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KOVA SU INFLIACIJA
Šalies administracija daug 

susirūpinusi dėl infliacijos 
pavojaus, kurs gali netikė
tai prislėgti visą kraštą.
Prez. Rooseveltas anądien 
spaudos konferencijoje pra
nešė, kad kova prieš inflia
ciją greit bus iškelta. Bet 
nepasakė, kaip ši kova bus 
vedama ir kokios priemonės 
bus vartojamos. Reikia ti
kėtis, kad artimiausiomis
dienomis tai paaiškės. '====5===

Savo rėžtu Office of Price 
Administration išleido pa- |nJn ygjgj jgjęg 
aiškinimų, kas yra ta inflia- 1 * r
cija, kurios visi taip daug Inūljd n6pdSIQU0S 
bijo, ir kaip turi būti su ja
kovojama.

• NEW DELHI, Indija, bai.
Infliacija yra staigus pi- 13—Visos Indijos kongreso 

nigų ir kredito pakilimas (indų nacionalistų) partijos > 
vyriausias vadas Pandit Ja- 
waharial Nehru pasižadėjo

Šiandie "primary" 
balsavimai

Šiandie Chicagoj, Cook 
apskrity ir visoj Illinois 
valstybėje vyksta piliečių 
“primary” balsavimai—ski
riami partijų kandidatai į 
įvairias valdvietes.

Balsavimų vietos atidary
tos nuo 6:00 ryto iki 5:00 
vakaro.

japonams

išlaidoms, kurios proporci- 
oųaliai nesuderinamos su 
perkamųjų daiktų kiekybė- nieku būdu Anglijai ir jos 
mis. Kai žmonės turi, arba sąjungininkei Amerikai ne
gali lengvai gauti, per daug trukdyti karo veiksmų In- 
pinigų savo išlaidoms, o per- dijoje prieš japonus. Jis pa- 
k amų jų daiktų yra per ma- ragino ir milijonus šios par, 
zai, už parduodamus daik- tijos narių indų griežtai lai
tus didinamos kainos. Ne-. kytįg to pat nusistatymo, 
paprastas kainų pakilimas Jia sak0( kad indai negaJi 
ir yra infliacija. Nuo to, su rankas sudėję pasiduoti ja- 
maža išimtimi, kenčia visi , ponams. Nes tas reikštų ver- 
gyventojai. Infliacija prisle
gia ne tik darbininkus, bet 
ir visus kitus.

Price Administration to
liau aiškina: •

Amerikos darbas, mana- 
žementas ir kapitalas šian
die stambiau apmokami ir 
turi daugiau pinigų, negu 
seniau buvo turėję. Tą pat 
laiką įvairių daiktų (pre
kių) gamyba yra žymiai su
mažinta. Jei šis nebalansas 
tęsis ilgiau, tai ateis laikas, 
kad žmonės išlaidoms pini 
gų turės daugiau, negu bus 
prekių. Ir kai žmonės varžy
sis už prekes, šioms kainos 
tuojau bus didinamos ir nor
malus visų gyvenimas bus 
ištrenktas iš vagos.

Infliacija pirmiausia pa
brangina gyvenimą. Tas par
moję vietoje ištinka darbi
ninkus ir tuos visus, kurie 
turi nustatytas nekaitomas 
pajamas, • pav., gaunančius 
pensijas, nuošimčius už bo
nus, arba už indėlius ban
kuose. Su gaunamomis to
mis pajamomis jiems neį
manoma pragyventi, kai 
maistas ir visokie daiktai 
nežmoniškai pabrangsta.

Nereikia užmiršti vieno 
dalyko, kad kainos įvairiems 
daiktams visuomet sparčiai 
kyla, negu darbininkams at
lyginimai ir algos. Dėlto pa
brangimo našta šiems pir
miausia ir tenka.

•
Kaip kovoti prieš infliaci

ją?

govę.
Nehru yra atkakliai prie

šingas savo pdrmtakūnui va
dui Gandhi, kurs yra nuo
monės, kad Indija be ma
žiausio priešinimosi turi pa
siduoti japonams. Anot Gan 
dhi, vienas pavergėjas yra 
tiek vertas, kiek kitas. Jei 
nesipriešinama vienam, nė
ra pagrindo priešintis ki
tam.

Nehru į tai atsako, kad 
Gandhi nuomonė yra aiškiai 
vergiška ir smerktina. Ar 
vienokiu, ar kitokiu būdu 
indai turi priešintis japo
nams, kurie juk neateina 
Indiją išlaisvinti, tik ją dar 
daugiau pavergti. Dėl to in
dai neturi varžyti britų gin
ti Indiją nuo priešo.

NEW DELHI. — Japonai 
Burmoje artinasi prie Pro- 
me aliejaus laukų.

reiškia, kad šį kartą prieš 
infliaciją galima kovoti tik 
didesniais taksais, karo bo
nų pardavimais ir kai kurių 
kainų kilimo suvaržymais. 
Pažymima, kad kai žmonės 
turės mažiau pinigų nebūti
noms išlaidoms, mažesnis 
bus infliacijos pavojus.

Bet tai ne viskas. Kiek
viena infliacija reikalauja, 
kad vyriausybė kaskart vis 
daugiau spaudintų bankno
tų ir juos leistų apyvarton. 
Kadangi tuo būdu sumaži
nama dolerio vertė, šalies 
administracija yra griežtai 
priešinga šiai priemonei ir 
darbuojasi kiek galima to

Price Administration pa-1 išvengti.
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DIDVYRIAI PLIEKIA JAPONUS
KAIP JAPONAMS ATRODO PEARL HARBOR

("Draugaa” Acrrle telephot*

Pasiųsta per nadio iš Maskvos šis paveik ^as rodąs japonų aviatoriaus nuotrauką, 
padarytą iš orlaivio Pearl Harbor atakos metu. Nuotrauką paskelbė japonai ir ji pra
leista rusų ir U. S. cenzorių.

NACIAI PLANUOJA 
LIETUVA ĮJUNGTI 
RYTŲ PRŪSIJON

Galingomis patrankomis skandina jų 
laivus; daužo jų bombonešius

‘a / X ••

Nežiūrint to, priešas be paliovost • 1
atakuoja galingą Filipinų tvirtovę

WASHINGTON, bai. 13. 
—Karo departamentas pra
neša, kad Corregidor salos 
tvirtovės gynėjai ne vien 
didvyriškai laikosi prieš ja
ponų atakas, bet dar ir skan 
dina japonų laivus, kurie 
arčiau tvirtovės pasisuka.

Priešas tvirtovę be palior 
vos atakuoja sunkiomis lai
vų ir saužemio patranko
mis, taip pat bombomis iš 
bombonešių.

Anot žinių, maži nuosto
liai tvirtovei padaromi. Ja
ponų patrankoj šoviniai daž
niausia susprogsta atsidau
žę kur į uolas, o iš bomboJaponai ryžtasi atakuoti Indiją; 

apvaldo visą Bengalio įlanką
LONDONAS, bai. 13. — • tuo, kad, kaip jis pats pri-

Ministras pirmininkas Chur- pažino, sąjunginės valsty- 
chill šiandie parlamente pra bės ten 'japonų laivynui ne
nešė, kad stiprus japonų ka- gali rimtai pasipriešinti.
ro laivynas apvaldo Benga- Sąjungininkų laivynų dali- naciams iš Berlyno paakel- * ““‘usyb« nStačjo me'tTnę bu-!

STOKHOLMAS, Švedija, 
bai. 13. — Lietuvos , viltys 
ateityje atgauti nepriklausą, 
mybę visiškai sunaikintos

lio įlanką. Tas reiškia, kad niai kitur po plačiuosius bus, kad su trokštančiais ir 
japonai ryžtasi atakuoti In- vandenynus išsklaidyti. Išlekiančiais laisves lietu-

Dėl to priešas naudojasi viais bus pasielgta taip, 
Indijon įsiveržti, nors jie 1 proga ir stengiasi atakuoti kaip su lenkais, gyvenan- 
dar toli gražu Burmoje savo Indiją iš Bengalio įlankos, čiais buvusiam Dancigo ko-

dijos pakrantes ir pačion

siekiamo tikslo neatsiekę. 
Ministro pirmininko pra-

nešimas yra reikšmingas pasipriešinti.

kur sąjungininkai neturi ga
nėtinų pajėgų, kad jam ten

Batam krito 
dėl amerikiečiu 
muikamavimo

WASHINGTON, bai 
—Armijos karininkas 
tik grįžo iš Corregidor sa
los (tvirtovės), Manilos įlan 
kos. Jis yra Įeit. pulk. W. J. 
Clear iš Monterey, Cal. •

Jis sako, kad Corregidor 
sala priešui yra tikras tai-

13.

Naciai žudo savo 
priešus Paryžiuje

VTCHY, Prancūzija, bai. 
13. — Naciai paskelbė, kad 
jie įvykdė mirties bausmę

vos penkiems asmenims, kuriuos 
vadina komunistais, už na
cių Wehrmacht biuro Pary
žiuje bombardavimą. Nužu
dytieji, regis, yra įkaitai 
prancūzai. Nes naciai pas

ridoriuje.
Nacių vyriausybės politi

nis valdininkas Berlyne pa
reiškė, kad buvusioji lietu
vių respublika esanti taip 
glaudžiai politiniai ir geo
grafiniai susijusi su Rytų 
Prūsija, kad ateityje ji bus 
daugiau vokiška, negu Lat
vija ir Estija.

Pranešta, kad gegužės 27 
dieną Lietuvoje naciai pra
ves gyventojų surašymą ir 
ta proga reikalaus kiekvie
ną lietuvį pasisakyti, kad

nešių svaidomomis bombo
mis nepataiko net j pačią 
salą. Tai dėl to, kad priešo 
lėktuvai veikia iš nepapras
tai didelių aukštumų, iš kur 
pataikymas neįma n o m a s. 
Žemiau nusileisti japonai 
skridikai bijo, nes tai būtų 
aiški jiems savažudybė.

Seniau japonai skridikai 
bandė prieš amerikiečius 
veikti iš žemumų. Tačiau jų 
lėktuvai ir su jais pačiais 
daugiausia nugarmėjo že
mėn, arba jūron. Tad jie 
pragudrėjo.

Iš Cebu salos kol kas ne
turima žinių.

Maskva įspėja japonus, kad Tokijo 
militarislai respektuotų sutartį

KUBISEVAS, S. Rusija, j kvos nepuolimo sutartimi. 
Bai. 13.—Šiandie sovietų vy-

nai militaristai šiandie sta
čiai apsvaigę savo laimėji
mais Rytuose, tad jie gali 
pasielgti ir su Maskva tu
rimą padarytą sutartį, kuri 
yra pilnoje galioje.

Pravda sako, kad sutar
ties paneigimas gali savo 
pasėkoje pasirodyti per 
skaudus patiems japonams.

U. S. bombonešiai 
smogia japonams

MELBOURNE, Australija, 
bai. 13. — Milžiniški U. S. 
bombonešiai, apsaugoj a m.į 
australų greitųjų kovinių 
lėktuvų, praeitos savaitės 
gale orinėmis bombomis 
smarkiai apardė japonų ba
zes Australijos apylinkėse

kaktį, kaip pasirašyta So
vietų Unijos neutralumo su
tartis su Japonija.

gia proga laikraštis Prav- 
da įspėja japopų vyriausy
bę, kad ji minėtą sutartį 
respektuotų, kad jos nepa
keistų paprastu popiergaliu, 
kaip tai praeitais metais 
Hitleris yra padaręs su Mas

Naciai atmušti
Libijoje

KAIRO, Egiptas, bai. 13. 
—Britai praneša, kad deši
nysis vokiečių kolonos spar
nas, veikiantysis Libijos 
tyryne atmuštas. Taip pat 
ir vakaruose nuo Ain en Gar 
žala ašies pajėgos atblokš
tos.

kelbė, kad jei iki halandžio nori bfiti Vokietijos pilie- 
čiais. Tai bus privalomas17 d. nebus išduoti ir suras-kyklis. Saloje nėra tokios 

vietos, kur prieSo bomba!0 kiti P^adariai, dar ke 
nebūtų sprogusi. Nepaisant, letuj, a8y’en’' _bus i^Myta 
to, amerikiečiai gynėjai at
sigina nuo priešo ir ginsis

mirties bausmė.

iki turės amunicijos.
Anot jo, Bataano gynėjai,

tik nežmoniškai nusikama
vę ir netekę maisto likvida
vo.

