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m KAUNO ARKIVYSKUPĄ
Laikykis, nepasiduok —
tai tinkama taisyklė visose
gyvenimo kovose apskritai,
o ypač kare.
Paprastai buvo manoma,
kad prieš tą taisyklę ypač
italai nusikalsdavo. Bet da
bar italams atsirado konku
rentai. Tai anglai. Jau se
nai sakoma, kad šiame kare,
kur tik anglams prisiėjo su
siremti, tai visur jie bėgda
vo, o jei nebuvo kur bėgti,
tai pasiduodavo.
Faktai:
Norvegija, Dunkirkas, Libi
ja, Graikija, Hong Kong,
Malajų pusiasalis, Singaporas, Burma.

RYTOJ PRADESIME SKELBTI
IŠTREMTŲJŲ IS LIETUVOS ŠARMĄ

VoL XXVI

JfiKIAI SUŽEISTAS

SUNKIAI SUŽEISTAS

Nekartą buvo rašyta, kad bolševikų okupacijos metu
dešimtimis tūkstančių Lietuvos gyventojų buvo ištremta
į Sovietų Rusiją. Nemažai tremtinių vardų jau buvo pa
skelbta. Dabar turime po ranka VIRŠ DVYLIKOS TCKSTANČIŲ tremtinių vardų. Sąrašą, kurį ištisai pradedame
skelbti savo dienraštyje. PIRMIEJI VARDAI (alfabetiš
koje tvarkoje) PASIRODYS RYTOJ.
Ne vienas mūsų skaitytojų tame sąraše ras savo ar
timesnių ar tolimesnių giminių, kuriems gal panorės pa
šalpą suteikti, jei tik bus surasta tremtinių adresas. Tuo
tikslu mes šį sąrašą čia ir skelbiame. Prašome ir kitiems
savo tautiečiams pasakyti, kad nuo ryt dienos, “Draugas”
pradeda skelbti tremtinių sąrašą ir skelbs jį kiekvieną
Kaip ten bebūtų su anglų I ^en^*
nepasisekimais dabartinia
me kare, bet neteisinga būtų
sakyti, kad drąsa, narsa, iš
tvermė, apdairumas, tai an
glų praeities dorybės. Netie
sa, kad anglai visur tik bė
go ir pasidavė. Atsiminki
me Maltą. Tai tvirtovė Vi
Londonas, bai. 12. — So armija vis dar turi apsiauKauno arkivyskupas J. Skvireckas, žiniomis
duržemio jūroje. Vokiečiai vietų vyriausybė praneša, tusi daug vokiečių, seniau įiš Londono, Jo Ekscelencija sunkiai sužeistas.
ir italai ją jau bombardavo kad raudonoji armija kas siveržusiųjų kyliu. Tai žino
Prieš kurį laiką arkivyskupas metropolitas
virš 2,000 sykių. Tai daug dien vis smarkiau smogia ma 16-oji nacių armija, ku-;
yra užstojęs nacių persekiojamus žydus Lietuvo
maž 3 sykius dienoj. O tvir vokiečiams, kurių, einant rią sovietai daužo iš prieša
je; matyt šis jo žygis nepatiko naciams ir jie ieš
tovė tebesilaiko. Afrikoje pavasariui, kaskart vis di kio ir abiejų kylio šonų.
kojo progos su arkivyskupu susidoroti.
Tobruko tvirtovė buvo italų desnis skaičius sutraukia
Komunistų laikraštis Pravir vokiečių apsiausta ir mas karo frontan.
da praneša, kad Brijansko
smarkiai puolama. Tvirtovė
Iš Kubiševo pranešama, apylinkėse apie 3,000 vokie Naciai rekvizuoja
MacArthur įvertina
atsilaikė. Vėl atsiminkime kad sovietų lakūnai per pa
pačios Anglijos bombardavi- skutines tris dienas apie 300 čių nukauta, o Karelijoje — bažnyčių varpus
Bataano gynėjus
«
mą iš padangių. Tai buvo nacių lėktuvų sunaikino. Iš 274.
Stokholmas, bai. 12. —
U. S. Armijos stovykla,
Vokiečiai praneša, kad
didelis anglų išmėginimas tų visų 123 lėktuvai sunaiIš
Berlyno
praneša,
kad
na

Australijoje, bai.. 12. — gen.
Kerčio pusiasaly 99 sovietų
Anglai ištvėrė. Anglai dar kinti ant žemės,
Douglas MacArthur, vyriau
cių
vyriausybė
nusprendė
tankai
sunaikinta.
nėra nei “down”, nei “out”
Didžiausi naciams nuosto
daugumos
bažnyčių
Vokieti

sias sąjungininkų vadai,
liai, anot sovietų komunika- nių, k,sd Kryme sovietai tur
joj
ir
okupuotuose
kraštuose
didžiai gilų įverti
Anglams prikišama, būk to, padaryta Staraja Russa 1 O iš Stockholmo gauta ii varpus rekvizuoti ir juos pareiškė
nimą
Bataan
pusiasalio (Fi
jie yis stengėsi įtraukti ka- apylinkėse, kur raudonoji pasisekimo.
suliedinti patrankoms ga lipinuose) gynėjams, kurie
ran kitas tautas, kad ko
•
per tris mėnesius sėkmingai
minti.
rr
daugiausia sau
su gausingesniuoju
Rytoj "primary
Sakoma, bažnyčioms bus kovojo
turėtų. Bet ar ne 'kiekviena SUOmiai kOVOja SU
priešu
—
japonais.
palikta po vieną varpą. Ta
tauta panašiai elgiasi?
Į sovietu šnipais
balsavimai
Be kitkoi generolas rami
čiau istoriniai ir meninės
na
motinas, kurių sūnūs mivertės
varpai
nebus
rekvi

Rytoj Chicagoj (ir vals
Anglai gerai laikosi ir ne Stokholmas, Švedija, bai.
Miestų rotušių nėtam pusiasaly paguldė
pasiduoda visur, kur jie ge 12. — Iš Suomijos radio sto tybėj) įvyksta “primary” zuojami.
galvas kovodami su priešu,
varpai
bus
paimti.
piliečių
baisa*
fmsfy.
Politi

rai prisirengia ir kur išank- čių pakartotinai suomiai
kurs pasišovė užkariauti
sto pasiryžta laikytis. Savo gyventojai įspėti atsidėju nių partijų balsuotojai ski
svetimus kraštus ir paverg
salos apsaugojimą jie pas siai budėti dėl kur nors pa ria kandidatus į i vairiausias Sumanomas 48 vai.
ti
gyventojus. Amerikiečiai
valdvietes,
taip
pat
ir
į
kon
’
tatė pirmon vieton. Už tai sireiškusių sovietų moterų
žuvo
kovodami už savo
priekaišto jie neužsitamau- šnipų. Pažymėta, kad tos gresą. Piliečiai turi pasisa savaitės darbas
kraštą ir už žmonijos lais
j.a. Antroj vietoj jie pastatė raudonųjų moterys tuojau kyti, už kurios partijos kan
didatus
jie
nori
balsuoti,
tad
Washington, bai. 12. — vę. Jų žygis yra didingas
Artimuosius Rytus — Egip būtų nurodytos policijai, ar
tą, Palestiną, Siriją, Meso ba kariniams autoritetams. jiems įteikiami nurodytų Kongreso žemesniųjų rūmų ir garbingas.
potamiją. Trečion vieton pa Iškelta aikštėn, kad nak- partijų balotai (kandidatų laivyno reikalų k uniteto
statė Tolimuosius Rytus — tirnis iš sovietų lėktuvų mo- sąrašai/. Balsavimų vietos pirmininkas Carl Virson (d Italijos nuostoliai
kolonijas Kinijoj, Malają, terys parašiutais nuleidžia atidarytos nuo 6:00 ryto iki iš Ga.) pagamino naują d ir- ,
bo bilių, kuriuo numatyta ilrnVA mPn£Si
Singaporą, Pacifiko salas. mos Suomijoje ir jos bando 5:00 vakaro.
Aft
48 volanrlna
valandos aoTioikoa
savaitės rlorlv.
darbo I
Ir atsilaikė pirmosiose dvie užsiimti šnipinėjimais sovi
Roma, bai. 12.
Fašistų
Londonas. — Britų sub visose karo pramonėse be
jose, o trečiojoj — ne. Ne etų naudai. Sakoma, kad kai
vyriausybė
paskelbė,
kad
šis
atsilaikė ' ypač dėlto, kad kur jau keletas tų raudonų marinai nuskandino keturis viršlaikio atlyginimo.
kovo
mėnesiu
Italija
turė

ašies laivus šiaurinėse Afri bilius greit bus įduotas rū
nepramatė karo su japo jų šnipų suimta.
jusi tokius nuostol.us karo
mams svarstyti.
nais.
kos pakrantėse.
frontuose: 1,031 karys nu
U. S. submarinai
kauta, 2,798 sužeista ir 17,MILWAUKEE MAJORAS LATVVNAN
Iš visų tautų anglai pasi
271 dingę.
rodė geriausiais kolonizato nuskandino 4 priešo
Minėti nuostoliai tenka
riais. Jie įsigalėjo visuose
kariuomenei,
laivy,'.»r ir oro
žemynuose ir visose jūrose. laivus
pajėgoms.
Bet ir jų politikoj pasireiš
Washington, bai. 12. —
kė silpnybių. Amerika gal
Laivyno
departamentas pa
nebūtų atsimetusi nuo An
Vyriausybė paima
glijos, jei ji nebūtų jos per skelbė, kad J. A. Valstybių
daug smaugusi. Po tos pa submarinai Pacifiko vaka
transportinius lėktuvus
mokos Anglija kolonijoms ruose nuskandino keturis
Washington, bai. 12. —
pasidarė daug palankesnė, japonų laivus, tarp kurių yVyriausybė karo reikalams
Bet dabar jos politikos ne ra vienas naikintuvas. Be
paėmė 85 transportinius
tobulybės pasirodė Indijoj. to, keletas kitų japonų lai
lėktuvus. Tuo būdu apie 25
Burmoj, Malajoj, Kinijoj. vų ir vienas transportas su
nuošimčiais
sumažinamas
Anglija tas šalis išnaudojo, gadinti.
naminis
komercinių
lėktuvų
nedavė progos joms ant sa
veikimas. Mažesniam skai
vo kojų atsistoti ir neįgijo Jau buvo žinios apie tai,
čių
žmonių teks naudotis
jų palankumo. Todėl, kai a-1 kad Libijoj Hitlerio divizilėktuvais.
tėjo dabartinis knzis. Indi-, jos pasijudino ir pasivarė
ja “sustreikavo”, Kinija pa- ■ pirmyn. Panašių pranešimų
sirodė silpna, Malajai nepai j buvo ir iš Ukrainos. Buvo
Havana. — Kubos vyriau
(
u'1 Acme telephoto»
santys, o Burmoje japonai spėjama, kad tai jau “blitzsybė pradėjo cenzūruoti
Carl F. Zeidler (dešinėj) 33 metų amžiaus Milwaukee dienraštį Diario de la Mari
net talkos gavo kovai prieš kriego” pradžia, bet spėjimajoras prisaikinamas leitenantu U. S. Navai Reserve.
anglus.
i mai nepasitvirtino.
na.

