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Rusai internavo
Amerikos lakūnus

Apie galimą Hitlerio ofen
šyvą buvo daug rašyta ir
daug kalbėta, bet iki šiol ji
dar nepasirodė. Tačiau pa
skutiniuoju laiku padažnėjo
sąjungininkų
palyginamai
mažo masto ofensyvos.
Bombanešiai Tokijo... bri
tų atakos okupuotoj Prancū
t * t zijoj. Tai bandomieji žygiai,
kurie netrukus turės išsivys
tyti į pilnas invazijas.

KUIBISHEVAS, bal. 24.
— Oficialiai paskelbta, jog
Khabarovsko apylinkėje pri
verstinai nusileido Ameri
kos bombanešis su penkiais
orlaivininkais, kurių vienas
esąs kapitonas. Orlaivis grį
žęs iš atakų Japonijoje.
Khabarovskas yra
apie
1,000 mylių į šiaurvakarius
nuo Tokijo ir apie 400 my
lių į šiaurę nuo Vladivosto
ko.
KARO GALIMYBES
Visi įgulos nariai inter
Šiuo momentu plačiai pasklydęs įsitikinimas, kad nuoti pasiremiant tarptauti
šis karas turės tęstis ilgai, i nės teisės nuostatais.
Tą įsitikiimą aiškiai palaiko I
ir oficialieji žmonės, nors I Suomiai paskyrė
sunku tikėtis, kad jie many
tų apie ilgą karą. Greičiau atstovą Vatikanui
siai toks įsitikinimas palai BERNAS, bal. 24. —
komas tam, kad būtų geriau Šveicarijos spauda skelbia,
pasiruošta. Visados ruošia jog Suomija, kurioje yra ma
masi ilgam karui, kad jis žiau negu 20,000 katalikų,
kogreičiausia būtų galima paskyrė Vatikanui savo mibaigti.
nisterį G. A. Gripenbergą,
Beto, negalima tikėti, kad kuris pirma buvo atstovu
Hitleris įstengtų pergyventi Londone.
dar vieną žiemą. Tokią žie
mą, kokia buvo praėjusioji.
Todėl, lyg ir tektų laukti, Kongresas svarsto
kad šis karas turės išsis paskirti gen. Mac
pręsti dar šįmet.
•
Arthur dieną
KAS LAIMES?
WASHINGTONAS,
bal.
Pasitaiko ir tokių, kuriuo 24 d. — Senatorius Robert
se yra dar užsislėpęs mitas, M. La Follette, Wis., įnešė
jog ašies pajėgos yra neap- Senatan rezoliuciją (abiems
akaičiuojamai galingos, jog rūmams), kuria norima, kad
jų pralaimėjimas yra neįma būtų paskirta birželio mėne
nomas ir gali tekti su jais sį gen. Douglas Mac Arthur
dieną.
sudaryti sutarties taiką.
Tuo mes nenorime ir nega
Pagal ta rezolucija prezi
lime tikėti, nors mes tiki dentas Rooseveltas bus įga
me, kad šio karo laimėji liotas kviesti Amerikos pi
mas brangiai sąjunginin liečius, kad jie su patrioti
kams kainuos.
nėmis iškilmėmis atitinka
Ašis negali laimėti jau mai paminėtų tą dieną.
vien dėl to, kad jų potenci
alūs pajėgos baigiamos vi
siškai panaudoti, kai tuo Naciai nuskandinę
pačiu laiku sąjungininkų po v va ■ a
tencialės pajėgos dar gal sesis laivus
BERLYNAS, bal. 24 —
net nė pusiau neišvystytos.
Radio paskelbė, jog vokie,
čių
karo vadovybė pranešusi
TREMTINIAI IR
apie naujus submarinų žy
KOMUNISTAI
Sukomunistinti lietuviai gius Amerikos Atlanto pajū
vis dar tebenori įtikinti vi ryje ir Karibų jūroje.

suomenę,o ypač oficialiuo
sius žmones, jog mes sklei
džiame nacių propagandą,
nes mes skelbiame ištremtų
jų Sibiran lietuvių pavardęs.
Tačiau jas mes skelbiame
tik norėdami padėti vargs
tantiems ir jokiu būdu neskleisdami gandų ir nefalsifi
kuodami telegramų ar laiš
kų. Komunistams buvom pa
siūlę tų laiškų fotostatines
kopijas įteikti, jei jie to pa
norėtų, bet jie iki šiol nepa
rodė jokio noro, nors tie
laiškai pasiųsti iš Rusijos,
o ne iš kur kitur.
•
SPAUDOS

SUVARŽYMAI

Komunistai * nusigando,
R kad Washingtone svarsto-

VoL XXVI

Kaina 3c

Produkcijos nustatytoji programa
vyksta visai patenkinamai
WASHINGTONAS,
bal.
24. — Prezidentas Roose
veltas šiandie pareiškė, jog
karo produkcijos programa
sėkmingai vyksta ir kartu
davė suprasti, jog netrukus
gali būti paskelbta dar di
desnės produkcijos progra
ma.

Savo pasikalbėjime su
spaudos atstovais Preziden
tas pareiškė, jog iki šiol tik
laivų statybos programa
yra dar atsilikusi nuo nus
tatytos programos.
Prezidentas taip pat pažy
mėjo, jog Amerikoje nejau
čiama plieno laužo trukumo.

RUSAI UZEME NACIU TVIRTOVE
Lord Lovat, 30 metų vadas garsiųjų britų Comando karių, skaito įsakymus savo
kariams, kurie per dvi valandas atakavo natfcų pozicijas okupuotoje Prancūzijoje. Ne KRYMO PUSIASALYJE - SOVIETAI
toli Boulogne jie nutraukė susisiekimo liniją, išsprogdino įsitvirtinimus ir apžvalgė
,

C'Druufftui''

Aeįue

teiepnovoj

BRITAI ATAKUOJA NACIUS BOULOGNE

uosto apylinkę. Pasak, britų Comando nuo sfoliai esą labai menki. 1

Naciai sušaudė 15
olandų ir belgų

SĄJUNGININKAI BOMBARI
JAPONU LAIVUS, SANDELI!

NEW YORKAS, bal. 24.
— Anglų radio šiandie pas
Japonų atakos Filipinuose tebevyksta kelbė, jog naciai sušaudė
AUSTRALIJOJE, bal. 24. prie Iloilo, Capizįr Antiąue, penkioliką olandų ir belgų
— Sąjungininkų generalinis tačiau amerikiečij kariai vis už priešnaciškus veiksmus
ir sabotažą.
štabas šiandie pranešė, jog dar tebekovoja,
sąjungininkų orlaiviai be nūs.
Britų radio paskelbė, jog
veik kasdien bomborduoja
pereitą
savaitę vokiečiai su
Japonų didžiosios armo
japonų Rabaul uostą, New tos be paliovos bombarduo šaudė tryliką olandų. Na
Britain saloje.
ja Corregidor tvirtoves, ku ciai paskelbė, jog iš viso
Pranešimas taip pat pažy rios atsako tuo pačiu. Min- Oladijos pajūrio “išvalyta
mi, jog vakar japonai tris danao saloje tebevyksta ko žydai”.
kartus atakavo Port Mores
vos.
Stockholmo
pranešimai
by, Naujojoj Gvinėjoj, bet
Tuo tarpu Australijon pa skelbia, jog sušaudyta du
nuostolių padaryta nedaug.
siųsta didelis skaičius Ame belgai už padėjimą britams.
Bombarduoja Corregidor
jau Tas pats pranešimas pareiš
Filipinuose japonams pa rikos orlaivių, kurie
kia, jog belgai susprogdinę
vyko išlaipinti kariuomenės dalyvauja atakose.
vokiečių karinį biurą netoli
Namuro.

Britai atakavo Baltijos uostą
Naciams padaryti dideli nuostoliai

LONDONAS, bal. 24. —
Aviacijos ministerija šian
die paskelbė, jog britų avia
cijos bombanešiai smarkiai
bombardavo Baltijos uostą
Ro stock, kur padaryta di
deli nuostoliai ir sukelta
gaisrai.
Kiek anksčiau buvo pas
kelbta, jog Rostocką vokie
čiai siunčia karo reikmenis
Šiuose žygiuose, pasak suomių-rusų frontan.
radio, nuskandinta šeši pre Orlaivių dirbtuvės
kybiniai laivai, viso 35,000
Netoli Rostocko yra gar
tonų.
.
siųjų Heinkel orlaivių dirb
tuves. Kiek į
šiaurę nuo
ma leisti tik tokius svetimo Rostocko yra kita Heinkehų
mis kalbomis laikraščius, dirbtuvė.
kuriems duota
leidimas.
Rostockas yra tarp SteNors mes ir esam pripratę ttino ir Lubecko. Kanadie
pilnos spaudos laisvės, bet čiai lakūnai, kurie bombar
mes nemanome pasipriešin- davo Rostocką, pareiškia,
ti tokiems nuostatams ir jog padaryta uostui milžiniš
specialaus leidimo gavimas ko nuostoliai,
mūsų negąsdina. Juo labiau, Pašovė bombanešius
kad tada bus tikrai galima
Tuo tarpu naktį virš Anatskirti tikruosius amerikie- glijos pašauta du vokiečių
čius, nors ne angliškai kai- bombonešiai.
'
bančius, nuo netikrųjų.
Vokiečių atakos metu esą
Įdomu, kodėl komunistų žuvę virš tuzino asmenų ir
“Laisvė” tuo reikalu taip esą padaryta didoki nuostosusirūpino ir nusigando?
1 liai.

Dar labiau suvaržo
| reikmenų gamybą

Tuo tarpu vokiečių radio
WASHINGTONAS,
bal.
paskelbė, jog britų orlaiviai 24. — Vyriausybė paskelbė,
pasiekę Berlyno priemies jog nutarta suvaržyti dar
čius, bet bombų nenumetę. kai kuriuos kasdienio gyve
nimo reikmenis.

Britų aviacija
atakuoja Siciliją
ROMA, bal. 24. —Italijos
radio paskelbė, jog
britų
orlaiviai atakavo du Sicili
jos miestus — Comiso ir
Ragusa.

Pagal
paskutiniuosius
nuostatus, labai sumažina
ma sunkvežimių patarnavi
mas, suvaržoma naujų tele
fonų įrengimas, sumažina
ma gumos vartojimas kai
kuriems apsirengimams, žu
vavimo reikmenims ir nus
tatoma kainos indams.

"DRAUGE’

KUIBIŠEVAS, baL 24.—
Tuo tarpu Raudonoji žvai
Šiandie raudonosios armijos gždė pareiškia, jog rusams
laikraštis Raudonoji žvaig pristatoma naujų orlaivių
ždė paskelbė, jog rusų ka ir bombanešių. Kartu laikraš
riuomenė užėmė svarbią vo tis pabrėžia, jog šiuo laiku
kiečių tvirtovę Kryme, bet sovietų kariuomenė turi vis
tuo pačiu laiku gauta žinių, ką, kad sumuštų priešą.
jog suomiai pasiuntę kariuo
BERLYNAS, bal. 24. —
menės į pietus, kad sustip Pasak vokiečių radio, nacių
rintų nacių divizijas Kalini karo vadovybė paskelbė, jog
no fronte.
->■—
vokiečių kariuomenė Donets
Gerėja sąlygos.
baseine keliose vietose pra
Komunistų
laikraštis laužusi rusų frontą,
Pravda rašo, jog Rusijos šiaurinėj fronto dalyj V0fronte karo sąlygos gėrė- kiečiai sunaikinę sovietų ka
jančios, nes “gilus sniegas, riuomenės dalinį, kai tuo pa
kuris trukdė mūsų kariuo • čiu laiku nacių aviacija bom
menei pradeda tirpti saulė- bardavusi Murmansko uoaje.
I tą.

Burmoje vyksta
smarkios kovos

Prezidentas Roosevelt
sutinka su Churchiltu

CHUNGKINGAS, bal. 24.
— Pranešimai skelbia, jog
Burmos fronte japonai pra
vedė smarkias atakas trijo
se dalyse ir jog Kinijos ir
britų kariuomenėms susida
rąs didelis pavojus.
Japonai pasiuntė daugiau
naujos kariuomenės Yenanyaung frontan, kur jie sten
gi asi užimti svarbiausius
aliejaus laukus.
Iš pranešimų galima su
prasti, jog smarkiausios ko
vos vyksta kinų kariuome
nės laikomo fronto dalyje į
šiaurę nuo Pyinmana.

LONDONAS, bal. 24. —
Šiandie duodama suprasti,
jog Prezidentas Rooseveltas
pasiuntęs premjerui Churchillui laišką, kuriame Pre
zidentas pilnai sutinkąs su
padarytais Churchillo ir U.
S. kariuomenės vado gen.
Marshall nutarimais.
Gerai informuotieji sluo
gsniai pareiškia, jog Chur
chillo ir gen. Marshall pasi?
tarimuose daugiausia palies
ta antrojo fronto Europoje
sudarymas. Šie sluogsniai
pažymi, jog gen. Marshall
pavykę pakreipti britų vy
riausybę agresigesnėn pu
sėn.

Suomiai švenčia
Submarinai nuskandino savo laimėjimus
STOCKHOLMAS, bal.
Amerikos laivą

Victorijos, Sicilijoj. Karo
vadovybė paskelbė, jog ata
MEXIC0 CITY, bal. 24.
kos metu esą sužeista maža — Meksikos spauda paskel
mergaitė ir apgriauta kele bė pranešimą, jog vienas
tas gyvenamųjų namų.
Meksikos tankeris išgelbėjo
Libijoje britai atakavę 29 vyrus, kurie vyko su
Bengasi, kur esą užmušta Amerikos tankeriu. Tankeri
du asmenys ir sužeista trys. pereitą savaitę Atlanto paTuo tarpu, pasak radio, jflryje nuskandino ašies sub
a^ea bombanešiai atakavo marinai
Maltą ir vokiečių kovos orJūrininkai pareiškia, jog
Uiviai pašovę šešis britų esą galima, kad Amerikos
orlaiviuatankeris galėjo nuskandinti
1 1
netoliese buvusį ašies sub1SKELBKITES

Naciai skelbia laimį Donets baseine

mariną.

24.
— Pranešimai iš Helsinkio
skelbia, jog suomiai švenčia
"didelį laimėjimą”, prie
Svir upės, į šiaurryčius nuo
Leningrado, kur sakoma, žu
vę, 30000 rusų ir tik 440
suomių. I
Suomių komunikatas pa
reiškia, jog prie Svir upės
vykstančios
baigiamosios
kovos.

Siųs radio pranešimus
japoniškai

— Netrukus Japonijos ka
riai, kurie su savimi turi
radio priimtuvus, galės sa
vo kalha gauti žinių apie
vykstančias įvairias kovas.
Šie pranešimai japonų kal
ba bus siunčiami iš Austra
lijos.
Informacijų departamen
tas paskelbė, jog pradėta
kasdieninės programos japo
VYKIME RYT Į "DRAU nų kalba, kurios skiriamos
GO” PIKNIKĄ, VYTAUTO Japonijos invazijos kariuo
menei pietvakarių Pacifike.
PARKAN

H

DRAUGAS
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
PASIŽYMĖJUS R.
VEIKIME

Buvo jvairus
parengimas

Šeštadienis, bai. 25 d., 1942

Bus gražu ir linksma
s
K

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

DALYVAUJA SUVALKIE Yra gražu ir linksma pra
ČIŲ DRAUGIJOS CHORO leisti su lietuviškai dainuo
KONCERTE
jančiu ir šokančiu jaunimu.
Štai tokia gera proga visai
netoli, tai balandžio 26 d.
Kai grįšite iš 'Draugo’ pik
niko, gerokai pasikaitinę
pirmaisiais : saulutės spindu
liais, nepamirškite užsukti
į Cicero, šv. Antano para
pijos salę (15 ir 49 Ct.), kur
Atvykite, tikrai bus gra
gausite vakarienę, užkandžių ir gaivinančio gėrimo. ;iu> įdomu ir linksma. A.8.
I
------------------Programą išpildys Chica- •
gos Ateitininkų draugovės KvieČldme D3S IRUS
nariai, tas linksmas, dainuo- į
r
jantis ir šokantis iš Lietu-1 Sv. Pranciškaus Vienuovos atvykęs jauniAas. Bus lyno Rėmėjų 1-mas skyrius
suvaidinu gražus veikaliu- rengia vakarienę su prograMrs.