KEWANEE, III., bai. 13.
—Didelis gaisras ištiko šio 
miesto centrą. Apie per ke
turias valandas kovota. Iš
degė du svarbiausi miesto 
biznio kvartalai. Nėra žuvu
siųjų žmonių, tik keletas Valstybės įspėja Rumuniją,

LONDONAS, bai. 13. — 
Britų karališkosios oro pa
jėgos smarkiai atakavo na
cių geležinkelių centrą Ha- 
zerbrouke, šiaurinėj Pran
cūzijoj. Kautynės ore turė
jo būti nepaprastai atkak
lios, kadangi britai prarado 
vieną bombonešį ir 13 kovi
nių lėktuvų. Nacių nuosto
liai tad turi būti didesni.

WASHINGTON. — J. A.

ugniagesių sužeista.
Policijos viršininkas yra

nuomonės, kad nuostolių 
būsią iki dviejų milijonų 
dol.

Vengriją ir Bulgariją, kad 
jos negelbėtų naciams kare 
su Rusija. Sako, Amerika

reikalavimas. Kurie lietuviai 
pasisakys priešingai, tie bus 
išsiųsti Vokietijos gilumon 
visiems laikams. Naciai pa<- 
našiai pasielgė su lenkais 
Gdynioj. Kurie pasisakė 
prieš Vokietijos pilietybę, 
tie visi ištremti, kad dau
giau nematytų savo tėviš
kių.

Naciai pripažįsta, kad per 
bolševikų okupaciją iš Lie
tuvos repatrijuotų 53,000 
tariamųjų vokiečių tik apie 
18,000 būta tikrųjų vokie
čių, o visi kiti lietuviai. Da
bar kuone visi tie lietuviai, 
grąžinti atgal Lietuvon tuo 
tikslu, kad jie ten visus sa
vo tautiečius prikalbintų

nepakęs telkiamos pagalbos taP° Vokietijos piliečiais. 
Hitleriui. Suvalkų vienas distriktas

Vienur ir kitur 3 nacių Jįf sunaikina, arba sugadino 
28 priešo lėktuvus. Didelis 
smūgis kliuvo ir japonų lai
vams. (.. .

Kai kurios japonų bazės 
po dukart buvo atakuoja
mos. Įsitikinta, kad Austra
lijos fronte japonų pajėgos 
ir jų veiksmai palaipsniui 
mažėja.

Keturiolika žuvo 
su bombonešiais

LIVERMORE, Cal., bai. 
13. — Netoli nuo čia pietų 
link ore susidaužė du didieji 
laivyno bombonešiai ir abu 
nukrito. 14 asmenų žiuvo ir

lėktuvai numušti ir du kiti 
sugadinti.

jau seniau inkorporuotas R.
Prūsijon.

(Apie tai visa praneša 
Chicago Daily Tribūne ko
respondentas. Lietuvių tau
ta seniai pasisakė, kad ji 
nieko sau gera nesitiki iš 
nacių okupantų ir juose ne
dėjo jokios vilties Lietuvos 
ateičiai. Lietuvių tautos vi
sa viltis buvo ir bus tik 
Amerikoje, kuri šiandie ko
voja už visų tautų ir kraštų 
laisvę ir nepriklausomybę.
Tegul naciai planuoja kaip 
jiems tinkama. Viskas bus 
kitaip, kai jie bus nugalėti. į vienas sužeistas. Tas įvykę 
O apie nacių sutriuškinimą dviem paskirais ore susidau 
nereikia abejoti). ;žymais.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ RUSIJON VARDAI! list Juo“s ,Jon*81J*"1 19W'3ourn- (Jona81'17'fam,er' re8- lk,Z
49. ADOMAITIS, Jurgis, born 1905, teacher, res. 

Akmenė, Lazdijų Valsčiaus.
50. ADOMAITIENE, Koste, born 1906, teacher, res. 

Kybartai.
51. ADOMAITIS, Juozas (Jurgis!, 32, teacher, res.

Kybartai. , • , lOMuf
(Note: For better indentification of deportees their <52. ADOMAITYTE, Milda (Juozas!, 2, res. Kybartai.

LIST (NO. 2) OF FEKSONS DEFOKTED FROM 
LITHUANIA TO SOV1ET RuSSIA, COM7ILED 
BY THE LITHUANIAN RED CROSS.

89. AGURKYTE, Marija (Jonas!, 11, student, res.

f a ther s’ narnės are indieated in parenthesis, aiso their 
ages, ocehpations and lašt addreses.

It is further noted original Lithuanian spelling of 
narnės, with its specific sulfiaes for fenunine maritai and 
maiden narnės, is retained. The stiffix “ieriė”, “aitė”’ Of 
“ytė” may indicate a single woman (Miss). For example 
in the case of Abaravičius, the name of his wife, Abara- 
tičieriė follours, then come the narnės of his daughters 
Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė

1. ABARAVIČIUS, Leonas (Kristupas), accountant, 
res. A. Panemunė.

2. ABARAVIClENfi, Marija (Stasys), 36, physician, 
res. Panemunė, Smėlio 5.

3. ABARAVIČIŪTĖ, Vida (Leonas), 4 yrs. old.
4. ABARAVIČIŪTĖ, Aldona (Leonas), 1-1-2 yrs. old.
5. ABARIS, Mykolas (Jonas), 39, farmer, res. 

Ignalina.
6. ABIRLIS, Balys (Ignas), born 1908, teacher, res. 

Pivašiūnai.
- 7. ABRAMAVlčIUS, Matynas, borą 1895, teacher, 

res. Kalesninkai.

63. ADOMAITYTE, Rūta (Juozas), 1, res. Kybartai.
64. ADOMAITYTE, Ritutė (Juozas), g months old, 

res. Kybartai.
5fc>. ADOMAITIS, Domas, 42, farmer res. Vamionių,

Šiaulėnų valsčiaus.
50. ADOMAITIS, Valentinas, (Antanas), 30, teacher, 

res. Jankiai, Šiaulių askr.
67. Adomaitis, Jurgis, 95, res.. Jakubiškiai, Šiaulėnų 

valsčius.
58. ADOMAITIENE, Morta, 79, farmer, res. Jaku

biškiai, , > > I laborer, res. Šančiai.
59. ADOMAITIS, Juozas (Jurgis), 37, res. Jakubiš- 

kiai, farmer.
60. ADOMAITIS, Augustinas (Juozas), 29, soldler, 

res. Pabradė.
61. ADOMAITIS, Antanas (Domininkas), 25, farmer, 

res. Pajesio, Igliškėlis.
62. ADOMAITIENE, Adelė (Simas, 25, seamstress, 

res. Pajesio, Igliškėlis.
63. ADOMAITIS, Aleksas (Bonifacas), 28,. forester, 

res. Turžėnai,
64. ADOMAITIENE, Jadvyga (Pranas), employee, 

res. Turžėnai, Kauno aps.
65. ADOMAITIS, Pbvilas, (Jonas), laborer, res. Te

nenių, Kvėdarnos vaisė.
66. ADOMAITIENE, Sofija (Juozas), born 1901, 

housewife, res. Tenenių.
67. ADOMAITIS, Domas (Povilas), 1-1-2 yrs. old,

Vaiponiškiai, Punsko valse.' laisvė tų visų. kuriuos jūs
91. AGURKYTE, Janina (Jonas), 5, res. Vaiponis- mylite... jūsų draugų-pilie-

lciai, Punsko valse. , čių.... jūsų žmonių
te». ipabMdė,ANSKA3’ Lionginas' 32, farmer, I Niefcjada ,aisvįs priešai

93. AKELIS, Petras (Petras), 45, farmer, res. Puo- nebuvo tokie žiaurūs, tokie
diškių dvaras.

94. AKSAM1TAUSKIENE, Marija (Jonas), 50, 
farmer, res. Pabebifvio,, Girkalnio.

95. AKSAMlTAUSKAITfi, Ona (Juozas), 46, farmer, 
res. Pabebirvio, Girkalnio v.

96. AKSAMTAUSKAITE, Marija (Klevas), 18, 
student, res. Pabebirvis.

97. AKSAMITAUSKAITE, Petronėlė (Klevas), 16, 
• student, res. Pabebirvis.

98. AKSAMITAUSKAS, Feliksas (Izidorius), 31, 
rer, res. Šančiai.
99. AKSOMAITIENE, Valdislava (Jurgis), 30, 

Cashier at Spaudos Fondas, Kaunas.
100. AKSOMAITIS, Kajetonas, (Kajetonas), 4 yrs. 

res. Kaunas.
(Daugiau bus)

siunčia sekantį pranešimų: 
Baltasis Namas 
Washington

Nariams Am. J. Valsty
bių armijos ekspedicijos:

Esi Am. J. Valstybių ar-

biaurūs, tokie žvėriški.
Jūs esat dievoti, puikūs

ir drąsūs žmonės, kurie vi 
soje savo istorijoje pavedė 
savo laisvę Dievui prieš vi
sus kitus tikslus.

Mes, kurie liekame namie, 
turime atlikti savo parei
gas.... pareigas, kurios su 
jumis rišasi. Jus rems visą 
šitos tautos jėga ir gale. 
Pergalė, kurią išlošite, bus 
pergalė visų žmonių.... ben 
dra mums visiems.

Su savim nešate viltį, pa
sitikėjimą, dėkingumą ir 
maldas jūsų šeimos, jūsų 
araugų-piliečių ir jūsų pre 
zidento...

(Pasirašė):
Franklin D. Roosevelt

8. ABRAMAVIČIENfi, wife of Martinas, fes. Kalės- res. Tenenių. _  <
nirikai ’ į 68. ADOMAITIS, Juozas (Juozas), 43, farmer, res.

. x I Vencloviškių Raudonės.
9. ABRAMAVIdUS, Petras (Jonas), oorn 1897,: 69. ADOMAVIČIUS, Mečys (Apolinaras), 21,

teaehef/ res. Mastaičiai. I chauffeur, res. Ukmergė.
10. ABRAMAVIČIENE, Agota (Juozas/, res. Mas- J®’ reSD^u^CIL'TE' Valantina <l’rana8». 29'

taičiai. 71 IdOMAUŠKIS, Kazys, 41, bookeeper. res.
11. ABRAMAITIS, Edvardas (Jonas), 46, feš. Rau-į Kretinga. A t

donėftai villgae, ChleT of Police Preciftct. I 72 ADOMAUSKIENfi, Magdalena (Petras), 38,
12. ABRAMAlTlENE, Mafcelė, res. Raudotiėriai.

housewife, res. Kretinga.

Prezidento laiškas 
ginkluotoms jėgoms
• Kiekvienam Am. J. Val
stybių ginkluotos jėgos na
riui, svetimame karo fron
te, prezidentas Rooseveltas imi joa kareivis.

Išvykai į tolimas vietas,
LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akiniu* 

a t a a k o mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
D1L RADIO PATAfŠYMO 

PASAUKITE! 
v Arus

kur karas siaučia.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU’

LIETUVIAI DAKTARAI

13. ABRAMAITYTE, Lilija (Edvardas, 10, res. 
Raudonėftfii.

14. ABRAMAITIS, Fffedas (Edvardas, 6. res. Raū- 
donėnai.

15. ABRAMAITIS, Jonas, born 1908, teacher, res. 
Likiškėliai.

16. ABRAMAlTlENE, Malvina, wife of Jonas Abra- 
maitis, res. LikiškėliaL

17. ABRAMAITYTE, Liftą (Jonas), fes. Likiškėliai.
18. ABRAMAITIS, Antanas (Jonas), res. Likiškėliai.
19. ABRAMAVlčIUS, Antanas (Juozas), 36, farmer* 

tęs. Šilėnų dvaro, Kuršėnai.
20. ABRAMAVIČIENE, Felicija (Juozas), 38, house- 

wife Šilėnų dvaras.
2L ABRAMAVIČIUTfi, Albina, (Antanas) 8, student, 

res. Šilėnų dvaras.
22, ABRAMAVlčIUS, Vacius (Antanas), 7, student, 

res. Šilėnų dvaras.

