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Nustatė Visiems Reikmenims Kainas
ANGLŲ BOMBANEŠIAI GRIAUNA NACIŲ FABRIKUS

Britai atakavo
V
Ne taip yna svarbu kieno nacio bazę
asmenį slepia Rimvydžio
slapivarde, ne taip jau svar
bu ir Rimvydžio nesubren Norvegijoje
QUO

NINGRaD

ADIS, RIMVYDI?

Kainos nustatytos pasiremiant
kovo mėnesio kainų lygmeniu
Patvarkymas paliečia ir butų nuomas

dęs stilius, silpni argumen
Londonas, balandžio 28d.
Washingtonas, balandžio
Kainos nustatytos beveik
tai ir lietuvių kalbos tiks —Britų sunkiųjų bombane28 d. — Kainų administraci- visiems reikmenims, kurie
lus darkymas. Tačiau svar šių grupės nepaliaujamai
jos biuras šiandie nustatė parduodami urmu (wholebu, kodėl jis, tariamai pat bombarduoja Vokietiją ir
galutinas kainas beveik vi-Į sale) arba paskiru prekybiriotiniais sumetimais, ėmėsi vokiečių okupuotąsdas vie
siems reikmenims. Kainos' ninku (retail). Kainos pasu tokiu kartėliu rašyti apie tas. Pereitą naktį britai ap
nustatytos 30,000 reikmenų. liekamos kovo mėnesio aukš
susidariusią L. T. Tarybą. mėtė bombomis Trondheičiausio lygmens.
Jei p. Rimvydis norėjo mą, Norvegijoje, kur vokie
pasitarnauti sukomunistin- čiai stato Atlanto laivynui
Nustatys Nuomų Kainas.
tiems lietuviams ir jiems pa bazę.
Taip pat laukiama, jog
sigerinti—jam tai geriausiai
Tuo pačiu laiku kiti bomnetrukus bus nustatytos
pavyko. Bereikia, kad tas banešių daliniai atakavo
kainos ir nuomoms, ypač
pat Rimvydis ir toj pačioj I Reino kraštą, Dunkirko doPryor, Okla., balandžio karo produkcijos apylinkė
“Dirvoj” pradėtų posterin- kus ir kulkosvaidžiai apšau
28d.—Nepaprastas tornado se. Netrukus bus paskelbta
guoti, jog Sibiran ištremtų dė nacių aerodromus.
skaudžiai palietė šį karo nuomų kainos ir Chicagai.
.
.
("Dr*u»M
”
Acme
teiephoto!
lietuvių nėra, jog skelbia
Aviacijos ministeri jos ko Is Jungtinių .Amerikos Valstybių į Angliją buvo pristatyta smarkūs bombanešiai. metu išaugusį miestelį ir
Manoma, jog kol kas šie
mieji sąrašai yra falsifika munikatas pareiškia, jog iš Anglija su sustiprinta karo jėga naikina Heinkel bomberių fabriką Rostocke ir Sko- valstijos policijos apskaičia
naujieji kainų nuostatai ne
cija, jog iš Lietuvos bėgo atakų negrįžo aštuoniolika dos- amunicijos dirbtuves Pilsene, seniau buvusias Čekoslovakijos
vimu vėtros metu yra žuvę paleis kai kurių ūkio pro*
tik naciai ir liaudies priešai. britų orlaivių.
Šiame 5,000 ar 6,000 gy dūktų.
Tada ... nors būtų galima
ventojų
miestelyje, kuris
Tirpitz Trondheime.
Prezidentas Rooseveltas,
patikėti Rimvydžio nuošir
yra šalia milijoninių Oklasąryšyj su planu kovai prieš
dumu.
Trondheime šiuo metu
homos karo dirbtuvių, pas
infliaciją, pasakė per radio
yra du didieji nacių karo
kelbta karo stovis.
Londonas, balandžio 28d.
kalbą.
laivai—Tirpitz ir Prinz Eu- — Bengalijos įlankoje šian
Karo stovį paskelbė ir
MIZAROS MĮSLE.
4
tvarką palaiko valstijos po .
. .
.
“Hitlerio agento, iš Ber gen. Tačiau, pasak aviacijos die pastebėta didelis japonų
Naciai
sakosi
sulaikę
rusų
atakas
licija,
nes
valstijos
naciona-1
JčipOfldl
(įdU
dtRlfSt
ministerijos,
britų
lakūnai
laivyno dalinys. Manoma,
lyno prisiųsto, redaguoja
netaiko
į
laivus,
nes
jiems
į
Londonas, balandžio 28d. ir Azovo jūroje, šiaurėje lė gvardija pašaukta kariuo
mas vokiečių nacių lietuvių
jog laivai gabena japonų kakalba laikraštis ‘Draugas’.” esą svarbiau sunaikinti sta riuomenei 1
daugiau — Atrodo,’ jog užimdami esą pašauta , penki rusų bom menėn.
tomus
uosto
įrengimus.
Chungkihgas, balandžio
svarbų geležinkelio ‘centrą banešiai, atakavę vokiečių Šimtai Naujų Darbininkų.
Sakinys, kurio neįgėręs ne
reikmenų ir vyrui.
Vokiečiai
pasiuntė
Angli

28d.—Atrodo, jog japonams
Borok, rusai paėmė savo aerodromą.
suprasi, o komunistas Mizajos
savo
aviacijos
būrius,
Nelaimės
vieton
pasiųsta
gali pavykti uždaryti Kini
ra, visdėlto, džiaugiasi su
Vichy, balandžio 28 d. — kontrolėn visą regijoną ap
šimtai darbininkų. Skubiai jos išėjimą per Burmą ir
galvojęs didelį daiktą ir ma kurie atakavo Norwich mie Naciai įsakė sušaudyti pen link Ilmenos ežerą, išskyrus
ieškoma griuvėsiuose vėtros perkirsti britų-kinų kariuo
vietas Cebu saloj žuvo
no kažkokią nepaprastą tie stelį.
kis asmenis, kurie buvo pa vokiečių laikomas
aukų.
Berlyno komunikatas skel imti užstatan. Jie sušaudyta prie Novgorodo ir Staraya
menę.
są suradęs. Tiesa, toliau Mi400
amerikiečių
Sustiprintos japonų pajė
zara ir pats susigriebia ir kia, jog britų atakose Vo- sąryšyj su nužudytu vienu Russa.
Svarbiausios gatvės biz
kietijoje
sunaikinta
38
britų
Berlynas,
balandžio
28
gos
iš Malajų žygiuoja į
pažymi, jog “galima rašyti
nacių kariu pereitą penkta
nio centras vėtros pavers
Maskvos radio paskelbė
orlaiviai.
•
d.
—
Nacių
radio
paskelbė,
šiaurryčius ir šiuo metu jau
visaip.”
dienį.
ta į griūvėsiu krūvą.
laimėjimus prie Boroko,
jog
japonų
invazijos
metu
Jei p. Mizara mažiau nerTuo tarpu šiandie suimta yra tik per 60 mylių nuo
apie kuriuos anksčiau bi^vo
Cebu
salon,
Filipinų
sa

vintųsi ir geriau lietuviškai Skraidą Tigrai
Washingtonas, balandžio pranešę Stockholmo šalti
trys asmenys, kurie pasi Mandalay-Lashio geležinke
lyne,
žuvę
400
amerikie

pramoktų, gal jam tada ir
naudodami esama netvarka lio.
28 d.—Atstovų rūmuosna į- niai.
čių
ir
61
suimtas.
netiesa būtų lengviau pas U. S. daliniu
bandė pasiplėšikauti.
nešta rezoliucija, kad birže Sovietų komunikatas pa
Amerikiečiai Pašovė 11
Suimtųjų
reikmenų
tar
kleisti.
lio
13
būtų
pavadinta
“
DouLondonas, balandžio 28
reiškia, jog vokiečių pastan
pe esą vienas orlaivis 417 Dirbtuvės Nepaliestos.
Orlaivių.
•
d. - Amerikos savanorių I «las MacArthur Day.” T, gos pralaužti rusų frontą
šautuvų, 9 kulkosvaidžiai
Šį rytą. amerikiečiai sava
Šalimais esančios milijonų
HITLERIO ISTERIKĄ.
lakūnų grupė Burmoje, dieną gen. MacArthur buvo prie Smolensko nepavyku ir 272 sunkvežimiai.
dolerių vertės karo dirbtu noriai Burmoje pašovė vieDėl* paskutiniosios Hitle kuri žinoma plačiai “skrai paskirtas į West Point’ą.
sios ir žuvę tūkstantis na
nuoliką japonų orlaivių.
vės išliko nepaliestos.
rio kalbos labai plačiai kal
dančių tigrų” vardu, pa
cių.
Karo atstovai pareiškia,
Visas miestelio telefoninis
Sąjungininkų štabas Aus
bama. Daug įvairiausių spė
naikinama ir bus sudary
Hitleris Atstatė Generolą. Kanada nubalsavo UŽ susiaiekimaa nutraukta jog šiuo metu Burmoje ja
liojimų ir beveik visi pažy
ta Amerikos kovos orlai tralijoj. — Amerikiečiams
,
,
i Taip * pat sunaikinta elek ponai yra sutraukę apie
kariams, esantiems Austra Pranešimai iš Stockholmo i .
mi, jog esą galima laukti
vių skvadronas.
100,000 kariuomenės. Vien
greito Vokietijos pralaimė
Naujajam ' skvadronul lijoj, atlyginimas pakeltas skelbia, jog Hitlerio įsaky Ottawa, balandžio 28d.—]«
tik
rytiniam fronto sparne
mu atleistas iš pareigų gen.
jimo, nes pats Hitleris apie
vadovaus brig. gen. C. L. 20 nnoš.
yra apie 6,000 ar 7,000 me
Kanados piliečiai šiandie au- Islandijoj ItoTO VcKtll
Engelbrfecht, kuris 1941 me
tai pasisakęs.
Chennauit, kuris, iki šio!
chanizuotos kariuomenės.
torizavo savo vyriausybę
t
B t
Galima sutikti, kad Vokie
vadovavo Amerikos sava Kairo, balandžio 28 d.— tais vadovavo 163-čiai nacių siųsti kariuomenę į bet ku- paSKIlIdS CllTierikl6tlS
Britų generalinis štabas divizijai Suomijos fronte.
tijoje jaučiama tam tikras
noriams Burmoje.
šiandie
paskelbė, jog Libi Esama laukiama platesnių rią pasaulio dalį. Tai pada
Wa8hingtona8, balandžio
nervingumas, taip pat gali
ry vakardienos plebiscitu. 28d. — Sąjungininkių tautų
joje
vyksta
stiprus
susirė

pakeitimų karo vadovybėje
ma sutikti, kad neįstengs na
Gal dėl to ir delsiama su
mimai
ir
ašies
pajėgos
pa

