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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Esą ‘ nepatvirtintų žinių,
kad Amerikoje atsakominguose sluoksniuose svarsto
ma galimybės Vokietijos
piliečių esamą turtą Ameri
koje pavesti valdymui tiems
Amerikos piliečiams, kurių
turtą nusavino vokiečiai na’ ciai Europoje. Tuo būdu
Amerikos piliečiai, kurie tu
rėjo nuosavybes Lietuvoje
gali tikėtis, kad netrukus
jiems bus atitaisyta skriau
da, kurią patyrė iš nacių.
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Madagaskare Kova Tebevykstanti
MADAGASKARĄ OKUPUOJANT ŽUVO
PRANCŪZŲ SUBMARINAS, TENDERIS

BRITŲ LAKŪNAI IŠGRI OVE NACIŲ UOSTĄ
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Vokiečiai, italai ir japonai
mano, kad jiems pasiseks
mus sumušti, kad mes esa
me dideli optimistai ir per
daug pasitikime savo jėgo
mis ir nesame vieningi. Mes
žinom kas yra mūsų priešas
ir koks jis yra, todėl darom
viską, kad jų karo jėgas
viršytumėm, o šalia to, nie
kad mes nebuvom tokie vie
ningi ir drausmingi, kaip
kad šiandien. Gyvenimas ro
do, kad mūsų priešas klys
ta. Bet tai nereiškia, kad
mes galime būti ramūs. Ne! |
Mes turime penkis kart dau-1
giau dirbti karo pramonėje!
(•"Draugas” Acme* telephoto.
Griuvėsiais užversta Vokietijos Lubeck miesto gatvė. Lubeck yra vokiečių Baltijos
ir dešimt kartų daugiau pa
sišvęsti ir pasiaukoti namie, uostas, šis atvaizdas originaliai atspaudin tas laikrašty “Hamburger Fremdenblatt”.
negu mūsų priešai, kad bū-• Tas įvyko po britų lakūnų atakų kovo mene šio gale.
tų pergalė. Jei mes norėsi- Į
me—tikrai laimėsime šį bai
Amerikos karo laivai
sų ir didelį karą.
•
rems okupacija-Hull
DŽIUGIOS ŽINIOS.
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RUSAI PRAVEDĖ ATAKAS PRIE
gegužės 5
KURSKO. CHARKOVO, TAGANROG d. Washingtonas,
— Valstybės sekretorius

Londonas, gegužės 5 d.—,
Šiandie pranešama apie ru
sų atakas Kursko, Charkovo
ir Taganrogo frontuose.
Esamomis aplinkybė m i s
gali spėti, jog šios atakos

Generolų pareiškimas
Hitleriui dėl ofensyvos

gali išsivystyti į vieną did
žiųjų ofensyvų vokiečiams
dar nesuspėjus pradėti savo
ofensyvos.
Maskvos šaltiniai praneša,
jog raudonoji kariuomenė
oficialiai pareiškusi, jog
pradėta ofensyvos kovos
keliuose fronto sektoriuose
ir jog rusų pozicijos esan
čios geresnės.

Londonas, gegužės 5 d.—
Tuo tarpu Berlynas pa
Pranešama, jog grupė Vo
reiškė, jog rusai pravedę
kietijos generolų vadovau
lokalias atakas, kurios bu
jami feldmaršalo von Brauvusios nesėkmingos.
chitsch pareiškę Hitleriui,
KARAS. DUONA,
jog jo ofensyvai Rusijoje ne
KULTŪRA.
Karas yra palietęs beveik pavykus, jie bandysią suda
Britai bombardavo
visą pasaulį. Ir visi karo ryti Vokietijoje kitą planą,
baisumus jaučia. Bet Portu kuriuo bus panaikinta nacių Skoda dirbtuves
galijoje viską gali gauti be sistema.
Londonas, gegužės 5 d.—
kortelių, jei tik turi pinigų. I Patikimi sluogsniai pareiš Didieji britų bombanešiai
Visai kas kita Ispanijoje—, kia, jog Hitleris šį pareiški atakavo didžiuosius Skoda
čia žmonės daug vargo turi mą priėmęs šaltai ir pasky ginklų fabrikus Čekoslova
su maistu. Nors karas ir ręs Brauchitschą vyriausios kijoje ir Stuttgartą, pietva
siaučia, bet portugalai da karo vadovybės nariu.
j karinėj Vokietijoj.
bartiniu laiku gyvai rūpina
Aviacijos ministerija nie
si ir kultūriniu gyvenimu, i
ko nepaskelbė plačiau apie
Nesenai rašytojams buvo ( Corregidor tvirtovės
šias paskutiniąsias atakas.
išdalintos už geresnius vei
Tačiau
pažymi, jog pereitą
kalus premijos. Aukščiausia gynėjai tebesilaiko
naktį pašauta keturi nacių
Washingtonas, gegužės 5
premija buvo 20,000 eskudų,
orlaiviai.
d.—Corregidor tvirtovės gy
• žemiausia 2,000 eskudų.
Beto, pranešama, jog kiti
nėjai šiandie dar tebesilaiko
•
bombanešiai atakavo vietas
prieš nuolatinius japonų
Olandijoj, Prancūzijoj ir
DIKTATORIAI ENGIA.
bombardavimus, kai tuo pa
Norvegijoj.
Diktatorių valdomuose ir
čiu laiku Mindanao saloje
pavergtuose kraštuose sun
griežtai priešinamasi naujai
ki ir skaudi Katalikų Baž-i išlaipintai japonų kariuome Amerikos kariuomenės
nyčios padėtis. Katalikai tu
nei.
skaičius sieks
ri išgyventi baisias dienas.
Priešo aviacijos atakos
Bažnyčios ateitis Japonijo-i
nuskandino prie Corregidor 6,000,000
je neaiški, pareiškė prel. Į
salos Jungtinių Valstybių
Wa8hingtonas, gegužės 5
Tomas J. McDonell. Už tat,i
560 tonų laivą Mindanao, d.—Karo posekretorius Patmes turime šiame krašte
bet gyvybės aukų nėra.
terson šiandie paskelbė, jog
gyviau ir veikliau reikštis ;
Jungtinės Valstybės norin
visose srityse, kad atėjus
dvidešimt penkerių metų čios sudaryti 6,000,000 kalaikui galėtumėm nešti Kris
vyskupavimo sukaktys. Tą ruiomenę.
taus šviesą į tuos kraštus,
ją dieną gyviau įsisąmonin
Šį pareiškimą posekreto
kurie bus išvarginti diktatū kime, kad Katalikų Bažny
rius padarė atstovų rūmų
rinio režimo tamsos.
čia pasauliui davė kultūrą. karo komisijai sąryšyj su
Kad žmonės pasaulin gali keliamu klausimu, jog ka
DIDELES IŠKILMES.
grąžinti taiką tik tada, jei riuomenė perdaug skubiai
Gegužės 13 d. bus mini jie gyvens pagal Kristaus pakelia į karininkus civi
mos Popiežiaus Pijaus XII mokslo dėsnius.
lius žmones.