73. ADOMĖNAS, Jonas (Petras)1, 25, laborer, res. 
Biržai, Vilniaus 78.

74. ADOMENIENE, Viflčė (Pranas), 25, housetvife, 
res. Raseinių aps., Šihtva.

75. ADOMĖNAS, Algirdas, 3-1-2 yrs., res. Šiluva, 
Raseinių aps.

76. ADOMENAITE, Birutė, 2 yrs., res. Šiluva Ra
seinių aps.

78. ADOMULIENE, Ona (Antanas), housewife, res. 
Kaunas.

79. ADOMULIS, Keistutis (Kazys), 10, student, res.
Kaunas. •• • i . t t. . • • •

80. ADAŠKEVIČIENE, Paliofiė, 30, bookbinder, res. 
Panevėžio Vienybės aikštė 4.

81. AFANAVIČIUS, Teodoras, 44, government 
employee, res. Kaunas-Vilijampolė.

82. AFANAVIČIENE, Stasė (Antanas), 48, house 
wife, res. Kaunas-Vilijampolė.

83. AGURKAS, Bronius (Juozas), 27, policeman,
res. Vilnius. .

84. AGURKYTE, Ona (Jonas), 64, houšewife, res.

DR. P. ATKOCIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS pritaiko

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 if 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

23, ABRAMAVlčIUS, Adolfas (Antanas), 6, res 
Šilėnų dvaras.

24. ABRAMAVIČIUTE, Janina (Antanas), 3, res. 
šilė&ų dvaras.

26. ABROMAVIČIENE, Vanda, 06, housewife, res. 
Vilnius.

26. ABRAMAVlčIUS, Martynas, 40, teaeher, res. 
Ūdrija.

27. ABRAMAVlčIUS, Andrius (Martynas), res.
Ūdrija. x ‘ zk

28. ABRAMAVIČIUTE, Monika, 36, res. Ūdrija.
29. ABRAMAVlčIUS, Arvydas (Martynas), res.

Ūdrija. 4 t . ,
30. ABRAMAVlčIUS,t Algimantas (Martynas), res.

Ūdriją. , . *f
31. ABRAMAVlčIUS, Kazys (Aleksandras), 37,

' 32. A BUKAUSKAS, Petras (Petras), born 1907, 
engineer, res. Kaurlas-Šanėiai.

33. ABUKAUSKIENE, Veronika (Laurynas), 30, 
employee, res. Kaunas-šančiai.

34. ABURAUSKAS, Aurimas (Petras), 4, res. 
Karnas-Šančiai.

35. ABUKAUSKAITE, Marija, (Petras), 9 months 
old. res. Kaunas-šančiai.

36. ABUKEVIČIUS, Otonas, 36, teacher, res. Vabal
ninkas, Biržai.

37. ABUKEVICIEN&, Veronika, 26, teacher, res. 
Vakui Ini s Kirfcti

38. ABUKEVIčIUTE, Vida (Otonas) 1 yr., res. 
Vabalrrinkas, Biržai.

39. ADAMONlS, Petras (Stasys), born 1907, captain, 
res. Vilnius, Kalvarija 2.

40. ADAšKEVIcIENĖ, Apolonija (Kazys), born 
1908, storekeeper, res. Panevėžys.

41. Adomaitis, Aleksandras (Juozas), 35, res. Kau 
nas, Obuolių 6.

42. ADOMAITIS, Antanas, 39, laborer, res. Kaunas- 
Aleksotas, Dariaus- Girėno 7.

43. ADOMAITIENE, Ieva, 33, houscwife, res. Kau 
nas-Aleksotas. Dariaus-Girėno 7.

44. ADOMAITYTE, Genė (Antanas), 14, stadent, 
res. Kaunas. Dariaus-Girėno 7.

45. ADOMAITIS, Juozas (Antanas), 12, student, res. 
Kaunas, Darlatfs-Glrėno 7.

46 ADOMAITIS, Pranas (Antanas), 8, student, res. 
Katulas, Dariaus Girėno 7.

47. ADOMAITIS, Antanas (Antanas) 6, res. Kaunas,
Dariaus-Girėno T.

47. ADOMAITIS, Afitanas (Antanės), 6, re'S. Kau
nas, Dariaus-Girėno 7.

Vaiponiškiai, Punsko vaisė.
85. AGURKIS, Jonas (Jonas), 53, fafmer, ren. 

Vaiponiškiai, Punsko vaisė.
86. AGURKIĖNE, Anelė (Juozas), 39, houseWife, 

res. Vaiponiškiai, Punsko vals.
87. AGURKYTE, Julija (Jonas), 19, farttef, ros 

Vaiponiškiai, Punsko.
n. ~ .—a—.u mniin i

Išmintingas Žfflogaa — at 
slkratyk dftttfgG, ktfrtS su 
tavo prteiate sėbrauja.

DR. SELMA SODEIKA,
G. D.

AKIS lMftAlNftJA akinius FutrAttiNA
Ofise randasi kiti pataisymo 

Metodą įrengtmei eUns, k*> 
rtnms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Naa 10 IU 5 vai. ku dMaų

Antradienio ir ketvirtadienio

1T7 Na Mario* gtiwt 
Oak Park, niinoto 

(lMe ksMpn Lake st)
TefeplMNto) — RVFOtlR *00.

— RKHiDKNOMA — 
1441 So. 50th Avė^ Cicero, tll 

TeL: Cicero 7681

ADVOKATAS

WHffNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Cent rinte Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare. 

TeMemes CAfitmrt 6877

184 K. LASAIAfeftT.
Room 2014 IeL STAte 7572

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių visam gy
venimu,. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
85 MtCTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalinavisą aklą įtempimu ..
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OITO.M ETRlhTAI
1891 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Ohh-agt 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. lr šeštad. 9:30 s. m. 
lkl 7:00 p. m.

DR. F. C. WW5KUHAS
gydytojas nt chikukuas
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso tet CANaI 2M6 
Ofiao vak: 2—4 ir 7—9 

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

Rea. MLi HfiMtofifc >100

AMERtKOs lietuvių daktarų DRAugltog rakiai

Ofise UL .tO. •036
ttfi 3344

08. T. DUNDULIS
VYdVTOVJUl tK OBttDMAtf 

4197 Archer Avetioe
Ofiso VaL: if 0—8:30 P. If

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ree. 60M Se. Talman 
Rea Tel •BMZU 0617 
Office feL Hfitoock 4348

DR. J. J. SIMONAITIS
OmTSjAA IR OKHttteGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia aositanu.
2423 W«t Marąuette Rd.

DR. STRKDL'K
PhYŠKKAN AND STOMOM 

4045 So. Athfamd Avenae
OFISO VALAKUOS:

Mno Z iki 4 tr nno 6 iki 8 vai. vok. 
Nedėliomia pagal sutarti.

Office UL TARds 4737 
Rmoų tet ridepect ItOt
TeL Tara Mi.
Ren: KSRncMd 5107.

DR. A. i. BERTASH
GYDYTOJA# IR CBOtORGAA

OfiSb vnL» m* 1-3) nne •^O-0:3b 
7!iA We«t Street

Kas bus Ištvermingas Iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22)

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. WestefU Ate.

Ciricagn, Ūl.
OFISO VALANDOS:

Nuo 0:00 ryto iki 12:00 pietų: 
filio 2:00 fti 3:00 Vfif. pfi piet tf 

nuo 0:30 iki 0:00 Vai. Vakar*.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tet OAflal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS JO CHIRURGĄ® 

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir t, »

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomla Are.

TeL RBfnMlc 7060

Tet YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
art* 47*1 Gtreet

< »ek: aue K vai. ryto iki 8 vai. ve*
Seredoj pagal sutarti, 

telefonas: HEMIock 5849

DR. PEIER T. BRAZIS
tflVlJtCMAG Ut CHlfiCRGAB 

6760 AG. WesMra Am
01.1150 VALANDOS.

< upiai nuo 1 ik* 3 vak Vak 7 iki *
NedėHans* pe<ai auMrt»

Telefonas CANaI 4796

(IK. ftlttfj. (SAKUOS
G*nxxwsAS *J* taiAaOnttaA 

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

ir pagal sutart}.
Sekmadiesiai8 taipgi pagal sutarty

Ree. tdMfoned SĖftdy 0434, 

feL Cicero 1484

DR. S. R. PAUITSIS
GYD 2 TOJA£ IR CMIKVRGAS 

Kamp. tdto» gat. r 4yth Ct
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 IU 9 vakare, 
rr pegai sutart).

Res. 1626 bo. dOttt Avenue 
Tek Cicero 1484

Tek OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2166 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nfio 7 iki 8:30 vak vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. IVeotefit Avė. 

Tek CANaI 7171 
Nuo b vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tek ............... VlRginia 1888

DR. AL. RACKUS
UkDkktMAa tie cuimcmgAa

1853 Hest 35th Street 
UGON1US PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8 HM) vai 
trečiad. ir Sekmad. tik fluAitarin*

OR. CMARLES SE6AL
ttlDfftMA* Ut VIUAUKujo

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tfoe tume;

feL lilDtfa; 2tto Chicago. U*
OFISO VALANDOS:

Noo 10 iki 12 vai ryte, oue 2 iB 4 
vai. popiet u noo 7 iki a:Ju vak vak

Sekmad. nuo IU iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
T«L YARda (Mt 

Hdk. tek nrtrt 8000
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia Aae 10 dk 12 vdk Aeaą

■ i .H i ■ > kiRi.-i m 8 -
TELEFONAI:
OCfiee — HRMhMlI 5534

TR. CANAI 0267
Rea. tel.: PROipect 6669

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 90. Halsted SffCčt
Reoidenoja: 6600 So. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 v. fyto iki 3 pOpiei 

• iki o var. vakata

Tcl.i HEMLOCK 200L

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

656M So. VVestera Avė.
OFiee PAftANDoe:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.; trečludleuiais nuo t:00

vak ryto Iki vąk piety,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2600 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Taipgi pagal autartį.
Ofiao fetofema FBOepMt 6787 
Namu telefonas VIR«inia 8421

geacy o. eadl MU>way 0001 
— HEMIock 1«A

DR. ALBERT J. VALIBUS
rHkSM;(AN AND SURGEON

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

2408 W«dt 03M Mraet

Rez. Tel. LAFayette 0004 Ofiao tf Hes. TeL: LAFayette 7028

■LRVJSffDR-NAIKft,s
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Jeigu Neatsiliepia —

Šauk KEDtle 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ori 4 ir flufi 6 fld 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

NaddUošda Pagal Susitarimą

PHYSICIAN dnd SURGEON 

3343 Pk>. Halsted Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, lakirlant Sekmadienius — 
nno 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 1 Iki

S:24 vai. vakarais. 
Sekmadieniais pagal suHltarlma-

SKAITYKUS “DRAUGI"



LENKŲ-RUSU "DRAUGINGUMO" UŽKULISIAI
Rašo adv. K. R. Jurgėia

Labai įdomų biuletenį iš 
leido Pulaskio Fondas Va
šingtone. Vienas lenkų laik
raštis tam straipsniui davė 
antgalvį “Didžiausias Ame
rikos Polonijos Išbandymas’ 
ir pagalbinius antgalvius: 
Litvinovas veikia; už ką 
Rusija turi dėkoti Lenkijai; 
žodžiai ir veiksmai; Stali
nas “keičia frontą”; Nuo
taikų pakitėjimas Anglijo
je; Reikšmingas Rusijos at
sakymas; Atlanto pareiški
mas skelbia ką kita; Nau
jas Llyod George Lenkijos 
reikalais; Kas smogs į Ber
lyną; Kame slepiasi Stalino 
nenuoširdumas?; Raudonoji 
prošvaistė. Amerikos lenkai 
raginami susirūpinti diplo
matinio pobūdžio akcija, 
“kadangi jau dabar, nelau
kiant taikos derybų, Rusija 
pareikalavo iš Anglijos ir 
Amerikos laiduoti busimą
sias sienas Europoje.”

Iš straipsnio išeina, kad 
Lenkijos sienų reikalas jau 
dabar atsidūrė Baltuose Rū
muose, kame Litvinovas as
meniškai derasi, o jam tal
kininkauja Amerikos rusų 
ir ukrainiečių spauda. Gen. 
Sikorskis kaip tik tuo rei
kalu lankėsi Amerikoje.

Rašoma, kad Stalinas per
nai rudenį buvo be vilties 
atsispirti prieš nacius. Sos
tinė iškelta Samaron. Nusi
minė ir Cripps, kuris, pa
siremdamas bolševikų lai
mėjimais, kūrė sau karierą. 
Sąjungininkų pagalba nepa
siekdavo. Rusų ūpas smuko. 
1941 m. liepos 30 d. rusų- 
lenkų sutartis visai nebuvo 
vidaus propagandai naudo
jama.

