant
people to keep their own 

of the automobile is past, I narnės and their ovvn special 
even the airplane belongs to characteristics, pure and

ing in the laboratory this 
very moment for the thing 
that vvill supersede the3e in 
our forvvard-driving destiny. 
Perhaps it vvill be a second

and untarnished, 
and to make each new 
element felt in the bringing 
to birth of the American 
race of the future.

I believe this is the true 
interpretation of the spirit 
of George Washington.

A. P. Coleman

Buy
U. S. Savings BONDS 

...TODAY
Series “F” United State. Sav ing. 

Bonds are now available at >18.30.
This 12-year bond is worth >25 

at mulurity and is redeemable at 
option. Many church and frater- 
nal organizations are buying these 
bonds with their semipermanent 
funds.

They are issued by Federal Re- 
serve bank. and the United States 
Treasury Department at Washing- 
ton, D. C.

LaGuardia nustatė 
New Yorko sąmatą

NEW YORK, bal. 2. —
Miesto mayoras La Guardia 
miestiniam apskaičiavimų 
boardui įteikė 1942-43 m. 
sąmatą 568,881,791 dol. su
moje.

Išlaidos apie 10 nuošimčių 
sumažinamos. Visiems mies
to departamentams, išėmus 
policijos, ugniagesių ir svei 
katingumo, žymiai nukapo- 
jamos. Mayoras pasiryžo 
kiek galima mažinti išlai
das.

Į Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avė.
OFISO V AI,AN DOS:

| Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00 
j vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:00 

• vai. ryto iki 12:00 vai. pietų.

i

I

GAVĖNIA.................
RIMTIES - ATGAILOS LAIKAS !

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

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

MALDAKNYGES
“Viešpatie, Pasilik Su Mumis” (stambiomis raidėmis)

Paauksuota ........................... ...................................... $3.50 jft
Paorasta ........................................................................ $3.00

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

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

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

“Graudūs Verksmai Ir Stacijos” (Atspausdinta iš
"Ramybė Jums”) ............................... ....,,....................10

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

“Giesmynas” (Surinko ir patvarkė Prof. Ant.
Pocius)...................................................................................... 50 nų

Ii
DVASINĖS KNYGOS

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

“Misijonieriaus Užrašai” (Vertė Broliai Marijonai), $1.00 O 

“Kristaus Patarimu Keliais” (Parašė Kun. Dr. K.
# Matulaitis, M: I. C.) .................................................. $1.00

“Kataliku Tikyba” (Apaštalu Sudėjimas), parašė
Vyskupas P. Būčys. M. I. C................................... $1.00 *

“Apmastymai Apie Avė. Jėzaus širdj” (Išvertė Kun.
J. Vaišnora, M. I. C.) ......................................................40

“Sveika Marija” (Lietuviškai parašė Kun. A.
Petrauskas) .........................................................................35

“Dievo Ir Artimo Meilė” (Parašė Kun. J. Jusevičius), .25 
“Paguodos žodis Ligoje” (Parašė Kun. J.

Jusevičius) ........................................................................... 25
“Pašaukimas | Dvasini Luomą” (Parašė Kun.

Pr. Vaitukaitis) ................................................................. 25
‘Krikščioniškoji Šeima’ (Parašė Kun. P. Vaitukaitis), .10 
“Atgailos Sakramentas" (Parašė Kun. Pr.

Vaitukaitis) .................................... .............. m

r
VI8Ų KNYGŲ PIRKIME KREIPKITftS Į

"D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė., Chicago. III. *.

TELEPHONE: CANAL 8010 (į
aI
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Padėka
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Seselės Kazimierietės nuo
širdžiai dėkoja vietos ARD 
skyriui už “bunco party” 
suruoštą jų naudai. Dėkoja 
visiems aukotojams ir atsi
lankusiems ir visus atmins 
maldose.
Laidotuvės

A. a. Eugeniaus Rice, 3606 
Deodor gatvė, įvyko kovo 
28 d. Palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse. Velionis bu
vo 23 metų. Mirė širdies li
ga kovo 24 d. Buvo pašar
votas Prusieckio “funeral 
parlor”. Nuliūditne paliko 
tėvelius Povilą ir Florence 
Rice ir seserį Miss Floren- 
tine Rice.

Eugenius mokinosi viet) 
nėję Washington high schooi 
ir Tefft high school, Tefft,

Gary, Ind. Žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

mi tie paveikslai. Aiškūs ir 
gražūs.