Anksčiau dabartinė Kana kariuomenės vadovybę Islan
.suomių fronte.
ciai pergyventi ketvirtos ka pavasario ofensyvą. Bet ne
Washingtonas, balandžio
Sovietų užsienio komisa dos vyriausybė buvo gyven dijoj iš anglų gen. Henry
ro žiemos, bet negalima ti tektų perdaug nustebti, jei sitraukusios.
perėmęs 28d.—Prezidento Roosevelto
kėtis ir laukti skubaus karo Hitleriui žygis Rusijon ne
ras Molotovas pareiškė, jog tojams pažadėjusi, kad An- Osborse Curtis
Berlynas, balandžio 28 d. naciai pareikalavę, kad “ke glijon ir kitur tebus siunčia Amerikos maj. gen. Charles pareiškimas, jog karo metu
išsprendimo. Hitlerio kalba pavyktų.
—Nacių radio paskelbė, jog letas milijonų geriausių Ru ma tik savanoriai Kanados H. Bonesteel.
nė vienos amerikiečio gry
labai galėjo būti pasakyta BONŲ VAJUS.
Šį pakeitimą paskelbė ka nosios pajamos neturi per
propagandos •tikslais, nors,
Gegužės mėnesį praside Atlanto pajūryje nuskandin sijos darbininkų" tuojau kariai.
tas
7,500
tonų
Meksikos
tiesa, Hitleris galėjo paša- da karo bonų vajus. Mes nėbūtų pristatyta priversti Vienintėlė prieš siuntimą ro departamentas, bet savo viršyti $25,000 sutinka kon
tankeris.
kyti ir tai ko jis nenorėjo kiek neabejojame, kad lietu
niems darbams Vokietijoje. kariuomenės pasisakė Que-1 pranešime nepaskelbė ar grese aiškų nuomonių peši
beco provincija, kur 367,361 kartu au vadovybės pa k ei- skirstymą.
pasakyti.
viai nuoširdžiausiai prisidės
Sulaikę
Rusus.
Nors daugelis kongreso
balsuotojas pasisakė už ir timų iš Islandijos ištraukiaLondonas, balandžio 28d.
prie šių bonų pirkimo, nes
ma britų kariuomenė. Pereį-j narių nenorėjo viešai pasi
Berlynas, balandžio 28 d. 909,835 pasisakė prieš.
PAPENO PAREIŠKIMAS, j tai ne tik prisidėjimas prie —Ištremtoji graikų vyriau
tų metų liepos mėnesį Pre-1 sakyti už ar prieš, bet iš
Aplinkiniais keliais atėjęs šio krašto laimėjimo, bet ir sybė paskelbė, jog sąryšyj —Nacių radio paskelbė Vo
San Francisco, balandžio zidentas Rooseveltas pareiš-' pareiškimų galima suprasti,
pranešimas iš Turkijos apie prisidėjimas prie mūsų pa su studentų riaušėmis neri kietijos karo vadovybės pra
von Papeno pareiškimą vie čių aamenio saugumo, mūsų botam laikui uždaryta Atė nešimą, jog kai kuriose Ru- 28 d. — Tokio radio šiandie kė, jog laikui bėgant britų jog kongrese iškils karšti
sijos fronto vietose rusai paskelbė pranešimą iš Ro- kariuomenę Islandijoj pa ginčai.
nam jo draugų, jog Vokie vaikų rytojaus ir mūsų sū nų universitetas.
pravedę smarkias atakas, mos, jog Vichy vyriausybė keis Amerikos kariuomenė.
tija neišlaikysianti ketvir nų ir mylimųjų kovų paleng
Londonas, balandžio 28d.
Burmą, balandžio 28 <L— bet jos buvusios atmuštos pasiuntusi
x
didelę laivyno
tos karo žiemos duoda rim vinimas.
Kiek anksčiau Melbourne —Grįžęs Sir Stafford Cripps
Pranešimai skelbia, jog Bur ir sovietams padaryta dide- pajėgą Madagaskaran kad
to pagrindo tikėti, kad Hit
apgintų šią Prancūzijos aa- radio paskelbė “radio pra šiandie pareiškė, jog iš britų
leris bandys vienu smūgiu gumą! Pirkime Amerikos moję prie japonų prisidėjo Ii nuostoliai.
VokieČių aviacija bombar- lą nuo galimų sąjungininkų nešimą,” jog Vichy pasiun pasiūlymų Indijai galima
perblokšti Rusiją dar iki ru- karo bonus! Pirkime regu- apie 8,000 sukilusių burmietikėtis gerų rezultatų.
tė salon tris kruzerius.
davo rusų laivus Leningrade atakų.
čių.
dens.

Audroje žuvo 100,
milijoniniai nuostoliai

į

Pasaulyj

RUSAI U2EME SVARBŲ.
GELEŽINKELIO CENTRĄ

susisiekimą per Burmą

karui siuntimą svetur , i™ tiekimas

Gali būti ginčą dėl
Prezidento pareiškimo

Tad,

Ii artai!

į

laimėjimą

ir

sau

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)
Česnienė-Zablonytė, Stasė (Viktoras), 22, housewife.
Česna, Algimantas-Vincas (Vincas), 3.
Česnauskas, Liodas (Kazys), 38, workeT, Tauragė.
česnavičios, Jonas (Jonas), Aamonišldai Bobeliai
(larmer, 65).
1905 česnavičienė, Antanina, 50, farmer, Ašmoniškiai.
1906 česnavičius, Jonas (Jonas), 21, farmer, Ašmoniškiai
1907 česnaviėuis, Zigmas (Jonas), 20, farmer.
1908 česnavfčhrtė, Regina (Jonas), 17 stndent.
1909 Česnavičius, Gediminas (Jonas), 16.
1910 česnaviėhH, Mečys (Adomas), 43, teacher, Parau
siai PiMMML
1911 česnavičius, Vytautas, 44 teacher, Parausiai.
1912 česnavičienė, Elena (Jonas), 42, housewife,
Parausiai.
1913 česnavičiutė, Aldona (Vytautas), 6 months old.
1914 česnavičiutė, Elena (Mečys), 5 months old, Parausiai
1915 Česnienė, Anelė (Julius), 28, teacher, Raseiniai.
1916 česna, Antanas (Antanas), 3 years old.
1917 česna, Gintautas (Antanas), 11-2 years old.
1918 česniulis, Kostas (Kazys), 28, Vilnius.
1919 Česonis, Jurgis (Jurgis), 25, student, Vilnius.
1920 Četriak, Jadvyga, 46, Vilnius.
1921 Čenkus, Algimantas (Juozas), born 1932, student,
Utena.
1922 čepkauskas, Mykolas (Jonas), 49, farmer, Pagojukas Betygala.
1923 čepskas, Viktoras, born 1896, farmer, Mulevai
Kamajai.
1924 čepskas, Alfonsas, born 1906, Mulevai Kamajai.
1925 čiaučionis, Stasys (Bronius), born 1911, lieutenant,
__ Vilnius.
1926 čiaučionas, Petras (Bronius), 1912, liuetenant,
Vilnius.
1927 Čibilis, Stepas, 40, teacher, Obeliai Rokiškis.
1928 Čibilienė, Katarina, 36, teacher, Obeliai.
1929 Čibilytė, (Stepas), 6 months old, Obeliai Rokiškis.
1930 Čibiras, Antanas (Pranas), born 1911, from Čekiškė
Daugėliškis.
1931 Čiburas, Ipolitas (Jonas), born 1906, physician,
Kaunas.
1932 čičnius, Stepas (Antanas), 32, teacher, Joniškėlis
Biržai.
1333 činčiuvšenė, Teodora
(Jonas),
30, housewife,
Joniškėlis.
1934 činčius, ViJimantas (Stepas), 3 years old.
1935 činčiutė, Nijolė (Stepas), 4 years o»d.
1936 ČinČius, Julius (Stepas), 11-2 years old.
1937 Čiplys, Adolfas (Petras), 46, captam, Kaunas
1938 Člplienė, Julija (Juozas), 37, worker, Kaunas.
3 939 čiurprinskas, Aleksandras (Juozas), 51, barbef,
Panevėžys.
1940 čiukšys, Kostas (Kazys), born 1904, teacher, Dau
ginčiau Kovarskas.
1941 Ciukšienė, Anelė (Juozas), 32, housewife, Papiškis.
Kovarskas.
1942 Čiukšys, Rimantas (Kostas), 2 years old.
1943 Čiulada, Vincas (Stasys), born 1907, teacher, Utena
1944 Čiuplinskas, Antanas (Petras), 60, farmer, Rajūnai
Pasvalys.
1945 čiupslinskienė, Uršulė, 58, farmer, Rajūnai.
1946 Čiuraitė, Marija
(Povilas),
born 1903, clerk,
Panevėžys.
1947 Čiurlys, Aloyzas (Aloyzas), 56, farmer, Paraisčiai
Anykščiai.
1948 Čiurlienė, Marija, 52, farmer.
1949, Čiurlys, Aloyzas, •(Aloyzas), 28, farmer, Paraisčiai.
1950 Čiurlienė, Vanda (Jonas), 19, farmer.
1951 Civilis, Jonas (Juozas), 33, teacher, Kaunas.
1952 čivilienė, Magdalena (Jurgis), 33, teacher, Kaunas.
1968 Civilis, Jonas (Jonas), 1 year old.
1954 Civilis, Aleksandras (Jurgis), 20, worker, Vilnius.
1955 Čižaltė, Jadvyga
(Juozas), born 1921, worker,

1901
1902
1903
1904

Liudviko, iŠ StaniŠkių km.,
Giedraičių v.; 14) Januška
Vaclovas, s. Antano iš Šlap
garių k., Užvenčio v,; 15)
Šliauteris Stasys, e. Kazio
nn •••»(,.«< ra .ooaairr
Visi
boro
priversti
tarnauti
raud.
armijoj.
iš Mickų k., Papilės v.; 16)
WA»MI|(«,.*.
Alfonsas, s. Kazio,
1, 1942
Greičiausiai vokiečiai buvo paėmę į nelaisvę Čepaitis
iš
KarčUmų
k., Radviliškio
to tw emue or tonen
v.; 17) Antukas Jonas, s.
per kovas su rusais.
«ura#»ot On MUon. fl la tha I 1
Petro, iš Kražių m., Rasei
It U arf«iU/ oKsaaary that j>oa doubla th. rato at ahloli reu
Laikraštis “Karys” pa no, iš Laimuškių vienkie nių aps.; 18) Plikauskas
ara
Bar Bunda anų Stoag.. Tala aUl aaan tha Mla alraot
to tha !
! of not
skelbė pavardes ir puskari mio, Utenos valsč.; 5) Mi- Juozas, s. Juozo, iŠ Jurgi
laaa thaa ona hllllna doll&ra aaai/ aanth.
Ona blUlra raitoto •
la «ra feUend ąuoa. It 1* aqaal
ninkių, kurie, pagal neseniai kulėnas Juozas, s. Julijos iš nių k., S. Kalvarijos v.; 19)
oa-unth tha ootoiato
af all laarlcana.
gautas žinias, esą sveiki ir Girdiškių k., Smalvų vai.; Sakalovas Petras, s. Jokū
Ala <mtr to "ratai to tora tha toala af aar for rara fichtlnr
a. It alll aat jkj tar all af thaa. Our ar tianiila ara
gyvi. Jie bolševikų laikais 6) Pakalnis Romualdas, s. bo iš Vendžiogalos m.; 20)
ara t. tha rato af abaat KOI nujoto a aaathr ana thar ara rroata*
aalljr. aav a hllltan feUara a ranto dlract froa tha pacpla tu
aaka all-out pratartim praolble. Rlthout lt aa cannot do oar kaat|
bnvo priversti tarnauti rau Juozo, iš Zarasų miesto; 7) Rainikovas I&ajus, s. Justino
althaat.lt at cannot pat rorth tat ftill affort.
donojoje armijoje. Nors laik Dainys Jokūbas, s. Ciprijo- iš Gulbiniškių k., Jonavos
It la
i’h rl«ht a
lira
i
ratai
ana not wm
raštis nepaaiškino, iš kur no, iš Vedarių k., Antaza- v.; 21) Seikalis Petras, s.
tha thiaca aa ta* alto aonay. U
ta dpraB
t» a»
>, aa"U ba raMMt **• flfhtlnc aaa to ahd to era
am oaafert ar pinam. to'Il ba ratrln* m
tos žinios gautos, bet gali-1 vės v.; 8) Ambrulaitis Vin- Antano, iš Kauno m.; 22)
all of at. •.•U ba ltooaloa *lra hardaMpa aa ot
ma spėti, kad jie dar yra cas, s. Simano, iš Ilguvos
toat la aarat af poo la toa par obbt af ftur atrirtim —>• tttoa
Beniušis Jonas, s. Juozo, iŠ
for UbartoU aat a tok. U to art rara a onntrlbatl«| lt lt a
vokiečių
nelaisvėje.
j k., Paežerėlių v.; 9) Keveloaa at latoraat, fto pora aaa aat pratoetlan latar.
ka yra to aat doan your aapaaAtoraa, TO MV* —
Puskarininkiai: 1) Sima- Iaitis Vincas, s. Juozo, j?Kauno m.; 23) Daugys Alyour boya on toa flrlag Una and ln tha tralnli< cn*a, toroutfi you r
Ooaaraaaat, aah jam U aara aa that thajr aj bara mat thay nrrt ta
navičius Leonardas, s. An Slabados k., Būblelių vai.; bertas, s. Igno, iš Reiveičių
aln TOUK ua for yeu — laortra aaka you to aaaa, to SITI TO trtM Tttl Ui
to tan tor banda anUtorao m to nrt to» thra tm par aant of your
ladaaa.
tano, kilęs iš šlapių k., Ku 10) česiūnas Albertas, s. A- k., Mažeikių v.; 24) Pliauga
i
la Liberty aarto IV la Draomcy aarto ltt la (Laarlea aorth ltt
tiškių valsč.; 2) Matulionis leksandro, iš Janonių km., Vincas, s. Jurgio, iš Pote1 thlak I knob your a/aaar.
Slnoaraly,
Jonas, s.. Antano, kilęs iš Mus^-inki; v.; 11) Morozovas ronių k., Alovės vai., Aly
Žibėčių k., Aluntos valsč?, Artemijus, s. Alekso iš Bu taus apskr.; 25) Mažeika
3) Matusevičius Vladas, s. rių k, Kurklių v<; 12) Ka- Jonas, s. Jono, iš Biržų m.;
Zigmo, 4) Montvilas Akryj žiūras Balys, s. Balio, iš Os,- .20) Krilovas Timofėjus, s.
U. S. Iždo Sekretoriaus Morgenthau laiško kopija at ^a8’ S, . uoz?’ * u
i ? is
kos dvaro, Giedraičių Jokūbo, iš Dūdiškių kaimo,
>
siųsta “Draugo” redakcijai. Mes nuoširdžiai raginame sa Kupiškio miesto; 5) Jaun.
v.;
13)
Raišys
Vincas,
s.
Kruonio
vai.
Graževičius
vo skaitytojus dalyvauti Karo Bonų Kvotos Kampanijoj, puskarininkis
nes tuo būdu sudarysime užnugarinį mūsų kareivių fron Antanas, s. Juozo iš Panemuninkėlių k., Alytaus vai.;
LIETUVIAI DAKTARAI
tą ir padėsim jiems sugniuždyti ašį.
•
6) grandinis Sasnauskas An
TeL YARda 3146
DR.
P,
ATIOčIONAS
drius,
s.
Juozo,
kilęs
iš
Ku