Tuomet Cripps sugalvojo, 
kad turi atvykti pate Si
korskis, kuris ištiestų tai
kos ranką ir prabiltų į Rau
doną Armiją. Edenas grei
tai pasigavo sumanymą. Si
korskis leidosi pavojingon 
kelionėn. Cripps pasirūpino

deklaracijos paruošimu ir 
Stalino-Sikorskio gruodžio 4 
d. deklaracija tapo Rusijai 
iškilminga šventė. Rusų ra
dijo prapliupo: “Lenkai su 
mumis, Sikorskis atvyko! 
Pagreitinkime dideles lenkų 
kariuomenės parengimą 
mums talkon!” Stalinas ir 
Sikorskis prabilo apie “di
delę ir stiprią Lenkiją”. 
Bet —

Padėčiai fronte pakitėjus, 
pasikeitė Stalinas. Parūpo 
bolševikiškas “Drang nach 
Weaten”. Stalinas dar vi
siems žadėjo viską, kad tik 
gavus daugiau pagalbos. Bet 
tas buvo pernai, *ne šiemet.

Kai dėl veiksmų rytuose 
liovėsi oriniai puolimai An
glijoje, anglai nudžiugo ir 
linko eiti ant didžiausių 
kompromisų, kad tik rusai 
kovotų toliau. Bet rusai ko
voja grynai už savo intere
sus: jiems rūpi “pasaulinę 
revoliuciją” ginklu primes
ti. Pirmas pakitėjimo ženk
las buvo š. m. sausio pra
džioje paskelbta Molotovo 
nota apie vokiečių žiauru
mus “Sovietų Sąjungos že
mėse”, tarp kitko Lvove ir 
kitur. Antras incidentas — 
Galicijos lenkams atimta 
lenkiški pasai: girdi, tai 
Sovietų piliečiai. Galop, am
basadorius Kot sausio 9 d. 
įteikė rusams notą, prašy
damas išaiškinti tą Moloto
vo kalbos dalį, kame kalba
ma apie ‘‘Lvovo miesto so
vietiškus gyventojus”.

Sausio 17 d. gauta rusų 
atsakymas, — pasiskaityki- 
me visi:

“Ryšy su asmenine Len
kijos Respublikos Amba
sadoriaus Stanislovo Ko
to š. m. sausio 9-tos die
nos nota, Narkomindiel 
(Užsienių Reikalų Liau
dies Komisariatas) turi 
garbės SSSR vyriausybės 
pavedamas pranešti Len-

kijos Respublikos amba 
sadai sekamai:

“Narkomindiel skaito 
nepamatuotu Le n k i j o s 
Resp. ambasados pareiš 
kimą tiek aukščiau minė
toje notoje, kaip ir kai 
kuriuose kituose doku
mentuose, kame miestai 
Lvovas, Brasta, Stanisla- 
vovas ir kiti, esantieji 
Ukrainos SSR ir Baltgu
dijos SSR teritorijose, ku 
rios įeina SSSR sudėtin, 
įskaitomi kaipo vietovės, 
neva esančios ‘Lenkijos 
Respublikos žemėje’.I

“Neskaitydamas galimu 
pradėti diskusijas apie 
istorinius ir teisinius pa
matavimus valsty b i n e i 
priklausomybei Lvovo 
miesto ar bet kokio kito 
miesto, esančio Ukrainos 
SSR ir Baltgudijos SSR 
teritorijoje, Narkomindie- 
l’s skaito savo pareiga 
pranešti Lenkijos Respub
likos Ambasadai, kad a- 
teity jis negalėsiąs prii
minėti svarstymui L. R. 
Ambasados notas, turin
čias tokios rūšies pareiš
kimus.”
Iš visa ko matyti, kad vie

ONA RIMKIENE
(po tėvais Zebeliutė)

MirS bal. 13 d.. 1942 m.,
1:00 vai. ryto, sulaukus 62 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Tauragės 
miestelio. Amerikoje išgyveno 
35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Mykolų: dukterį Onų; 
augintinę Aldonų, ir datfg ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
12258 S. Green St., telefonas 
COMmodore 4606.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
bal. 16 d. Iš naujų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčių,. ku
rioje įvyks gedutingoM pamal
dos už velionės sielų. Po pų- 
maidų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines. ... ; -

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

Nuliūdę: Vyras. Dnktė, Au
gintinė ir Giminės.

tuvių 
,1. YZolp. tel. YARds 0781.

• *• v- .-v

A

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.

-
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma viri 50 m. ton pa&oa 
Ieimynon rankoael

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additlonal Gost.

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 LtthnantM 

MODERNI Ilvidln* PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 1ki9v. vak.; Mtad. ir Sekm. 91ki6vaL

naip RoOsevett ir Churchill 
supranta Atlanto čarterį, — 
gi kitaip ministeriai Eden 
ir Cripps šnekasi su Stali 
nu. Londono Times kovo 7 
d. laidoje įrodinėjo, kad Ru 
sijai grąžinus 1941 m. bir
želio mėn. sienas, tas ne
prieštarautų Europos sau
gumui; kokį norėjo laiduoti 
Atlanto Deklaracijos auto
riai : “Saugumas Europoje 
nepasiekiamas, jei pati Ru
sija nesijaus saugi”. Taip 
rašo Times, užmiršdamas, 
kad 15 Rusijos “respubli
kų” nuo amžių kovoja, kad 
atsipalaidoti nuo Rusijos. 
“Rusija turi 20 mil. ukrai
niečių, 7 mil. kazokų, 3 mil. 
totorių, 3 mil. baškirų, 2 
mil. mordviečių, 1 mil. ču- 
vašų, 1 mil. Krymo totorių, 
800,000 buriat-mongolų, 1 
mil. kirgyzų, 500,000 kara- 
kalpakų, 300,000 kareliečių, 
400,000 jakutų; be to dar 
armėnų, gruzinų ir t.t. — 
Visi šaukiasi į pasaulio de
mokratijas, kad juos išlais
vintų iš sovietiškos pries
paudos”.

Cripps (greičiausiai su E- 
deno žinia) parašė kelis 
straipsnius kovo 9 d. “Life’-, 
be to į Londono “Daih

Mail”, kame drąsfiai siūlo 
pripažinti Rusijai Baltijos 
valstybes. “Ligšioliniai ru
sų laimėjimai Crippsui vir
to sparnuotu žirgu, ant ku
rio be sunkumo įjojo kaipo 
Churchilliaus pavaduoto
jas”. Girdi, “kad apsaugo
jus tris ar keturis sovietiš
kus fabrikus Leningrade, 
reikia atimti trijų ar ketu
rių Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę. Tikrai ne
būtas dalykas. O jukgi Sta
linas pastaraisiais dviem 
metais tiek daug fabrikų 
iškėlė už Uralo, kad ir šiuos 
keturis iškelti jam būtų ly
giai lengva”.

Stalinas savo kalboje va
sario 23 d. pareiškė, kad 
Rusija nekovoja prieš vo
kiečių tautą. “Raudonoji 
Armija neturi tokių idio
tiškų tikslų.. Raud. Armijos 
užduotis yra išvyti vokiš
kus užpuolikus iš mūsų kraš 
to ir išlaisvinti iš vokiečių 
rankų sovietišką žemę.” 
Taigi, Stalino tikslas tėra 
išvyt vokiečius iš sovietijos. 
Bet Cripps, kuris dažnai su 
Stalinu kalbėjosi, savo 
straipsniuose kitaip skelbia: 
“Stalino planas (kaip tik 
Stalino) yra visiškai ir pa

matiniai nugalėti nacizmą, 
todėl rusų armijos keliaus 
per Europą taip toli, kiek 
reikalaus tos užduoties at 
likimas. Vyriausias taikinys 
bus Berlynas. Ten priešas 
bus galutinai sutriuškintas.” 

(Bus daugiau)

GIVE LIVER BILE 
FLOW A BOOST-
Snop oul of Siek Heodaches, to-called Bilious- 
ne«», Poor Dtgeition with that half siek, sour 
feelino—aet a bottle of Kruschen Salti tonight. 
Take half o teaipoonful in a alau of water 
(hot or cold) half an hour before b r eaMalt, 
and keep it up for 30 dayi. No* you'll k no* 
what it it to gef up feeling fit and reody for a 
reol doy’t work. Try Kruichen for the ne«t 30 
dayi ond tee what it meant to you when Bile 
Flo*i Freely. Sotiifaction guaranteed or money 
refunded. Ali druggiits.

C L A S S I F I E D

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI

TOOL MAKERS
Tik A-l vyrai lai aUi.šankia 

48 valandos { .savaitę — 0 dienos.
Nuo 4 vai. popiet iki 12 vidurnakti 
ir nuo 12 vai. vidurnakti iki 8 vai. 
ryto shiftai. 10<%> bonus ir laikas ir 
pusė mokama už su virš 40 vai. Gera 
mokestis Ir geros darbo sąlygos. De
fense darbai. Neatsišaukite, jei da
bar dirbate prie Defense darbų.

Signode Steel Strapping
2600 N. VVESTERN AVĖ.

LATHF HANDS — 3 
Pirmos klasės; 8 iki 10 metų paty
rimo reikalinga. Kitokie neataišau- 
kite. Pastovūs darbai. • Mokame ir 
•‘■overtime”.

6300 NOHTHWEST HIGHWAY

TOOL MAKERS
PILNAI PATYRĘ PRIE “JIG” 

IR “FIXTURE” DARBU.
Turi turėti atsakomingų rekordų at
liktų pasekmingų darbų. Liudiji
mai pilietybės yra būtinai reikalin
ga.
FOOTR BROS. OKAR & MACIUKU CORP. 

4545 So. Westem Avenue

A.
EMILIA ZIMONTIENĖ 

3 (po tėvais Bulvidaitė)
Mirė bal. 12 d., 1942 m., 10 vai. ryto, sulaukus 

40 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kve- 

dernos parap. ir miestelio. Amerikoj išgyveno 21 m.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą James; sūnų 

Alex; dukterį Florence; dėdę Aleksandrą Dulcis ir 
jo šeimą; tetą Gečienę ir jos šeimą, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas naanuose: 2300 S. Leavitt St, 
tel. CANal 1430. Laidotuvės įvyks ketvirtad., bal. 
16 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų par bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Dėdė, Teta, Giminės.
Laid. Direkt. J. Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4M5-n SOUTH HERMITAGR AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LA Fa y et te 0727

OPERATERKOS, siūti skalbiamas 
dreves. Turi būti patyrusios. Pasto
vūs darbai, gera užmokestis. Atsi
šaukite ant 5-to aukšto.

KALYTY FROCK CO.
206 So. Market Street

OPERATERKOS — prie “single 
needie" mašinų siūti moterų skalbia
mas dresea Atsišaukite ant 4-to 
aukšto.

MODEL GARAI ENT CO.
231 So. Green Street

OPERATERKOS
SINGLE NEEDLE, PINKERS. B8JT- 
TON ir BUTTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabu
žiu®. Nuolatinis darbas ptr ištisus 
metus. Kreipkitės prie:

3021 NO. PVLASKI ROAD

FOUNTAJN MERGINOS — su ar 
be patyrimo: nuolatiniai, pilno laikOį 
gera pradinė užmokestis, proga įst- 
dlrbti aukštyn. — M R. STEPHAN.

LIGGETT DRVG STORES 
150 No. State St. (prie Raiulolph) 
Nuo 9 iki 11-tos valandos rytais.

VEITERKOS
Inbal geri darbai — turi būti pa- 
tyrusioa

TSBELL’S RESTAURANT 
•40 No. Rusli Street

“SLIP-COVER” KIRPĖJOS-J AI 
PATYRUSIOS MOTERYS ar VYRAI
Gražaus asmeniško būdo. švarumas 
darbe ir atvaizdoje kuoreikalingiau- 
sia. Pastovūs darbai.
Kreipkitės į Employment ofisų ant 
3-čio aukšto.
MARSHALL FIELD and CO.

Automatic Serew Marti Ine 
Setup Vyrai

Prie BR0WN & SHARPE mašinų. 
Seniai įsisteigęs išdlrbėjas dabar už
siėmęs su Defense darbuis. Aukš
čiausia užmokestis. Dienomis ar nak
timis darbas. Bonus mokama nak- 
tiniems darbininkams. Pašaukite: 
SEELEY 7485. šeštadienį ar sekma
dienį. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakare.

VYRAI DIRBTUVES DARBAMS
Vyrai, amžiaus tarp 28 ir 4 0 metų: 
maž-kiek patyrimo dirbtuvėje pro
dukcijos ar operavitni. reikalingi. 
"Maintainence” ar "machine shop” 
vyrai nereikalaujami. 8 valandos. 5 
dienų savaitinė persiniainvmo fehiftų 
tvarka. Apiikantai priimami iki 10 
vai. rytais, išskiriant šeštadieniais.