Paveikslus rodė Kazimie
ras Aukškalnis.

Dėkingi esam šv. Vardo 
Draugijai už surengimą va
karo ir K. Aukškalniui už 
parodymą gražių paveiksiu. 
Bažnyčia bus atdara 
per naktį

Šv. Kazimiero bažnyčia 
Didįjį šeštadienį utis atdara 
per visą naktį. Iš vakaro 
bus klausoma išpažintys. 
Taip pranešė klebonas kun. 
J. Martis. Visiems bus pro
ga atlikti velykinę.

Prisikėlimo apeigos 
5 vai. ryto.

Indiana, kurią su garbe bai, 
gė 1936 m. Lankydamas In
diana University pasižymįs 
studentas ir vėliau su aukš 
či ausiu pažymėjimu "baigė 
Walton School of Commerce, 
Chicagoje. Dirbo County 
Auditor’s ofise, Crowji Point,

, Indiana.
f

Kaipo katalikas buvo pa
vyzdingas ir mylimas.

Per Laidotuves .trejas šv 
Mišias laikė: kun. C. Bičkaus 
kas, kun. J. Season iš Our 
Lady of Guadalupe parapi
jos, ir kun. J. J. Naudžius, 
kurs taipgi pasakė ir pa
mokslą.

Svečių buvo iš Anderson, 
So. Bend, Tefft, Indiana, ir 
Chicago. Jo geriausias drau
gas orlaiviu atskrido iš Shel- 
by stovyklos, Miss., o kitas 
artimas draugas gavo ypa
tingą leidimą nuo savo pa
reigų iš Great Lakęs, Illi
nois Training Station.

KINO ARTISTAS NEINA Į KAR£

('•Draugas” Acme teiepbotoj

Lew Ayres vyksta į įsitikinusių pacifistų stovyklą 
Oregone. Jis pareiškė, jog vaidinimas “Vakarų fronte 
viskas ramu” filmoje taip jį paveikęs, kad jis negalįs 
dalyvauti kare. Jį palydi vienas kareivis.

bus

Linksmų Šv. Velykų vi
siems mūs kolonijos — Ga-e
ry Žinių — skaitytojams ir 
“Draugo” prieteliams. Taip 
pat sveikinu “Draugo” re
dakciją, administraciją ir 
visus bendradarbius.

Linksmų Šv. Velykų!
Korespondentė

Karstnešiai buvo: Robert 
Hoehn, Niek Popa, Frank 
Jutkus, Domiųic Mikalaus
kas, Daminic Vaitkus ir 
Frank Mikalauskas. Mergi
nos prie karsto buvo Ber,- 
nice Rogers, Josephine Gu- 
žis, Sophie Laurinaitis, Ber- 
nice ir Eleanor Kantrimai 
ir Eleanor Iris.

Reiškiame paguodos žo
džius nuliūdusiai šeimynai, 
giminėms, pažįstamiems ir 
draugams. Lai Dievas lai
mina jo sielą, kuri Jį čia ant 
žemės mylėjo.
Krikštas

Jono William Gustaičio į- 
vyko pereitą sekmadienį. 
Jis yra vienturtis Jono ir 
Juozapinos Gustaičių, Jr., 
3810 įvy. Jo jaunas tėvelis 
eina “city chemist” parei
gas. Krikšto tėvais buvo Jo
nas Naruševičius iš Harbor 
ir Izabelė švedas iš Cahi- 
met City.

i Sveikiname tėvelius ir lin-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Lietuvių Prekybos 
Buto direktorių 
susirinkimo

THAT’S LIFE

(Federacija ir vietos WLSI PULLMAN LIETUVIŲ NAUJIENOS 
draugijos

Federacijos pusėn jau pia
deda linkti Bridgeporto ka
talikiškos draugijos. Be pa
rapijos komiteto ir parap. 
choro, Labd. Są gos 5 kuopa 
nutarė priklausyti prie Fe
deracijos ir įnešti metinę 
mokestį — $1.00.

Belieka patikėti, kad Lab.
Į Są-gos 5 kuopos pavyzdžiu 
pasektų ir kitos draugijos.