1982 Dabravalskis, Vacys (Stasys), 15, farmer.
DR. V. A. ŠIMKUS
lautuvos, Raudondvario v.
DANTISTAS
1983 Dabravalskis, Stasys (Stasys), 12 yrs. old.
1984 Dabravalskis, Aleksandras (Stasys), 9 yrs. old.
Eiliniai: 1) Noreika Ba- 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LB AKINIUS PBITAIKO
1985 Dabravalskvtė, Renė (Stasys), 5 yrs. old.
,
T
...
Antradieniais, Ketvirtadieniais
1986 Dabrila, Juozas (Juozas (Juozas), 38, res. Buble-!1*3’ s- Jono' kU«s 13 Kaus‘ir Penktadieniais
744 West 35th Street
nių k., Molėtų v.; 2) Volko Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M
liai, Šakiai. x
1987 Dabrišius, Pijus (Juozas), born 1907, farmer, res. vas Larijonas, s. Terenti- 3147 S. Halsted St, Chleag< Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais,, Trečiadieniais
Alvitas, Vilkaviškis.
jaus, iš Žibėčių k., Aluntos
Šventadieniais 11-12.
ir
Šeštadieniais
1988 Dabrišienė, Uršulė (Simas), born 1900, housewife,
v.;
3)
Dirma
Eduardas,
s.
______ ValandoK' .? — S popiet.
res. Alvitas.
TeL CANal 6969
1988 Dabrišienė, Uršulė (Simas), born 1900, housewife, Igno, iš Ažubalių k., Molė
res. Alvitas.
tų v.; 4) čečys Balys, s. Jo- DR. F. C. WWSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
1989 Dabrišius, Bronius (Juozas), born 1902, clerk, res.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Alvitas.
2158 West Cermak Road .
{ Ofisas ir Reūdencija:
1990 DabrysDabrašauskas, Leonas (Julius), born 1893, Būkit Malonūs
Ofiao UL OANal 234fi
2155
VVest Cermak Road
bookeeper, res. Kaunas.
Ofiso vaL: 2—4 Ir 7—9
Semtoj pagal sutarty.
1991 Dabrys, Vilius (Leonas), 5 yrs. old.
OFISO VALANDOS
SAVO AKIMS!
1992 Dabravoskis, Jonas (Julius), employee, res. Kaunas Tik viena pora akių visam gy- Bes.: 7004 Bo. ralrfleld Avenoc
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes. toL: HEMlock SU0
Saugokite jas, leisdami
1993 Dabravoskis, Jurgis (Vincas), 40, judge, res. Dau- verrimul.
ANTRAS OFISAS
ISegzamlnuoti jas moderniškiausia
geliškiai, Šakiai.
metodą, kuria regėjimo mokslas
2017
So. Western Avė.
TaL YARds 2246
gali suteikti.
1994 Dabrukas, Juozas (Jonas), born 1917, employee,
TeL CANal 7171
35 METAI FATYRT5TO
res. Kaunas.
BR.
D.
VEZELIS
pririnkime akinių, krirk- pašalina
Nuo
8
vai.
ryto iki 9 vai. kasdien
vis* aklų įtempimų. . .
1995 Dabulevičius, Albinas (ijus), 60, farmer, res. PaDANTISTAS
šeimeniai, Bartininkai.'
Ofiso TeL............... VTEtfnia 1880
4645 So. Ashland Avenue
1996 Dabulevičienė, Elena (Petras), 40, farmer, res. Dr. John 1 Smetona
arti 47th Street
Pašeimeniai.
DR. AL. RACKUS
Dr.
J.
J.
Smetona,
Jr.
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
1997 Dabulevičiutė, Albina (Albinas), 22, student, res.
Seredoj pagal sutartį.
OVTOUETKIOTAI
GYDYTOJAS (B CEBBTUBGAS
Dotnuva Akademija.
1801 So. Ashland Avenue Telefonas: HEMlock 0MB
1998 Dabrulevičiutė, Aldona (Albinas), 17, student.
1853 West 354h Street
Kampas 18-tos
Teiclamm: CANAL 0523, adeage
1999 Dubulevičius, Gediminas (Albinas), 12, student.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
VALANDOS:
2000 DageviČienė, Elzbieta, 58, housewife. res. Vilnius. t KaadienOFISO
Kasdien nuo 2:00 iki 1:00 vai
»:3D a. m. Uty 1:10 p. m.

Šiauliai.

Cižauskas, Adolfas (Juozas), 42, farmer, Kruonis. •*
Čižauskienė, Ieva (Vincas), 41, farmer, Kruonis.
Ciiauskaitė, Leokadija (Adolfas), 16, student..
čižauskas, Aitrias (Adolfo), 11.
čižauskaitė, Olga (Adolfas), 9.
čižauskas, Juozas (Motiejus), 44, farmer, Bardauskai Gižai.
1962 čižauskienė, Ona (Vincas), 35, farmer, Bardauska!
Gižai.
«, į j ,a4
1963 Čižauskas, Sigitas (Juozas), 2 yra. oM.
1964 čiževskis, Julius
(Jonas), 33,
merchant, res.
Lentvaris.
1965 Ciževskienė, Liuda, 31.
1960 Čiževskis, Jonas (Julius), 4 yrs. old.
1967. čiiius, Jonas (Vladas), 27, worker, res. Biržai.
1968 Cyžas, Vytautas, 52, engineer, res. Ukmergė.
1969 čyževskis, Jonušas (Vincas), born Nov. 17, 1921,
student, res. Tytuvėnai.
1970 Čuchauskas, Jonas (Pranas), 38, worker, res N.
Vilnia
i
1971 čuplinskas, Antanas (Petras), 60, worker.
res.
Pajūris, Pasvalys.
1972 čuplinskienė, Uršulė, 57, worker, res. Pajūris,
1973 Dabašinskas, Jurgis (Kazys), 26, farmer, res.
Pasvalys.
Abšrutai, Igliškėliai.
1974 DabaŠinskaitė, Janina (Juozas), 20, waitrese in
‘'Valgis”, res. Vilnius.
1975 Dabkuvienė, Koste (Juozas), 52, farmer, res.
Vaiškunai, Užpaliai.
1970 Dabkos, Bronius (Antanas),
26, farmer, res.
Vaiškunai.
1977 Dabkus. Leonas
(Antanas), 30. farmer,
res.

1956
1957
1958
1959
1960
1961

A MESSAGE FROM THI S ECH ET AF'’
OF THE TRBASURT «

ė

Ariogala.

GYDYTOJAS BR CHKUKGAS

Tračiad. 1» Seltad.. ė:10 a. m.

tU 1:99 P. Dk

(Daugiau bus>

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETKISTAS
fttfa&fas ai&fas
atsakomingai oi

AMBKIKDS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS RASTAI
Ofiso toL vntgtafa 0038
Rssidendjos tei.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
JOS F. BUDMK
kiudtuvah;

3241 k Habled St.
'. ' '

s

Telefonas:

Columet 4591
ML BADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
VARTOS

GYDYTOJAS IR GHKB6BGA8

Bm. 68M Se, Tstean Avė.
Res. TsL GROvehiU 0611
Offies toL HHMIoet 4846

OFISO VALANDOS: R4 ir 7-9
ir pagal sutartį,
Sekmadiesiais taipgi pagal antartį.

Rea, /sbfsaaa SHBsy 0484.

Tsefiadfeniais Ir šeitadtonlo vaka Td.
rais pagal sutartį.
T< OANal 6116

DR. STRKOLIS
OFI8O VALANDOS:
N no 2 iki 4 ir nuo 6 ikf 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal antartį.

(Lietuvių Auditorijoje)
Offies toL YARda 4767
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos Namų toL PROspact 1930
. valandos vakare.
TaL YAIto 6611.
Telefonas CALumet 6877
KRMvsod 6107.

BR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: ano 2-3; n no 6:30-8:30

75A Wem .Wh Sfreet

Ras bos Mtvenriiargas iki
gstat tas bns Kfstbėtau».

(Mat. 10, 22j.

Cicero

14«

DR. $. R. PALŪTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. lotos gaL ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
7 flti • vakare,
ir pmęal aotartj.

2 fld 4 popiet

DR. CHARLES SEDAI
4729 So. Ashland Avė.
(2-tNe hrtxw)
Tek MIDway 2886

Ottcago, Ui

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 tat ryto, oae 2 iki •
vai. popiet ir nue 7 iki 8:20 rai. vak

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURKE KAHN
GYDYTOJAS To 0WTOUHGAS

4631 So. Ashfand Avenue
Tet YABdr 6M4
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
NedAiomie
10 ik. 12 vai. dj«M

Res. 1625 So. 501h Avenue
TO. Cicero 1484

REZIDENCIJA r

TELEFONAI;.

Oflfee » flKMIock SM4

6631 S* Callfornia Avė.

Centrinis Ofisas:

» BONO DAY

1913 So. Halsted St

Chicago, BĮ.

TsL: 2-4 ir 7—6 vak.
2201 YVest Cermak Rd.
Ketvirtad. i» Nedėliomio sasitaras. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. »

4045 So. Ashland Avenue

MAKE
EVERY
PAY DAY

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS 2R CHIRURGAS

ADVOKATAS

Tsl. STAte 7S72

69554 9o. Westenr Avė.

GYDYTOJAS K OKtRUBAkB

PHYMCIAN AND 0URGEON

2014

Telefonas CANal 4T96

DR. PETER J. BARTKUS

BR,MEŽIS

TreČiad. ir Sekmad. tik susitartus

GYDYTOJAI TO (niBU^GAS

DR. A. W. PRUSIS

DRJJ.SMUNATTS

WHITNEY E. TAM

134 N. LA SALLE ST.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 ftf S vaL Vak 7 IMS 9

AveoHe

ADVOKATAS

3133 S. HAUSTED ST.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

6757 8o. We»ton» Avė.

OFISO VALANDOS:
*
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
Ofiso vaL:
ir S-S40 P. H nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Treiiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

4157 Archer

2423 YVest Marquette Rd.

Vaiškunai.

1978 I>abkuvienė, Adelė, 37, farmer, res. Vaiškunai.
1979 Dabrašauskienė, Prakovija, born 1897, housevvife,
res. Kaunas.
1980 Dabravalskis, Stasys (Tomas),
39, farmer, res.
čekuva, Ariogala.
1981 Dabravalskiųnė, Ona, 42, housevvife, res. Čekuva,

LIETUVOS KAREIVIAI IR PUSKARINMKAI
NACIŲ NELAISVĖJE

0001

TA RRFBhHc 7868

DR. A. JENKINS

TeL OANal 0267
Res. ttt: PROspect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALKUS

2500 YVest 63rd Street

PHYSICIAN ANI> SU AG KON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir noo 7—0 vakare
Taipgi pagal antartį.
Ofiso telefonai PROspect 6787
Namu bthtfmiaa VHtgtnia S«1

Nuo 1 Iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

(Li stovia)

DR. P. Z. ZA1AT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.'

1321 So. Halsted Street

Rssidsadja: 4609 Sa Artoeian Avė
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. TfeL LAFayettc 0094
» tiri 0 vai vakare

DR. EMUY V. KRUČAS

Tel.: HEMLOCK 2WI1

DR. JOSEPH KELLA
6668 So. Westem Avė.
Kasdien nuo 9 00 vai. ryto iki » oo
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9.00

ola oto Ud iliii rat alėta.

