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Reikia Apriboti Algas - Rooseveltas
KOMINTERNUI IR 
LIETUVIAMS ’

Kai bolševikų spaudos 
agentūros “Tasso” korespon 
dentai ištisais metais gyve
no Berlyne, siuntinėjo ko
respondencijas ir straips
nius spaudai, tai “Vilnis” ir *“Laisvė” dėl to neturi nieko 
pasakyti. Jei tačiau kėliau-< I » z
damas j U.S.A. lietuvis laik
raštininkas bus priverstas 
nors tik porą-trejetą mėne
sių sustoti Vokietijoje, kol 
surinks kelionei reikiamas 
vizas ir jei ta proga net 
daug mažesniame maštabe 
negu bolševikų “Tasso” at
stovai pasiųs informacijas 
spdaudai, tai "Vilnies” ir 
“Laisvės” “lietuviai” tylės 
dėl “Tasso” bendradarbių, 
bet lietuvį skandins šaukšte 
vandens.

—Kai bolševikiškoji Ru
sija bučiavosi su naciais, 
kai raudonieji turėjo Berly
ne savo prekybos atstovy
bių organizaciją, tai “Vil
nis” ir “Laisvė” dėl to nieko 
neturi pasakyti. Tačiau, kai 
nuo GPU saugodami gyvas
tį lietuviai išbėgo kiti tik su 
maudymosi siūtais, o kiti su 
mažais vaikais ir juos na
ciai nubloškė ar į koncen
tracijos stovyklą, ar į ka- 
torgiškai sunkius darbus,— 
kai ieškodami jiems pagal
bos lietuviai Berlyne susi
būrė į grynai pašalpinę or
ganizaciją, tai “Vilnies” ir 
“Laisvės” “lietuviai” savus 
tautiečius apšauks naciais, 
nežiūrint, kad net tos orga
nizacijos steigėją pulk. Škir 
pą naciai paskutiniu metu 
po areštu laikė ir kitaip per
sekioji.

Rusai baigia nai
ki! suomių jėgas

LONDONAS, bal. 27 d.— 
Pranešama, jog kovose Lap- 
landijoj rusai nukovę 2,000 
suomių. Pranešimai pažymi, 
jog. šios kovos esančios pa
našios į vykusias kovas 
prieš du metus, kurias suo
miai pralaimėjo.

Kovos linijos šiaurėje 
esančios sudarytos Suomi
joje ir visame fronte sovie-} 
tų kariuomenės rankose 
esanti iniciatyva.

Suomių ir vokiečių komu
nikatai pripažįsta, jog ru
sai pravedę atakas Kareli
jos sąsmaukoj ir Stalino ka
nalo apylinkėje, bet pareiš
kia, jog atakos buvusios 
atmuštos.

Leningradas sekmi n g a i 
kovoja prieš nacių aviaciją. 
Vyksta Aršios Kovos.

KUIBIŠEVAS, bal. 27d.— 
Dvi didžiausios pasaulio ka
riuomenės nepaliaujamai ko
voja įvairiose milžiniško 
fronto vietose.

Tačiau Maskvos radio pa
reiškė, jog fronte situacija 
pasilieka nepasikeitusi. Ra
dio paskelbė tik mažesnius 
susirėmimus visam fronte 
—nuo Leningrado iki Sevas
topolio.

St. Louis sutinka didvyrį
• V* >• \5 a, *M

(“Draugas” Acme telephoto>
Lieut. Edwšrd O’Hare stovi automobilyje ir sveikina džiuginančią ir keliančią jam 

ovacijos minią.

Britu submarinai 
nuskandino 4 laivus

KAIRO, bal. 27d.—šian
die pranešama, jog britų sub 
marinai Viduržemio jūroje 
nuskandino keturis ašies lai4
vus, gabenusius reikmenis i 
maršalui Rommeliui šiaurės 
Afrikoje.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog visoj Viduržemio 
jūroj vyksta smarkios avia
cijos kovos.

Tuo tarpu vokiečių avia- i Šeštadienio naktį Suezo 
cija pravedė smarkias avia- kanal° apylinkėje pašautos 
cijos atakas Leningrade ir' vienas ašies bombanešis, kai

—Kai dabartiniame kare 
tremiami ir žudomi Rusijos, 
bolševizmo tėvynės kaimie
čiai, tai “Vilnis” ir “Lais
vė” nori kelti balsą prieš 
visą pasaulį, bet kai raudo-

pranešimai pareiškia, jog 
vokiečiai ir rusai į šį frontą 
traukia milžiniškas pajėgas.

Laivas užsidegė 5 
minutes prieš ataką

Porland, Md., bal. 27d.— 
Penkias minutes prieš vokie
čių submarino ataką viena
me vidutinio dydžio Ameri
kos prekybiniam laive ba
landžio 20 d. kilo gaisras 
kamine. *

Visa laivo įgula išgelbėta. 
Laivui užsidegus nacių sub
marinas paleido į laivą tor
pedą ir bent 35 šovinius.

PENKIŲ PUNKTŲ TAI-
nojo diktatoriaus pasiųstie-| KOS PLANAI IR 
ji azijatai žudė lietuviškojo ( NEZALIEŽNINKAI
kaimo žmones ir dešimtis 
tūkstančių ištrėmė į Sibirą, 
tai “Vilnies” ir “Laisvės” 
lietuviai tą nori muslėpti 
prieš visą pasaulį. Nacių 
mes neginame ir juos smen- 
kiame už nekaltų žmonių 
žudymą, bet mes smerkiar 
me ir tuos, kurie žudė ir 
trėmė nekaltus Lietuvos 
žmones.

Viename šiemet išleista
me lietuvių “nezaliežninkų” 
veikale su prielankumu spau 
dinamas popiežiaus taikos 
planas ir pridedamas prie
rašas: “this five point plan 
for permanent peace of the 
Holy Father is a God’s in- 
spired plan and presentedto 
the world with power and 

• authority”. Gražiai ir teisin-

tuo pačiu laiku vokiečių 
bombanešiai bombardavo li
gonines Maltoje.

Britų aviacija pravedė 
sėkmingas atakas Libijoje, Į 
kur bombarduota Bengasi ir 
ašies transporto stovyklos 
EI Agheila ir Agedabia apy
linkėse.

Nuskandintas Amerikos 
destrojeris Sturtevant

WASHINGTONAS, b a L 
27d.—Laivynas šiandie pas
kelbė, jog destrojeris Stur
tevant nuskandinta prie 
Floridos pakraščių. Destro
jeris nuskendęs įvykus spro 
gimui paskutiniųjų 24 va
landų bėgyje.

Laivyno komunikatas pa
reiškia, jog gyvybės aukų 
skaičius esąs labai mažas ir 
daugumas įgulos pasiekė 
krantus. Destrojeris Sturte
vant buvo pastatytas perei
tam karui.

Naujas Dalias vyskupas

Juodmarškiniams
darbo bus

STOCKHOLMAS, bal. 
27d. — Švedijos spaudos 
Berlyno koresponden tas 
pareiškė, jog Hitlerio spe
cialiai sargybai (Juod
marškiniams)' bus dau
giau darbo Hitleriui {ga
vus absoliučias teises Vo
kietijoj.

Iki šiol Hitlerio juod- 
marškiniai visados praves 
davo specialius savo vado 
įsakymus, žinoma dabar 
tie įsakymai dar pagau
sės. Šiems juodmarški
niams vadovauja Heinrich 
Himmler.

Vichy pasirengęs 
protestuof Amerikai

VICHY, bal. 27d.—Vichy 
vyriausybė įsakė savo am
basadoriui Wash i n g t o n e 
Gaston Henry-Naye pareikš
ti Jungtinėms Valstybėms 
protestą sąryšyj su išlaipi
nimu Amerikos kariuome
nės 'Naujojoj Kaledonijoj.

Vakar išleistas komunika
tas pabrėžia, jog nežiūrint 
to, kad gen. De Gaulle ka
riuomenė salą užėmė * 1940 
metais, laisvieji prancūzai 
neturį teisės kalbėti Prancū
zijos vardu.

KUIBIŠEVAS.—Stalinas 
pasiuntė anglų ambasado
riui Sir Archibald Clark 
Kerr rūkomojo tabako siun
tinį.

Raudonieji lietuviai —ar gai pasakyto. Jei “nezaliež- 
jūs to norite, ar nenorite, ninkai” taip pat blaiviai p«r 
bet, jūsų gyslomis teka he žiūrėtų į pačią Romos kata- 
tuviškas kraujas ir jei ne- likų Bažnyčią, jie pamatytų 
žiūrint to jūs tarnaudami dievišką įkvėpimą Kristaus

WASHINGTONAS, bal. 
27d.—Apaštališkasis delega 
tos Amerikai arkivyskupas 
Amleto Giovanni Oicognani 
paskelbė, jog pagelbiniu 
Dalias vyskupu ir titullaru

nuo' Albos vyskupu paskirtos Rt 
nu-1 Rev. Msgr. Augustine Dan- 

' gimayr.

kominternui spiaunate į vei
dą Lietuvai ir lietuviams, 
tai tokių vardas—išdavikai.

paliktoje institucijoje, 
kurios “nezaliežninkai” 
tolo.

Ketvirtoji ataka 
Rostocko uoste

LONDONAS, bal. 27d.— 
Britų bombanešiai pereitą 
naktį pravedė ketvirtą bom
banešių ataką nacių Balti-

PREZIDENTAS NORI APRIBOTI 
PAJAMAS B,M DOLERIU .

•S
Septyni nuostatai palaikyti esamq
pragyvenimo lygmenį

WASHINGTONAS, bal.' mokėjus visus taksus, netu- 
27d.—Savo pareiškime Kon
gresui sąryšyj su infliacijos 
pavojum Prezidentas Roose
veltas pabrėžė, jog karo me
tu “nė vieno Amerikos pi
liečio grynos pajamos, iš-

Sąjungininkai atakavo 
japonų bazes Pacifike

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, bal. 27d.—šiandie 
paskelbta, jog sąjungininkų 
didieji bombanešiai vakar 
smarkiai bombardavo japo
nų bazes Lae, Naujojoj Gvi
nėjoj ir Bougainville, Solo- 
mono salose.

Komunikatas pareiš k i a, 
jog Lae bazėje sunaikinto 
bent keturi japonų orlaiviai.

Tuo tarpu amerikiečiai 
lakūnai jau dalyvauja ata
kose ant japonų bazių išjos uoste Rostocke ir grįž

dami apmėtė bombomis oku- laisvųjų praneūmf bazių Nau 
puotąją Prancūzijos dalį. |jįj6j Kaleni joj. Australi- 

Aviacijos ministerija pa- joa stebėtojai įsitikinę, jog
skelbė jog pirmesnėse ata
kose sukelti gaisrai Rosto
cko uoste dar tebeliepsnojo 
ir lakūnams palengvino su
rasti taikinius.

Kiti britų bombonešiai 
atakavo Dunkirką, nacių 
aerodromus okupuotoje 
Prancūzijoje ir pasėjo minų 
nacių kontroliuoj amuose 
vandenyse.

Tuo tarpu vokiečių bom
banešiai, patvirtindami Hit
lerio grąsinimus, atakavo 
pereitą naktį Bath. Vokiečių 
ataka vyko tris valandas. 
Pašauta keturi nacių bom
banešiai.

Iš atokų negrįžo trys bri
tų bombanešiai ir vienas 
kovos orlaivis.

Kiniečiai atsiėmė 
antrą miestą Burmoj

CHUNGKINGAS/ bal. 27 
d.—Leit. gen. Stilwell vado
vaujama kinų kariuomenė 
šiandie paskelbė, jog ji at
siėmusi iš japonų Hopongą 
Burmoje.

Kinų komunikatas paskel
bė, jog amerikiečių savano
riai lakūnai Burmos fronte 
pašovė penkis japonų orlai-

išlaipinimu Amerikos ka
riuomenės Naujoj Kaledoni
joj manoma sulaikyti toli
mesnes japonų atakas į pie
tus.

