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Japonai Perkirto Burmos Kelią

Sunaikino 20
japonų orlaivių
vado

Lashio miestas
teko japonams

Amerikiečiai visuose frontuose
’greenland

ArctiC Ocean
Chungkingas, bal. 30d.—
Katalikų pasaulis,
Sąjungininkų
štabas
Aus

Gaisruose paskendęs Lashio
vaujamas šventojo Tėvo,
SOVIET
RUSSIA
tralijoj,
bal.
30d.
—
Šiandie
miestas šiandie jau japonų
dideliu susikaupimu pradės
oficialiai
paskelbta,
jog
va

CANADA]
rankose. Toje vietoje japo
maldas už teisingą ir pasto
kar
dienos
atakose
sąjungi

'EUROPE
nams pavyko perkirsti Bur
vią taiką.
ninkų lakūnai sunaikino
mos kelią ir tuo pačiu anglų
Bet kitas pasaulis—soci bent 20 japonų orlaivių ir
North Pacific Ocean
ir kiniečių kariuomenę ja
.CHINA,
alistai, komunistai ir jiems sukėlė didelius gaisrus japo
ponams pavyko padalinti.
panašūs šią dieną sunaudos nų okupuotoj Lae . bazėj
japan
šie pranešimai paskelbti
Atlantic
klasių kovai, kiršinimui vie Naujojoj Gvinėjoj.
Ocean
kinų vadovybės komunika
ni antrų, sėjimui tokių sėk
Tam komunikate skelbia
te,
kuriame pareiškiama,
lų, kurios, jei duodama ma, j°g japonai atakavo tris
africa:
jog Lashio japonams atite
Indian Oceon
joms išaugti, priruošta dir kartus vakar Port Moresby,
-SOUTH
ko trečiadienį, bet amerikie
vą karams, griauna valsty
AMERICA!
Naujojoj Gvinėjoj, bet pada
čio gen. Stilwell vadovauja
bių santvarkas.
rę maža nuostolio.
ma kinų kariuomenė tebe
MADAGASCAR
Iš socializmo išaugęs ko
South Pacific Ocean
Daugiau Japonų Parange.
kovojant i miesto apylinkė
munizmas, nacizmas ir fa
Sąjungininkų komunika
se.
australia
šizmas—tai siaubas, ryjąs
e
tas taip pat skelbia, jog FiKariuomenės nuostoliai atautų laisvę, nepriklausomy, ...
---------------------------------------------------,
....
I lipinuose japonai išlaipinę
_ ll-*-,.
, . .
.
,
C'Draupui” Acme telephoto*
bę, žmonių laisvę ir gerovę. daugiau kariuomenės
S 1 tūkstančių amerikiečių kanų randasi įvairiose pasaulio dalyse (vaizdas viršuje), pareiškė prezidentas biejose pusėse esą dideli.
kariuomenės Paran
Paran
Tai yra ašarotas ir krauge, Mindanao salos vakari Rooseveltas savo kalboje antradienio vakare, kalbėdamas į tautą. Amerikos jėgos randasi ne tik Amerikoje, bet ■- .„ .
) j uotas kelias — į pasaulio
Grenlandijoje, kurios kovoja vakarinėse dalyse prieš invaziją. Amerikos .armija ir laivynas Australijoje jau sulaikė Į ItdllJOJ (lluSJČI
niam pajūryj.
visišką suirimą.
veržimąsi pietų dalyse, ir Amerikos jėgos veikia Irlandijoje ir vidurio rytuose, kad išlaisvinti apsiniauku
Corregidor tvirtovė, pa japonų
šią Europą.
maisto trukumas
... Kelias į tautų laisvę, tai
sak komunikato, pergyveno
ką ir visuotiną žmonių lai
Bernas, bal. 30d.—Prane
smarkų japonų bombarda
mę—yra krikščionybė.
šimai iš Italijos pasienio
vimą. Tačiau tvirtovės didie tai SMlaikė smarki,
Naciai padarę tris
•
skelbia, jog paskutiniuoju
ji pabūklai sunaikinę tris
ŠIS MENUO.
laiku Italijoje maistas kas
sunkvežimių kolonas Luzon
taikos
pasiūlymus
Gegužės mėnesį minėsime salos pakraštyje.
kart mažėja.
Maskva, bal. 30d.—Sovie
Londonas,
bal.
30
d.
—
visą eilę svarbių įvykių: a)
Vienas pranešimas iš Ro
Panay saloje neįvykę jo tų karo vadovybė šiandie
Prancūzų
nepriklausoma
ži

Šventojo Tėvo vyskupystės kių pasikeitimų. Amerikie paskelbė, jog vokiečiai pra
Britai padegė Paryžiaus karo fabrikus nių agentūra A.F.I. paskel mos sako, jog gimimų skai
sidabrinę sukaktį, b) Lietu čių ir filipinų kariuomenė vedę centro fronte smarkią
čius Italijoje po įstojimo į
Folkestone, Anglija, bal. skaičių tiksliai apskaičiuoti bė, jo? Vokietija pateikusi karą pakilęs, bet kūdikių
vos Steigiamojo Sedmo 22 tebesipriešina japonams.
ataką, kuri buvo sulaikyta.
30d.—ši popietį virš šiauri buvo neįmanoma, bet atro Anglijai tris paskirus tai mirtingumas pakilęs trigu
metų sukaktį, c) “Aš esu
nio Prancūzijos pajūrio vy dė, jog kovos apima kelias kos pasiūlymus, šie pasiū bai.
amerikietis” — “I Am an
lymai pateikti nuo kovo mė
Berlynas, bal. 30d.—Ber ko arši aviacijos kova tarp mylias ploto.
Partizanai veikia
American” dieną.
Nežiūrint vyriausybės įsa
nėšio
vidurio
ir
paremti
Goe
britų
ir
vokiečių.
lyno
radio
paskelbė,
jog
na

Padegė Paryžiaus Dirbtuves
Tai patys didieji minėji
kymų, draudžiančių klausy
Londonas, bal. 30 d. —
ringo
memorandumu,
pagal
cių
karo
vadovybė
pranešu

Folkestone
gyventojai
aiš
Londonas, bal. 30d.—Bri
mai arba įvykiai. Bet bus Graikijos vyriausybė ištrė
tis užsienio radio programų,
kurį
Vokietijai
būtų
paves
kiai
matė
vykstančias
avia

si,
kad
šiandie
“
sovietų
ka

tų
orlaiviai
apmėtė
bombo

daug kitų, mažesnių, bet mime paskelbė, jog nedideli
italai tebesiklauso praneši
ta
pilnutinė
Europos
kon
cijos
kovas
virš
Cap
Gris
riuomenei
pavyko
prasilauž

mis
ir
padegė
Goodrich
gu
svarbių įvykių, kuriais ture- Graikijos partizanų būriai
mų iš svetur.
trale.
Nez
ir
Boulogne.
Orlaivių
ti
pro
mūsų
pozicijas,
”
bet
mos
dirbtuves
ir
Gnomesime rūpintis.
i puldinėja izoliuotus vokieSąryšyj su nauju maisto
Pranešama,
jog
šių
pasiū

jie
buvę
kontraatakoj
at

Rhone
aviacijos
dirbtuves
Chicagos lietuviai šio mė-’čių, bulgarų ir italų kariuosuvaržymo daugelis žymesšis prasilaužimas
Paryžiaus priemiestyj Gen lymų svarbiausias tikslas hiųjų restoranų turi tiekti
nesio 9 d. renkasi į šv. An menės dalinius Trakijos, mušti.
esąs sulaikyti sąjungininkų savo lankytojams tokį pat
nevilliers.
tano par. salę, kur bus L. Makedonijos ir Peleponeso įvykęs prie vieno didelio
vakarų maistą kaip ir pigesnieji
miesto, kurio vardo naciai
. Aviacijos ministerija pa- avLacij°8 atakas
Vyčių choro sukaktuvinis apylinkėse.
nepaduoda.
skelbė, jog abi dirbtuvės pa fronte, kad tuo būdu Hitle- regtoranaj Sunkiau8iai
koncertas motinoms pagerb
-- galėtų sukoncentruoti, ,ieati yra neturtingieji
degtos vakar naktį, kai an ns
ti; 17 d. draugijų atstovai ir to dėka pajėgė atlaikyti
Karo vadovybė paskelbė,
glų aviacija pravedė sustip visas pajėgas Rusijos fron
rinksis į šv. Kazimiero Aka- didelius priešų puolimus,
jog rusai panaudoję dideles
Japonai pradėjo
rintas žemo skridimo ata te.
dėmi jos Rėmėjų Draugijos TAIKOS PROJEKTAS,
tankų pajėgas kovose prie
kas okupuotoje Prancūzijo-, Britai Nieko Nežiną.
seimą; 30 d. šv. Kazimiero! “Osservatore Romano” Orelio.
ofensyvą Honane
kapinėse iškilmingos gedulo davė visą seriją straipsnių,
3eBritų oficialieji žmonės
Chungkingas, bal. 30 d.—
pamaldos už mirusius; taip kuriuose nuosekliai aiškino
pareiškė nieko nežiną apie
pat tą pačią dieną Labdarių popiežiaus Pijaus XII pasKuibiševas, bal. 30 d. —
šiuos pasiūlymus, nors bri Kinijos karo atstovas pa
Paskelbta, jog pereitos tų spauda viešai kalba apie reiškė, jog Honan provinci
Sąjungos didysis piknikas • kelbtus penkis taikos punk- Sovietų vyriausybės agen
nakties atakose, kuriose ata galimybes, kad Italija pasi joj japonai pradėjo smarkią
Vytauto parke.
Į tus.
tūros šiandie daugiausia pa
ofensyvą.
kuota ir Ostendo dokai ir trauktų iš karo.
Visi šio mėnesio įvykiai,
Viso pasaulio spauda tu žymėjo vokiečių kariuome
nacių aerodromai, žuvo šeši Pasiūlymuose esą pabrė ' Karo veiksmai, pasak ki
ar jie didesni ar mažesni, rėtų labiau gilintis į šį Jo nės nuostolius, bet pabrėžė,
britų orlaiviai.
yra verti minėto dėmesio ir Šventenybės taikos projek jog pozicijos beveik nesanžiama, jog britų imperija niečių, prasidėjo balandžio
Tuo tarpu nacių bomba būtų paliekama tokia kokia 24 dieną. Kovose ‘ japonai
paramos.
tą. Juk visiems krikščionims I čios pasikeitusios.
nešiai pravedė atakas ryti ji dabar yra, Jungtinėms panaudoją 10,000 kariuome
turi rūpėti krikščioniškosios
Maskvos radio paskelbė,
nėj Anglijoj, kur bombar Valstybėms pavedama Lo nės. Kinams šias atakas su
laisvės dėsniai tarptautinė jog nacių 5-tos divizijos —
KARDINOLO ŽODIS.
pasiuntę
duota Norwich miestas. Bri tynų Amerikos “kontrolė” laikius japonai
Anglijos kardinolas Hins- je santvarkoje.
“pavasario divizijos”—kele
tų komunikatas pareiškia, ir beto, Vokietija pasižadan daugiau kariuomenės.
ley Londono “Times” kovo
Šį mėnesį ypač reiktų tas regimentų sunaikinta po
jog yra gyvybės aukų ir ti padėti sąjungininkams ’ Manoma, jog japonai šias
16 d. padarė pareiškimą, apie tai daugiau rašyti ir dvylikos valandų, kai ši di
atakas pravedę, kad paša
sugriauta namų daugiausia sumušti Japoniją.
kuris, gaunamomis žinio kalbėti.
vizija pasiųsta frontan.
lintų kinų pavojų japonų
gyvenamojoj miesto dalyj.
«
mis, sutampa su Anglijos
Sunaikino 75 Nacių
bazei Sinyange.
visuomenėj vyraujančia o- TAUTŲ LYGYBE.
Orlaivius.
Rezignavo
Indijos
pinija. Jisai pareiškė:
“ Osservatore Romano,”
Susitiks pasitarimams
Ašies orlaiviai
“Mūsų silpnumas yra pasiremdamas potpie žiaus
Antradienį rusai sunaiki
liberalą
vadas
Hitleris, Mussolini
labiau dvasinis negu me Pijaus XII pareiškimais, tei no septyniasdešimt penkis
Allahabad, Indija, bal. 30 atakavo Tobruką
džiaginis.”
singai tvirtina, kad viena nacių orlaivius, kai tuo pa
d.—šiandie liberalų vadas | Roma, bal. 30d.—Italijos
ir gen. Oshima
Dėl to Jo Eminencija kar labai smarki taikai palaiky čiu laiku težaivo tik keturio
Londonas, bal. 30d.—To- C. R. Rajagopalachari re- radio paskelbė, jog nežiūrint
maisto trukumas.
štais žodžiais ragina anglui ti sąlyga, tai visų tautų, lika rusų orlaivių.
kijo radio paskelbė, jog ne- zignavo iš visos Indijos kon- smarkių smėlio audrų ašies
Maskvos radio pesekelbė,
jungtis maldose krikščioniš mažų ar didelių, galingų ar
trukus konferencijoms susi greso darbo komisijos, nes pirmieji kariuomenės dali
kosios laisvės triumfui.
silpnų, lygybė. Taip pat — jog vieną dieną pašauta ke
rinks Hitleris, Mussolini ir susidarė opozicija jo suma- niai aktyviai dalyvauja ko
Šiame didžiajame pašau
?konominis tautų bendnadar turiolika nacių transporti
gen. Hiroshi Oshima, Japo- nymui, kad būtų leista su- vose Libijoje, kai tuo pačiu
lio sukrėtime anglai, susi biavimas neturi remtis vie- nių orlaivių, gabenusių renijos ambasadorius Vokie- daryti mosulmonams atski- laiku vokiečių italų karo or
įos tautos politiniu viešpa- zervus frontan iš Kanaliaudūrę su pavojais, suprato
tijai.
rą valstybė, jei Indijos vie laiviai atakavo Tobruko
avimu kitų tautų nepriklau Į čiaus. Karaliaučius esąs pa
kad dvasiniai buvo susilpnė
Konferencijos vieta nepa- netas pasidarytų nebejma uostą ir britų koncentraci
verstas rezervų baze vokie
ję ir dėl to jie susikaupė
jas
skelbta.
į noma.
čių šešioliktajai armijai.
susijungė, dvasiniai atgijo,
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MILŽINIŠKA BRITU, NACIU
AVIACIJOS KOVA PRANCŪZIJOJ
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DRAUGAS
JUODAS SCKURYS ATf Zl A I PRYOR MIESTU

Mišias už sielą mūsų buvu
sio “janitor” Pranciškaus
Petkaus. Pamokslą sakė kle
bonas.
A. a. Pranciškus paliko
nuliūdime brolį ir brolienę
i — Kazį ir Marijoną Petkus,
3611 Ivy gatvė. Palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse. Tei
kiame paguodos žodžius nuliūdusiems ir lai Dievas lai
mina jo sielą.
Motiejus

Ū4AIRIBOIR©
DŽIAUGIASI GRAŽIU KONCERTU
Tokio įvykio Harbore nebuvo. - Choras
progresuoja visais žvilgsniais. - Gegužės m.
10 diena koncertuos Rockforde.