THE VISK'NG CORP.
8733 W. 8-.th Street

HELP WANTED — MOTERYS

10 OPERATERKŲ TUO J AUS 
Prie “single needie” mašinų. Turi 
būti patyrusios. Geriausia užmpkestis 
ir geros darbo sąlygos. Atsikreipkite 
prie Misa Durfee ant 3-čio aukšto 
iš priešakio.

1725 W. NORTH AVENUE

OPERATERKOS — prie "single nee
die” mašinų. Patyrusios siūti “jack- 
ets” ir panašius drabužius. Union ša
pa.
EUGENE USOW, 1315 W. Congress

OPERATERKOS 
Didelė skalbiamų dresių dirbtuvė 
reikalauja patyrusių OPERATERKŲ 
prie "power” ir "single needie” ma
šinų.

TAHIN - PICKER & CO.
4110 Wcst Belmont

"SINGLE NEEDLE" OPERATER
KOS — patyrusios dirbtuvėse siuvi
me "slacks. skirta ir jackets”. Aukš
čiausia "piece-work" užmokestis ir 
bonus. Pastovūs darbai.

1219 W. VAN BUREN 
(7th Floor)

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAVV
FILING VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Froe Catalogne” 
kainavimo surašo.

Prisiųskite piūklus paštu "parcei 
post.”

28 NO. LOOMI8 STREET 
TEL. MONroe 1397

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

FOUNTAJN MERGINOS
Pastovius vietos jūsų apielinkėse. 
Patyrusios pageidaujamos, bet pa
tyrimas ne būtinai reikalinga. Gera 
pradedamoji alga, su proga įsidir- 
bimo. Uniformos duodamos ir iš
plaunamos. Atsišaukite į artimlau- 
slųjj antrašų.

IVALGREEN DR.UG STORES 
1500 Morse Avė. 5973 W. Madison 
1958 Irvlng Pk. 7901 8. Halsted 
31 E. Adams 6300 Cottage Orove

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI 
40 valandų į savaitę: pastovūs dar
bai; gera užmokeitis.

TUCKER -*IX)WENTHAL 
5 So. AValm.'.li Avenue

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

Jei tavęs visi neapkenčia, 
tavo paties kaltė.

Saliamonas

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Radk> Programas — 19:99 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
U Stoties WHIP (1630). «u P. ftalUailern.

NARIAI-"CHICAGOS IK CIOEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ĄSOTI AfTJOR

LACHAVVITZ IR SCNAI
2814 VVest 28rd Place 

Tel. CANal 2515

42-44 Eant 108th Street
Tel. PULlman 1270

P J. RIDIKAS
8854 South Halnted Ttreet

Skyrlnn: 710 Went IRth Street 
Visi telefonai: YARds 1419

J. LIULEVIČIUS 
4848 South Callfornia Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
IRIA Weet 4flth Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

(812 South Wentern Avenue
Tel. GROvehiU 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
8819 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULlman ft«61

ANTANAS M. PHILLIPf 
8807 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raitų 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 terpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin no- 
aedamos.

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

Naciu planai tietavai pražudyti
Pirmadienio laidoj Chicago Daily Tribūne įdėjo sa

vo korespondento Donald Day pranešimą iš Stockhol
mo tokia antrašte: “NaziB dash Lith hope of future 
free country". Kita antrašte pasako, kad Berlynas su 
lietuviais taip elgsis, kaip elgiasi su lenkais. Iš to rei
kia suprasti1, kad elgsis žiauriai, kad- persekios visokį 
Lietuvos veikimą.

Vienas Berlyno politikas padaręs pareiškimą, kad 
“buvusioji1 Lietuvos respublika politiniu ir ekonominiu 
atžvilgiu taip artimai yra surišta su Rytų Prūsija, 
kad ji turi daugiau vokiškos ateities, negu Latvija ir 
Estija.’’

Tuo pačiu kartu pranešama, kad gegužės 27 d. na
ciai duosią progos balsuoti, kad tapti Vokietijos pilie
čiais. Tokia proga “Lenkų Koridoriaus” žmonėms bu
vusi duota. Kas nepasirašė, kaip Vokietijos pilietis, 
tas turėjo iš to krašto išvažiuoti, o jo vietą užėmė vo
kietis. 4

Suvalkų, sritis, Stalino-flitlerio susitarimu 1939 m. 
jau esanti surišta su Rytų Prūsija. Dabar jau visas 
kraštas, visa Lietuva tokio likimo laukianti.

Donald Day pranešimas meta daugiau šviesos į tą 
klausimą, kodėl Lietuvoje prieš keletą dienų įvyko su- 

/ kilimai, kuriuose sužeistas Lietuvos metropolitas arkiv. 
Juozapas Skvireckas ir vienas jo palydovas kunigas
nužudytas.

Lietuvos žmonės visą laiką priešinosi nacių okupa
cijai. Bet kai pajuto, jog Berlynas prievarta, su poli
cinėmis priemonėmis, prieš jų norą ir valią siekia su
jungti Lietuvą su Vokietija, griežčiausiu būdu pasi
priešino: Ir, reikia manyti, kad tas pasipriešinimas kas
dien didės.

Sis nacių planas versti Lietuvos žmones priimti Vo
kietijos pilietybę, yra visai panašus bolševikų “rinki
mams” 1940 m. liepos mėn. Kaip bolševikai prievarta 
vertė Lietuvos žmones “balsuoti” ir tuo pačiu "pasi
sakyti” už susijungimą su Sovietų Rusija, taip dabar 
vokiečiai naciai tokio pat teroro keliu siekia savo ne
žmoniškai biaurių tikslų. Kaip Sovietų RUsija dešim
timis tūkstančių žmonių išvežė iš Lietuvos vien tik 
dėl to, kad jie buvo lietuviai ir kad- į jų, vietas apgy
vendinti iš Rusijos atgabentus rusus ar kitus kokius 
aziatus, taip lygiai dabar planuoja elgtis naciai. Ga
lima laukti, kad ir vokiečiai masėmis žmonių veš iš 
Lietuvos Vokietijon, O’ į jų vietas gabens vokiečius iš 
Vokietijos.

Tai yra pikti planai ne tik Lietuvos valstybę visai 
palaidoti, bet lietuvių tautą išnaikinti. Tai yra pik
ta; žiaurių nefenomSta. *

Tačiau mes esame giliausiai įsitikinę, kad taip, kaip 
Sovietų Rusija nesuspėjo išnaikinti Lietuvoje lietuvių 
— pati buvo užpulta ir turėjo iš Lietuvos pasitraukti, 
taip lygiai bus ir su -antrais okupantais naciais. Ir jie 
iš Lietuvos turės bėgti. Abejonių dėl to nėra ir negali 
būti. Tai mes žinome, bet žino ir užjūrio broliai. Dėl 
tto jie prieš okupantus sukyla, kiek jų sunkios sąlygos 
lbidžia, prieš juos kovoja, kad tik greičiau ateitų išsi
laisvinimo valanda.

Donald Day pranešimas apie vokiečių planus Lietu
voje lietuviams nėra naujiena. Kartą vokietiys įkėlė 
koją Lietuvos žemėn, visi žinom, kad geruoju*jis iš 
♦ten nepasitrauks. Jei turės galės, jis viską užgrobs. Jis 
skriaudė lietuvius per dešimts mėnesių. Dabar jau ir 
visai nori juos išnaikinti, Anuo kartu tfumpai mes 
rašėme, kad vokiečiai niekuomet nėra buvę Lietuvai 
palankūs, prietelingi. Per daugelį amžių jie stengėsi 
lietuvius išnaudoti ir, pagaliau, visai pasiglemžti.

Bet, kaip jau ne* vieną kartą pirmiau, taip ir dabar 
nepavyks vokiečiams Lietuvą praryti. Lietuviai tiki į 
demokratijų pergalę ir į greitą pergalę. Toji pergalė

privers vokiečius iš Lietuvos išsinešdinti. Laikantis 
Atlanto Carterio dėsnių, Jungtinių Tautų nustatytų 
karo tikslų ir Prezidento Roosevelto pareiškimų, mes 
pilniausiai pasitikime, kad ir Lietuvai jokiu būdu ne
bus padaryta išimčių, kad ir ji bus atstatyta, laisva ir 
nepriklausoma valstybe.

Vyskupai gina žmonių teises
Vokietijos naciai tikriausiai žino, kad jų planams 

Lietuvoje labiausiai priešinasi katalikai. Jie priešina
si ne vien tik dėl to, kad naciai nori tautą išnaikinti, 
nori atimti visus galimumus išeiti į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą, bet ir dėl to, kad jie, naciai, ka
talikybę siekia sunaikinti ir nacišką pagonizmą perša.

Tais tai sumetimais naciai pirmiausiai imasi žygių 
prieš Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadus. Jie arešta
vo Vilniaus arkivyskupą, skaudžiai sužeidė Kauno ar
kivyskupą Juozapą Skvirecką ir vieną kunigą nužudė.

Lietuvos vyskupai, kaip jau keliais atvejais esame 
gavę žinių, griežčiausiu būdu gina žmonių teises. Jie 
gina ne tik lietuvių katalikų teises, bet ir mažumų. 
Visai dar neseniai buvo pranešta, kad garbingasis Lie
tuvos metropolitas labai energingai gynė nacių perse- 
kiojamus žydus. Tuo būdu jis gina ir lietuvių ir ne
lietuvių, ir katalikų ir nekatalikų teises. Tai, žinoma, 
naciams nepatiko ir dėl to, galimas dalykas, kad jie 
norėjo “per klaidą” -arkiv. Skvirecką nužudyti.

Katalikai ir jų vadai vyskupai visuose Hitlerio oku- 
kuotuose kraštuose drąsiai kovoja dėl savo teisių. Gin
dami žmonių šventas teises vyskupai nebijo nei skau
džiausių nacių persekiojimų, nebijo nei mirties. Tokiu 
pat būdu; dar griežčiau, kovoja prieš nacius ir Lietu
vos vyskupai. Tad, didelė jiems garbė!

Šiandien balsuojame

Šiandien visi piliečiai einame atlikti labai svarbią 
pareigą — balsuoti. Šią pilietinę pareigą atliekame tik
rai džiaugsmingai. Mes skaitomės laimingi, kad esame 
tokio krašto piliečiais, kuriems nėra ir nebus atimtos 
teisės reikšti savo norą ir valią krašto reikalų tvar
kyme, rinkti į įvairias valdžios vietas tokius žmones, 
kurie mūsų manymu yra tinkamiausi. Tų teisių seniai 
jau nebeturi totalitarinių valstybių gyventojai. Jie yra 
diktatūrų vergai. Jiems nevalia ne tik balsuoti, bet 
nevalia nė žodžio pasakyti dėl krašto tvarkos, nevalia 
net savo likimu rūpintis.

Eidami balsuoti, besidžiaugdami ir besididžiuodami 
turimomis teisėmis ir privilegijomis, neužmirškime, kad 
mes esame žūtbūtiniame kare su Europos ir Azijos 
diktatūronfls, kuriosr siekia Jungtinių Valstybių 
žmonėms atimti pilietines teises ir nacizmo arba ki
tokio izmo vergais paversti, sugriaunant esamą de
mokratinę santvarką.

Dėl to, šiandien balsuodami už vienos ar kitos par
tijos kandidatą, pasisakome taip pat, kad mes griež
čiausiu būdu stovime už demokratinę santvarką ir 
kad ją ginsime iki savo paskutitiio*kraujo lašo, jei tik 
krašto ir jo santvarkos gynimas to iš mūsų pareika
laus. Juk gerai žinom, kad jei mes čia turime teises ir 
privilegijas, taip pat turime ir pareigas. Esame tikri, 
kad lietuviai piliečiai tas pareigas ir šiandien ir visuo
met atliks visu šimtu nuošimčių.

Kataliku spaudus patenkamas
Brooklyno vyskupijos laikraštis “The Tablet” ba

landžio 4 d. įdėjo platų aprašymą apie Amerikos lietu
vių pastangas išlaisvinti Lietuvą iš okupacijos. Apra
šymas Lietuvai labai palankus. Praėjusią savaitę, kaip 
jau rašėm, žurnalas “America” įdėjo puikų straipsnį* 
apie Lietuvos reikalus.

Tikrai yra džiugu, kad Amerikos katalikų spauda 
rodo Lietuvai tiek daug palankumo. Tai yra labai svar
bu.

Nmim KiHfda*uuuju miryiJUi
Šiomis dienomis pasirodė nauja anglų kalba knygą 

apie Lietuvą. Ją leidžia Columbia universitetas New 
Yorke. Knygos vardhs — “The Eoonomic Roconstruc- 
tion of Lithuania after 1913”. Knygos autorius yra 
A. Simutis, Lietuvos generalinio konsulo New Yorke 
atašė.