Naciai negali atidaryt 
antro fronto, Papen

LONDONAS, bal. 27d.— 
‘Vokietijos ambasa d o r i u s 
Turkijai Franz von Papen 
esąs pareiškęs savo drau
gams, jog Vokietija šįmet 
negalinti atidaryti bet kokio 
naujo fronto, šį Papeno pa
reiškimą paskelbė britų Reu 
terš agentūra savo praneši
me iš Istanbulio.

Sakoma, jog von Papenas 
pareiškęs, kad Vokietija tiu 
rinti sumušti Rusiją iki ru
dens, nes ji nebegalėtų iš
gyventi ketvirtos karo žie
mos. Ir Šioms kovoms na
ciai turį sutraukti visas tu
rimas pajėgas.

I vius šeštadienį ir patys visi 
STOCKHOLMAS.—Prane-' grįžo į savo bazes.

Šimai skelbia, jog iš nacių 
koncentracijos stov y k 1 o s 
Norvegijoje, norvegų pade
dami pabėgo 50 rusų belais
vių.

• •
JERSEY CITY, N. J. — 

Požeminio traukinio nelai
mėj žuvo penki asmenys ir

Tuo tarpu britų sluogsniai 
Londone paskelbė, jog nauji 
japonų žygiai sudarė sąjun
gininkėms tautoms naujus 
pavojus Burmoje.

262 sužeista. Nelaimė įvyko 
Hudson tunelyj.

Mlanto pajūris 
(aro zona

NEW YORKAS, bal. 27d. 
— Visam Atlanto pajūryje 
bus nustatytas karo apylin
kė ir apie 52,000,000 gyven
tojų turės paklusti kariuo
menės nuostatams.. Šis pa-

tėtų būti virš $25,000 į mą-
‘“•"M

Prezidentas pasiūlė nus
tatyti ^ktly ginimą už darbą 
ir algas pareikšdamas, jog 
galima stabilizuoti pragyve
nimą nustatant algas esamo 
aukščio. Tuo pačiu Prize- 
dentas pareikalavo, kad bū
tų panaikinto įstatymas, 
kuriuo ūkio produktų kai
nos leidžiama pakelti net 110 
nuošimčių virš dabartinio 
lygmens.
Reikia Mažint Pragyvenimo 
Kainą.

Savo pareiškime Preziden 
tas pažymėjo septynis būti
nus nuostatus.

1. Kad palaikyti pragyve
nimo kainos lygmenį, reikia 
sudaryti aukštesnius taksus 
ir tuo būdu asmenius ir kor
poracijų pelnus palaikyti 
žemam lygmenyj. ’

2. Kad palaikyti pragyve
nimo lygmenį būtina nusta
tyti kainas tiems reikme* 
nims, kuriuos perka varto
tojas, pardavėjas ir pramo
nininkas.

3. Kad palaikyti pragyve
nimo lygmenį yra būtina ap
riboti asmenų gaunamą at
lyginimą už darbą.

4. Kad palaikyti pragyve
nimo lygmenį yra būtina 
stabilizuoti ūkip produktų 
kainas.
Reikia Prisidėti Prie 
Laimėjimo.

5. Kad palaikyti pragyve
nimo lygmenį būtina ragin
ti piliečius prisidėti prie šio 
karo laimėjimo perkant ka
ro bonus iš savo pajamų.

6. Kad palaikyti pragyve
nimo lygmenį yra . būtina 
racionalizuoti visus būtinus 
reikmenis, kurių šiuo metu 
jaučiamas trukumas, kad 
būtų galima juos tinkamai 
paskirstyti.

7. Kad palaikyti pragyve
nimo lygmenį būtina sustab
dyti paskolas ir pirkimą iš
mokėjimui ir raginti išmo
kėjimą skolų, nes tai padi
dins taupumą ir sulaikys 
perdidelį išlaidumą.
Darbininkai Nebestrelkuoja

• Prezidentas pažymėjo, jog 
darbininkai savu noru atsi
sakė teisės streikuoti karo 
metu.

Prezidentas taip pat pa
jūris priskirtas rytiną karo reiškė, jog daugely) dirbtu-
apylinkei.

Svarbiausias tikslas pas
kirti šį pajūrį karo apylin
ke esąs sutvarkyti svetim
šalių, ypač priešo piliečių

vių darbininkai dirba dau
giau negu 40 valandų į sa
vaitę ir už tai jie gauna vir
šlaikio atlyginimą.

Jis taip pat pažymėjo, jog
veikimą ir apsaugoti pajūrio, šiuo metu pragyvenamas 
zonas. ■ jau pakilęs 15 nuošimčių.



LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Jtote: For better indentificatioh of deportees their 
fathers’ nardės afė indic&ted Ih parettthėteife, Also thėir 
ages, occupatfohs and lašt addreses.

lt Is furthet noted original Lithuahiah spelling of 
narnės, with its specific suffifces for fettūnihe BaArital and
maiden natnes, is retained. The suffix “ienė”, ‘aite’” or
“ytė” may indicate a single woman (Miss). For example 
in the cS.se of Abaravičius, the Dante of his wlfte, Abara- 
vičienė follows, then come the nadd'es of his daUghters 
Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė

(Tęsinys)

1801. CameekaitA Liucija-M&rija (Voldemaras),
1802. Čarneckis, Povilas (Voldemaras), 7.
1803. Čarneckis, Petras (Voldeniaras), 7

14.

D B AU GAS 

1879. Černiauskas, Jūėzas (Jonas), 19, farmer, Pabaiskas

1880. Černiauskas, Kaays, 32, Biržai.
1881. CerniauskSS, Vladas (Jobas), 35, Užpaliai.
1882. Černiauskienė, Ona (Jurgis), 30, hoūBteVvife, Užpaliai
1883. Černiauskas, ĄlgiUantas (Vladas), 10.
1884. Černiauskas, Sigitas (Vladas), 6.
1885. Černiauskienė, 60, fartner, Milvidai Kuršėnai
1886. Čeraiauskienė-Janavičienė-Senkutė, Izabelė, 

farmer, Milvidai.
1887. Černiauskas, Balys, 28, farmer, Milvidai.
1888. Černiauskaitė, Kazė (Aleksandras), boi 

miad, Vilnius.
1889. Černiauskas, Vincas (Stepas), 54, employee, Potė- 

rionys Alovė.
1890. Černiauskas, Vytautas, 21, student, Vilnius.
1891. Cernis, Vytautas, (Viktoras), 16, Vilnius.
1892. Černius, Izidorius (Juozas), born 1908, employee, 

Ukmergė.
1893. Černius, Juozas (Juozas), 32, . salesman,

Marijampolė.
1894. Černius, Mikas (Kazys), 32, army officer, Vilnius.
1895. Čerhius, Petras, 32, employee, Vilkaviškis.

46,

bom 1920,

*bei d. ^942

1896. Černeckienė, 
Vilkaviškis.

Ona (Stasys), 30, housevvife,
1804. Čarneckienė, Kazė (Kazys), 33, teacher, KUktiškiai 1897. Četniutė, Nijolė (Petras), 7. 

Utena.
1805. Čarneekis, Zbignievas (Valerijonas),

Kaunas.
1806. Čarneckis, Bronius, Ž7, anhy offiėter, Vilnius.
1807. čatnovskte, Viktoras (Maksimilijonas), 52, farmer,

Vilnius. _ , ,
1808. čečergis, Vladas (Adomas), farmer, Skiemonys 

Ūtteha.
1809. Čtečtetgitenė, Eleonora, 45, farmtet, Skiemonys.
1816. čečtergis, Vladas (Vladas), 14.
1811. čečeys, Vjncas (Valerijonas), 80, farmer, Robiliai 

Panemunėlis.
1812. Čečiehė. Vtetohifea (Antahas), 70, farmer, Robiliai.
1813. čėčys, JOhas (Vincas), 33^ farmer, Robiliai.
1814. čečytė, Antelė (Vincas), 30.
1815. čečytė, Veronika (Vintas), 28. 
lSrę.Čečyte, Vęronika (Vincas), 28.1818. Čečytė, Stefa (Vincas) , 29.
1817. čečienė, Stefa (Tadite), 30, teacher, Panevėžys.
1818. čečienė, Audronė (PaUlius), 4 yrs. old, Panevėžys.
1819. Čččhaha vičihs, Vladas (Jonas), 22, mason, Vilnius.
1820. Čekas, Antanas (Vtotas), 36, emptoytete, Girkalnis.
1631. Čtekienė, Natalija (Jonafe), 3l, hOUsewiite, Girkalnis.
182g. Čekaitė, Beatričė (Antanas), 3 years otd.
1823. Cfekūblienė. Karolina (Jonas), 50, housevvife, Ru- 

peikiškiai Motetai.
1824. vctemheakis, Marijohas, 95, fartttter, Plusčikai 

Raseiniai.
182$. čemneskienė, Emilija, 49, farmer, PlUsčikiai.
1826. čerhneskytė, Ona (Marijonas), 25.
1827. Čtehkhs, Jonas (Stasys), 37 teacher, Onuškis Trakai
1828. Cenkuvitenė, Marcė, 27, housevvife, Onuškis.
1829. Čenkus, Ąldutis (Jonas), 7.
1830. Čenkus, Ramutis (Jonas), 4,
1831. Čtepaitytė, Liuda (Jurgis), 33, vvorker, Kaunas.
1832. Čtepan, Vladas, 42, emptoyeė, Svėnčionys.
1833. čepan, Genovaite, 30, Švenčionys.
1834. Čepan, Edmundas (Vladas), 10.

1898. Četniutė, Daguolė (Petras), 6.
21, vvorker, 1890. Černocka, Viktorija (Bernardas), 53, farmer, Ba

jorai Ignalia.
1900. česna, Vincas (Jonas), 32, policeman, Kaunas.

(Daugiau bus)

Dėkingi laikraščiams
Philadelphia, Pa. — Dnr. 

“Draiūge” ir kituose laikraš- 
čihofee pradėjus spausdinti 
pavardės lietuvių Sov. Ru
sijos ištremtų Sibiran, lie
tuviai čia lahai seka tuos 
laikraščius ir tėmija, ar ne- į 
ras tame sąraše savo: bro
lių, seserų, giminių, pažįsta-' 
mų. Taip visiems rūpi. Net 
bolštevikuojanti ir tie skaito 
ir rūpinas. Jie netiki, kad 
ištremtieji Sibire gyvena 
taip kaip Chicago ir Brook
lyn arba kitose vietose bal
šavikai. |

“Draugas” ir kiti laikraš
čiai labai pasitarnauja A- 
merikos lietuviams ir visi 
už tai begalo dėkingi redak
cijoms. V y turis

J

(iKKMT TIK €»ERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj.
to, išdii

Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NBCTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

N
LEO NORKUS. Jr.

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitų ir teisingą patarnavimų.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0608

žmonių pajėgų netrūksta, 
— jiems trūksta tiktai va 
Učs. Victor Hugo

______ — PLATINKITE “DRAUGI

1^35. Čepan, Ęizbieta (Vladas), 8.
18J6. čėpah, Zbignievas (Vladas), . 
1837. Čepan, Kazys (Adomas), born 

Daūgai.
1905, Karliškė 

teacher, Kar-1838. Čepienė, Stasė (Liudas), born 19i»7 
liškė Daugai.

1839. Cepauskas, Kazys (Juozas), 46, Kaunas.
1840. Čepkauskas, Mykolas (Jonas), 40, employee, Pa

gojus Betygala.
1841. cepkauskienė, Stasė, 30, housevvife, PagojUs.
1842. čepkauskas, Romanas (Mykolas), l2.
1343. Čaplikas, Jonas (Motiejus), born 1907, inspector, 

Kaunas.
1844. Čeponis, Alfonsaą (Motiejus), 17, vvorker, Kaunas.
1845. Čepulis, JUozas (Mykolas), 34, employee, Radviliškis
1846. Čepulienė, Marija, 80, housevvife, Radviliškis.
1847. čepulonis, Viktoras, (Juozas), 18,farmer, Benrbtai 

Melagėnai. .
ČėrbUlėhaa, 
viškės Pabiržė.'