Cordell Hull šiandie pareiš
kė, jog Amerikos karo lai
vai yra pasirengę palaikyti
britų okupaciją Madagaska
re.
Hull pareiškė, jog Ameri
kos laivai yra pasirengę pa
laikyti bet kokius veiksmus
panašius įvykusiems Mada
gaskare.

Sąjungininkai atakavo,
japonų bazes Pacifike
Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 5 d.—Są
jungininkų aviacija vėl pra
vedė smarkias atakas japo
nų bazėse į šiaurę nuo Aus
tralijos ir atmušė japonų
ataką Port Moresby, Naujo
joj Gvinėjoj.
Pranešimas skelbia, jog
kovose virš Port Moresby
sunaikinta penki japonų or
laiviai.
Sąjungininkų aviacija ata
kavo japonų bazes Lae, Nau
jojoj Gvinėjoj ir Rabaul,
New Britain saloje.
New Delhi, gegužės 5d.—'
Didieji Amerikos bombane-i
šiai šiandie atakavo vieną
svarbiųjų japonų aerodro
mų į šiaurę nuo Rangoono,
kur pastebėta septyniasde
šimt priešo orlaivių.
Komunikatas parei š k i a,
jog pastebėta degą hangarai ir orlaiviai.

Rostocke esą žuvusią
7,000 gyventoju
New Yorkas, gegužės 5d.
— Stockholmo laikraščiai
rašo, jog britų aviacijos ata
kos metu Rostocke žuvo
tarp 7,000 ir 8,000 asmenų.
Beveik 30.000 asmenų li
kę be namų ir didelis skai
čius miesto pabėgėlių būna
lauke.

Jungtinės Valstybės pritaria salos okupacijai
Sala Prancūzijai bus gražinta po karo
Vichy, gegužės 5 d.—Vy-| okupacinei kariuomenei oku
riausybės galva Lavalis |>a- puojant Prancūzijos Mada
skelbė gavęs iš Prezidento gaskarą vadovavo
anglų
Roosevelto notą, kurioje rei “Commandos ”
kalaujama, kad Prancūzija
Informuotieji sluogsniai
negintų Madagaskaro nuo pareiškė, jog veiksmai Ma
britų. Jis taip pat pažymėjo, dagaskare tebevyksta ir bri
jog ši nota yra nepriimtina. tai užėmę prancūzų įsitvir
Tačiau Lavalis pabrėžė, kad tinimą.
nežiūrint kokiomis aplinky
Berlyno radio paskelbė
bėmis Prancūzija nesiim- pranešimą iš Vichy, jog
sianti pirmųjų žingsnių nu okupacijos metu žuvęs pran
traukti santykius su Jungti
cūzų submarinas ir vienas
nėmis Valstybėmis.
tenderis ir jog kovos šį po

j

Įsakyta Priešintis.

Kiek anksčiau buvo pas
kelbta, jog Vichy atstovas
Paryžiuje Fernand de Brinon pareiškęs, kad Prancū
zijos kariuomenei Madagas
kare griežtai įsakyta prieNacių žinių agentūra pra
nešė, jog vakar prie laivyno
uosto Madagaskare, Diego
Suarez, pasirodė britų laivy
nas ir aviacija ir jog Mada
gaskaro gen. gub. Annet at
metęs britų ultimatumą, ku
Londonas, gegužės 5 d.— pietį dar tebevykstančios ir riam buvo nustatyta septy
Šiandie paskelbta, jog britų esą žuvusių prancūzų.
nių valandų laikas. Britai
ataką pradėję vakar vakkre,

BURMOS KELIU JAPONAI JAU
PASIEKĖ KINIJOS PROVINCIJA
Chungkingas, gegužės 5d.
—Kariniai sluogsniai pareiš
kia, jog šiandie Burmos ke
liu japonai įžengė Kini-1
jos Yunan provincijon. Šiuo
metu japonų kariuomenė J
perėjo seklią Wanting upę,
670 mylių nuo Kinijos laiki
nosios sostinės.
Pranešimai skelbia, jog
aršios kovos vyksta prie
Wanting miestelio, kuris dar
tebėra kinų rankose.
Tuo tarpu kiti kinų pra
nešimai skelbia, jog kinų
partizanai nuo balandžio 20
dienos atakavo 15 japonų
okupuotų Kinijos miestų,
kurių tarpe yra Shanghajus, Nankingas, Hangchow
ir kiti.