Sovietai praneša, kad per tris dienas
numušta apie 300 nacių lėktuvų

Kaina 3c

Su juo buvęs kunigas užmuštas;
naciai sako, kad "nelaimingas" įvykis
«

Be to, Marijampolėj internuotas
Vilniaus arkivyskupas Ialbrzykowskis
NEW YORK, bai. 12. — Britų Broadoasting Company
(BBC) praneša, kad kai kuriuose okupuotose Europos
kraštuose naciams ramybės neduoda tų kraštų patri jotai.
Tarp kitako BBC praneša, kad naciai areštavo Vil
niaus (Lietuvoje) arkivyskupą. Ir po to netrukus sunkiai
sužeistas Kauno arkivyskupas Skvireckas, o su juo kartu
buvęs kunigas užmuštas. Naciai sako, kad tai esąs pa
prastas nelaimingas įvykis.
LONDONAS, bai. 11. — Iš vietos lenkų šaltinių pa
tirta, kad naciai internavo Vilniaus arkivyskupą Jalbrzykowskį. Jis uždarytas Marianpol (turbūt, Marijampolės)
vienuolyne.
Arkivyskupas kaltinamas tuo, kad jis dviems buvu
siems lenkų karininkams davęs prieglaudą kunigų semi
narijoje.

Amerikiečiai kovoja su japonais
Cebu saloje, Filipinuose
Washington, bai. 12. —Į riuomenės. Nepaisant japoU. S. karo departamento ko- nų persvaros, amerikiečiai
munikatu pranešta, kad Ce-' ir filipiniečiai priešui nepabu salon, Filipinuose, japo-' siduoda. Kai kur, kaip pranai atlikę mažiausia dvyli- nešta, kovojama durtuvais
ką kariuomenės išlaipinimų ir japonų nuostoliai didėja.
iš transportų. Bet negausin Japonai pašėlusiai ata
gi amerikiečių ir filipiniečių kuoja Corregidor tvirtovę,
daliniai atkakliai kovoja su prieš kurią veikia ir jų karo
priešu ir sukelia jam dide laivai. Atrodo, visa Manilos
lius nuostolius.
įlanka liepsnoja. Bet Cor,Cebu saloje japonai su- regidor gynėjai atsišaudo ir
traukę jau apie 12,000 ka- i sėkmingai ginasi.

Vyriausybė pirko
__ ___
22,500 fOtUĮ GImSUS

Indu vadai atmeta
britų pasiūlymus

New Delhi, Indija, bai. 12.
— Vadinamoji indų politi
nė visos Indijos kongreso
partija, kaip čia pranešta,
atmetusi Anglijos vyriausy
bės planą, kad po karo šiam
kraštui bus pripažinta do
minijos teisės, Indai reika
lauja jei jau ne visiškos ne
priklausomybės, tai domini
Sužeista lėktuvo
jos teisių tuojau, be jokių
atidėliojimų.
Bet' Anglija
norsė lietuvaitė
nepasirengusi to pripažinti.
Anglijoje aiškinama, kad.
žymaus veikėjo Dargia karo metu nėra laiko spręs
duktė Juzė Dargytė per lėk ti tokį svarbų ir supainiotą
tuvo katastjofą sunkiai su klausimą.
žeista, be sąmonės guli New Sužinota, britai indams
Yorko ligoninėje.
pasiūlę į Indijos karo kabi
Juzė Dargytė yra lėktuvo netą priimti ir vieną indų
norsė.
ministrą. Tačiau vyriausioji
karo vadovybė Indijoje turi
Nuskandinta 686 laivai... priklausyti britams. Toks
Nuo karo pradžios ligi ba-, nusistatymas indų vadų ne
landžio 3 d. vokiečių sub patenkina.
marinai nuskandino 686 neu
Kalbama, kad* visos Indi
tralių šalių laivus. Daugiau jos kongreso kai kurie vadai
sia nuskandinta Norvegijos norėtų vienaip, ar kitaip su
Laivų, būtent 410. Švedija sitaikyti su Anglija. Tačiau
viskam priešinasi žinomas
neteko 111 laivų.
indų vadas Mohandas Gandhi. Jo nuomonė ir žodis vis
ką nusveria.
Vietos autoritetų sluoks
niuose kalbama, kad Angli
jos derybos su indų vadais
dar neuždarytos.

Washington, bai. 12. —
— Žemės ūkio marketinimo
administracija, nupirko 22,500 tonų cukraus sulyg
“lend-lease” programos. Cu
krus bus siunčiamas į už
sienį, matyt, Sovietų Rusi
jai-
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čionių tikybą ir jos vietoji
bruka naują, pagonišką.
Yra faktas, kad Hitleris
turi aukščiausią kunigą (Alfred Rosenberg), panašiai
kaip senovės Asirijos ir Ba
bilono karaliai ir faraonai
turėjo.

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
(Pabaiga).
Lietuva ištisus metus iškentėjusi rusų bolševikų
jungą, dabar turi skaudžiai pergyventi nacių okupaciją.
Lietuvis visa buitimi veržės ir dabar veržiasi į lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą, bet naciaai jo laisvės
sparnus vis karpo ir karpo ir neleidžia pakilti į laisvo
ir kultūringo gyvenimo aukštumas.
Naciai Lietuvos ekonominiame ir kultūriniame gy
venime beveik nepakeitė rusų bolševikų įstatymų, nes
ūkininkas ar namų savininkas dar nėra savo žemės ar
namo savininkas, bet tik valdytojas, kuris turi per prie
vartą penėti ir tukinti nacius. Kultūriniame gyvenime
irgi tas pats: lietuvis negali pasireikšti taip, kaip turėtų
ir galėtų reikštis jo kūrybinga dvasia. Lietuvis neturi nei
spaudos, nei draugijų laisvės, nes kiekvienas jo žingsnis
yra sekamas nacių akių ir kiekviena drąsesnė ir lakesnė
mintis ir žodis negali pasiekti plačių masių.
Naciai nenori suprasti lietuvių aspiracijų laisvės ir i
nepriklausomybės klausimuose. Ne tik nenori naciai su
prasti lietuvių, bet jie visomis jėgomis ir viską daro,
kad kogreičiausiai nutautinti lietuvius, todėl per radiją
ir spaudą bruka jiems nacizmą, kuriuo viaa lietuvių tau
ta budisi ir kratosi, nes ji jaučia, kad tai yra visai sveti
ma dalykas jos dvasiai ir jos siekiams.
Ką bedarys, ką beveiks naciai, vistiek jie lietuvio jo
kiais pažadais ir jokiomis prievartomis ne^ste^gs pa
lenkti savo pusėn, nes lietuvis turi savo pusę, o jo pusė:
Laisva

ir

Neprikiaosoma

Hitleris turi vieną norą
— panaikinti viską, kas ri
šasi su Dievo įsakymais ir
Jo Esybe, visą šv. Rašto de
mokratybę, kuri skelbia, kad
visi žmonės yra lygūs.
Sulietuvino
—I
■
■— I
J.

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
( Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877
134 N. LA SALLE

Tel. STAte 7572

Room 2014

(KVB)

ST.

DR. SEIMĄ SODEIKA,
O.

D.

AKIS

IŠTIRINEJA

OPTOMETRISTAS
AKINIUS

Pritaikina akiniu/
atsako mingai ui
prieinamą kainą

Darbo

Amerikos
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da

Federacijos

Murray

Philip

(A.

F.

(dešinėj)

.-nraugaa*' leme telepPoioL. ) pirmininkas William Green ir C. I. O. pir
pirmą
metų susitinka ir pasiža
of

kartą

nuo

KRAUTUVĖJE

3241 So: Halsted St.

“Drauge”
tų

19 d.

Pa.

kovo šių

patalpinęs

buvau

Dnr.

—

me

prane

šimelį,

kad

čia

bos,

jog

skrenda

nas

Dzikas

viengenčiai,

kal

Grigalienė,

židinį.

myninį
gavo.

Sako,

Magdalena

ir

žada

Anta

sukurti

tai

užsi

tuo

Jie

yra

šei

netei

Vokiečių naujoj bažnyčio
je nebus kunigų, kurie, anot
Calumet 4591
jų, meluoja patys sau ir sa
D«L KABIO PATAISYMO
Jei jie jaučias užgauti, tai vo žmonėms.
PASAUKITE:
aš, nesigilinant kur yra tei
VAROS
Šie 30 punktų yra daug
sybė, o kur — ne, nes tą
žinutę girdėjau nuo žmonių pražūtingesni krikščionybei,
LIETUVIAI
dėlto, tą pranešimėlį, kaipo nei Rusijos komunizmas.
laikraštinę žinutę, atšaukiu, Rusijoje sako, kad nėra Die
OR. P. ATKOciONAS
kaip kad atšaukia, žmogus vo, bažnyčias paverčia mu
DANTISTAS
savo kalbą — žodžius ko ziejais, šokių salėmis. Vo 1446 So. 49th Court, Cicero
kiame nors viešame susirin kietijoj naciai naikina krikš
Antradieniais, Ketvirtadieniaia
ir Penktadieniais
kime pasakytus.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. Kl
J i 47 S. Halsted St., Ch.cag

Reporteris

AMERIKOS

LIETUVIŲ

kurios

širdis,

dugne

įai

gelmė,

randasi

dova

PHYSICIAN AMD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

STANDARD FEDERAL SAVINGS
Justin Mackieuich, Pres. and Mgr.

io vaat auo 1-3; nuo 6:30-8

756 We«t

1141

utiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VAIAMDObi
lu toa Iki 8-tOb valandoa kaadien.
Sekmadlcrlala pagal « utarti

TaL YARDS 187S

NARIAI

Telefonas: HEMLOCK 6201.

DR. A. W. PRUSIS
6924

So.

VVestern

Avė.

Chicago, Ilk

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
nuo 2:00 iki 5:00 vak po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vakaraia pagal sutartį.
Tek OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

bus

2201 VVest Cermak Rd.

tas

bus

22>.

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicere, IU
Tek: Cicero 7681

DAKTARAI
Tek YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
TeL CANaI 5969

ANTRAS OFISAS

Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tek................. V LRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS LR CDARLiRGAS

1853 VVest 35th Street

HEMIock 5849

So.

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

Tek CANaI 7171

DR. C. VEZELIS

6757

Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cermak Road

2017 So. VVestern Avė.

Tel. YARda 2246

Telefonas:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*

VVestern Avė.

DR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS:
Popiet nno 1 Ikt 3 vak Vak 7 IM 9
Nedėlilmia pagal autartį.

GYDYTOJAM kk UHkKURGAe

Telefonas CANaI 4796

4729 So. Ashland Avė.

Utt. PtlEK J. SAKI RUS
GkDKTVJAS IK CUlnUltUAb i
1913

Halsted

Se.

St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal autartį.
Selunadiebiaia taipgi pagal sutartį
Rea. telefonas SEEley 0434.
lak Oieero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

(2-troa luboe)
TaL MIDway 2880

Chicago, IK

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 du 0
rak popiet ir nuo 7 iki 8:3u *&l. vak.
Sekmad. nuo IU iki 12 rak ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL YARda 0994

Kamp. 15ios gat. ir 4yth CL

Ras. taL PLAaa 3200
v ALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną.

OFISO VALANDOS:
7 iki 9 vakar*
ir pagal sutartį.