1849. Cerbulėnitenė, Eugenija, 35, housewife, Spalviškis
1850. Čerbulėnas, Algirdas (Jonas), 8. 

jrbulėi

Vieningas gražus 
darbas

Philadelphia, Pa. — In
ternational Institute Olandų 
skyrius, kuris darbuojasi ly
giai kaip ir kitos tautos, 
taip pat ir lietuvių skyrius, 
gražiai išplėtęs savo veiki
mą, išleido gražų biuleteną 1 
Internationality-New&, ku
riame paminėta ir lietuvių 
skyriaus veikimas, įvardi- ( 
nant Magdaleną Grigalienę, j 
sekretorę Liet. Moterų Ta- j 
rybos. Kitam straipsny įdė
ta kvietimas į Lietuvių Mo
terų Tarybos susirinkimą.

Amerikos Raudonojo Kry-1 
į žiaus atsišaukimą kad pasi-Į 
• darbuoti Raudonojo Kry- 
' žiaus ttaUdai. Lietuvių Mo- 
t terų Taryba priėmė ir su
rengė fcortavitoo vakarį. 
Žmonių atsilankė daug. Kiek 
Vakaras davė pelno, dar ne
teko sužinoti.

Gražu yra lietuviams pri
klausyti prie International 
Institute, kur keliamas Lie
tuvos vardas Amerikoje. 
Lietuvių Moterų Tarybai va
dovauja pirm. Ona Cheladi- 
nienė (adv. K. Cheladin žmo 
na). LMT adresas: 6814 N. 
Broad St. K. Dryža

CALUMET TOWNSHIP 
BALSUOTOJAI ! 

NOMINUOKITE
Z.

Thos. 'Tommie' Clune
už

CALUMET TOWNSHIP
ASSESSOR 
S 36-A

Primary Rinkimuose
Geg.-May 5 d., 1942

;w

1848. čerbUlėpas, Jonas (Klemensas), 40, etoptoyėė, Spal-

1851.
s,Algirė„ — 

inaitė, Gražina (Jonas), 6.

Žmogaus geidules pradžio 
je pašalinis, paskui — sve
čias, paskui — namų šeimi 
ninkas. Talmudas

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS 16T1B1NRJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki b vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
va karato.

137 No. Marion Street 
Oak tark, Illinois 

(Prie kampo Lake SL)
Teteplrane: BUOLIB 968.

— ftfcZlbENCUA — 
1441 So. 50th Avė., Cicero, DI 

TeL: Cicero 7881

vvm k n io
l94S V\pst 3 j " Street

r -Z < l<

\\i e n i’Hom
r.i i i ;<•(

• >\i i xi o i.rn

■ irti'

Štikit -Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam ęy- 
Venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių (tempimų. ..

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

OPI’OMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, OiJcagr, 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:t0 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr šeštad. 9:80 a. m.
Ud t:00 p. m.

AMERtatbŠ Liątttytį DAKTARV DRAUGIJOS NAklAI

CONRAD
Fotografas

(narna p-fta#* pir 
4io« rflAle* au mo 
dornMkotnta tttla) 
domia lr Hollywood 
•vttaoroto. Darba.
Oarantuotaa.

420 W. 63rd Street
GNQfowood 6883 
ENGIewood 6840

TeL: Bhnte

LIETUVIAI DAKTARAI

OR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniais 

Vąlųndos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso teL OANal 2346 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Ree.: 7004 So. Pairfleid Rvtorae 

Bes. toL: HEMlock 8160

Tel. YARda 2248

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TsL YARda 3148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Weet 36th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TaL OANal 6969

DR. WALTER J. PNKLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 YVest Certnak Road

OFISO VALANDOS
Nuo t Ud 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

TeL OANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. kasdien

18$2- Cferėkas, tedvšbias (Aleksandras), 20, employee. 
1)953. Cei-fetas, Vinčks (Aleksandras), 33, mason, Kaunas.
1854. čerekas, Zenonas (Kazys), 30, vvorker, Kaunas.
1855. Ceris, Stasys (Jonas), 32, worket, Lentvaris.
1856. Ceriehe, Rozalija, born 1914, Lėhtvterfs.
1357. CerytP Liuda (Stasys), born 1939.
1888. CteriS, V arto vas (Stasys), born 1940,
1859. Cerka, Povilas (Kazys), born 1912,. contractor, 

Biržai. . 'ti.n
1861. čferkauskaitė, Sofija (Karolis), born 1008, house- 

vvife Pflivctifl.
1862. ČerkaUskaa, Jurgis (Gasparas), born 1937, Paventis
1863. CerkovskleUė, Melanija, 70, Panoteriai Ukmergė.
1864. černauskas, jonas (Baltrus), 35, book-keepter,

Šakiai. Ai
(365. ČerAauskas, Algimantas (Jonas), 9 yeąrs old.
1866. čethteckifc, Stasys (Adomas), born 1887, employee,

Vilnius.
19R7. Čtethteckienė, Stefa, born 1887, Vilnius.
1868. čertarckte, Vladas (Stasys), bom 1922, Vilnius.
1869. černeckienė, Kazė (Kazys), born 1906, teacheT. 

Kukiiškiai Utena.
1870. Cemellūtė, Ahelė (Adomas), 20, worker, Kalvari

ja, Marijampolė.
1871. Cerhevičiute, Antanas (Antanas), 35, tteachet, 

Sintautai.
1872. Černeckienė, Kazimiera (Kazys), 35, teacher, 

KuktišMUi.
1873. Černiauskaitė, Viktorija (Bernardas), 35, fartner, 

Bajorai Ignalinas.
1874. Černiauskas, Jonas, 34, employee, šakiai.
1875. Čerhnausk&s, Jonas, 34, employee, šakiai.
1875. Černiauskas, jonas (Stasys), 34, teather, Pabradė. 
1876 Černiauskienė, Jadvyga (Jonas), 30, honsesdffe,

Pabradė.
1877. Černiauskas, Tauras (Jonas), 5 years old.
1878. Černiauskaitė, Danguolė (Jonas), 2 years old.

- —
LIETUVIS DAKTARAM 

OPTOMĖTRlSfAR
PrttaUdna akiniai 

atsak6Slinkai Ui 
pnri narną Kain^.

jos f. Sudrik
krkutuvmi:

3241 So. Halsted St.
• Telefonas:

Calumet 4591
ML lamo patAbtHD

Ofiso toL VOtolnto OOM 
Bttidendjoo ML: BEVorly 8844

DR. T. DUNDULIS
OVdTTOJAB IR 0HIRURGA8

4157 Archer Avenue
Ofiso Vai.: 1—3 ir 8-6:80 P. M 

Ti
Vai.: 1—3 ir 8—8:80 P. 

rreČiadienifcis pagal sutari).

Boa. 8968 Bo. Talman Av«r 
BM. TU. OROveMll MU 
Offioa toL HBMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAB, IR ČRZBVRoAb

VaL: 2—4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad- ir Nedeliomis siaiitarūs.

marquette Ka.
• • ■

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Westetn Avte.

Chicago, ūl.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
hUo 2:00 iki 5:00 všl. po plet

nuo 6:30 iki 9:00 vkl. vakare.
Ttfečiacfieniate iir Šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.• -' * --- ----- -

Telefonas: HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTO*AS B CHIRUBGAS 

6757 So. YVestern Avė.
OFIBO VALANDOS:

Popiet ntib 1 m 8 vsL Vak 7 061 
NedėBinia pagal sutarti

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted SL 

OFISO VALANDOS: 24 ir 74
, ir pagal sutartį. 

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.Rea. telefonas SEEley 0484.

Ofiso TSL ........ VIRginla 1888

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1653 YVest 36th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
TrėŽtod. tr Sekmad. tik kuaitaHua

GYDYTO JAS H CHlRbRGAB

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tms ltiboe)

TaL Kn)way 2888 Chicago, BĮ
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto. nue 2 iki • 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.• • - • —

VARBR MWR

-y.-iĮt L...<
i? -i- -

ADVOKATAS

WHITMEV E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

31.33 S. BALsfED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

TetofMton CALmnet teft

134 N. LASALtte ST. 
Room 2014 TeL SIAte 7672

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SVĖGEON 

4645 So. Ashtahd AVt'riue
OFISO VALANDOS:

Ntto 2 iki 4 lr nuo 8 Iki 8 vaL Vtk. 
Nedaliomis pagal autartį.

Office toL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1830- --- •
TeL YARda 8981.
Res.: KENwood 5107.

DU 1 A BERTASH
Oydytouab ir oKntirttoAfc

Ofiso vaL i aue 1-3; nuo 8:38-8:30 
756 We«f 35th Street

——
Kas bus ištvermingas iki 

galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22).

I

TaL OANal 6123

DR. BIEŽIS
bYBYTėjAB m cmuROAS
2201 YVest Certnalt ftd. 

Vklahdoa: 1—3 popiet b 7—8 v.
BJBfilDENCUA:

6631 S. California Avė.
TeL RBPOblic 7888

TsL Cicero 1484

DR. S. 8. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15(06 gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS: '

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakaro.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR OBtRtlBGAS
4631 Šo. Ashland Avenue 

TaL YARda 0094 
Rea. toL PLAaa 8200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ik 7-8 v. vak. 
Nedėliotais auo 10 ik. 12 VuL dienų

TaL OANal 0267
Rea. toL: PRC 8859

DR. P. Z. ŽALAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

RtoMMidJa: 6800 So. Artesian Ava. 
VALAN^Og; 11 v. ryto iki 3 popiet6 iki 6 vėl. vi

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nno 7—6 vakare 

Taipgi pagal nutartį.
Ofiso telefonu PROspect 6737 
Wamu taMonu VTĖgftito 1421

TELEFONAI:.
Office — HEMlock S624 
Emergency — call MH>way 0001 
Rea. — HEMlock 1843.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND RURGKON

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

2468 Weat 63rd Street

Tel.: HEMLOCK 2881

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6553 8u. YVestern Avė.
tilTSO VAI/AIVPOR:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00 
vai. vak.; trečiadleniela nuo 9:09

zah ryta Ud 21:11 reL platu,

Rez. Tfel. LAFayetto 0094

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Aveirae
Ofiso Tel. LAFayetto 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Dd 4 ir nuo 6 Ud 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 in 4 popiet 

Nedėliomia Pagal BuMtarim*

Ofiso ir Ree. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEONa
3843 R«. Karteri Rtreet 

OFISO VALANtlOS: 
Kasdien, Ištiriant Sekmadienius —
nuo i lai 4 vai. popiet Ir nno 7 iki

S:SS vkl. vakarala .
P-fcm<>ZHlM>HU« TW<«I .11 ii»r‘ 

SKA1TYKIIS “DRALGA*

z; ? -
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
MARIANAPOLIO KALVARIJŲ ŠVENTOVĖ

Pavasario orui atšilus, atidaroma Marianpolio 
Šventovė - Šv. Kryžiaus Atradimo dienoje 
iškilminga pradžia - Kalvarijų novena - 
Šventovė puošiama ir didinama.
Gegužės 3 dieną š. m., šv. | dalyvauti rengiamoje Kalva-

Kryžiaus Atradimo šventė-1 
je, 3 vai. po pietų įvyks Ma- 
rianapolyje iškilmingas ati
darymas Kalvarijų Švento
vės viešam tikinčiųjų pamal
dumui.

Tą dieną, kurioje Bažny
čia mini laimingą Kryžiaus 
Medžio atradimą, iškilmin
goje procesijoje, kunigui va
dovaujant, bus einama Ma- 
rianapolio Kryžiaus Keliais, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
duosnumu pastatytais.

Baisusis karas slegia ne 
tik Lietuvos žmones, bet ir 
mus, čia gyvenančius Ame
rikoje. Šimtai tūkstančių 
jaunuolių pašaukta į karo 
lauką.... Gi namuose liko mo
tinos be sūnų, žmonos be 
vyrų, vaikai be tėvo.

Eidami drauge su Kris
tumi bent dvasioje kruvi
nais Kalvarijos Keliais, ir 
patys semsime stiprybės nar
siai paklėti karo sunkeny
bes, ir kenčiančius paguosi- 
me savo karšta malda.