Seserų naudai
parengimas

proga paremkime jas skait
lingu atsilankymu parengi
mam
Darbščios Šv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų Dr-jos
narės labai pasidarbavo ga
vime daug gražių ir bran
gių dovanų.
F. P.

DR. VAITUSH, UPT.
LIETUVIS
\Hll 1.11)V IDJAK
Ml-tv* »« isTAh

Philadelphia, Pa. — Sek

madienį, gegužės 3 d. nuo
4-tos vai. popiet, Šv. An tsu.ira zo melų
“Mūsų parapijoj šį vaka-' Programai vadovavo patsai
lr gydyme
driejaus parapijos svetainė GEItAIUUeyuie
PKlTAIKUt II AKINIAI
rą įvyko tai, ko jos istorijoj klebonas kun. Bičkauskas,
je, 1123 Lemon gatvė, įvyks pataUys krei vau akla, truu> p&rugyele
lr tollregyat*;
dar nėra įvykę. Mūsų cho- Po visam buvo šokiai. Sve
("Draugaa” Acme telephoto/
mokytojų seserų Kazimierie palengvins aklų Įtempimu. pruAalloa
<kaud9jUs«, gvaiglmg lr aklų
ras ir savo dainomis ir vai- Į čių matėsi iš visur — ChiClarence, Okla., fotografas nutraukė šį atvaizdą, parodantį kai juodas sūkurys at čių naudai kcrtavimas ir galvoa
karit|.
dinimu mus žavėte žavėjo. cagos, Gary ir net iš Wor- ūžė į Pryor, Okla. Liudininkai sako, kad tiesiog švilpantį viesulą pasikėlė visa griau šokiai. Bus duodamos gra MODKKNIfiKIAlHl TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMU BTOAl
Tai dėka nepaprasto dabar cester, Mass. Tolimoji vieš- nanti audra, atėmusi 123 žmonių gyvybes ir 250 sužeidusi.
v žios ir naudingos dovanos. 4pecial9 atyda atkreipiama I valkų
akla
tiniu laiku choristų draus- nia buvo mūsų darbštaus
Gerbiami lietuviai ir lie V kiniai pritaikomi tiktai kada reikia
mingumo ir darbštumo. Jei choristo Jurgio Dubicko mo- randasi ir mūsų parapija, j dienį ir antradienį bus 5, 7
Councilman
Gustaitis tuvaitės! Kaip žinome, se- lu-toa lkl VAJiANDOft;
8-toa valandos kasdien
mūsų choras iki tol iškylo,, tinėlė, kuri taip pat gerė- Šis blokas skaitosi nuo 139th ! ir 9 vai. Gera proga atlikti buvo pagerbtas pirmadienio Į serys mokytojos už visai i
Sekmadlerlala Pagal sutart).
kad jam šiandien nesarma- josi koncertu. Beje. J. Du- iki 140th ir įnima rytinę da- i velykinę.
vakarą mūsų salėje. Vaka- menką atlyginimą pasišven-!
ta bet kur pasirodyti, tai a- į bicko žmona sunkiai sirgo lį Fir gatvės, tai yra, šoną, Į
. ----------rą rengė Lietuvių Demokra-1 tusiai darbuojasi ir mokina į
TeL YARDS ISIS
čiū mūsų vargonininkui jau- ir tik koncerto dieną par- ant kurio yra mūsų bažny- . Gegužinės pamaldos tre- tų Klubas. Bingo lošimas iri mūsų vaikučius. Todėl šia
nam muzikui Leonardui Ši vežta iš ligoninės. Ji irgi čia, vakarinę dalį Elm gat ' čiadieniais ir penktadieniais pavaišinimai buvo dykai. |
mučiui Jr.,” — taip po Šv. yra choro narė. Choro pir vės, šiaurinę dalį 140th gat-i 7:30 vakare, ir kitomis die-j Buvo daug kalbėtojų, tarp Į
LIETUVIAI DAKTARAI
Pranciškaus par. choro kon mininkė yra darbščioji S. vės, ir pietinę dalį 139th — nomis po šv. Mišių.
'j kurių majoras F. Migas,
Tel YARda 3146
certo kalbėjo susirinkusiai Lukas, kuri labai daug pa- kur randasi seserų namas, i
------------pats konsilmanas J. Gustaipublikai kun. Kazimieras sidarbavo, kad koncertas Mūsų blokas priklauso prie
Pirmos Komunijos klesos tis ir kongres. Schulte. SveiDANTISTA8
Bičkauskas, Šv. Pranciškau 3 pavyktų medžiaginiu atžvil “zone”, kurioje vadovauja pirmadieniais ir trečiadie-, kiname lietuvį konsilmaną.
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
giu. Jos gražios pastangos Eli Popovich, 3917 Hemlock niais 4:30 popiet, o šešta-Į
par. ilgametis klebonas.
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
nebuvo tuščios.
gatvės,
ir
prie
5-to
distrik

ir
Penktadieniais
dienį
9
vai.
ryto.
Choro koncertas buvo ba
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
Choras važiuoja j Rockfordą to, kuriame vadovauja adv.
'
Praeitą
šeštadienj
klebo

landžio 26 d. parapijos sa
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Po
gražaus
pasisekimo
sa
J.
Mosny.
nas
kun.
K.
Bičkauskas
ir
Pirmadieniais tik 2-4
lėj. Koncertas pradėta Ame
Altorių Puošimo dr-ja ren
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šventadieniais 11-12.
ir
Šeštadieniais
i kun. b. J. Naudžius laikė šv.
rikos himnu. Pirmiausiai la v0 Parapijoj, Sv. Pranciš
Susirinkime buvo sekan ka aukas altoriams papuoš
Valandos: 3 — H popiet,_____
Tel. CANaI 5969
bai gyvai suvaidinta juokin ! kaus Parapijos choras^ va
čios pasekmės rinkimo blo ti per 40 valandų atlaidus.
žiuoja
koncertuoti
į
Rock

ga komedija “Tai politika”.
ko kapitono: M. Oleska ga Pirmininkauja E. Grimalieford,
III.,
lietuvių
parapijon,
Kadangi mūsų mieste da
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
vo 12 balsų, J. Reisz — 4 nė. Sveikiname.
kur
klebonauja
darbštusis
bar eina didelė rinkimų kam
2158
VVest
Cermak
Road
Ofisas ir Rezidenoija:
balsus, S. Bobalik — 1 bal
O. D.
Ofiso tek CANaI 2345
panija, ta komedija labai ti kun. Kazimieras Juozaitis. są, J. Sufana — 1 balsą. Y2155 VVest Cermak Road
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
AKIS IŠTIRINEJA
ko. Publika iki sočiai prisi- Ten važiuoja visas choras, ra galimybė, kad vyresnieji Būkit Malonus
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
AKINIUS PRITAIKINA
Rea: 7004 So. Fairfield Avenae
juoke. Vaidino šie asmenys:. į vaidintojų grupė, kuri vai- nepatvirtins M. Olesko, ka
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
SAVO
AKIMS
!
Res. tel: HEMIock 8150
Phillip Gilbert. Connie Gu-idin3 P“‘ki» komediją "Tai
Tik viena pora akių visam gy
ANTRAS OFISAS
Ofise randasi kiti pataisymo
venimui.
Saugokite
jas,
leisdami
dangi jį gali paskirti svar
metodų
įrengimai
akims,
ku

Išegzaminuoti
jaa
moderniškiausia
2017
So. VVestern Avė.
zis, Stella Kasper, Frank. PoUUka”. Yra pakviesta ir
Tel. YARda 2246
besniam darbui. Tokiame at metodą, kuria regėjimo mokslas rioms akinių pagelba neužtenka.
Tel. CANaI 7171
gali suteikti.
Mikalauskas. Solo energin-1viešnia solistė Hlrrict Lu
sitikime, J. Reisz liktų blo
33 METAI I’ATYKIMO
VALANDOS:
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
gai savo stipriais balsais kas' darbžti Lietuvos Vyčių
pririnkime akinių, kurie pasalina
DANTISTAS
ko kapitonu.
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
vEą aklų įtempimų. . .
padainavo du ištikimi cho- choro nara ir veiksia ChiAntradienio ir ketvirtadienio
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel.................... VlRginia 1886
vakarais.
Šie susirinkimai atneš
ro nariai - S. Norkus ir G. i ca8oje' Chorui' suprantama,
arti 47th Street
vai:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
137
No.
Marion
Street
Mikalauskas.
> diriguos jo vedėjas L. Si- daug naudos. Ne tik išmok
Seredoj pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.
mutis Jr. Tasai koncertas sime apsaugos būdus, bet
Oak Park, Illinois
ORI O M ET KISTĄJ
Choras, tiesa, negausin
Telefonas:
HEMIock
5849
(Prie kampo Lake St.)
Rockforde įvyks sekmadie susipažinsime su mūsų kai 1801 So. Ashland Avenue
1853 VVest 35th Street
gas, bet puikiai balansuoti
Kampas
1
8-tos
nį, gegužės mėn. 10 dieną. mynais.
LIGONIUS PRIIMA:
Telephone: — EUCLID 906.
Telefonas: CANAL 0523, CHdcagr
balsai. Jis ir savo paviršu
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
—
REZIDENCIJA
—
Tenka patirti, kad rockforOFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius
1441 So. 5Oth Avė., Cicero, IU
tine išvaizda darė į susirin
Kaadlen 9:30 a. m. iki 8.30 p. m.
diečiai smarkiai prie šio Žinutės
Trečiad. lr šeštad. 9:30 a. m.
6757 So. VVestern Avė.
TeL: Cicero 7681
kusius malonaus įspūdžio.
Iki 7:00 p. m.
OFISO VALANDOS:
koncerto rengiasi ir laukia
40 vai. atlaidai prasideda
Mergaitės buvo pasipuošu
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 Ik] 8
daug svečių net ir nelietu
Nedėiilmia pagal sutarti.
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
per sumą sekmadienį, gegu AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
sios vienodomis (formals —
vių. Bus daug ir kariškių iš
Telefonas: HEMLOCK 0201.
žės 3 d. Per tas dienaą ro
išeiginėmis) suknelėmis, vy
Ofiso tel. VIRglnia 0086
Telefonas CANaI 4796
4729 So. Ashland Avė.
artimiausios
kariuomenės
Reaidencijos tel: BEVerly 8244
(2-tros luboe)
žančius
bus
kalbamas 3 vai.
rai tamsiais siūtais. Padai
stovyklos. Tikimasi gražios I
Tel MIDway 2880
Chicago, HI
popiet. Vakarais pamaldos
navo dvylika dainų įvairių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
programos, įvairios ir mar
6924 So. VVestern Avė.
bus 7:30. Šv. Mišios pirmąautorių. Programa buvo ge
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St.
Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gos publikos.
M. ž.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 9
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
rai suderinta. Padainuota
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS:
ir pagal autartį.
4157 Archer Avenue
Selunad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
ir pora amerikoniškų, pat

4712 So. Ashland Avė.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. SELMA SODEIKA,

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

DR. G. VEZELIS

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

DR. AL. RACKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL

OR. T. DUNDULIS

Civilinės apsaugos
programa

riotiškų, dabartiniams lai
kams pritaikintų dainų. Pro
grama užsibaigė galinguoju
Antradienio vakarą mūsų
Lietuvos himnu. Trumpą
kalbelę apie dainas pasakė susirinkimo kambaryje bu
choro dirigento — vargoni vo suorganizuota apsaugos
ninko tėvas “Draugo” red. programa blokui, kuriame
J

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina

Ree. 6958 So. Talman Ava
a t s a k o mingai ui Ree. Tel. GROvehOl 0611

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

Tel. OANal 6122

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. BIEŽIS

KRAUTUVUS

gydytojas ir chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas:

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
2201 VVest Cermak Rd.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus. Valandos; f—3 popiet ir 7—b v. v
REZIDENCIJA:
2423 West Marąuette Rd.