Sočiai lustice
nebebus leidžiama
Detroitas, gegužės 5 d.—
Detroito arkivyskupas Edward Mooney pareiškė, jog
šio mėnesio 1 dieną kun.
Coughlinas pasižadėjęs jam
nutraukti visus tiesioginius
ar netiesioginius santykius
su laikraščiu Sočiai Justice
Šiandie paskelbta,
jog
laikraščio redaktorius pas
kelbęs, kad Sočiai Justice
nebebus leidžiamas.

Reuters, britų agentūra,
paskelbė Vichy pranešimą,
jog maršalas Petain ir adm.
Miestuose lojalūs kinie Darlan pasiuntę vyriausiam
čiai nuoširdžiai padėjo par Madagaskaro kariuome nės
tizanams sukeldami gaisrus vadui raginimą “pasiprie
šinti atakai ir ginti Pran
ir sprogdindami bombas.
t____l_______________ cūzijos vėliavos garbę.”
Britams vadovauja gen.
R. G. Sturges, kuris kovojo
su britų laivynu prie GalliLondonas.—Britų laivy polli pereitam kare.
Atrodo, jog britų svar
nas ir kariuomenė atakuo
ja prancūzų laivyno bazę biausiu tikslu yra užimti
laivyno bazę Diego Suarez.
Madagaskare.
Vichy.—Lavalis pareiš
Washingtonas, gegužės 5
kė gavęs Prezidento Roo d. — šiandie Madagaskarą
sevelto notą. bet ji esanti užėmė britų laivynas ir ka
nepriimtina. Vichy įsakė riuomenė, kai tuo pačiu lai
Madagaskaro kariuomenei ku Amerikos kariuomenė
priešintis atakai.
pasižadėjo kovoti prieš bet
Washingtonas.—Įspėjo kokias ašies pastangas už
Vichy vyriausybę nesi grobti šią Prancūzijos salą.
Wąshingtonas oficia liai
priešinti britams.
Hull
pareiškė, jog Amerikos paskelbė, jog šią okupaciją
laivynas pasirengęs pa- Jungtinių Valstybių vyriau
sybė pilnai patvirtina ir jai
remt okupaciją.
pritaria.

KARO EIGA

Maskva.—Rusai prave

1 dė ofensyvą Kursko, Char

Austrai bėga iš naciu
kariuomenės,
sabotažuoja
Londonas, gegužės 5 d.—
Laisvosios Austrijos atsto
vai pareiškia, jog pašauktie
ji Vokietijos kariuomenėn
austrai nuolatos surengia
sukilimus ir plataus masto
sabotažą, kai tuo pačiu lai
ku pasilikusieji namie jų
šeimos nariai aiškiai rodą
nepasitenkinimą naciais.

! Petaino Įsakymas.

kovo ir Toganrogo fron
tuose.
Chungkingas.—Japonu
jos kariuomenė pasiekė
Kinijos Yunan provinciją
Burmos keliu.
Australija. — Sąjungi
ninkų aviacija bombar
duoja japonų okupuotas
bazes pietvakarių Pacifi
ko salose.

Londonas.—Britų avia
cija pravedė plačias ata
kas
nacių okupuotuose
kraštuose. Atakavo Skoda
ginklų dirbtuves.

Britai atakavę Vichy,
Prancūzijoj
Berlynas, gegužės 5 d.Berlyno radio paskelbė pra
nešimą, jog britų orlaiviai
numetę padegamųjų bombų
antradienio naktį Vichy,
Prancūzijoj.

Pavojus Sąjungininkams.

Oficialus Washin g t o n o
pareiškimas pažymi, jog
“Jungtinių Valstybių Prezi
dentui pranešta apie britų
kariuomenės okupavimą Ma
dagaskaro. šiai okupacijai
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė pilnai pritaria ir palai
ko.
“Madagaskaro sala suda
ro aiškų pavojų sąjunginin
kėms tautoms, jei ją oku1 puotų ar panaudotų ašies
pajėgos, ypač Japonija.
Bus Grąžinta Prancūzijai.

Toliau pareiškimas pažy
mi, jog po karo ar bet ku
riuo momentu, kai okupaci
ja pasirodys nebereikalinga,
Madagaskaras bus grąžinamas Prancūzijai.
Pareiškime taip pat pa
brėžiama, jog bet kokie Vi
chy vyriausybės kariniai
žygiai prieš okupacines pa
jėgas bus laikomi kariniais
žygiais prieš Jungtines Val
stybes.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

Kun. dr. J. Starkaus
išleistuvės iš
Marianapolio

(Tęsinys)

KRIŠTOPA 8 IR EMILIJA ŽEMAIČIAI

Įvairu -Įdomu
Rusijos caro turtingumas.
Buvusi8 Rusijos caras val
dė didelius turtus, kurie
siekia dviejų bilijonų dole
rių vertės. Algos jis gau
davo dvylika ir pusę mili
jonų dolerių į metus, o kitų
šaltinių pelnas kas minutę
didinęs turtus 85 doleriais.

riam studentai griausmingai
plojo.
Marianapoliečiai linki ge
riausios sėkmės kun. ar. J.
Starkui naujose pareigose.