I

2408 Wmž 6Srd Street
Oftoo ir Bea. Tel.: LAFayettc 76M

DR. STANLEY NAIKIUS

4IW Archer Avenne

PHYSICIAN and SURGEON

VALANDOS:

OFISO VALANDOS:

OFISO VALANDOS:

GYDYTOJA III CfVHRJBOAS
Ofiso Tel. LAFayettc 3210
Jeigu NeatMliepia —
šauk KEDnc 2868

DANTISTAS

1G4&

3343 So. ffctfctrtl
OFISO VALANDOS:
Kasdien, H tiriant SdunadlealnB—

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8:30 vak.

nuo 2 lai 4 vai. poptef ir nuo 7 Ud
8:10 vai. vakarais.

Trettadlenlala nuo 2 in 4 popiet
p.„į ftuaįUrima

SKAITYKITE

FU>kmadl«ntali>

narni

nunitartma ,

“BEAUGA’

Trrfr^.cnia, ba!. 20, 1912

n
PENKI ŽUVO PER BOMBANEŠIO IŠBANDYMĄ

CLASSIFIED

LABDARYBE

HELP U’ANTED — MOTERYS

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubiene ir J. Ma
tukaitis, vice pirmininkai ; Ona Jasparienė, raštinin
kė; Jonas Dimša, finansų raštininkas.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

OPERATERKOS
SINODE NEEDLE. PINKERS, BCTTON ir BVTTON HOI.E OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabužius.
Nuolatinis darbas per Ištisus metus.
Kreipkitės J —
3031 NO. PVLASKI ROAD

"DRAUGAS” HF.1,1’ WANTED
ADVFRTISINO DEPARTMENT
127 No. D<*erborn Street
Tėti RANilolph »48M-»43»

ninku draugovės šokėjų ir
aktorių grupė, kuri mikliai
šoko lietuviškus šokius, Piliponytei vadovaujant, dai
Pranciška Savičienė ir
navo skambias lietuvių liau
Rozalija Kostantinavičienė dies dainas, gražiai vaidino.
paklojo prieglaudai po
Gausingai publikai progra
ma labai patiko. Ji nepali
šimtinę
Lietuvių R. K. Labdarių ko dėkinga rengėjams, kad
Sąjungos 10. toji kuopa, Ateitininkus pakvietė. Ko
West Pullmane, balandžio 19 misija gi iš savo pusės dė
d. surengė šaunų vakarą, koja visiems atsilankiusiems
.
("Draugas" Acme teiepneeM
W kurio metu buvo įteikti gar ir tuo parėmusiems lietuvių
senelių
prieglaudos
statybą.
bės pažymėjimai dviem jau
Praėjusio karo lakūnas darė bandymus su bombanešių. Netoli Kansas miesto aero
Dėkojame
kun.
M.
švarliui,
nuo seniau pasižymėjusioms
dromo įvyko lėktuvo katastrofa, kurioje penki liko užmušti, čia matome degančio
Šv.
Petro
ir
Povilo
par.
kle

aukotojoms labdarių sąjun
bombanešio lėktuvo nuotrauką po penkių minučių, kai katastrofa įvyko.
bonui,
už
salę
ir
už
visoke

gai ir kitiems geriems dar
bams, tai mūsų žinomai biz- riopą paramą.
atsisakykite pasitarnauti sa ti, kad labai plačiu mastu
Svarbi
mobilizacija
nierkai Pranciškai Savičie10 kp. labdariai
vestoji propaganda už lie
vo artimui.
Labdarių Sąjungos 3-čia
nei ir “Nasturtų” choro na
tuvių jaunuolių stojimą į
kuopa, Ciceroj, paskelbė au
rei ir dainelių rašytojai Ro
Svarbus dalykas yra pa vokiečių “darbo tarnybą”
kų rinkėjų mobilizaciją. Jau, statyti parapijoj bažnyčią,
zalijai Kostantinavičienei. Ir Centras svarstys
kaip pranešama, gana gra bet dar svarbesnis dalykas neturi pasisekimo.
viena ir antra aukojo lietu svarbius klausimus
žus ciceriečių būrys užsire pastatyti žmonių širdyse “Deutsche Zeitung im Ost
vių senelių prieglaudos na
šį
vakarą,
būtent
balan

gistravo.
mui baigti statyti po $100.
bažnyčią, t. y. iš žalios žmo land” savo komentare pa
džio
29
d.,
Šv.
Kryžiaus
par.
Rinkėjos mobilizuojamos nių medžiagos padaryti juos stebi, kad “Ostland kaipo
Tai, suprantama, yra dide
lė parama kilniam tikslui, salėj, Tovvn of Lake, įvyks šiam tikslui: sekmadienį, ge susipratusiais
katalikais. ūkinis vienetas atrubežiuor
j - Aukotojos pelno didžiausio labai svarbus Lietuvių R. gužės mėn. 24 d. įvyks Ci Spauda tai gelbsti.
tas nuo kitų kraštų.”
dėkingumo, nes jų auka gau K. Labdarių Sąjungos cent ceras mieste vieša rinklia
nama tuo momentu, kuomet ro susirinkimas. Valdyba va gatvėse. Visos surinktos
labdarių sąjungai pinigai y- prašo, kad į šį susirinkimą aukos yra skiriamos stato Naciams nevyksta
*• + A
ra patys reikalingiausieji. suvažiuotų visų kuopų at mai lietuvių senelių prieg
sugundyti lietuvius
Jau buvo šiame labdarių stovai. Būtinai turi atvyk laudai.
skyriuje iškeltas toks šūkis: ti visi centro direktoriai ir
Numatoma, kad ciceriečių Vietoj tikėtų 6,000, užsirašė
prieglaudai
statyti
komisi

JOHN RIMKUS
“kas greit duoda, dvigubai
lietuvaičių rinkliavai bus tik keturi šimtai. Jokie
Gyveno
5151 S. Honore St.
jos
nariai.
Bus
svarstoma,
duoda”. Tą šūkį puikiai ga
permaža. Todėl labdariai pažadai nevilioja lietuvių
Tel.
Prospeet 1171.
lima pritaikinti geradarėms be eilinių reikalų, 1) Vaini kreipiasi į chicagietes ir jaunimo.
Mirė Bai. 27, 1942, 12:45 vai.
Gauta žinių, kad į vokie po
Savičienei ir Kostantinavi- kų Dienos rinkliava prie nuolankiai prašo į talką. No
piet.
Šv.
Kazimiero
kapinių;
2)
čienei. jų Šaunus pavyzdys,
rinčiam šiam nepaprastai čių “darbo tarnybą” (ArGimė Chicago, III..
neabejojama, patrauks prie Labdarių piknikas gegužės gražiam tikslui pasidarbuo beitsdienst) Lietuvoje užsi
Paliko dideliame nuliūdime
motinėlę Oną (po tėvais Stul
duosnumo ir kitus mūsų tau 30 d.; 3) prieglaudos sta ti, prašomos užsiregistruo rašė tiktai 421 jaunuolis, o gaitė),
tėvelį Antaną. 2 seseris
tymas; 4) prieglaudai sta ti arba Ciceros labdarių kuo vokiečių įstaigų, buvę tikė Mr». Anna
Sakus ir Mrs. Julia
tiečius.
Vllcek ir Jų šeimas: brolį Sta
tyti vajus. Dėl to, visi vie poj arba chicagiškėse lab tasi Lietuvoje surinkti 6,000 nislovą
Shatkų, 2 tetas Agotą'
Mikalunienę, jos vyrą Antaną ir
Šiame labdarių vakare bu nu ar kitu būdiu su šiais rei
Josephine Wiittel tr jų šeimas,
3 dėdes Martin Rimkų. Jo šei
vo ir daugiau aukų. Be to kalais surišti asmenys yra darių kuopose, kurios vei jaunų vyrų.
mą. Joną ir William Stulgus,
Jau
anksčiau buvo jnatykia
visose
parapijose.
Ne
krikšto tėvą
Petrą Rimkų ir
gausinga publika, susirinku prašomi atvykti. Prašome
daug kitų giminių, draugų • ir
pažįstamų.
si pasigerėti gražia progra atvykti ir visus tuos, ku
Garsinkites
“
Drauge
”
ir
patirsite
didesnį
pastKūnas pašarvotas J. F. Euma, savaime parėmė prieg riems prieglaudos reikalai
deikio koplyčioje, 4605 S. Her
mitage Avė.
laudą, nes visas likusis pel rūpi ir kurie norėtų šiam
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nas tam tikslui ir buvo pa tikslui daugiau ar mažiau
nį, Bai. 30 iš koplyčios 8:30 v.
ryto bus atlydėtas į Sv. Kry
skirtas. Pelno, kaip tenka pasidarbuoti.
Valdyba
žiaus parap. bažnyčią, kurioje
•jvyks gedulingos pamaldos už
patirti, liks gražaus.
velionio sielą. Po pamaldų bus
PILIETYBĖS PAMOKOS
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
SKAITYKITE
“
DRAUGĄ*
Programą išpildė Ateitines.

Sėkmingas labdariu
* vakaras

TEIKIAMOS VELTUI

(Įsteigta 1889 m.).

ADS

Prasidės Ketv. Bal-April 30 d., 8 v. vak.
JOSEPH J. GRISH

PETER TROOST

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

TEL. YARDS 1001

LAI’NDRY HELP
Patyrusios prie visokių skalbykloje
darbų. Gera užmokestis, pastovūs
darbai. Atsišaukite prie
(iltlAT VVESTERN IAVNDRY
2125 Wot Maxlis(si Street

HEI.P WANTEI) — VYRAI

Tool and die makers
Patyrę prie "Progressive dies". Dar
bas naktimis. 'Turi būti A-l vyrai.
Kitokį lai neatsišaukta.

OPERATERKOS
Turi
būt
patyrusiom
iiftdirbime
"slaeks” ir "House eoats."
MORE* MFG. CO.
224 So. Markei St.

1949 No. Cicero Avė.
DIE MAKERS
Dirbti dienomis^ Pirmos klotės vy
rai prie Defense darbų.
CONGRESS TOOL & DIE WORKS
430 So. Grecn St.

REAL ĖST ATE ANT
PARDAVIMO

TOOL & DIE MAKER?
Vienas, kuris moka išplanuoti nau
jus "dies". -Taikinąs ar nuolatinis
darbas. Atsišaukite
..
TELEFONU — YARDS 2102
TOOL & DIE MAKER prie patai
symo “dies". Gera proga išsidirbti
J geresnį darbą.
ANCHOR
MOS So. Jefferson.

♦

1712 RuMe Street Vienas di
delis fletas ir 2 maži fletai su
bathrumais, naujai remontuoti.
Kaina tiktai 11,600.00.

Komisas mokamas brokeriams.
Atsikreipkite prie —

FRANK J. PETRU
1443 West 18th Street
Tel. CANai 0806

GORI LMA KERS
Gera užmokestis. 100<%, Dofense dar
bai.
ADVANCK AI.I’MINI M CASTINfiR CORP.

36th

SPECIALIS BARGENAS! —
1734 So. Desplalncs St. 4 ma
ži fletai su toiletais. naujai re
montuoti. Parsiduoda už mažą
įmokėjlmą.

♦ 1823 Canalport Avenue. 2 aukš
tų namas. Storas su gyvenimo
kambariais užpakalyje Ir 2 fle
tai viršuje. Kaina tiktai *800.
*200 įnešti, o balansą galima
išmokėti
lengvais
mėnesiniais
išmokėjimais. Pirkėjas turi už
mokėti taksus.

ENGINE LATHE HANDS
Patyrę
prie
produkcijos
darbų
"gear” Išdirbimo dirbtuvėje. Užten
kamai "overtime” darbo.
Lietuvis
formanas prižiūrėtojas prie darbų.
AMERICAN GEAR & MFG. CO.
6045 West 65th St.

2743 VVest

♦

PI.

PATARNAVTMAT

REIKALINGAS SENYVAS DARBI
NINKAS.
Valgį ir kambarį gaus
ant vietos. Turi apsigyventi. Dar
bas lengvas ir ant vtsadoa Mokėstis už kiek susitarsime. Atsišaukite
sekančiu adresu:
1458 AVest 15th St., Chicago, DI.

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius piūklus. Talsvmas
naminiu plūkiu, tai mūsų specialy
bė. RaSykite dėl “Free CatalogUe”
kalnavimo sąrašo.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

Prislųskite plūktus paštu "parcel
post.”
28 NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroo 1397
MERGINA .reikalinga
prie
namų
darbo, kuri myli vaikučiui. Nerei
kia gaminti valgių, plauti langų ar
skalbti drabužius. Turi apsibūti ant
vietos. Atsišaukite sekančiai;
LYONS, 3927 W. Adams St.