6631 S. CaHfomia Avė.

Calumet 4591

DR. STRIKOL’IS

DfiL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

PHYSICIAN AND SURGEON

YARDS

ADVOKATAS

OF

WHITNEY E. TARUTIS

Ambrosia & Nectar

ADVOKATAS

BEERS

Office teL HEMIock 4848

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

JOS F. BUDRIK

3241 So. Halsted St.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

Ofiso vai.: 1-3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais pagal sutartį.

akiniu*

prieinamą kainą.

DR. A. W. PRUSIS

Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.

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

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS. Nuo 1-raoa iki 8-toa
valandos vakare.
Telefonas CALomet 6877

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

IeL STAte 7572

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak
Nedėliomia pagal autartį.
Office teL YARda 4787
Namų teL PROipect 1980
Tel., YARdA 5921.
Rea.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiao veLt ano 1-3; nue 6:30-8:30

756 West 35th Street
Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22J.

Tel REPnbUc 7868

Tel. CANaI 0257
Bes. tel.: PROepect 6C59

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

DR. PETER J. BARTKUS

Sekmadieaiaia taipgi pagal autartį.
Rea. telefonaa SEEiey 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALDTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.

ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonaa PROspect 6737
Namu telefonas VTRginia 8421

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. Tei. LAFayette 0094
9 iki 9 vai. vakar*.

DR. EMILY V. KRUKAS

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel YARda 0994
Rez. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. rytu; 2-3 ir 7-8 ▼. vak.
Nedėliomia nuo 10 ik, 12 vaL dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524
Emergency — call MIDvvay 0001
Ken. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 West 63rd Street
Ofiao lr Res. Tel.: UAFayette 7020

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

DR. STANLEY NAIKELIS

4146 Archer Avenue

PHYSICIAN and SURGEON

Ofiso Tel. LAFayette 3210
3343 So. Halsted Street
Jeigu Neatsiliepia —
DANTISTAS
OFISO VALANDOS:
Šauk KEDzie 2868
Kasdien, Iakiriant Sekmadienius —
6558 So. VVestern Avc.
VALANDOS:
4 vai. popiet ir nuo 7 lkl
r uo 2 laiS:M*
OFISO VALANDOS:
vai. vakarais.
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8:30 vak.
fU*kmadtsiilal« pagal mlaite rimt
Kasdien nuo B:oo vai. ryto lkl 9:oo i Trečiadieniais nuo 2 in 4 popiet
vai. vak.: trečiadieniais nuo 1:00

ru ata Uti 11:11 rąt Blatu.

NedėUomJ* Pagal SualbarimG

SlLAlTltKIUG

Penktadienis, geg.

1,

D BA D GA *

1942

16 VASARIO MINĖJIMAS URUGVAJUJE

Detroito žinios Pulk. Matulevičių
Pagerbs motinas

jomis užsikrėtę mūsų tau
tiečiai, gal, pradės atsibus
ti ir susiprasti. Po ministro
Graužinio kalbos, griausmin
gais aplodismentais palydė
tas, sekė programa.

Urugvajaus lietuvių kata
likų organizacijos su didžiau
siu pasiruošimu šį metą 16
vasario paminėjo.
Sekmadienį, vasario 15 d.
Lietuvos nepriklausomybės
Atgavimo Dienos minėjimas
prasidėjo 10:30 ryto iškil
mingomis pamaldomis Cer
ros kapucinų bažnyčioje;
specialiai tai dienai gedu
lingai parėdytoje bažnyčioje
mūsų kolonijos kapelionas
kun. J. Kamandulis, dviem
kun. kapucinams asistuojant
iškilmingai atlaikė Mišias
šv. už sielas tų, kurie dėl
Lietuvos paaukojo savo gy
vybę. Taipgi kun. J. Kamandulis įspūdingai pasakė tai
dienai pritaikintą pamoks
lą.
Į pamaldas gausiai susi
rinko lietuvių; taipgi daly
vavo Liet. ministras Grau
žinis su žmona.
Tuojau po pamaldų para
pijos salėje įvyko ta proga
iškilmingas posėdis, kur mi
nistras Graužinis turiningo
je savo kalboje nušvietė da
bartinę Lietuvos padėtį ir
jos vargus.

Garsi Urugvajaus valsty
binio teatro SODRE baleto
mokytoja Paulė Jarmalavičiūtė žavėtinai paskambino
keletą muzikos veikalų; gra
žiai padainavo ir piano pa
skambino 9 metukų mergy
tė — Ortencija Bartuškaitytė; toliau sekė vaidinimas:
“Uošvė į namus, tylos ne
bus”, O. Štabinskui režisuo
jant. Vaidino šie asmenys:
Grigaitė, S. Petkevičaitė, A.
Klimas, Cislinskienė ir O.
Štabinskas.

Iš šio parengimo neuž
mirštamo įspūdžio išsineš
dami dalyviai 10:30 vakaro
išsiskirstė.

naciai pakorė neva
Moterų Sąjungos 54-ta kp.
iškilmingai minės Motinų už spekuliacija
Dieną gegužės 10 d. Ryte 8
vai. narės “in corpore” eis
prie šv. Komunijos.
Vakare 7 vai. šv. Jurgio
parapijos svetainėj bus lo
šimas “bunco” ir “pinochle”.
Taipgi bus graži programa,
kurią išpildys augusių ir
jaunamečių skyriaus dainos
meno mėgėjos.
Komisija nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti į šį va
karą ir užtikrina, kad visi
bus patenkinti. Komisijoj
darbuojasi: pirm. M. Kasevičienė, J. Medinienė, O. Pet
rauskienė ir O. Jacobs.

Paskutiniuoju laiku Lie
tuvoje išeinančiuose laik
raščiuose pradėta vesti kam
panija prieš spekuliaciją
maisto produktais. Iš patei
kiamų faktų matyti, kad ne
pakankamai gaudami pro
duktų pagal korteles, žmo
nės įvairiais būdais stengia
si prisipirkti maisto iš ša
lies. Laikraščiai spausdina
pavardes žmonių, kurie esą
nubausti už spekuliaciją.
Vokiečių teismai neva už
spekuliaciją pakorę pulk.
Matulevičių, taip pat suim
P. M. M. tas, neva už spekuliaciją,
Cezaris Petrauskas, liaudi
vajaus lietuviai veikėjai, ninkų veikėjas.
kad ir kultūriniai meninis
aktas tinkamai būtų paruoš
tas.
AŠ

Lietuvos spauda
naciu paikiuose

CLASSIF4ED

HELP UANTI D _ MOTERYS
“DRAUGO”

Lietuviška spauda vėl
kaip carų laikais

DARBŲ

Kauno laikraščiuose at
spausdintas vokiečių įstaigų
pranešimas, kuriuo grasina
ma bausmėmis tiems, kurie
leis įvairius leidinius be vo
kiečių generalinio komisa
riato leidimo. Pagal tą pra
nešimą, visi spausdiniai, jei
gu jie skiriami parduoti, ga
li būti leidžiami tik valsty
binės leidyklos. Kaip jau
anksčiau buvome rašę, šios
leidyklos priešakin pastaty
tas vokietis Eisentraut.

I

Pradedant ir baigiant po
sėdį sugiedota Lietuvos ir
Urugvajaus himnai.

3 vai. popiet, “Selecto”
salone įvyko kultūriniai me
ninis minėjimo aktas, žy
miausioms mūsų kolonijos
Kad šį metą čia su ypa
meninėms jėgoms dalyvau
tingu pasiruošimu 16 vasa
jant.
rio paminėta, tai galima sa
Minėjimą atidarius, kal
kyt dėka kun. J. Kamandubėjo Lietuvos ministras
lio rūpesčiu. Jis ne tik baž
Graužinis. Patriotinė minis
nytinį minėjimą iškilmingai
tro kalba didelio įspūdžio
suruošė (visi gėrėjosi, kad
publikai padarė. Pažymėti
kaip Urugvajuje gyvena, ne
na, kad žmonių perpildytam
matė dar tokių iškilmingų
salone matėsi nemažai ir to
lietuviškų pamaldų), bet ir
kių, kurie svetimos “globos”
radio stoty išgavo lietu
iš rytų Lietuvai troško, ku
viams valandą ir lietuvišką
rie lietuviškuose parengi
radio valandos programą
muose tik trukšmavimu pa
pats paruošė, kalbėtojus su
sižymėdavo. šiandie jie su
kvietė, plokšteles surado.
didžiausia rimtimi ministro
Taipgi kunigo sukviesta,
kalbos klausėsi. Tas roao,
kad ir tie, svetimomis idė sujudinta visi žymesni Urug
1

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MPTY the dirt bag of your
vacuum cleaner after every
deaning job. This will keep the
cleaner at peak efficiency, prolong
its life, and reduce repair bills.

E

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su
tavo priešais sėbrauja.

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

MERGINOS. PATYRUSIOS MARKERS. SHIPPERS lr ASSEMBLERS
dirbti "dry cleanlng” įstaigoje.
SCHI'MANN A CO.
3960 Cottage Grove Avernie

1949 No. Cicero Ave.
TOOL * DIE MAKERS
Žymaus gabumo, dirbti naktimis.

OPERATERKOS — patyrusios prie
"Union Special ir Wileox & Gibbs
off-the arm” mašinų.
F.CKERLING BROS.
1219 W. Van Burėm. (5th floor)

BIRT.MAN ELECTRIC CO.
414(1 Ftillerton.

Kaip negalima kalti gele 
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be
tikėjimo.

TOOL A DIE MAKER
Vienas, kuris moka išp'anuoti nau
jus "(lies”.
Išalkinąs ar nuolatinis
darbas. Atsišaukite
TELEFONU — YARDS 2102

REAL ESTATE ANT
PARDAVIMO

HAND SCREW MACHINE OPERA
TORIAI — patyrę.
I’ROTECTOSEAL CO.
1920 So. WeM<-ni Ave.
REIKALINGI — CABINET MAK
ERS ir MACHINE HANDS dirbti
prie mažų medinių kabinetų.
IMPERIAL METHODS
750 S. Clrele Ave., I'orcst Park, IU.
(Paimkite Garfield ‘‘L” iki Hannah
Avenue stoties.)

COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
AI>VAN( K AI.l MINI M ('ARTINOS CORP.
2713 West 36th PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 29, 194 2. Po gedulingų
pamaldų Gimimo švenč. Panelės par. bažnyčioje, tapo palai
dotas bai. 1 d., šv. Kazimiero kapinėse.

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių piūklų. tai mūsų specialy, bS. Rašykite dėl “Free Catalogue”
’ kainavlmo sąrašo.

Šiuomi reiškiame nuoširdžią padėką kun. Petrauskui, kun.
Zakarauskui, kun. Juškevičiui už atlaikytas gedulingas pa
maldas bažnyčioje. Kun. Petrauskui už dalyvavimą koplyčio
je ir kapinėse. Dėkojame už atsilankymą j šermenis ir su
teiktą užuojautą kun. A. Baltučiui, kun. Petrauskui, kun. J.
Dambrauskui, M.I.C., kun. Cinikui, M I.C., Šv. KazimJero
Seserims, Šv. Pranciškaus Seserims, visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems.

Prisiųskite piūklus paštu "parcel
post.”
28 NO. LOOMIS STREET
TEK MONroe 1397

*

1712 Rnble Street Vienas di
delis fletas Ir 2 maži fletai su
bath rūmais, naujai remontuoti.
Kaina tiktai $1,600.00.

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

. 1443 VVest 18th Street
Tel. CANal 0806
PARSIDUODA 2 FLETŲ, po 6 kam
barius, MŪRINIS NAMAS.
Karšto
vandens šiluma. Garadžius dėl dve
jų karų. Prieinama kaina. Atsišau
kite po sekančiu adresu:

6636

SO. TALMAN AVENUE

NAMAS PARSIDUODA — 2649 W.
4 3rd St. Medinis namas — Storas
ir 4 gyvenimui kambariai, attikas,
apdengti porėtai ir 2 karams gara
džius pastatytas ant cementinio pa
mato. $300 ar daugiau tik reikia
įnešti. Išmainomas ant kito namo
ar perkant galima išmokėti leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

FRANK JANATA A- CO.
4257 W. Cermak Rd.
Tel.: lauvndale 4949.

Teaturing a Program ei

Dėkojarcje grabnešiams ir visiems dalyvavusiems laidotu
vėse ir lydėjusiems į kapines.

SPECIALIS BARGENAS! —
1734 So. Deaplainr* St. 4 ma
ži fletal su toiletais, naujai re
montuoti. Parsiduoda už mažą
įiųokSjimą.

FRANK J. PETRU

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS

(Gyv. 6324 So. Wcstem Ave.)