2701 Galinienė,
Teofilė
(Juozas), 36,
housevvife,
Vandžiogala.
' Paskirtas naujoms parei3702 Oalinyta, Aldona (Petras), 9, student.
' goms i Elizabeth, N. J., kun.
3703 Galinis, Vytautas (Petrą*), 6.
$176.00 Amerikos
2704 Galinis, Antanas, born 1906, taacher, res. Pasvalys.
®tar'ltu8 balandžio 29
2705 Galinienė, Veronika (Kazys), born 1909, teacher, d. atvažiavo iš savo naujos Raudonam Kryžiui
res. Pasvalys.
vietos drauge su Bayonne
Jei ant syk kas būtų pa
2706 Galinis, Vitalius (Antanas), 6.
klebonu kun. M. KemėŽiu at Philadelphia, Pa. — Inter
leidęs
visą alų, kuris Ame
2707 Galinytė, Iliuminata (Antanas), 2 years old.
sisveikinti
su
Marianapolio
national
Institute
Lietuvių
2708 Gaigalienė, Genė (Vincas), 42, f ariner, Cijonai Kal
rikos Jungt. Valstybėse bukolegija, į kurią iš Lietuvos Moterų Taryba buvo suren
tinėnai Švenčionėliai.
| vo pagamintas praeitais
2709 Gaigalas, Kazys (Kazys), 12, student.
. jį pasikvietė seminarijos gus Amerikos Raudonojo
metais, būtų pasidarius upė
2710 Galinska, Jadvyga (Leonas), 33, res. Vilnius.
dienų
draugas
a.
a.
kun.
J.
Kryžiaus
naudai
kortavimo
20 pėdų gilumo, 100 jardų
2711 Galinskas, Vincas (Mikas), 40, farmer, re3. Trakė
-J
■*
—
*
.
...
Navickas.
Būdamas
kolegi

vakarą,
balandžio
15
d.
Kiek
nai Kalvarija.
platumo ir siekus nuo WashPhiladelphia, Pa. — Viengenčiai Krištopa* ir Emilija ington, D. C., iki Bridgejoje, kun. dr. J. Starkus per teko nugirsti, vakaras davė
2712 Galinskienė, Teofilė, 38, farmer, res. Trakėnai.
2714 Galinskaitė, Birutė (Vincas), 14.
. 6 metus uoliai dėstė lietuvių pelno $176 su centais. Gra Žemaičiai ne per seniai įsteigė puikų, pirmaeilinį Emilia’s port, Conn.
2713 Galinskaitė, Ona (Vincas), 17.
. kalbą ir literatūrą, tuo bū- žus lietuvaičių pasidarbavi- Hairdressing Parlor, adresu 1201 Green St. Savo labai
2715 Galinskaitė, Silvutė (Vincas), 8.
du daug prisidedamas prie mas. Daugiausiai pasidarba- gražiu ir pavyzdingu gyvenimu jiedu jau suspietė aplink
2716 Galinskas, Algirdas (Vincas), 5.
Vienatinis “žmogus”, 2800
2717 GalkeviČiutė, Jadvyga, 28, res. Vaiguva Šiauliai.
lietuviikosios sąmonės stip vo sekančios: pirm. Ona Če- save daug bičiulių. Dėl to malonu yra jie ir per spaudą metų amžiaus, 1939 metais
2718 Galvanauskas, Juozas (Feliksas), 55, farmer, res. rinimo šiame krašte. Per ladinienė, pagelbininkėa: Ja supažindinti su plačiaja Amerikos lietuvių visuomene. buvo pervežtas lėktuvu iš
Panemunis Rokiškis.
2719 Galvanauskienė, Petronėlė (Viktoras), 55, farmer. visą šį Marianapolyje pra dvyga Bekerienė, Joana Brie Viengenčiai Žemaičiai, gyvendami Šv. Andriejaus para Chicago į New York. Tai
leistą laiką ji* buvo visų la džiūtė, Emilija Urmonienė pijos ribose, visuomet prie joe priklausė* ir prieš šešis . buvo Egipto piramidų niu
2720 Galvanauskas, Petras (Juozas), 25, farmer.
2721 Galvanauskas, Vytautas (Juozas), 17, farmer.
bai mėgstamas, ypač gi stu Ramanauskienė, (Laidotu rnėtus Šv. Andriejaus bažnyčioje buvo surišti moterystės Į mija, kurių keletas randasi
2722 Galvanauakaitė, Danutė (Juozas), 15.
dentų.
vių direktoriaus žmona), ryšiu. Žemaitienė po tėvais yra Katiliūtė.
j Fieldo muziejuje, Chicagoje.
2723 Ganasauskas, Stasys (Kristupas), 34, farmer, res.
Rytojaus dieną, balandžio Deksnienė, Deksniūtė, J. TriTrakai Švenčionys.
30
d., buvo nurengti išleis buliūtė, E. Norkienė, L. ČeJurgis W. Gudžius-Gudze,
2724 Gančevskis, Mykolas (Vytautas), 20, worker, res.
Šumskas.
LIETUVIAI DAKTARAI
tuvių pietūs, kuriuose be mi ladiniūtė, T. Balčiūniūtė, R. 315 No. 13th St., demokratų
2729 Ganderskis, Zbignevas (Stasys), born 1909, engineer nėtų svečių, profesorių ir Varževičiūtė, J. Čeladiniūtė partijos sąrašu kandidatuo
TaL YARda 3146
2726 Ganusauskas, Viktoras
(Klemensas), born 1910,
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
studentų,
dar
dalyvavo
kun.
ir
E.
Vinčienė.
ja
legislatūron
10-13-14
jvarempioyee, res. Kaunas.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
International Institute ra dose. Jis pasauliniam kare
2727 Ganusauakienė, Birutė (Jonas), born 1917,
res. dr. K. Urbonavičius. Kalbas
*
Kaunas.
pasakė kolegijos rektorius ndasi adresu 654 No. 15th buvo užsitarnavęs karininko 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2728 Ganusauskas, Edvardas (Viktoras), born 1930.
IB AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Čia randasi ir Lietuvių1 laipsnį. Balsavimas bus ant2729 Ganusevįclus, Česlovas (Mikalojus),
55, farmer, kun. dr. J. Vaškas ir patsai St
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
kun. dr. J. Starkus, kuri* i Moterų Tarybos raštinė ir' radietj, gegužės 19 d
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Bugeniškė.
3147 S. Halsted St., Chlcagi Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
2730 Gaputis, Antanas (Pranas), 36, clerk, res. Vilnius. visus smagiai nuteikė ir ku-1 laikomi susirinkimai. K. D.1
Pirmadieniais tik 2-4
Phila. lietuviai turėtų sa
Pirmadieniais, Trečiadieuiaia
2731 Gaputis, Juozas (Pranas), 31, bookeeper, res.
ir
Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Kaiaedorys.
vo balsus atiduoti už lietu
Valandos: 3 — 8 popiet,
2784
Gasiunas,
Stasys
(Jurgis),
48,
empioyee,
res.
2732 Gaputienė-Selenytė, Marija (Stasys), 36, housewife,
vį. Kituose miestuose lietu
TeL CAN ai 5969
Rokiškis.
res. Kaišedorys.
2785
Gasiunienė,
Stasė
(Stasys),
34,
housewife,
res.
viai
turi
užėmę
aukštas
vie