2 iki 4 popiet

Res. 1625 So. 50th Avenue

TELEFONAI:
Otlice —— HEMIock 5524

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT i VALIBUS

2500 VVest 63rd Street

railMVlAO ANŲ SLhbbOIS

TaL kEPubUc 7868
TaL CANaI 0267
Ra. taL: PROapect 6C59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGaū

Bea. — HEMIock 1643.

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737
Namų

tnlnfoaaa

VI(teima

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki d ir nuo o iki 8 v. vak

2408 VVest «3rd Street

1421

Rez. Tfel. LAFayette 0094

Ofiso lr Bes. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS dr, STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street

DR. JOSEPH KH.LA

Ofiso Tek LAFnyette 3210

DANTI8TA8

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

OFISO VALANDOS:
Kaadien, Inklriaat Sekmadienine —

VALANDOS:

nue I lai 4 rai. popiel ir nuo 7 iki
8:14 vai vakarai*.
Hekmadlemaifl pegMi mikita rimų

OFISO VALANDOS:
nuo »:0o vai. ryto iki 9:00
vak.; trečiadieniais nuo 9:00

KmmUcu
10,

(Prie kampo Lake St.)

Kuergeney — cail MIDuay 0001

išgelbėtas.

(Mat.

Illinois

DR. A. JENKINS

D.
galui,

Park,

Street

6631 S. California Avė.

iki

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

Marion

Tek Cicero 1484

TStb Street

ištvermingas

No.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ».
REZIDENCIJA:

6558 So. VVestern Avė.
Kas

Ofiao tek CANaI 2346
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7064 So. Fairfield Avenue
Rea. toL: HEMIock 8160

PETER T. BRAZIS
4712 So. Ashland Avė. DR.
GYDYTOJAM IB CHIRURGAS

Tel.: HHMLOCK 2081

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ur:

suTlrš 24) uM-tti prakUkaviaui aaiy
taiaynie ir gydyme
GERAI PRITAIKAU Tl AKINIAI
uataiaya kreivu akla, truio parverstų
.r toiiregyate:
palengvina aklų Įtempimų, pralallnt
<aivoa ųfcandBJlmų, svaigimų tr aklų
vartų.
MODEIUM1SK1ACS1, TOBUUAUHI
EGZAMINAVIMO BODAI
SpecUilt atyda atkreipiama J valkų

* iki B **ai rakai*

DR. A. J. BERTASH

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

2158 VVest Cermak Road

EUaideneija: 6600 So. Arteaian Avė
VALANDO8: U v. ryto iki 3 popie

Tek YARda 6921.
Rea.: KENvood 6107.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAb

DRAUGUOS

137

DR. F. C. WIN$KUNAS OR. WALTER J. PHILLIPS

IHTAb

1821 So. Halsted Street

Office taL YARda 4717
Namų tek PROapect 1990

Duodam paskolas už 4^2ir aukščiau

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

OFISO VALANDOS:
Nuo k iki 4 ir noo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomia |>«gal autartį.

Taupyktt apaaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart a|>
draudęs mes turime didžiausi atsargos fondų visoj Illinois valstijoj

LIETUVIS
AKU, GYDYTOJAS

DAKTARŲ

Attorney

Motinos

OR. VAITUSH, OPT.

kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
Oak

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Philadelphia,

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai

Telefonas:

Atšankinąs

PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

JOS F. BUDRIK

1936

bendradarbiauti.

Nors lietuvis dabar gyvena skaudžias ir baisias die
nas, bet jis gyvena ne aimanomis ir verksmais, bet dide
le viltimi, kad jis vėl bus laisvas ir nepriklausomas.
Lietuvis ne tik gyvena laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo viltimi, bet jis taip pat visas jėgas mobilizuoja,
planuoja ir veikia, kad jo viltis tikrai būtų įgyvendinta.
sybė.
Lietuvis žino, kad jį vėl nori pagrobti bolševikas, jis
taip pat gerai žino, kad Crippsas nori jį parduoti bolševi
Paukštį pažinsi iš jo
kams, jis gerai jaučia, kad naciai amžiais nori šeiminin Siekia nominacijos
plunksnų, o žmogų iš jo kal
kauti jo krašte, bet jis nenusimena ir nekrenta į neviltį,
bos. Jis duoda kalbai jaus
nes jis žino, kad jo Aukščiausias neapleis skaudžiausiose už kongresmaną
mą ir teisybę.
Rousseau
Martin Gorski, adv., kuris
valandose.
Šiandien visa Lietuva tiki, kad ji bus vėl laisva ir gyvena antrašu 3145 S. Mor
nepriklausoma, nes ji niekad nėra taip mylėjusi Dievo, gan St. sieką nominacija už Būkit Malonūs
kongresmaną 4-to Congrekaip dabar, o mylintį negi Dievas gali apleisti.
SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių .visam gy
gressional
distrikto,
kaipo
Lietuva niekada nėra taip branginusi savo laisvės,
venimui.
Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausia
regularės
Demokratų
parti

kaip šiandien, o kas moka laisvę labiau branginti negu
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteiktu
savo gyvybę, aišku kaip diena, kad tokio krašto žmonės jos kandidatas, BaL 14 d.
33 METAI PATYRIMO
pririnkime akini y, kurie pašalina
yra verti laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Kad Lietu Primary rinkimuose.
vis* akly Įtempimų.. ..
va pastaruoju, laiku labiau moka vertinti laisvę, negu ka Jis jau gyvena 4-tam
da, tai rodo jos sūnų kraujas pralietas už laisvą gyveni Congressional distrikte su- Dr. John J. Smetana
mą ir nebojimas jokių gąsdinimų, kurie seniau ėjo iš virš 40 m. Baigęs viešias, pa Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM ETKIhT.M
rapijines mokyklas, Wendell
bolševikų, o dabar iš nacių.
1801
So.
Ashland Avenue
Lietuva niekada nėra turėjusi tokio didelio ir vei Philips High school, Metro
Kampus 18-tos
klaus tikėjimo į savo prisikėlimą, kaip kad šiandieną, nes politan Business College, ir Telefonas: CAN.U, 0523, ClUeagc
OHSO VALANDOS:
ji žino, kad po smarkių audrų ir didelių sukrėtimų ateina įgyjo advokato laipsnį baig Kasdien 9:30 a. m. iki 8.30 p. m.
Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
damas Chicago Law school
giedri diena ir kūrybingo gyvenimo laikotarpis.
iki 7:04 p. m.
1917
metuose.
Lietuva žino, kad jos pusėje stovi Popiežius Pijus
XII, kuris ir dabar dar laiko pas save Lietuvos pasiunti Jis yra aktyvas veikėjas
nį ir daug šiltų žodžių yra pasakęs jos skausmo ir kan Holy Name draugijoje ir
Ofiao tel. VIRgima 0036
buvo vice-pirmininkas tos
čių valandose.
Rezidencijos taL: BE Verly 8244
Lietuva šviesiomis akimis žiūri į Atlanto Čarterį, draugijos Chicagos arkideDR. T. DUNDULIS
kuris patikrina pavergtoms tautoms laisvą ir nepriklau ocezijoje.
Jis
buvo
asistentaas
prie
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
somą gyvenimą. Ji gerai jaučia, kad Jungtinių Valstybių
States
nuo
1918
laimėjimas šiame kare, taip pat yra ir jos laimėjimas.
4157 Archer Avenue
Šiandien už laisvą gyvenimą kovoja ne tik lietuvis, iki 1921 metų. Per praeita Ofiso vai.: 1—3 ir fl—8:30 P. M
kaipo
Trečiadieniais pagal sutartį.
bet taip pat belgas, olandas, norvegas, latvis, estas, pran 12 metų tarnavo
cūzas, graikas, lenkas ir daugelis kitų, todėl lietuvis lais Master in Chancery Supe Res. 6968 So. Talman Ava.
Tel. GROvehiU 0617
vės ir nepriklausomybės kovose ne vienas, bet gausus rior Court of Cook County. Rea.
Office tek HEMIock 4848
Jis yra narys Chicago
būrys tautų, todėl lietuvis jaučiasi drąsesnis ir energišBar
association ir taipogi
kesnis.
DR. J. J. SIMONAITIS
Illinois
Bar
association.
Lietuvių tautos tikėjimas į Dievo Apvaizdą, tikėji
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
mas į laisvės atgavimą, tikėjimas į savo jėgas, tikėji
Skelb.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
mas į kitų geras valias, nuolatinis darbas ir kruopščios
Ketvirtad. ir Nedėliomia anai tartu.
pastangos atgauti laisvę ir nepriklausomybę — yra tik
2423 West Marąuette Rd.
ra garantija, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklauso
ma valstybe.
nojimas.
DR. STRIK0L1S

Tel. VOUINIA

WHITNEY E. TARUTIS

DAKTARAS

LIETUVIS

Lietuva

4192 A Ki li LR AVENUE

T.

ADVOKATAS

vai.

vak ryto Uu

vųj. pįųtų,

Nuo 2 ikt 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak.
rre<*iadlenie«e nuo 2 iki 4 popiet
Nedėliomia

Pagal

Sualtarimg

SKAITYKITE

“DRAUGI”

IŽDO DEPARTAMENTAS APIE ATEIVIŲ FONDUS

AMERIKIETIS PADEDA SUŽEISTAM JAPONUI

KUN. ANTANAS ŠVEDAS, M.I.C. IŠVYKSTA

| Vokiečiu sapnai

šeštad., bai. 11 d., 19
Ryšium su Quislingo pa
Iždo Departamentas, ga- į Nefederuotos)
42
m., kun. Ant. švedas
skyrimu Norvegijos “val
Olandija
vęs tiek daug užklausymų
džios galva”, šveicariečių M. I. C., TT. Marijonų
Novicijato vedėjas, gavo
Norvegija
nuo ateivių, kurie nori žino-1
laikraščiai praneša iš Ber pranešimą
telegramų, kad
ti ar jų banko sąskaitos, ki- j Portugalija
lyno būdingų žinių apie Vo ! bai. 25 d., 1942 m. atvyk
Lenkija
ti pinigai ir turtas papuola
kietijos planus, kuriant ‘nau tų į Kelley Field, Texas
Rumanija
ar nepapuola po Valdžios
jąją Europą’.
ir užimti savo pareigas
San Marino
kontrole, šiuomi tą dalyką
“Neue Zuercher Zeitung” kaipo Jungt. Vals. ka
Ispanija
kiek paaiškina.
korespondentas iš Berlyno riuomenės kapelionu.
Švedija
Ateiviai, kurie gyveno
rašo, kad Vokietija reika Kun. švedas yra ant
Šveicarija
Suv. Valstybėse prieš birže
laujanti sau “vadovaujamos ras Amerikos lietuvis
Thailandas
kunigas kuris liuosnoriai
lio 17 d., 1940 m., turi tas
vietos” Europoje, kaip tai stoja į Junt. Vals. ka
pačias finansines privilegi Jugoslavija
buvę Saksonijos ir Hohen- riuomenę. Praeitam gruo
Šitą
raporto
blanką
TFRjas, kaip Amerikos piliečiai,
štaufenų karalių laikais. Ki- džio mėn. kun. Alf. J
42
galima
gauti
iš
arčiau