Priešpavasarinis
parengimas

LS -- .

North Side. — Pirm negu
paskęsime pavasario gamtos
mm •
glėbyje, dar kartą susirin
kime į parapijos svetainę
vpamatyti įspūdingą Šv. Var-1
do draugijos metinį paren-1
girną, kuris įvyks 3 d. gegu
žės. Bus atvaidinta kome'J
i dija "Ponas Dauganoris". į
Nors Dėdė Šamas geriausius
jaun:mo žiedelius pašaukė
savo kraštui ginti, bet ir
su likusiomis jėgomis sten
giamės draugijos lygsvarą
X,
palaikyti. Be lošimo, bus
dar ir kas nors naujo: dalis
programos bus ir koncerti
nėje formoje. Tą dalį išpil Ji turi malonų balsą, taip
j
*J dys irgi vietos talentai, žo gi gabi lošėja. Dabar pra
DR. VAITUSH, OPT.
džiu, 3 d. gegužės visi north- dėjo dainuoti Suvalkiečių
Garbė Šv. Baltramiejaus
. IAETUV1*
Ona M. Bukantiene
aaidiečiai turėtų susirinkti draugijos chore, kur ji yra
draugijai, kad rūpinasi laiks
tkl( GYDYTOJAIlabai mylima visų daininin
«»-►«’IAI IMTA*
nuo laiko surengimu tokių
Pirmutinė moteris iš Wau- į parapijos svetainę. Po šio kų ir nuoširdžiai darbuojivakarėlių. Publikos buvo kegano Lietuvių Moterų R. vakaro> neskaitant mokyk
Kryžiaus vieneto apdovano- los baigimo akto, kitokių «• J‘ d(unuos chor:i k°n“r
daug.
ta produkeijo. ženklu ir tei- i svetainę paūgimų nebus. *
Vakaro komisijoj, kuri įnes visi važiuosime į žaliuo- <^10 ^5 d. West Side Hali,
dėjo daug pasišventimo, bu se dėvėti Raudono Kryžiaus jančius miškus ir laukus pa- j 2244 W. 23rd Place. Prog
«u u.vtų praauš— .... —
tr gydyme
vo: Juozapas Grikšas, Sta darbininkių uniformą. Ji y- vaaarėlio maloniu oru kvė-,rama prasidės 7 vai. vak. GJEHAItalnyme
PRITAIBJATl AKI MAJ
kreiva* akla truinparpfrrnislovas Dambinskis, Felik ra išdirbusi 155 valandas pUotį
j Po koncerto bus šokiai. Vi- atalaya
toilretrrete
sas Sedaravičia ir G. P. Bu- |Prie mezgimo. Ona Bukan
palengvina aklų Įtempimą. pratelliPrograma prasidės 7 vai. s* kviečiami atsilankyti ir galvoa
ųkaodSJimą. iralglmą tr aki'
tienė
yra
žmona
vietos
dar

-arStJ
kantis.
vakare,
o
apie
8:30
vai.
prapar
emt
i
chorą,
kuris
jau
ir
MODKKMARIAU81, TOBlUlCbi
buotojo Jurgio P. Bukančio.
EGZAMINAVIMO BODAI
sidės šokiai. Grieš orkest-,kitoms draugijoms išpildo
Programą atidarė draugi
SpeclalS atyda atkreipiama 1 valko
jos pirmininkas A. J. Sut svarbi. Ar nebūtų laikas ras, kurį kas šežtadienį gir- Programų*- Chorui palaiky- . Kintai pritaikomi tiktai kada ralki*
kus. Vakaro vedėju buvo' rengtis, kad tinkamai ją su dime per radio stotį, tai J. ti reikalinga finansinė pa
VAIiANDOb:
io-boa tkl 8-too valandos kasdien
rama.
B.G.B.
“Enrikas”.
Sekmadlerlala pagal sutartirengus ir tinkamą vietą tai Tamosevičius (Tarnas) ir jo
orkestras. Tikietų kaina 35c. i
dienai suradus.
Suskambėjo varpeliai,
4712 So. Ashland Avė.
Lauksime visų į Šv. Var
sumainyti žiedeliai
Lietuvių R. K. vienetas
Tel. YARDS 1373
do draugijos metinį paren
Immaculate
Gonception
Narys DR. SELMA SODEIKA,
Raudonojo Kryžiaus vie girną.
bažnyčioj Antanas V. Bur netas susirenka kas ketvir
O. D.
ba pažadėjo ištikimybę iki tadienį Lietuvių Auditorijon
AKIS IŠTIRINEJA
Būkit Malonūs
grabo lentos Pranciškai Se- ir ten mezga, siuva Ameri Oarfield Park žinios
AKINIUS PRITAIKINA
bulskaitei iš Scrar.ton, Pa. kos Raud. Kryžiui. Vienetui
SAVO AKIMS!
Rengia
smagų
vakarą
su
Tik viena pora akių visam gy
Šliūbą suteikė kun. A. J. pirmininkauja veikėja Ona
Ofise randasi kiti pataisymo
venimui.
Saugokite jas, leisdami
programa ir šokiais
metodų įrengimai akims, ku
išegzaminuoti jas moderniškiausia
Gaughan.
regėjimo mokslas
Petrošienė. Vienai iš vieneGarfield Park Vyrų ir Mo rioms akinių pagelba neužtenka. metodą, kuria
gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO
Antanas Burba yra ilga to narių — Onai Bukantie-Į^rų Pašalp KIŪbas rengia
VALANDOS:
pririnkime akintų, kurie pašalkia
nei.
kuri
jau
yra
išdirbusi
Nuo
10
iki
fi
vai
kas
dieną
vibU aklų Įtempimą. ..
metis Šv. Baltramiejaus pa-'
amagų vakarą šeštadienį,
Antradienio
ir
ketvirtadienio
rapijos choro narys ir ge 155 valandas, praeitą ket balandžio 25 d. 7:30 vai. va
vakarais.
>
Dr. John J. Smetana
ras dainininkas. Sebulskaitė virtadienį įteikta produkci kare Ciceroj, Lietuvių Liuo137 No. Marion Street
Dr. J. J. Smetana, Jr.
neseniai atvykus čia gyven jos ženklas ir teisė dėvėti sybės svetainėj, 1403 South
Oak Park, Illinois
OPTOMET1UOTAI
ti, buvo narė Nek. Prasidė uniformą. Neužilgo atsiras 49th Ct.
(Prie kampo Lake St)
1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
jimo Panelės Šv. ir šv. Juo ir daugiau tokių moterų.
šokiams gros klubo jau Telephone: —- EUCLID MM.
Trlefoaaan: CANAL. 0623, CUca^c
—
zapo parapijos choro.
OFISO VALANDOS:
Garbė lietuvėms mote- nuolio Paul Eitmont orkes 1441—So.REZIDENCIJA
80th Avė., Cicero, IB
Kasdien 9:S0 a. m. tkt 8:88 p. m.
Tračtad. Ir šeštad. 8:30 a. m.
tras. Bus skanaus gėrimo,
Jaunavedžiams linkim lai rims!
TeL: Cicero 7681

Balandžio 18 d. Lietuvių
Auditorijoj vakaras, sureng
tas Šv. Baltramiejaus drau
gijos, buvo įvairus tuo, kad
kiekvienas programos nu
meris buvo kitoks. Buvo vie
tos moterų chorai, solo, due
tų ir vaizdelių. Lietuviškai
dainai ir muzikai buvo duo
ta pirmenybė. Programoj
dalyvavo vietinės meno jė
gos, ne vien augę, bet ir iš
jaunos kartos, kurie gražiai
pasirodė dainavime ir mu
zikoj. Dalyvavo ir "Hitle
ris” su "Stalinu", diktato
riai, iš kurių žiūrėtojai iki
ooties prisijuokė.

mės.

ir užkandžio.
Kviečia visus — •z_

•

Ar ne laikas?

Komitetas

Katalikiškoms draugijoms
susirūpinti savo nutarimais?
Daug kalbėta ir žadėta va
saros laiku nuveikti. Vasa
ra jau čia pat, o judėjimo
dar nesimato. Čia turiu min
tyje Lietuvių Dieną, kuri
mums šiais karo laikais yra
r

Žmonių pajėgų netrūksta
— jiems trūksta tiktai va
Uos.
Vietor Hngo
LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

Metinis Koncertas
ŠOKIS

IR

— rengia —

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Dr-jos Choras
ŠEŠTADIENI,

Bai.-April 25 d.

DR. T. DUNDULIS

JOS F. BUDRIK

3241 So. Halsted St.

Vai.: 2-4 ir 7-8 rak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis somtants

Telefonas:

Calumet 4591

2423 West Marųuette Rd.

ORE RAMO PATAISYMO

PHYSICIAN AND SURGEON

PAlAUHYTIt:

t645 So. Ashland Avenue
OFI8G VALANDOS:

VVEST SIDE HALL,
2244 VV. 23rd Place
Programo pradžia lygiai 7
vi. vak. Programą išpil
dys Žymūs Artistai ir Dai
nininkai : Algirdas Brazis
ir Elizabeth Grigai, dvi se
sutės Salomija ir Genovai
tė Ruibitės. nesenai atva
žiavę iš Lietuvos Trijo
trys sesutės, Vyrų seksetas ir Suvalkiečių Choras.
Visus kviečia
Algirdas BrazH

Sut atkirčių Choras

Nno k iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vat
Nedilioans pagal sutartį.

ADVOKATAS

WHtTNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių A oditorijoje)
VALANDOS: Nno l-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas f A Lomai 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TeL STAto 7S72

Offics tsL YARda 4787

Nanų tei. PROapect IM8
Tel YARda 6621.
Res.: KJUhnmd 6167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OI.

DAKTARAI

DANTISTAS

DR. V. A. ŠIMKUS

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M

3147 S. Halsted St, ChicagPirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

IR AKINIUS PRITAIKO

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

TeL CANai 5969

DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road

Ofisas ir Rezidencija:

Ofiso teL CANal 2346
Ofiao vat: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutarti.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenua
Bes. teL: HEMIock SlfiO

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.

Tel YĄRds 2246

TeL CANai 7171

DR. C. VEZELIS

Nuo 8 vaL lyto iki 6 vai. kasdien

DANTISTAS

Ofiso TeL................. VIRginia 1884

4645 So. Ashland Avenue
' arti 47tk 8treet
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. AL. RACKUS
UmitNAfi IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

Iki t

Ncdilttmia pagal sutartį.

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Šaknį ad tik suaitanus

DD. CUABLES SEGAL
GYDYTOJAM Ik UUlkURUac

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros inkoe)
TaL MIDvaf 2880

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

OFISO VALANDOB:
Sekmad. auo 10 du 12 vai. rytu.

Sekmadiesiais taipgi pagal sutarų.
Rea telefonas SEEley 0464.

DR. S. R. PALUTSIS

DK. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIMURGA8

4631 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:

2201 West Cermak Rd.

2 iki 4 popiet

7 iki 9 vakare.

ir pagal sutartį.

Res. 1025 So. 50th Avenue
<TaL Cicero 1484

Valandos: 1—3 popiet ir 7—b *.

REZIDENCIJA:
Tel REPnblic 78M

OR. A. JENKINS
(Lietnviaj

TsL CANai 0297
Ree. tel.: PROspeet 6659

2500 VVest 63rd Street

t*HkSlClAOl AND aURUCAJN

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

Taipgi pagal sutarti.

1821 So. Halsted Street

0 vsl v*km*
į

DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.

VAIjAMDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 8:ffb
▼ai. vak.: trsčtadleniais nuo 8:08

nl. erto uu U:I8 rai. platu,

i’KLKFONAI:
UlUce — HKMIock 6524
kBerganay — call MlDwa> OOdi
Heu. — HEMIock 1643.

DR. ALBERI J. VALIBUS

Ofiso telefonas PROspeet 6737
Naau triefnoas VIRgMa M21

R«ddeagijs: 0610 So. Artesian Avė
V ALANDO8: ll v. ryto iki 3 popie

VALANDOB
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. diena

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

TeL: HEMLOCK 2001

TaL YARda 0994
Ras. teL PLAaa 3200

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Chicago. IL

Nuo iU iki 12 vat ryto, nua 2 du •
vaL popiet tr nuo 1 iki 8:Ju yai. vak

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. BIEŽIS

ENGHetvood 5883

TaL YARda 3146

DR. P. ATKOČIŪNAS

TsL OANal 6122

OFTSO

Biznio

ENGIsrwood WU4.

LIETUVIAI

Trečiadieniais ir šeštadienio vaki
rais pagal sutartį.

756 W«rr 35fh Street

Lili

Fotografai

-tudlja (reogta p.
uos rOiles su n.
dsrntftkooats utis
domis ir Hollyworvlaeomla
Dart
‘aiantuotaa

nuo 2:00 iki 9:00 vai. po piet Ir
aso 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
TaL Cicero 1484

S

nūn

CONRA.

1913 So. Halsted St

DR. P. Z. ZALATORIS

WHIP

ia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. JOSEPH KELLA

(Mat 10, 22),

STATION

>11 »\F I AKO KI IK . •‘l t

DR. A. W. PRUSIS

Ofiao vai: ano 1-3; nua 6:30-8:31'

Kas bos ištvermingas Iki
galui. tas bas išgelbėtas.

Evtry Saturday, 1 ts2P.M.

i A E>T IOSSIBI T l’Hl f >

0031 S. Cafffornla Avė.

DR. STRlKOL’IS

TUGOSLAV FOLK MUSIC

DR. PEIER J. BARTKUS

,OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;

GYDYTOJAS IR GKERUKGAS

Featuring a Pregram af

Telefonas CANai 4796

4157 Archer Avenue

KBAUTUV&IE

RADIO BROADCAST

\|)\ 1VH) l’HOTOGKAI’in

Telefonas: HEMLOCK 020L

Chicago, HL

DR. J. J. SIMONAITIS

PALANDECH’S

420 W. 63rd Street

6924 So. VVestern Avė.

U

Litten to

/fc

OFISO VALANDOS:
Popiet ano 1 iki 8 vaL Vak 7

GYDYTOJAS IK OKERURGAB

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Renginio komisija

Wesl 35* Street

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
Ofiso taL VIRginia 0036
Residencijos taL: BEVerly 8244

mą sekmadienį, balandžio
26 d. Šv. Jurgio parapijos
salėje, 32 ir Lituanica Avė.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga
50 centų?

VVOIK STIBIO

tkl 7:00 p. m.

Bes. 6958 Sa Taksas Ava
a t sako mingai aš Res. TaL GROvrhiU 6617
Offics taL HSMlock 4848

j---------------------------------------------------

kas, pažaista scenoje daug
įdomių lietuvių liaudies žai
dimų, padainuota tokių dai
nų, kurių notų nėra parašy
ta ir Amerikoje mažai kas
tėra girdėję. Gi įdomiausia
bus lietuvių tautiniai šokiai,
atliekami Ateitininkų drau
govės tautinio haleto, kuris
savo kostiumų gražumu ir
įdomiu šokimu jau pragar
sėjo Chicagoje ir apylinkė
se.