DR. F. C. WINSKUNAS
2733 Gaputis, Vytautas (Juozas), 11.
Rokiškis.
tas.
Ir
mes
galim
išrinkti
2734 Gaputytė, Vida (Juozas), 9.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2786 Gasiunas, Jurgis (Stasys), 14. student,
res.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2735 Gaputytė, Regina (Juozas), 6.
lietuvį,
jei
visi
už
jį
balsuo

2158 West Cermak Road
Rokiškis.
Ofisas ir Rezidencija:
2736 Garalevičius, Vincas (Nikodemas), born 1901, 2787Gasiunas, Aleksandras (Stasys), 12.
Ofiso tel. OANai 2346
sime.
Balandėlis
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0
farmer, res. Zirnainiai Skaudvilė.
2155 VVest Cermak Road
2788 Gasiunaitė, Danutė (Stasys), 6.
Sorodoj pagal sutartį.
2737 Garbačiauskienė-Skiptytė, Marija (Rapolas, born 2789
Gasiunas,
Jonas
(Jonas),
born
1905,
accountant,
OFISO VALANDOS
Res.:
7004 So. FairfieM Avenue
1915 res. Pakruojus.
Būkit Malonūs
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Diniai
Šiauliai.
Res. toL: HEMIock S1M
2738 Garbačiauskas, Ramūnas-Jurgis (Leonas), 2 years 2790 Gasiunienė-Juozevičiutė, Vilhelmina/ 37, teacher,
ANTRAS OFISAS
SAVO AKIMS!
old.
Tel YARds 2246
Dafniai.
2017
Uestera Avė.*
Tik
viena
pora
aklų
visam
gy

2739 Garbauskienė, Marija (Juozas), 80, farmer,
res. 2791 Gasiunaitė, Irena (Jonas), born 1937.
venimui.
Saugokite jas, leisdami
Sek OANai 7171
Jas moderniškiausia
Žeimiai Paežerėliai.
DR. G. VEZEUS
Jonas (Juozas), 22, soldier, res. Kirbuliai ISegzamlnuoti
metodą, kuria regėjimo mokslas
Nuo
«
vaL
ryto iki 5 vaL kasdien
2740 Garbauskytė, Marija, 45, res. Žeimiai Paežerėliai. 2792 Gasiunas,
gali sutelkti.
DANTISTAS
Biržai.
2741 Garbauskytė, Agota, 17.
33 METAI PATYRIMO
2793 Gasiunas, Kazys (Ignas), 27, teacher, res. Kaunas.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel. ........... VIRginia 1886
pririnkime akinių, kurie pašalina
2742 Garbauskis, Raimundas, 4.
akių įtempimą. . .
arti 47th Street
2794
Gasiunienė,
Jadvyga
(Kazys),
21,
housevvife,
res.
2743 Garbštus, Jurgis (Jurgis), born 1908, re*, šakiai.
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Kaunas.
DR. AL. RACKUS
2744 Garbštienė, Ona, 33, teacher, res. šakiai.
Seredoj pagal sutartį.
Dr. John J. Smetana
2795
Gasiunas,
Gediminas
(Kazys),
2.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2745 Garbštus, Arvydas (Jurgis), 6 years old. res. šakiai 2796 Gasiunas, Algirdas (Kazys), 6 months old.
telefono
:
HEMIock
5849
J. Smetana, Jr.
2746 Garbėtaitė, Galicija (Jurgis), 2 months old.
Gasiunas, Povilas (Kazys), 16, empioyee, res. Dr. J.OITOM
4204 Archer Avenue
CTRlSlU
2747 Garbštienė, Marija (Feliksas), 40, teacher,
res. 2797 Vilnius.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS
PRIIMA:
1801 So. Ashland Avenue
Žeimiai Kėdainiai.
2798
Gasiunas,
Kazys
(Jurgis),
58,
caahier,
res.
Tauragė
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Kampas 18-tos
2748 Garbukas, Kazys (Motiejus), born 1900, vvorker.
Telefonas: OANAI. OA23, Chlcagc
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
2799
Gaška,
Juozas
(Aleksas),
35,
lawyer,
res.
Kybartai.
6767
8a.
Weateru
Avė.
2749 Gardinas, Jonas (Juozas), 40,
policeman,
res. 2800 Gašienė-Tamošaitytė, Elena (Petras), born 1920,
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. Iki t 30 p. m.
081*0 VALANDOS:
Adutiški*.
empioyee, res. Kybartai.
Trečlad. Ir fettad. 3:30 a. m.
DR. CHARLES SEGAL
Popiet nuo 1 iU 8 vai. Vak T 04 8
2750 Garkauskas, Antanas (Antanas), 30, liuetenant,
Iki
T:00
p.
m.
(Daugiau bus)
NodiUfanB pagal nutartį.
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS
res. Šiauliai.