nuo Amerikos piliečių ne
Į tų tautų suverenumas šalia Paulėkas, C.SS. R., buvo
reikalauta, kad jie paaduo- sios Federal Reserve ban“valdovų tautos” negalįs bū priimtas į kariuomenės
tų raportus apie savo finan kos arba jos skyriaus. Jūsų
ti pripažintas. Kai kurioms kapelionus. Dabar šiuo
vietinę banką jums paduos
sinį stovį.
slavų tautoms, kaip antai laiku šis Marijonas yra
antras čiagimęs lietuvis ku- žvilgiais aprūpinti šį Krisadresą arčiausio Federal Re
lenkams
ir
rusams,
būsian

i
nigas Jungt. Vals. kariuo- Itans karžygį, kun. A. švedą,
Ateiviai, kurie atvyko į serve banko arba skyriaus,
ti
pripažįstama
tiktai
koloI menėje. Taip, didelė garbė nes pirmosios išlaidos yra
Jungt. Valstybes po birželio ir prašymus dėl blankų rei
nialinių
tautų
padėtis
su
Marijonams ir Amerikos begalo didelės. Rytoj bus
17 d., 1940 m., ir prieš va kia laišku pasiųsti į Federal
“kraštutiniai aprėžtais kul , kunigijai.
daugiau pranešta apie orga
sario 28 d., 1942 m., yra Reserve banką. Kada rapor
Šiuo
laiku
yra
organizuo

tūriniais
ir
politiniais
gali
nizuojamą komitetą ir jo
skaitomi “generally licensed tai gauti, asmuo bus skaito
mumais”. Tuo tarpu “ger jamas komitetas visais at sios susirūpinimą.
nationals”, sulig Iždo Gene mas “generally licensed namaniškos tautos” turėsian
ralinio Leidimo No. 42, ir
("Draugas
”
Acme
telephoto,
tional”. Kitais žodžiais, jis
čios reliatyviškai privilegi
CLASSIFIED
jie turi tas pačias privilegi
Aršių kovų metu Bataan pusiasalyje amerikietis ka juotą padėtį. Jų priklauso
turės tas pačias finansines
jas, kaip Amerikos piliečiai,
10 OPERATERKV TUOJAUS
privilegijas, kokias
turi pitonas duoda vandens mirtinai sužeistam japonui.
mumą nuo Vokietijos tiks
PWe “single needle” mašinų. Turi
jeigu jie nėr pavaldiniai ar
“DRAUGO”
būti patyrusios. Geriausia užmokestis
Amer|kos pilietis, gyvenan
liausiai esą galima apibu
Ir geros darbo sąlygos. Atsikreipkite
ba piliečiai žemiau paduotų
DARDU SKYRIUS
prie M‘s- Durfee, ant 3-čiio aukšto
te, jis sykiu dirba Lietuvos dinti kaipo viduramžių va
tis Suv. Valstybėse.
iš priešakio.
Sidzikauskas
įkalintas
šalių. Jeigu yra pavaldiniai
Mokslo Akademijoje, kair salus.
1 ?•?.-» W. VORTH AVENUE
Iždo Departamentas taip
RFTK^TTVOT D4T?RTVTVK4f
HE' P U’ANTED — MOTERYS
arba piliečiai žemiau paduo
Lituanistikos
Instituto
ben

gi nurodė, kad kiekvienas
Nepatikrintomis žiniomis,
HTTP WAVTFP — VYRAI
tų šalių, būti skaitomi “ge
EOUNTAIN MERGINOS
žmogus, kuris prisiunčia ra Vaclovas Sidzikauskas, bu drinės kalbos skyriaus ve Minnesota valstybėj ran
Pastovios vietos
jūsų apielinkėse.
nerally licensed nationals”,
Patyrusios pageidaujamos, bet pa
portą apie save privalo irgi vęs Nepriklausomos Lietu dėjas.
dasi 11,007 ežerai.
tyrimas ne būtinai reikalinga. Gera
jie turi išpildyti ir prisiųsti
J pradedamoii eiga, su proga isidirpristatyti kitą raportą apie vos ministras Berlyne ir
'
bimo. Uniformos duodamos Ir išTik A-l vyrai lai atsišaukia
Form TFR-42.
kokį baznį arba biznelį jis Londone, esąs vokiečių po
48 valandos Į savaitę — 6 dienos. l plaunamos. Atsišaukite j artimiau1 siaji antrašą.
Albanija
Nuo 4 vai. popiet iki 12 vidurnakti ’ 1500 Morsc Avė.
5973 W. Madison
turi. Reikia vartoti Form licijos uždarytas į kažkokią
ir nuo 12 vai. vidurnakti iki 8 vai.
1958 Irving Pk.
7901 S. Halsted
Andorra
ryto
shiftai.
bonus
ir
laikas
ir
TFR-42 abiejams
rapor koncentracijos stovyklą Vo
G300 Cottage Grove
pusė mokama už suvirš 40 vai. Gera 31 E. Adams
Austrija
mieštis ir geros darbo sąlygos. De
tams.
kietijoje.
fense darbai. Neat«išaukite. jei da OPERATERKOS,
siūti skalbiamas
Belgija
bar dirbate prie Defense darbų.
dreses. Turi būti patyrusios. Pasto
Apsigyvenę ateiviai kurie
vūs darbai, gera užmokpstis. Atsi
A.
Okuopuota Burma
šaukite ant 5-to aukšto.
neatvažiavo
į
Jungt.
Valsty

Sianode
Steel
Straooing
DAINTY FROCK CO.
Chinija
Naujas kalbininkas
200 So. Marfeet Street
bes
iki
po
vasario
23d.,
1942
VINCENTAS
FABI0NAS
2600 N. WESTERN AVĖ.
Čeko-Slovakija
OPERATERKOS — nrie “single
Gyveno 10835 S. State Street
m., priskaitytl prie kitos ats
Pasižymėjęs kalbininkas
Danzigas
needle” mašinų siūti moterų skalbia
LATHE
HANDS
—
3
kiros klasos. Iždo Departa Petras Jonikas, Vytauto Dimas dreses.
Atsišaukite ant 4-to
Mirė Bai 11, 1942. 12:15 vai. ryte, sulaukės pusės amž.
Danija
Pirmos klasės; 8 .iki ,10 metu paty aukšto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Žareinių parap., Visrimo
reikalinga.
Kitokie
neatsišau

mentas vadina šiuos atei i džiojo Universiteto vyr. a
MODEL GARMENT CO.
maldų kaime. ,
Estonija
kite. Pastovūs darbai. Mokamo ir
231 So. Green St-eet
"ovOrtlme
”
.
vius
“
blocked
nationals
”
ir
Paliko dideliame nuliūdime broli Dominiką, tris pusbro
sistent.as, gavo filologijos
Finlandija
•SO© VORTiraTST HTGHAVAY
lius
—
Juliioną
Fabiona,
Julijoną
ir
Bladislovą
Waitkus,
pus

OPERATERKOS
jų sąskaitos puola po var- daktaro laipsnį, apgynęs di
Francij a
seserę Sofija Galminiene. jos v^rą Grigorą ir šeimą, ir
Stkgle Nfydt/r ptnkers. wtžingesne kontrole.
TOOL MAKERS TGN ir BI’TTON HOLE OPERA
dane kitų giminiu ir pažįstamų.
sertaciją “Lietuvos bendri
Vokietija
Kūnas
pašarvotas
Lachawicz
koplyčioje,
44
East
108th
PILNAI PATYRĖ PRTE “JIG” TERKOS siūti skalbiamus darbu
Iždo
Departamentas
pa
žius. Nimlnt'nis darbas per ištisus
nės
kalbos
kūrimasis
prieš

IR "FIXTURE” DARBU.
Graikija
Street, Roselande.
metus. Krelnkitės nrie:
Turi turėti atsakominga rekordą at
brėžia faktą, kad General aušrio ir “Aušros” laikais”
Laidotuvės ivvks antrad'eni, Balandžio 14 d., 1942 m.,
3001 KO. PTT.ABKJ ROAD
Hong Kong
liktų nasekmingų darbų.
Liudiji
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Visų šventu pamai
pilietybės
yra
būtinai
reikalin

License
No.
42
nepaliuosuoP. Jonikas gimęs 1906 m.
EOPNTATN MERG’NOS — su ar
Vengrija
rapiios bažnvčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už ve
ga.
nalvri’-n: r'uo'atmlai, nilr>o ’aikOį
ja
sąskaitas
asmenų
ar
biz

FOOTR BROS. GEAR * MACHINB CORP. be
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka
Tauragės
apskrityje.
Be
lie

g“ra pradinė užmokestis, pro-a įsiItalija
pines.
4345 Po. IVestern Avenue
dirbti auVšt'm.
— MR STEPHAN.
nių, kurie veikia naudai tuvių bendrinės kalbos klau
Japonija
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
T.TGGETT DRUG STORES
ašies šalių. Tas neliečia Ja simais paskaitų universiteAutomatic Seretv Machlne
450 No. State St. (r>rlc T!nnrt“Mvl
mus dalyvauti šiose ladotuvėse.
Latvija
Setup Vyrai
Nuo 9 iki 11-tos valandos rytais.
ponus,
nes
jie
priklauso
prie
Nuliūdę
Liechtensteinas
Prie BROWN * SHARPE mašinų.
Brolis,
Pusbroliai,
Pusseserė
ir
Giminės.
Seniai jsisteiges išdirbėjas dabar už
kito generalinio leidimo.
VEITERKOS
jų skyrių, arba iš vietiniai
Lietuva
siėmęs su Defense darbais. Aukš
Labai
geri darbai — turi būti pa
čiausia užmokestis. Dienomis ar nak
kur
apsigyvenę
Luksemburgas
Galima gauti pilnesnių ir bankai,
timis darbas. Bonus mokama nak- tyrusios.
ISRELL’S RESTArRANT
tiniems darbininkams.
Pašaukite:
Malajų valstijos
smulkmeninių informacijų ateiviai veda biznį.
SEELEY 7485, šeštadieni ar sekmą-,
dien). nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.
iš Federal Reserve bankų ar
(Federuotos ir
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakare.
F. L. I. S.
P A T A R N A V I M AI

TOOL MAKERS

VYRAI DIRBTUVES DARBAMS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST

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

“SLIP-COVER” KIRPEJOS-JAI
PATYRUSIOS MOTERYS ar VYRAI
Gražaus asmeniško būdo. švarumas
darbe ir atvaizdoje kuoreikalingiausia. Pastovūs darbai.
Kreipkitės j Employment ofisą ant
3-člo aukšto.

MARSHALL

FIELD

and

Vyrai, amžiaus tarp 28 ir 40 metu;
maž-kiek patyrimo dirbtuvSfe prod"kejios ar operaviml,
reikalingi.
"Maintainence” ar “machlne shop”
vvral nereikalaujami. 8 valandos. 5
dienų savai'iu? nersima'nymo ebiftu
tvarka. Aplikantai priimam’ iki 10
vai. rytais, išdkirlant šeštadieniais.

THE VISKING CORP.,
©733 W. 65th Str«“et

CO.

MONUMENT CO.
PASKUTINIS
MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS■ :■ .» 1
Taisome visokius piūklus. Talsvmas
naminiu plūkiu, tai mūsų sneclalybš. Rašykite dėl “Free Catalognp”
kainavimo sąrašo.
Prisiųsklte piūklus paštu “parcel
post.”,
.
.