Knyga parašyta moksliškai ir turi 148 puslapių. At
spausdinta gražiai. Uždėti tvirti viršeliai. Kaina $1.50. 
Toji knyga verta patiems įsigyti ir kuoplačiausiai pa
skleisti kitataučių tarpe.

Tai va, tavorščiai, koįūe
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(“Draugas”, 1917 ra ba
landžio 14 d.)

Patrolluos Atlanto pakraš
čius...  Jungtinių Valstybių
laivynas, kaip susitarta su 
talkininkais, patroliuos vi
sus Atlanto pakraščius ir 
naikins vokiečių submari- 
nus.

•
.. Virš- milijonas kareivių.... 
Jungtinės Valstybės skubiai 
planuoja sumobilizuoti savo 
kariuomenei virš milijoną 
vyrų

•
Vokiečiai grąsina Danijai. 

Danija, matydama navojų, 
ėmė tartis su talkininkais 
ir dėl’ to vokiečiai jai rimtai 
pradėjo grąsinti.

Riaušės Vokietijoj... Kai 
kuriuose Vok.etijos miestuo 
se kelia riaušes badaujanti 
žmonės. Hamburge būvis 
baisus. Aix La Chapelle už
mušta 200 riaušininkų.

• •
Katalikai ir karas ... “Ka

talikai iš esmės karui yra 
priešingi. Bet jei aplinky
bės jį iššaukia, jei priešai 
kraštą užpuola, katalikai 
kaip vienas stoja ginti savo 
šalį, ištikimai pildo vyriau
sybės įsakymus ir rūpinasi 
jos ateitimi”.

Vokietija siūlo taiką Ru
sijai.... Iš Danijos ateina ži
nios;. kad Vokietijos vyriau
sybė siūlo Rusijai taikos są
lygas. Reikalauja, kad- Ru
sija skyrium, be savo talki
ninkų, taikintus.

•-
Rhoseveltos už privalomą 

kareiviavimą.... Pirmiau T*. 
Rooseveltas, buvusis prezi
dentas, priešinosi priversti
nam kareiviavimui. Dabar 
savo nuomonę pakeitė. Išro
do, kad priverstinas karei
viavimas bus įvestos.

Po svietą pasiiteiriiu
Kai pasižiūri į lietuviškų 

nezaliežninkų biznio vietas,, 
kurias jie vadina bažnyčio
mis, atsidusti iš- pačių kul
nų. Kad ir Čikagoj, Bridge
porte. Namas — baisu, pa
žiūrėti: kiauru stogu, be 
langų, jau gerokai pakry
pęs — tikra pe.ėdų ir žiur
kių karalystė. O piieš kiek 
laiko Čia nezattežninkar-jon- 
vaikiai pamaldas laikė; natr 
jus kvailiukams lietuviams 
kunigus šventino ir galiūną 
turėjo: Didysis altorius sy
kiu buvo ir baras, tik reikė
jo apsukti. Po pamaldų pats 
nezaiiežpinkų primatas al
torių apsukdavo ir pasidė
davo sveiks, dėkui balšffvi1- 
kai, papratsai, keikia poli
cija, kuri esanti buožų iš- 
mislas darbininkų gaivoms 
skaldyti. Nemažau keikia 
ją ir nezaliežninkai-Jbnvai1- 
Itiai už tai, kad pareikalavo’; 
jei po pamaldų nori čia pat 
bažnyčioj išsigerti, turi bū- 
ti pakabintas steito ir mies
to laisnis, kurio nezaliežnin
kų primatai neturėjo. Taip 
ir iširo visas biznis;’ para*- 
pijonai iškriko, o primatai, 
prisiglaudę prie kitų, vaikš
to po saiiunus rinkdami’ 
skelbimus savo leidžiamoms 
maldaknygėms.

Bet seniau, tavorščiai, ne 
zaliežninkams buvo kitokia 
gadynė. Kaa kuriose vietose 
jiems gyvenimas ėjo* kaip 
dūmai iš pypkės, štai; 1917'' 
metais Skraatuose buvo atefc 
dhręs nezaliežninkystės bis- 
nį Mickus. Besisukinėdamas 
tarp lietuvių užtiko lengva
būdę Piličauskų šeimą, kuri, 
prikalbinta Mickaus nutarė 
aavo sūnų į nezaliežninkų 
kunigus. Išmokyti ir įšven
tinti apsiėmė pats Mickus.

Ui tą darbą- tėvai jom davė 
$1,800:00-

“Mano- sūnelis tuojau? pra
dėjo prie mišių tarnauti, — 
pasakojo1 PiUčaualttraė. 
“Įtaisiau- jam ilgą abitą, 
kamšą su- raudonu* kaspinu 
ir žiūrėdavau į savo- xrtfcn> 
turtį, kaip* į ptkčeriuką 
Paskui dar nupirkau kieti*. 
ką gražią monstranciją iv 
kitokių dalykų* už kuriuos 
užmokėjau- SMtyOO'’.

Kuomet, po kurib ftriko; 
PiiČauskienė pamatė,, kadi 
jos pikčsriukaa (hwikos4> 

ViS toks pat, pradėjo- a6ejt> 
ti apie- išmokinimą ir igttat- 
dimą į kunigus ir naQo- $ug 
Mickų pasiteirauti) tteh su> 
tvarkyti) duotus jaus 
00, tai pikčeriuko mokyto
jas iš visos sylete užtikrinęs;, 
kad vaikas tikrai' busi kuai> 
gas, o* kaa liečia pinigas;, 
tai- išdavęs- raštelįknotą. Bt- 
kuomet Mickus- susibraukut 
tijęs išvažiavo iš SJferantą. 
Piličauskienė sužinojai, kast 
tara raštely-notoje buvo pap
rašyta, jog, “Nezattešninfaų 
parapija Piličauskiefitei* Sko
linga $ j*,400l00*

Tti va, tavorščiai; kokie* 
buvo čėbai lietuviškaems* jon* 
vaikiams1. Šiandie* — gryno- 
rių nėra, nėra ir tokio bia*' 
nioi Kiekvienas- praktikui 
jas katalikas* moka ateMrtt* 

grudhs nuo pelų: Atttritettų 
ir apsileidėlių kiti vadina 
arkliniais!, kurių tiaarpa jw> 
vaikiai' turėjo) gera gyvena
mą eilės suretėjo;- daugelis 

jų prasigėrę dttbar- SOlMtaUS 
už- pragyvenimą raibi Ufeaap 
liežrrinkta; kaip.- lMttttflki 
ciciiiatai; seniau; buvę gar
sūs; nyksta* ifr gyvenimo* Hfe* 
užilgo apie juos skaitysime 
tik pageltusiuose lapuose.

9u pavasariu karas labiau- pasireiškė keturiuose' kontinentuose ir trijuose vende 
nynuose. Antlnaciškas nusistatymas Norvegijoje (1). artėja prie viešo sukilimo; (2) 
britai- bombarduoja vokiečių dirbtuves; (3-1 misai* sulaikė vokiečių atMtes*; (<4T Britai 
nuskandino ašies reikmenų laivus ir (5) sustabdė ašies žygį. Egiptan;, (8). svarsto
mas Indijos klausimas; (7) žuvo trys Anglijos karo laivai;* (8) japonai vis dar laimi; 
(9). Wainwright bando išlaikyti Corregidor ir (IU) bombanešiai sunaikino japonų a- 
viacijoa pajėgas.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Majoras Kelly 
Šaltimiero šurum 
burum vakare
Pasakė reikšmingą kalbą 

apie eivilfų apsaugą

Praeitą sekmadienį Ash
land Blvd. auditorijon Paul 
Šaltimiero radio pastango
mis sutraukta tūkstančiai,
lietuvių, kad pamatyti jč> veikimo

rum. Besidairant po salę te
ko matyti daug žmonių, ku
rių niekad nematysi jokia
me kitame lietuvių vakare. 
Tad nors sykį metuose if 
jie turi progos* pasiklausyti 
lietuviškų dainų ir pamaty 
ti mūs jaunimo veikimą.

Koresp

Iš Šv. Vardo draugijos

suruoštą šurum-burum prog 
ramą (vodevilių).

Lydimas J. Mackevičiaus,

Tovtn of Lake. —~ Velykų 
dieną 9 tai. šv. Mišiose drau 
gija ėjo “m corpore” prie 

prezidento Standard Federal i st. Komunijos. Narių dta- 
Savfhgs and Loan Ass’n., | sinėj puotoj daiytavv tirš 
Chicago majoras Kelly at-, šimtas. Po tisam parapijos 
Vyko į auditoriją ir prieš svetainėj įvyko pusryčiai.

Sus-mas įvyko bai. 7 d. 
pafap. svetainėj. Narių su
sirinko labai skaitlingai. Be 
to, gauta daug naujų narių.

Daugiausia buvo kalbama

KUR AMERIKIEČIAI KOVOJA
9JR3MKM

PASKUTINIĄSIAS KOVAS

urauraa" Acme telepnotu.

Taip atrodo Bataano pusiasalis apsuptiems amerikiečiams Corregidor saloje, kuri yra per penkias 
nuo pusiasalio. Gilumoje matosi japonų bombų sugriauti kareivių barakai saloje.

Susirinkimai
VVest Side. — M-oterų Są- 

vyks šį vakarą balandžio 14 
gos 55 kp. susirinkimas J- 
d. NarėB prašomos būtinai 
lankyti kp. susirinkimus. 
Kuopos reikalai turi rūpėti 
visoms bendrai, taigi nepa
mirškit, svarbu būti vi
soms susirinkime.

Kp. Valdyba

Lietuvių Demokratų Klū
bas 15-to Wardo laikys mė- 

i nesinį susirinkimą balan
džio 16 d. Gimimo Panelės 
Šv. parap. salėj 7:30 vai. 

,vak. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Daug 
reikalų yra svarstymui.

Valdyba

programą pasakė kalbą apie 
civilių apsaugą. Į Chicago 
rajoną, kurio civilių apsau
gos viršininku yra pats ma
joras, įeina: šiaurėj Wauke- 
gan, pietuose Gary ir vaka
ruose Wheaton. Majoras su
sirinkusių lietuvių buvo ati
tiktas didelėm ovacijom.

Šurum-burum programa 
susidėjo net iš 29 numerų, 
tad jai išpildyti ėmė virš 
trejetą valandų. Kadangi 
daugeliui Vėliau atėjusių 
vietų nebuvo atsisėst ir ka
dangi ne visi numerai buvo 
įdomūs, dėlto šimtai žmo
nių nuobodž audami vaikš
čiojo takais, šnekučiavos, o 
prie baro visą laiką ūžė kaip 
bičių avily, ši auditoriją blo
ga tuo atžvilgiu, kad pasie
niais nieko negirdėti, jei

Iškilmės ir šautuvu 
salvės Bridgeporte

Būriais žmonės rinkosi 
bai. 12 d. prie Šv. Jurgio

lencija vyskupas priminė ką menų, daugiausia moterų, DafljctruAC 
reiškia vėliava, priminė rei-, lanko sveikatos skyrių. Dau S 
kalą būti ištikimais kraštui giau kaip 16,000 moterų mo U. S.
ir bendradarbiauti su vy- kosi slaugių pareigas.
riausybe.

Ekscelencija buvo bažny-apie rengiamą šokiu .aka- , v , , , , .
rą. Draugija šokius reftg8 bažnyčios, kur buvo laukia- {joje per Mišias ir vėliau

ma vysk. O Briert. Atvykęs I davė pats palaiminimąkas trečiadienį. Pirmas va-. 
karas įvyks bai. 15 d. pa-' 
rapijos svetainėj.

Nariai dabar plat’na ti- 
kiėtUs. Su tuo tikietų įėji-1 
mas salėn 34 centai, bet ti
kietai po 44 centus. Grieš 
Bill Kuelbs orkestras.

Pirm. P. Kelmitzs prane
šė, kad Town of Lake vy
rams, kurie tarnauja" Dėdės 
Šamo kariuomenėj, draugi
ja nupirko 17 “kartūnų” ci- 
garetų ir pasiuntė į stovyk
las.