DR. WALTER J. PHILLIPS

2791 Garkauskienė-Majauskaitė, Elena

(Juozas),

26.

2762 Garbauskas, Jonas (Vincas), 34, res. Utena.
2798 Garliauskas, Simas (Povilas), 36, teacher,
res.
Girėnai šakiai.
2754 Garliauskienė, Stasė, 38, res. Girėnai.
2795 Garllauskaitė, Janina (Simas), 12, res. Girėnai.
2756 Garliauskaitė, Laima (Simas), 6.
2757 Garliauskaitė, Saulytė (Simas), 2 years old.
2758 Garmus, Balys (Balys), born 1897, teacher, res.
Kauna*.
• <
2759 Garmus, Algimantas (Balys), born 1925, student.
2760 Garmienė, Adelė (Jurgis), born 1897, housevvife,
res. Jonava.
2761 Garmiutė, Dnutė, (Balys), born 1928, student, res.
Jonava.
4
*
2661 Garnys,
Norbertas, 55,
farmer, res.
Dusetai
Didžiadvaris.
2763 Garnlenė, Elena, 50, farmer, Didžiadvaris.
2764 Gamytė, Liucija (Norbertas), 20, student.
2765 Garnytė, Birutė (Norbertas), 16, student.
2766 Garnys, Vytautas (Norbertas), 14.
2787 Garnys, Albertas (Norbertas), 12, student.
2768 Garulienė, Bronė (Vincas), 34,
empioyee,
res.
Kaunas.
ai
2769 Garolinska, Luyzė, 31, housevvife, res. Vilnius.
2770 Garolinska, Mažeka, 7 years old. res. Vilnius.
2771 Garolinska, Joana, 5.
2772 Garolinska, Elena, 2.
2773 Gasenas, Antanas, 70, farmer, res.
Panemunis
Rokiškis.
,
2774 Gasenienė, Petronėlė (Jonas), 60, farmer.
2775 Garnytė, Liucija
(Norbertas), 20, student, ' res.
Didžiadvaris Dusetai.
2776 Gasenas, Romualdas), 43, farmer,
Panemunis
Rokiškis.
2777 Gasenienė, Adelė, 30, farmer.
2778 Gasenaitė, Filomena (Romualdas), 11-2 years old.
2779 Gasenas, Bronius (Antanas), 40,
teacher, res.
Biržai Vaiškai.
2780 Gasiunas, Kazys, 70, farmer, res.
Meldaikiai
Panemunėlis.
2781 Gasiunas, Kostas, 65, farmer,
res.
Meldaikiai
Panemunėlis.
2782 Gasiunienė, Marija, 45, farmer.
2783 Gasiunas. Jokūbas (Motiejus), born 1900, physician,
res. Kėdainiai.

AM1SIK08 LIETUVIŲ DAKTASŲ DkAVOIJOS KABIAI
MAKE
EVERY

Ofiso tel. VIRgim* 0036
Besidencijos tel: BEVeriy 8844

PAY DAY

BONO DAY

DU. T. DUNDULIS
gydytoja* ra chirurgą*

4157 Archer Avenue

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMBT RISTAS

Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M
Trsdiadisaiaic i pagal sutartį.

Bm.

6968
Pritaikina akinh Res. TeL
atsakomingai ni Office teL
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRK
KBAUTUVMB

3241 So. Halsted SL

Tolino Avė.
OO?
lock 4848

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

GYDYTOJAS ir chirurgas

GYDYTOJA* IR OHDKUBGA*

Vai.: 2—4 ir 7-9 v«t
2201 West Cennak Rd.
Ketvirtad. ir Nedaliomis aoeitanu. Valandos: 1—3 popiet ir 7—k v.
2423 West Marąuette Rd.
REZIDENCIJA:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO

paaauktte>

VARUS M**
ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa Iki 8-tne
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
ToL STAto 7572

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedlhomie pagal antartį.
Office teL YARda 4787
Namų teL PROspeot 1880
TaL YARda

6107.

DR. A. J. BEBTASH

Tek BBPubMc 7868

DR. P. Z. Z ALATOfUS
1821 So. Halsted Street
eridencija: 6600 So. Arteaian Avė.
ALANDO6: 11 v. ryto iki 3 popiet
a iki 9 vaL vakavo

Tel.: HEMLOCK 206L

756 We« tfth Street

DANTISTAS

Kas bus ištvermingas Iki
galui, tas bus išgelbėta*.
(Mat 10. 22>.

DR. MAURICE KAUN
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4531 So. Ashland Avenue

DR. A. TENKINS

2500 We*t 63rd Street

6558 So. We*teru Avė.

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:

PHYSICIAN AND SURGEON

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROapact 6787
Namu telefonas VUtįnla 2421

Nuo 1 1U 3 fa* nuo 6 Iki 8 v. vak.

GYDYTOJA* IB CHIRURGAS

DR. JOSEPH KELLA

Okicago, Ui

Tel.: Kemvood 4300
Res.
toL PLAsa 8290
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOS
Nuo 10*12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vaL
ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliotais nuo 10 ik. 12 vaL dieną
TaL Cicero 1484
TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524
— caU MHhray 0001
v
Bes. — HEMlook 1648.
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL OANai 0287
Ras. tai.: PROipect 6659

GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ*
Ofiso vaLi no 1-3; sso 4:39-8:3(1

TaL MUbray 2889

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki •
ir pagal sutartį.
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmadieaiais taipgi pagal sutartį.
Sekmad. nuo 1U iki 12 vaL ryto.
Res. telefonas *££fay 0424.