Kaip iš silpno kūdikio 
dažnai išauga milžinas ir 
didvyris, kilni asmenybė, 
taip ir iš Labd. Są-gos 5 
kuopos gali išaugti milži
niška jėga Federacijai rem
ti. Ateitis parodys. 
Apaštalystės Maldos 
draugija

Kovo 29 d. įvyko Apašt. 
Maldos dr-jos sdėirinkimas. 
Dvasios vadas kun. J. Lu
košius pora sykių kalbėjo 
draugijos ir parapijos auk
sinio jubiliejaus reikalais,

Kovo 29 d. parapijos sa-| žiaus”. Klausytojai gerėjo- 
lėje buvo rodoma Kristaus si. Mes didžiuojamės, kad 
gyvenimo ir kančios “King solistų tarpe gražiai giedo- 
of Kings” judomieji paveik jo solo ir mūsų para pu trus 
šiai. Trečią vai. po piet bu
vo pilna salė vaikų (buvo 
ir augusių), vakare taip pat 
prisirinko pilna salė publi
kos. Visi gėrėjosi paveiks
lais, kurie kaip tik tiko 
šiam gavėnios laikui. Pasi
darbavimu muz. S. Railos 
— padaryta parapijai gra
žaus pelno.

tisas Jonas Peredna. Svei
kinam P. šaltimierą už jo 
pastangas ir pasišventimą 
rengiant šias programas, o 
bal. 12 d. už tai papildysi
me pilną Ashland auditori 
ją. Rap.

“Entertainment” komiteto 
pirmininko vietą, pranešė, 
kad gegužės 3 d. bankietas 
(“Dinner Dance”) Dariaus- 
Girėno svetainėj bus vienas 
geriausių. Bankietas rengia
mas artimesniam narių bei 
jų draugų susipažinimo ir

Lietuvių Prekybos Buto 
direktorių susirinkime nu
tarta šį pavasarį pradėt ra- pasilinksminimo tikslui. Pir- 
dio programą ir tęsti iki mininka3 john Pakei sako, 
atostogų laikui. Programos kad “spyčių” nebus, o Ben 
tvarkymas pavestas buto gurwill sako, kad valgis, gė- 
raštininkui ir radio progra- rimaa> prograrna, muzika ir

surprizai bus tokie, kokių 
lietuviai dar nėra matę.

W. B. Sebastian, 
Publicity chairman

mų pirmininkui J. P. Var- 
kalai.

Dr. Biežis pranešė, kad 
dr. Jakubs įstojo į Dėęįės 
Šamo laivyną, dėlto rezig
nuoja iš direktoriaus vietos. Nuo balandžio 1 d. jau 
Prekybos Butas linki dr Ja- geležis ir plienas nebelei- 
kubs geriausios laimės. Jo' džiamas vartoti lovų gamy- 
vieton vienbalsiai išrinktas bai. Po gegužės 31 d. ne
populiarus Brighton Park 
biznierius Bill Popeli.

Ben Surwill, kurs užima

kime naujam katalikui vi 
sokios laimės.
Salės naujos durys

Vieną vakarą, nuo elekt-Į 
ros laidų išdegė parap. sa
lės durys. Nuostolis ap
draustas. Motiejus

bus metalinių baldų.
Karo produkcijos taryba

griežtai kontroliuos gumą 
Guma nebus naudojama vai 
kų vežimėliams ir naminių 
darbų pirštinėms.

—

CONRAD
Fotografas

Stadija {renetą pti 
jiob rūgte* au m o 
derūigkodiia užlai 
domia lr Hollywoo- 
AvteaoroU. Darbo 
Garantuot**.

ENGIewood 5883 
ENG1ewood 584*

420 W. 63rd Street
fel.: Biznio 

Rez.:

Visi laukiam Velykų šven
tės ir vieni kitus su džiaugs
mu sveikinam. Velykose 
mūsų bažnyčioje šv. Mišios 
bus sekančiu laiku: prisikė
limo apeigos ir šv. Mišios 
5 vai., kitos — 8, 10 ir 12 
valandomis.

Gavome pranešimą iš U.

Ciceroj majoras rodys
judomuoshis
paveikslus

Cicero šv. Antano parapi
jos namų savininkų bus 
bunco party š. m. balandžio 
6 d. 7:30 v. vakare. Prieš 
bunco party bus rodomi ju
domieji paveikslai iš Lon
dono gyvenimo. Judomuo-

ypač reikale eilče auksinių , Leo Konstant paskirtas s:g-

S. kariuomenės stovyklų Į sius paveikslus rodys ir 
nuo mūsų jaunuolių, kad į juos paaiškins Cicero mies-

to majoras Stidronsky.
bažnytinių rūbų. Nutarta 
sukelti $100 auksiniams rū
bams įsigyti. Rūbai kainuos 
iki $1300.