Rea IVn. LAFayette 0094

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo O iki 8 v. vak
£408 VVest «3rd Street
Onso fa* Res. Tei.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

»

VALANDOS:

Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 Ud 8:30 vak.
Trečiadieniam nuo 2 in 4 popiet

NadJUomki Pagal guiUArimą

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kaadieu, Ukiriuut Sekmadienius —
nuo 2 lai 4 vai. ųoplet Ir nuo 7 Iki
8: SS vai. vakarais.
Bekmadlanlala pasai ■ualtarlma-

&LKA1TYKJXE

HA

"DKAJLGA’

D B A ti G A t

Šeštadienis, bal. 25 d., 1942

40 valandų atlaidai
Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčioje 40 valandų atlaidai
bus balandžio 26, 27 ir 28
dienomis.
Raginu visus parapijie
čius ir kviečiu visus apy
linkėj gyvenančius lietu
vius pasinaudoti Dievo ma
lonėmis atlaidų metu. Ypač
šiais, neramybės metais, ieš
kokime pagalbos dangaus ir
žemės Karaliuje. Jo ranko
se galybė ir pergalė. Atei
kite rytais, dieną ir vaka
rais j Šv. Kryžiaus bažny
čią, kur bus per tris dienas
išstatytas ŠŠ. Sakramentas,
kuriame yra Tikras Dievas
— dangaus ir žemės Kara
lius. Pagarbinkite Jj, pasiguoskite Jam, paprašykite
Jo sau ir kitiems reikalingų
Dievo malonių.
Per atlaidus yra tinkamas
laikas susikaupti dvasioje
ir perkratinėti savo gyve
nimo ir sielos reikalus.
Per atlaidus pamokslus

pirmadienio rytą kun. Ant.
Mažukna, vakare — kun. K.
Barauskas, antradienio ry
tą kun. S. Gaučas, o va
kare — kun. J. Dambraus
kas, M.I.C.

Kun. A. M. Linkus, kleb.

Iškėlė bylą
atimti pilietybę
Jungtinių Amerikos Vals
tybių advokatas J. Albert
Wool iškėlė bylą Albertui
Krause,
naturalizuotam
Amerikos piliečiui,
kuris
gyvena Chicagoje, kad atim
ti pilietybę.
Krause yra kaltinamas,
kad pakartotinai
viešose
vietose jis pajuokė Jungti
nu Valstybes ir gyrė Vokie
tijos tvarką.
Pirma šiaurės Amerikoj
ligoninė Meksikoj .įsteigta
1632 metais. Ją įsteigė Cortez.

rx

Anicetai Sriubienei
surprizas
North Side. — Mūsų ko
lonijoj adr. 3335 Dickens
Avė. gyvena žymi Srubų
šeima, kuri išauklėjo du sū
nus: Edvardą ir Albertą.
Srubai yra nuolatiniai
“Draugo” ir “Laivo” skai
tytojai ir rėmėjai, taip pat
geri Šv. Mykolo par. dar
buotojai. Kadangi Srubienės
vardas yra Aniceta, ir joe
vardadienis buvo 17 balan
džio, ta proga jos brolienė
Kotrina Srubienė žinoma Ciceros veikėja, padedant Nor
kienei ketvirtadienio popie
ty surengė Anicetai Srubienei puotą Srubų namuose
Ciceroje, kur susirinko gra
žus būrelis Anicetos Srubie
nės draugių. Visos buvo šau
niai vaišinamos. Viešnios,
žinoma, teikė nemažai lin
kėjimų Anicetai jos varda
dienio proga.
Emilija *M.

kurių buvo apie du šimtai, UŽ NUMAUTĄ KOJĄ
aukotojams, visiems daly IEŠKO $250,000
•
Oak Forest. — Balandžio viams šiame labdarybės dar Miss Agnės Cimbalista,
19 d. mūsų prieglaudą ap be. Ačiū visiems.
18 m., 2400 S. Hamlin avė,
lankė Chicagos Lietuvių Mo
Jonas Rusteika,
buvo sužeista automobilio,
terų Klubas su gausiomis
Inst. Ward 52 Nukentėjusiai reikėjo nudovanomis ir labai gražia
piauti koją, dabar ji iš
—
programa, kokios mes dar
Motinos širdis, tai gelmė, Harry Michalek, 28 m. 1521
nebuvom matę. Tai mums
kurios dugne randasi dova S. Keneth avė. ieško $250,buvo tikra gražaus pavasa
000 atlyginimo už nuplautą
nojimas.
rio šventė, kokios, gal, vei
koją.
kiai nesulauksim.

Vargšu padėka

Labai išmintingai klūbie
tės padarė, kad nerengė pie
tų, o visas dovanas padali
no: po 50 centų, po pakelį
cigaretų ir po pakelį tahako. Tai labai brangi dova
na vargšams.

Čionai aš negaliu vardų
suminėti, nes nežinau. Pra
šau man dovanoti. Kas ką
aukojo, tai Dievas visiems
atlygina.
Buvo ir svečias kunigas
neseniai iš Lietuvos atva
žiavęs, kuris pasakė kalbą
Teisingai jis pažymėjo, kad
mes čionai turim gražų gy
venimą po Dėdės Šamo spar
Da|l™ daug jūreiviu nu.
Kitas svečias buvo P. Dauž
iš Amerikos laivyno
vardis, Lietuvos konsulas
Cicero. — Šį vakarą para- IChicagoj. Jis irgi labai grapijos svetainėje įvyksta vie žiai kalbėjo, teikdamas vil
tinės L. Vyčių kuopos ket ties, kad brangi mūsų Lier
virtas metinis “Lazy Daisy tuva po karo bus laisva ir
šokių vakaras”. Į vakarą išsivaduos nuo razbaininkų.
pakviesti daug jūreivių (sai- Duok Dieve!
lors) iš Amerikos laivyno.
Po viso to buvo labai pui-1
Kuopa pakvietė jūreivius ki programa. Puikiausiai vi-į
į šį vakarą tam, kad viešai są puošė Šv. Kazimiero aka-1]
parodžius savo patriotišku demijos mokinės. Tai tikra
mą. Kuopa padengs jų vi Chieago lietuvių pažiba. Vi
sas transportacijos, valgio sos gražiai išlavintos, dai
ir gėrimo lėša®.
nuoja, šoka ir lošia viską
Visus nuoširdžiai kviečia lietuviškai.
me į šį parengimą, taipgi iri Mes lietuviai vargšai nuoiš visų kitų kuopų. Prie ge- girdų ačiū tari am* Am. Lie.
ro Terry Martin orkestro Moterų Klubui, svečiams,
visi galės laiką smagiai pra
leisti ir susipažinti su sve Teatras — daugeliui žmo
čiais iš kitų kolonijų. Tikie nių yra literatūra, ypač
tų kaina 45c.
Plunksna tiems, kurie neturi laiko
' skaityti.
Beuve Į
Tegul mano galvą puošia Žmogus — tai noras, ieš
ne kepurė, o smegenys.
kąs perlų karčioj gyvenimo
jūroj. Ar ras perlų? — klau-,
Moteris ir vyras apsvai simas; bet kad kartaus van
gina jauną ir seną.
denio ligi sočiai prisigers
— tai negalima abejoti.
E. Ožeškienė
Mes
nesugebame
pilnai o(Įsteigta 1889 m.).
rientuotis tada, kai esame
dar jauni ir jau pasenę.
Paskalis

PETER TROOST
MONUMENT CO.

n

PADŽKONfi

ADS

CLASSIFIED
HELP WANTED

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MOTERYS

MERGINOS reikalingos prie lengvų
dirbtuvėje darbų, 18 iki 35 metų
amžiaus. Patyrimas nesvarbu.

OASEY CONCESSION.
1133 S. Wabasli Avė.
(2nd Floor)

“DRAUGAS” HRLI* WANTED
ADVF.RT1SING DEPARTMENT
137 No. Dearborn Street
Te).: RANdolph 9488-943*9

MTLLINERY

MAKERS

Patyrusios prie išdlrbimo "turbans.'*
Atsišaukite visų savaitę.

HELP VVANTED — VYRAI

CLARE IJŲMITED.
710 W. Jackson.

BERNUKAI reikalingi, 18 Iki 21
metų amžiaus, operuoti “proof" pre
sus. Stiprūs lr sveiki. Įsidirbimas MERGINOS REIKALINGOS — 18 1pagal gabumus. Atsišaukite asmeniš kl 30 metų seenumo. lankstyti lr
Turi
kai tarp 9 vai. ryto ir 6 vai. vak. klijuoti Kalėdines Atvirutes.
; būti švaraus būdo. Mokestis 31 cenMatykite M r. Roth.
> tas Į valandų iš pradžios; valandos
J. M. IM NDSCHO
8 ryto iki 4:30 popiet. C dienos i
65 E. South Water SL
savaitę. Atsišaukite ):

833 N. ORLEANS SL (4th Floor)

MARIJONA DUMIKAS
Persl»kyr6 su Šiuo pasauliu
Baland. 8, 1942, o po gedulin
gų pdmaldų Sv. Jurgio parap.
bažnyčioj, tapo palaidota bal.
11 d., Sv. Kazimiero kapinėse.
Šluoml reiškiame nuoširdžią
padčką kun. J. Prunsklul, S.
Gaučlui Ir P. Lukošiui u* at
laikytas gedulingas pamaldas.
Dar dėkojame kun. J. Pi-unsklul už pritaikintų, pamokslų.
Toliau dėkojame visiems gimi
nėms. kaimynams lr draugams
už lankymų pašarvotos velio
nes koplyčioje ir parelkStus
mums užuojautos žodžius.
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams.
gčllų
aukotojams
lr
grabneštams. Dėkojame Mari
jonų
Bendradarbių
10-tam
skyriui, lr šv. Kazimiero Vie.
nuolyno Rėmėjoms už šv. Mi
šias ir dalyvavimų laidotu
vėse. Dėkojame vietlnčm sese
lėm už papuošimų altorių lr
Jų ' maldas.
Dar dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse lr lydčJu-lems j kap'nes.
Pagailos
relškialme
nuoširdžių
padčką
laidotuvių direktoriui Antanui
M. Phillips už tvarkingų lai
dotuvių surengimų. O tau mū
sų mylima moteris lr brangi
motinėlė, lai G&llestlngas Die
vas sutelkia amžinų ramybę.
Nuliūdę vyras Pranciškus
Dumikas ir duktė Ona Dumlkas, 2837 S. K .net aid Avė.

KAZIMIERAS
MIKNIUS
Gyv.: 8816 So. Houston Avė.,
tel. Saginaw 7906.
Mirė bal. 23 d., 1942 m.. 3
vai. ryto, sulaukęs 6 6 m. amž.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Židikų parap. ir kaimo.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Onų (po tėvais Rakštaitė); sūnų Zigmontų; dukte
rį Bernice Johnson; žentų Elriier;
anūkę
Maxlne:
seser}
Antaninų Mikutienę;
švogerj
Augustų; ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčioj,
8747 So. Commerclal Avenue.
Laidotuvės vyks pirmadieni,
bal. 27 d., 1942 m. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J
Šv. Juozapo par. bažnyčių, So.
Chicagoj, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtąs
1 Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:—

Duktė,

žentas.

Moteris,

FOVNTAIN VYRAI. BUS BOYS,
VEITERIAI ir KEPĖJO I’AGEl.BI.
NINKAS reikalingi dirbti dideliame MERGINOS — LENGVIEMS DIRWest Side restorane. Pastovūs dar- BTUVEJE
DARBAMS
reikalingos.
-bal,■ gera proga ..............
Inspectors.
Puncb
jsidirbti. ......
Matykite •• Assemblers,
Press" Operatorkos.
Dienomis lr
Miss Mullen.
naktimis darbai, pastovūs. Atsineš
3950 W. MADISON ST.

kite savo gijimo liūdljlmų.
EVERSHARP, INO.

TOOL & GAUGE MAKERS

1800

Dienomis ir naktimis darbas. Aplikantus priimsime kasdien ir visų
dienų Sekmadien).
Jt. KRASBERG « SONS MFG. CO.
925 Wrightwood

švogerls ir Giminės.

Laid. direktorius J. F. Eudeikls. tel. YARds 1741.

Rokcoc,

MERGINOS, prie lengvų "assembly” Ir "soldering” darbu reikalingos:
dirbti dienomis ar naktimis.
Atsi
šaukite j:

RUNZEL CORD and WTRE CO.

“CABINET MAKERS"
IR PATY- I
4737 Montrose
RES “BELT SANDER.” Atsišauki- |
te tuojau prisirengė stoti prie darbo.
REIKALINGOS — 5 PATYRUSIOS
ALLIED CABINET CORP.
SKUDURŲ SKIRSTYTOJOS.
Atsi1053 W. Monroe St.
1 kreipkite prie:

I
1

TOOL & DIE MAKERS
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

LAMICOID FABRICATORS.
3600 Potomac Avė.

LNC. |

REIKALINGI “CHUCK BONERS.’
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
HARRY MANASTER & BRO.
1018 W. 37th St.
(matyklt Mr Henry)

ADVANCE PAPER STOCK CO.
1348 No. Westėm Avė,
O, PE.RATERKOS
SINGLE NEEDLE. PINKERS, BUTTON ir BUTTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabužius.
Nuolatinis darbas per ištisus metus.
Kreipkitės į —

3031 NO. PULASKI ROAD

OPERATERKOS

Sūrius,

Anūkė, Sesuo,

W.

Patyrusios “single needle” operaterkos reikalingos siūti moterų dreses.
Pastovūs darbai, gera užmokestis lr
bonus. Atsišaukite j —

VYRAI NAMŲ DARBAMS
Atsikreipkite asmeniškai f “tlmekeepers" ofisą:
EDGEWATER BEACH HOTEL
5340 Shcrklan Road

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avė.

PATARNAVIMAI
PATYRUSIOS
MARŠKINIŲ
PROSYMO MAŠINŲ OPERATERKOS —
reikalingos dirbti “plece work”. Ge
ra užmokestis pastovūs darbai.
LEADER LAUNDRY
1633 VVest 48rd Street

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
be. Rašykite dėl “Free Catalogue”
.“PANTRY GIRL” — dirbti trumpo
kalnavimo sąrašo.
mis valandomis. Patyrimas nereika
Prisiųskite piūklus paštu “parcei
lingas. Pastovūs darbai. Sekmadie
post.”
niais nereikia dirbti. Atsišaukite:
38 NO. LOOMTS STREET
TRIANGLE RESTAURANT
' TEL MONroa 1397
119 South Clark Street

ELZBIETA
KLIMAVIČIENE
Z
(po tėvais Shamis; a. a. Onos
Pocienės motinėlė)
Gyv.: 10801 S. Michigan Avė.

Mirė bal. 23 d., 1942 m., 6 vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr. ir parap.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 sūnus — Jurgį ir jo mo
terį Elaine ir anūkę Sylvia Elizabeth, Edvardą ir jo moterį
Stefaniją, ir Leonardą; žentą Antaną Pocių; 3 brolius —
Jurgį ir Joną ir jų šeimas ir Tarną; 2 seseris — Eva Bellas
Ir Oną Žilinski ir jųjteimas; ir daug kitų giminių Pennsylvania, New York ir California valstijose.
Velionė priklausė prie šv. Pranciškaus tretininkų, šv.
Onos, Rožančiavos, Amžino Rožančiaus, Apaštalystės Mal
dos, šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų ir TT. Marijonų Ben
dradarbių draugijų, taipgi prie Labdarybės Sąjungos kuopos
ir prie Idealistų Moterų Meno kiiubo.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 S. Michigan Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 27 d. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Visų šventų par. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose ladotuvėse.
Nuliūdę: Sūnai, Marčios, Žentas, Broliai, Seserys, Giminės.
Laid. direktorius: I. J. Zolp, tel, YARda 0781.
(Prašome nesiųsti gėlių.)