OFISO VALANDOS:
TaL Cicero 1484
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
nuo 2:00 iki 5:00 vaL po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

DR. MIEŽIS

(2-troa labas)

1913 So. Halsted 8L

Chicago, UI,

Tai. OANai 6122

4720 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0

6824 So. VVestern Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIE0L1S

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. W. PRUSIS

6631 S. California Avė.

Telefonas:

Telefonas CANal 4796

OFISO VALANDOS:

2406 West 63rd Street

Rez. T»L LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

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

Išmintingas žmogau — at
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neateiliepia —
sikratyk draugo, karia su
Sauk KEDzia 2868
tavo priešais sėbrauja.
VALANDOS:
Dievas suteikia mums go
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 8 iki 8:30 vak
Trečiadieniais nuo 2 im 4 popiet rus daiktus per mūsų pačių
rankas.
Italų priežodis
M^alinmi. Pairai MiiaHa rimą

OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 3:30
vai. vak.: trečiadieniais nuo t:00

>aL ryto iki Uita vaL Blatu.

Runkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

77”

tre£a2!enl8,

* 1,

f .6 J s

ŪKININKAI TURĖS SUNKIAI DIRBTI IR BADAUTI?

KAD NACIU PILVAI BOTU SOTŪS
Nėra padargu, nėra trasu, o naciai nori didelio
derliaus ir lašininiu kiaulių. Grasinimais
pavergiami žemdirbiai

■r

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

rt
uomazga. Nutarta tas na tis, M. Sriubas, Barbora Ku
melis pašventinti. (Tai įvy čas, J. Bardauskas.
ko gegužės mėn. 3 d. po pie Rinkliava Ciceroj
tų — Red).
Cicericčiai atstovai kreį
pėsi
į Chicagos kuopų vei
šis labdarių susirinkimas
buvo gausingas ir daug svar kėjus, kad ateitų jiems į tal
bių reikalų aptarė. Jam pir ką viešojoj rinkliavoj — Tag
mininkavo A. Valančius, se Day, kuri bus gegužės mėn.
24 d. Norima tą dieną iš
kretoriavo Ona Jaspar.
naudoti, sumobilizuoti daug
Susirinkimo dalyviai
rinkėjų, kad kiek galint dau
Susirinkime iš įvairių kuo giau aukų surinkti senelių
pų dalyvavo šie labdariai: prieglaudai baigti statyti.
kun. A. Linkus, ark. M. Zal- Draugijų adresai
Vajaus vedėjai kreipėsi į
dokas, K. Sriubienė, Z. Ged
vilą, K. Draugelis, M. Povi labdarių kuopų valdybas,
lonis, U. Gudienė, M. Oko- kad jie tuoj surinktų ir pri
nis, Ona Landienė, M. Su- siųstų visų draugijų valdy
deikienė, V. Aukškalnienė, bų adresus. (Ligšiol dar tik
A. Laurinaitienė, T. Stučin- trys kuopos adresus tepriskas, J. Motekaitis, A. Gri- davė).
šius, A. Bartkus, J. Dimša, Aukos
Iždininkui priduota: 4 kp.
B. Nenartonis, M. Navickie
nė, Pr. Vaičekauskas, P. Dor- vakaro pelnas — $200.00;
ša, A. Šakis, K. Rauskinas, 10 kp. parengimo — $200.00;
A. Bacevičius, P. Fabijonai- 2 kp. — $200.00. Garbės na
rys Juozas Keris $100.00;
Jonas Budavičius $20.00;
Frank Diktis $10.00.