Ta mintimi per visą va
sarą iki spalių mėn. pabai
gos, kas sekmadienis, 3 vai. 
p. p., Marianapolyje bus at
liekama nuolatinė Kryžiaus 
Kelių novena, kurią aukosi
me už mūsų karius narsiai 
kovojančius karo frontuose, 
už motinas, žmonas ir vai
kus likusius be savo globė
jų, už mūsų brangią šalį 
Lietuvą, kad Gailestingasis 
Viešpats per savo Kančią ir 
Kryžių teiktųsi sumažinti 
mūsų visų kančias ir grą
žinti pasauliui taiką ir ra
mybę.

Tad karštai kviečiame 
mūsų tautiečius skaitlingai

rijų novenoje.

Šia proga pranešama Ma- 
rianapolio Kalvarijų steigė
jams, kad Stacijos jau yra 
papuoštos dailiais geleži
niais kryžiais, numeriais ir 
steigėjų vardais.

Be to, mums malonu pa
sidalinti žinia, kad Maria- 
napolio šventovės užbriež- 
tieji a. a. kun. Jono Navic
ko darbai, tęsiami toliau: 
jau statomas šv. Juozapo 
altorius, jau sudarytos su
tartys šv. Onos ir Liurdo 
šventavietėms statyti.

Kas galėtų ir norėtų pri
sidėti prie atliekamų Šven
tovės darbų, maloniai te
siunčia savo auką šiuo ad
resu:

Marian Fathers 
Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Malonūs svečiai
Racine. — Balandžio 19 

d. pas mus atsilankė svečiai 
choristai iš Kenosha Šv. Pet
ro parapijos, vadovystėj F. 
Bujanausko ir išpildė prog
ramą, kuri susidėjo iš dai
nų ir komedijos.

Vakaro vedėju buvo kle
bonas kun. A. Jeskevičius,

1 MIC.
Programa pradėta Ameri

kos himnu, po kurio choras 
padainavo “Lietuviais esame 
mes gimę”, “Gimtinė šalis”, 
o vyrų choras “Kareivių dai
ną” ir “Serenada” (H. Sshef 
fer).

“Kur mūsų vyrai?” ko
mediją lošė choro nariai:

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST♦

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI 

ŽENKI,AI

PASITIKĖJIMO MUMIS 

' REKORDAS

Si firma viri 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorialą Erected Everyvvhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan Chamber of Gommerca.

MODERNI Išvidini PARODA: 
4635 W. YVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnbllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; fteStad. Ir Sekm. 9 iki 6 vaL

WALTER ZAWLEWICZ
(WALLY ŽALE)

)Mirė bal. 25 d., 1942 m., 1:30 vai. ryto, sulaukęs 35 m. ami.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: moterj Marijoną; tėvą Walte- 

rj; 3 seseris — Lillian, Josephine ir Anna; brolj Joną; tetą 
Čebatienę ir jos šeimą; dėdę Stanislovą Lileikį ir jo šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 6229 So. Campbell Ave., tel. 
Hemlock 5755. Laidotuvės įvyks treėiad., bal. 29 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės švenč. par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Tėvas, Seserys, Brolis, Giminės, Draugai.

Laid. direktorius: J. F. Radžius, telefonas Canal 6174.

Mary Beitas, Nellie Miksis, 
Palmera Donovan, Ann Jo
cius, Bertha Lauraitis; vy
rai Ben. Gudžiūnas, Tony 
Vitkauskas, John Donovan, 
A. Lauraitis ir S. Sejonas.

Paskui “šventė’ ‘Vaka
ras” padainavo mergaičių 
choras, o “Vienas žodis”, 
“Kam šėrei žirgelį”, “Bly
nai”, “Du broliukai kunigai” 
ir “Ar iaš tau sese nesa
kiau”.

Kitoj programos daly pa
dainavo “Karvelėli”.

“Dvidešimto amžiaus ste
buklai” vaidino A. Laurai
tis, L. Sejonas, M. Beitas.

“Ant marių krantelio” du
etą išpildė Bertha Laurai
tis ir Stanley Sejanas. “Te
kėk dukra” solo A. Jocius. 
“Pas močiutę augau”, “Ten 
kur mūs Nemunas” — mer
gaičių choras. “Tai gražios 
dienos”, “Laikas namo” — 
choras. “Ant-kalno karklai” 
ir “Kai aš turėjau kaime 
mergelę” — choras ir pub
lika. Programa baigta Lie
tuvos himnu.

Choras savo užduotį pui
kiai atliko. Garbė Kenosha 
jaunimui, kuris priklauso 
prie Šv. Petro parapijos cho
ro. Raciniečiams dainos ir 
komedijos labai patiko. Nors 
programa nebuvo trumpa, 
bet visi su dėmesiu klausės 
ir rankų plojimu vis reika-

lavo daugiau. Žmonių buvo 
pilna svetainė.

Raciniečiai dėkingi Keno
sha jaunimui ir Rožancavos 
draugystės narėms už su
rengimą tokio gražaus va
karo.

Po programos svečiai ar
tistai buvo pavaišinti vaka
riene, kurią pagamino Ro
žančiaus draugystės narės: 
K. Sugentienė, O. Sakalaus
kienė, O. Vasiliauskienė, M. 
Zaleckienė, A. Jurgaitienė. 
Per vakarienę kalbėjo cho
rų vadai varg. F. Bu j an sus
kas ir J. Kailiukaitis. Var
du Kenosha choro dėkojo 
raciniečiams už gražų priė
mimą ir vaišes nenuilstan
tis veikėjas ir choro pirmi
ninkas A. Lauraitis. Tai į- 
domus žmogus. Jis visur ir 
visados su jaunimu daly
vauja. Yra geras lošėjas, 
choristas-solistas, muzikos

•* • - įę +
mylėtojas. Sakytum, kad jis 
niekados nepasens. Puikiai 
atrodo. Gal dėl to ir nesens
ta, kad daug dirba visuome
nės, tėvynės ir Bažnyčios, 
labui. Šiame vakare jo duk
relė Bertha dainavo solo ir 
dalyvavo komedijoj,. Teisin
gai, kad obuolys nuo obels 
netoli krinta.

Racine, kada tik A. Lau
raitis scenoj pasirodo, ta,i 
jau visi žino, kad viskas bus

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui 
matote “Drauge”.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

hidotnii Direktorių
AMBUEANCE Dieną Ir NaktĮ

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFTEI.D AVENUE

TaL LAFayette 0727

Radto Programas — 10:88 vai. antradienio Ir šeštadienio rytate U Stotie. WHIP (1620). au P. lalttmteni. »

puiku ir klauso ir žiūri su 
dėmesiu.

Pirmininkė Rožancavos 
draugystės M. Zaleckienė, 
vardu draugystės, dėkojo 
choristams, svečiams ir vi
siems, kurie prisidėjo prie 
surengimo vakaro. Rengėjos 
ir vakaro komitetas, kuris 
ir chorą ir lošėjus užprašė, 
buvo: M. Barkauskienė, O. 
Vasiliauskienė, — J. Zalec
kis, W. Andrews, A. Ziz- 
minskaitė. B. Balčikonienė, 
M. Valiukienė, O. Cepukė- 
nienė, M. Andrews. .

Po vakarienės buvo šokiai.
Vakaras visais atvejais 

nusisekė. B. V.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
T •« turiu g a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2P.M. 
STATION WHIP
IBM Mferfei H"** fe BUH

Suskaldytus paprastus 
akmenis dar galima suce 
mentuoti, bet suskaldytas 
brangakmenis — toks pa
lieka ant visados.

*• + A.

JOHN RIMKUS
Gyveno 61 BĮ S. Honore St. 

Tel. Prospect 1171.

Mirė Bal. 27. 1942. 12:45 vai. 
po piet.

Gimė Chicago, III..

Paliko dideliame nuliūdime 
motinėlę Oną (po tėvais Stul
gaitė). tėvelj Antaną, 2 seseris 
Mrs. Anna Sakus ir Mrs. Julia 
Vilcek lr Ju šeimas: brol) Sta
nislovą Shafkų, 2 tetas Agotą. 
Mikalunlenę, jos vyrą Antaną ir 
josephine Wtirtel ir Jų Seimas,
3 dėdes Martin Rimkų, jo šei
mą, Joną ir Willlam Stulgus, 
krikšto tėvą Petrą Rimkų ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delkio koplyčioje, 4605 S, Her
mitage Ave. t

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, Bal. -30 iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kvleč’ame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motna, Tėvas, Sese
rys, Rm'As, Tetos, Dė<1&>, Krik
što Tėvas ir Giminė a. •

laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741,

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolpIl UINH-UlSu

HEI.P WANTKI» — VYRAI

BERNUKAI reikalingi, 18 iki 21 
metų amžiaus, operuoti "proof” pre
sus. Stiprūs ir sveiki. Jsidirbimas 
pagal gabumus. Atsišaukite asmeniš
kai tarp 9 vai. ryto ir 6 vai. vak. 
Matykite M r. Roth.

J. M. BI’NDKCHO
85 E. South Ws(iT St.

FO1TNTAIN VYRAI. BUS BOYS. 
VEITERIAI ir KEPfiJO PAGELBI- 
NINKAS reikalingi dirbti dideliame 
West Side restorane. Pastovūs dar
bai, gera proga įsidlrbti. Matykite 
Miss Muilen.

' 3950 W. MADISON ST.

DIE MAKERS
Dirbti dienomis. Pirmos klasės vy
rai prie Defense darbų.
CONGRESS TXX>I, * DIE UORES

430 So. Green St..

TOOL & DIE MAKER
Vienas, kuris moka išplanuoti nau
jus “dies”. Laikinas ar nuolatinis 
darbas. Atsišaukite . «•

TELEFONU — YARDS 2102

TOOL & DIE MAKER prie patai
symo “dies”. Gera proga išsidirbti 
į geresnį darbą.

ANCHOR
805 So. Jefferson.

ENGINE LATHE HANDS 
Patyrę prie produkcijos darbų
"geor” tšdlrbimo dirbtuvėje. Užten
kamai "overtlme" darbo. Lietuvis 
formanas prižiūrėtojas prie darbų.
AMERICAN GEAR * MFC.. CO. 

8845 West 85th St.

CORE.MAKERS
Gerą užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCR AI.I MIM M CASTINGS CORP. 

2743 West 381h PI.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl "Free Cataloglie” 
kainavlmo sąrašo.

Prisiųsklte plūklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. LOOAflS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARSIDUODA GEBA GROSeAnR 
IR BUČERNFi — West Pu’lman'e. 
Biznis gerai išdirbtas lr randasi ge
rojo kampinėje vietoje (skersai gat
vės nuo lietuvių šv. Petro ir Povilo 
par. bažnvč’os). Savininkas turi par
duoti greitai lr už nužeminta kainą, 
Iš priežasties sllpnoe sveikatos. Kas 
žingeidsula. atsišaukite sekančiai — 
JOSE III ZI'BE, 12300 So. F.m-raM 
Avenue, (kampas 123rd ir Emerald)

"8TANDAĘP” GAZOLINO STOTIS 
PARSIDUODA arba TŠRENDUOJA- 
MA. Renda tiktai $35.0(1 1 mėnesį. 
Per 20 metu buvo tiktai 2 savinin
kai. Geras kūrenimo aliejaus biznis. 
Atsišaukite sekančiai:

4700 SO. DAMEN AVENUE

MERGINA .reikalinga nrie namų 
dRrbo, * kuri myli vaikučiui Nerei
kia gaminti valgių, plauti langų ar 
skalbti drabužius. Turi apsibūti ant 
vietos. Atsišaukite sekančiai;

LYONS. 3927 W. A.Lajus St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

HELP WANTF.D — MOTERYS

REIKALINGOS — S PATYRUSIOS 
SKUDURŲ SKIRSTYTOJOS. Atsi
kreipkite prie:

ADVAlNCE PAPER STOCK CO. 
1348 No. UrsU-ni Ave.

OPp,RATERKOS 
SINGLE NEEDI.E. PINKERS. BVT
TON ir BUTTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabužius. 
Nuolatinis darbas per ištisus metus. 
Kreipkitės J —

3021 NO. PULASKI ROAD

OPERATERKOS
Patyrusios "single needle” operater- 
kos reikalingos siūti moterų dresea. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis lr 
bonus. Atsišaukite j —

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Ave.