Bet Federacijos reikale ši 
katalikiška draugija pasiro 
dė negirdėjus skyriaus reng
tų paskaitų kovo 22 d., ku
rių prelegtntu buvo kun. dr. 
Deksnys ir kun. J. Prunskis. 
Negirdėjus kovo 22 d. nei 
pamokslų kun. J. Prunskio 
ir kun. K. Barausko, kurie 
bažnyčioje aiškiausiai išdės
tė svarbą vieningo organi 
zuoto veiksimo. Tai sakau 
dėlto, kad susirinkimas nei 
žodžio -neprisiminė Federa 
cijos reikalo.

nai corps, Pranas Šiužąs pa
skirtas mechaniku lėktuvų 
stovykloje, šie jaunuoliai 
būdami su mumis, buvo veik 

! lūs ir visų gerbiami.

Dienraščio “Draugo” a- į 
gentas Mat. Kiupelis pra-1 
nešė, kad gavo du naujus 
“Draugo” skaitytojus: Joną 
Geniotį ir Antaną Mikšionį.

Mes džiaugiamės, kad mū
sų parapijos trustisas Jo
nas Peredna šiems metams 
yra išrinktas sekretorium.
Šv. Kazimiero kapinių direk
torių. Jonas kaip tik tinka 
tam darbui, nes labai gerai

Ant galo dr-jos knygve- raSo ir kalba lietuvi1 ir 
dis Puišis kreipėsi j moti- 8^ kalbomis, 
nas, ragindamas, kad jų sū
nūs įstotų į vienintėlę vy
rų Šv. Vardo dr-ją.
Verbų sekmadienis

Kovo 29 d. 10 vai. ryto 
iš stoties WHIP Šaltimiero 
radio artistai-tės išpildė gra

Visa parapija džiaugiasi1 programą Septynis
prelato M. Krušo grįžimu ir 
pagerėjusia jo sveikata. Ver 
bų sekmadienį jau laikė šv. 
Mišias, pašventino verbas ir 
vadovavo procesijai.

J. Šliogeris
—. —

I AIISAC HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti L-zyIIx/\O LzzvDz\l\ Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI 

KOL KAINOS NEPAKYLU IR KOL .JŲ DAR GALIMA GAUTI! 
Geresnes Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 

(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kares pro
dukcijos dėlei, golzkeltų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams) 

PRIPIUDYllIT SAVO SANDELIUS IS SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Po aliontas Mine KUn, Iš d»Q 
gerų mainų, danu dulkių išimta. Perkant 5

j tonus arba daug.au, už ton* ................ ..
Smulkesni yra daug plgc-ni.

IILACK BAND LUMP anglys, ui $10.50
tonų
C I TI ES SERVICE PETROLEUM CAKBON $11 AO 

_____ (Sules Taksai yra ekstra)

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

LIETUVIU SEIMYNISKAS VAKARAS IR BALIUS
SU KINO PAVEIKSLAIS

Pagerbimui
TEISĖJO JOHN T. ZURIS 

Ir Viąų Reguliarės Demokratų Partijos Kandidatus
CHICAGOS, LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Balandžio*-April 5 d., 1942 - 3 vaL
— rengia —

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA, COOK COUNTY
VImj Žvaigždžių Vodevilio Aktai, šukčjai, DaiiMv, Komedija, Orkestrą ir Kino Pave kalsi. (ianga Dykai. 

Balsuokite X Demokratiškai — Balandžio (April) 14-tą d. Primary Dieną.

Kristaus žodžius nuo Kry-'

SPECIALIS VELYKINIS 
IŠPARDAVIMAS

Nužemintomis kainomis ant 
visų gfrinių.

PIRKITE NUO —

Dronskis Liquors
(Knr Draugai Susirenka) 
1758 W. NORTH AVĖ. 
Ar užsisakykite teltefonu:

HUMBOLDT 7470 
WALTER DRONSKI, Sav.