28

NO. LOOMTS STREET
TEL.: MONroe 1307

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

PAMINKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

NARIAI
CHICAGOS
IR
CICEROS LIETUVIU
LATDOTUVTU DIREKTORIŲ A SOTI ACTJOB

*

Al firma virš 50 m. ton paėloa
šeimynos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.
Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

LACHAVVICZ IR RUNAI

ANTHONY R. PETKUS

2314 Weat 23rd Place
Tel. CANaI 2515

1410 Sonth SOth Avenne
Tel. CICERO 2109

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

8812 South IVestern Avenne
Tel GROvehUI 0142

p

J

ridikas

3354 Sonth Halsted Ttreet

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

Skvrina: 710 Weat 18th Street
Viai telefonai: YARds 1419

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of tbe I.ithuanlan Chamher of Commeroe.

MODERNI

Išvidinė PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; Bettad. lr Sekm. 9 Iki 6 vai.

.........

.........

J. MULEVIČIUS

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

4348 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

Tel. YARDS 1741-1742
4447 HOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
Iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltlmieru.

» •
■ •* ’■ H; „■ /.

I

'*

J

ZOLP

1848 Weat 48th Street
Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS '
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9881

ANTANAS M PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908
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Vis dėlto keista

Nemažiau buvo keista, kad ir A. Smetona nematė
reikalo Lietuvos Piliečių Sąjungos suvažiavimo pasvei
kinti. Jei kam, tai jau prezidentui nereiktų šalintis nuo
Lietuvos piliečių. Turėtų būti priešingai — jis turėtų
džiaugtis, kad yra organizuojamos visos galimos jėgos
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atstatymui ir pats
jame aktyviai turėtų dalyvauti.

Gal mes “nesuprantame’’ tos “aukštos politikos.” At
siprašome. Vėliau gal suprasime. Bet tuo tarpu, vis
dėlto, ministro ir Smetonos elgesiai mums keistai at
rodo.

bai.

13,

1542

"I am an American” diena
Pre?identas P. D. Rooseveltas gegužės mėnesio 17.-tą
paskyrė taip vadinamą “I am an American Day” (Aš
esu amerikietis diena).
Tos dienos tikslas yra, kad Amerikoje gyveną žmo
nės labiau /justų demokratinės santvarkos dvasią, kad
labiau suprastų tas visas pareigas, kurios yra užde
damos kiekvienam šio krašto piliečiui.
Šiuo metu, kuomet Jungtinės Valstybės yra kare,
kuomet reikia aukoti visas galimas jėgas karui laimėti,
amerikiečiai turi geriau ir giliau suprasti savo parei
gas.
Sąmoningas lietuvis puikiai supranta savo pilietines
pareigas. Ypatingų pastabų, nurodymų jam nereikia.
Bet jie gali ir turi prisidėti prie sukėlimo didesnio en
tuziazmo krašto gynimo reikaluose ir darbuose kitų
tarpe. Dėl to būtų ne pro šalį, jei kiekvienoje lietuvių
kolonijoj būtų pasirūpinta surengti gražias ir įspūdin
gas “I am an American” dienos minėjimo iškilmes. Tuo
darbu galėtų imtis A. L. R. K. Federacijos skyriai, su
sitarę su kitomis draugijomis.
Gegužės mėn. 17 diena yra skiriama didesniam pa
triotizmui sukelti. Todėl tokia kryptimi reikia ir tos
dienos iškilmių programas organizuoti.
•

Mūsų malonūs skaitytojai buvo plačiai informuoja Bendradarbiavimo reikalingumas
mi apie Lietuvos Piliečių Sąjungos suvažiavimo eigą.
Sąryšy su Lietuvos Piliečių Sąjungos suvažiavimu,
Visi galėjo susidaryti sau gerą vaizdą, kad suvažiavi buvusiu Chicagoj praėjusią savaitę, “Amerika” rašo:
mas praėjo dideliu pasisekimu ir kad jo nutarimai tu
“Lietuvos piliečių tarpe turime žmonių su turtin
ri nepaprastai didelės reikšmės. Puikiausio įspūdžio,
ga politine patirtimi. Vieni jų Lietuvoje yra buvę
kaip jau buvo rašyta, daro įsteigtoji Lietuvių Tautinė
pačių įtakingiausių laikraščių redaktoriai, kiti —
Taryba ir joe priimtoji deklaracija. Mūsų manymu,
reikšmingi žymių grupių veikėjai, o pagaliau treti
negali atsirasti lietuvio, trokštančio savo tėvų kraš
jų turi seną politinę ir diplomatinę praeitį; puikiai
tui laisvės ir gerovės, kurs nepritartų LTT ir nepa
pažįsta tarptautinius sluoksnius, žino tarptautinių
remtų jos darbų. LTT sudaro ne vienos kurios Lietu
užkulisių ir viešosios politikos dėsnius. Tokių as
voje veikusios politinės partijos ar visuomeninės gru
menų patirtis ir pažintys tikrai reikalingos, naudin
pės atstovai, bet visų, plius mažumų atstovai. Kas gali
gos ir lietuviškajam darbui sunaudotinos.
nesidžiaugti, kad įvyko tai, ko seniai laukėme — įsi-«
Aišku, Lietuvos piliečių darbo našumas priklau
steigė centras, kurs visus Lietuvos piliečius jungs dar
sys jų vieningumo. Lauktinas vieningas darbas, tiek
bui ir kovai dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos
savo organizacijoje, tiek už jos sienų. Suprantama,
Lietuvos valstybės.
šis vieningumas eis ne iš anksto primestų nuomonių
keliu, bet tariantis ir visiems draugėje iš skirtingų
LTT galėjo pajusti, kad jos darbus stipriai parems
įsitikinimų
ieškant vienintelio protingiausio ir Lie
Amerikos visuomenė. Palyginti negausingas chicagietuvos ateičiai reikalingiauso sprendimo. Turima pa
čių būrys susirinko į Liet. Pil. Sąjungos suvažiavimo
tirtis rodo, kad Lietuvos piliečiai Amerikoje, išsky
iškilmingąjį posėdį Dariaus-Girėno salėje, tačiau pa
rus kelias išimtis, moka susitarti ir sklandžiai dirbti.
rodė nepaprastai didelio entuziazmo LTT planams ir
Išmintinga Lietuvos piliečių politika turėtų gražios
duosnumą tiems planams vykdyti. Posėdyje matėsi mū
sų dvasiškijos garbingieji atstovai, didžiųjų organiza ..įtakos visam lietuviškajam veikimui — ir spaudoje,
ir organizacijose, ir kultūrinėse įstaigose, ir paga
cijų vadai, mūsų dienraščių ir savaitraščių redakto
liau, politiniam bei diplomatiniam fronte.
riai, jaunimo veikėjai. Tačiau jų tarpe nebuvo Lietu
Čia gal tuojau bus pasakyta, kad grynai politi
vos konsulo, kuris ligšiol nė vieno svarbesnio lietuvių
niam bei diplomatiniam Lietuvos darbui pakanka Lie
susirinkimo nepraleisdavo. Lietuvos konsului, juk, ypač
tuvos Pasiuntinybės Washingtone. Kiek žinome, Lie
turėtų rūpėti Lietuvos piliečių reikalai ir sąjūdžiai dėl
tuvos piliečiai ir nori glaudesnių santykių su Pa
jo atstovaujamos valstybės atstatymo. Jei Lietuvos
siuntinybe. Jie nori būti arčiau jos. Jie negali likti
generalinis konsulas New Yorke J. Budrys matė rei
atskirti nuo visų tų įvykių, kurie liečia Lietuvos
kalo prisiųsti suvažiavimui malonų sveikinimą, tai vie
ateitį. Ligi šiolei Lietuvos piliečiai ar tik nebuvo
toj gyvenąs konsulas pats asmeniškai galėjo atvykti
per daug atskirti nuo Pasiuntinybės. O reikėtų ben
sveikinimo žodį tarti.
dradarbiavimo. Tas bendradarbiavimas pasireikštų
Kai iškilmingame posėdyje perskaitytas Lietuvos mi
ne tik Pasiuntinybei reikiamai supažindinant Lie.unistro P. Žadelkio laiškas, paaiškėjo, kodėl P. Dauž- z vos piliečius, bet ir išgirstant kompetentingų pilie
vardis neatvyko. Savo telegrama P. Zadeikis skiria P.
čių organizuotą balsą.
Daužvardį ne kaipo savo atstovą, neduoda jam įgaliaToks ab.pusis bendradarbiavimas yra logiška ir
vimą jo vardu suvažiavimą sveikinti, bet įsako jam
naudinga išvada. Viena, Lietuvos piliečiai ir Pasiun
būti obzervatorium. Mūsų manymu, kad ir kitas as
tinybė neturėtų būti lyg koki du nuo vienas kito at
muo, būdamas P. Daužvardžio vietoje nebūtų sutikęs
siskyrę namai. Antra, Pasiuntinybės žmonių sąsta
vaidinti obzervatoriaus arba šnipinėtojo rolę, nes to
tas labai mažas, tad kiekviena protinga parama jai
kio obzervavimo ištikimi Lietuvos sūnūs, suvažiavę
naudinga. Trečia, Lietuvos piliečiai morališkai at
tartis dėl savo mylimo krašto laisvės atkovojimo, ne
stovauja Lietuvai, kaip tai Pasiuntinybė daro juri
buvo reikalingi. Tik diktatoriai siunčia į piliečių susi
diškai. Argi nelauktina, kad kritiškais momentais
rinkimus arba policininkus arba “obzervatorius”.
abu atžvilgiai sutaptų ir sudarytų nepalaužiamą vie
netą?”
Nebuvo nė mažiausio reikalo ministrui tokiu savo
elgesiu užgaulioti Lietuvos konsulą Chicagoje ir gar
binguosius, rinktinius Lietuvos piliečius. Tai visiškai
nepadeda vieningumui stiprinti ir nepagelbsti nacių
“Kominterno agentai gerai žino, kad Lietuvos pa
jungą velkančiai Lietuvai. Mes tikėjomės, kad minis
triotų tarpe nėra “pro-nacių”, bet neturėdami argu
tras ir pats atvyks į šį suvažiavimą ir padės steigti
mentų, kaip apginti savo “prorusišką nusistatymą ir
tokį organą, kuris yra labai reikalingas.
negalėdami sutrukdyti Lietuvos Nepriklausomybės
Bet mes, vis dėlto nematome, kad ministras bloga
valia taip pasielgė. Klaidų ir netaktų visi padarom,
nors iš diplomatų laukiama, kad jie kuo mažiausia
suklystų ir kuo rečiausia netaktus darytų.