*

Komisas mokamas brokeriams.
Atsikreipkite prie —

PATARNAVIMAI

RAPOLO ANDRELIUNO

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Reiškiame nuoširdžią padėką laidotuvių direktoriui Antanui
Petkui už taip tvarkingą laidotuvių surengimą.

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

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION

Vieno mėnesio sukaktuvių proga bus atlaikytos Šv. Mi
šios Gimimo švenč. Panelės par. bažnyčioje, geg. 2 d., 8 vai.
ryt/e. Giminės, draugai, ir pažįstami kviečiami dalyvauti ir
pasimelsti

WHIP

<Tw af tha Stalk

1IH

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

O tau mano mylimas vyre ir brangus tėveli lai Gailestin
gas Dievas suteikia amžiną ramybę.

Kantrybė yra vilties me
Tegul mano galvą puošia
nas.
Voveng
ne kepurė, o smegenys.
Nesidžiaug radęs, nede
Moteris ir vyras apsvai
juok
pametęs.
Viskas prapuolė — kodėl
gina jauną ir seną.
man ašaros liko?
Skurdas yra revoliucijų ir

Nuliūdę moteris Elzbieta ir duktė Angelą, 5648 S. Justine st.

PILIETYBĖS PAMOKOS
TEIKIAMOS VELTUI

A. Mickevičius nusižengimų motina.

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

Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

TEL. YARDS 1001

Kur kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.

4631 SO. ASHLAND AVE.

LAUNDRY HELP
Patyrusios prie visokių skalbykloje
darbų. Gera užmokestis, pastovūs
darbai. Atsišaukite prie
GREAT western laundry
2125 Wcst Madlsnn Street

Tool and die makers

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, Motinai M. Juozapai ir
Šv. Kazimiero Seselėms, giminaitei Seselei M. Inąeldai. Bri
ghton Park šv. Kazimiero Seselėms, Vyčių 36 kp., šv. Tere
sės Dr-jai, Marijonų Bendradarbių 5 skyr. ir visiems Šv.
Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams.
You'll save many dimes through
handling your electrical eąuipment vith care.
Invest those
dimes in u. s. savings stamps—
for the sake of democracy!

3021 NO. PULASRI ROAD

Patyrę prie "Progressive dies”. ‘Par
itai! naktimis. Turi būti A-l vyrai.
Kitoki lai neatsiAaukia.

T&nnyWise

f

TERKOS siūti skalbiamus drabužius.
Nuolatinis darbas per ištisus metus.
Kreipkitės ) —

HEI.P WANTED — VYRAI

PADĖKONĖ

"In tvar timessave dimes”

OPE.R AT E RK O S
SINGLE NEEDI.E. PINK ERS, BUT
TON ir BUTTON HOLE OPERA

SKYRIUS

•‘DRAUGAS" HFLP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488-9489

Lietuvių radio valanda

16 vasario minėjimo pro
ga įvyko radio valanda pir
madienį, vasario 16 d., per
radio Orental CX12 stotį.
Buvo transliuota kun. J. Kąmandulio ir Olimpo štabinsko kalbos, taipgi ministro
Graužinio raštu prisiųstą
kalbą perskaitė V. Cislinskas. Prieš kalbas ir po trans
liuota Lietuvos himnas ir
plokštelių lietuviškos dai
nos.

ADS

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

VISOSE MIESTO DALYSE

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

SI firma virš 50 m. ton pačloe
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials

Erected

Everyvvhere.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth California Avenne

Tel. LAFayette 3572

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

JOHN W. PACHANKIS

I. J. ZOLP
1646 We*t 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

1410 Sonth 50th Avenne

42-44 East 108fh Street
Tel. PULlman 1270

4535 W. YVashington Blvd
Tel. ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPubllc 4298

3354 Sonth Halated Ttreet

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

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehilI 0142

P. J. RIDIKAS

■

3307 Litnanica Avenne
Tel. YARd» 4908

ANTHONY B. PETKUS

REZIDENCIJA:

-

ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. CANal 2515

MODERNI Išvidinė PARODA

---------

Tel. PULlman 9661

2314 We*t 23rd Place

Member of the Lithuanian (Chamber of Commeroe.

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

10821 Sonth Michigan Avenne

•

LACHAVVICZ IR SUNAI
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

LEONARD F. BUKAUSKAS

Skyrių*: 710 We«t 18th Street
Viai

telefonai:

YARda

1419

MAŽEIKA

ir

EVANAUSKAS

3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

DRAUGAS
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN D.ULY FRIEND
1134 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Arrierikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams,
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo niložiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

MELDŽIA MĖS

UŽ

TAIKA

- Taika, kurios mes trokštame ir už kurių
mes turime melstis su užsidegimu yra tvirta
ir pastovi, pagrįsta teisingumu ir meile ■

si

v va

ivl

Penktadienis,

geg.

1,

1942

----

-

krikščioniška taika.

Šiuos žodžius pasakė Šventasis Tėvas Pijus XII, kai
kreipėsi į viso pasaulio žmones melstis už taiką.
Jo Šventenyoė prašo tikinčiųjų žmonių, kad ir šį ge
gužės mėnesį, kaip ir keleriais praėjusiais metais, su
intensyvintų savo maldas už tai, ko visa žmonija trokš
ta — už taiką.
Būdami ištikimi savo kraštui ir padėdami jam siek
ti laimėjimo, kreipsimės per Mariją į Aukščiausiąjį,
kad tasai laimėjimas būtų visuotinas, kad jis atneštų
teisingą, pastovią, krikščionišką taiką viso pasaulio
tautoms ir žmonėms.

Neužmirškime kareivių
National Catholic Community Service pataria neuž
miršti kareivių Tėvai, žmonos ar šiaip artimieji turi
kreipti į tai savo dėmesį. NCCS pastebi; 1) Kareivių
gyvenime stovyklose laiškai yra dideliu dalyku. Pasiųs
kitę jam du ar bent vieną laišką savaitėje. 2) Pasiųs
kite kareiviui bent retkarčiais nosinėlių, kojinių. 3)
Kareiviai laukia ir saldainių. 4) Tikrai maloni savai
tinė dovana — ryšulėlis su tabaku, razor hiades etc.
Bet mes čia ir nuo savęs šį tą turime pasakyti.
Virš minėti dalykai mums gali atrodyti menkniekis,
bet kareivių gyvenime yra didelis dalykas. Be to, rei
kia neužmiršti, kad iš jūsų namų išėjęs kareivis nori
žinoti ne tik apie saviškius, bet ir apie kitus, apie visą
veiklą, kuri sukosi aplink jo namus, kuriuose jisai gy
veno savo šeimos židiny. Dėl to ne iš vieno kareivio
esame gavę prašymą prisiųsti jiems “Draugą”, kuris
kariuomenėj pasidaro jiems tikru draugu, nes jis turi
progos sekti lietuvių gyvenimą. Dėl to nesigailėkite už
prenumeruoti jiems lietuvišką, katalikišką dienraštį.

. X. ajJ . ,.vl
Prancūzijos katalikų jaunimas
Gaunami pranešimai, kad nacių užimtosios Prancū
zijos dalies katalikai yra labai persekiojami. Ypač daug
kenčia katalikų jaunimas.
Neseniai į Kanadą sugrįžo jaunas prancūzas — ka
nadietis kunigas Rodolphe Paąuin, kurs Prancūzijoj
gyveno aštuonis metus. Montrealio laikrašty *L.a Presse’
jisai pareiškė: “Aš esu labai susirūpinęs Prancūzijos
jaunimu. Didžiausia nelaimė, kad jaunimas ten negali
išvengti nacių propagandos. Nacių paskirti propagan
distai visas galimas pastangas deda, kad atitraukti
jaunimą nuo Bažnyčios ir juos verčia nacių ‘religijon’.”
Kun. Paąuin pasakoja, kad prancūzai katalikai nepa
siduoda. Katalikų vadai, kiek tik sąlygos leidžia, savo
gyvybę statydami į pavojų, kovoja su nacių piktais
siekimais. Toje kovoje ypač pasižymi kardinolas Gerlier, Lyono arkivyskupas.
Naciai visur kovoja prieš krikščionybę ir visur savo
pagonišką “tikėjimą” perša. Dėl to dabartinis karas
ir yra ne tik prieš vokiškąjį militarizmą ir imperializ
mą, bet ir prieš naciškąjį pagonizmą, siekiantį sugriau
ti krikščionybę, jos kultūrą ir civilizaciją.

Kalbant apie seneliu prieglaudą
Ne nuo šiandien ir ne nuo vakar eina kalbos apie
lietuviams seneliams prieglaudą, bet maždaug nuo 1912
- 1913 metų.
,
.. <W|
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Planavom prieglaudą — pastatėm ligoninę. Bet nesigailim. Toji įstaiga naudinga ir reikalinga ir, be to,
ji davė stiprų pagrindą lietuvaičių kongregacijai įsi
gyti ir kitą tikrai šaunią ligoninę. Ji patiesė stipresnį
pagrindą ir senelių prieglaudai.
Mes nesame tiek turtingi ir tiek gausingi, kad viską
vienu kartu įsisteigti, pasistatyti. Bažnyčių, mokyklų
pastatymas ir jų išlaikymas juk tai nebuvo menkas
mūsų, lietuvių katalikų, uždavinys. Jis pareikalavo
darbo, aukų ir pasišventimo. Nesigailim dirbę ir au
koję, nes šiandien patys turime kuo džiaugtis, turi
kuo didžiuotis ir mūsų vaikai.
Bet, nežiūrint kiek nesirūpinome visais kitais reika
lais, Chicagoje buvo mūsų tautiečių grupė, kuri nuo
lat kalė mums į galvą, kad statyti senelių prieglaudą
yra būtiniausias reikalas.
Toji didžioji “užsispyrėlė” — tai Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjunga, kuri mūsų visuomenei tol nedavė ra
mybės, kol nepadaryta pirmieji žingsniai, vedantieji
prie prieglaudos steigimo.
Ji laimėjo. Ir mes tuo jos laimėjimu džiaugiamės.
Ar mūsų maloniems skaitytojams yra žinoma, kad
senelių prieglauda jau veikia. Labdarių ūky arba Šven
tosios šeimos viloj jau keliolika lietuvių senelių turi
sani prieglaudą. Šios dienos numeryje pastebėsite žine
lę, kad busimąjį sekmadienį bua šventinamas naujai
pertaisytas ir truputį padidintas namelis, kuriame bus
galima daugiau senelių apgyvendinti.* Tai prieglaudos
užuomazga.
,
Be to, visuomenei juk jau yra žinoma, kad prieg
laudai yra pastatyti dideli, gražūs rūmai, tik dar ne vi
sai užbaigti ir neįrengti. Labdarių Sąjunga pritrūko

Todėl ji per šį gegužės mėnesį ves intensyvesnį va
jų, rinkliavą, prašydama, kad kiekvienas lietuvis skir
tų savo dalį šiam svarbiam tikslui — senelių prieglau
dos didiesiems namams baigti. Mūsų skaitytojams, be
rods. aiškinti nereikia, kaip svarbus yra šis reikalas.
Jie žino. Bet mes prašome skaitytojų ateiti labdariams
į talką štai kokiu būdu; kalbėti apie lietuvių senelių
prieglaudą visiems savo kaimynams, pažįstamiems ir
visiems, su kuriais susitinkame. Paprašykime jų būti
duosniais prieglaudai. Paprašykime paramos ir kita
taučių.
Dabar apie prieglaudą smagiau kalbėti, nes tos kal
bos jau ne be tuščias dalykas. Jos virto realybe. Lie
tuviu senelių jrieglaudą jau turime.
M .

Bendri darbai
Vakar mūsų dienraštyje buvo paskelbta Amerikos
Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto rezoliucija, ku
ria užgiriama Lietuvos piliečių įsteigtoji Lietuvių Tau
tinė Taryba. Pažadama, taip pat, moralinė ir materia
linė parama.
Gerai, kad mūsiškė taryba — ALT tokį žygį padarė.
Su tuo jos žygiu sutiks milžiniška Amerikos lietuvių
visuomenės dauguma, kuri jau turėjo progos susipa
žinti su Lietuvių Tautinės Tarybos veikimo- tikslais.
Tie tikslai — atstatyti laisvą, demokratišką ir nepri
klausomą Lietuvą.
j
Ir kadangi, šis reikalas yra brangus visiems sąmo
ningiems lietuviams, dėl to visi vienu frontu turime jo
siekti. Turi būti kuo artimiausias bendradarbiavimas
tarp visų lietuvių grupių, stovinčių už nepriklausomą
Lietuvą, tarp Lietuvos vyriausybės likučių, Amerikos
lietuvių, sudarančių ALT, ir tarp Lietuvių Tautinės
Tarybos. Vieningai ir bendrai dirbant mūsų darbas,
vedantis į atstatymą Lietuvos nepriklausomybės bus
našus ir pasekmingas.

R|I»J
(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 1 d.)
Demonstracijos Švedijoj...