Nelaiminga būtų moteris,
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.
Motinėlės Atminimas
Kur kas yra geriau turėti
Vienų metų mirties su išmintį, negu auksą.
kankant, dukterys Leokadi Kantrybė yra vilties me
jos Bagdonienės, atminda- nas.
Voveng
mos savo mylimą motinėlę,
Motinos širdis, tai gelmė,
užprašė šv. Mišias už jos
sielą. Pamaldos įvyks ket kurios dugne randasi dova>
virtadienį, bai. 30 d., 7:45 nojimas.
vai. ryto, Aušros Vartų par.
Tegul mano galvą puošia
bažnyčioje. Visi giminės ir ue kepurė, o smegenys.
draugai esate nuoširdžiai
Moteris ir vyras apsvai
kviečiami dalyvauti šiose gina jauną ir seną.
pamaldose ir pasimelsti už
PLATINKITE “DRAUGĄ”
a. a. Leokadijos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Nuliūdę Mot'na, Tėvas, Sese
rys. Rro'is, Tetos, Dėdės, Krik
što Tėvas Ir Giminės.

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
820 WEST 15TH AVENUE

laidotdvių Direktorius J. F.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKIAJ

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

ŠI firma viri 60 m. ton padtoa
ieimynoa rankose1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Everyvvhere.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užttkrlnti Pastatymą
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVINGI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS
LEONARD F. BUKAUSKAS
4348 South California Avenne
Tel. LAFayette 3672

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

LACHAWICZ IR SUNAI
KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mcmbrr

at the Lithnanlan

MODERNI livtdlnft PARODA

4535 W. Washlngton Blvd
TeL ESTebrook 3645

(Viamber

at Cnnmcrce.

2314 Weat 23rd Place
Tel. CANai 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

REZIDENCIJA:

5019 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kaadien 9IU I t vak.; Seitad. Ir Sekm. 9 Iki 6 vai.

■ .... ......■■■til ■‘■■CSg==CS=^ iL*

3354

P. J. RIDIKAS
South Halsted Ttreet

Skyrių*: 710 Weat 18th Street
Vial telefonai: YARda 1419

10821 South Mlchlgan Avenne
Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 8onth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

0812 Ronth VVestern Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA

Ir

EVANAU8KAS

3319 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

fr
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY KKHSNO
434 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Publlabed Daily, exo«pt Sundays
A member of the Catholic Preee Aeeoeiation
Subscrlptlons: One Year — $8.00; SlX Months — $8.50; Three
Montha—* $8.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Montha — $4.00. Single Copy — 3 centą;
Advertising in "Draugas" brings best results.

Trečiadienis, bai

29. 104*’

reikalauja visų žmonių dalyvavimo bendrose pastan
gose bendram tikslui” — šiais žodžiais Prezidentas
baigė savo pranešimą.
Sis Prezidento pranešimas kongresui lietė kainų kon
trolę, kuriai pasiūlyta septyni svarbūs punktai. Šiam
Prezidento daromam žygiui ir kongresas ir visuomenė
pritars, nes protingas kainų kontroliavimas pasitar
naus kraštui, palengvins žmonių būvį ir padės išvengti
visos eilės finansinių ir ekonominių blogumų.
(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 29 d.)

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratas kalnas Jungt. Valst. Amerikos Vaisytose; Me-

tams — $6 00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui —, 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metama
— $7.00; Pksei Metų. — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiinajne, jei nasma tai padaryti' ir neprisiunčiama tam tiluriui pašto šankių.

mikoe ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikęaštin ne
dedamos.

Entered as seeond-Class Matter Mk *Ch 31. 1918 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 18T9.

Kanada ir karas
Kanada yra Didžiosios Britanijos dominija, bet lig
šiol ji negalėjo siųsti į užjūrio karo frontus konskripoijos keliu mobilizuotus kanadiečius vyrus. Nei vyriau
sybė ir net nei parlamentas neturėjo teisės konskriptus siųsti už Kanados* ribų. Kad tą teisę vyriausybei
duoti, turėjo Uiti pravestas visuotinas- krašto gyven
tojų balsavimas arba plebiscitas. Net Jungtinėse Val
stybėse užteko kongreso akto, kad pravesti priverstino
kareiviavimo įstatymą ir konskriptų naudojimą: paves
ti vyriausybės nuožiūrai. Šiuo atžvilgiu kanadiečiai pa
sirodė “demokratiškesni”, nes patys žmonės turėjo pa
sisakyti konskripcijos būdu paimtų į kariuomenę vyrų
naudojimo klausimu.
Kaip ten bebūtų, vis dėlto svarbu, kad Kanados vy
riausybei bus duota teisė reikale siųsti karo jėgas ir
į kitus kontinentus. Juk pačios Kanados apsauga pa
reina ne vien tik nuo jos pakraščių saugojimo, bet nuo
visos karo eigos, šiuo metu visos vyriausybės turi tu
rėti laisvas rankas karo vedimui. Jos turi* turėti teisę
kariuomenę siųsti į tUoe punktus, kurie karo žvilgs
niu yra svarbiausi, iš kurių sėkmingiausia būtą galima
triuškinti japonų militarizmo jėgas ir nacių bei fašis
tų pozicijas.
Taigi, tik nuo dabar Kanada įsitraukia į karą visu
rimtumu ir pilnu užsimojimu, sustiprindama Jungtinių
Valstybių ir Jungtinių Tautų karo frontus. Jai jau nuo
seniau reikėjo panašiu būdu pasitvarkyti.

Leninas važiam per Berlynu!
Prieš dvidešimts penkerius metus Jungtinės Valsty
bės įstojo į karą prieš Vokietiją ir pradėjo kariauti
kaipo Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos sąjungininkė.
Beveik tuo pačiu metu buvo nuverstas Rusijos caras
Nikalojus D-ras ir susidarė nauja, demokratiška vy
riausybė. Ta vyriausybė pasisakė kovosianti Vokietiją
iki laimėjimui. Už tat Vokietijos kaizeris, besinaudo
damas Rusijos pertvarkymu, visas pastangas dėjo, kad
nuversti Rusijos demokratiškąją vyriausybę ir jos vie
ton pastatyti tokią, kuri pildytų kaizerio užgaidas, pa
darytų su Vokietija atskirą taiką ir tuo būdu užduotų
smūgį prieš ją išėjusiai į karą Amerikai ir jos alijantams.
<•»
Vokietijos kaizeris savo tikslams- panaudojo kairiuo
sius socialistus, pasivadinusius bolševikais. Jis savo
pinigais prigabeno bolševikų iš visų pasaulio pakam
pių, kad tie nuverstų Rusijos demokratiškąją vyriau
sybę, patys jos vieton atsistotų ir atskirą taiką su
Vokietija padarytų
Vakar “Pageltusių lapų” skyriuje turbūt pastebėjo
te prieš 25 metus “Drauge” įdėtą žinią, kaizeris savo
pinigais iš Šveicarijos į Rusiją nugabeno Leniną. Jį ga
beno per Berlyną, per visą Vokietiją. Ir galimas daly
kas, kad Vokietijos tuometinė vyriausybė Leninui da
vė stiprią moralinę ir medžiaginę paramą revoliucijai
sukelti.
Toji revoliucija Lenino vadovaujamiems bolševikams,
kaip žinome, pavyko. Rusijos vyriausybė, nuvertusi nuo
sosto carą Nikalojų II-rąjį, buvo nugalėta ir Rusijos
sostan atsisėdo naujas “caraa” — diktatorius Leninas,
kuris tuoj parodė savo dėkingumą Vokietijos kaize
riui, su juo pasibučiavo ir užmezgė atskirą taiką.
Taigi, lietuviškieji' bolševikėliai, vietoje kabinusia
prie visai nekaltų žmonių, turėtų plačiau aprašyti apie savo “tėvo” Lenino kelionę per Berlyną Vokietijos
geležinkeliais, Vokietijos pinigais ir Vokietijos pas
kirta jam misija į Rusiją.
•
-5, \

Visų žmonių karas
Jungtinės Amerikos Valstybės yra. visuotiname kare
su tikslu, kad save nuo priešų- apginti, apsaugoti de
mokratinę santvarką ir kad' naeizmo, fašizmo ir japo
nų militarizmo - kruvinam siaubui užduoti mirtiną smū
gi.
. -p1, 'UlollĮMi
Amerika pusiaukelyje nesustos ir negali sustotįTTie”
kurie laužo tarptautines sutartis, kurie pavergia išti
sas tautas, žudo ir kankina jų žmones, tie, kurie savo
apetitui neturi! galo ir visą pasaulį nori pavergti, turi
būti visiškai nugalėti. Jfei jie nebūtų nugalėti, pasau
lis neturite taikos, žmonija nematys nei dysasinės nei
medžiaginės gerovės. Ir Amerikai visais laikais gręs
dideli pavojai netekta to, ką dabar turime — demokra
tinę santvarką, garantuojančią žmonėms religijos, spau
dos, susirinkimų ir veikimo laisvę.
Kad nugalėti priešių, kad apsaugoti turimas bran
genybe#, šiuo momentu reikia viską aukoti karo rei
kalams. Gyventojai daug ką turi išsižadėti ir tai nemurmėflami, nes viena gyventojų dalis —- kareiviai sa
vo gyvybes kloja dėl visų. žmonių laisvės ir gerovės.
Jaučiame, kad karo našta sunkėja: dideli mokesčiai,
gyvenimo reikmenys brangsta, kai kurie jau nebegaunami. Tačiau neaiskundžiame ir dar priede, kiek sąly
gos ir ištekliai leidžia-, perkame U. S; Karo Bonus, Tau
pymo ženklūs; aukojame Amerikos Raudbnajam KryH»i.
* - «• <
Prezidentas Rooseveltas, darydamas aną dieną svar
bų pranešimą kongresui, visai teisingai pastebėjo, pil
niausiai atspėdamas visuomenės sentimentą, kad laisvi
žmonės, išauklėti demokratijos koncepeijose ir prisiri
šę prie demokratijos dėsnių,
dirbti ir kovoti demokratijos idealui palaikymui laiko
labiau privilegija negu pasišventimu.

Tas Amerikos žmonių pastangas prez. Roose vėl
tas vadina “privilegijų lygybe”. Pfezidfentaa yra įeiti
kinęs, ir teisingai pasakęs, kad visi amerikiečiai su pą
aitenkinimu dalyvauja kovose išlaikyti eiviliauotų žmo
nių padorumą ir moderniojo gyvenimo garbę. Dėl to,
sis karas esąs žmonių karas ir dėl to jie turės pasiek
ti žmonių taiką. “Karo laimėjimas ir saugumas taikoje

Bombardavo

Dunkirką.............

Vokiečių karo laivai bom
bardavo Dunkirką, bet be
pasekmių.
•
Ame rikos-Rusijos santy
kiai.... Tarp Jungtinių Val
stybių ir naujosios Rusijos
vyriausybės užsimezga gra
žūs santykiai.
•

Po svietą pasidairius

pagal tos dietos ir ją aiŠ
kinti kitoms.