Pirmadienis,

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 13 d.)
Triuškinamos vokiečių po
zicijos.... Anglų armija Pran
cūzijoj nesulaikomai eina
pirmyn ir triuškina vokie
čių poz cij.as. Paimta nelais
vėn 14,000 vokiečių ir daug
amunicijos.
•

petelnėj pradėjo
darytis
kiaušinienė ir tikra kiauši
Viena cicilistų gazieta iš- nienė, kurios net galėjom
tlumočijo SLA nariams, paragauti. Pasirodė, jo ma
kaip opozicija dabartinei giška lazdele buvo tuščia vi
centro valdybai ridiką so duriu ir pripilta suplaukto
dina. Esą, “Kai p.ūkas pra kiaušinio, o galas uŽkimŠas
duria Dirvoje skylę, Jurge sviestu. BemaiŠant lazdele
Siunčia j Ameriką atsto lionis įkiša ridiką, o Masytė po petelnę, sviestas sutirpo
vus.... Anglija ir Prancūzija aplaisto, farmerys Bačiūnus ir įpiltas į lazdelę kiauši
atsiunčia į Vašingtoną savo žiureuamas juokiasi ir duoda nis pasieliejo ant petelnės.
atstovus tartis, kad Ameri ūkiškus patarimus. Laukai Pasidarė tikra kiaušinie
ka viena be susitarimo su tis plačiai žiūri į visą lauką nę.
talkininkais nesitaikintu su ir laukia būsimo derliaus”.
šeimininkės,
dabar jus
Vokietija.
Dabartines SLA valdybos tuo oūdu apgaukit savo sve
•
ridikas, labai gi.iai į žemę čius.
Riaušės Bulgarijoj... Bul įlindęs, ba žeme, sakoma,
Seniau rusai rusino lietu
garijos miestuose įvyko gy nuo keliolikos metų puikiai
ti
ęš.ama
fondų
trąšoęaia.
vius rusiškomis raidėmis
ventojų riaušės. Prieš riau
Dėlto
nelengva
jis
išrauti.
spausdindami maldaknygas,
šininkus pašaukta vokiečių
evangelijas,
kanUčkaa ir Mi
kariuomenė. Daug užmuštų
Chicagoj politikieriai — tas knygas.
ir sužeistų.
•
kandidatai nebežino net ko
Dabar kai kūne lietuviai
Daug milijonų karui... J. gr.ebvis, kad tik būtų nomi (barnu visai) rusina batu*
Valstybių senatas paskyrė nuoti ir vėliau išrinkti į vius spausuindami jiems lai
450,000,000 dolerių bėgan siekamus valdžioj urėdus. kraščius ir knygas beiuvistiems karo reikalams. Savo O tuo tarpu No. Castle, N. komis (lotyniškomis) raidė
keliu vyriausybė įteikė kon Y., Joe O’Neill prieš savo mis.
gresui prašymą skirti karui norą buvo įtiauktas į kan Taip ir norisi su vysk. Va
sąrašą « mokesčių
vesti septynis bilijonus do didatų
priėmėjų urėdan, už tai net lančium sušūkti; Perutoelerių.
grąsino teismu ir viešai pra dievaiti, muški ir gudą ir
lietuvį rusifikatorių, kaip
še piliečių nebalsuoti už jį.
Netrukus pasirodys “Gar Nežiūrint to, pi.iečiai jį iš šunį rūdą.
sas”.... Sulyg LRKSA sek rinko ir po to dar buvo triu
retoriaus pranešimo, apie belio, kol jį privertė priim
bai. 15 d. Susivienymas į- ti tą urėdą su $2,400 meti Spicpirvirvio Osakos
steigia savo organą “Gar nės algos.
sakoma, dir
są”. “Draugas” paliauja bū
galva, o šešChicagoj to..ių rinkimų,
ti Susiv. organu su oaland.
tur būt, nieKUomet nesu takojai — liežuviais. Jei tas
12 d. 1917 m.
tiesa, tai kai kuria šaš tako
lauksim.
•
kojai, matyti,
redaguoja
Vyčių koncertas..... Bai.
mūsų bolševikų “Viedomos14 d. 1917 m. L. Vyčių cho
Praeitą nedė.ią pas Vys tis”.
ro, kuriam vadovauja muz. tyčius buvau parėj ir pri
A. Pocius, koncertas.
siekiau, kad niekad daugiau
Mainos rūbai margo svie
a
su nieku nes.bet.n3iU. Būry
Kaizerio turtai Amerikoj. svečių atsirado v.enas špo to: 1919 metais Linda* Gi
Skelbiama, kad Vokietijos sininkas, kuris pareiškė vi ra bolševikų kalėjime D*Uimperatorius Vilhelmas II siems, kad jis gali Iškepti gavpnyje rašė apie komisa
turi Jungtinėse Valstybėse kiaušinienę be kiaušinių. Vi rus ir uteles, o 1942 metais,
sėdėdamas Kuibiševe, rašo,
daug privatinių turtų.
si iš jo pradėjom juoktis ir anio Stalino ir '‘panihifl"
sudėjom betus, kad tokio
Karo frontan... Vakar iš trikso jis niekad negalės
Chicagos į Atlanto pakraš padaryti. O jis padarė. Už Nauji priežodžiai
čius iškeliavo šimtai jūri dėjo ant ugnies petelnę, pa
Meluoja, kaip balšavikų
ninkų, kuriuos išlydėjo mo ėmė savo magišką lazdelę ir Chicago prošvpaaų lai
tinos, giminės ir pažįstami. ir pradėjo ja po petelne mai kraščiai apie lietuvių as bei
Vaizdas ypatingas.
šyti. Nei nepamatėm, kaip ševikų pronaztikmug.

Po svietą pasidairius

Penktakojai,

bą

rankomis

ir

JAPONŲ SUGRIAUTAS MIESTAS BATAANE

šalininkų pastangas savo tėvynės laisvės atsteigti,
tyčia prasimanė tą “pronaciškumo” baubą, kuriuo
gąsdiną visus nesusipratusius mūsų tautiečius.
Viaa mūsų tautos kova už savo laisvę bei Nepri
klausomybę bolševikai vadina “tarnavimu naciams”
arba norą atsteigti “smetoniškąją diktatūrą”.
Kaip niekas neužtvenkė pavasarį sraunos upės bė
gimo, taip ir sovietijos tarnams nepasiseks sutruk
dyti lietuvių tautai atsteigti savo Nepriklausomybę,
kada bus sutriuškinta piktasis nacizmas.
Taipgi gerai žino mūsų tautos išgamos bolševikai,
kad demokratijoms laimėjus šį karą niekur, neišski
riant ir Lietuvos, nebus galima jokia diktatūra, bet
jie neperstoja zauniję apie Smetonos diktatūros atsteigimą Lietuvoje, jeigu Lietuva liktų vėl nepriklausoma valstybė.”

Neįvardiftto miesto griuvėsiai BaU&n pusiasaly po japosy bozatiatfiešly

DRAUGAS
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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STUDENTŲ RINKLIAVA TANKAMS

IŠ POLITIKOS LAUKO
Chicagos lietuviai!

FARMERIO, FABRIKO DARBININKO KELIAS1

ną čia gimusį lietuvį, kuris
siekia nominacijų į kongre
są demokratų sąrašu. Lie
tuviai gali savo tautietį indorsuoti, balsais balandžio
14 d. rinkimuose. Toks lie
tuvių balsuotojų pasirody
mas lietuviams bus garbin
gas.
Papartis

Besiartinant nomi n a c i niams (Primary) rinkimams,
KUNIGUS
kurie įvyksta antradienį,
balandžio 14 d. Chicago lie
Mons. M. L. Krušas pradeda 25-tus metus
tuviams tenka prisiminti di
dįjį lietuvišką darbymetį,
klebonavimo Sv. Jurgio parapijoje
kuris įvyko pirmą sykį prieš
Dabartinė besimokančių! vus iš Lietuvos su angliška
penkis ir pusę metų. Tai bu
karta, kuriuos tėvai rūpės-! kalba buvo sunku. Išmokau
vo, kada Chicago lietuviai
Churchillis žada
tingai globoja, viskuo ap- visų pirma tą sakinį:
darbavos už išrinkimą lie
rūpinta, nė nežino, koks
— Mister boss, please give
tuvio į miesto teisėjus, t y.
LONDONAS, bal. 10. —
vargingas buvo daugelio mū me job.
Į už išrinkimą J. T. Zūrio, ku- Danija bus išlaisvinta iš
sų vyresnės kartos veikėjų
ris dabar vėl kandidatuoja vokiečių okupacijos, regis,
Per mėnesį kasdieną vis
kelias į mokslą, į šviesą.
į tą pačią vietą, tuo pačiu greičiau, negu
paprastai
ėjo į cigarečių fabriką, vis
Štai viena gyvenimo isto tą pati prašymą kartodademokratišku sąrašu, tik manoma, pareiškė, minisrija — sukaktuvininko pre L
dabar jau tikisi didesnės tras pirmininkas Churchi1 maa Nusibodo bosui ir jis
M. L. Krušo, kurs Šv. Jur vieną kartą užriko:
lietuvių paramos. Chicagos' HįSi kuriam danų delegacija
gio parapijoje klebonauja
lietuviai turėtų neapvilti įteikė čekį 153,200 dol. su
—
Cammon,
you
make
me
nuo 1918 metų, taigi jau pra
vienintelio tautiečio kandi moje.
siek!
Prasidėjo
darbas
ta

dėjo 25 sukaktuvinius me
dato į teisėjus.
bako fabrike — gaudavo ta
tus.
Šį kartą čikagiečiai turim
bako lapus ir sukdavo ciga( Ameriką
Schenectady, N. Y. apylinkės mokyklų mokiniai pradėjo rinkliavą, kad nupirktų ^ar ir kitą lietuvį kandida
WHOLESALE
riukua. Kiek padirbi, už tiek
gen.
MacArthur
tanką.
Rinkliavos
pabaigoj
suskaityta
$280,000,
kurių
užtenka
pen*
valdvietę,
tai
yra
John
Nelengvas buvo mons. M. ir gauni. Tik vieną savaitę
LIUUOR
A. Shulmistrą. Jis kandida
L. Krušo kelias į kunigys gavo 5 dolerius o taip dau- kiems tankams. Martel Zajan, surinkusi $3,727 krikštija vieną tankų Pacifiko van tuoja į kongresmonus ket
ĮSTAIGA
deniu.
tę. Pirmąjį mokslą gavo Lie giausia po tris.
virtame kongresiniame distuvoje, bet baigus pradinę
trikte, kuris randasi dali
Vėl pas kriaučius ir
kurs redagavo ‘Rytą”, ir
mokyklą toliau nebebuvo
Lš\ ežioJaniu
Iš Keistučio Klubo
Remkime savuosius
mi ir lietuviškuose warduo
kepykloje
I o V* M
Kalininas.
vilties eiti mokslus iš tėvų
C h ii ago.
Cicero. — Šiuo syk noriu; se» k- a- H. 12, 13, 14, 15,
Bet
į
tą
fabriką
įvedė
ma

ūkio. Nors buvo vienas tė
susirinkimo
Ne t i keta permaina
trumpai parašyti apie biz taip pat ir 1, 2, 21 ir 22.
šinas
ir
daug
darbininkų
atvų ūkyje, bet norėdamas pa
Iš čia buvo beįstr ąs
Lietuviai, kurie gyvena
Balandžio 5 d. klūbas lai nierių Kulpinską, kuris tu
REMKITE
siekti aukštesni išsilavinimą leido, jų tarpe ir mūsų bū- lenkų gimnaziją De'troit/
SENĄ
šiame
distrikte,
šiuose
war'
ri
drabužiams
taisyti
ir
va