Švedijoj prieš valdiškos de
monstracijos plečiasi. Bijo
ma, kad jos nevirstų į revo
liuciją. Prieš demonstrantus
panaudojama kariuomenė.
•
Prancūzų spauda apie Lie

tuvą... Šveicarijos laikraštis
“Gazette de Lausanne” įdė
jo straipsnį apie Lietuvą ir
karą. Padaroma lietuvių
tautos istorijos apžvalga ir
pastebima: “Kokias gyveni
mo sąlygas Lietuvai rengia
rytojaus diplomatai? Jei
klaustumėte tautinių jos
geismų, tai ta šalis po karo
džiaugtųsi visuotine neprigulmybe, pasiliuosavusi iš
po lenkų, rusų ir vokiečių
prieglobsčių.... Visi, kuriems
rūpi prislėgtųjų tautų lais
vė, ypatingai smarkios lie
tuvių tautos paliuosavimas
iš vokiečių, akyvai skaitys
dr. Viskanto veikalą.”

Po svietų pasidairius

ir užmokėjau už visą medį,
kas buvo ant asiliuko”.

Šiandie tiesiu savo delną
Viktorui Balandai, kuris no
ri ant jo padėti savo apsa
kymą apie vieną žemaitį kukutį ir labai mandrų Kau
no barberį. Taigi, prašau.

Žemaitis mėgino išvoduoti balną, bet nepavyko. Ta
da nuėjo pas policistą, ku
riam išpasakojo įvykį.. Policista® galvą pakraipė ir pa
aiškino, kad nieko negalįs
žemaičiui padėti.

ŽEMAITIS IK BARBERYS

Truputį užpykęs žemaitis
Vienas barberys, Kaune nuėjo pas valstybės ginėją.
buvo aukštai išsilavinęs sa Išpasakojo savo nelaimę, bet
vo amate. Jis taip žinojo ir čia nerado pritarimo.
savo amatą, kad užrištomis
Bet žemaičio būdas kietas,
akimis nukirpdavo plaukus kaip sako Anastazas Valan
ir nuskusdavo barzdą be čius iš Ciceros miesto: jis
įpiovimo.
pigiai nepasiduos. Per gana
Toks išsilavinimas amate didelį vargą, susirado teisė
jį išgarsino ne vien Kaune, ją. Bet ir teisėjas jam įro
bet ir provincijoj. Jis tiek dinėjo, kad teisių atžvilgiu
turėjo darbo, kad papras jis nėra barberio apgautas,
tiems piliečiams retai kada nes pats sutiko parduoti vi
patarnaudavo: specializavo sas malkas, kurios buvo ant
asiliuko. Dėlto teisių atžvil
si tik ant aukštųjų valdinin
giu jam nėra pagelbos.
kų.
Žemaitis vis tik nenurimo:
Sykį į Kauną atvyko vienas
•
jis pasiekė net jo magnifižemaitis, vedinąs
asiliuką,
Rockdale, IU..... Vyčių 64
ant kurio buvo ryšulys mal kacijos teisingumo ministe
kp. surengė gražų vakarė
kų. Žemaitis, nepažindamas rio kanceleriją. Bet ir čia
lį. Programą tvarkė ir jai
barberio, užėjo pas jį ir pa taip pat negavo pritarimo.
vadovavo vargonininkas Juo
Pasidrąsinęs žemaitis var
siūlė pirkti malkas kurui.
zas Brazaitis.
gais negalais dasigavo pas
ė
Barberys sutarė už tam prezidentą ir jam išpasako
Buvo areštuotas Leninas... tikrą kainą nupirkti visas jo kaip atsitiko.
Petrogrado socialistų susi žemaičio malkas, kokios tik
(Bus daugiau)
rinkime kalbėjo vokiečių vy buvo ant asiliuko. Pinigai
riausybės agentas Leninas. sumokėta ir žemaitis sunešė
Skaičiau vienoj bedievių
Į susirinkimą įsiveržė žmo į sandelį malkas. Bet bar
nių minia ir jį išardė. Leni berys sako: “aš tau užmo gazietoj, kad Amerika da
bar kariauja su kūnu ir dū
ną policija suėmė už bet kėjau už visas malkas, tų
X JBl
varkės kėlimą, bet veikiai man neatiduodi visų, kurios šia.
randasi
ant
asiliuko?
”
Visų yra priprasta sakyti,
paleido, nes nenorėta jo ša
lininkams apšaukti Leniną
Žemaitis nustebęs aiški kad Amerika kariauja. Ale,
“kankiniu”. Petrograde vie nosi, bet barberys priėjo ištikrųjų, kariauja jos sū
šai tvirtinama, kad Leninas prie asiliuko ir nuėmė nuo nūs, dukterys, piliečiai, va
yra vokiečių vyriausybės pa jo balną rodydamas, kad ir dinas žmnės. Dūšią turi tik
pirktas, kad kelti suirutės jame taip pat randasi me tai žmogus, dėl to išeitų to
laisvoje šalyje ir daryti ne džio: “Aš sutikau nupirkti kie figeriai: kadangi dauge
smagumus
demokratiškai
lis sakosi neturi dūšios, dėl
Rusijos vyriausybei. Leni kasdien sako kalbas susi to jie kariauja tiktai kūnu,
nas, kaip koks milionierius, rinkusiems socialistams.-Le o kurie turi dūšią, tie ka
apsigyveno šokikės Krze- ninas varosi prie to, kad Ru riauja ir kūnu ir dūšia. Va
sinskos, buvusiojo rusų ca sija kuo greičiausiai pada dinasi, net kare tikintieji
ro numylėtinės, rūmuose. rytų atskirą taiką su Vokie dvigubai daugiau už bedie
Nno rūmų balkono Leninas tija.
vius atlieka.

HEROJAI SUMINĖTI PREZID ENTO ROOSEVELTO KALBOJE

"Tremtinio pergyvenimai"
K. Baras parašė ir išleido savo kelionės įspūdžius.
Knygą pavadino labai tinkama turiniui antrašte “Trem
tinio pergyvenimai”. Ją puošia gražus, reikšmingas J.
Pilipauako kūrybos viršelis. Skaitytojas, pradėjęs šią
knygą skaityti, nenorės nuo jos pasitraukti, kol neperskaitys visus 80 puslapių. Jo mintys ir vaizduotė
bus nukelta į Lietuvos žalius miškus, laukus ir mies
tus ir bus vedamas tūkstančiais mylių per Europos
įvairius kraštas, Pietų Ameriką, plačiuosius vandeny
nus į Dėdės Šamo žemę.
Knyga švariai išleista. Patogus formatas. Gera po
piera. Parašyta tikrai vaizdžiai, gryna lietuvių kalba.
Kaina 50 centų vienas egzempliorius.
“Amerika” rašo:

“Naeiams baisiai nesiseka vilioti Lietuvos žmones.
Pusę metų jie kvietė Lietuvos jaunimą stoti savano
riais į vokiečių darbo batalijonos. Ir per pusę metų
jie susilaukė vos 421 jaunuolio. Vargu ar ir šio skai
čiaus bent vienas buvo savanoris pilna ta žodžio
prasme.
Ir kodėl lietuviai talkininkaus naciams? Ar todėl,
kad šie vykdo Lietuvoje baudžiavą? Ar todėl, kad
jie plėšia klėtis, jaujas ir grįčias? Ar todėl, kad vis
ką turi paglemžę?”

Dr. Corydon M. Wassel,
60 m., laivyno gydytojas,
kuris išgelbėjo 12 sunkiai
sužeistų kareivių iš lavos
salos. Jis buvo paminėtas
per prez. Roosevelto kalbą,
kaipo laivyno kryžiaus lai
mėtojas. Gydytojo motina,
86 m., džiaugiasi, kad jos
sūnus galėjo išgelbėti sužeis-

Kapit. Hevvitt T Wbeless buvo tuo laiku Fresno, Cal.,
su savo žmona Rammonda ir dukterimi Rammonda Jean,
kada prezidentas Rooseveltas savo kalboje per radiją jį
paminėjo. Jis yra bombanešio kapitonas, kuris paspruko
nuo 18 japonų orlaivių, vienuolika nušaudamas, Filipinuo

tuoilui.

se,

Acmn

tel«phru«>

Penktadienis
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1

1 n'

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)

2200 Dedelienė, Elena (Juozas), 40,
housewife,
res.
Kaunas.
2201 Dedeiytė, Aelė (Antanas), 18, student.
2202 Dedeiytė, Elena (Antanas), 16, student.
2203 Dedeiytė, Irena (Antanas), 14.
2204 Dedeie, Anredas (Antanas), 13.
2205 Dėdinas, Valentinas (Jonas), 38, teacher, res.
Pilviškiai.
2206 Degėsis, J ilius (Antanas), 33, farmer, res. Kalviškia, Adutiškis.
2207 Degutis, Juozas (Vincas), 65, farmer, re3. Žariškiai
Kazlai
2208 Degutis, Jonas (Juozas), 26, farmer, res. Žariškiaai.
2200 Degutis, Juozas (Juozas), 22, res. Žariškiai.
2210 Degutytė, Domicėlė (Juozas), 17.
2211 Degutyte, Ona (Juozas), 16.
2212 Degutis, ignas (Pranas), 56, business man, res.
Vištytis.
2213 Degutienė Vizbaraitė, Koste (Juozas), 26, seams
tress, įes. Iviarjjainpolė.
2214 Degutis, Augutis (Kazys), 6.
2215 Deimantavičius, Bronius, 33, policeman, res. A.

I ’anemunė.

draugas
VISI TURI AUKOTIS

5
netikslus ir neteisingas.
Man rūpi kelti meno kulKadangi pastaruoju laiku nėra teisybė esą aš atsto- turą lietuvių tautoje ir ją
gavau eilę laiškų nuo įvai vauju tik vieną grupę, nes atstovauti tarptautinėj plotrių lietuvių, kurie išmėtinė- aš reprezentuoju savo tarp- niėj, tad kiekvienas lietuvis,
ja man, kad aš susirišau eu tautiniais koncertais kaip kuriam ta kultūra rūpi, gali
viena politine lietuvių gru pianistas ir kompozitorius Į be baimės ja naudotis ir ją
pe ir klausia manęs koks visą lietuvių tautą, be skir- j priimti kaip savo. O į už
mano politinis nusistatymas, tumo politinių pažiūrų jos klaus.mus koks mano poliir kadangi anksč au pana narių ir iš viso aš nieko tinis nusistatymas, trumpai
..._..buvo man! ubendro
j
i * i _neturiu
* - I atsakau: politika neužsiimišus priekaištai
su politika

VYTAUTO BACEVIČIAUS VIESAS PAREIŠKIMAS

,

i. .

daromi žymioj dalyje lietu-,
vių semtos. bei rarieUant
su lietuviais tiemogin ai, tad
ai pareiškiu vieieme. kad
visai nesu susirišę, su nei
viena pektine grupe ir visai

......

,

ir ja neuzsmmneju. bet darbuojuos vieutik meno srityje. Todėl boikotavimas mano meninės veiklos »koncer-,
tų ir paska,tų) taip mąstan.,
čių apie mane žmonių yra

2333 Domeika, Vladas (Mykolas), 15, student.
2334 Domiseviė, jonas (Juozas), born 1964, dfiver,
Vilnius.
2335 Dovica-is Vaclovas
(Ignas), 47,
employee,

nėju ir nenoriu jos žinoti.

įr
.f
uj turf
užtekti. Ras
įdomavoai 8traipJniaia apie
mane Amerjkos spaūdoje
maž yi3UOBe žyme3aiuMe A.
merillM miestuw
sitikinti, kad visuomet bu

res. vau pažymėtas kaip lietuvis.
V. Bacevičius
res.

Kėdainiai.

2336 DofiCKieaiė, Margarita (Juozas), 41, midwife.
2337 Doriems, Vytautas (Vaclovas}, 19, student.
2338 Dorrckaitė, Rita (Vaclovas), 10 yrs. old.
2336 Dorrrienė, ieva (Jonas), housewiier res. Žerniškiai,

TO NEUŽTENKA
BACEVIČIAU?