Prašoma priduoti vardus
kalbama arba dainuojama » “trąšus tų kurie dar 
ne per garsiakalbį. O ka- nSr» FuMuoti, kad ir jiems
daugi kiekvienas scenos da- bftt’ P*8"”“ dOTam>- Prle 
lyvis nebuvo garsiakalbiu bažnyčios durų yra padėta

dėžė, if per parengimus pa
rapijos svetainėj tam tiks
lui renkamos aukos, ar ci- 
gAreftų dėžutes. Viskas bus 

ls visų vodevilio numerų pą8įų8ta Betėviams kafei- 
geriausia buvo “Juokingas ^įams.
šokis”, kurį. kaip tikri ar.-. Gegužės 10 d. Motinų Dis 
tįstai, atliko S. Molis su G.I motirtOftis pagerbti bus 
Brazaityte ir trys diktato- užprašyto* frv. Mišios. Na
riai: “Stalinas”, “Mūsoki- riai 8i8 pyje šv. Komunijos 
nis” ir “Hitleris” (Kava-I mati«ų Latėno, ja. BarapijOs 
Kaaskas, S. Molis ir J. Kai- kus pagaminti pusry-

aprūpintas, dėl to buvo gir
dėtis tik kai kurių kalbos 
ir dainos.

rys). Ypatingai pastarasis 
puikiai nudavė Calį Čapliną, 
kuris lošia Hitlerio rolę sa
vo pagarsėjusiam veikale 
“The Dictator”. Kiti prog 
ramos dalyviai buvo: J. Pe
rėdna,, F. Balsiūtė, A. Ka
imais, Irena Protas, Ruby 
Dera, L. Jagminas, I. Sir-

Raud. Kryžiui Chicagoje 
jaxr surukta $4,173,087.

Ekscelencija, asistuojant tė
vui J. Mačiulioniui ir kun. 
klebonui Linkui, pro gražiai 
išsirikiavusių mokyklos vai
kučių eiles, pasipuošusių vė
liavėlėmis, Ekscelencija nu
vyko pašventinti naujo, dai
laus kryžiaus prie bažny
čios. Pašventinęs vyskupus 
pagerbdamas kryžių pabu
čiavo. Toliau sekė šventini
mas vėliavų Amerikos, po
piežiaus ir Lietuvos. Prie jų 
buvo išsirikiavę legionieriai, 
dailiai uniformuoti Kolum
bo vyčiai ir gražus būrys 
Lietuvos Vyčių.

Pašventinus, visiems di
delį įspūdį padarė griaus
mingos legionierių salvės iš 
šautuvų.

Parapijiečiai dėkingi pre
latui M. L. Krušui už taip 
gražių iškilmių suorganiza
vimą. J.

Kits savaitė po 1,000 
kraujo aukotoju
Chicagoje kas savaitė apie

1,000 žmonių atsilanko ,
Raudonojo Kryžiaus įstai
gą, 61680 Michigan aVe., h 
aukoja kraują.

Raudonojo Kryžiaus paret ties WGES šiandie, antra- 
gūnai ir toliau prašo aukot; dienį 7 valandą vakare ii

RADIO
Dainuos Jonas Romanas, 

sesutės PraninskaitėB, daly
vaus “dėdė” Vaitekūnas,

kariuomenėj
Bridgeport. — li to War- 

do Lietuvių Demokratų Klu
bo susirinkimas įvyko bai. 
9 d. Lietuvių Auditorijos 
svetainėj.

Aptarus bėgančius orga
nizacijos reikalus, nutarta 
suregistruoti visus .11 to

Piršliai”, bus juokų, pra- Wardo lietuvius, kurie jau

inž. A. Stasiūlis, J. Tenzius 
ir V. Balanda.

Rinkimų reikalais inž. A 
Stasiūlis ir organizacijos 
pirm. B. Jakaitis pasakė ug
ningas kalbas.

Po susirinkimo klubo val
dyba pavaišino narius ir 
svečius alum.

Korespondentas

nešimų ir t.t. Peoples ben 
drovės leidžiamos progra
mos visuomet yra gerai pri
ruoštos ir išpildomos žymių 
talentų. Šios dienos progra
ma bus graži ir naud:nga. 
Patys klausykite ir primin 
kitę savo kaimynams, kaa 

užsistatytų radio ant sto

tarnauja Dėdei Šamui. Jų

Major McCudden, britų 
lakūnas praeitam pasauli
niam kare, ore paėmė į ne
laisvę vokiečių lėktuvą. Prie

tėvams bus surengtas vaka- - šas — lakūnas buvo pašau-
rėlis. Vakarėliui surengti iš
rinkta sekanti komisija.

tas ir priverstas skristi 
britų oro bazę.

I

F

kraują.
Cfiicagoje Raudonasis 

Kryžių smarkiai veikia. 
Apie 125,000 žmonių mokosi 
kaip suteikti pirmąją pagal

Grįžus į bažnyčią Eksce-1 bą. Daugiau kaip 20,000 as-

pasiklausytų. Rep. XXX

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

WHOLESALE
LIQUOK 
ĮSTAIGA

eiai motinoms ir nariams, 
Viai nariai prašomi atsives
ti savo brangias motinėles.. 
Vakare parapijos svetainėj Į 
bus gražus veikalas “The 
Mid West”. Veikalas vertas 
visiems pamatyti.

Šv, Vardo draugija gerai 
gyvuoja, turėdama gerą va-

DMAHb PMMSkhnM 
Nainiais, Importuota 

tr Litftuvftkų (lerlmų. 
Parduodame 

Tiktai Taveraanoa. 
Užsakymai I&Vetiojkmi

tautas, V. Lukas, A. Linkus,! kun, g Adominą, kuris 
A. Kairys, P. Dambrauskas, duoda gorų patarimų.
G. Saurytė, Nasturtų kvaf 
tetas, Bijūnėlių choras. Iš 
jų vieni buvo juokdariai, 
kiti; karalaičiai, kiti Refal- 
dai, Dėd£ Šamas, maryttų, 
laivyno, armijos, aviacijos 
atstovai ir kitokie, Jie dai
navo ir solo ir chore (siks- 
tete). Pats P. šaltimieras 
vaidino pasaulio rolę, o muz. 
J. Sauris buvo muzikos di
rektorius.

P. šaltimicrą reikia pa
girti už pastangas suren
giant metinius šorum-but

Narys

FRANK VIZGARD, Sav.

Iš\,'žiojame r« vt p Uhkago.

REMKITE 
ŠEN 4

LIETUVIU 
DRAUGĄ.

N. KANTEK, Slv.

MUTUAL L1QUOH CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOt LEVAH1) OOI4

IVULK STLilin
IRAg West ja* Street

2 .HOIURS SjtP
Ul.V .CIb PHi.ft RUKI 

K’WtSt roSSIBI K Wllt3l 

FNBSR LAFAVKtlK MM

♦I '-f-e* *

Jct susitaikysi nuo ginčų 
— nei vieno neįtikinsi. Nuo
monės kaip vinys: juo į jas 
muši, juo giliau lenda.

Jttveualas

Vai.: Iš Iki 4 Kasdien

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
5245-45 SO. CALIFORNIA AVE.

Tek REPubUc 1538—9

VERK Ii STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupvMt gpMMgdfrrj MedgAj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart a|h 
d raSMS JMfc tavmM dMMaas) atsargu* fondą visoj flltnots valstijoj

Duodam paskolasuž 4^ ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGi

JusttR MiukleVrieh, Pres. and Mgr.
I 4192 AROIR4I AVRNUK Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. g. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL 8AVOKM & LOAN INSURANCE CORP., Wa«h»i#tua, D.

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

4

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATŠI
LAI, KYTI f MCSŲ SPECIALI 
MPAKDAVIMA SERAACIV
MUZIKOS INSTRUMENTU 

N M M

Didelių Barabanų, mažų Baraba- 
nų, “ Tunable Toni Toma" pritAi- 
komi prie visokių Baiabaiių na
tų, greiti pėdini* I ‘Ty,obolū” kt 
"Cyhibbl Holders" kur tik reika
lingi, "Ki-Boy after beat i-o-dabe’ 
benarna ir orkeKt rotus, 'Prabos, 
Ciarinetai. SnjiH.phon«i. Trombo
nai "Standard” iftdb-bymjių, Smut- 
kos, Cellos, StrOnlnlal Būgai, Oui- 
tarM, Banjos, stonui, ir "nusea", 
‘‘mouth pioeos", ‘‘mote reeds”, ir 
muBlkos stovlklės. Pilnas paai- 
i-lnklmas renulkomg siUlč'.ųr tr 
"caSeS”. Pataisome lr atnaujina
me visokių iMIrbysCIų phonogra- 
fua ar Jųjų dalts.

A. B .C. DRUMMKRR SERVICE 
•14 Maxwel| Htrest. Uht«a«O

CONRAD
Fotografas

studija jrragta plr 
noa r0Aise su mo 
derottkoittla užtai 
domia lr Hollrwoo< 
Žviasorala. Darba 
QafEAtuotaa.

420 W. 63rd Street
Tel. i Rimto - ENGfoffdod S88S 

Bei.: - ENOIewood 6840

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrtgerators — 
VVashers — Mangels — and

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORV REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6651
= J

-Maaa.

k
NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE _ M 

AR VAŽINltJANT LAURUOSE — VISA CHICAGOS IR t'J
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IA1OI1IJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VtoaintAlia Ir Smagiautriaa
Vakarinis Lietuvių Programas 

Afftertkoįe’
— DEŠIMTI METAI! -

SEKMADIRNIAIR I vai. p. p 
KITOMIS Dietomis 9:80 v. vak 
PENKTAD. h- ŠEŠTAD. 7 v. v

WHFC-I45O kil
6755 So. Kesfern Avettu? 

GNOeaMO 2t4?

I AllčAę DARAI? h- Prisipirkti
Gereenėėi Rūšies Anglis

A'T EINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAIMO* trKFAlMLV IR KOL JŲ OAR GAJ.IMA GAUTU 

GeroMnva Rdėles Angly* Gaunartius Tik 15 Totonennli) Vabrtljų. 
(Valdilo* patarimai anglinlnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, NjrrPu peo- 
dukcijea dėlei, golzkellų tranzitai* bua žymiai 00mažintai, namų roikaiame)

rniriLitYRiT savo sandelius ta sekančio PAsmfAKmo:
-y—WIM VIMO1MA Pneabotfias Jftne nam, H grž r n* y A ’v gen, mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5 SO.OU

Į \ , lomiu arba daua.au, tH. imta ................... ..
Siniilki-Kiil yra daug pigoni.

RIAUK KAMD LUMP angly*, už $10.50

urni* menvice pkIMOLKi h uamson

(Kilo* Taksai yra okutra)

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVE. TEL. FORTSMOUTH 9022

• I .. ——1 gili i ■■■ I | i i , ... —----

daua.au
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Orlaivio Nelaimėj Sužeista Lietuve
SUJAUDINO CHICAGIECIUS
5EIMOS TRAGEDIJA AUTOMOBILIUJE

Paskutiniosiomis dieno- yra laikomi nepilnamečių 
mis Chicagoje įvyko skaudi namuose, o kiti du gyvena 
gyvenimo tragedija, kuri I pas savo tetą.
paliko penkis vaikus be mo 
tinos. 9 9

ši treagedija prasidėjo 
prieš aštuonis metus, kai 
George Mertell kreipės į lai 
kraščius, kad jam kaip nors 
padėtų susirasti šaltinių, 
kad jis galėtų pasirūpinu ~ buvo
savo ''sergančia žmona ir 
mažais vaikais.

Vėliau jis išvyko Cali- 
fomijon, kur jis gavo gerai 
apmokamą darbą, bet šeimo 
je prasidėjo nesutarimas.

Lėktuvas, kurio katastrafoj sužeista lietuvaitė Juzė Dargyte

Šurum Burum" 
sutraukė 5,000 dalyviu

Atvelykio sekmadienį p. 
Šaltimieris suruošė savo ra 
dijo klausytojams vakarą, 

vaidinama 
“Šurum Burum“ veikalas if 
skambėjo lietuviškos dai
nos.

“Šurum Burum” vakaras 
sutraukė apie 5,000 dalyvių 
Ashland auditorium. Į va

žmona su vaikais grįžo Chi- karą buvo atvykuaių iš Au
cagon. šįmet ir pats Mertell 
grįžo Chicagon, ieškodamas 
savo šeimos.
šūvis automobiliuj

Pagaliau, pereitą savaitę 
George Mertell nušovė savo 
žmoną, kai jie su dviem ma 
žesniaisiais vaikais važiavo 
taxi.