LAIMIKY HEI.P
Patyrusios prie visokių skalbykloje 

darbų. Gera užmokestis, pastovūs 
darbai. Atsišaukite prie

GREAT WE8TERN LAUNDRY 
2125 W. Mail snn St.

OPERATERKOS
Turi būt patyrusios iišdirbime 
"slaeks" ir "house eoats."

MORE MEG. CO.
224 So. Market St.

er
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The 'kitehen brigade* 
can clean up Hitler”J /

DON’T w*sh dishes under the 
faucet. Ūse good sudsy 

water in a pan—with a rinse of 
hot water. It’s healthier—and 
thriftier. Between-plates running 
water is wasted water and wasted 
money. Remember: water power 
is defense power.

Save your pennies for U. S. sav
ings stamps—to scour Hitler off 
the map. Every u. S. savings 
stam p and bond is added energy . 
in America’s war effort.

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

Tegul mano galvą puošia 
ne kepurė, o smegenys.

Moteris ir vyras apsvai
gina jauną ir seną.

REIKALINGAS SENYVAS DARBI
NINKAS. Aįalgj ir kambarį gaus 
ant vietos. Turi apsigyventi. Dar
bas lengvas ir ant visados. Mokes
tis už kiek susitarsime. Atsišaukite 
sekančiu adresu:
1458 West 15th St., Chicago, RI.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 YVEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS

4348 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 West 4«th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 Weat 23rd Place 

Tel. CANal 2515

42-44 Eaat lOSth Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halated Ttreet

Skyrius: 710 Weat 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULltnan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 i.itnanlra Avenne

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

0812 Sonth Weatem Avenne
Tel GROvehiU 0142

MACEIKA Ir EVANAUSKAS 
8819 I.itnanlra Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

1X1
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Hitlerio pasispardymas prieš galą
Vokietijos naciams karo frontuose nebesiseka. Ir di

džiausieji jų puolimai yra atmušami ir tai su dideliais 
vokiečiams nuostoliais. Dėl tų nepasisekimų visame 
krašte kyla nepasitenkinimų bangos. Daromi įtarinėji
mai. Matyti, nebėra sutarimo nei nacių partijos viršū
nėse nei pačioj karo vadovybėj. Tos ir daug kitų prie
žasčių veda nacių vadą Hitlerį į pasiutimą.

Pasauliui gerai yra žinoma, kad ir ligšiol Vokietijos 
žmonės neturėjo laisvės. Jie buvo spaudžiami ir per
sekiojami. Bet vis tik dar, nors jau patys ištikimiau- 
sieji režimo šalininkai šiokių tokių teisių turėjo. Bet, 
užvakar ir vakar gautomis žiniomis, nuo dabar Vokie
tijos žmonės jokių legalinių teisių nebeturi. Jie nebe
turės nei teisių, nei jokių privilegijų, bet tik pareigas. 
Anot Goeringo pranešimo rechstagui, Hitleris yra tau
tos vadas, aukščiausias karo jėgų vadas, aukščiausias 
egzekutyvinio aparato vadas, aukščiausias teisėjas ir 
aukščiausias nacionalinės socialistų partijos vadas. Iš 
to galima suprasti, kad nuo dabar net nei nacių tei
sėjai, nei nacių armijos vadai nebeturi jokios lemia
mos rolės Vokietijos gyvenime, j Viską ima į savo ran
kas pats Hitleris. Jisai kraštą valdys kruvinojo Gesta
po (slaptosios policijos) pagalba.

Bet, tenka spėti, kad ir to neužteks. Po dienos, kitos 
galimas dalykas, išgirsime, kad tie ir tie karo vadai 
ar nacių partijos šulai išvykę “nežinia kur” (į amžinas 
atostogas), “žuvę karo laukuose”, ar kas nors pana
šaus. Vadinas, gali prasidėti naujas nacių armijos ir 
partijos viršūnių “valymas”.

Kai prieinama prie tokių desperatiškų aktų, spėlioti 
daug nebereikia, nes savaime pasidaro aišku, kad kraš
te kas nors jau labai blogai, įvyksta kas nors tokio 
sunkiai bepataisomo bet kokiomis bent kiek norma
lesnėmis priemonėmis.

Kad taip yra, neabejojame. Bet drąsiai galima tvir
tinti, kad ir tie desperatiški žygiai nei nacių nei Hit
lerio kailio nebeišgelbės. Kuo labiau nervinsią, kuo la
biau suvaržys žmones, tuo greitesnį sau galą susilauks.

Taigi, Hitleris spardosi. Bet tas jo pasispardymas 
yra labai panašus į paskutinį pasispardymą arba dar 
aiškiau — į pasispardymą prieš galą.
• *

Visos Jėgos karai laimėti
Suglaudus į krūvą iš valdžios įvairių įstaigų prane

šimus, spaudoje skelbiamas žinias, daromus komenta
rus laikraščiuose ir per radiją, gauname puikų vaizdą 
— Jungtinės Amerikos Valstybės visais frontais ir la
bai sėkmingai rengia savo priešui ir visų laisvę mylin-

• čių tautų prispaudėjams smūgį.
Neabejojame, kad įsisiūbavusi Amerikos karo pro

dukcija, vyrų mobilizavimas ir jų šaunus karo frontui 
parengimas, puiki ir vieninga krašte nuotaika, siunti
mas U. S. armijos į strateginius kitų kontinentų punk
tus, stipriai nervina japonų militaristus, nacius ir fa
šistus. Baikų nebėra. Artinasi momentas, kuomet visos 
Amerikos ir Jungtinių Tautų jėgoB bus pajudintos prieš 
Berlyno-Tokio ašį. Ir, nepaisant kaip toji ašis bus te
pama, ji turės subyrėti į šipulėlius. Ir subyrės. Jau 
dabar, kaip karo žinovai pastebi, toji ašis braška.

. Nežiūrint tų davinių, kurie yra optimistiški, vis dėl 
to nepasiduodama tai dvasiai, kad tas optimizmas bent 
kiek apstabdytų visą prisirengimą. Amerikos priešai 
to ir norėtų, kad šio krašto vyriausybė, kariuomenė ir 
visuomenė perdaug savimi pasitikėtų ir sustotų prisi
rengimą daryti didesniu mastu.

Ir karo reikmenų produkcija ir visų karo jėgų mo 
bilizavimas eis nuolat, eis visais frontais, eis tol, kol 
Japonijos milltarizmas ir kol nacizmo ir fašizmo siau
bas nebus visai sutriuškintas. Tokio nusistatymo yra 
mūsų garbingoji vyriausybė, narsioji kariuomenė ir 
vieningoji Amerikos visuomenė.

Apgailėtinas reiškinys
K. Rimvydas (Julius Smetona) praėjusios savaitės 

tautininkų-laisvamanių “Dirvoj” parašė labai “mand
rą” straipsnį, užgauliodamas katalikus, niekindamas 
kitas lietuvių grupes ir Lietuvos mažumas. Jis Labai 
yra įniršęs (tur būt ir pats nežino kodėl) ant susida
riusios Lietuvių Tautinės TarybOB. Iš “kraunprinco” ras 
to išrodo, kad nieks kitas neturi teisės organizuotis 
ir dirbti Lietuvos išlaisvinimo darbą, kaip tik jis, jo 
tėvas, jo giminės ir patys artimiausi jo giminei žmo-
nėe- t - “•«* i

Savo “argumentais”, taikomais prieš LTT, SmetOr 
nukas pats save puikiai sukritikuoja, sumala. Ir, dėl 
to, nebe reikalo vienas laikraštiB pastebėjo, jog ir jis, 
Smetonukas, nori pasirodyti Lietuvoj ganęs kiaules, 
nes moka vartoti piemenišką kalbą.

“N-nos” praneša, kad jos nugirdustos gandą, "kad 
tam netašytam vaikėzui yra mokama kokia tai ‘pen
sija’ iš Lietuvos valstybės fondų. Ar tai už jo plūdi
mus?” ;

Tikrai negražiu, kad tokie vaikėzai, kaip Smetonų * 
kas, gyveną Lietuvos valstybės pinigais (jei tai būtų 
tiesa), gavęs malonią prieglaudą mūsų krašte, plūsta 
ne tik Lietuvos piliečius, bet ir mūsų visuomenę, ku
riai patsai jo tėvas (A. Smetona) nekartą yra dėko
jęs už paramą ir duosnumą Lietuvos reikalams.

Kitataučių spauda
Šiuo klausimu “V-bė” davė vedamąjį straipsnį, kurį 

taip baigia:
“Tiesa, tiek mūsų lietuvių tarpe, tiek kitų, yra tam 

tikra grupė, kuri veda įžūlią kampaniją prieš visą 
kitą spaudą, kuri nėra jiems palanki. Toji grupė ne 
tik per savo laikraščius, bet ir kitais būdais sten
giasi eliminuoti visą kitą spaudą, kad pasiliktų vie
na. Bet ar ta grupė turi įtakos valstybės sostinėje, 
mes abejojame.
“Žmonės, kurie bando panaikinti Amerikoje svetim
taučių spaudą visai užmiršta, kad toji svetimtaučių 
spauda yra tarpininkas tarp valdžios įstaigų ir an
gliškai nemokančios skaityti ir rašyti visuomenės. 
Jeigu ta Bpauda būtų uždaryta, tai žmonės, kurių 
didžiuma jau seni ir vargu kada nors išmoks gerai 
anglų kalbos, bus nuskriausti ir nustumti, kas būtų 
neteisinga.

“New York Times šiuo klausimu rašydamas labai 
teisingai pasako, kad ne kalboje klausimas, bet jos 
vartojimas yra svarbus. Yra laikraščių svetimomis 
kalbomis, kurie palankūs priešams, bet yra ir anglų 
kalboje laikraščių, kurie flirtuoja su priešų filoso
fijomis. Tokius laikraščius nesunku išskirti iš kitų 
ir ant jų uždėti draudimus. To reikalauja krašto sau
gumas ir toks žygis pateisinamas. Bet jokiu būdu 
ne visus svetimtaučių laikraščius uždaryti.

“Mes neabejojame, kad Washingtone rimti žmo
nės šį klausimą pagrindiniai apsvarstys ir leis svetim
taučių spaudai naudotis tomis pačiomis teisėmis, ko
kiomis naudojasi visa amerikoniškoji spauda.”

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 28 d.) 

r
Socialistai mėgina sukelti 

revoliuciją.... Petrogradan iš 
visų Rusijos kraštų suva
žiavo kairieji socialistai, pa
sivadinę revoliucionieriais. 
Jie mėgino sostinėje sukelti 
revoliuciją, nuversti demo
kratinę vyriausybę ir pa
grobti į savo rankas Rusi
jos valdymą. Tuo tikslu so
cialistai mėgino užpulti A- 
merikos ambasadą ir tuo 
pradėti revoliuciją. Bet toji 
pradžia jiems buvo be pa
sekmių. Socialistų minia, 
sukurstyta jų vado Lenino, 
kurs tomis dienomis parke
liavo iš Šveicarijos per V o. 
kietiją, patraukė Amerikos 
ambasados link.

“Žinovai tvirtina, kad
Leninas norėjo sukelti nau 
ją revoliuciją Rusijoj. Jis 
iš Šveicarijos parkeliavo 
per Vokietiją. Vokietijos

Po svietą pasidairius
Tarnas Versiackas iš 

well, Mass. pranašauja, kad 
karas tuojau baigsis. Jis sa
ko, tai patyrimas ir foktai 
paimti iš gyvenimo. Klausy
kite, jis sako: “Kai aš bu
vau jaunas ir kilo karas 
ruskio su japoncais, mane 
tuoj aus pašaukė no vob ran
čų ir aš buvau paskirtas į 
sapiorus ir išdeleguotas į 
karą su japoncais. Na, sa
kau, dabar tai neliksiu... 
Japonai, tai tikrai pasius 
smerci marškinius. Važia
vom, važiavom ir atvažia
vom ir atvažiavom Sibiran. 
Sustojom Omskan. Ten ra
dau ir lietuvių. Iš ten pris
kyrė važiuoti į Charbiną, 
paskiau Vladivostoką ir 
Port Artūrą. Bet man tik 
atvykus į japoncų frontą ir

vyriausybė, galimas daik- pasibaigė karas... Dėkui Die
tas, jį papirko, kad jis su- vui, atsidusome lengviau.
grįžęs Rusijon pasisteng
tų sukelti naują revoliuci
ją, nes dabartinė vyriau
sybė atsisako taikintis su 
Vokietija.”