Jurbarkas.
2216 Dainaravič, Veronika (Adolfas), 33, housewife, res.
Pianistas Vytautas Bace
,2340 Dovydaitis, Pijus
(Matas), 42, technician, res.
N. Vilnia.
Kaunas.
vičius, spiriamas reikalo>,
2217 Deksnys, Stasys (Pranas), 80, farmer, re3. Buteniš
Cbrauni" Acme teiepboto)
2441
Dovyctania,
Pranas,
40,
stoker,
res.
Kaunas.
viešai spaudoje pareiškė,
kis Juodupė.
Visi Jungt. Amerikos Valstybių žmonės pajus dėl vai-' 2342 Dovydaitienė, Jadvyga (Jonas), 23, worker
2218 Deksnys, nazys (Stasys), 30, farmer, res. Buteniškis
kad jis nėra susirišęs "sa
džios planų sustabdyti infliaciją ir nustatyti kainas, pa 2343 Dovydaitytė, Birutė (Pranas), 4 yrs. old
2219 Deksnienė, Liucija, 26, teacher, re3. Buteniškis.
reiškė prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas į tautą, ir 2344 Dovydaitis, Pranas (Motiejus), born 1886, professor, nei viena politine grupe, po
2220 Deksnytė (Kazys).
res. Kaunas.
litika neužsiimu ir nenoriu
2221 Demginys, Kazys (Kazys),
43,
res.
Josaičiai toliau pabrėžė savo kalboje, kad visi turi aukotis, kad
2345' Dovydaitienė, Marcelė (Vincas), 54, housewife.
jos žinoti. Esu lietuvis ir
2346 Dovydaitis, Jonas (Pranas), born 1914, employee.
2222 Demikis, Jonas (Simas), born 1910, res. MaliejiškėsĮ P”eaas būtų nugalėtas
2347 Dovydaitis, Vytas (Pranas), born 1929, employee. muzikas ir tai turi jums užJankai.
Dovydaitytė, Laimutė(
(Pranas),
born
1925, tekti.”
2223 Demskis, Jonas (Vladas), 24, officer, res. Mikšėnai i 227£ Dismantienė, Valentina (Stasys), 25, employee, 2348 student.
Keista, kad suaugęs inte
Valo vai.
res. Tauragė.
2349
Doviaavičiutė,
Mikalina
(Juozas),
24,
dealer,
res.
2224 Demskienė, Irena, 27, farmer, Vilniu3.
2279 Dinsmonas, Jonas (Martynas), 44, ‘ farmer, ers.
ligentas savo pareiškime no
Kaunas.
2225 Dembkaitė, Hanka, 6 years old.
Drobunai, N. Radvyliškis.
2356 Dovnias-Zapolskis, Česlovas, born 1839, farmer, res. ri prisimesti naiviu iki vai
2226 Demskaitė, Barbora, 4 years old.
2280 Dinsmonienė-Ladygaitė, Marija, farmer.
Vilnius.
kiškumo, tuo tarpu, kai jo
2227 Denda, Mikas (Juozas), 21, farmer, res. Ragaučizna 2£81 Dismonas, Jonas (Jonas), 9 yrs. old.
veiksmai visai ką kitą rodo.
Švenčionys.
2282 Dūda, Antanas ,Jeronimas,, boro 1910, army offi-,
j
cer, res. Vilnius.
2228 Deni -šis, Varistas (Adomas), 35, employee, re3.
Kiekvienas bemokslis, bet
res. Vilnius.
Raseiniai.
2284 Di^nčienė-Ditevtčiu^^^MikaHna'8'
J 2353 Dovnaravičius, Kazys (Kazys,, 27, worker, res. sveikai gaivaus žmogus, ne
2229 Deputatas, Vladimiras (Mykolas), 47, policeman,
Vilnius.
sutiks su tokia profesoriaus
res. Vilnius.
teacher, res. Pernovėja.
2354
Dovtortas,
Balys
(Mykolas)
,
30,
worker,
res.
Kaunas
tai v Ra.ee vi
2230 Deputatienė, Apolonija (Jonas), 44.
2285 Dirginčius, Vytautas-Augustinas (Vincas), 11 y į 2355 Doždžė, Edvardas (Petras), 19, machinist, res. losrika
t
s
P
iai v;
2231 Deputatas, Adomas (Vladimiras), 18.
old.
I
Vilnius.
C1US nesupranta, kad tuo
2286 Dirginčius, Juozas (Vincas), 9 yrs. old.
2232 Deputaitė, Ona (Vladimiras), 16.
2356 Drabatienė, Marija (Mykolas), 50, farmer, Korsa- metu, kuomet jo motina Lie
2287 Dirginčiutė, Regina, (Vincas), 7 yrs. old.
2233 Deputataitė, Kristina (Vladimiras), 15.
kai, Žasliai.
tuva tapo perblokšta Mask
2234 Devenčius, Vincas (Mykolas), born 1894, employee, 2288 Dirginčius, Aloyzas (Vincas), 5 yrs. old.
;
2357
Dragys, Vincas, born 1892, employee, res. Vilnius.
2289 Dirmeitis, Antanas, 30, employee, Kretinga.
res. Juodupenai Žalioji.
2358 Dragienė, Marija, born 1897.
i vos, jis, jos sūnus išsiėmė
2235 Dervenis, Kazys (Kristupas), born 1913, farmer, 2290 Diržienė Ramanauskaitė, Stefa (BenediKtas), h
2359 Dragūnas, Aleksandras (Kristupas), 36, teacher, raudoną pasą, reiškia spio1908, housewife Antakriemis, Obeliai.
res. Daugėliškis.
res. Gudakiemis, Onuškis.
vė savo retežiais surakintai
2236 Deroinis, Stasys, (Matas), 40, fore it ranger, re3. 2291 Diržys, Ričardas-Vilius (Antanas), 14 yrs. old.
!
2360
Dragunienė-Zuzevičiutė,
Genė,
26,
bousewife.
motinai į veidą ir atsidavė
2292 Diržys, Algimantas (Antanas), 9 yrs. old.
Mažulionis, Daugėliškis.
2361 Dragūnas, Gintautas (Aleksandras), 6 yrs. old.
2237 Dešukas, Alfonsas (Benediktas), boru 1910, farmer, '2293 Diržys, Vytautas Aloyzas (Antanas), 11 yrs. old
2362 Dragūnaitė, Laimutė (Aleksandras), 6 months old. užpuoliko globai (nuėjo su
2294 Dilys, Antanas), 30, res. Mažeikiai.
res. Koveltiškis, Aidutiškis.
2363 Dragumenė, Regina, born 1892, farmer, res. Kurmo- užgrobiku pusbonkį išgerti.
2238 Deveilta, (Antanas), 25, army officer, re3. Kareivis- ,2295 Dilienė, Amelija, housevvife.
niai, Linkuva.
229C Dilytė, Antanas) 4 months old.
kiai, Krekenava.
2239 Dikavičiutė, Kristina, 21, farmer, res. šuvart.uva, 2297 Dymeekienė, Marija (Vladas), 62, farmer, res. Pi 2364 Dįj^unaitė’ Mašdalena (Juozas), 21, ’.vorker, res. t^g^ėra politikai?
liakalnis, Baltininkai.
Kelmė.
(Mikas), 1899. employee, res.
-^r skambinimas Sovietų
(Stasys),
44,
farraser,
res. 2365 Draseika, Julius
2240 Didvalis, Pranas, 46, farmer, res. Patrakime, Krosna 2298 Dymecfcis Kazys
Kėdainiai.
Rus', jos Gen. Konsulate New
2241 Didvalienė, Magdalena, farmer, age 34.
Piliakalnis.
2366
Draseikier\ė,
Antanina
(Antanas),
34,
housewife,
yorke Spaliu revoliucijos
2299 Dymeekienė, Halina (Zigmas), 37, hou?ew fe.
2242 Didvalis, Bronius (Pranas), 19, farmer.
res.
Kėdainiai.
2243 Didžiunaitis, Vincas (Kazys), 33, employee, res. 2300 Dymeckis, Stksys (Kazys), 11 yrs. old.
®Jraie, _
Bartininkai, Vilkaviškis.
2301 Dymeckis, Zbignevas (Kazys), 8, res. Piliakalnis, 2367 Dragelienė-Žilinskaitė, Ona, 55, farmer, res. Jūrė, (nain
gaujama dėt Lietuvos ir ki
Kazlai.
2244 Dieckanec, Stasys (Vladas), 36, chauffeur,
res.
Bartininkai.
2368 Draugelis, Pranas (Antanas), 38, worker, res. Jura, tų
tų kraštų
kraštų okupacijos,
okupacijos, nėra
nėra
Vilnius.
2302 Dimeckytė, Halina (Kazys), res. Piliakalnis.
Kazlai.
224"' Diedonis, Jonas, 35, farmer, res. Birštonas.
2302 Dymšaitė, Kazė, librarian, re3. Kražiai.
iv
tz • . .- , . x
va
u
.Politika?
Ar
speDraugelis, Keistutis (Antanas), 9 yrs. old.
i . .. .
, tai progai
r
2304 Dyra, Aloyzas (Povilas), born 1914, teacher, res. 2369
2246 Diedonienė, 30, farmer.
2370 Draugelis, Andrius (Jonas), 35, aimy officer, res. | Claliai parinkimas abejott2247 Diemintas, Jonas (Kazys), born
feb. 12,1901,
Daukniunai.
mos vertės bolševikų propa
Trakai.
fireman, res. Šiauliai.
2305 Dyškevičienė, Ona (Vincas), born 1902, nurse, res.
r/aiU
įgevičienc,
Zofija
(Kajetonas)
1
,
66,
housewife,
'
gmndistinio kompozitoriaus
Rokiškis.
’
’
2371 Dran
2248 Diorys, Adomas (Matas), born 1907, technologist,
res.
Vilnius.
__ ____ ,kūrinių,
. . , x_i_
res. Linkaičiai, Šiauliai.
i2306 Dmohauskas, Aleksandras (Aleksandras), . 60, em
Šostakovičiaus
tarp 0
2372
Draugovenas,
Algirdas
(Petras),
34,
engineer,
res.
2219 Digrienė, Veronika, housewife.
ployee, res. Vilnius.
pat ne politika?
Vilnius.
2250 Digrys, Domas (Matas), 35, weapons technician, 2307 Dmochauskienč, Elena 66, housewife, re3. Vilnius.
2373
Drazuauskas,
Tadas
(Ignas),
29,
farmer,
res.
Skuo

Ar išsiėminsaa Sovietų Ru
res. Linkaičiai.
2308 Dmochauskaitė, Halina, 29 yrs. old.
das,
Tirkšliai.
sijos paso, išduoto jam “po
2251 Digrytė, (Domas), 1 month old.
2309 Dmochovskis, Jonas (Teofilius), 23, student, res.
2374
Dreguraitis,
Aleksandras,
40,
policeman,
re3.
Šiauliai
2252 Digrytc, Aldona-Veronika (Domas) 11-2 yrs. old.
Kumečiai, Alytus,
ukazsj Verchovnago Sovie
2310 Dobronska,i, Juzefą
(Vladas), born 1909, nurse, res. I
Dreguraitienė, Elena.
.
Juz<
2252 Dijokas, Petras, 27, employee. res. Radvyliškis.
Vilnius
2376 Drėko, Juozas (Mykolas), 37, worker, re3. Vilnius. tą” tėra tolygus tik knygos
225? Dijokienė, Emilija (Juozas), 28, knitter.
pasiskolinimui iš skaityklos
1311 Dobrošovskaitė, Viktorija (Julius), born 1889,1
Drėma, Bronius (Juozas), 22, farmer, re3. Vilnius,
225" Dijoką, Rimutis (Petras), 2 yrs. old.
seamstress,
res.
Kaunas.
,
2378
Drevmskas,
Antanas
(Antanas),
52,
jurist,
res.
225C Dikaitė, Eugenija (Mykolas), born 1912, maid, res
— perskaitei, pasiimk kitą?
,312 Dobrovolskis. Jurgis (Vincas, 36, julge, res. KuniKaunas.
Vilnius.
Girdėjome, kad ant savo
lėnai Rubleliai
2379 previnckierre-Mochaite, Antanina, 45, jes. Kaunas.
2257 Dikinis, Bronius, 30, meteoroligist, re3. Ukmergė
2389 Drikas, Pranas (Jonas), 40, teacher, res. Sviriai, kaiiio patyręs, jog ne visos
31? Dobrovolskis, Jurgis (Jurgis), 8 yrs. old.
I ’ivonija.
Josvainiai
durys jam atsidaro paro
31z Dobrovolskis, (Jurgis), 6 yrs. o!d.
2258 Dikšienė, Veronika (Pranas), 50, res. Stačiūnai.
2381
Drikienė-Žiupsnytė, Genovaitė, 35, teacher.
315 Dobrovolskis, (Jurgis), 4 yrs. old.
2259 Dikšaitė, Valerija (Feliksas), 20, res. Stačiūnai.
džius naują bolševikišką pa2382 Drikytė, Genovaitė-Vida (Pranas), 4 yrs, old
22CO DiKša, Ignas ^(Feliksas), 20, tarme.-, res. Stačiūnai 316 Dočkienė, Zuzana, 29, worke.-, res. Linkuva
soldier 238a Drintelis, Balys (Gabrielius), bom 1917, farmer, są: jis nori vėl jj pakeisti...
2261 Dikša, Pranas (Feliksas), 15, res. Stačiūnai.
31? Dočkus, Bronius (Antanas), born 1918,
res. Rakauskai Adutiškis.
į lietuvišką. Bet kaip ilgam?
22G2 Dikša, Vincas (Feliksas), 14 yrs. old.
Vilnius
3IC Dočkutė, Ksavera (Antanas), born 1912, employee, 2384
®'^vari^as (Adolfas), 33, worker, ren.
gai tam, kad gavęs vi2263 Dilba. Jurais (Jurgis), born 1903, worker, Tauragė
res. Bematiškiai.
319 ™čku3,nvT»da»
IJurgis). 32.
unempoyed, res. 2385 ^ocnmireckia, VląUimiraa, 30. farmer. rei. Skiria- «“ Milingus dokumentu*
2254 Dilevičius, Petras (Julius) 28, worker, res. Utena.
Kaunaa
8
y ’
į
nai, Pabrade.
dar kartą spiautų ant Lie2265 Dilys, Antanas (Kazys), born June 15, 1908, emplo
320 Doigočienė, Stefa ‘(Petras), 63, housewife, res. 238£ ^oehomireckienė.^ Halina, 39, farmer. ~
_ tuvos, o gal tą pasą vėi ko
yec, res. Mažeikiai.
238?
Drochomireckis,
Andrius
(Vladimiras),
2
yrs.
old,
k; kįt nakpirtn
2266 Dilienė Rimaitytė, Anelė (Antanas), born June 12
Kėdainiai.
T0rnr>hnmirer»lri<i Maviirinaa / Vlartimiraal fi ura nlrf 1
“V*
‘
**’ P* •’
238C
Drochomireckis,
Marijonas
(Vladimiras)
6
yrs.
old.
.
1915, seamstress.
321 Domanski, Vladas (Stasys), 18, res. Vilnius.
kiškų ar vokišku?
2267 Dilytė, Danutė-Anelė (Antanas) born Feb. 18, 1941 322 Domantas, Broniue (Kazys), 27, re3. Vilkaviškis,
2390 Drozd, Antanas (Antanas), born 1905, worker, rea.'
Gerai, kad ne viai tiki
2288 Dimaitis, Augustinas (Juozas), bom 1901, forest
Naumiestis.
Vilnius.
i
prisimetuaiam
naiviu ir kad
ranger. res. Sudargas.
323 Domantieuė, Ona, 20, housewife.
2391
Drozaovski,
Liudas,
gov
’
t.
employez,
re3.
Vilnius.
i
226T Dimaitienė, Agota (Antanas), born 1903, housewife 32* Domantaitc (Brovus), 3 yrs. old.
2392 Drozdovsk.enė, Emilija, 52.
visiems Ūmauti, kaip tą
2270 Dimaitytė. Marija (Augustinas), born Aug.
15. 325 Dbmašaitis, Pranaa, 42, employee, res. Panevėžys
įsivaizduoja ponas kom1928, student.
326 Dorobrova, Vytautas f Vincas), born 1905, army 2393 Drozdovskaitc, Emilija (Liudas), 33.
2394
Drozdovski,
Kazys
(Liudas),
12.
pozitorias,
negalima. Vieną
2271 Dimaitytė, Zosė (Augustinas), born 1933, student.
officer, res. Linkaičiai.
2395
Dručiunas,
Jonas
(Nikodemas),
40,
soldier,
res.
2272 Demas, Myko'as (ščepanas), 40, government em 32? Dombrovienė, Domicėlė, 30,
kartą šokus per tvorą > MasPanevėžys.
.
.
ployee, res. Vilnius.
328 Dombrova, Arvydas (Vytautas), born 193-7.
2396
Druktems,
Vincas,
76,
farmer,
res.
Budai,
Eržvilkas
*
oll
W
buvo
atsiskirta
su
2273 Dimša. Pranas (Pranas), 48, merchant, rea. Kaunas 2329 Dombrovičienė, Teklė (Alfredas), 68, farmer, rea.
2397
Druktenienė,
Valerija
(Feliksas),
69,
farmer.
Lietuva
ir
susitaikinimui
2274 Dimšienė, Bronė (Anastazija), 20, worker, res.
Kačerginė.
Raseiniai.
2330 Dombrovskis, Adomas (ETijošius), 45, shoemaker, 2398 Drūtai, Jonas (Juozas), 46, farm tenant, Šačiamkai, neužtenka vien tik apsimes*
2275 Dismantas. Aleksandras (Martynas), 33, employee,
res. Vilnius.
2390 Drūtas, Valerijonas, 50, merchant, res. Vilnius.
neišmanėliu.
res. Tauragė.
«. ‘ | • 2331 Domeikienė Jankauskaitė, Jadvyga (Juozas), 45, em
2400 Drutienė, Paulina, 40.
“ Raaao«avarto, bet
2276 Dinsmonas. Aleksandras, 32, employee, res. Tauragė
ployee, res. Šėta
(Daugiau bas)
ne raudeoas
2377 Dinsmonas. Raimundas (Aleksandras), 2 yrs. old. 2332 Domeisika. Jurgis (Mykolas), 18, student, res. Setą.
kaip