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | M CSŲ SPECIALI 
IŠPARDAVIMĄ SEKAN Cl V 
MUZIKOS INSTRUMENTU 

tt tt tt

Didelių Barabanų. mažų Baraoa- 
nų, "T unable Tom Toms" prilai
komi prie visokių Barabanų šė
lų, greiti pedimal * Cymbois” if 
’Cyniboi Ho'ders” kur tik reika
lingi, "Hl-Poy after beat Pėdais" 
beuams Ir orkestronrs, Trfibos, 
Ciarinetal, Saxaphonai, Trombo
nai "stindard” Išdirbysčių, Smul
kia, Cellos, Strūninlai Basai, Gul- 
tarat. Banjoa, strūnų, lr "cases*', 
•m',uth pieees", "mute reeds”, tr 

muzikos stovlklSs. Pilnas pasi
rinkimas sinuikoms snif'ų ir 
"cases”. Pataisome ir at-'-ijina- 
me visokių išdirbysčių pP’*’“.ogra- 
(us ar Jų dalis.

A. B .C. DRUMMERS SERVICE 
914 Maxwell Street, Chicago

. WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedrootn Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerator* — 
Wasbers — Mangels — and

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOS® - 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

VPYLINKfcS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

mARGUTIT
BADIO UUKRASCIO PROGRAMŲl

VlentntSHs Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DESIMTI ’ METAI! - 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v

WHFC-I45O kil
6755 So. 

Phrvne-
VVestern Avenue 
GROvehilI 224«

daug.au


n ft a rnts Penktadienis, bai. 3, 1942

Naciams, Japonams Atims Pilietybę!
PARUOŠTA BYLOS PRIEŠ 300 
NATURALIZUOTŲ NACIŲ IR FAŠISTŲ I

DENATURALIZUOTIEJI RUS INTERNUOJAMI 
IR PO KARO DEPORTUOJAMI NAMO

Šiauriniam Illinois dis- j Bus deportuojami 
triktui paskirtas U. S. vals-1 Kovo 26 d. Atty. Gen. 
tybės gynėjas J. Albert Woll į Biddle paskelbė visiems gy-

KOVA PACIFIKE, KURIOJE ŽUVO 16 JAPONŲ BOMBANEŠIŲ
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paskelbė, jog Chicagoje bus 
pravesta kampanija prieš 
naturalizuotus priešo tautie
čius — vokiečius, italus ir 
japonus.

Pranešama, jog panaši 
kampanija bus pravesta vi
soje Amerikoje, kad būtų 
surinkta visi priešo tautie
čiai, kurie yra pavojingi 
šiam kraštui ir kurie turi 
bet kokių santykių su ašies 
valstybėmis.
Atims pilietybę

Teisingumo departamen
tas paskelbė, jog bus tuo
jau atimta pilietybė vi
siems tiems, kurių veiksmai 
įrodė, jog pilietybės gavi
mo metu jie rodė ištikimybę 
svetimai valstybei. Tuo pa
čiu pažymima, jog dalyva
vimas nacių Bundu ir pana
šių organizacijų vadovybėje 
aiškiai rodo, kad tie asme
nys nėra ištikimi amerikie
čiai.

Pareiškime pažymima, jog 
šiuo metu ruošiama apie 
300 bylų prieš naturalizuo
tus Bundo narius. Manoma, 
jog per metų laikotarpį skai 
čius prašoks tūkstantį.

nėjams, kad jie tuojau pra
dėtų denaturalizacijos pro
cedūrą prieš 30 piliečių, ku
rie savo veikimu įrodę ne
galį būti Amerikos pilie
čiais.

Visi denaturalizuoti na
ciai ir fašistai bus karo me
tui internuojami ir po karo 
deportuojami į jų kraštus.

Įvairios žinutės

ibi
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■į i ("Draugas” Acme telephoto>
Kovos scena kur nors Pacifike, kai Amerikos laivyno pajėgos sunaikino 16 japonų bombanešių, kurių šešis 

pašovė Įeit. Edward H. O’Hare. Dešinėje dega japonų bombanešis, kuris mėgino sunaikint orlaivių ve zloto ją 
(kairėje). Padangėje matosi sprogstančios priešorlaivi nės bombos.

41,871 svetimšalių. Pašto 
viršininkas Ernest Kruetgen 
praneša, kad Chicagos srity

LIETUVIS APDOVANOTAS ANGLIJOS
šalių, su kurioms Jungt.
Valstybės kariauja.

5,000 kareivių. 5,000 Jungt. 
Valstybių kareivių sugrįžo 
Amerikon iš Islandijos.