PARSIDUODA GERA GROSERNE
IR BUCERNE — West PuUman’e.
Biznis gerai išdirbtas ir randasi ge
roje kampinčje vietoje (skersai gatvės” mm "beturiu'Šv.^Petro^ir^Po'vllo
par. bažnyč:O8). Savininkag turi par.duoti greitai tr už nužemintą kainą,
iš priežasties si'pnoe sveikatos. Kas
žlngeldauia, atsišaukite sekančiai —
JOSEPH ŽAIBE, 12300 So. Emrdld
11 Avenue, (kampas 123rd ir Emerald)
GROSERNR parsiduoda — ar ga
lima pirkti tiktai fiksčerius, geroje
aplinkybėje,
už
prieinamą
kainą.
Atsišaukite po antrašu:
<

7126 SO. ROCKWELL ST.
"STANDARD” GAZOLINO 8TOTIS
PARSIDUODA arba IŠRENDUOJAMA. Renda tiktai $35.00 j mėnesj.
Per 20 metų buvo tiktai 2 savinin
kai. Geras kūrenimo aliejaus biznis.
Atsišaukite sekančiai:

KAMBARYS IŠRENDUOJAJ4A8 —
geroj apylinkėj. Karšto vandens šlluma- Atsikreipkite sekančiu adresu:

6448 SO. MAPLEWOOD AVĖ.
_

_____

PARSIDUODA 2 FLETŲ. po 6 kambarius, MŪRINIS NAMAS.
Karšto
vandens šiluma. Garadžius dėl dve
jų karų. Prieinama kaina. Atsišau
kite po sekančiu adresu:

8636

SO.

TAI,MAN

AVENUE

Kur kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.
4700 SO. DAMEN AVENUE
Jei žmogus mandagus, tai
stengiasi
SKAITYKITE “DRAUGI’ nemandagiausias
SKELBK1TĖS “DRAUGE” į mandagiai su juo apseiti.
GARY,

INDIANA

LAIDOTUVIŲ

ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris

PHONE:

9000

620

WEST

patarnauja.

15TH

AVENUE

HEN1AKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
M firma viri M m. toa paėloe
šelmynoa raakoael
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
Memorials Ereęted Everywhere.

VISOSE MIESTO DALYSE

LAIDOTUVII) DIREKTORIAI
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West IRth Street
Viai telefonai: YARds 1419

BUY DEFENSE BONDS WTTH THE SAVING!

J. LIULEVICIUS

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

I. J. ZOLP

JOHN W. PACHANKIS

1848 VVest 48th Street

Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 2Srd Place

REZIDENCIJA:
591 ft South

Tel.

Troy

REPublic

St.

4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v vak.; Aeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

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

1348 Sonth Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

MODERNI Išvidinė PARODA:

AMBULANCE

Tel. CANal 2515

42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50t.h Avenne
Tel. CICERO 2109

8812 Sonth Westera Avenne
Tel GROvehill 0142
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Lietuvos vyskupai ir naciai
Truputi buvo abejonių apie tai, kurį arkivyskupą Lie
tuvoje (Skvirecką ar Reinį) naciai sužeidė. Pasirodo,
kad tikriausia bus arkiv. Skvireckas, nes transliuojant
šią žinią iš Europos arkivyskupo vardas visai nebuvęs
minimas. Buvę tik pasakyta, kad sužeistas Lietuvos
metropolitas ir užmuštas jo palydovas kunigas. Lietu
vos metropolitas, kaip gerai žinom, yra J. E. arkivys
kupas Juozapas Skvireckas.
Arkiv. J. Skvireckas į nacių didelę nemalonę galėjo
patekti todėl, kad jis savo laiku labai griežtai gynė
skaudžiai persekiojamus ir visokiais būdais kankina
mus žydų tautos žmones Lietuvoje. Bet ir arkiv. Me
čislovas Reinys yra naciams nusikaltęs. Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo metu jisai daug ir plačiai ra
šė “Tiesos Kelyje” prieš nacius, griežčiausiu būdu neig
damas hitlerizmą-nacizmą ir jo pagonišką ir nežmo
nišką programą. 1939 metais tie J. E. arkiv. M. Rei
nio straipsniai buvo išleisti į atskirą 108 puslapių
knygą, pavadintą “Rasizmo problema”.
Toje knygoje arkiv. Reinys į dulkes sudaužo Hitlerio
“Mein Kampf”, kuri sudaro nacių pažiūrų ir veikimo
pagrindą. Taip pat daug rašo apie tai, kaip Hitleris,
1933 m. patekęs į Vokietijos valdžią, pradėjo vykdyti
savo knygoje apibrėžtą programą. Pirmoje vietoje ėmėsi labai žiauriai persekioti žydus, truputį vėliau
katalikus ir visus krikščionis.
Atsižvelgiant į tai, kad nacių pagrindinis tikslas
yra naikinti religiją, ypač katalikybę,' šiandien Lietu
voje visi vyskupai kenčia hitleriškus persekiojimus.
Bet, žinoma, pirmoje vietoje puola tuos, prie kurių
gali surasti tiesioginę priekabę. O tų priekabių naciai
visada suranda. Jiems, aišku, nepatinka, kad visi Lie
tuvos vyskupai griežtai gina ir katalikų ir nekatalikų
teises. Jiems nepatinka nė taė, kad vyskupai stovi už
laisvą, nepriklausomą ir demokratišką Lietuvą ir prie
šinasi Hitlerio biauriam siekimui Lietuvą jungti prie
Vokietijos.

Rusija turi aukotis tiems patiems tikslams
Kun. dr. Edward A. Walsh, S.J., Georgetown univer
siteto vice prezidentas, šiomis dienomis padarė labai
svarbų pareiškimą.
Jisai stipriai pabrėžė, kad jei Rusija nori pelnyti
Jungtinių Amerikos Valstybių visuomenės visišką ko
operaciją,
ji turi aukoti save toms pačioms laisvėms lr pokari

* -| ««|«S]

niam

pasauliui,

kuriems

Amerika

aukojasi.

Kun. dr. Walsh, tarp kitų dalykų, ragina Rusiją
priimti
ir

Ir

vykdyti

Jungtinių

į

Tautų

gyvenimą

Atlanto

proklamuotas

Carterio

dėsnius

laisves.

Kun. Walsh yra lankęsis Sovietų Rusijoj ir yra so
vietų ir jų valdžios sistemos žinovas. Suprantama, jei
Rusija to patarimo paklausytų, labai daug laimėtų. O
ypač daug laimėtų Rusijos žmonės.

Mes čia nemanome kartoti seną pasaką apie tai, kaip
svarbu yra išlaikyti bent vieną lietuvišką, katalikišką
dienraštį. Mūsų skaitytojai tai puikiai žino. Jie gerai
žino ir tai, kad šiais laikais, kaip visų kitų įstaigų iš
laikymas, taip ir laikraščių leidimas yra ir pasunkėjęs
ir pabrangęs. Dėl to už kiekvieną didesnę ar mažesnę
paramą būsime dėkingi. Tamstų atsilankymas į mūsų
pirmutinį pikniką mus maloniai džiugins ir akstins
ateities darbams, nepaisant kaip tie darbai bepasunketų. Lietuvių katalikų spaudos darbininkai nuo senų
laikų yra užgrūdyti sunkiais darbais.

Šeštadienis, bai. 25 d., 1942

(“Draugas”,
landžio

25

1917

m.

ba

d.)

Reikalauja respublikos.....
Kai Švedijos parlamentas
Stockholme svarstė maisto
Pagarbos verta asmenybė
Rytoj po pikniko patariame atvykti į Aušros Vartų trūkumo klausimą, didelės
parap. salę (Chicagoj). Susirinks daug ramygaliečių. žmonių minios . prie parla
Bet ir kitų lietuvių daug atvyks. Visi norės pagerbti mento rūmų demonstravo.
labai kuklią asmenybę, taurų lietuvį, iškalbingą ir jud Minios reikalavo Švediją
rų veikėją, gabų rašytoją. Tas, kas nėra jo matęs, tik keisti respublika. Karaliaus
rai bus įdomu susitikti su tuo, kurs savo laiku reda rūmai stropiai saugojami.
gavo didžiausią lietuvių laikraštį pasauly ir gausiau
siai skaitomą —» “Mūsų Laikraštį”. Jis buvo ir labai
svarbios įstaigos Lietuvoje — katalikų spaudos biuro
Nutraukus santykius su
direktorium. Jis savo plunksna ir darbais ir Ameri
Jungtinėmis
Valstybėmis,
kos lietuvių tarpe jau gražiai pasireiškė ir taurūs lie
visi Turkijoj gyvenusieji atuviai dėl to jam yra dėkingi. Mums džiugu, kad ramerikonai skuoiai iš ten
mygalięčiai pagerbs savo “tautietį ramygalietį” ir mū
kraustosi.
sų malonų bendradarbį kun. Kazimierą Barauską.
•

Kraustosi

1904

Mūsų tsutiečiŲ patriotizmas
Lietuviai daug prisidėjo prie Amerikos Raudonojo
Kryžiaus vajaus pasisekimą Tūkstančiai lietuvaičių ir
dabar ARK talkininkauja. Jos dirba paskirai susida
riusiuose Am. Raud. Kryžiaus vienetuose arba darbuo
jasi bendruose skyriuose.
Mus pasiekia malonios žinios iš įvairių miestų, kur
lietuvių gyvenama, kad mūsų tautiečiai šauniai dar
buojasi U. S. Karo Bonų ir Karo ženklų pardavinėji
me. Dar smagiau konstatuoti faktą, kad lietuviai juos
noriai perka.

Neseniai mes buvome padavę žinių, kad vien tik
Chicagoj ir vien tik didesniose lietuvių finansinėse įstaigose lietuviai išpirko trumpu laiku už virš milijo
ną dolerių vertės U. S. Karo Bonų. Bet kiek lietuvių
perka bonus kitataučių įstaigose, tiesiog ten,: kūt dirba,
sunku yra apskaičiuoti. Aišku, kad lietuvių sudėta pi
nigų suma krašto gynimui sieks kelis dešimts milijonų
dolerių.
Anuo kartu “Tėvynė” iškėlė sumanymą, kad Ameri
kos lietuviai nupirktų karo reikalams bombanešį, ku
ris kainuotų maždaug $300,000. Sumanymas yra. gra
žus ir remtinas. Sujungtomis mūsų visų jėgomis jis ne
taip jau sunku būtų įgyvendinti. Bet, matant, kaip
nuoširdžiai lietuviai dedasi prie karo reikalų, pirkda
mi U. S. Karo Bonus, besidarbuodami ir aukodami
Amerikos Raudonajam Kryžiui, didelio reikalo nebė
ra atskirai organizuoti fondą. Juk už tas sumas, ku
rias mūsų tautiečiai yra įvestavę į bonus, ne vieną,
bet visą eilę bombonešių būtų nupirkta.
Žinoma, yra svarbu, kad būtų vedama bet kokia nors
registracija, kiek, kur lietuviai išperka U. S. Bonų.
Tokia statistika būtų įdomi ir naudinga.

m.

iš

Turkijos.............

balandžio
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Po svietą pasidairius
Lietuviškas priklodas sa
ko: piemeniu nebuvęs ponu
nebūsi. Ale bėda, kai iš pa
prasto stono žmogus palie
ka ponu, net diktatorium.
Žiūrėkit, kas dabar dedasi
sviete, kuomet Musolinis ir
Hitleris paliko ponais ir
diktatoriais. Jei jie būtų
vienas namus mūrijęs, o ki
tas sienas poperavęs, nebū
tų buvę sugriauta visa, kas
per š.mtmečius buvo pasta
tyta, ir neišžudyta milionai
nekaltų žmonių, O kur dar
galas?
#
,

d...........

Nuo 1865 iki 1904 m. t. y.
per keturiasdešimtB metų
Lietuvoje neturėta teisės
spausdinti savomis raidėmis
nė vieno lietuviško žodelio...
1904 m. balandžio 24 d. ca
ras panaikino visus varžo
muosius įsakymus dėl “lie
tuvių ir žemaičių spausdinių”.... Tai buvo pergalės
diena!.... Spaudą turime,
bet.... “pasekmingam mūsų
tautos gyvenimui stinga po
litiškos, kultūriškos ir eko
nomiškos laisvės. Spaudos
sukaktuvių atminimai raginte ragino karščiausiai
dirbti Lietuvos išliuosavimo
reikale, nes be pasidarbavi
mo kaip spaudos nebūtum
atgavę, taip greičiausiai ir
liuosybės žvaigždutės neiš
vysime. Didi garbė spaudos
atgavimo kariautojams!
Dar didesnė garbė teks ir
tiems, kurie nubrauks nuo
Lietuvos biaurios vergijos
pančius.”

Balandžio 26 d. Maskvoje
prasidėsią “Lietuvos liau
dies atstovų konferenciją”.
Joj bus sakomos Lietuvos
gyventojams, kenčiantiems
nazių vergiją, adresuotos
kalbos. Taip garsina balša
vikų gazietos.

Užnugaryje — Sibire 12,000 ištremtų lietuvių taip
pat vaitoja vergijoj, kenčia
vargą, šaltį, alkį, o jiems —
nei žodelio.
Tai bent “liaudies” atsto
vai!

Važiuojant
automobiliu
Agnei Gurkšnienei atsitiko
nelaimė: sulenkę vieną fen
derį. Privažiavus prie gara
žo

sako

— Pataisyk automobilio
fenderį taip, kad mano vy
ras nežinotų, kad aš jį su
lenkiau.
— Nemanau, kad galėsiu
tai padaryti, — atsakė jai
garažnikas. — Bet aš galiu
taip pataisyti, kad po kelių
dienų pati galėsi paklajistl
savo vyro, kaip jis fenderį
taip sulenkė.

Žmogus tik tuomet su
pranta pinigo vertę, kuomet
nueina pas kitą paskolos.

Spicpirvirvio Dumkos
dieną

Aną

įbėga

P.

malūną

Niekas Amerike tiek ne
kalba apie ofensyvą, kaip
balšavikai, bet nei vienas
tam ofensyvui neaukoja.

į

ir

uždusęs

Leonas

melų

Viedmosties

“Žiūrė

sušuko1

“Diaugas”

kite,

rašo,

Lietu

Tai y bos

vių

Tautines

riai

nusišovė”.

na

— Kur? Kur? Jagminukas su Andriu-Liuliu nu
džiugo.
Godžiai
griebia
“Draugą” ir skaito: “Lietu
vių Tautinės Tarybos na
riai nusifotografavo”.
—

Kad

rusams

Čikagos lietuviškų ruskelių gazieta rašo, kad G.
Memos, restorančikas St.
Louis’e aukojęs $100 ofensyvui. Esą, jam nusibodę
klausytis kalbų apie apsigy
nimą.

mechanikui:

—

“The

lų

kur,

Leonai,

betarnaudamas

lietuviškai

ki!

tave

skaityti

pyko

Gold

dirbimo

J.

ir

Dust

net

nebemo

A.,

Twins”

arba
me

pora.

Hitleris sienas tepliodavo,
o mūsų balšavikai visus lie
tuvius “naciškumu” tėplioja.
Gerai patarlė sako: koks
tėvas, tokie ir vaikai. Hitle
rį gyrę dabar mūsų bolševi
kai negali jo madų atsikra
tyti.

Tarptautinis bazaras. •»••••««
Cleveland’e nesenai
vie«
Chicagoje buvo suruoštas nas viešbutis gavo gromatą,
vadinamas talkininkų baza- kurioj prašoma rezervuoti Nauji priklodai
ras nuo karo nukentėju kambarį su dviem maudySeniau žmonės sakydavo:
siems šelpti. Bazare uždirb »nėm. Visa administracija Giriasi, kai jauniklė vieta
ta $535,293.77. Bazare da laukė nepaprasto
svečio. pirmu kiaušiniu. Dabar rei
Maldos už taiką
lyvavo ir lietuviai, kurie Kai jis atvyko, pasirodė vo kia sakyti: Giriasi, kai bal
Jo Šventenybė Popiežius visą gegužės .mėnesį skiria pelno tepadarė virš dviejų devilio artistas su dviem šavikai savo demokraštišku
maldai už pasaulio taiką. Jisai trokšta ir viso pasau  tūkstančių dolerių.
jūrų šunimis (seals).
mu ir lojalumu Amerikai.
lio tikinčiųjų prašo maldauti Taikos Karalienės, kad
pasaulis greitai susilauktų pastovios ir teisingos tai
BOMBANEŠIŲ ATAKA PRANCŪZIJOJ DIENA
kos. Neabejojame, kad ir mūsų tautiečiai išgirs Popie
žiaus balsą, kad dažnai ir gausingai lankysis į gražias
gegužės mėnesio pamaldas.