Po kiek laiko grįžau atsitar 
navęs į Lietuvą ir išvykau į 
Ameriką. Čia iškilo Pasauli
nis karas. Mane čiupt ir į 
kariuomenę. Sakau, kad aš

e persenas, bet kur tų išsiaiš
kinsi be dokumentų. Tuo-

Triukšmas Vokietijoj...... jaus ištraukiau sdvo rus-
Vokietijoj praplito darbinin- kos tarnybos bilietą ir
kų streikų banga. Dėl to 
parlamente keliamas didelis 
triukšmas. Dėl streikų stip
riai kaltinama kaizerio val
džia.

ro
dau, ve, kad nevieriant... 
Bet, vistiek mane ima ka
riauti su vokiečiais. Na, .ir 
kas gi?! Kaip tik aš į fron
tą, tai karas ir užsibaigė...

ECONOMIC RECONSTRUCTION OF LITHUANIA 
AFTER 1918”

dilti MiUĮsidėmėtina 4(
“3-ra” rašo:

“Man tiesiog • dantį gelia prisiminus kaip mažai 
mūsų visuomenė domaujasi mūsų kultūriniais reika
lais. Turime gražių dainų, turime didžią istoriją ir 
reikšmingą kalbą. Viso tai nesistengiam perduoti jau
nimui, arba kitus supažindinti. Juk, berods, lietuviai 
tą kūrė amžiais ir daug, daug tas jiems kainavo. O 
nepaisymas yra pirmutinis žingsnis prie ištižimo.”
• '

Melagysčių specialistai
“Amerika” rašo:

“Brooklyne leidžiamas “P. M.” laikraštis bal. 20 d. 
įsidėjo žinią apie “Darbininką”. Jai panaudoti aiškūs 
bolševikiški šaltiniai, nes pilna netiesos ir melo.

“P. M.” sako, kad prieš gruodžio 7 d. “Darbinin
kas” rėmė ašį. Tai toks skandalingas melas ir šmeiž
tas, kokį tik gali sugalvoti melagysčių specialistai.”e
“Vienybė” rašo; “Vietoj pliauškęs apde muziką, Bim

ba (“Laisvės” red. — “Dr.”) verčiau parašytų apie 
tai, kaip jis, tarnaudamas Hitleriui, pikietavo Baltuo
sius Rūmus Washingtone.”

=~~-----------------r----------  *

PAOfiKA

Visiems mūsų skaityte jams, bendradarbiams ir prie- 
teliams, kurie taip gausiai ir maloniai atsilankė į pir
mąjį pavasarinį “Draugo” pikniką, įvykusį Vytauto 
Daržo, balandžio 26 d. reiškiame nuoširdžią padėką.

Nuoširdžiausiai dėkojame Visiems tiems, kurie ma
loniai sutiko savo darbu padėti, kad šis piknikas ko- 
geriaaslai pavyktų. Jų pavardes toks vėliau paskelbti.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.
£

Vienas iš žymiausių A- 
merikos intelektų Columbia 
universiteto rektorius pro
fesorius Nichoias Murray 
Butler:

“It is plainly a distinct 
contribution to our accu- 
rate scientific knowledge 
of an important series of
publie events.”

*
Columbijos universiteto 

profesorius, kelių knygų au
torius, Michael T, Florins,- 
ky:

'T am very glad to see it 
in print, and I trust that 
it wlll,render a real Serv
ice in making Lithuania 
better k n o w n i n this 
country. Few publications 
could be more timely.” 
Prezidentas Antanas Sme

tona: i
t

“Malonu pasveikinti tokį 
raštą apie Lietuvą anglų 
kalbos literatūroje.”
Lietuvos ministeris Jungt. 

AmerikOB Valstybėms, Povi
las žadeikį s:

“Knyga lengvai skaitosi 
ir vilioja."
Marianapolio kolegijos re

ktorius kun. dr. Juozas Vaš 
kas:

“...Tai ištikrųjų daugeliu 
atžvilgių labai svarus dar
bas ir naudingas lietuviš
kajam reikalui.” 
Kultūrinio Instituto direk

torius profesorius Kazys 
Pakštas:

“...Gerai parašyta ir gra
žiai išleista...”
Pagarsėjusi žurnalistė, 

nuolatinė “The New York 
Times” bendradarbė Anne 
O’Hare McCormick:

“I am sure that I will find 
it of the greatest valtie 
in the discusBion of the 
Baltic problema which are

įbUilįl' |>“^'^l|h►nekęs
Dabar va šito mėnesio 27 d. 
vėl reikia registruotis. Ir ti 
kėkite, ar ne... jeigu tik ma 
ne pašauks į frontą, tai ka
ras tikrai užsibaigs...

(Darbininkas)

Spicpirvirvio Dumkos
Balšavikai, mano, kad jie 

Europinės civilizacijos įpė
diniai. Tikrenybėje, jie azia- 
tiški puolikai visko, kas Eu
ropinė civilizacijoje gražu 
ir dora.
Naciai, sakoma, lenkus ir 

graikus norį badu išmarinti. 
Bet, pamiršo gilią krikščio
nišką ir gamtišką tiesą, kad 
žmonės ne vien duona gyve
na. ,Mi

Rusų patarlė sako, septy
nis sykius atmieruok, vieną 
piauk. Stalinas, matyti, Pa
baltijo ir Lenkijos klausimu 
tik vieną sykį atmieravo ir 
vip~>ą sykį piovė.

JUST Ū'JMB
He SAlD ne vMASA flACN£(.O<? 
OT- Aftrs - ANO Mį HAD A 
UJlPf A.MO ^AMILX ALL

TH€ TimC '
i n

to be very alive, I think, 
before long.” 
Pageidautina, kad ši kny

ga galimai plačiau pasklis
tų. Ją turėtų įsigyti lietuvių 
draugijos, klubai ir paskleis
ti tarp savo narių, bei Lie
tuvos ir lietuvių draugų. 
Knyga pardavinėjama po 
pusantro dolerio. Užsakant 
čekius ir “money orderius” 
reikia siųsti:

Columbia University Press 
2960 Broadway

New York. N. Y.

HITLERIS PAMĖTĖ REGISTRACIJOS KORTELI
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Adolph Hitleris, iš Moscow, Mich., kuriR turi negar
bingą vardą, jis yra Detroit slaptosios policijos viršinin
kas, pametė drafto kortelę, dabar jis nori gauti naują.
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* *



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PIRMIEJI PAVASARIO GRAŽUMAI PAVILIOJO 
CHICAGO LIETUVIUS I "DRAUGO” PIKNIKĄ

Suvažiavo iš trijų valstijų atidaryti Vytauto 
park?. Pirmieji $1,000.00 U. S. Defense 
Bonu tikietai buvo perkami.
Sekmadienio ryte dangus 

rodė Chicagos lietuviams, 
kad gali būti lietus ir ne 
taip sėkmingai vyks pirtaa- 
sis “Draugo” pavasarinis

kad visko pritrūko: gėrimo, 
valgio, vietos šokių salėje 
ir kitų dalykėlių.

Rodėsi, jog visa Chicago 
galvotrūkčiais bėgo iš mies-

piknikas Vytauto parke. O to j pavasariškus laukus ir 
popiet dangus prasiblaivė ir į Vytauto parką valgyti, 
bUvo puikiausia pavasario gerti, šnekučiuotis, ir genė- 
diena Chicagos lietuvių pir- j tis begalo maloniu oru. 
toam piknikui. Pirmieji tikietai platinti

Į pirmąjį “Draugo” pik- ( Per tą pirmą “Draugo” 
niką suvažiavo brightonpar- pavasarinį pikniką prasidė- 
kitečiai, marketparkiečiai, jo $1,000.00 U. Š. Etefense 
vestsaidiečiai, townoflakie-! Boną laimėjimo tikietų pla
čiai, ciceriečiai, northsaidie^-! tinimas.
čiai ir visi kiti lietuviai ėhi- 
cagiečiai. Buvo svečių iš Pirmus penkis laimėjimo 

„ _ . tikietus nupirko ristikas
Gary„.ir IBdiana Hart3r ir Juozas Bancevičius, iš Mar-
net Wisconsin valstijos. J. ąuette Parko. Antrus pen-
J. Aukškalnis iš Gary vadu- Ris brightonparkietis
vavo net penkiems automo- A buVQ GeJ.
bUiams politikierių išJnd.-,^ j Grigonis,

Marcinkus, Endziulis, Pui
dokienė, Sturm, Julius Ve
lička, mažoji Balandai tė ir 

pikni- daug kitų. šių dovanų lai-

ana. Iš Kenosha buvo Krau 
jalytė ir kiti.
Visko pritruko 

Pirmas “Draugo
kas buvo toks nepaprastas, Į mojimas. bus per “Draugo’

Day pi,,mk' Koncertasir
Visur parke matėsi labai vodevilius 

puikus, džiuginantis ŪpaB Brighton Park. — Para- 
pirkti tikietėlius. Bonų do-Į pijos choras, vedamas varg.
vanos visus viliojo. Šiais 
metais bus ne vienas lai
mėtojas. bet 12, nes 12 U. 
Š. Defense Bonai bus dtt>
darni dovanos.
Skodžienė užmokėjo už 
6 knygutes *

Skodžienė iš teeitose Park 
nusipirko 6 khygutes dide
liam laimėjimui. At Micke 
liūnas iš Rockdale, III. Vie
ną knygutę, Geraitis iŠ In
diana Harbor ir kiti ir ki
tos. Nehienei j Gary, Ind. 
siunčiamas pundelis knygu
čių pardavimui.

Taip, matosi, tikietėliai 
pasklis po visą Ameriką, nes 
visi horiai juos perka.

Pirmas “Draugo” pikni
kas buvo sėkmingas it sėk
minga tikietėlių pardavitaio 
pradžia. Dabar visas triūsas 
ir darbas bus, kad sėkmin
gas būtų dienraščio Labor 
Day piknikas. X

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO MY

Justo Kudirkos, gegužės 24 
d. vakare parapijos svetai
nėje rengia koncertą ir vo
devilių.

Koncerte dalyvaus Soda
licijos ir parapijos chorai, 
kurie padainuos daug nau
jų ir dar negirdėtų dainų.
Mūsų parapijos choras, kav 
da tik ką rengia, koncertą 
ar teatrą, publikos neapvi
lia. Ji visados būna pilnai 
patenkinta. Tas daug pri
klauso nuo gabaus muziko 
varg. Justo Kudirkos ir jo 
gerų solistų bei muzikalių 
choristų. Taip ir šį sykį bus 
kas nors nepaprasto.

Koncerto programa susi
dės iš chorų, solistų, duetų, 
kvartetų, dalyvaujant ir sve
čiams artistams. Bus atlošta 
ir keli aktai vodevilio.,

Girdėt kalbant, kad visi 
mūsų biznieriai ir parapijo
nai atsilankys į vakarą, kad 
linksmai laiką praleidus ir 
parėmus parapiją ir chorą.

Klebonas kun. Briška ir
vikarai kun. Stankevičius ir>
kun. Valuckas teikia chorui 
talką šiam veikime. Dėlto 
koncertas ir vodevilius turės
kuo guriausio pasisekimo, i y gy

gimo omisija ragina ( jjarbor priėjusį sek
choro narius dalyvauti vi-

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
šį vakarą iškilmingai bai
giami 40 vai. atlaidai. Miš- 
parud chorui padės giedoti 
suvažiavę vargonininkai iš 
kitų parapijų.