AVIACIJOS UŽ SAVO ŽYGIUS
APSIVEDĖ SU GARSIA ANGLIJOS DAINININKE

y

Paukštį pažinsi iš jo 
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus 
mą ir teisybę. Rousseav

.Trumpesnės darbo valan
dos. Penkiose Chicagos apy
linkėse vaistinių savininkai 
susitarė laikyti vaistines 
atdaras nuo 9 vai. ryto iki 
11 vai. vakaro. Seniau kai 
kurios vaistinės tose apy
linkėse buvo laikomos atda 
ros ilgesnį laiką. Dabar su 
trumpinama darbo laikas, 
nes norima taupyti elektrą.

Prieš du metus jaunas 
Bridgeporto lietuvis Al Lu
koševičius išvyko Anglijon 
savanoriu. Jis paskirtas bri-

ti su žymiausiais Anglijos 
oskestrais.

Al Lukosevičiaus-Lukes 
motina šiuo metu gyvena

tų aviacijon, kur jis greitai į Bridgeporte. Tai Mrs. John

WHOLESALE
*■ LIQUOR

(STAIGA

(Arettolaiar
po
Olcago

Bonų už $1,000,000. Chi
cagos dženitorių uniją jau 
pirko apsaugos bonų už 
$5,000. Greit prasidės ap
saugos bonų vajus, tikima
si, kad dženitoriai bonų iš
pirks už vieną milijoną do
lerių.

pasižymėjo.
Paskutiniosiomis dieno

mis jaunasis Al iLukosevi- 
čius-Lukes buvo atžymėtas 
už pasekmingą bombardavi
mą nacių pozicijų.
Dainininkė žmona

Tačiau Anglijoje Al Lu
koševičius ne tik aviacijoje 
pasižymėjo ir nuotykių su
sirado. Anglijoje jis susira
do ir sau žmoną, kuri yra 
Marjorie Kingsley, garsi J 
britų dainininkė, dainuojam-'

RFM’"rra 
8BUA 

LJETT IŲ 
Irt « AKANTKB, Bar.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
T>l. ROIIUEVARD SM«

Cukraus registracija. Ry- 
šiumi su registracija cuk
rui gauti, aukštosios moky
klos bus uždarytos balan
džio 28 ir 29 dd., o pradinės 
mokyklos bus uždarytos 
gegužės 4 ir 7 dd.

Vieša rinkliava
Labdarių 3 kuopa iš Ci

cero miesto majoro gavo 
leidimą daryti senelių sta
tomai prieglaudai viešą rink 
liavą. Rinkliava, senelių 
prieglaudos reikalams,
įvyks š. m. gegužės 24 d.
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PRIMARIES RINKIMŲ TEISĖJAI IR RAŠTININKAI
PERMAŽA RINKIMŲ TEISĖJŲ IR
RAŠTININKŲ LIETUVIŲ

Jau paskirti teisėjai ir linkėję (ward) — Bridge- 
raštininkai, įvyksiantiems porte paskirti šie lietuviai
Chicagoje primary rinki
mams, balandžio 14 d. Čia 
mes paduodame lietuvius, 
rinkimų teisėjus ir rašti-

Vaišvilas, gyvenanti adresu ninkus.
4405 South Talman avenue. Vienuoliktoj miesto apy-

GRĮŽO NAMO IŠ FILIPINŲ

("Draugas” Acme telephoto )

Mrs. EI. Graves Sayre, žmona Jungtinių Valstybių 
vyriausiojo komisijonieriaus Francis Sayre, ir jos sū
nus Bill, 15 m., grįžo iš Filipinų į San Francisco. Tai 
pirmoji moteris, kuri grįžo po to, kai krito Manila.

Pi A R A P Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk i mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką Ir aakStą rflSf LENTŲ—MILL- 
W0RK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažu, porėiu, viS- 
ką, skiepu ir fiatp. PASITARK SU 
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

rinkimų teisėjai Estelle C 
Slucas, 3419 S. Union avė. 
Juozefina Petrauskas, 62s 
W. 25th pi.; Adolfas Doč
kus, 4430 So. Hermitagc 
avė.; Agnės Raslavičienę, 
3206 So. Emerald avė.; o 
raštininku P. Artis, 3214 S. 
Union avė.

Dvyliktoje miesto apylin
kėje (ward) — Brighton 
Park, rinkimams raštinin
kais paskirti šie: Albinas 
Klumbis, 2257 W. 47th Str. 
ir Ona S. Nakutis, 2511 W. 
46th Str.