Pirmam Pasauliniam Ka
Po 22 dienų štorninkas
re, kuomet reikėjo registruo sušaukė būrį nutukusių mo
tis draftui; tai daugelis lie terų, kad jos pačios pama
tuviškų balšavikų paliko tytų, jog moteris, kuri* tą
slakeriais, tai yra nesiregis- išradimą demonstravo,- nu
travo. Vėliau, kai valdžia metė 22 svarus. Ir koks bu
pradėjo gaudyti slakerius, vo visų nustebimas, kuomet
daugelis jų atsidūrė kalėji** pasverta išradimo' demons
man. žymesniuosius
savo trante pasirodė sverianti 2M
Caras — paprastas pulki tavorščius visa balšavikija
svarus daugiau, negu svėrė.
ninkas..... Rusijos caras ir gynė dėdama aukas, kad
šeima laikomi Carskom Sie- išvadavus, ir nuolatos keikė
lo. Jį saugojantiejl karei kapitalistus, kad jie taip
Kalėdpdamas kunigas sy
viai atiduoda pagarbą tik mučija darbininkų užtai ė- kį užėjo į vieną nesusiprakaipo paprastam pulkinin jus.
tusio kataliko namą. Vargo
kui.
nininkui pagiedojus Kalėdų
Kažin kiek balšavikų pa
giesmę kunigas krapyla pra
%
Paskola Anglijai,... Jung sidarė slakeriais po šios (ba dėjo šlakstyti namą. Tuo
tinių Valstybių vyriausybė landžio 27) registracijos? tarpu atsidaro bedruirnio
vakar jau paskolino Angli Karai, visokios registraci durys ir jose pasirodo jau
jai karo reikalams $200,000,- jos, valug baslavikų yra vos ant kojų pastovįs, apkapitalistų išmįslas darbi
000.00.
siseilėjęs vyriškis. Perme
ninkams engti. Jie net pyko,
tęs pažaliavusiomis akimis
kad susituokę žmonės augi
kunigą, suriko:
Pranešama, na vaikus — ne kam kitam
— Tu čia man nešlapiuk,
kad Prancūzijos karo lau kaip tik kapitalistiniam ka
kuose mūšiuose su anglais rui. (Gerai, kad Rusija ne tau kad duosiu...
— Nesibijok, —- atsakė
vokiečiai turėjo nepaprastai praktikavo gimdymo kon iro
lės; ką ji būtų darius kai jam kunigas. — Galvijus ir
didelius nuostolius.
tvartą aš ateisiu kitą kartą
naziai ją užpuolė?).
pašlapinti, o dabar noriu
Amerikiečiai nuskandino
šęstu vandeniu pašlakšiinti
vokiečių submariną.,.. “MonNutukusios merginos, ar gyvenamus namus ir žmo-*
golia”, Amerikos laivas, pa
ba moterys, ypatingai taip nes.
keliui iš Amerikos Anglijon
vadinamos society ladies,
nuskandino vokiečių subma
dabar ne madoj. Visoj nori
riną.
Nuo senai po biskutį ne
būt taip sakant plonų laši
•
nių. Vienas štorninkas, no galavo Vincas Katutis; Suė
Lietuvių Komiteto iš Lo- rėdamas padaryti biznio, jęs aną dien priverčiau, kad
zannos atsišaukimas...,. Są paskelbė suradęs tam tikrą eitų pas daktarą. Ant ryto
Irgi "talka”
Kai kurios “tautininkiškos” grupėę sudarė frontą su ryšy su Popiežiaus skirta valgio sudėtį, kuris mažina jaus suėjęs klausiu:
komunistais SLA valdybos rinkimų kampanijos metu. viso pasaulio bažnyčiose ko- svorį. Valug jo figerių, par
— Na, ką, buvai pas dak
Bet čia tie “tautininkai”, manyti, dar nėra linkę su lekta nuo karo nukentėju 22 dienas moteris, prisilaiky tarą?
stoti. Jie lyg susitarę pradėjo pulti Lietuvos Piliečių siems šelpti tas komitetas dama tos dietos, gali nu
— Buvau.
Sąjungos sudarytą Lietuvių Tautinę Tarybą ir visus išleido atsišaukimą, kuria mesti po vieną svarą kas
— Ar sužinojo; ką turi?
tuos, kurie pritaria šiai naudingai ir labai reikalingai me, tarp kitko, rašo: “Dide dieną. Tam įrodyti jisai pa
— Beveik.
organizacijai. Tos “talkos” su komunistais tautinin lė Lietuvos gyventojų dalis samdė vieną gerokai nutu
— Pasakyk.
kams mes nepavydime, nes esame tikri, kad ji lietuvių paskendo varge, nes maža kusią moterį, kuri turėjo
— Kišenėj turėjau penkis
visuomenės dėmesio nuo LTT nenukreips. Amerikos yra valgomų daiktų ir jie demonstruoti tą išradimą. dolerius ir jis tiek paėmė už
lietuvių visuomenės dauguma LTT pritaria ir jos dar neapsakomai brangūs. Kele Jos uždavinys buvo gyventi mano pas jį vizitą.
bus, surištus su siekimais padėti Lietuvai išsilaisvinti tą kartų nualino šalį tan
kios kariaujančių rekvizici
ir žiaurios nacių okupacijos stipriai parems.
KEROJO SCNEJS
jos. Jos atėmė ūkininkų ar
klius, galvijus, šieną, sėklą
ir ūkės padarus, todėl da
Antrasis Fochas
bar žemdirbiai neturi kuo
“Liet. žinios” rašo:
“Balandžio 3 dieną Suvienytų Tautų karo taryba įgyventi savo žemę. Karas
ir jo pasekmės taip sunai
paskyrė gen. MacArthur Pietų Pacifiko sąjungininkų
kritei
kino Lietuvą, kad ji negali
kait) jėgų vyr. vadU;
nė tuom pasinaudoti, ką pa
Tokias aukštas pareigas tik prancūzų generolas
ti turėjo. Ligšiol niekas ne
Foch yra turėjęs pereito karo metu, kada jis vado
sirūpino išmaitinti Lietuvą
vavo jungtinėms prancūzų, anglų ir amerikiečių jė
kaip tat buvo padaryta Bel
r
goms vakarų fronte.
gijai ir užgriebtoms Pran
Gabaus generolo paskyrimas taip svarbioms parei
cūzijos dalims. Daugelis šei
goms, turi jau geras pasekmes, nes japonų veržimą
I
mynų, neturėdamos kur bū
sis į Australiją, kurią jau buvo pradėję pulti japo
ti; gyvena žemėje iškastuo
nai yra ne tik sulaikytas, bet Australija virsta baze
J
se urvuose, kur tvirčiausia
sąjungininkų jėgų ofensyvai prieš japonus olandų
sveikata ūmai sunyksta. Ke
0*’" 1 1
salose ir Malajuose.”
t
letą kartų ištikusios mobi
lizacijos išėmė iš- šalies dar
Praėjusį sekmadienį Chicago Herald-American įdėjo bininkus, todėl dabar nėra
ilgoką ir gerą Stasio Piežoe straipsnį aktualiais Lie kam dirbti ant laukų, taigi
tuvos klausimais.
ir dėl to vargas dar labiau
eina didyn. .. Jeigu Lietu
•
Prasideda didysis U. S. Karo Bonų pardavinėjimo vos gyventojai negaus iš
vajus. Lietuviai ir darbu ir bonų pirkimu prisidės, kad šalies galingos ir užtektinos
d
pagalbos,
tai
didelę
šitos
ša

tasai vajus būtų šimtu nuošimčių pasekmingas.
lies gyventojų dalį išžudys
i
C'Drsuiffci^' A^rri* tel«pboto*
badas, vargas ir ligos, plin
Lt. John D. Bulkeley, kuris dekoruotas laivyno kry
Chicagos lietuvių katalikų kultūrinis gyvenimas ne tančios baisiose karo aplin
sustojai L. Vyčių choras savo dklimi dedasi, kad kelti kybėse, apėmusiose visą Lie žlum už nuskandinimą japonų kruserio prie Filipinų tui
lietuviškosios dainos kultūrą. Neužmirškime, kad šio tuvos plotą, kurį vis dar te būt, dar nežino, kad jis jau yra devyniolikos dienų vaišaunaus choro koncertas bus gegužės 9 d. Šv. Antano begriauja kariaujančio fron 'ko tėvas. Čia matome motinos rankose herojaus nesc
Dideli

vokiečių

nuostoliai

Prancūzijoj...

>

par. salėj.

to trenksmas.”

niai gimusį kūdikį.

*
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KALTINAMAS POŽEMINIO TRAUKINIO VAIRUOTOJAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Bridgeporto lietuviai,

budintieji su šautuvu
rankose
Niekas taip neatjaučia
mūsų vyrų, išėjusių į fron
tą, j kariuomenės stovyklas,
kaip motinos. Su ašaromis
juos išlydėjo, su ašaromis
dabar žegnoja tą pusę, kur
jie išėjo.
— Maniau, kad neatlaiky
siu, — kalbėjo viena iš jų.
— Va rodos “dŽiumpinsiu”
iš antro aukšto, ir gana. Akių sttmerkt negaliu. Kartą
namiškiai manė, kad visai
su manimi atsisveikins, kai'
paėmusi perdaug vaistų dėl
miego, taip užmigau, kad
nei belsdamiesi į duris, nei
mane purtydami prikelt ne
galėjo.
— Tas vienas, ir Išėjo, —
guodžiasi kita. — Kai maži
buvo — reikėjo užauginti.
Dabar — darbas turi, galė
tų gyventi, o turi išeit. O ką
padarysi, taip turi būt kaip
yra. Ir mes užaugom, tėvus
palikom ir išvažiavom...
Ir tarp — kitos dūsauda
mos, o kitos tylėdamos mo
tinos ir seserys nešė karan
pašauktųjų vardus, kad jie
būtų užrašyti į garbės len,tą, kurt bus padėta šv. Jur
gio bažnyčioje. Už juos gi
pamaldos bus laikomos, jie
nebus užmiršti.

dą pianistė O. Skirifitė-Metriks. Sis choras parapijos
salėj išpildys dalį programos
M. S. 55 kp. vakare. Pra
džia 7:30 vak

Julius Ltakas
Mykolas Lacas
<a..> ix. lo
Valentas Lush
X Jdknafo Kinti ims, sū
Juozapas Mačiulis
BA i Osssai M
► i
nus Tovvn of Lake biznierių,
Jonas Miklius
tarnaująs U. S. kariuome
Antanas Mtlfrintas
i- 1
X Prof. K. Pakštas duos nėj šiomis dienomis mini 20
Jurgis Mitchel
o
paskaitą “Valstybė ir Sosti m. amž. sukaktį. Bet kariuo
Juozapas Noreika
nė” penktadienį, gegužės 1 menė ne namai — parės ne
Tomas Noreika
z
d, 8 vai. vak. Vyčių patal surengsi. Paprašė tik tėvų,
Jonas Nfchel
pose, 6825 So. Western avė. kad ta proga atsiųstų jam
Juozapas Palaikis
Šioje paskaitoje bus nušvies gerą pypkę, kuri jau kelyje.
Antanas Paulauskas
ta svarbiųjų pasaulio sostiJonas Piontek
| nių padėtis ir jų vaidmens
Edvardas L. Poška
RENOMINUCKITE
palyginimas. Bos taipgi pa
Edvardas Praninskas
liesta ir Lietuvos sostinė*
Povilas Pranskftnas
— Vilniaus •— padėtis lr
Antanas Puishis
svarba tarptautinio gyveni- !
Pranciškus Ragazinskas
mo eigoje.
Juozapas Ragazinskas
Per požeminio traukinio katastrofą Jersey City, N. J., buvo penki užmušti ir 262 suPranciškus Raitasis
X S. Leckavičiufc, 4339 S.
žeisti keleiviai. &ro traukinio vairuotojas yra traukiamas į teismą dėl įvykusios ka
Leonas Rimkus
Artesian
Avė., praeito sek
tastrofos dėl jo neblaivumo.
Juozapas Rakasfs
madienio vakare tik porai
Leonas Antanas Rainis
vas davė mums gražų orą valandų palikę namus grįžę
Al. Gaidės
Richardas J. Romanas
Visiems tariame
ir pasekmės buvo puikiau rado vagilių pėdsakus. Išne
Kazimieras Gerlick
Simonas Labas
šė visa, kas brangesnio ne
sios.
Raymondas J. Gramont nuoširdų ačiū!
Konstantinas Sarauskis
Tariame nuoširdų padė palikdami net siiver seto,
Zigmontas Grigonis
Petras Sareika
Praeitą sekmadieni, ba kos žodį baro darbininkams, kuri buvo brangi vestuvių
Juozapas Grinius
Juozapas Shauiis
landžio 26 d. įvyko dienraš kurie buvo Gubisto suorga dovana. S. Lechavičius yra
Jonas R. Jonaitis
Feliksas Shauiis
čio “Draugo” sėkmingas pa nizuoti. Sakome ačiū Kašė sūnus plačiai žinomo Laid.
Aleksandras Kanaverskis
VValter Shumack
vasario piknikas Vytauto tai, V. Paukščiui, F. PaukŠ- direktoriaus Lechavičiaus.
Mykolas
Kanton
TEfSEJjJ BERTKAM C.
Charles Šidlauskas
darže, šia proga reiškiame ! .. .
„ . - . Y
i
Katauskis
>•
*
«cnn,
W,
Navickui,
J.
Kote
Telivasas
JENKINES
X Aptfnk mus buvo ra
Pranciškus Silanskis
nuoširdų lietuvišką ačiū vi sim, J. Zepaltni, A. AntaKazimieras
Kupstis
WilHam Linkus
|XĮ
6-B
siems tiems, kurie iš savo j šiui, A. Goštautai, M. Mic šyta, kad Ona Jankauskie
Bruno
Lakas
nė,
kurios
du
sūnūs
tarnau
Jonas Stupuras
DEMOKRATŲ KANDIDATAS UŽ
didelio nuoširdumo ir noki
kui, K. Šatui, A. Erčiui, A. ja kariuomenėj, yra našlė
Juozapas Lakas
J U D G E
Steponas Stupuras
nto katalikiškai spaudai, pri Trakšeliui, J. Miciūnui, K.
Julius
Lakas
šiuo
pataisome
klaidą.
Jos
of Lake Superior Court
Antanas Sukzda
sidėjo prie šio sėkminga pa Urnežiui, J. Žilinskui ir F.
Raymondas
Lovick
vyras
Vilimas
yra
gyvas
Room 3 (Garry)
A. A. Shimkus
rengimo.
primary
rinkimai
Gubistai
ir
jo
draugui,
ku