X Ristikas Bancevičius 
nupirko pirmą tikietą dnr. 
“Draugo” didelių dovanų — 
$1000 Defense Bonais, ku
rie bus išdalinti per Laboi 
Day pikniką, o A. Mickeliū- 
nas, biznierius iš Rockdale, 
III., nupirko pirmą ištisą ti
kietų knygutę.

X

NAUJOS KNYGOS VIRŠELIS

fe--''----

X Už kopūsto galvą bus
didelės peštynės ateinantį 
sekmadienį Aušros Vartų 
parapijos salėj Moterų Są- 
gos 55 kp. vakare. Pešty
nės, žinoma, bus ant estra
dos ir atsilankusieji žiūrė
dami turės skanaus juoko.
Pradžia 7:30 vai.%

X Jono Zakarevičiaus se
no Bridgeport biznieriaus 
sūnus Jonas balandžio 29 d. 
liuosnoriai išvyksta Dėdės 
Šamo karo laivyno tarny
bon.

X Gaudbttfas Gudas, jau
nesnysis sūnūs Pr. ir U. GU- 
dų Bridgeporte, W ilso h Ju- 
niot College be paprasto 
mokslo, dar ėmė lėktuvu 
skraidymo pratybas. Dabar 
jau pats vairuoja lėktuvą.

RENOMINUOKITE

t'S- t,

TEISĖJĄ BERTRAM C. 
JENKINS

6-BX

, Vyresnis sūnus buvo pa- 
Skodžienė, žymi kata-, šauktas į kariuomenę, tačiau 

paliuosuotas, kad baigtų | 
kursą Chicago universitete.

likiškos spaudos rėmėja iš 
Melrose Park, nupirko še
šias knygutes tikietų $1000 
Defense Bonams laimėti.

X L. Vyčių choras dai
nuoja. šį vakarą į Lietuvių 
Auditoriją renkasi prakti 
kuoti L. Vyčių choras. Bai
kis jau į šalį! Choro kon
certas jau čia pat — gegu
žės mėn. 9 d. choristai visi 
susirinkite.

sose repeticijose ir iš anks
to kviečia visus vietos lie
tuvius ir svečius iš kitų ko
lonijų atsilankyti.

Rengimo Komisija

RADIO

Dainuos Jonas Romanas, 
seserys Praninskaitės, bus 
“dėdė” Vaitekūnas, juokų, 
patarimų, pranešimų ir t.t.

Radio klausytojai galės 
smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausydami re
guliarės antradienio radio 
programos, kuri įvyksta

madienį surengė koncertą, 
kurį reikia vadinti koncer 
tu pilna ta žodžio prasme. 
Choras gerai paruoštas. Be 
to, buvo ir vaidinimas, kurs 
irgi gyvai ir ?erai atliktas. 
Bravo, harbonečiai, Šv. Pran Į 
ciškaus par. choro nariai!

I
X EI. Kareiva, sūnus Bri- 

dgeporto veikėjos Karei vie- 
nės, darbe buvo nupuolęs 
nuo vieno aukšto ir išsina
rinęs ranką. Dabar jau 
sveiksta.

X Zuzana Giržaitiehė, 
Bridgeporto veikėja ir drtr. 
“tlraugo” nuolatinė skaity-

šiandie 7 valandą vakare iš' toja rėmėja šiomis dienotais 
stoties WGES. Šių progra-1 buvo susižeidus ranką. Dr. 
mų leidimu rūpinas Peoples Naikelio gydoma sveiksta. 
Furniture Co., 4183 Archer
Avenue. šiandieninėj prog
ramoj dalyvaus Jonas Ro
manas, sesutės Praninsk&i- 
tės, “dėdė” Vaitekūnas ir 
kiti talentai. Malonėkite ne
pamiršti pasiklausyti.

Rep. XXX

Susirinkimai
Bridgeport. — Lietuvai 

Gelbėti Fondo skyriaus la
bai svarbus susirinkimas į- 
vyks šį vakarą parapijos 
salėj 7:30 vai. vakare. Su
sirinkimas labai svarbus, 
dėl to visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių. Valdyba

S0 11-J

WHOLESALE

LKįUOR 
{STAIGA

Iivi-iloJ<mc 
po vi-ą 
Chk zye.

REMKtTE 
SENĄ

lietovIv
DRAUGĄ.

N. KANT E U, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4767 So. Halsted St.

TidefrtnAtc BOVUEVaR» 0014

DEMOKRATŲ KANDIDATAS VŽ
J U D G E 

of Lake Superior Court
IUmhii 3 (Gary) 

pKiMaRY RINKIKAI

G»fr. (MAY; 5 D., 1942

KĄ TIK IŠLEISTA K. BARO nauja knyga IffcteGYVENIMAI,” kurio
je aprašoma įspūdžiai keliaujant iš pavergtosios Lietuvos, per Vokietiją, Ispaniją, 
Portugaliją ir Braziliją, į laisvės šalį — Ameriką. Viena knyga kaštuoja $0.50. 20 
kopijų kainuoja $8.00; 50 kopijų $19 00; 100 kopijų $38.00. Visas šios knygos pelnas 
skiriamas a a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui.

Galima užsisakyti šiuo adresu: “Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.
U. S. SAVINGS

• * BONDS * *

*rs KNATO KvfcCIAMt ATSI
LANKYTI | MŪSŲ SPECIALI 
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIU
MUZIKOS INSTRUMENTŲ 

X M M*

Didelių Barabanų, mažų Baraba- 
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Baiabanų aa- 
tų, gi-ettl pėdintai “Cyrtibols" t r 
"Cymbol Ilolders" kur tik neka
li ugi, "Hi-Boy after beat I’edalB” 
benams tr orkestroms, Trūlioa, 
Clarlnetal, Sataphonai. Trombo
nai "Btandard" iftdirbyąčtų, Smui
ko*. Celloa, Strflnintat Basai, Gul
ta rai, Banjos, alūnai, Ir "casea”, 
“mouth pleces", "mote reed*", lr 
muzikos stovikiSs. Pilnas pasi
rinkimas smuikams smičių Ir 
"cases". Pataisome lr ai naujina
me visokių ISdlrhysi'ių phouofcra- 
fus ar Jųjų dalis.

A. B .O. liHI HMRUH SERVICE 
• 14 Mazvvell StHmA, tfelrtaro

Si

X Kun. K. Barauskui pa
gerbti vakaras praeitą sek
madienį Aušros Vartų para
pijos salėj pavyko, žmonių 
buvo arti 400 iš visų kolo
nijų. Kalbėjo kun. dr. A. 
Deksnis, kun. A. Mažukna, 
dr. P. Vileišis, kun. J. Dam
brauskas, kun. J. Prunskis 
ir kun. J. Paškauskas. Dai
navo: Brazaitytė, Aitutytė, 
Kandrataitė ir sikstetas iš 
Aušros Vartų parapijos cho 
ro. Vakarą vedė Ig. Sakalas.

AR SKAUDA KOJOS!
Del geriausio paiengvintoio 

kreipkitės prie

FOOT E—Z SHDE 8WOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skads- 
mus.

“HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitės dėl Komų, Callouses 
IT Hunions.

Kojos Artstpauda Veltui
PMtgftiti
PSplatinti 

189 NO. LA SALLE ST.

FOty

I
BATAI „ 20'

I A 11/ A C n A D A D Pasirinkti ir Prisipirkti L./Al IX/A O U^\D/A1x Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI,

KOL. KAINOS NEPAKITĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTI! 
GeresnSs Rūšies AiYglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių VaMlJų. 

(Valdžios patarimai auglininkams nurodo, kad trumppj ateityj, karės pro
dukcijos dSlet, gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namų roikAlAms) 

PRfPlUDYKlT SAVO SANDELIUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Poahonlas Mine Run, Iš <SQ Afl 

A gcrO mainų, daug dulkjų Išimta. Perkant & iJ)O»‘sU
\ tonus arba daug.au, už. tonų .........................

- Smulkesni yra daug pigesni.
I BI-ACK BAND LUMP anglys, ui $10.50

toną ............................................................................

KOI’PERS COKE (KOKSAI), ui vic- (1 O QC
ną toną................................................................................. M>1Z.3O

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

t?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parldr 
Kfcts — Bčdroom Sets — ltogs 
— Rarftns — Refrigerators— 
Wkshers — M art g* N — and 

Stote*.

Natdonally advertised items.

»

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY ItfcPlteSRNTAtlVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VWA UHICAOOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FIARGUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VkmlntAltn lr Smaginusias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! - 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak 
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

V/HFC-1450 kil.1
6755 So. Western Avenue 

Phone: OKOvetriM 1242

daug.au
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Clarence McDonald, jauną prasikal
tėlį, aplankė lietuvis kunigas

Jaunuolis, kuris nušovė teatre savo 
mylimąją, bus teisiamas gegužės 4 d. 
Jis verkia ir meldžiasi

Šiomis dienomis aplankė tebi, kad toji plano yra ši-
Chicagos kalėjime Clarance 
Mc Donald, 18 metų jaunuo
li, kuris vasario 24 dieną 
teatro balkone nušovė savo 
širdies mylimą, tris žymus 
psichiatrai gydytojai.

Mc Donald čia verkia čia 
meldžiasi, kai buvo klausi
nėjamas psichiatrų.

Jaunuolio motinos iškvies 
tas žymus prichiatras gydy 
tojas iš New Yorko miesto 
Dr. Thomas Cusack atvyko 
savomis lėšomis į Chicagą 
ir turėjo pasikalbėjimą su 
jaunuoliu.

Psichiatrai vėliau duos 
davinius apie jaunuolio pro
tinį stovį jo advokatui Do
nald D. Rogers.

Dabartiniu laiku Chicago
je gyvai svarstomas klausi
mas kaip reikia elgtis su 
tais, kuriuose reiškiasi šioks 
toks nenormalumas.
. Dr. Thomas S. Cusack pa 
stebi, kad Chicaga neturi to

tie dėsniai:
1. Išmokyti jaunuolį val

dyti savo stiprias emocijas 
— jausmus. Įpratinti teisin
gai galvoti ir išmokyti ma
tyti skirtumą tarp mokyk
los ir realaus gyvenimo 
skirtumus.

2. Įsteigti higienos klini
kas, kur būtų tyriama jau
nuolių proto sveikatingumo 
stovis.

3. Išmokyti mokytojus ir 
tėvus, kad jie mokėtų išmin
tingai elgtis su tais, kuriuo
se reiškiasi nenormalumai 
ir juos tinkamai auklėti, kai 
pastebi nenormales žymes.

Prieš kiek laiko į Chica
gos kalėjimą buvo atsilan
kęs ku. J. Prunskis ir ma
tęsis su jaunuoliu McDonald, 
kuris jam išsitaręs, kad to
kio amžiaus jaunuoliai, kaip 
kad jis neturėtų skaityti blo 
gų knygų.

Jaunuoliui Mc Donald teis 
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LAIMĖJO SPORTE

("Drauru” Acme telephoto)
Roy Cochran, iš Indianos universiteto, dabar tarnau

jąs laivyne, peršoko per paskutinę tvorelę ir laimėjo grei
čiausio bėgiko rekordą.

Nieko sau algos Chicagoje
Pieno išvežiotojai per metus gali gauti 
algos net $25,376

Draftas vistiek sučiups tokius vyrus, ir sudėtiniu
procentu skirtumas

Kartą Lietuvos Vytautokurių žmonos apleidžia darbus
Naujos drafto taisyklės visoms 

. klasėms. Bus imami ir 3-A klasės vyrai

plano nenormalių jaunuolių 
auklėjime, kurį turi New mas įvyks š. m. gegužės 
Yorkas. Dr. S. Cusack pas- 1 dieną.

GYVAI PRISIMENA CHICAGA 
Kun. P. Ragažinskas jau grįžo į Braziliją 
Žada rašyti kelionės įspūdžius į "Draugą"

Ar žinot, kad Chicagos 
pieno išvežiotojai gauna di
desnes algas negu kitose 
Amerikos vietose gyvenan
tieji pieno išvežiotojai.