Tryliktoj miesto apylin
kėje (Ward) — Market 
Park, rinkimo teisėjais pas
kirti: Lucija Čepas, 2447 W. 
69th Str.; Anna J. Luinis, 
6940 S. Artesian avė.; M.
Zelis, 4842 S. Springfield*
avė, Paulina Šimutis, 7216 
S. Talman, o Brone Rupš- 
laukis raštininkė.

Penkioliktoj miesto apy
linkėje (Ward), rinkimų 
raštininku paskirta Henrie
tta Precin, 6405 S. Hoyne 
avė.

Dvidešimts pirmoj miesto 
apylinkėje (ward) — VVest 
Side, rinkimų raštininke pa 
skirta Aneta La ban, 2313 S. 
Seeley avė.

Dvidešimts trečioje mies
to apylinkėje (ward) rinki- 
kimų teisėju paskirta Ceci
lija Kamis, 2746 S. Avers 
avė.

Dvidešimts Ketvirtoje 
miesto apylinkėje (w»rd), 
rinkimų raštininku paskir
ta Frank Lapidus, 1518 So. 
Sawer avė.

Trisdešimts antroj mies
to apylinkėje (ward), rinki
mų raštininkų paskirta La
vera Wadas, 1543 North 
Bosworth Str.

į Trisdešimts ketvirtoj mie
sto apylinkėje (ward), rin
kimų teisėju paskirtas Ha-

X Arkivyskupas Samuel 
A. Stritch, D.D., Chicagos 
arkivyskupas šv. Velykų 
proga išimtinai duoda Chi
cagos Herald-American laik 
raščiui savo pasveikinimą, 
kuris tilps sekmadienio Chi
cago Herald-American su jo 
paveikslu. Jo Ekscelencija 
tokiu būdu atstovauja visą 
Chicagos dvasiškąją pasvei
kinant Chicagą Velykų pro
ga.

X Ryšium su besketbolo 
50 metų sukaktim usvakar 
Chicago Universiteto audi
torijoj įvyko pagerbimas or
ganizacijų, kurios prisidėjo 
prie išvystymo to sporto. 
Lietuviais atstovavo žinomi 
besketbolininkai: Kraučunas 
(Krause) ir adv. Savickas. 
Kon. P. Daužvardis atsto
vavo to sporto organizaci
jas Lietuvoje.

X M. Stulginsldenė, bri- 
ghtonparkietė, staiga mirė. 
Ryto buvo bažnyčioje, po
piet susirgo, skubiai pašauk
tas iš darbo vyras ir kol 
parvyko namo žmona jau 
buvo mirus.

X A. Linkonis, Aušros 
Vartų parapijos choro na
rys ir puikiai vaidinąs Hit
lerį, šią savaitę vyksta į 
New York, kur jau trečia 
savaitė vieši pas tėvus jo 
žmona su sūnum. Chicagon 
grįš balandžio 12 d.

X Zitai šemetuiSKailet 
1440 So. 51 Ct., Cicero, var
dadienio proga praeitą šeš
tadienį buvo suruošta va
karas tėvų name. Buvo daug. 
svečių, įteikta gražių dova
nų. Jos tėvas, Walter, yra 
generalinis “Draugo” agen
tas Cicero ir DKK narys. 
Du sūnūs tarnauja U. S. 
kariuomenėj.

rinkimų raštininku praskir
tas Naomi Barkas, 2022 W. 
Touhy avė.

Chicago Heights rinkimų 
teissėju paskirtas Danielius 
Beilis, 6131 Butter St.

Kai pažiūri rinkimų tei
sėjų ir raštininkų sąrašą, 
gauni įspūdį, kad lietuvių 
permažai paskirta rinkimų 
teisėjais ar raštininkais, pa 
vyzdžiui, Bridgeporte, Bri- 
gthon Parke ar Market 
Park pagal lietuvių skai
čiaus, turėjo daugiau būti 
lietuvių rinkimo teisėjais ir 
raštininkais.

•Ateity lietuviams tenka 
daugiau domėtis politiniu 
gyvenimu ir neužleisti ki
tiems sau priklausomų vie
tų.

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

ĮKILK STUDIO
1945 15* Street

6* /r \

rry E. Maras, 3749 West 
Shakespeare avė.

---------------------------------------------- —--------------------- - • Keturiosdešlmts devintoj
Skaitykite Katalikišką Spaudą miesto apylinkėje (ward),
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