vienas

išsireiškė).
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PICKS AND PECKS FROM A "CARONA"
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FAVORITAS ARKLYS LENKTYN ftSE LAIMĖJO TREČIĄ VIETĄ

It's a Paradox

ALWAYS ON DUTY
Just returned from a visit all the visitors and past the
vvith Eucharistic Friend. His doors of the church to all
personai bodyguard, vvith non-visiting catholics, “My
his ruby colored torch in Eucharistic King is alvvays
hand and standing at at-[here in the stillness of the
tention, is alvvays by His chapel to receive the sinner’s
side. As often as I come i act of contrition or to hear
upon the scene, the guard1 the faithful soul’s psalm of
is there vvarning all to pay love. His Royal Eucharistic
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tarp
2-5
vai.
po
pietų.
Po
me visas nares atsilankyti.
Marąuette Park, kur jaunas ną paaukotų šv. Mišias ir dėdamas biznio 15 metų
iškilmių bus ir piknikėlis, į
Pereitą sekmadienį “Drau Grinius lankė Šv. Kazimie- šv. Komuniją jiems, Juliui gukaktuves, krautuvę papil- Bus išduotas raportas iš va
kurį labdariai visus užkviejaus vakarienės, renkamos
go” piknike Vytauto parke ■ ro vienuolyno pradžios mo- ir Edvardui, kaipo dvasinį
čia.
nauju “stacku". Ypatin- darbininkės parapijos pikir sočikagiečiai skaitlingai kyklą, kurią ir užbaigė. Pa- bukietą.
A V. ir varnišu. J. Balsevičius ydalyvavo ir duosniai rėmė,
ra vienas
seniausių West
pav. J. Kondratai, RadzeviSide gyventojų, seniau daug
čiai, J. Sudilai, M. Kalzaveikęs draugijose, vaidinęs.
CONRAD
Balandžio 27 d. 11 Wardo nauskai, P. Snarskiai ir kiti.
Eotograias
lietuvių ir lenkų politikos
Įrengta plr
Daugel vietų dabar mer Studija
vadai ir biznieriai vėl turė
Mūsų parapijos kai kurie
Jioa rūšies au mo
dernidkouila
užlal
jo bendrą susirinkimą, ku vyrukai ir Šv. Vardo dr-jos gaitės išnešioja telegramas.
domis Ir tiollyvvooo
LIQUOR
Darbai
ris buvo gyvas, įdomus ir nariai, vadovaujant klebo- Tas įvyko todėl, kad dauge-/ evleeorata.
Dlning Room Sets — Parlor
Oarautuotas.
ĮSTAIGA
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
kuriame paaiškėjo, jog a nuį vėi darbuojasi. Dabar lis vyrų išėjo į karą.
1
—
Radios — Refrigerators —
1
biejų tautybių Amerikos pi- atremontuoja ir dažo bažny- ___________________________
i
Washerw — Mangels — and
liečiai labai domisi šia, sa- j gjog suolus. Kaip darbas bus
Tel.: Biznio - ENGIewood 5SH.H

Susirinkimai

Vėl posėdžiavo

Kodėl mergaitės
išnešioja telegramas

WHOLESALE

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl

geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
"NO PAIN” Patentuoti
Arches,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.
“HEALTH SHOES.” Paduškaitės dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.
Kojos Anstpauda Veltui

BATAI

Pailginti
Ir

TfV

Paplatinti

189 NO. LA SALLE ST.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

420 W. 63rd Street

Išvcžiojame
|x> vi
Chlrago.

Aplankė garnys

Rez.:
FNGlew<>od 6K4e
baigtas, suolai atrodys kaip
nauji. Malonu matyti, kad
Brighton Park. — Pas!
vyrai savo laiką pašvenčia
Petronėlę ir Kazimierą Blu-!
parapijos darbams. Sveikidžius šiomis dienomis atsi
WOLK STUniO
I94S Wnt 35* Street
Visi posėdžiautojai šia ži-lname'
Rap. lankęs garnys paliko dova-į
7A* 7t< (t**
ną — sūnų, kuris kaip ir
nia buvo labai patenkinti,
motina Šv. Kryžiaus ligoni-)
nes ji rodo, jog šios grupės
NEW!“MCTERIOSTATIC” nėj gerai jaučiasi.
pastangos ras daug pritari
Kazimieras Bludžius yra AD\ IM FD i HorOGKAI II I
mo plačioje 11 Wardo lietu
NUVEST l’OSSIBI.E PRK ES
sūnus gerai žinomos veikė PHONE I.AEAYKTTE 2*13
vių ir lenkų visuomenėje.
jos M. Bludžienės..
Rep.
Po to, keli asmenys įparei
goti sužinoti, kiek mūsų
vvardas sumoka miesto iž
I AIIZAC LxzAD/\IX
A A R A D Geresnės
Pasirinkti
ir
Prisipirkti
Rūšie*
Anglis
dui Real Estate mokesčiais
ATEINANČIAI ŽIEMAI
ir kiek iš tų pinigų grįsta
now finding great favor
KOL KAINOS NEI’AKILi; IR KOL JŲ <>AR GALIMA GAUTI!
atgal j 11 Wardą proporcioamong women...
GerCMItS* RŪšIi-k Auglys (.iiiinanios Tik Iš Tol.incsnlu VaisiIjįJ.
(Valdžion patarimai aiigllnlnkain.s nurodo, kad trumpoj ateityj, kar&s pronaliai pagerinimams, pato
Many doctors recommend regular ūse
duki'ljoa dėlei, gelzkidių tranzitas bus žymiai sutnužintaa narni) roikalams)
of dogc/ies aa a precautlonary measure for women who want to be clean,
bulinimams. švaros palaiky
l’IltribPYKIT SAVO SANnftLII S Iii SUKANČIO PASIHINKIMO:
dalnty—for women troubled by ofWr:,ST VIIIGINIA l’ni aluinjivs .Mine Riin. Iš <CQ AH
fendlng odor or dlscharge.
mui ir kitiems bendriems
gi i’Ų liūtini), daug iliilkli) isimlii. Perkant .*> tpūtHU
Beinu produets may be harmful to
tonus urba ilaug.au, už tom) .........................
dellcate tlsauea. Būt not Lydia E.
reikalams, ir kiek mūsų tau
Smulkesni yra daug pigesni.
Plnkham'» Sanatlve Waah' Plnkham'a
BI.At'K BANĮ) Lt »ll* auglys, už
Sanatlve Wash la galnlng great favor
tybių žmonių turi politinius
$10.50
among women becauae It's NOT a
toną ..........................................................................
harmful germlclde. Inatead—lt'a a
darbus, kokios rūšies ir ko
mlghty efrectlve “bacterloatatlc" (the
KOl’l’I.ItS ((IKI
( KOKSĄI). už »lcmodnrn irend). It not only dlaeourkio atlyginimo. Buvo ir kiti
ui) tom), ...............
$12.95
ages barterlal growth and Infectlon
būt thoroughly cleanaea and deodorsvarbūs tarimai, kurie lie
lzea Very soothlng — relieves mlnor
lrrltatlons and dlacharge and haa a
čia
kiekvieną 11 Wardos
tonic effect on dellcate membranes.
Inexpenslvel Oet your bottle of Lydia
balsuotoją, bet apie tai, gal,
S332 SO. LONG AVĖ.
TEL. POKTSMOUTH 9022
pinkham a Saustlv*
today AU
bus vėliau pranešta. Ignaa

viijų politikos vadų ir biz-1
nicrių veikla, seka savąją
spaudą, ieškodami daugiau
žinių iš tos veiklos.

FEMININE
HYGIENE

CRANE COAL COMPANY

n i: m kitę

SENz\
LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

Stovės.

National ly advertised

items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

X.

RANTI.R,

MUTUAL

4707

So.

LIQUOR

Halsted

CO.
St.

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas

Telefonas:

REPRESENTATIVE

sav.

—

REPUBLIC

6051

BOLLEVAIIO 0014

JftS ESATE KVIEftlAMI -ATSI
LANKYTI | MCSŲ SPECIALI
IMFAlto AVIMĄ NEKAJMCIV
MUZIKOS ĮNSTHLMENTU
X

M

W

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tiinable Toni Toma*' pritai
komi prie visokių Baiabanų ni
tų, greiti pūdiniai •'Cymbola” ir
“Cymbol llotilera“ kur tik rolkalinjl, "Hi-Boy aft-r beat I’rdala”
benuuiH tr oi ki struma, Trūboa,
Ciarimtal. 8axaphom*l, Tronibo• iiii "stamlard" išdtrtiyai'ių. Smulkoa, Celloa, Htrflnintal Baaal. Gul
ta ral, Banjoa, alūnai. Ir "caaott'',
“nionih plerpa“, “mute reeda", tr
muzikos atovlkba.
Pilnas pasirlnkimaa smulkome snili'i.ų
Ir
“c,Pataisomo * ir atnaujina
mo visokių ift'lirliysi'iij phonografus ar Jųjų dalia.

A. B.C. DRUMMERS SERVICE
• 14 Mazuoll btreet, Chicago

NEŽIŪRINT KIJR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

6|

UARGUTIJRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Sraagiauniaa
Vakartnia Lietuvių Programas
Amerikoje!
—

DEŠIMTI

METAI!

u

—

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

WHFC-l450 kil.i
6755 Ro. VVestern Avenue
Pitoną: GUOveliill 2242

tf K X

Kur reikia registruotis dėl cukraus
kortelių

ff G » »

Penkt adonis. ee*?. 1. J 912

AUDRA SUNAIKINO MIESTELI

Kokia tvarka reikia dalyvauti
cukraus registracijoje
Reikia žiūrėti kokia raide prasideda
jūsų pavardė. Turi būti užregistruota
visa šeima. Negali būti jokių suktybių

Mokyklos ir jų adresai. Vietos, kuriose
daugiausia gyvena lietuvių
Čia mes paduodame tas
cukraus registracijos vietos
kur gausiai gyvena lietuvių.
Čia yra mokyklų vardai ir
adresas.