Trys jų mažesnieji vaikai

Praneškite apie 
savuosius adresus

Jei kas gaunate iš Sibiro 
ar iš kitų vietų nuo savo gi
minų ar pažįstamų telegra
mas ar laiškus, labai prašo
me pranešti Lietuvai Gelbė
ti Fondui, kad, galėtumėm 
ištremtaisiais pasirūpinti ir 
jiems pagelbėti.

roros, Rockfordo, North 
Chicago, Kenosha, Wis., 
Racine, Wis., Waukegan ir 
Pittsburgh’o.

Šiame gausingame žmonių 
susibūrime kalbėjo majoras 
Kelly.

Gumos fabrikan reikės 
30,000 darbininku

Indiana valstybės kon- 
gresmanas pareiškęs, kad 
Whiting bus statomas gurno 
fabrikas, kurio pastatymas 
kaštuos $50,000,000.

(“Draugu” Acme telephotoj

Keleivinis orlaivis, praskridęs La Guardi a aerodromą New Yorke, pataikė į jūrą. 
Sužeista trys įg’ulos nariai, bet vi*»i keleivi ai išgelbėti net nesušlapę, nes orlaivis la
bai pamažu skendo.

Trečiadienį oro 
aliarmas Chicagoje

Ateinantį trečiadienį, ba
landžio 15 d., bus bandoma 
kaip veikia Chicagoje ir prie
miesčiuose aliarmai, įspėją 
gyventojus apie priešų lėk
tuvų pavojų.

Aliarmas prasidės 7:00 
vai. vak. Jis tęsis iki 7:06. 
Kad pavojus praėjo, signa-

Valdžia imasi greitų žy- i las bus duotas 7:10 v. vak.

Šioj orlaivio nelaimėj sun 
kitai sužeista ir Chicagos 
lietuvaitė Josephine Dargis, 
kurios tėvai yra nuoširdūs 
labdaringųjų ir kultūrinių 
lietuviškųjų reikalų rėmė
jai ir bendradarbiai.

Jaunajai Josephine Dar
gis sunkiai sužalota galva 
ir ji šiuo metu yra Flushing 
ligoninėj. Kartu su ja su
žeisti du įgulos nariai, kurie 
irgi yra chicagiečiai.

Josephine Dargis, 2425

mu

gių, kad būtų galima ga
minti sintetiška gumą iš ži
balo.

Numatoma šį gumos fab
riką greit pastatyti ir 3ku-

Šis įspėjimas tęsis iki 7:16 
v. v.

Įspėjimą, apie atakas iš 
oro, darys sirenus, švilpuko 
ir kitokie garsai.

Amerikos kariuomenė 
Dešimts milijonu

Kalbėdamas per Chįcagos 
universiteto radio progra
mą brig. gen. Lewis B. 
Hershey pareiškė, jog ilgai
niui Amerikos kariuomenę 
ir laivyną sudarys tarp 
9,000,000 ir 10,000,000.

Kiti milijonai vyrų turės 
panaudoti savo įgudimą in- 

West Marąuette road, buvo 1 Austrijoje, kad laimėtų šį

Prašome pranešti apie biai paleisti į darbą, šiam 
gautus laiškus iš tremtinių naujam gumos fabrikui rei-
šiuo adresu: 2334 S. Oakley 
avė, Chicago, III.

kės samdyti apie 30,000 dar 
bininkų.

Po okupacijos jungu

Nustatys Chicagoje 
butų nuomas

keleivinio orlaivio patarnau 
toja (stewardess).
Keleiviai išgelbėti

Nelaimė įvyko, kai pralė
kęs La Guardia aerodromą 
orlaivis nuopuolė į 
Bowery įlankoj, prie 
Yorko.

Orlaiviu vyko šeši
viai, kurie visi išliko nesu
žeisti ir išgelbėti iš orlaivio

karą. Savo kalboje Hershey 
taip pat pareiškė, jog atei
ty vien tik šeimos išlaiky
mas nebesulaikys nuo ėmi
mo kariuomepgp.

X Kun. A. Petraitis, Wor- 
cester, Mass., Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, at
vyko į Chicagą dalyvauti 
savo brolio Antano laido
tuvėse, kurios įvyko vakar. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių: giminių, draugų, 
artimųjų ir pažįstamų.

X Prelatas J. Macijaus
kas, klebonas Los Angeles, 
Calif. lietuvių parapijos, 
Lankėsi “Drauge”. Nežiūrėt 
80 m. amžiaus prelatas jau
čiasi sveikas ir judrus. Iš 

Chicago dar išvyko į Rytus.
i X Dr. J. W. Stanton 
Northvvestern universiteto 
profesorius, balandžio 17 d. 
8 vai. vakare Kultūrinio In
stituto Seminare kalbės To
limųjų Rytų klausimu. Pas
kaita bus L. Vyčių patalpo
se, 6825 S. Westem Avė. Dr. 
Stanton (lietuvis) yra gy
venęs Japonijoj ir Kinijoj. 
Visi kviečiami pasiklausyti 
įdomios paskaitos.

X Dr. Emily Krukas, ku
ri buvo išvykų s savaitei į

daktarų suvažiavimą St. Lo- 
uis, Mo., jau grįžo namo ir 
vėl priiminėja pacientus 
kasdien nuo 2 iki 4 vai. po
piet ir nuo 6 iki 8:30 vaka
rais, o sekmadieniais pagal 
sutartį.

X L. Vyčiui choras renka
si šį vakarą 8 valandą į Lie
tuvių auditoriją, 3131 So. 
Halsted St., praktikuoti ir 
rengtis prie savo koncerto 
gegužės mėn. 9 d. šv. Anta
no par. salėj. Beje, dabar 
choras praktikuoja du kar 
tu savaitėje — antradienii 
ir ketvirtadienio vakarais, 
nes turi daug darbo, moko
si naujų, gražių dainų.

X Raciniečiai: J. Vaič
kienė su dukterim Alice, B 
Vaiskus ir Kotrina Petrošis 
praeitą sekmadienį lankėsi 
Chicagoj. Ta proga aplan
kė įdomesnes lietuvių vie
tas: kai kurias įstaigas, Da
riaus Girėno paminklą, le- 
gijonierių namą ir k.

X Viktoras Bubnis, Bri
dgeport veikėjų sūnus, ku
ris sykiu su Aleliūnų sūnum 
buvo išvykęs į Alaską už
darbiauti, vakar grįžo na
mo ir liuosnoriu stoja U. S. 
kariuomenėn. Viktoras pa
sakoja, kad Alaskoj gražu 
gyventi ir galima gerai už
dirbti. Jei sveikas grįš iš 
kariuomenės, sako, vėl vyk
siąs Alaskon.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENU. “DRAUGU”

IŠVYKSTA 1 KARIUOMENE

jūrą, . J. Wallace Woodford, Do- 
New ver, Del., gyventojas aštuo- 

; niolika sykių buvo išrink- 
kelei- tas to miestelio majoru.

Dr. V. Bartuška savo kny
goje “Lietuvos Nepriklauso 
mybės kryžiaus keliais ra
šo: |

“Vokiečiai dvarams ap
dirbti samdė mūsų žmones 
už juokingai mažą kainą, o 
knygose užrašydavo kelis 
kartus daugiau. Vokiečiai 
tikėjosi, kad grįžę dvarinin 
kai nepajėgę apmokėti dva
rų išlaikymo išlaidų ir dva
rai atiteks vokiečiams”.

Taip buvo Lietuvoje Didž. 
karo vokiečių okupacijos me 
tu. O dabar kai naciai vo
kiečiai okupavo Lietuvą, la
bai nudžiugo bolševikų įves 
ta tvarka, kuria iš ūkininkų 
buvo nusavintos žemės, o 
jie tik buvo tų žemių valdy
tojai. Ir naciai pradžioje pa 
liko rusų bolševikų įvesta 
tvarką, o dabar naciai jau 
rengiasi lietuvius išgabenti} 
kitas vietas, kaip kad darė 
bolševikai 1941 m. gegužės 
mėnesį ir birželio pradžioje, 
išgabendami lietuvius į Si
birą.

Dr. J. Basanavičius savo 
atsiminimose rašo: “žmo
nes skurste skursta vokie
čių policijos globoje, ant jos 
bjauriausiu būdu rūgodami 
ir Dievo prašydami, kad jis 
tektųsi ją nuo jų sprando 
ko veikiau pašalinti”.

O šiandien lietuviai ne 
tik rūgoja ant nacių ir pra

Pranešama, jog bet ku-
šo Dievo kogreičiasiai nuo riuo momentu tikimasi, kad ~ neaužiapę 
jų pečių nacių jungą nuim-, iš Washingtono bus prisius- Orlaivig iš chicagos į 
ti, bet taip pat energinškiau ta įsakymas nustatyti Chi- Ngw Yorką
šiai priešinasi nacių aauva- cagos butų nuomas. Kainų
liavimas, nežiūrint kad ir 
kraują reikia pralieti. Lie
tuviai nieko nebijodami 
griešči ausi a i pr otestuo j a
prieš nacių okupaciją, užtat 
Lietuva vėl laisvės krauju 
paplūdusi.

Lloyd Baggett, Makanda, 
III., turi šunį, kurio vienos 
pirmutinės kojos tėra tik 
trys pirštai.

tvarkymo oficialieji žmonės LIŪDNAS ŽINIOS 15 LIETUVOS
pareiškia, jog butų nuomos j

Šiomis dienomis nevie- daug turįs nuopelnų Katali- 
nas Čicagietis yra gavęs iš kų Bažnyčiai ir Lietuvos gy 
tolimo Sibiro nuo savo gi- ^enjmuįf sunkiai sužeistas, 
nimui bei pažįstamų šiur- Q vienas kunigas užmuštas.

kainų nustatymas Chicago
je yra neišvengiamas.

Iki šiol dar nežinoma ko
kios dienos nuomos bus nu
skirtos pastoviomis.

pias telegramas ir skau- , ši žinia visus Chicagos lietu
džius laiškus, kuriuose pa- į vįU8 nepaprastai sujaudino 
brėžia sunkią savo dalią ir -r dar au dideane 
šaukiasi pagalbos. Tai bolAMERIKOS KARO VADAS LONDONE

Mg

_ . (••Drauraa" Acme teiephoto
Radiophoto pasiųsta iš Londono, kur šiuo metu lan

kosi Amerikos karo vadas gen. George C. Marshall 
(kairėj). Jį pasitiko viceadm. Robert Lee Gormley (de
šinėj).

ševikų aukos, kurios prie-

energija 
chicagiečiai lietuviai pasiry 
žo kovoti po Amerikos vėlia-vartabuvo išplėštos iš sa- ya kogreįčinusiai nacių

vos tėvynės.

Užvakar atėjo neramios 
žinios apie lietuvius, kurie 
su nepalaužiamu ryžtingu- 
rau kovoja su naciais, nusi- 

Igailėdami net savo gyvybių. 
Arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas, nepaprastai

tiranija gautų galą.

A R A P Oeriaushts Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
•-'''D/Aly Namų Materijolą Dar t Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk i mflsų jardą Ir apžlflr^k Ata
ką Ir ankštą rfl*| LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų. porėtų, vlš- 
kų, skiepą Ir flatų. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konatrak- 
rljos 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

J. PILIPAUSKAS, VIENAS 
“DRAUGO” REDAKTORIŲ

“Draugas” iš savo redak
cijos išleidžia Joną Pilipaus- 
ką ir tuo būdu daro žymią 
auką J. Valstybių labui. Jo
nas Pilipauskas išvyksta į 
kariuomenės stovyklą balan
džio 23 d. Jono asmenyje 
“Draugas” ir, tuo pačiu lai
ku visa Amerikos lietuvių

visuomenė, netenka žymios 
pajėgos, aktyvaus darbuoto
jo. Jis sėkmingai redagavo 
pirmą “Draugo” puslapį ir 
beveik visiems Amerikos 
lietuvių žurnalams yra nu
piešęs antraštes, viršelius: 
antraštes “Draugo”: “Ap
link mus”, “Trumpai”, “Pro
fesoriaus Kampininkas”; 
Moterų Skyrius (“Ameri
koj”); viršelius: “Moterų 
Dirvai”, “Studentų žodžiui”, 
pranciškonui “Varpeliui”, 

j taip pat viršelius kai ku 
j rioms knygoms, daugeliui 
| programų, kalėdinių korte
,lių “Draugui”, Povilui šal- 
timierui ir daug kitokių da* 
lykų.

Sakydami sudiev Jonui
Pilipauskui, linkime jam 
grįžti sveikam ir pilnam }• 
spūdžių ateities raštams ir 
piešiniams. Jis yra. pažadė
jęs šį tą rašyti jed aplinky
bės leis.

GERKIT TIK GERĄ 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.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak RcL Tel. Monroe 0808