Jonas Matūnas
(jau 27 metai kai vedę) ir
Pranciškus Šidlauskas
GEG.
(MAYj
5
1942
Pirmiausia, visas kreditas ris pardavinėjo saldainius. sykiu gyvena West Side.
William Matūnas
Albinas Linkus Jr.
eina Pačiam Gamtos Sutvė
Tariame ačiū vartų pri Klaida įvyko per neapsižiū,
Waltęr Milkintas
Kazimieras Stulsas
rėjui, Kuris malonėjo suteik žiūrėtojams: F. Vaičekaus rėjimą ir šiuo Jankausktf at
Edvardas Morkūnas
Walter Tubu tis
ti mums Labai prielankias kui, J. Armonui, A. Trak siprašoma.
Jonas Parker
Steponas Tyzenhaus
AR SKAUDA KOJOS!
aplinkybes ir sąlygas. Be tų I sėliui ir B. Trakšeliui.
Walter Patrick
D. T. Vaisvil
X Vieširų iš Towb of Dėl geriausio palengvinimo
Aleksas Pazerski
prielankių sąlygų ir mūsų
Reiškiame padėkos žodį
Edvardas Vaišvilas
Lake bus VVest Sidėje sek
kreipkitės prie
Alfonsas. Pazerski
bendradarbių pastangos būt, vi. Shemetulskiui ir KučieAlbertas Valančius
tų nuėję niekais. Taip Die-‘ neį
cicero prie “aiskri- madienį, gegužės 3 d. Tai FOOT E—Z SHOE SHOP
Antanas Petrikis
Pranciškus Valančius
“NO PAIN” Patentuoti
sąjungiečių choras, kurį veTheodore
Tanke
Arehes,
prieinamomis
------------------------------------.
mo.
”
Feliksas F. Vaitekūnas
I______________________
kainomis, pritaikinti jū
Raymondas
Urba
Jonas
R.
Jonaitis
Nuoširdus ačiū Pr. Iva-1 niką iš sakyklų. Ačiū Juo
Antanas Virbickas
sų kojoms, kad paleng
Al.
Urban
vinti visus kojų skaus
Juozapas Platak
nauskienei, EI. Motuzienei, zai Budrikui už skelbimą
Juozapas Vitas
mus.
Povilas Vaitikaitis
P. Snarskienei ir Stanley per radio.
Mykolas Ponkauskis
Frank B. Vitas
“HEALTH SHOES.” PadušJonas Venckus
kaitės dėl Komų, Callouses
Patlabai, kurie ir kurios par
Pranciškus Visnauskas
Jonas Pulokas
Žodžiu, ačiū visiems ir vi ir Bunions.
Pranciškus
Zigmont
sidarhavo virtuvėje.
Juozapas Wirp
Kojos Anstpauda Veltui
Edvardas Radville
soms, kurie kokiu nors bū
Kazimieras
Stankus
Fred Wirp
Ačiū
Onai
Kazlauskaitei
du prisidėjo prie šio sėk EUUAF.
Walter Ratkus
»
Albertas J. Budritz
Kajetonas Zaksas
ir
U.
Gudienei
už
“
grab
bag
”
mingo parengimą.
Aleksandras Slupas
Tiek pašauktų prie gink- pardavinėjimą ir Behešiūnui
Juozapas Žiedas Jr.
“Draugo” Adm. IRS NO. LA SALLE SI.
Eduardas
Skridulis
lo iš Šv. Jurgio parapijos,
“Rfitų darželio”.
Antanas Žemaitis
Kazimieras
Starkus
Jų skaičius vis auga. Jau
W iiliana J, Žemaitis
Nuoširdžiausiai ačiū vi
yra ir užmuštų.
Ralph Sutkus
Pranciškai Zigmantas
siems klebonams, kurie ma
V/HOLESALE
Šių vyrų vardai gražiai
lonėjo pagarsinti mūsų pik
išpuoštoje lentoje stovi už
FURNITURE
luotelių, netoli altoriau*,
prie jų žvakės dega — ženk  Demokratai!
BROKER
WHOLESALE
'Nominuokite
las, kad jie neužmiršti, kad
Mnlng Koom Seto — Parlor
s?..... 1,1
už Juos kaip žvakių liepsna
Sets — Bedroom Seto — Befis
John
PRIMICH
kyla maldos.
IŠTAIGA
— Radios — Refrigerators—
Washers — Mangels — and
O jų skaičius auga. Štai
S 36-C
Stovės.
jau vėl pašaukti vyrai:
MvcMojame
Nationally advertised ftems.
už
Juozapas Aleliūnas
po vtg
CALUMET TOWNSfIIP
Juozapas Aukštikalnis
Stanislovas Beraon
ASSESSOR
_ _______
Remkite
Edvardas Bernard
SENĄ
VYRAS KURIS
Ell-.TUVIŲ
Pranciškus Brozūnas
FACTORY REPRESENTATIVE
DRAUSĄ.
• Yra unijlstas: prlkhuiso prTe. United Mine VVorkere.
Leonas Dikses
• Aklyvlftkui veikia Kcal Katulo biinyje per 31 metus.
N. KANTER, sav.
6343 South Westein Avenue, Chicago*
• Žino Kerai nuosavybių vertybę.
MUTUAL LKJUOft CO.
• Tiki ) lygų apverttnlnių vigų noomvyblų.
Tetefomm — REPUBLIC 805L
• Yra kvalifikuotas, per praktikullnj patyrimų, patarnauti jums
4707 So. Halsted St.
kaipo Calumet Toanahlp Aases«or.
Telefonas: BoVLEVAKO 0014
CONRAD

n

mus

,*v.;

Pirmoji garbės lenta su
talpino tik pirmą šimtinę
lietuvių bridgeportiečių, ku
rie už laisvę ir demokratiją
ėmė ginklą j rankas, štai jų
vardai:
Feliksas W. Ardzeck
Cl. Aukos
Povilas Aleliūnas
Albinas Bagzta
Jonas Baleūtis
Juozapas Bakus
James Bartkus
Klemensas Belda
Charles Benehe
Aleksandras Sandoris
Edvardas Efladik
Pranciškus Bražūna.9
Edvardas Bražėnas
Juozapas Brucas
Povilas Budrevičius
Jonas Budrick
*
Bruno Budrick
Danielius Carr
Edvardas Carr
Juozapas CRnton
Adolfas- Dale
Petras Dikanavičius
Pfetras DogflT
Antanas Fondinas
Aleksandras P, Gedminas
Julijonas Gilius
Stanislovas Grigaliūnas
Alfonsas Grigonis
Zigmontas Grigonis
Balsuokit Demokratiškai Geq. 5, 1942
Feliksas Grigutis
SUidlJ*
R. Hebei
Alfonsas Jurevičius
Jonas Jurevičius
I AfKA^ DARAR
Ir PrMpirMI
L//-\D/AI\
RMio, Anglis
Robertas Juška
ATEINANČIAI 2IGMAI
Praaei&tUB Kareiva
W. 63rdStr««t
KOI, KMlfCtn NEPAKILĘ IK KOL 4Ų DAR OAlSMbS GAUTU
Walter Kareiva
<iewimfci fMMtee A ugi y r Gaunamos Tik IS Tolimnmrtų Valrtttjų.
M,
(Valdžion patarimui angttnlrrkaiun nurodo, kad trumpoj ateityj, karftn proPranciškus Kasper
dukrljon dilel, folakellų tranzttua bun žymini numežlntua namu rėčkai amo >
pMrnLnvKrr mato sA.vofLfrs m sckattio rasi rijus turo:
Alfonsas Klapatauskas
WP,»r vrRGtNM rm ažionutH Mhiė Kun. M
Pranciškus Knaber
grisi malaų, rinsig dulkių UUmta. VoakauL t
Mnna arba dau*-O"i.
irmų . .....................
Jurgis Kodis
SbnnlkeMll yra dau« pigesni.
woih stuoio
RIACK BAND LtMP anglys, ui
Jonas Koaaoroski
$10.50
1^4*7 We<t O*
toną ....................... ............. ..
Jonas Krasnauskas
/fe??*/
Hftrn.its cr>K>: (uoksai), «* vie
Petras Krasnatiakia
$12.95
ną toną, ...............................................................................
A. C. Krause
CRANE COAL COMPANY
Jon«R Era ūse
ADVANcin i'mrriN.M M*h.
1
i
„«■»■«■»
ww»n»»
e
w««rr«
Cbartes Kupstis
tbl.
Mat so. tone ate.
rams urmam ma
Jonas Kupstis
A’’

rmrrsMopm ttm

LlQtJOft

ALEX ALESAUSKAS and SONS

NEAMMNT RVB BCNA — NAMKOHK — »VE«MJOAB —
AB VAŠDVOANT LACKCOBB — VRA CHKTAfiOK H»
APYUNKA8 UBTUVUA KASDIEN »V ATYDA KLJMJSOSh
ESATE tfVUtflAMY ATHtLANKYTI > NLCKU KPSRTALf
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIU
KTz«O8 iNHTKrsrfflCTę

EARGLTD

M

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

X

M

(dėlių
nų. "Tunable Tom Tomu" prilan
komi prie vlaokli) BaratMirų es
tų. greiti pSdlnlat "Cymbol," lr
"Cymbol Holdere" kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat I’edaBT
bernams lr orkestromt, Trūbss,
Clarlnetal. Sa*»pboii<U. Trombo'•ial "Standard" iAdlrbysčIų, SnitJTkos. Cellos. Nlrflninlal i laimi. Oultarni, Banjoa, eiflnal. ir ' eaeea'-,
“mouth pleces". "niute reods", lr
muzikos stovi k lės.
Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičių
lr
"easee". PUtaleome Ir atnaujina
me visokių Iftdlrbysčlu phonografue ar Jųjų dalis.

A. K,G. DRLMMIi'BK HULV1CC

Viebiatffa ir Sfnaglauetas
TrtMrinh Uetuvhj
Amerikoje'

— DEMMTI

METAI! SEKMADIENIAIS k vbA ft >.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. p,
PENKTĄJĄ, ir ŠEŠTAD, 7 v. ▼

WHFC-l450kil.!
6755 So. TVcstern Avenne
Plmnsr OMOvsMD lZ*J

VWW

n
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ŽANDARAI KIŠO NOSĮ | MOŠŲ PUODUS.

Jaunas lietuvis kunigas išvyko i armiją

bausdavo lietuvius už nesilaikymą jų įsakymų. Kaip lietu

Trumpas pasikalbėjimas su kun. A.
Švedu, M.I.C., prieš išvykstant savano-

viai slėpdavo nuo žandarų akių mėsą ir javus.

riu į kariuomenę. Kun. A. Švedas nori

Be žandaro leidimo nė kojos nekelk.

Skaudžiai

žandarai

•f .