Dabartinis chicagos pieno

Kepurė išdavė plėšikus
SUGAUTAS PLĖŠIKAS, 
KURIS NUŠOVĖ

Kun. Pijus Ragažinskas, domą įspūdį ir labai dažnai t 
Sao Paulo, Brazilijoje, lietu- .prisimenąs chicagiečius ir, šiomis dienomis buvo tar- 
vių parapijos klebonas, me- chicagietes. domas jaunuolis John Pan
tus gyvenęš Jungtinėse - ■ tano, 20 m., kuris 1941 m.
Amerikos Valstybėse, kur 
rinko aukos lietuviškos mo
kyklos statybai, š. m. kovo 
mėnesį 26 dieną grįžo į 
Braziliją ir pradėjo visu 
rimtumu dirbti didelį darbą 
Brazilijos lietuvių tarpe.

Šiomis dienomis iš Kun. 
P. Ragažinsko Galeckai ga
vo laišką, kuriame jis rašo, 
kad kelionė buvusi labai pa
vojinga ir tarp kitko pažy
mi, kad silpnų nervų žmo
nėms šiuo laiku nepatartina 

^Važiuoti jūromis.
Kun. P. Ragažinskas žada 

savo kelionės įspūdžius pa
rašyti ^Draugo” puslapiuo
se. Jis taip pat sveikiną, vi
sus chicagiečius, pas > ku
riuos yra buvęs ir kurie ko-

Trys jaunuoliai
žuvo automobilio 
katastrofoje

Trys jauni vyrai automo
bilio katastrofoje buvo už
mušti balandžio 26 d. naktį. 
Katastrofa įvyko Halsted 
str., netoli 14 str., Chicago 
Hts.

Katastrofoj užmušti drei- 
veris B. S. Klen, 21, 315 
East 14th str., Chicago, 
Hts. Taip pat užmuštas su 
juo važiavęs Frank Liutkia- 
tis, 21, 1534 5th avė., Chi
cago, Hts. Ir taip pat buvo 
užmuštas Jack Joseph Za- 
ger, 23, 146 East lOth str.,

gruodžio 16 d. taverne nušo 
vė Charles Williams, Park 
policmaną. Jaunuolis pasa
kė: “Kai aš įėjau, apiplėšti 
4301 North Western avė. 
taverną ir pamačiau unifor 
muotą žmogų, nusigandau 
ir paleidžiau į jį kulkas”.

Jaunuolis John Pantano,
1411 Claybourn avė. ir jo 
draugas Joseph Burgo, 23,
716 Blackhawk str. prieš 
trejatą dienų atvežti į Chi
cagą iš Dalias, Tex. Jie buvo 
ten sučiupti kovo 28 dieną.

Tie jaunuoliai priklauso
prie devynių banditų šaikos, lanift
kuri yra padariusi nemažai , (JvIuZI“ j IflUZU 
apiplėšimų ir įvykdžius dvi 
žmogžudystes. Pantano pri
sipažino kad jis yra vien

Kai kurios moterys, ku
rias turi darbus fabrikuose 
ar kitose įstaigose apleidžia 
darbus, kad jų vyrai, kaipo 
privalą jas išlaikyti, būtų 
priskirti į tokias klases, kad 
nebūtų paimti į kariuomenę. 
1-A drafto viršininkai įspė
ja tokias moteris ir sako, 
kad toks jų žygis nepatenki
namas ir tokių žmonių vy
rai bus skaitomi 1-A klasė
je.

Žinoma, pagal naujų draf 
to klasifikacija ir tokių žmo 
nių vyrai bus priskirti prie 
3-B, jei jie dirba tokioj vie
toj, kur būtinai jis yra rei
kalingas sėkmingiems karo 
gamybos reikalams.

Naujoji drafto klasifika
cija yra reikalinga ir draf
to viršininkai pastebi, kad 
taip pat į karą bus gana 
greitu laiku imami ir 3-A 
klasės vyrai.

Pagal naują drafto klasi
fikaciją prie 3-B klasės pri
klausys tie vyrai, kurie yra 
turi išlaikyti žmoną, vaikus 
ir kitus — žodžiu depen- 

reika-

pasidarė po 1941 m. gruod
žio 8 dienos, ar tuo laiku, 
kai, jautė, kad jis gali būti 
imamas į kariuomenę, tai 
toks negalės būti priskirtas 
nei 3-A ar 3-B vyrų drafto 
klasifikacijos

Pirmieji į 3-B klasę bus 
klasifikuojami vyrai tarp 
35 ir 44 metų imtinai, kurie 
registravosi vasario 16 d. 
Nfebus svarstoma dabar 3-A

Didžiojo Universitete stu
dentas klausia profesoriaus 
kaip ryškiausiai pavaizduo
ti paprastų ir sudėtinių pro 
centų skirtumą. Į tai‘profe
sorius atsako, ogi paimk pa 
vydžiu pati Adomą ir išvesk 
skirtumą, gali būti tikras, 
kad skirtumas bus aiškiau
sias. Daleiskim, kad Adomas 
gyveno 3034 metais prieš 
Kristaus gimimą. Tai jei 
Adomas būtų padėjęs į ban 
ką vieną penny 5^ papras
tais procentais, tai jo kapi
talas šiandien siektų $2.49.

drafto vyrų klasė, kol nebus 'Jeigu gi jis būtų padėjęs tą
išsemti vasario 16 d. klasi
fikuoti vyrai.

Japoną kareivio alga
Kaip praneša 

magazinas japonų kareivis 
gauna mėnesiui apie dešimts 
jenų algos. Kas doleriais su

patį penny į banką iš 5% me 
tiniu ant sudėtinių (Com
pound) proncentų, tai šian
dien jojo kapitalas siektų $1, 

1329,212,0000,0000,000,000, ir 
|tt. ir tt; Žddžius susidaro bi

Cooliers lijonuų bilijonai. Parašęs to 
kia skaitlinę ant lentos stu
dentas griebėsi už galvos ir 
tarė: ištikrųjų koks nepap
rastas skirtumas tarp tų pa 

procen-

iš vežioto jų vidutinis atlygi
nimas siekia $3,510 me
tams. Bet pilno išvežiotojų 
Unija yra nepatenkinta ii dents ir būtinai yra
reikalauja nuo š. m. gegužės 
mėnesio pakelti algas ligi

lingi sėkmingai karo gamy
bai, dirbą farmuose, trans-

daro $2,36. Iš tos algos pa 
ti karo vadovybe siunčia į prastų ir sudėtinių
$1,86 jojo šeimynos pragy
venimui.

Išduoda pačiam kareiviui 
9 centus algos jo asmeniš-

tų.

Knygos ar laikraščio kri
tikas yra tas žmogus, kurs

$190 savaitei arba $9,880 , portacijose, maisto inspekci- 
metams. Pagal Unijos reika J j°je ir tt. Jei koks vyras 
lavimus, kai kurie pieno iš- j turi dependents, bet jo dar- , 
vežiotojai galėtų užsidirbti bų neprisideda esminiai prie ' 
net ligi $25,376 metams. Ta-1 karo produkcijos sekmingu- 
čiau Chicagos pieno distri- mo, tai toks bus vyras, pris

kirtas prie 3-A klasės.

kiemą reikalams. O Ūkusius ir Pats moka gerai 3kaltyti 
padeda kareivio taupomojou ir kitus skait3rtl iSmokina- 
sąskaiton. Taigi ir gyvenk Sainte Beuve
tu žmogau su centais visą
mėnesį.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

buto riai su pieno Unijos 
dreiverių reikalavimu nesu
tinka ir perdavė visą bylą 
vyriausiajam Kainų Admi
nistratoriumi p. Leon Hen- 
derson ir Agrikultūros sek
retoriui Wickard peržiūrėti. 
Jie motyvuoja, kad tokie 
reikalavimai veda kraštą 
prie infliacijos, t. y., prie 
pinigų nuvertinimo. Iš kitos 
pusės unija grasina streiku, 
kuris turėtų prasidėti gegu
žės 1 dieną, jei jos reikala
vimai nebūtų patenkinti.

Per dvi savaites surink
ta 1,398,310 svarą

kiu nors būdu yra prisidėję Chicago, Hts, jam einant ke Chicagoje padaręs 30 apip-
aukomis ar kitokiais būdais 
prie mokyklos statybos.

* Kun. P. Ragažinskas Iahai 
gražiai atsiliepia apie chi
cagiečius ir sakosi, kad Chi
caga palikusi jame neišdil-

liu į jį buvo atsimušęs au- lėšimų. Burgo sakosi 
tomobilis, o vėliau automo- daręs vieną apiplėšimą 
bilis pataikė į medį ir įvyko
skaudi katastrofa.

pa-

Bet jei kas denpendency

Chicagoje kalbama 
45 kalbomis

8KAITYKITĖ "DRAUGĄ;

P) A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L/Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą Ir apžiūrėk sta- 
ką Ir aukštą I.ENTŲ—MIIX-
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA-
TERIJOLĄ. D«1 garažų. porMų. v«» 
kų, skiepų lr flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dftl konstruk
cijos Ir pertaisymo 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted 8t. Tel. VICtory 1272

Šitie jaunuoliai buvo su
gauti dėl jų pamestų kepu
rių, kuriuos juos išdavė ir 
davė progos policijai sekti 
jų pėdas. Pantano savo ke
purę paliko, kai jis nušovęs 
policininką pabėgo iš taver- 
no.

Per dvi savaites netoli 
South Side, Chicagoje, per
žiūrėjus 250 biznio įstaigų, 
surinkta 1,398,310 svarų ge 
ležies laužo, kuris bus tuo
jau pavartotas karo reika
lams.

Per 1940 metų gyventojų 
surašymą, paaiškėjo, kad 
Chicagoje buvo 3,396,808 
gyventojai. Gyventojų prie
auglis, nuo 1930 metų sura
šymo, pakilo 20,370 gyven- I 
tojų. Iš baltųjų 3,114564 — 
skaičiaus svetur (ateivių) 
gimimų buvo 672,705. Čia gi 
gimusiųjų buvo 2,441,859. 
Negrų buvo 277,731.

Chicagoje be anglų kal
bos dar kalbama 30 įvairio
mis kalbomis, bet manoma, 
be tų 30 kalbų dar kalbama 
10 ar 15 kalbų, tai išeina, 
kad Chicagoje kalbama 45 
kalbomis.

Lake County, Indiana 
Piliečiai!

Balsuokite už

26-B
JOS. J. "JOE" LACH
Demokratų Kandidatas už 

LAKE COUNTY 
COMMISSIONER 

First District
"Hrlnklt Blanlrrių | Biznio Vlet»!”

Primary rinkimuose,
Gegužės (May) 5 d., 1942
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Vyčią Dėmesiui
Šiandien, bai. 28 7:30

vai. vak. Aušros Vartų pa
rap. mokykloje įvyksta svar 
bus Vyčių Chicagos apskri
čio susirinkimas aptarti Lie 
pos 4 d. Pikniko reikalas.

Svarbu kad kuo daugiau
sia narių dalyvautų šiame 
susirinkime.

Grasina pabėgęs iš 
nepilnapročią namą

Iš Logansport, Ind., ligo
ninės šiomis dienomis pabė
go Wilkins, kuris dabar ran 
daai Chicagoje ir jis yra 
ieškomas policijos, grasina 
nužudyti savo podukrą, ku
ri gyvena Halsted str.

Panis Angelicum labai gra
žiai su pakilusia nuotaika 
giedojo solistė Irena Aitu- 
tytė ir smuiku pritarė Julija 
Riškaitė.

Didelė šventė
Sv. Jurgio lietuvių parapi

joje, š. m. balandžio 26 d.,
per šv. Jurgio atlaiduose su
mos laiku choras giedojo 
Gruberio iv. Petro mišias.

Gary, Indiana Piliečiai !
BALSUOKITE UŽ

EMMET N. WHITE
x 53 - D

DEMOKRATŲ KANDIDATAS UŽ

JUDGE OF THE CITY COURT

34 METAI KAIP GYVENA GARY MIESTE —

Primary Rinkimai - Geg.-May 5, 1942

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apsaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2% įr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO'

Justin Mackieudch, Pres. and Mgr.
♦192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

-4^,

CHARTERED AND SUPERVIS ED BY" U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP.. VVashington, D.

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