•

' iii!

Organizuokimės

Kiek tik galėdami, stiprinkime savąją spaudą ir sa
vąsias organizacijas. Juo stipresnė bus katalikiškoji
spauda, juo gausingesnės bus lietuvių katalikų orga
nizacijos, juo stipriau ir efektingiau galėsime dėtis
prie Amerikos laimėjimo ir Lietuvos išlaisvinimo. Krei
piame savo skaitytojų dėmesį, kad šiuo metu eina mū
Jūsų atsilankymas mus džiugins ir akstins
sų nacionalinių organiaacijų (Lietuvių R. K. Susivie
Mūsų dienraščio administracija kviečia skaitytojus nymo Amerikoj ir Moterų Sąjungos) vajai.
ir jų draugus atvykti rytoj į Vytauto daržą, kur bus
Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj rengiasi prie
pirmas “Draugo” piknikas. Tasai piknikas, iš viso, bus 53 čioj o seimo, kurs bus birželio 22 — 25 dd., Hart
pirmutinis. Ankstyvas, tiesa, bet mes laikomės prie ford, Conn.
žodžio — nesigailėsi anksti atsikėlęs ir jaunas vedęs.
•
,
' ' i
Ir, pažiūrėsit, piknike turėsime daug svečių.
Su šiuo pikniku, kaip administracija skelbia, “ant
Mažai kam težinoma, kad palyginti maža Ceylon sa
pelno nesivarome”. Norime sudaryti progos mieliems la, prie Indijos pakraščių, turi puikią švietimo sistemą.
Chicagos ir apylinkių lietuviams pasigrožėti pavasa Ten labai sėkmingai darbuojasi katalikų misionieriai.
rio dienele gražiame Vytauto parke. Be to, norime pa Tikrai nuostabu, kad vien tik Colombo arkidiecezijoj
daryti pradžią prisirengimui prie didžiulio, tradicinio yra 15 katalikiškų kolegijų, kurias lanko virš vlezzuolika tūkstaačiiį studentu
pikniko Darbininkų Dienoj .(Labor Day).

C'Dnutiui"

Actn«

Britų bombanešiai virš La Havre dokų. Jų paleistos bombos pataikė į uosto taiki
nius (A ir B). Paskutiniuoju laiku britų aviacija kaskart stipriau bombarduoja vo
kiečiu okupuotas vietas.

T

................. ..

W»

"I ■.

' *J' <•1

Beštadien’s. b~i 9* a

i<^°

1 L„

'

i,

DRAUGAS

są, kad neužmerktų aklų
1575. Bundas, Kdaaunrits (Kazys), boru 1936.
GEN.
MecARTHURAS
KAUTYNĖSE
IR
STABO
1576. Bundza, Viktoras (Kazys), born 1939.
prieš galimus pavojus.
1577. Bundzienė, Marija, 58 Gaisriai Sintautai.
— Savo istoriją raudonai
BŪSTINĖJE
1578. Bundzienė, Marcelė, 26, Gaisriai Sintautai.
jūs išrašykite užpuolikų krū
1579. Bundzaitė, Kazė (Pranas), 25, Gaisriai.
tinėse!
1580. Bundzaitė, Anastazija (Pranas), 22, Gaisriai.
1681.
Bundza,
StasyB
(Pranas),
19,
Gaisriai.
— Tik tie moka gyventi,
- "Kovu krikštas" indėnų atakose. (Note: For better indentification of deportees their
1582. Bundza, Algis (Antanas), 5, Gaisriai.
1 kurie moka mirti už savo
fathers’ narnės are indicated in parenthesis, also their
1583. Bundzaitė, Dalia (Antanas), 4, Gaisriai.
MacArthuras
yra
gyvenęs
Japonijoje.
kraštą.
1584. Bunkus, Kazys, 40, Plungė.
ages, occupations and lašt addreses.
1585. Bunkienė, Jadvyga (Liudas), born 1903, houaeIt is further noted original Lithuanian spelling of arife, Plungė.
Žvalgas priešo užfrontėje. - "Vaivorykštės i Geltonieji vėl pajudėjo
, (
Kraštas nebuvo kaip rei
narnės, with its specific suffixes for feminine marital and
1586. A-^uaus, Vytautas (Kazys), 15, Plungė.
divizija". - Du kariu sužeistas, karty dujomis kiant pasiruošęs, o japonai
1587. Bunkus, Vladas (Kazys), 12, Plungė.
maiden narnės, is retained. The suffix “ienė”, “aite”’ or
1588. Buragas, Kostas (Jonas), 48, farmer, Vinčai
pradėjo atakas. Bet Mac
“ytė" may indicate a single woman (Miss). For example
Sasnava.
nuodytas.
Kaip
su
bizūąu
paėmė
belaisvėn
Arthuro darbas buvo įver
in the case of Abaravičius, the name of his wife, Abara
1589. Buragienė, Marija, 40, farmer, Purviniškiai
tintas — jis liko paskirtas
vičienė follows, then come the narnės of his daughters Sasnava.
8
vokiečius.
Komanda
boksininkams.
Vida Abaravičiūtė and. Aldona Abaravičiūtė
USA armijos vadas Tolimuo
1590. Buragaitė, Justina (Kostas), 16, student, Purviįiškiai Sasnava.
Jis dažnai šaukiasi Dievo. - Slapta prasmunka se Rytuose. Darbo griebė
(Tęsinys)
1591. uui&gakė, Anelė (Kostas), 14, student,
si su nauja energija, jis at
/urviniskiai.
1501. Budrienė, Marija, 30, Gorainiai.
rodė lyg pajaunėjęs. Jo juo
1592.
Buragaitė,
Alesė
(Kostas), 12, student, 1 nro japonu blokadų.
1502. Budrys, Teodoras (Juozas), 2 years old.
Purviniškiai.
di plaukai sušukuoti taip,
1503. Budrikas, Vacys, 45, farmer, Laukžemė Darbėnai
1593.
Buragaitė,
Danutė
(Kostas),
11.
bėjo,
kad
Philipinams
nėra
kad nuslepia beatsirandan
(Pabaiga)
1504. Budrikienė, Stefa (Juozas), 27, farmer, Laukžemė
1694.
Buragaitė,
Alfonsą
(Kostas),
10.
pavojaus,
jie
nenugalimi
—
Darbėnai.
i
,
čią plikę. Jis turi aukštą
1595. Buragaitė, Vitutė (Kostas), 9.
Lėktuvų1, tankų!....
kas
gi
tas
salas
įstengtų
1505. Budzinauskas, Jonas (Antanas), born 1897, em
kaktą, pailgą veidą, juodas
1596. Euragienė-Zutelytė, Marija (Juozas), 31, farmer,
Kai prez. Hooveris 1930 užimti.
ployee, Kaunas.
Birutės k. Garliava.
akis. “Time” apie jį rašė:
m. pašaukė MacArthurą j
1506. Budžinauskienė-Šveikauskaitė, Marija
(Balys),
1597. Burba, Kazys (Kajetonas), .72, Vilnius.
— Nėra vietų, kurios ne — Jis vaikšto savo ofise
1901, seamstress, irom Kaunas.
pavesdama) būtų nenugalimos, — kal
1598. Burbaitė, Regina (Kajetonas), 31,
seamstress, Washingtoną
1507. Budzinauskaitė, Aldona (Jonas), born
1632, Vilnius.
štobo viršininko vietą, jis bėjo MacArthuras. Kiekvie , į vieną pusę ir į kitą, kam
Kaunas,
■
barys skamba nuo jo balso,
1599. Burba, Antanas (Adomas), 66, farmer, Santuoka rado silprai organizuotą ar
1508. Budzinauškas, Arvydas (Jonas), born* 1936.
nas kraštas gali būti gina jis dažnai šaukiasi Dievo
Kalvarija.
1509. Budzinska, Kristina, 18, Skirloniai Pabradė.*
1600. Burbienė, Emilija (Vincas), 64, farmer, Santuoka miją: taikos pasirašymas ir mas, kiekvienas kraštas ga pagalbos, gyvai gestikuliuo
1510. Budzinska, Gabrielė (Pranas), born 1889, nūn, 1601 Burbienė, Bronė (Jurgis), 30, farmer, Santuoka. depresija buvo priežastys
Vilnius.
I
' ,
1602 Burbaitė, Regina-Bronė (Antanas), 1V2 years old, dėl kurių armijai nebuvo li būti užimtas, jei ateis ga ja rankomis.
lingesnė jėga. Sakyti, kad
1511. Būga, Jonas, 30, accountant, Vilnius.
Santuoka.
skiriama pakankamai lėšų. Philipinai yra nenugalimi Pavojingas žygis į
1512. Bugiehė-Balčiunaitė, Anelė, 23, accountant,Vilnius 1603 Burba, Jonas (Jonas), 34, artist, Kaunas.
1513. Būgaitė, Alma (Jonas), 2 years old.
1604 Burbienė, Stasė (Apolinaras), 32, employee, Kaunas MacArthuras tuojau ėmė j reiškia, kad jie dar nėra Australiją
1514. Buinevičieė, Ona, 4 f, farmer, Balsiai Gudžiūnai. 1605 Burba, Rimvydas (Jonas), 8 years old, Kaunas.
MacArthurui teko spirtis
suprantamas
1515. Buika, Iolitas (Adomas), 41, farmer, Podjasion- 1606 Burbienė, Genė (Juozas), 43, Budriai Saldutiškis. energingai tvarkyti armiją, 1 pakankamai
ypač plėsti aviaciją, tankus, 'reikalas, , kaip organizuoti Tolimuose Rytuose prieš de
ka Lentupis.
t
1607 Burbulis, Julius (Mikas), 38, employee, Zarasai.
, 1516. Euimilas, Juozas (Stasys), 18, student, Vilnius. 1608 Burbulienė-Pilipaitė, Ona, 37, houeewife, Zarasai. motorizuotąsias dalis.
šimteriopai stipresnes prie
ijų gynimą.
1517. Buivydas, Juozas (Povilas), 34, Saločiai.
šo jėgas, štai, kodėl žmo
— Aš
nusižemindavau,
1609 Burbulis, Jurat’.s (Julius), ll, studeųt.
1518. Buivydienė, Salome, 34, Saločiai.
i
Ir
jau
5
metai
prieš
Pearl
1610 Burbulis, Tomas (Julius), 8 years old.
nės taip vertina jo iki šiol
valdžios ponų batus “lai
1519. Buivydas, Algimantas (Juozas), 3 years old.
1611
Burbulis,
Jonas
(Petras),
36,
worker,
Kaunas.
(Harbor
katastrofą,
jis
rašė:
atsiektus rezultatus. žiau”, kad tik gaučiau pini
1520. Buivydienė, Vladė, 42, housewife, Vilnius.
1612
Burbulienė,
Stefa
(Simas),
born
1917,
housewife,
1521. Buivydas, Vladas, 15, from Vilnius.
Paskutinis jo žygis —
go motorizacijai ir mecha — Kiekvienas centas, kuKaunas.
Šiauliai.
i
j<
Burdulienė, Magdalena, 78, farmer, Janauka Kal nizacijai, — pasakojasi Mac |ris gali būti sutaupytas, tu- prasmukimas pro japonų
1522. Buivydas, Jonas (Fliksas), boro 1905. imployee, 1614 varija.
Arthuras. Jis kalbėdavo:
jri būti skirtas bombone blokadą į Australiją, kur
1523. Buiviiienė, Uršulė (Kazys), 45, farmer, Gervėčiai. 1614 Burdulis, Jonas, 29, farmer, Janauka.
1524. Bujalskis, Jonas-Romu aidas (Edvardas), 65, far 1615 Burdulytė, Juzė, 24, worker, Janauka.
— Negailėkite armijai, i šiams, kurie mūsų vandenis jis buvo paskirtas naujoms
mer, Jurgelioniai.
svarbioms pareigoms. Jisai
kas jai reikalinga — juk ji į apgintų nuo priešų jėgų.”
1525. Bujalska, Janina (Karolis), 61 farmer, Jurgelio- 1616 Burdulis, Leonas (Karolis), 48, farmer, Mockava
su savo palydovais sėdo į
Punskas.
ateityje kausis dėl krašto
į
**
ISMrSS, Antanina
(Innaal
28
farmer I 1617 Buretka, Antanas (Kostas), 38, mason, Vilnius.
keturis greituosius, nedide
gyvybės”...
Jurgelioniai
’
‘
(Jonas), 28, farmer, J
jjurnelkla, Ignu (A«Wfaa), 28, RadviliSkia.
užpuolikų krūtinės!
lius (torpedinius laivus ir
1527. Bukaitis, Juozas (Izidorius), 38, employee, Vilkija 1619 Burneikienė, Marija (Vincas), 28, teacher, Radvi Nuo seniai pažįsta
| Tačiau Philipinų karinis nakties metu išplaukė. Jūra
liškis.
1528. Bukaitienė, Eugenija (Petras), 35, housewife,
Philipinus
paruošimas ėjo lėtai. Meti buvo nerami ir daugelis bu
1620 Bumelis, Juozas, 21, employee, Marijampolė.
į
Vilkija.
1621
Burnasa,
Kajetonas
(Romualdas),
77,
farmer,
Po-J
Prieš
keletą
metų
Phil'.nė suma kariuomenei iš 8 vo peršlapę bei sirgo jūros
1529. Bukaitis, Vidas (Juozas), 8 years old.
vidikiai
Prežes.
j
1530. Bukaitis, Vikantas (Juozas), 7 years old.
pinų prezidentas jį pakvietė mil. dolerių buvo sumažin liga. Kai MacArthuras ar
1622 Eurniūnas, Petras (Stasys), 21, farmer, šilgaliai j
1531. Bukaitis, Juozas (Juozas), 6 years old.
kariniu patarėju. Atsirado ta iki vieno milijdno. Tada tėjo prie vienos salos, USA
Panevėžys.
1532. Bukaitis, Vaidotas (Juozas), 1 years old.
1533. Bukaitis, Antanas (Izidorius), born 1908, Žalioji 1623 Buragas, Vytautas (Jonas), 42, teacher, Nikroniai i nemažai žmonių, kurie kal MacArthuras ėmė kelti bal- įgula buvo pamaniusi, kad
Veiveriai.
Vilkaviškis.
tai japonai ir jau rengėsi
1534. Bukaitienė, Ona, born 1905, housevvife, Žalioji, 1624 Burokas, Bronius (Julius), born 1914, Tverečius. I
tinė.
atidengti ugnį, bet pačiu
1625 Burokienė, Pranė, 70, Lasiškės Adutiškis.
Vilkaviškis.
t.Klfll 1626
1661 Butkevičius. Napoleonas (Juozas), 43, vvorker, Ž. paskutiniu momentu atpaži
Burokas, Romualdas (Povilas), born 1911, farmer,
1535. Bukaitytė, Nijolė (Antanas), born 1936.
Kalvarija, Telšiai.
Lasiškės.
*
1536. Bukaitis, Vidmantas (Antanas), born 1938.
1662 Butkevičienė, Amalija (Antanas), 42, housevvife. no.
1627 Burokas, Povilas, born 1908, farmer, Lasiškės.
1537. Bukauskas, Aleksas (Viktoras), 43, Pabradė.
1663 Butkevičiūtė, Vanda (Napoleonas), 14.
Pasprunka nuo naikintuvų
1628 Burokaitė, Vanda (Povilas), born 1912.
1538. Bukauskas, Kazys, 40, vvorker, Ariogala.
1664 Butkevičius, Jonas (vvith 2 sisters) (Jonas), 34,
1539. Bukevičius, Romanas
(Pranai), 50, colonel, 1629 Buraevičius, Pranas (Kostas), 60, employee,• Šan
employee, Alytus.
Keturi laiveliai tai išsi
čiai.
Pabradė.
1665 Butkevičiūtė, Aušra (Jonas), 4 years old, Alytus. skirdavo, tai vėl sueidavo.
1630 Buraevičienė, Ona (Kazys), 58, housevvife.
1540. Bukaveckienė, Ona, 44, Marijampolė.
1666 Butkevičius, Mikas (Kostas), 49, Vilnius.
1631 Bursevičiūtė, Janina (Pranas), 26, employee.
1541. Bukaveckas, Stasys, 17, student.
1667 Butkevičius, Leonardas (Jonas), born 1892, cap- Vienas sugedo ir jo įgula
1542. Bukaveckas, Gediminas-Vladas, 16, student.
1632 Buraevičius, Mečys (Pranas), 19, employee.
buvo išdalinta į kitus tris.
tain, Rumšiškės.
1633 Buraevičius, Jonas (Pranas), 17, student.
1543. Bukaveckaitė, Saulė-Irena, 13, student.
1668
Butkevičius,
Pranas
(Pranas),
20,
worker,
Vilnius.
Pakeliui jie pamatė kelis
1544. Bukonis, Aleksas
(Viktoras), 45, employee, 1634 Burtavičius, 50, Radviliškis.
1669
Butkevičiūtė,
Alb
’
na
(Jonas),
born
1900,
Požižmejaponų naikintuvus, bet pa
Pabradė.
1635 Burtavičienė, 50, housevvife, Radviliškis.
rių dvaras, Kuršėnai.
1545. Bukonienė, Koletą, 40, Pabradė.
1636 Burzdžius, Andrius (Antanas), boro 1899, teacher, 1670 Butkus, Benediktas (Jonas), 40, teacher, Skirsne- sisekė nepastebėtiems pas
15-56. Bukonis, S. (Aleksas), 12 years old.
Plungė.
prukti. Numatytoje vietoje
Jurbarkas.
1547. Bukonis (Aleksas), 9 years old.
1637 Butautis, Adolfas (Antanas), 40, farmer, Svirpliai 1671 muniškiai
Butkus,
Nikodemas
(Petras),
32,
teacher,
Bidinišvisus turėjo paimti lėktu
1548. E'ikovickis, Kazys, 30, employee, Vilnius.
Joniškis.
kiai
Utena.
1549. Bukavickienė, Zofija, 30, Vilnius.
1638 Butavičienė (Tallat-Kelp&iūtė), Izabelė, 75, house 1672 Butkienė, Viktorija (Jonas), 27, teacher, Bidinii- vai, bet vieton užsakytų tri
1550. Bukoviekaitė, Božanka (Kazys), 10 yrs. old.
vvife, Kuršėnai.
jų skraidančiųjų tvirtovių,
kiai.
1551. Bukovska, Elena, 70, farmer, Pošumienų dvaras, 1639 Butavičius, Vladas (Vandelinas), 45, farmer, šekš
1673 Butkus, Saulius (Nikodemas), 2 years old, Bidiniš- atlėkė tik dvi ir MacArthuŠvenčionėliai.
čiai Kuršėnai.
ro žmonės turėjo palikti sa
1552. Bukovskis, Aleksandras, 40, farmer.
1640 Butavičienė, Ona (Vladas), born 1906, farmer, 1674 kiai.
Butkus, Benadas (Kazys), 74, farmer, Gerėtai Gir vo bagažą. Skrendant kiek
1553. Bukovskis, Stepas, 42, farmer.
šekščiai
kalnis.
1554. Bukovskienė, Koletą <with 2 children), 38, l’ošuButavičius. Vacys (Vladas), 12.
vieną minutę reikėjo bijotis
1675
Butkuvienė, Ona, 66, farmer, Gerėtai.
mienų dvaras.
j 1642 Butavičiūtė, Izabelė (Vladas), 6.
1676
Butkus,
Izidorius
(Benadas),
36,
farmer,
Gerėtai.
japonų oro atokų. O lėktu
1555. Bukovskis, Stepas, 35, employee, Pabradė.
Į1543 Butavičius, Kazys, 40, Joniškis.
1677
Butkus,
Juozas
(Benadas),
34,
farmer,
Gerėtai.
vuose buvo ne vien kariai,
1556. _ Bukšaitis, Justos (Jonas), 31, army officer 1644 Butavičienė-Vaičiūtė, Stasė (Antanas), born 1908.
1678 Butkus, Antanas (Benadas), 28, farmer, Gerėtai.
Pabradė.
' I .
r1
housewife, Joniškis.
bet ir MacArthuno žmona
1557. Bukšys, Valenjoas (Stasys), born 1916, army 1645 Butavičius, Algirdas-Kazys (Kazys), born 1928, 1679 Butkutė, Janina (Benadas), 23.
bei ketverių metų sūnelis.
1680* Butkus, Liudas (Pranas), 50, cashier, Plungė.
officer, Trakai.
\
.
student
1681 Butkienė-Daumantaitė, Jadvyga (Adolfas), 40, Bet ši rizikinga kelionė pa
1558. Bulava, Henrikas (Vincas), 34, book-keeper, Į1646 Butavičiūtė, Danutė (Kazys), 9.
employee, Plungė.
vyko gerai.
Tauragė.
.
. i 1647 Butavičius, Stasys (Kazys) 4.
1682
Butkus,
Vladas
(Liudas),
11,
Plungė.
oUluvienė: Zo£ė,(Rok^’ 3?*
vi <
11648 ButeleviČiūtė, Pranė (Pranas), 30, vvorker, Miro- 1683 Butkus, Anatolijus (Liudas), 9.
“Keep the flag flylng”
1560. Buharovski, Balys (Vladas), 59, farmer, Vilnius.
alavas
1684
Butkus,
Kazys
(Antanas),
57,
farmer,
Kiklikai
JS21*
Jori^3 (Steponas), 20, carpenter Vilnius.
Buterlevičius, Albinas (Kazys), born 1908, bookMacArthurui švento vis
Kovarskas.
1562. Bulakas, Kazys (Kazys), born 1896, Roduličiai,
k^ner Plungė.
Plunka
aal
keeper,
1685 Butkuvienė, Ona (Pranas), 48, Paprudžiai Vaiguva. kas, kas primena didžiąją
Rodunė.
į
Buterievičiene-Vaitkevičiūtė, Liucina, 25, nurse,: 1686
Butkutė, Aldona-Ona (Juozas), 17, student.
1563. Bulakienė, Marija
(Juozas), 49, seamstress, 1650 Vilnius.
demokratijos ir laisvės šalį
1687
Butkus,
Edvardas
(Juozas),
15.
Poduličiai.
9 ■ 1661 Butėnas, Vladas (Jonas), 38, farmer, Latviga’n, 1688 Butkus, Adolfas (Juozas), 13, Paprudžiai.
j Ameriką. Kai japonai ata
1564. Bulaka, Zigmas (Kazys), bom 1925, student.
kavo Manilą, vienas karinin
1566: Bulota,' Sil^ttaVsoUeikher, ftSSukiil^ikSJkl jS3 pu^^T'fonaas (MUtMal^^accMntant^Kiu' 1689 Butkus, Antanas, 48, vvorker, Pabradė.
1690 Butkus, Antanas (Antanas), 31, Vilnius.
kas priminė, kad Amerikos
1567. Bulviaus, Vytautas (Juozas),.32, army officer, 1863 »»«»•., Alfon»a» (Feliksas), 26, accountant, Kau- 1691 Butrimas, Vladas (Mykolas), 21, vvorker, Panevė
vėlyva ant vyriuuaiojo Sta
nas.
Vilkaviškis.
žys.
' * •'
1568. Budnorius, Jonas (fearolis), 45, teacher, 2emait- 1654 Buttoien^urbiytt, Ona (Karys), 26, »altrcaa 1692 Butrušaitienė, Magdalena (Pranas), 32, vvorker, lo būstinės gali būti geras
Kaunas.
kiemis Ukmergė.
Rūda.
taikinys Miksas iviato1655
Butikas, Antanas (Fabijonas), 54, employee, Ma 1603 Kazlų
1569. Bundorienė, Antanina, 40, teacher, Žemaitkiemis
Butvilą,
Jonas
(Vincas),
32,
Panevėžys.
riams:
žeikiai.
Ukmergė.
1694
Butvinskas.
Antanas
(Viktoras),
born
1907,
vvork