LIET- VIŲ
ryžosi viską palikęs keliau Simą kleboną. Tada jis drau-1^,. sus;lpn5jusios sveikatoe kė susirinkimą. Pirm. N. Kli
, .,
. mui atidarius susirinkimą lyti įmonę ir kuris taip pat duose, turėtų paremti jau- N. KANTER, stv. DRAUGĄ.
ge su vienu rusu nuvyko į apleidęs
ti į Ameriką.
mokyklą 1899 m. k)ūbo chon) narjai
siuva naujus drabužius vy
MUTUAL LIUUOR CO.
Naujorką. -Pirmiausia pate vėl atvyko pas giminaičius jo
gtar
s
led
Ban
.
Per sieną teko pereiti ko pas s rivėjus, čia teko
mūs reikalus ir savo pavyz
rams ir moterims.
4707 So. Kalstei St.
slapta. Pervedėjui teko su siūti drabužius, kelius mė- j Čikagą. Pinigų nėr, nėr nėr
džiu
te
kia
garbės
visai
ko

Tck-fiauv-: UOL'LEVAIU) OO14
Jis yra pavyzdingas lie
vilties nė mokslą betęsti.
mokėti po rublį. Naktį sulonijai.
A. Valančius
v,
...
, . nesiūs ir gyventi šapoje — Taip kartą nusiminęs eina
Atstovas iš Gvardija Di tuvis katalikas, išauginęs
Šlapę phump.no per upei,. ant t<>
gt>]o jr djrb.
iš Šv. Jurgio bažnyčios, štai džiojo Lietuvos Kunigaikš skaitlingą šeimyną — pen
Tėvas__buvo
davęs
pinigų
I
,
,
v
.
l .
davo, ir miegodavo. Kartą
čio Vytauto, iš Bridgepor- kis sūnus ir dvi dukteris
laivakortei, gi dokumentų nuėjęs į bažnyčią sužinojo, ga išgirsta šaukiant:
to, pranešė, kad v toji drau- Vienas sūnų yra šv. Anta
WHOLESALE
Mykolai!
— nei pasų nei vizų tada kad yra netoliese lietuvių; —
3ŪU
Bizausko> kurs 8Ua nori prisidėti prie Keis- no parapijos komitete trus
nereikėjo.
FURNITURE
siuvėjų. Nuėjo pas juos. Ta- jau buyo vienuolyne> Abu tučio klubo. Valdybai paves-1 tisu. Visi priklauso prie Šv
Vardo draugijos ir gražiai
J Ameriką važiavo globo- čiau kai besimokydamas dar nu-JQ . vienUolyną čia pri- ita reikalą pastudijuoti
BROKER
***
- J°-1 bo paSpaU?8 Siuvamą .maSiį mokyklą. Pirmuosius
pikniko komisija pranešė, tarpe savęs sugyvena. Lie
tuviškai kalba ir kiekvieną
Dining Room Sets — Parlor
nikio, kurs jau buvo Ame ną. ta perejo per naujo se:-; metu8 pragyven0 is aantau.
kad Sunset -park paimtas katalikišką ir tautinį darbą
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
rikoje buvęs.
mininko pirštą. Darbo tekolpų
moksl<1
birželio 28 d. Komitetas tu noriai paremia jei ne dar — Radio s — Refrigerators —
ieškotis kitur. Nuvyko pas
tų
storių
Uždaryti
ri minty “gasolino ir tire bu, tai aukomis. Be to, yra
VVashers — Mangels — and
savo dėdę Krušą į Waterbu- l.j() ataisveikinti.
Stovės.
Atplaukus į Ameriką juos rj. Tns mėnesius dirbo mai- _ Kjtais metaia ; mokyk. rationing” ir, jei matys, kad stambus katalikiškos spau
Nationally advertised items.
negalima nuvažiuoti į tą dos rėmėjai, nuolatiniai dnr.
uždarė “kasligarnėje”. Ta rasua. Nemalonus, dulkinas
lą nebegrįšiu...
daržą, tai ieškos artimesnės ‘Draugo” skaitytojai.
čiau Jonikiui pasisekė iššok darbas.
— Kodėl?
vietos.
ti per langą. Jis nuėjo pas
Tokius biznierius mes tu
— Pinigų neturiu.
savo brolius, o šiems per Pagaliau susidarė šiokios
Konstitucijos reikalas a- rime remti, nes jie remia
politikierius pasisekė ir ki tokios sąlygos mokytis: sto — Grįsk, mes pasirūpin tidėtas pusmetiniam susirin
FACTORY REPRESENTATIVE
sime,
—
pratarė
geraširdis
jo
dirbti
kun.
2ebrio
kepyk

tus išvaduoti. Visi sustojo
kimui, nes šiam per mažai
vienuolis
Toliau
jau
pasi

loje.
Iš
ryto
tekdavo
kepyk

6343 South Westem Avenue, Chicago
pas Jonikį, kriaučių Baltibuvo narių.
JOS ESATE KVIEČIAMI ATSI- I
Telefonas — REPUBLIC 6051
LANKYTI | MCSV UVEOLAių
morėje. Čia gyveno mėtos loje išvežioti duoną, o pas sekė baigti mokyklą, semi
1ŠFAKD
A
V
IMĄ
bEKA
JUCĮ
V
Chore komisija pranešė,
MLZIKOb INSTRUMENTU
keturiese: du Jonikiai, da kiau mokydavosi. Mokytis nariją ir pasiekti trokšta
mą
kunigo
mokslą.
K.JJPr.
kad
gavo
naują
mokytoją
padėdavo
tūlas
Didinsiąs,
M M «
bartinis
mūsų klebonas
O. Metricks. Sako, choras Didvlitį Barabanų, mažij Itarubamons. M. L. Krušas ir Bi
nij, "Tunabte Tom Toma” pritai
VANDUO PERBLOŠKĖ GAISRININKU
eina pirmyn.
komi prie vUokių Ba. aUu.ų
zauskas, brolis žinojno tėvo
AR VA2INBJANT LAUKUOSE — VLSA CHICAGOS IR
greiti pėdiniai "Cy...bols” ir
Valdybų raportuose pasi tų,
APYLINKES LĖKTUVU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
•‘Cymbol Ho.dora" kur tik reikapranciškono. Tada visi bu
l,n«i, "Hi-Boy after beat r-edals”
rodė, kad klube viskas tvar
vo paprasti darbininkai, pa
benamis ir orkestroms, Trūbee,
koj.
C.arinetai, Sa.Aaphon„i, Trombo
tys sau ir valgį gaminosi.
"standaru” tSdirbyj>čių, SmuiSusirinkimas
uždarytas nai
kos. Cellos. Strūniniai Rasai. GulRenka braškes
Banjos, stūaU, ir “casea”,
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
anksti, nes visi skubinos na tarai,
"moutH pieces", "mwte reeds”, lr
Vasarą buvo išvažiavę į
muzikos stovi k lie.
Pilnas pasi
mc Velykų šventę švęsti.
Vienintėlia ir Smagiausias
rinkimas smuikomą nmičt.ų ir
darbą už miesto — rinkti
"casei". Pataisome ir atnaujina
Vakarinis Lietuvi* Programas •
visokių išdirbysčių phonograKeistučio Klube vajus me
braškių. Teko gyventi bara
Aise riko je'
fus ar jųjų dalis.
naujų narių tebeina. Jau A. B.O. DRL’MMERS KKRVICt
kuose, patiems virtis valgy
— DESIMTI METAI! 914 Maztvell Street. Cliieago
nuoliai iki 25 metų priimaSEKMADIENIAIS 1 vai. p. p
ti. Mokestį gaudavo nuo su
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak
j mi dykai. Augesnieji už ma
rinktų dėžučių, uždirbo pa
PENKTAD. b* SESTAD. 7 v. v
žą įstojimo mokestį. Klūbas
kenčiamai. Rudenį darbavo
turi gražaus turto, apie 1500
si prie kopūstų nurinkimo
WHFC-I45O Icil
narių.
Moka
po
$5.00
į
sa

nuo Lauko.
VVOIK STUDIO
1945
35" Street
vaitę
ligoj
pašalpos.
Pomir

Bet tas darbas baigėsi.
tinė $300.00.
Vėl grįžo į Baltimorę. O
laikai buvo sunkūs. Dauge
Korespondentė
lis fabrikų užsidarė, ir lan
t'l'i»Tf»t.
i vwm >
I AlI^Aę R AR AR Pakakti ir Prisipirkti
gus užkalė. Pažįstami waveRedakcijos
atsakymai
UŽMINAVO MZADZMV Geresaės Rūšies Anglis
« |O\F LA* A> i r 11
dė į fabriką, darbo ieškoti.
ATEINANČIAI ŽIEMAI
Draugystės Susivienymo
Bosas jokios vilties neda
KOL RAINI*- VEPAKII O IR KOL -IŲ OAK GALIMA »AlfTll
Brolių ir Seserų Lietuvių
Grminfn RAmU-m A«<1>'s Gaunamon Tik Iš TolimiMnli; Valstijų.
t
o
vė:
(Valdžion patarimai s narį'ninkama nurodo, kad trumpoj ateityj, kardu pro
K.
valdyhai (Chicagoj). Prane
dukcijos dčlel, gi lak'-Jkų tranzitas b*ia žymiai sumažintas tuutių reikalams)
— Ką pas mus darysi.
PBIPILDYK1T SAVO SANBCLH S Iš SEKANČIO PASTRENKlSfO:
šimą
apie
draugijos
balių
CONRAD
Vandens atnešti jau turime
WEST VIRGIMA Fo alioiita-i Mine Run, iš
z .
Fotografas
negalėjom įdėti dėlto, kad
Ren# mainų, daug itnKtų Išimta. Hi-rkaat & $8.50
I l fl >
III SĮĮ -4^^^
pakankamai berniukų.
tonus arba daužau, ui tonų ..........................
pervėlai gavom. Pašto ant- studija {rengta pir
SnmUn-Miil yra dmi* plgesoL
/
noi rOUaa aa
Mister boss, give me job
niACK
l»ANt> LVUP anuty-, ui
$10,50
•„
1»rnlAtrnmtn
uflai
spauda
rodo.
kad
laiškas
bu

't *domia ir HoUywoo<
vo įmestas į pašto dėžutę •rtaaarata. Darba
Pareina pas Jonikius, at
Mraatuotaa.
< rnE>- SERVICE lt:TROI.Et M t AKRON $11.00
penktadienį.
sigula lovelėje ant šiaudų,
(Hales Taksai yra okstrn)
("Dmuftui” Acnro telcphotei
420 W. 63rd Street
bet apie nakties dvyliktą
Jūrų paukštis — Gar net rėk:
CRANE COAL COMPANY J
Vandens spaudimo perblokštas gaisrininkas nukrito
grįžęs iš darbo lovelės sa
EN«lewMd MftS
neturi nosies ir kvėpuoja
S882 SO. LONG AVIS.
TEL. PORTSMOUTH 9«82
vininkas ir iš toe iškraustė- nuo degančio namo Philadelphijoge stogo. Jis nukrito

ALEX ALESAUSKAS and SONS

8j-

OlARGUTIT

AOVAM E '

I- «

£ t*.

buorantama, kad atvažia-

ual jptrojo ąukšto stogo įr ųeteįo sąmonės-

snapu-

'w

DJSFOIS

n

Pirmadienis, tel. 33, ?&£?

favime turi 30 metų paty
rimo.