Be žandarų leidimo Lie kartą užslėpdavo. Tai buvo lėpęs bei užkampius, išvers
stiprinti karių dvasią. Jis sužavėtas Lietuvoje, Didžiojo karo laiku, šauni slėptuvė, kur tilpo davo, išbadydavo sieną, bei
tuvos grožiu.
tas pats ir dabar, buvo už mūsų didokas aruodas su šiaudus daržinėse, bet mūsų
drausta skersti bet kokį gy grūdaia ir miltais bei mėsos slėptuvės neužėjo. Parody
Vienas iš Tėvų Marijonų sų gyvenimą. Būdamas kar
vulį. Bet kas iškentės! Kvai atsarga- Kartais atjodavo mui laikydavome tik trupu
jaunas ir energingas kuni tu su jais, stiprinsiu jų dva
las būtum, pats apie save vokiečiai tikrinti maisto, tį grūdų, miltų ir mėsos. Ki
gas, tėvas A. Švedas, kuris sią ir palaikysiu karžygišką
grūdų, iškrėsdavo visas pa ti tokias slėptuves turėjo
pranešdaamas vokiečiui.
pastaruoju laiku buvo Tėvų dvasią, kad jų žygiai prisi
įsitaisę pogrindžiuose ar/
Mūsiškiai rudens laike pa?
Marijonų naujokyno vedė dėtų prie mūsų didžios ir
kur miškuose žemėje. Bet
siskerdė keturius prielaidus.
ju, balandžio 25 d. išvyko galingos pergalės.
pasitaikydavo, kad vokie
Mėsą susūdė statinėje ant Duktė iš 2,000,000
savanoriu armijon, kur eis — Kokie darbai jus lau
čiai, kam nors įskundus, su
trobos palėpėje. Sesuo Leo
kariuomenės kapeliono pa kia kariuomenėje?
rasdavo.
nora iš kojų vieną rytą vi palikimo tegavo
reigas.
— Pastoracija kareivių
rė drebutienę. Tik kur bu
Kad žmones
negalėtų
Kun. A. švedas paskirtas tarpe: laikysiu šv. mišias,
vęs nebuvęs įeina žandaras vieną dolerį
daug valgyti, vokiečiai drau
(“Draucu" Acme teleohoto)
kariuomenės kapelionu
į sakysiu pamokslus ir palai
Prezidentas Franklin D. Roosevelt, 60 m., vyriausias
Jursi»! *4 • Charles F. Bartley, mirda dė malūnams malti. Ūkinin
kysiu katalikišką nuotaiką
mas 1940 m. kovo 26 d., pa kų^ išduoduvo kortelę tam karo jėgų viršininkas, registruojasi ketvirtą kartą draf-, Kelly Field, Tex.
— O ką čia verdi?
kareiviuose, kad jie nieko
— Žuvį verdu, — sesuo, liko $2,000,000. Jis buvo ad* tikram kiekiui grūdų susi tan.
Prieš išvystant Kun. A.
-I .
nesibijotų ir nesigalėtų lais
krūptelėjusi, sumišusi, atsa vokatas ir Senecos viešbu malti, o daugiau buvo drau
Švedui į kariuomenę, teko
vės ir krašto gynimo reika
čio prezidentas.
ko.
trumpai su juo pasikalbėti
dama Bet ir čia išeidavo
luose. Vienus stiprinsiu, o
Bėgdamas nuo
— Parodyk!
ir pasidalinti mintimis,
Charles F. Bartley duktė I tik monai. Ūkininkas ęflsi- Cukrų galima bus
Paėmė samtį, pamaišė, iš ULn. Peckinpaugh iš šito tapdavo su malūninkais ir pirkti gegužės 5 dieną
i — Sakyk mielas, kas jus bėdon patekusius paguosiu
policijos
nusilaužė
ir viliosiu į krikščionišką
kėlė kiaulės koją ir sako:
milijoninio palikimo tegavo viena kortele maldavo po
paskatino stoti savanoriu į
džiaugsmą ir pergalę.
Praėjusio pirmadienį pir
— Ar tai tokia tavo žu- vos vieną doleriuką, o kita kelis kartus arba ir be korarmijos kapelionus, — pa
kojas
— Ar daug iš Chicagos
madienį vidurnaktį buvo su
vis;
>01
duktė, Mrs. Gladys Buenter, I telių. Kartais tekdavo ir paklausiau jauno ir žvalaus
Policija
atėjo
pas
Sam
kunigų išėjo savanoriais ar
— Čia mes paršelį pagny- 4950 Chicago Beach dr., iš baudas užsimokėti. Aišku, laikytas cukraus pardavi Katz, 44 m., areštuoti jį už kunigo.
mijon?
mas
krautuvėse.
bom, — pripažįsta Leonora. šio palikimo gavo $10,000, visa tai žmonės labai varžė.
— Noriu būti kartu su
blogų
čekių
platinimą.
Katz
Krautuvės cukraus nepar
— Kiek teko patirti, iš Chi
— Kur mėsa. Parodyk!
šalia to $10,000 inšiurens ir Todėl daugelis, prisiminda
tais jaunuoliais, kurie kovo
bėgo
nuo
policijos,
jis
tik
duos iki gegužės mėnesio 5
mi senovę, susirado savo už
ja už laisvę ir gražesnį mū- cagos vyskupijos savano
Norom nenorom sesuo tu kas mėnesį po $50.
šast
pro
langą
ir
nukrito
dienos. Gegužės mėnesio 5
riais išėjo 40 kunigų, kurie
rėjo užvesti žandarą ant
Duktė, kuri tegavo iš mi mestus girnakūlius ir ėmė dieną vėl bus galima pirkti ant šaligatvio.
gavo nuo savo vyskupo lei
trobos ir parodyti.
lijoninės sumos palikimo malti namie. Sužinoję apie cukrus, bet tik pagal korte
Katz šokdamas iš antro Chicagos jaunuoliai
dimus stoti armijon.
— Šitaip! Žiūrėk, kad vos vieną dolerį, nori tėvo tai vokiečiai uždraudė ir
aukšto
nusilaužė
abi
kojas.
les ir tik vieną svarą tam
— Teko jums gyventi Lie
stoja i aviaciją
jas.
man rytą atvežtumėte kum testamentą sugriauti.
Tas
įvyko
6233
Blackstone
tikram nustatytam laikui.
Nemažas Chicagos jaunuo tuvoje, ką galėtumėte pasa
pį, — apžiūrėjęs sako žan
Street.
Sunku buvo gyventi di
kyti apie Lietuvą ir jos žmo
daras Jurgis. — Daugiau
-----------------I lių, turinčių high school di nes?
džiojo
karo
laiku
lietuviams
Reikia savo namuose
plomus, bet neturį kolegijos
be leidimo neskerskite.
po vokiečių okupacija, bet Statyba eina, bet lik
Užsiregistravo
mokslo, stoja laivyno ir ma — Lietuvoje gyvenau tru
Šį kartą tuo ir baigės. turėti smėlio
dar labiau spaudžia ir engia
mėnesius. Esu sužavėtau
rinų aviaciją.
Užteko kumpio. Su kitais ■ Karas nejuokai. Mes nežino dabar vokiškas nacizmas karo reikalams
13,000,000 vyrų
Lietuvos žmonių jautria ir
pasitaikydavo ir blogiau. me kada priešo lėktuvai ga lietuvį.
Dabar Chicagoje, Stevens
švelnia lietuviška širdimi ir
Praėjusį pirmadienį viso
Atimdavo visą mėsą ir dar li pasiekti Chicagą bombar
viešbutyje,
vyksta
United
Pagalba Kinijai
Lietuvos gamtos grožiu.
’
'
uždėdavo didelę piniginę duoti. Atsarga gėdos neda t
States Chamber of Com- je šalyje užsiregistravo tarp
45 ir 65 metų amžiaus 13,- Šilas H. Strawn, Cook — Manau, kad “Draugui”
Stanley
T.
Gross
versis
bausmę.
merce
suvažiavimas.
Pirma

ro. Reikia savo namuose tu
kauntės Kinijai gelbėti fon tai tikrai parašysite.
Rudenį, kai jau laukai bū rėti smėlio, nes smėlis yra
dienį buvo pranešta, kad da 000,000 vyrų ir Cook kaun- do vedėjas, paskelbė, kai — Taip! Laikraštis “Drau
teisiu praktika
davo nuvalyti, javai iškulti, viena našiausių priemonių
bartiniu laiku statyba civi- ‘ tėje 530,540 vyrai.
Dabar visi vyrai yra su Kinijai gelbėti fondas sek gas” man yra artimas, taip
žandarai įsakydavo tiek ir kovoti su padegančiomis
Stanley T. Gross, prokuro liams reikalams praktiškai
madienį gavo $5,000 iš Ar- pat artimi yra ir jo skaity
tiek pasilikti sau maistui ir bombomis.
ro asistentas, atsisakė nuo kaip ir sulaikyta visoje ša-' registruoti nuo 20 iki 64 me mour kompanijos ir 7,500 iš tojai, todėl jei tik bus gali
tų imtinai.
sėklai,-?o ; kitus pristatyti
šių pareigų ir dabar priva lyje.
First National Bank of Chi ma, tai iš kariuomenės gy
žandarmerijįjti. Bet ar jie
čiai versis teisių praktika.
Statyba vykta visame
venimo pasidalinsiu minti
cago..
galėdavo pristovėti . prie Iš Chicagos išvyko
Stanley T. Gross prisijugė krašte ir toji statyba siekia Du Chicagiečiai pateko Kinijai gelbėti fondas yra mis su “Draugo” skaityto
kiekvieno ūkininko kadiant
prie teisėjo Roman E. $13,730,000,000, bet beveik
pasiryžęs Cook kauntėje su jais ir parašysiu kaip gyve
ar sąvo učderėjimą sęikė- prez. Anl. Smetona
Posanski ir advokato. Joseph visa statyba .yra skiriama į Japonų nelaisve
na mūsų broliai kariai.
kelti $700,000.
•
Šiomis dienomis iš Chica- J. Lelivelt suformuotos . le- armijai, laivynui arba apsi
jant. Buvo tik rūpesčio, kur
Karo departamentas pra
firmos, kuri bus ži gynimo reikalams.
gerai užslėpti, kad nesuras gos išvyko p. prez. Ant.
neša, kad du chicagiečiai
tų.
( J .j
ATEINANTĮ ANTRADIENĮ BALSUOKITE UŽ
marinai yra patekę į japonų
Mano tėčio namuose vie
rankas, tai yra Eugene J.
Namų paroda
LEO F O X
name gale buvo ilga kamo Dabar visa ponų Smetonų
Lutz, 5814 Markham avė.,
ra. Tėte jos galą užkalė nuo šeima gyvena Clevelande.
Stanley T. Bross yra buChicagoje, Coliseum, 15 ir Adolfas Simon, 1715 W.
0
39 - A
lubų ligi grindų lentomis ir
Ponas Prezidentas yra iš- j vęs prokuroro Thomas J. str., ir Wabash avė., š m.
dar užstatė didele spinta. sireiškęs, jog jam sunku i Courtney’s asistentu. dau gegužės 2 dieną atidaroma 14th pi.
j»
JUSTICE OF THE PEACE
Įėjimą padarė iš viršaus, apleisti Chicagą, bet labai giau kaip keturis, metus ir namų paroda, kuri tęsis iki
OF CALUMET TOWNSHIP
pro lūbas, kurį kiekvieną pageidauja vesti ramų gyve dirbęs visuose prokuroro gegužės 10 dienos.
LEO FOX yra lietuvis advokate*. Baigė teisiu kursus Kaune. Lietuvoj
nimą šeimos tarpe rašant1 departamentuose,
Šitoje namų parodoje bus
knygą, kurį bus vėliau ver- Į ?1942
išstatyti pavzdžiai, parodan
LisUn to
,
...
....
...
čiama Anglų kalbon.
tieji kaip statyti naujus na
Pašventino ,
mus ir kaip senus pertvarky
PALANDECH’S
prisitaikant prie
Liurdo grotas
'' ' tikaronaujai,
Atyda Gary* Indiana Balsuotojams 1
RADIO BROADCAST Evanston saugiausia
sąlygų.
t
JMtorlną a Progra* af
vieta
Š. m. balandžio 26 d., per
‘ TUGOSLAV FOLK MUSIC
Knygą ar ląikraštį per
Evanston miestas yra sau šv. Jurgio atlaidus, šv. JurNOMINUOKITE
Etery Saturday, 1 to 2 P. M. giausia vieta pėkščia kėliau- gio lietuvių parapijos šven- skaitęs nenumesfe į šalį, bet
JOSEPH E.
jantiems žmonėms, nes čia toriuje prel. M. Krušas pa- duok juos kitiems perskai
STATION WHIf
maiiausia įvyksta automobi šventino meniškai įrengtas tyti. Tuo būdu apaštalausi
FINERT Y
katalikiškai spaudai.
Liurdo grotas.
lių katastrofų.
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ir aukščiau

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO'

STANLEY LITWINA8, General Manager

41 OT ARCHER AVENUE________________ Tel. VIRGINIA 1141

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

D.,
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MAYOR
sr

j

Gary, Ind. miesto.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

_____ rfjoa lr pertaisymo namą.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Caok arba Leapaia ISmokBjhnato

5

UŽ

TanpykK apaaagotoj įstaigoj, kad aitikriatl aavo ateit). Apart apdraadoa mes tarime didžiausi atsargos fondą viaoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už

už

JOS. E. FINERTY yra gerai žinomas civikos
veikėjas, ir uolus darbuotojas katalikų organizacijų
veikime. Jo patyrimas užtikrins jums gerą, sąžiningą
administraciją Gary mieste.

Jastin Manklevrlch, Pres. aad Mgr.
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MEMBER OF FEDERAL SAVINOS A LOAN INSURANCE CORP., SVaahington,
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