— Ar ne reikėtų ją n i
1570. Bundorius, Algimantas
(Jonas), 7 years old, 1666 x»’«,4*’enė, Katrina (Vosylius), 48, housevvife, Ma
er, Šiauliai.
žeikiai.
imti?
Žemaitkiemis.
1605 Buzas, Antanas (Matas), 41, Pakumris, Prienai.
1571. Bundorius, Grinokas (Jonas), 4 years old.
Butikas, Vytautas (Antanas), 21.
1696 Buzas, Stasys (Juozas). 27, empioyee, Vilnius.
— Panaudokite visos at
1572. Bundza. Kazys (Antanas), born 1907, teacher, į 1®®® Butkevičius, Česlovas (Mykolas), born 1918, Vil- 1697 Bužinskan. Kazys (Matos), 40, vvorker, Tauragė.
pargumo pri? ones. — pra
mus.
Nevarėnai Telšiai.
1698 Bžesk’s, 55, Radviliškis.
tarė MacArthuras. — bet
1573. Bundzienė-Skeirytė, Bronė (Aleksas), born 1006. 1669 Butkevičius, Petras (Antanas), 70, farmer, Ser 1699 Bžeskienė, 40, housevvife.
teacher, Nevarėnai.
bentinė Šiluva.
,vėliava tep'.-\ėsuoje.
1700 Bžeskis, 17, student.
1674. Buadza, Romanas (Kazys), borą 1932, student. 1660 Butkevičiūtė, Odilė (Petras), 22, tęsęhęr SerbenK. J. Prunskis
(Daugiau bua)x

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
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Pažinkime Savo Tautos Biznierius
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Afld As

KUN. K. BARAUSKUI PAGERBTI BANKIETAS
3US DIDELIS
Svečiu suvažiuos iš arti, toliau ir net

Mtadieniš, bal. 25 d., 1942

Teisėjo padėka

Girėnas Amer. Legijono pos riai Misevičių Šeima labai
to jaunųjų skyr. (triufcočių dėkinga.
ir būgnininkų). Kazys buvo
net bandmasteris.
Suskaldytus
paprastus
Liūdesio ir rūpesčio die- akmenis dar galima suce
nose sergančių Misevičių | mentuoti, bet suskaldytas
dukrelę gydė ir šeimą rami- brangakmenis — toks pano dr, Emilija Krukas, ku-, lieka ant visados.

X.