Byrne —
5321 S. Oak Park.
Eberhart —
3400 W. 65th.
Edwards —
4815 S. Karlov.
Hale —
6120 Linder

AŠTUNTAS YVARD

South Chicago

McKay —

Avalon Park —
8045 Kenwood
Burnside —
650 E. 91st pi.
Caldwell —
8546 S. Cregur.
Cornell —
7540 Drexel avė.

6901 S. Fairfield
Marąuette —
6550 S. Richmond.
Pasteur —
5825 S. Kostner.
3826 W. 58th.
Peck —
Raster —
6936 S. Hermitage
Savvyer avė.
5248 S. Sawyer.
Tonti — 5815 S. Homan.
Twain — 5131 S. Linder.
Hubbard —
6200 S. Hamin.

Dixon —
8130 st. Lawrence.

Madison —
7433 Dorchester
Perry — 9128 University.
Ruggles — 7831 Prairie.

Cukraus kortelėms gauti pradžios mokyklose nuo 8
registracija įvyks š. m. ge- vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
~ *> t
gūžės mėnesį 4,5,6,7 dd., j Kiekviena šeima registruo
«.
Registruotis turi visos šei-1 jasi toje mokykloje, kuri
mos, geriausia kad visą šei-1 yra arčiausia jo gyvenamo
mą užregistruotų tėvas, jei jo namo.
x •’ Hm
jis negali, tai motina ar ki
Svarbu visus užsiregistas koks suaugęs šeimos na truoti cukraus registracijo
rys.
je,, nes pagal šią registraci
Cukraus
registracija
vyks
(**Drau<*a” Acme telepnoto.
ją, jei bus reikalas, bus skir
viešose
pradžios
mokyklose.
stomi jr kitj gyvenimo reik.
Main gatvė, Crchvell miestelio, šiaurvaka rinėje Texas valstijoje, visai sunaikinta.
Vakar esame rašę plačiau menys.
turi 2,000 gyventojų. Per audrą devyni užmušti ir daugiau kaip 100 sužeis
tuo reikalu, šiandien prane
tų. Audra padarė didelius nuostolius, nušluodama visą miestelį.
Jei kas bandytų registra
šame, kad įvyko šiokių to- cijoje daryti kokias sukty
kių pakeitimų dėl alfabeti- bes, kaip pavyzdžiui, gauti
5,704 mokytojai dirbs Reikalauja pažymėti
Cook kauntėje jau
nes registravimosi tvarkos. dyig,jbas cukrau3 korte|e8

po dvyliką valandų
ant prekių Kovo
cukraus registracijoje mėnesio kainas

sumokėta $51,263,233
taksu

Dabar tokia alfabetinė
tvarka reikės registruotis.

Kieno pavardė prasideda
raidėmis A-B-C, tai regis
truojasi pirmadienį iš ryto;
Kieno pavardė prasideda
raidėmis D E-F G, tai regis
truojasi pirmadienį po pie
tų; kieno pavardė prasideda
raidėmis H-I-J-K, tai regis
truojasi antradienį rytą;
Kieno pavardė
prasideda
į raidėmis L-M, tai registruo
jasi antradienį po pietų;
Kieno pavardė
prasideda
raidėmis N O-P Q-R, tai re
gistruojasi trečiadienio ry
tą; Kieno pavardė prasideda
reide S, tai registruojasi tre
čiadienį po pietų; Kieno pa
vardė prasideda raide T-UV-YV X-Y-Z, tai registruoja
si ketvirtadienį rytą, o ket-

tai bus skaudžiai
mas.

baudžia-

REMKITE “DRAUGĄ’
Gegužės mėnesio 4, 5, 6,7
Balandžio 28 d. Kainų
John
Toman,
Cook
kaunDEVINTAS YVARD
dd., Chicagoje cukraus re
KETURIOLIKTASIS
Administracijos ofisas išlei tės iždininkas praneša, kad
Roselande
gistracijoje bus suregistruoYVARD
do įsakymą, kuris nustato asmeninių ir nuosavybės
BALSUOKIT UŽ
Bennet — 10115 Prairie.! Town of Lake, prie Tovvn of J ta apie 3,396,000 asmenų.
kainas
30,000
prekių,
kurias
taksų
balandžio
29
d.
buvo
Brenan —
Registracijoje dirbs apie 25,
Lake priklauso ir dalis
žmones perka ir vartoja. sumokėta $12,098,617. Iš vi
11411 Eggleston. Į
000 darbininkų.
Vienuolikto ward’o
Įsakymas įsigalios nuo ge so jau sumokėta taksų $51,Curtis —
Jau iš 332 pradžios mo
Dewey — 5415 S. Union.
gužės 18 dienos perkant iš 263,233 už 1941 metus, o
11445 S. State str.
Graham — 4430 S. Union kyklų 5704 mokytojai pasi krautuvių prekes smulkiais
1940 metais tuo pačiu laiku
Gompers —
siūlė per keturias dienas dir
Hamline
kiekiais.
buvo sumokėta $51,055,376.
12302 S. State str.
4747 S. Bishop bti nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
Bus reikalaujama pažy
Kohn —
Stambiausi taksų mokėto
Hendricks — 313 W. 43rd. vakaro.
mėti, kokios buvo kovo mė
10414 S. State str.
jai balandžio 29 dieną buvo
Libby — 5300 S. Loomis.
nesį kainos šių reikmenų:
Poe — 10538 S. Langley
Commonwealth Edison Com
Parkman — 245 S. 51 str. Ryt atidaroma
tabako, gyduolių, muilo, vai
Pullman — 512 E. 113 str.
panija, Peoples Gas Light ir
Sherman —
kams maisto, audinių, dra
Scanlan — 11725 S. Perry i
Coke Co.
5116 S. Morgan. namu paroda
bužių (vyrų, moterų ir vai
V. Vlissingen —
Rytoj, gegužės 2 d., Coli- kų), batų, mėsos — žodžiu
Seward —
137 W. 108th PI. |
. .
..._aparatų,
__ .
. i
4600 S. Hermitage. seum, 15th ir Wabash avė., ii maisto;
radijo
siuSumažėjo trafico
YV. Pullman —
atidaroma namų* paroda, ku- • varnų mašinų ir
...
Hancock —
tt.
11941 S. Parnell
_____________
4616 S. Pinceton. ri tęsis iki gegužės 10 die- i
mirčių
Riverdale —
nos.
PENKIOLIKTASIS
Visoje Illinois valstijoje virtadienį P° Piet« re&i8t™
13233 Prairie
Namų parodoje bus išsta Žmonės džiaugiasi dėl
MATTHEYV “MATT”
YVARD
.v.
,
jasi visi tie, kurie negalėjo
Gillespie —
dėl
trafico
mirčių
per
kovo
J
.............
..
,
;
tyti
namų
pavyzdžiai,
kaip
Dalis Marąuette Park
VLASIC
užsiregistruoti
nurodytu
9300 S. State str.
naujus pasistatyti namus ir kainų nustatymo
mėnesį sumažėjo 11 procen
Fulton —
jiems laiku.
-I
VIENUOLIKTAS YVARDAS
tų, palyginus tą patį laiką
S 19 - B
5300 S. Hermitage. senus naujai įrengti, prisi-1 prekėms
Registracija per visas ke
Bridgeport
taikant
karo
sąlygų.
pereitų
metų.
Gage Park —
turias dienas vyks viešose Demokratų Kandidatas už
Armour — 950 YV. 33d pi.
____________________________ į
Balandžio 28 dieną tapo
Per 1942 m. pirmuosius
5516 Maplevvood.
COUNTY TREASURER
Greene — 3537 S. Paulina
Burr — 1621 YVabansia. įšaldytojos beveik visų pre- tris mėnesius trafico mirčių
Henderson —
Ir kitur siautė audra
• 31 metai kaip gyvena
Healy — 3037 S. YVallace
Drummond —
kių kainos.
sumažėjo 4 procentais, paly
5650 S. Rockwell
Siautusi audra viai sunaiGary mieste.
1845 Cortland.
Holden — 1104 YV. 31 str.
Įšaldymas įeina galion ur ginus tą patį pereitų metų
Nightingale —
•
Tarnavo 4 metus kaipo
McClellan —
Kosciuszko —
minėms kainoms gegužės 11 laiką. Illinois valstijoje, per kino Crowell, Tex., turintų
5250 S. Rockvvell.
Chief
Cashier Treasu1424 N. Cleaver. dieną, smulkmenų kainoms šių metų tris mėnesius pa- i 2,000 gyventojų miestelį,
3527 S. YVallace Morril — 6011 S. Rockvvell
rer’s ofise Crown Point,
rasta
didėjo trafico nelaimingų Vienuolika lavonų
Sherridan — 533 YV. 27th.
Langland —
gegužės 18 dieną.
O’Toole — 6550 S. Seeley.
Ind.
griuvėsiuose, daugiau kaip • Vienatinis Gary kandi
2320 Cortland.
37th ir YVells —
Aukščiausios kainos, ko atsitikimų skaičius.
DVIDEŠIMT PIRMASIS
šimtas sužeistų. Audra pa
datas už Treasurer.
Schley — 1240 N. Oakley. kios buvo kovo mėnesį —
250 YV. 37th.
YVARD
•
Taksų — mokėtojas.
darė
nuo
1,000,000
iki
2,000,
Richards — 2535 Green.
YVicker Park —
bus riba nustatyti dabar kai
West Side
Aviacijai
reikia
000 nuostolių.
PRIMARY RINKIMAI —
DVYLIKTAS YVARD
2230 Cortland nas
Mieste įrengta virtuvė; Geg. (May) 5, 1942
Cooper —
TRISDEŠIMTS
Brighton Park
Visi vartotojai ir pirkėjai 3,000,000 vyrų
kur valgydina 1,600 žmonių.
1624 W. 19th str.
Burroughs —
TREČIASIS YVARD
reiškia nepaprastą džiaugs
Kapitonas Edvvard V. RiFroebel —
Dalis North Side
3542 S. Washtenaw.
mą, kad sulaikytas
kainų
2021 YV. 21st str.
ckenbacker, pereitą antra
• Davis — 3014 YV. 39th.
Avondale —
kėlimas už prekes.
Jirka — 1420 W. 17th St.
dienį, kalbėdamas Amerikos
2945 Sawyer
Everett — 3419 S. Bell.
Paulina Russian and Turkish Baths
Komensky —
Prekybos Buto suvažiavimo
Gunsaulus —
Brentano —
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl’ankydami
Jau
pradėta
statyba
1923
S.
Throop
i šią Modernišką Lietuvi
dalyviams, pareiškė, kad ka
2723 N. Fairfield
4420 S. Sacramento
treatmenII'i
ELEKTRIKINIAI
Pickard —
rui
laimėti
Jungtinėms
Ame
Hedges —
Goethe —
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Bridgeporte
2301 YV. 21st pi.
rikos Valstybėms
reikės
Radiations, Swediah Massage ir Movementa.
2236 N. Rcckwell.
4735 S. YVinchester.
Moterims — Trečiadiieniais.
Walsh — 2015 S. Peoria.
Prie 31 gatvės, Lithuanica apie 300,000 lakūnų ir 3,Longfellow —
Linne —
Telefonas: VIRginia 9493
Whittier —
3221 N. Sacramento avė ir 32 gatvės, Bridgepor- 000,000 vyrų, kurie aptar1901 YV. 35th.
MASSAGC
A. F. CZESNA, savininkas
1900 YV. 23rd str.
Logan —
te, jau pradėta statyti val- nauja aviaciją (kaip techniShields —
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
2328 N. Oakley. džios namai. Kasami skle- ikų inžinierių ir kitų).
4250 S. Rockwell. TRISDEŠIMTS ANTRASIS
Pulaski —
pai, pilna trokų, daug dar- Į_________________________
TRYKLIKTASIS YVARD
YVARD
2030
N.
Leavitt.
I
bininkų.
PLATINKITE “DRAUGĄ’
Marąuette Park
North Side

I BALSUOKIT DEMOKRATIŠKAI
PY A R A D Y™ Geriausias taikąs Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
/

PIRM

PIRKIMO

Atvyk | mflsų jardą ir apžiūi^k ata
ką Ir aukštą riiš) LENTŲ—MII.I^
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERMOLĄ. Dėl garažų, porėlų, viš
kų, skiepų Ir fialų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITYVINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TaupykH apsaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti aavo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiaus) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

STANDARD FEDERAL SAVINGS

JUDGE
OF LAKE SUPERIOR COURT

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO"

Room 3 (Gary)
_________________

CHARTERED AND SUPERVTS ED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBEk OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington,
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M.

FRANK A. SPYCHALSKI
S 6 - C už

Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau

Justin Markiewirh, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel, VIRGINIA 1141

NOMINUOKIT

D.

to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

C.

Žymus Advokatas. Kovotojas už Darbininkų tiesas
visados. Vertas jūsų paramos

Primary Rinkimai - Geg. (May) 5 d.