BATAANO SUŽEISTIEJI LAUKIA PAGALBOS

SMARKUS IR GYVAS KARO
BONŲ VATUS
100,000 VEIKĖJŲ RAGINS PIRKTI KARO BONUS

Chicagoje susirūpinta dar kirti žmones kreipsis su pa
daugiau išplatinti karo (ap siūlymu pirkti karo bonus
saugos) bonų, todėl paskir ne tik į biznio įstaigas, bet
ti asmenys, kurie vadovaus aplankys ir privačius namus
Iždo departamento vajui! ir vaikus ragins pirkti karo
pardavinėti karo bonus (ap bonus ir ženklus.
saugos bonus). Numatoma, Į
kad pardavimo bonų vajui ' Didelis ir gyvas karo (ap
vien Chicagoje ir jos apy saugos) bonų vajus įvyks
linkėse bus įtraukta į šį di gegužės 11, 12 ir 13 dd.
Tat, nieko nesigailėkime
delį ir kilnų darbą apie
100,000 žmonių, šitie pas krašto gynimo reikalams.

Gražiai pasirodė

Per metus fabrikuo-

solistė Aitutytė

se žuvo 20,000

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos atstovų suvažiavimas
praėjo iškilmingoje ir gra
žioje nuotaikoje.
Po iškilmingo pasėdžio
koncertinę dalį gražiai ir
meniškai išpildė solistė Ai
tutytė, akomponuojant p-lei
Sakalaitei.
Lietuvos Piliečių Sąjun
gos atstovų iškilmingas po
sėdis pradėtas Lietuvos him
nu, o baigtas Amerikos
himnu.

žmonių

O “Vilnies” (komunistų
laikraščio korespondentas)
tvirtina, kad Amerikos him
no nebuvo giedota. Kas da
lyvavo iškilmingame posėdy
je tas girdėjo giedant
ir
Amerikos himną. Dar vie
nas įrodymas, kad komunis
tų laikraščiui rūpi tik me
las.

X Antanas Mockus, 1527
So. 50 Ct., Cicero, šiuo me
tu sunkiai serga. Pažįsta-*
mieji prašomi aplankyti.

X Pamaldos už prel. M.
L. Krušo tėvus bus balan
džio 13 d. 8 vai. Tėvai mirė
1918 metais: motina — Kot
ryna sausio 16 d., o tėvelis
Antanas — balandžio 9 d.
Prelatas juos kasmet at
mindavo savo Mišiose, daž
nai atostogų metu, bet šį
(“Drauraa” Acme telephoto*
met, dvidešimts penktiems
Sužeistieji didvyriškoj Bataan kovoj fili pinai laukia medikalės pagalbos. Ligų plė
metams nuo jų mirties pra
timasis ir maisto trūkumas žymiai padėjo japonams nugalėti gynėjus.
sidedant tos pamaldos bus
iškilmingesnės.
t

Harry Guilbert, Pullman
kompanijos saugumo direk
torius praneša, kad 1941
metais Jungt. Amerikos į
Valstybių įmonėse buvo už- |
mušta 20,000 žmonių, o
1,750,000 sužeista. Iš tų su
žeistųjų 75,000 pasiliko vi
sam amžiui paliegėliai.

Nauja vyrų registra Pirmas Liet. Tauticija balandžio 27 d.

Swift and Company sam
do 13,000 darbininkų. 99
nuošimčiai kompanijos dar
bininkų priėmė planą, pagal
kurį tam tikra dalis jų algų
skiriama karo bonams pirk
ti.

Š. m. balandžio 10 dieną
Įvyko pirmasis Lietuvių
Tautinės Tarybos posėdis,
kurį atidarė pulk. K. Gri
nius. Tarybos posėdyje bu
vo nustatyta konkrečiai vei
kimo gairės. Po posėdžio
Lietuvių Tautinės Tarybos Chicagos paštas
nariai nusifotografavo.

pardavė už
For Viciory...
Buy

U. S. DEFENSE

BONDS
STAMFS

Chicagoje gatvėkariais va
žinėjimas pabrangs vienu
Balanadžio 14 d. įvyksta
centu nuo š. m. balandžio 20 primary ba’savimai. Numa- VdykiŠkdS SUS*ITldS
d. Iki šiol reikėjo mokėti 7’tyta, kad balsavimo vietas
Bridgeport. — Moterų Są
centai, o dabar kaštuos 8 ir balsavimo dėžes saugos
jungos 49 kuopos susirinki
centai.
apie 50,000 žmonių.
mas įvyko balandžio 7 d.
Susirinkimą atidarė pirm.
PRANEŠIMAS BENDRAI VISUOMENEI, RINKIMŲ
R. Maželi auskienė malda.
TEISĖJAMS IR KLERKAMS:
Rašt. perskaičius protokolą,
kur:8 vienbalsiai priimtas,
The Board of Eleetion Commissioners
sekė nutarimai. Nutarta
Motinų D'eną, 10 geg., “ir
ir Teisėjas Edmund K. Jarecki
corpo
’-e” eit prie šv. Komu
Praneš Svarbias Informacijas ir Pamokimus apie
nijos. Jau užprašytos ir šv
Primary Balsavimą Per Sekančias Radio Stotis
Mišios narių intencija. Nu
PIRMADIENI,
tarta rengti pikniką Labda
RADIO STOTIS
Balandžio 13 d.
’ių ūky b'rželio mėn.

W M A O
W B B M
(

W JID

4:00 P. M.
2:30 P. M.
6:00 P. M.

HARRY A. LIPSKY—MABEL G. REINECKE—WM. B DALY
Board of Eelction Commissioners
BENJAMIN S. A D AMOWSKI- Attorney
JOHN 8. RUSCH—Chief Clerk
EDMUND K. JARECKI — County Judge

r^=
A

p

A

p

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
PIRM

PIRKIMO

STANLEY

LITWINAS,

General

po

$16.50 ir aukš.
2-šmotų Parlor Setai po

$48.50 ir aukš.
5-šmotų Dinettes, tvirtos,
gražios

$29.50
7-šmotų

Dining

Room

Setai

$38.50
5-šmoU;

Bedroom

Setai

po

$48.50
Drūti, tvirti, Innerspring
Matrasai

$10.95
1942 Radios, drūtos, gerai
groja, po

$14.95

Radios sutaisomos patyrusių
mechanikų.
Pašaukite YARds 3088

los. F. BuM, Ine.
3409 S. Halsted SL
3241 S. Halsted St.
Atydos:
Budriko Nedėlinis progra
mas nauju laiku — valan
da vėliau.
Nedėlios vakare 6:30 P.M.
iš galingos WCFL stoties.

JOHN A. SHULMISTR AS
' DEMOKRATŲ KANDIDATAS U2

LEO NORKUS. Ji.

REPRESENTATIVE

DISTRIBUTOR
OF

IN CONGRESS
4th CONGRESSIONAL DISTRICT

BEERS

Tel. VICtory 1272
..

Karpetai

Ambrosia & Nectar

Manager

LIETUVIAI SALESMANAI
%

9x12

Rašomos mašinėlės
parendavojamos

•

CARR-MOODY LUMBER CO.
3039 South Halsted St.

Gražūs

$39.95

«

kų, skiepų ir flatų. PASITARK 8U
MUSŲ EK8PERTAIS dėl honstrakcljoa Ir pertaisymo namų.
APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais ISmokėjlmals

Rakandų, Radio, Parlor Se
tų, Karpetų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Spring8ų,
Matrasų ant Furniture Mart
sampelių — 40% ir 50% sutaupos už “cash” ir ant iš
mokėjimų.

1942 Combinacijos Radios po

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo- rūšies produktų.

Atvyk ) mflsų jardą Ir apROr^k ata
ka Ir ankstą rflSĮ LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ MA
TERIJOM.
garažų, porftų, viji

* Išparduodamas
Perviršis

. ILLINOIS SENATORINIAI PIRMIEJI RINKIMAI

Viena iš narių

%

r\

Nuo 1941 m. gegužės 1 d.
iki šiol Chicagos paštas par
davė Apsaugos bonų už
$30,751,593. Per tą laiką Ap
saugos ženklų Chicagos paš
tas pardavė už $12,922,720.

420 W. 63 St., yra viena ge
riausiai įrengtų studijų fo
tografavimui pavienių as
menų, grupių, vestuvių ir t.t.
Studija aprūpinta moderniškomis šviesomis. Darbas atliekamas artistiškai ir nebrangiai. Konradas fotogra-

("Draugas” Acme telephofaa*
Po susirinkimo pirminin
Harren Wright, Illinois valstijos iždininkas, respubl.; Raymond S. McKeough, Illi
kė, Vaišvilienė ir Bubnienė
atsinešė gražių margučių nois atstovas kongrese, dem.; (Paul H. Douglas, Chicago aldermonas, independent dem.
kurie leista laimėjimui. Pa
daryta kuopai pelno, o lai
Kas nugali kitus — stip
mikiu narės patenkintos
rus; kas pergali save — ga
skirstėsi r.amo
BALSUOKITE UŽ
lingas. — Lao-Tse.

5:30 P. M.

W L S

X Ateitininkų draugovė
jau turi savo klubo patal
pas, kurios yra sykiu su
Marąuette Park L. Vyčių
klubo patalpomis: 6825 So.
Western Ave. Čia kas penk
tadienis 8 vai. vak. draugo
vės nariai mokosi lietuvių
tautinių šokių. Į pamokas
kviečiami visi, kas tik nori
išmokti tų šokių, arba juos
geriau pažinti.
*
X Conrad Photo Studio,

$30,751,593

kė, kad Chicagoje bus sure
gistruota 396,874 vyrai ir
Cook kauntės masteliuose
77,679. Iš viso 47.,553 vyrai.

balsų dėžes

Darbininkai ir

nės Tarybos posėdis apsaugos bonai

Drafto vyresnieji prane
ša, kad visi Chicagos vyrai
turi registruotis, kuriems
1942 m. vasario 16 d. ar
prieš vasario 16 dieną suėjo
45
metai. Taip pat turi re
1,000 padangų
gistruotis visi vyrai, kure
dar nepasiekė 65 metų 1942
pavogta
Nuo š. m. sausio 1 d. iki m. balandžio 27 d. ar prieš
dabar yra pavogta daugiau balandžio 27 dieną.
Vyrų registracija bus 332
negu 1,000 automobilių pa
dangų Chicagoje. Dauguma pradžios mokyklose, kur re
oadangų pavogta iš garažų, gistruos mokytojos š. m. ba
bet nemaža numauta nuo ra landžio 27 d. nuo 7 vai. ryto
tų gatvėse. Todėl, daugiau iki 9 vai. vakaro.
atsargumo su automobiliais.' Pulkininkas Balning paša

Saugos 50,000

Pabrangs strytkariai

mu

X Klierikai Antanas Su
pienius ir Vladas Karavec
kas, kurie dabar lanko Ma
rian Hills kunigų seminari
ją, Hinsdale, UI., per Vely
kas aplankė Chicagoje savo
gimines. Supieniaus tėveliai
gyvena Shenandoah, Pa., o
Karavecko — Minersville,
Pa. Vladas Karaveckas 1938
ir 1939 metais lankė Kauno
kunigų seminariją. Antanas
Supienius tris metus lankė
St. Charles seminariją Overbrook, Philadelphia, Pa.

V

Urmo (arholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
--- --------

Skaitykite Katalikišką Spaudą Ą=

Primary Rinkimuose, Balandžio-April 14 d., 1942 m.
JOHN A. SHULMISTRAS yra plačiai atsižymėjęs lietuvių veikime.
sas nž j) — tai balsas už mūsų lietuvių gerovę.

Jūsų bal