Šiuomi noriu išreikšti gi
liausi dėkingumą visiems
lietuviams, kurie balsavo už
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
mane balandžio 14 dieną
YIIA SENIAUSIA LIETUVIU TAUPYMO IR
Rytoj Aušros Vartų pa- ramygaliečiai ir biznieriai Tikrai jaučiuos, kad jūsų
SKOLINIMO ĮSTAIGA
rapijos salėj bus šviesu, (Budrikas, duonkepis Mi- pagalba ir bendradarbiavi
linksma ir daug svečių. Tai liiauskas). Vestsaidietis Mo- mu, būsiu išrinktas pasku
bus Ramygalos Aido Klubo tiejus Bitinas aukojo net tiniuose rinkimuose, rudenį. ADAMOWSKI GERAI KVALIFIKUOTAS
Per pereitus šešis metus
pastangomis suruoštas ban- bačką alaus.
kietas kun. K. Barauskui, Bank'eto meninę progra- lietuviai yra parodę gražią
UŽ KONGRESMANĄ
vienybę
ir
dabar
neturime
1
buv. “Mūsų Laikraščio” (Lie mą išpildys jaunos menininBenjamin S. Adamowski,, Springfield’e Adamowski
tuvoj) redaktoriui ir rašy- kės: L. Brazaitytė, E. Kan- duot tai vienybei žūti. Ma demokratų partijos kandida-1 tuojaus atsižymėjo. Laike jo
no visas pasisekimas parei tas ateinančio rudens rinki- antro tęrmo jis buvo paskirtojui-publicistui
pagerbti, drataitė ir I. Aitutytė.
Jis yra kilęs taip pat iš Ra-1 Po vakarienės bus pasi-1 na nuo ^etuviU ir
Jūsų muose, yra gerai kvalifikuo- tas labai svarbioje House
mygalos.
linksminimas - pasivaišini-! <* t'aram» e3u nuoširdžiai tas užimti šią svarbią vietą Judiciary komisijon. 1935 m.
Kongrese, kaipo Congress-į jis tapo paskirtas kitų atBankietui ruošiama apie mas ir šokiai, kuriems grieš,
man-at-large. Jis gimė Chi stovų kaipo Demokratų “ma400 vietų, nes komisijos ap*
! dirbsime, palaikysime vieny cagoje lapkr. 20 d., 1906 m. jority floor leader”, kurią
skaišiavimu tiek dalyvaus
t<>
; bę ir vienjlp balsuosime ne Lankė Goethe grammar mo vietą jis palaikė per du terkyklą, o po tam Lane Tech- mus. Jis buvo “minority lea
svečių - mmygaiiečių ir
Barauskas salėj, skaldydami aav0 baI4<*’ tel nichal High School. Teisių der” 61-mo General Assembkun. Barausko bičiulių. Pra 1
I esu tikras, kad rudenį lai- kursus baigė DePaul univer ly nuo 1939 m. iki pabaigos
eitą ketvirtadienį komisijos P
* ties^aE. I mėsių ir galėsiu vėl tarnauti sitete 1928 m., ir gavo leidi jo paskutinio termo.
~kime^ Bitinų tamuo
’- p * eį„p)iorį tik palaikydamas lietuvių var- mą praktikuoti advokatūrą
Illinois valstijoje liepos mė Dvieji dalykai charakteri
se (VestSide) pasirodė gra- ,
‘
da criekvie
x
.,
,
.
ką išėjusios knygos “Paverg- aą FneKyJezuoja Adamowskio darbus
nesį tais pačiais metais.
žus visų nanų pasidarbavi.
Dar kartą nuoširdžiai a
legislatūroje — jo agresyvišT.
................., .
tosios Lietuvos sunaus perKEISTUTO įstaigos Valdyba ir Direktoriai:
mas. Komisijoj veikia: Verr
čiū!
John
‘
T.
Zūrh
Turėdamas patraukimą kumas ir jo pasiryžimas pilStovi iš kairės į dešinę: Kazimer Demereckis, dir.; IzidoBitinienė, Juo•
prie politinio veikimo jis ga* "ai. su?ra3ti kiekvieną bilą.
re A. Pupauskas, dir.; Bruno Budrick, dir.; John Maze- pučinskienė,
. T
................
Neissigiję is anksto tikievo darbą County Reeordlrs k“"9, b“vo P"duotas svars.
.... ,
r
v»
Sėdi iš kairės į dešinę: Stanley A. Stanevich, iždininkas; zaitiene, Laurinavičiene ir
galės gauti atsilankę p0
ofise kur per sąžiningą darFrank Diksas, vice-pirm.; Thomas S. Janulis, prezidentas; C. Druktenis su žmona. Pa
tu su jo gabumais debatuose
Joseph M. Mozeris, rašt. ir John W. Zacharewicz, direkt. žymėtina, kad komisijos niū i salę. Tikieto Kainos po
“Draugo.” skaitytojų .r bavimą įgijo daug draugų, ir organizuotame veikime
$1.00.
Bičiulis bičiulių Misevičių šeima ypatingai tarp advokatų, ku
Jauskis, dir.
riai ne tik patys darbavosi
k
rie dabar yra jo didžiausi pažymėjo jį kaipo tinkamą
gyv. 4024 So. Artesian Av. rėmėjai.
vadą. Tas jam įgijo daug
bankieto pasisekimui, bet
Faktais prirodant tikre- inkorporuota su pirmu uždraugų ir rėmėjų tarp visų
turėjo
pergyventi
dideliu*
dar ir stambiai aukoja. Prie
nybę Lietuvių išeivijos darb- sakytu kapitalu siekiant
Šv.
Kazimiero
akad.
rūpesčius. Sūnus Kazys pa
Jo geras pasidarbavimas luomu žmonių. Jo rekordas
štumo ir gabumą prisitaiki- $14,500.00. Nuo tada įstaiga jų dar pris'dėjo kai kurie
reužilgo tapo apdovanotas ir ’eginlatūroje prirodo jį kai
šauktas
į
kariuomenę,
o
12
nant prie naujų aplinkybių gražiai gyvavo ir augo.
po tinkamą ir vertingą žmo
alumnės veikia
metų dukrelė Mildred buvo tik prieš jo 23-čio gimtadie gų dėl išrinkimo į U. S. Konnaujoj šalyje — ir dar pra- “Keistutę įstaiga buvo pir- ’
vedant kelią kitoms tauty- mutinė iš lietuvių taupymo
Ar norite laimėti pinigų staiga susirgus apendicitie. nio jis buvo išrinktas į Hli-|<y
nois State legislatūrą kur ^res^'
bėms sekti lietuvius beveik ir paskolos įstaigų, kurios
ir dovanų?
Operacija pavyko ir merga* jis tarnavo per lOmetų.
Skelb.
visose gyvenimo srityse — kapitalas atsiekė pirmą mi
Šv. Kazimiero akademijos tė baigia sveikti. Pastaruotai ištrauka iš istorijos la-1 lij°nA _ dolerių. Tas įvyko
alumnės duos tokią progą ju Laiku gauta žinia, kad
PU gyvo ir įdomaus gyveni- j Kugpiūčio 1 d., 1930 m.
pirmadienio vakare, balan sūnus kariuomenėj, baigęs
mo žymios Lietuvių finan- 1 an°t pranešimo Juozo M. j
sinės įstaigos — KEISTU- ! Mozerio, dabartinio įstai- gerų, naujų, 1942 metų ra- džio 27 d. per “bingo party” , Army Mechanic School paTO SAVINGS AND LOAN i S03 raštininko.
j dio, nors išdirbystė yra Šv. Kazimiero vienuolyno keltas į aukštesnį lapsnį.
ASSOCIATION, kuri yra se-:
Dabar įstaigos kapitalas sustabdyta. Budrikas pri auditorijoj, 2601 W. Mar- Dabar randasi Alabama vai.
niausią Lietuvių taupymo siekia $1,142,000.00, ir turi sipirko iš kalno ir dabar ąuette Rd. Įžanga 50c.
Kaip Kazys, taip ir Milįstaiga Illinois valstijoje.
atsąrgos fonde $55,000. Tau- parduoda tomis pačiomis, Pradžia 8 vai.
Komisija
dred
priklausė prie DariusKEISTUTO įstaiga buvo . pymai yra apdrausti federa- senomis žemomis kaino
suorganizuota 1897 m. Ažu- • linės valdžios agentūros kie- mis.
S/ko salėje, 3301 So. Auburn1 kvieno taupytojo iki $5,000.
‘Vf
Visiems draugams, pažįstamiems ir kitiems balsuoto
Avė. — dabar Lituanica Dividentai mokami šėrininAve., tikslui pagelbėti savo kams dabar siekia 3Vfe%. Įsjams, kurie pareiškė manimi pasitikėjimą, balsuoda
tautos žmonėms įsigyti nuo-1 taiga turi savo nuosavus narengiamas
mi už mane Primary rinkimuose, Balandžio 14-tą die
savybes ir duoti paskolas, mus, kuriuose veda biznio
GARFIELD PARK LIET. VYRU IR MOTERŲ
Gavo pirmą leidimą vesti pareigas po adresu 3236 So.
PASELPOS KLIIJBO
ną, 1942 metais. Jūsų prielankumas yra tikrai giliai
taupymo ir paskolos biznį j Halsted st. Keturi metai atŠeštadienį. Baland. (April) 25 d., 1942
įvertinamas.
per James A. Rose, tada gal įstaiga pakeitė savo varLIETUVIŲ
“
LIBERTY
”
SALĖJE
IUinois valstijos Secretary dą po nauju “KEISTUTO
(kampas 14th St. ir 49th Ciceroje)
of State, Kovo 25 d., 1897 SAVINGS AND LOAN AS.
PAUL EITMONT’S ORKESTRĄ ŠOKIAMS
m., po vardu “Keistuto Loan SOCLATION.”
,
Taipgi bus pagerbimas karėj žuvusio bliubo nario Ed. Guoko
and Building Association, Dabartinė valdyba ir di-j
Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 40c (su taksais)
No. 1.” Pirmieji organizato- rektoriai susideda iš sekanKareiviai devintieji uniformas bus įleidžiami veltuį
riai buvo sekanti, visi jau čiu biznyje patyrusių ir atKviečia KOMITETAS
DEMOKRATŲ KANDIDATAS
mirę, kurių vardai randasi sakomingų vyrų: Thomas
ant pirmutinio leidmio:|S. Janulis, Prezidentas; |
už
Lavvrence Ažukas, Juozas Frank Diksas, vice-pirm.;
Gurinskas, Kazimieras Po- Joseph M. Mozeris, raštinin-’ Geros Midget Radios po
Municipal Court Bailiff
cius, Jonas Kolesinskis, Ju- kas; Stanley Stanevich, iž$12.95
lian Ostrowski, Kazimer dininkas; Kazimer DemerecKolusievvicz ir Frank Polo- kis, Izidore A. Pupauskas, 7 ir 8 tūbų Radios, gra
žiuose kabinetuose po
nis.
Bruno Budrick, John MazeNeužilgo po tam. Vasario lauskis ir John W. Zachare$69.50
Paulina Russian and Turkish Baths
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius,
21 d., 1901 m., įstaiga buvo v/icz, direktoriai.
ar šiaip ką ap<l rausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad

n

didelių rūpesčių

į

DIDELIS
PASIRINKIMAS

Nuoširdžiai
Dėkoju

Į

KONCERTAS IR ŠOKIAI

Albert J. Horan

j

NELAUKITERytoj Gali Būti Pervėlu!

Radios ir Phonographas.
krūvoj, po
i

$49.50 ir suks.

M

RCA Victor, Philco, Zeniith, Crosley ir kitų.

■K

Budriko dvi milžiniškos
kos krautuvės yra -pri
krautos namams Rakan
dų, Peėių, Parlor Setų,
Miegamo Kambario Setų,
Karpetų. ,
Pirkėjai pirkdami da
bar sutaupys iki 40 nuoš.

te. F. Bndrik, Ine.
Furnifoire House
3241 S. Halsted St.
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSN. ofiso vidaus
atvaizdas, nuosavuose įstaigos namuose po adresu: 3236
So. Halsted St.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus

matote “Drauge”

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį paat
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

3409 S. Halsted St
Tel. YARds 3088

Už senus rekordus mo
kama po 2 centus iki 10c.
Atneškite pas Budriką.
leidžiamas
žymus
lietuviukas
Rndio
progTamna
Sekmadienio
vakare 8:30 P M WCFL 1000 k.
Radios stoties.

jis parūpintą jums polisą per mflsą kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

A R A D
Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L* r* D/A l\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
PIRM PIRKIMO
Atvyk Į mfisą jardą ir apžifirėk ata
ką ir ankštą rflšj LENTŲ—MILL,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažą, porčią. vttką, skiepą ir Datą. PASITARK SU
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
į Šią Modernišką Lietuviu Įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadileniais.

Telefonas: VIRgiuia 9493
A. F. CZESNA, savininkas

MAS51GC

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

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. Šis 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 Rd. Tel. Monroe 0808
£

t

Šeštadienis, bal. 25 d., 1312

draugas

7

LUCIJA PILIPONYTĖ IR ALBINAS RENECKIS
X Sophie Norkus, duktė
X Francinei Olbikas, ei-Į
ganizuoti. Jei mūs jaunimas dami daug gero ųuveiksime.
1 A. ir M. Norkų, savininkų cerietei, Šv. Kryžiaus ligokreiptų daugiau dėmesio į Kad organizuotai turime
plačiai žinomo Univeraal rea ninėj buvo padaryta operaFederaciją, jis savo veiki- Į veikti, apie tai negali būti
torano adr. 750 W. 31 St., cija. Tėvai, brolis dėkoja dr. Į
mui pajustų daugiau šilu- jokios kalbos.
susižiedavo su Anthony De S. Biežiui už sėkmingą opemos, paramos. Bendrai veik-1
A. Valančius
Rose. Neseniai jiems buvo raciją, taip pat seserims,!
surengta didelė “shower par- slaugėms už priežiūrą ir vif
ty”. Vestuvės bua gegužės siems lankytojams. Olbikai
mėnesį.
i yra “Draugo” skaitytojai ir
X S v, Jurgio parapijos
X Dievo Apvaizdos para- katalikiškųjų dr-jŲ rėmėjai,
globėjo šventėje sekmadie
pijos abi salės šeštadienį,' Francine užima aukštą vie
nį, balandžio 26 d., per su
Prasidės Ketv. Bal-April 30 d., 8 v. vak.
balandžio 25 d., bus pilnos tą Western Electric Co.
mą choras giedos rinktines
jaunimo — vietinio ir iš
JOSEPH J. GRISH
mišias, o per Offertorium svetur. Vakarą — šokius
X New World , Ctbcsgo
Aušros Vartų parapijos cho rengia Šv. Vardo draugija, arkidiecezijos organo, pas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TEL. YARDS 1061
4*
ro solistė I. Aitutytė, smui
tarame numery skaitytojų
X
Diakonas
A.
Bendžiūkai ir vargonams pritariant,
Mundelein seminarijos balsuose tilpo Prano Gudo
solo “Panis Angelicųs”. Po nas,
r
klierikas, gegužės 2 d. bu. »traiP““’
criPP“
sumos bus psiventtoima.
"" m0 pareiškimo, kad po kaAČIŪ VISIEMS BALSUOTOJAMS !
Liurdo grotos.
isvęstas kunigu seminarijos
___•
koplyčioje. Primicijas laikys ro Pabaltės valstybės būtų
X L. Brazaitytė, E. Kan- gegužės 3 d. save gimtines priskirtos Sovietų Rusijai.
d rataitė ir L Aitutytė išpil- parapijos bažnyčioje, būtent straiP8ny
kad
dys meninę programą ban- Gimimo Panelės Šv. bažny- merikos katalikiška angliš
koji spauda užtartų už ka
kieto rengiamo kun. K. Ba- įjoję Marųuette Park.
v ™.
talikišką kraštą — Lietuvą.
rauskui pagerbti sekmad e
X
F8 ieza’
įcago ka(j jo nepavergtų bedieviai.
nį, balandžio 26 d., Aušrcr Herald-American
korespon
Vartų parapijos salėj.
X Kun. M. Švarlis, Šv.
dentas laikraščio reikalais
.* 1 .
X Širvinskų namuose yra išvykęs į Bloomington, Petro ir Povilo parapijos
klebonas pastarame Ateiti4511 S. Rockvrell St., balan in.
X ARD 1 skyrius rengia ninku draugovės susirinki- Ateitininkų draugovė tautinio baleto šokikai, kurie badžio 25 d. bus jaunamečių
sąjungiečių pramoga (bun- didelę pramogą, t. y. bunco, me pasakė nuoširdžią kalbą.''2g'd' “"-U’
sa
co-card party). Pelnas ski šeštadienį, bal. 25 d., O. pabrėždamas, kad, nors ne- lėje be kitos programos dar pašoks įdomų inscenizuotą
riamas įsigijimui “jackets” Brazauskienės salėj, 4558 S. i matęs Lietuvos, tačiau pa komišką suktinį
Reiškiu gilią padėką draugams, pažįstamiems ir
Mergaičių dovanomis atsi Paulina St. Turės labai ver-' milęs lietuvių kalbą, litera
balsuotojams už parodytą pasitikėjimą manimi per
Visi tingų dovanų. Pradžia 7:30 turą, papročius ir kultūririnkimus balandžio 14-tą dieną, 1942 metais.
lankę visi džiaugsis,
Town of Lake. — šv.
val. vak.
I nes jaunimo organizacijas.
kviečiami.
Pranciškaus Seserų Rėmėjų
BENJAMIN S. ADAMOWSKI
skyriaus susirinkimas įvyks
DEMOKRATŲ KANDIDATAS
sekmadienį, bal. 26 d. 1:30
už
Šį sekmadienį, balandžio vai. popiet. Visi nariai pra
Congressman - at - Large
SU PIRMAIS LINKSMAIS, PAVASARIO BALSAIS 26 d. nuo 6:30 vai. vakare šomi susirinkti mokyklos
iš galingos WCFL radio sto kambarin.
Valdyba
ties girdėsite pirmaeilę lie
Įvyksta
tuvišką radio programą, kol-| Zagariečių Klūbo mėnesirioje dalyvaus žinomas ba- nis susirinkimas įvyks ba I A 11/ A C r^ARAP Fasirinkti ir Prisipirkti
L./AI IK/AO Lx/AD/Al\ Geresnės Rūšies Anglis
ritonas Algirdas Brazis. Jis landžio 26 d. 1 vai. popiet,
ATEINANČIAI ŽIEMAI
su orkestru padainuos kele- Hoilyvvood salėj, 2417 West
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU
Geresnės Rūšies Auglys Gaunamos Tik Iš ToLmesuią Valstijų.
i iJ
tą dainų. Taipgi išgirsite 43rd st.
(Valdžion patarimai anglinibkanvs nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
naudingų pranešimų apie
dėlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
J. Keturakis, rašt. dukcijos
PItIPn.DYKIT SAVO SANDELIUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
specialų pavasarinį išparda
WEST VIRGINIA Pocahontas Miae Run, iš d»Q šf|
gerų mainų, daug daiktų išimta. Perkant 5
vimą, kUfiVdabar eina abe
cicero. — Federacijos 12
tonus arba daug.au, ui turu* .............................
Smulkesni yra daug pigesni.
jose_ Bud?iW rakandų krau- skyriaus susirinkimas įvyks
BIACK BAND LIMP anglys, už
$10.50
tuvėse, 3241 ir 3409 S. Hals sekmadienį, bal. 26 d: 1 vai.
toną
ted St. Pasiklausykite š os pOpje^ parapijos mokyklos
(KOKSAI), už vieKOPPERS COKE
ną toną, .....................
programos.
Kaimynas ijiam|3ary yjSų draugijų at
stovai ės kviečiami atsilan
CRANE COAL COMPANY
kyti, nes yra daug reikalų
svarstymui. Ypatingai kvie 5332
Marųuette Park. — Lab čiami atstovai jaunimo drau
IR
<{r
darių Sąjungos 23 kuopa gijų: Vyčių, Sodalicijos, Šv.
laikys susirinkimą sekma- Vardo, Am. Liet. Katalikių
VVHOLESALE
dienį, balandžio 26 d. para- Dukterų Klūbo. Būkime orFURNITURE
pijos svetainėje 2 valandą '
,——popiet. Visi kuopos nariai j
BROKER
ir labdarybės darbuotojai
WHOLESALE

mu

PILIETYBES PAMOKOS
TEIKIAMOS VELTUI

Budriko radio
programa

Pirmas Sezono Piknikas!
Taip, Įvyksta Pirmas

Vytauto Parko

$12^5

Susirinkimai

PIKNIKAS

Sekmad., Baland.-April 26 9

19
42

VYTAUTO PARKE
Pradžia 12:30 popiet

kviečiami laiku susirinkti,
nes yra daug svarbių reika
lų svarstymui.
Valdyba

LIQUOR
ĮSTAIGA

baJ*

gimo ir svarstoma kitPsvarbūs reikalai.
Valdyba

Išvežiojome
po vl.-ą
Chfc-ago.

žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame
Vytauto Daržo ore.
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day

Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Taę -

iL

da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to didelio laimėjimo tikietai.

Tai bus reikšminga

diena "Draugo" istorijoje.

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems!
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.

Marųuette Park Liet. Am.
Piliečių Klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks bal. 26 d. i
2 vai. popiet parapijos sve- Į
tainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti į susirinki
mą. Reikalų nemažai yra
visiems svarstyti, ypač šiuo
laiku.
Valdyba
Town of Lake. — Labd.
Sąjungos 1 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio 26 d. 1
vai. popiet parapijos mo
kyklos kambary. Visi nariai
prašomi atsilankyti.
.

Valdyba

PORTSMOUTH

9022

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

— Radios — Refrigerators—

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

FACTORY

REPRESENTATIVE

sav.

6343 South Western Avenue, Chicago

MUTUAL LIQUOR CO.

TelefonasREPUBLIC 6051

N.

KANTER,

J

4707 So. Halsted St.
Telefoną*:

žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus

TEL.

EONO AVĖ.

Washers — Mangels — and
Stovės.

Bridgepcrt. — Lusirinki
mas Labdarių 5 kuopos bus
sekmadieni, bal. 26 d. 2 vai.
popiet parapijos salėj. Pra
šoma visų narių susirinkti,
nes bus daug pranešimų kas

Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį link Pne£lau^°8

į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra

SO.

ItOULEVAIUD

OU14

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAZINfcfANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKftS LIETUVUA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:
JOS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MflMŲ SPECIALI
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIU

MIJZIKO8 INSTRUMENTŲ

X

M

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl «,

W

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Toni Toma" pritai
komi prie visokių Barabinų te-’
tų, greiti pėdintai "Cymbola” lr
‘tCytnbol Holders" kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat Pedala"
bonams lr orkeatroma, Trūboa
Clarlnetal, 8axaphonal, Trombo
nai "Standard” išdlrbysčlų, Smal
kos. Celloa, Strūninial Basai. Oultaral, Banjoa, stonui, lr "casi«",
"moulh pleces", "mute reeda", Ir
mnzlkoa stovlkli’-s.
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms
anitėtų
Ir
“cases". Pataisome tr atnaujina
me visokių Išdlrbysčlų phonografus ar Jųjų dalia.

A. B .C.

DRUMMF.RS

MARGUTIS

SERVICE

914 Maawell Street, Chksųro

VlenlntSlia lr Smaginusias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!

— DESIMTI
METAI! -1
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 1
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir SESTAI). 7 v. v

WHFC-I45O kil 1
6755 So. Western Avenne
Phone- GROvehill S242

v«x trust
•*'■' * * .'

SeStadienls, tai. 25 H., 1912

~...—"-—_

VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Iškilmingame Atidaryme • •.
LIBERTY GROVE, buvusi Dambrausko Farma, Wlllow Springs, Illinois

crvMuntFNI
GEGUŽES-MAY 3 DIENĄ, 1942 METAIS
DYKAI - Skanūs Valgiai DYKAI! Jonas Pilkis ir Antanas Ml auckas,

Gera MuztkFsokiams.

PRIEŠ PRONACĮ LAVAL

KERŠYDAMAS UŽ SUKI, VOKIETIS
SAUDE | ŽMONES

Kaip vokietis užleido šunį ant žmogaus. Šis šu
niui užvožė per pakaušį. Pilnas dvaras prigužė
jo vokiečiu.
-1919 m. gruodžio mėnesį, čiaua, Žans&ičių kaimo Šniuprieš pat Kalėdas, prieš iš- lį nukovė vietoje ir daug
vykstant vokiečiams okupan sužeidė. Šmulis palaidotas
tąms iš Lietuvos, vokiečiai Šaukote. Buvo sužeisti: Vapiskelbė, kad Ginčių dvare, latiškių kaimo, Šiluvos valsGrinkiškio valsčiuje, bus čiaus, Juozas Kaminskas ir
duodami gyvuliai
ir Stasys Brazauskas, šis pas£p manta. Kadangi kiek tarsnis nuo žaizdų mirė ir
vienas norėjo iš Vokiečių palaidotas Šaukote.
atpirkti savo bėrį ar juodBuvo ir daugiau sužeistų,
margę, todėl į minimą dva bet jų pavardės ir gyvena
rą susirinko daug žmonių. mos vietos man nešinamos.
Vienas vokietis iš dvaro rū-1
mų, šuniu vedinas, nuvyko' Žmones, pamatę tokį voprie susirinkusių žmonių kiečių žiaurumą, kas gyvas
Kad turėtų gardaus juoko
dvaro spruko: vieni į na
bei malonumo, vokietis sa- mus pasislėpti, kiti pasiimti
vo šunį užleido draskyti ginklų ir atkeršyti vokieyieną kitą žmogų. Tačiau ^ania- Tuo tarpu vokiečiai
vienas žmogelis, nepaken- išsikvietė telefonu iš kitų
tęs šuns draskomas, griebė dvarų pagalbos. Kai keli
iš patvorio baslį ir vožė šu-' raūsų ginkluoti drąsuoliai
niui. Tai pamatęs, vokietis atvyko į dvarą, čia jau buvo
puolė mušti lazda tą žmoge- pilna vokiečių ir jie savo no
lį. Tuo tarpu žmones iš visų r4 keršyti tuo tarpu nuslėpusių apsupo vokietį, atė pe.
a
mė iš jo lazdą ir nusivedė ją
pro dažinės stogą.
MAKE

Įsikarščiavęs vokietis nu
bėgo į dvaro rūmus ir, išė
jęs į prieangį, ėmė šaudyti į
žmones. Grinkiškio vals-

EVERY
PAY DAY
Si

BOND DAY

CNCERTAf

KAS GALĖS PIRKTI AUTOMOBILIUS
Bus sumažinti suvaržymai pirkti automobilius

Vienintelė Lietuviu
VVholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

dėl

joro” pareigas.
Karo aviacija nori surasti
Robert Schoder kelius 2,000 civilių lakūnų, kurie
Išgirsime jos skambantį balselį, kuris senai
kartus priminė miesto salės galėtų būti aviacijos insjau gerai buvo žinomas ir IJetuvoje. O dabar, ji Į j politikieriams, kad būtų ge traktoriais.
t
padainuos —
Karo departamentas paI ra pravesti ypač vieną reLIETUVIŲ AUDITORIJOJE
p formą — leisti visiems mo- reiškia, jog. daugiausia šių
3133 South Halsted Street
l< kyklų mokiniams stritka- instruktorių bus galima gau
riais važinėti už 5 centus, ti iš civilines aviacijos adSekmadienį/ BaL-April 26 d., 1942 m.
Politikieriai išklausė jauno ministracijos patiekto są5:00 VALANDĄ PO PIETŲ.
“Chicagos majoro” iškeltus rašo.
Be to, bus ir klasinių šokėjų grupė, ir 15 meti;
sumanymus, bet pravesti
Civiliės aviacijos adminis
pianistė. Po visos programos, bua geras Art Barreformos, kad mokiniai galė tracij&i paskirta $2,000,000
rows Dance Orkestrą, kuris linksmins visus iki vė
lyvos nakties.
> tų važinėti už penkis centus civilinių aviacijos instrukto
stritkariais — nepavyko.
‘ rių apmokymui.

ANITA NAVICKAITE

tif
t•

Ketvirtą kartą
nepavyko

Šiandien automobilių pre-' niu laiku važinėja 1939 m.
Jaunas vagilius per trylikybą “užšalo”. Jungtinių modeliu arba senesniu ir ku ką dienų bandė ketvirtą
Amerikos Valstybių kongre rių automobiliai yra padavė kartą apiplėšti Dearborn
so komitetas svarsto kaip 40,000 mailų arba daugiau. Plaza viešbutį, 1504 North
padėti automobilių pardavė
Dearborn. Tris kartus pasi
jams, kad jie galėtų parduo
sekė, bet ketvirtą
kartą
Herojaus
O
’
Hare
ti didesnį skaičių automobi
jauną vagilių sutiko kulkos,
lių.
kurias paleido policininkas
vizitas Chicagon
Kongresmanas
Thomas
Edward Szpajer, kada vagi
(demokratas iš Kaliforni atidėtas
lius bandė pabėgti.
jos), pareikė, kad Kainų Ad
Laivyno
departamentas
Jaunas vagilius iš Dearministratoriaus ofisas žada
šiandien paskelbė, kad » t., born Plaza viešbučio balanžymiai sumažinti automobi
Comdr. Edward H. O’Hare džio 13 dieną pagrobė $19,
lių pardavimo suvaržymą.
neatvyks Chicagon ar kur pereitą antradienį $11., baŠis pertvarkymas įsiga nors kitur, nes jis yra būti- landžio 22 d. pačiupo $10 ir
lios balandžio 29 dieną.
nas šiuo metu laivyno mū- užvakar naktį vėl bandė
Automobilius
galėsią
pir

(“Draugas” Acme teiephoto.
šiuose. Tačiau L. Comdr. apiplėšti viešbutį. Jis atėjo
kti
asmenys,
kurie
dabartiDėl Lavai, pronacio, įsibriovimo į valdžią, atsistatė ke
Edward H. O’Hare apsilan- į viešbutį naktį ir, su brau
letas Vichy ambasados narių. Leon Marshal (dešinėje)
kys savo gimtajame mieste, mingu grumodamos vieš bu
Vichy ambasados Washingtone patarėjas, kuris pirmas Už nesusivaldymą ir
st Louis.
či° prižiūrėtoją įvarė į kam
atsistatė iš pareigų ir pasisiūlė patarnauti laisviems pran
O’Hare taip pat atsisakė bariuką ir pats iškraustė iŠ
cūzams. Etienne Voffner (kairėje) ir adm. Phillipe Aboy- žemas aistras 20 metu priimti iš Chicagos karo ve stalčiaus pinigus. Šį kartą
neau.
teranų dovaną $750 vertės vagilius pagrobęs $8 bėgo
kalėjimo
iš viešbučio. Tuo laiku sto
laikrodį.
vėjęs policininkas liepė sus
Benjamin M. Baldwin, 20,
PRASIDĖS KARO BONŲ SMARKUS VAJUS
toti, bet vagilius neklausė
už išniekinimą trylikos me
Roselande
patriotinis
Karo bonu kvota Illinois nustatyta $49,000,000 tų mergytės, akyvaizdoje
— jis bėgo. policininkas į
bebėgantį paleido kulkas,
Visoje Amerikoje norima BePtYni'J “et« brolio' nuteįa DaradaS
Lt. Comdr. Edward H.
| kurios pataikė į ranką ir pe
O’Hare pareiškė: “Duokite sudaryti 50,000,000 nuolati tas dvidešimčiai metų kalė
bonų tį. Vagilius nuvežtas į ligo
ti.
i Ryšium su karo
mums užtenkamai apmoky nių karo bonų pirkėjų.
Nusikaltęs jaunuolis sa- pirkimo vajumi, š. m. gegu- ninę. Paaiškėjo, kad vagitų vyrų, užtenkamai laivų
kosi, kad jis buvęs girtas ir ■ žės mėn. 8 dieną, Roselande liūs yra iš Beaumont, Tex.
ir orlaivių ir mes laimėsiUž
sumušymą
nieko
neatsimenąs apie tą , įvyks patriotinis paradas, Jo vardas — Edward Sterme .
i
įvykį.
įkuriame dalyvaus viena iš ling, 19 m. amžiaus.
Tuo tarpu iždo sekreto mergaitės nuo 8-10
Jei jaunuolis būtų susi vai Įkino artisčių žvaigždžių, šis
■ 1■ ■ ------ -----—
rius Morgenthau pabrėžė
dęs, šiandien galėtų būti patriotinis paradas rengiaTą dieną Roselande, ypač,
jog Amerika turi pasiekti metą kalėjimo
naudingas kraštui, kovojant mas šūkiui: viskas mūsų bus raginami žmones pirkti
nustatytos kvotos vieno bi
George Cizinasuko, 1450 karo fronte už žmonių lais pergalei.
karo bonus ir ženklus.
lijono dolerių vertės bonų į
West
15th,
krautuvėje
neg
vę, o dabar žemai aistrai
mėnesį.
ras
Jay
Dea
Riney
ginčijosi
pataikavimas nuvedė į kaIllinois valstijai gegužės
su
krautuvės
šeimininku.
mėnesiui karo bonų ir ženk
lų kvota nustatyta $49,300,- Tuo laiku įbėgo D. Liebert, Laivyno karininku gali
200.
i 11 12 m., nusipirkti „ saldainių.
Nuo pereitų metų liepos Rney labai skaudžiai buvo būti ir baigęs
mėnesio iki šių metų sausio sumušta, jau aprodė, kad
Illinois valstijoje kas mėne greit mirs. Mergaitė tuojau tik High School
sį parduota karo bonų ir buvo nuvežtas į ligoninę.
Iki šiol Jungtinių AmeriKada jos sveikata pagerėjo,
ženklų už $36,091,571.
karo Ui
P“411®’ kad ji tik at- kos Valstybių laivynas reiIllinois valstijoje
bonų^ai-dArimo’vajus pra- Genanti, kad buvo krautu J^avo tad norintieji gaut,
vėje pirkti saldainių, o da- laivyne Ensign rangą, tun
sidės gegužės 6 dieną.
bar mato, kad esanti ligoni- būti ne Uk aukštesniąją mo
ngje>
į kyklą baigę vyrai, bet
ir
Negras sumušė ne tik mer lanlcę kolegiją ar uni ver sijaunas Chicagos
Didelis Panirinkimas
gaitę, bet ir krautuves šeiNaminių, Importuotu
ir Lietnvi&kų Gfrimų
mininką. Kada negras buvo
Dabar pranešama, kad
"majoras” gynė
Parduodame
I paklaustas, kodėl .jis mušė marinų ir laivyno Ensign
Tiktai
Tavernama.
mokiniu reikalus
mergaitę, jis į ta? nieko ne- rangui gauti bus priimami
Užsakymai Uvežiojami
Stą savaitę buvo jaunimo
ir *
kurie
.ba‘Sekančia Dieną.
savaitė, kurioje buvo duota
Negras Riney už mergai- « tik
mokykFRANK VIZGARD, Sav.
Vai.: 10 Ud 5 Kasdien
i jaunimui pasireikšti visose «s sumušymą nuteistas nuo >1 <High School)
I visuonąenino gyvenimo srity 8,
TO metų kalėjimam
6246-43 SO. CALIFORNIA AVE.
-------------------se. Trečiadienį, balandžio
TaL REPublic 1533—9
22 dieną, Robert Schoder,
S?
venlmas
nesirūpina
pinigais.
16 metų Tilden aukštosios Armijai reikia 2,000
HatCiV'liniŲ lakUI1Ų
Kai

Tikrai išgirsime, Amerikoje, geriausias Lietuvos
poetų dainas ir naujausią muziką garsiųjų kompo
zitorių. Visa tai suteiks dainininkė-solistė —

WV.

suardom

pinigų,

tai

gyvenimą

suardytas

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

gy

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
’Tanpyklt apsaugoto j ištaigoj, kad užtikrinti aavo ateit). Apart ap
draudos mea tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2/7° ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*
Justin Macklevvtch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE

Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVTS ED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washington, D.
Daily 9^A. M. to 4 P. M. Wed 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.

C.