nė komisija iš K. Sriubie
Vasario pabaigoje Kaune “Klaidingai” esą manoma, Labdariai rengiasi
nės, P. Šliogerio ir A. Valo
buvo sušaukti Lietuvos že kad derliui pakelti reikią
mo.
mės Ūkio agronomai, ku tiktai mineralinių trąšų, ku prie didelio darbo
Labdarių piknikai Vytau
riems išdėstyta planai dėl rių “dėl transporto sunku Gegužės 30 d. rinkliava ir
to darže sutraukia daug
pavasario laukų darbų. Su mų” nesą galima atsivežti. piknikas. — Vajus. —
žmonių. Dėl to reikia daug
važiavime Vokietijos gene Reikią “pagerintomis mo Prieglaudos reikalai. —
darbininkų, geros tvarkos.
ralinis komisaras von Ren- derninėmis priemonėmis” ge- Tag Day Ciceroj
Iš pranešimo aišku, kad ne
teln pasakė kalbą, kurioje riau įdirbti dirvą. Bulvėmis
“Lietuvių Labdarių Sąjun pritruks nei darbininkų, nei
išsireiškė, kad kova einanti apsodintą plotą Lietuvoje etvarkos. Prie baro ir prie
ir dėl “lietuvių egzistenci- są numatyta šiemet padi gos veikėjai triūsia lyg tos automobilių tvarkymo kiek” — taip kalbėjo vie
jos šiame krašte”. Agrono- dinti 25 nuoš. Bulvėmis rei- bitelės
nas
geras
lietuvis, pabuvo-'viena kuopa ^“‘5™ P°
mai esą tokie pat kariai, J kią šerti gyvulius, ypač pe
labdarių susirinkime. Penkis vyrua; 8 k'10Pa’ Brkaip ir kovotojai fronte. Pa nėti kiaules. Šios galinčios jęs
ghton Parke, valdys virtu
sak komisaro, pagal tai, kiek būti auginamos tiktai laši Manau, kad kiekvienas bū vę ir restoraną; kitos kuo
kiekviena tauta prisidėsian- ninės. Reikią didinti pieno, tų išsinešęs tokį įspūdį, jei pos kitokius pikniko darbus
sakysime, būtų atsilankęs į
ti prie karo vedimo, tokią daržovių ir t.t. gamybą.
dirbs. Bedarbių kuopų, nė
Toliau vokiečių profeso praėjusios savaitės centro bedarbių labdarių veikėjų
vietą ji gausianti “naujoje
Europoje”. Agronomai turį rius pastebėjo, kad ūkinin susirinkimą Šv. Kryžiaus pa gegužės 30 d. nebus. Komiūkininkams išaiškinti, kodėl kai ne visa ką galį nusipirk rapijos mokykloj.
sija pranešė, kad per piknikaro metu reikia daugiau ti, kas jiems reikalinga, bet
Reikia tik stebėtis, kaip[ įą jaunimas galės smagiai
gaminti ir kodėl nieko ne reikią pasidėti pinigą geres rūpestingai dirbama, kad pasišokti, nes paimta puiki
ūkininkas tik geriau prisirengti prie šokių orkestrą.
turį būti pardavinėjama niems laikams.
PETRAS JAKUBONIS
“juodojoje biržoje”. Jeigu turįs žinoti, kad “šis pini rinkliavos Šv. Kazimiero ka Vajus
Gyveno 6958 S. Rockwell St.
Mirė geg. 3 d.. 1942 m., 4:05
ūkininkas negalįs nusipirkti gas (t. y. vokiečių markė) pinėse “Vainikų Dienoj” ir
vai. popiet, sulaukęs 39 metų
Susirinkimui
pranešta,
amžiaus.
visų reikalingų reikmenų, visuomet yra saugus.” Kas prie pikniko Vytauto parke
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
kad vajaus darbai išsijudi
Biržų apskr., Biržų par.. Dtrutai tenka atsiminti, jog da nepristatysiąs paskirto že gegužės mėn. 30 d. Prisiren
selkių kaimo. Amerikoje išgy
na. Aukų rinkėjams atspaus
veno 14 metų.
bar vietoje pasagų ir plūgų mės ūkio produktų kiekio, gimo reikalai svarstomi net
Paliko dideliame nuliūdime:
dintos kvitarų knygutės an
moter) Mikaliną
(po tėvais
esą gaminąmi pabūklai ir tas ateityje negausiąs ma iki įsikarščiavimo, nes vi
Gerėsite):
2 dukteris — Broglų kalba. Ant kvitarų yra
niskivą ir Barborą: seserį Emi
šinų, geležies ir t.t. Taip pat siems rūpi savi sumanymai
granatos.
liją K'.ranauskienę ir jos šei
prieglaudos namo fotografi
mą: dėdę Juozapą Atkočiūną ir
Pagalios nurodė į “vis di “reprivatlzuojant” žemės ū- pravesti, kad tik daugiau ja. Taip pat atspausdinta
jo šeimą: tetą GiraiUenę: pus
brolį Joną Tamošiūną, ir daug
dėjančią komunistų ataką kį, būsią žiūrima, ar ūkinin pelno padaryti statomai lie draugijoms laiškai, ant kųkitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.; o IJetuvoje paliko du
anglų politikoje”, iš ko se kas stropiai atliko gaminių tuvių senelių prieglaudai.
brolius ir vieną seserį.
rių taip pat yra prieglaudos
Kūnas pašarvotas Antano B.
kančios aiškios išvados pristatymo prievolę.
Petkaus koplyčioje, 6812 South
Išklausius kuopų raportų, fotografija. Dirbami ir kiti
Westem Avė. laidotuvės jvyks
tiems, kurie “plaukioja anpaaiškėjo, kad jos visos daketvrtad., geg. 7 d. Iš koplyčios
vajaus
darbai.
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
glų vandenyse”. Vadinas, Mirė trys daktarai
bar rūpinasi, kad tik dau
Gimimo Panelės Švč. par. baž
i H ir
10
•
Statyba
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
naciai pripažįsta, kad
ir ILie,
giau
aukų
rinkėjų
sumobi

pamaldos už velionio sielą. Po
Šiauliuose nuo šiltinės mi
pamaldų bus nulydėtas į Švento
tuvoj laukiama Anglijos-AKun. A. Linkus ir ark. M.
Kazimiero kapines.
rė miesto dr. Feliksas Da- lizuoti rinkliavai Šv. Kazi
Nuoširdžiai kviečiame visus
merikos laimėjimo.
gimines, draugus ir pažįstamus
basevičius. Taip pat šia li miero kapinėse per gedulo Žaldokas plačiai kalbėjo adalyvauti šiose laidotuvėse.
Po vokiečių komisaro kal ga užsikrėtė ir mirė Aly pamaldas gegužės mėn. 30 pie prieglaudos statybos
Nuliūdę: Moteris, Dukterys
bėjo prof. dr. Kassnitz, rei taus apskrities ligoninės gy d. čia vedamos savotiškos Į darbus. Darbai yra sustabSeserys Dėdė, Teta, Broliai ir
Giminės.
cho komisariato “Ostlande” dytojas dr. Povilas Zizas. lenktynės, kuri kuopa turės dyti, nes šiais laikais kliūI>aid.
direktorius Ant.
B.
Petkus, tel. GROvehiU 0142.
gamybos skyriaus vedėjas. Kiek anksčiau kovoje su šil daugiau rinkėjų ir kuri dau čių susidaro. Didžiausia kliū
Iš jo kalbos sekė, jog vokie tinės epidemija mirė dr. L. giau aukų surinks. Be to, 5, tis, tai lėšų stoka. Dėl to,
čių tikslas esąs pasiekti, kad Ubeika, Šiaulių gydytojas. 6 ir 10-toji kuopos yra ap-; apeliavo į labdarius, kad
žemės ūkio produktų aprū
siėmusios pasistatyti prie šiuo tarpu ypač reiktų pa
Litten to
pinime “Europa būtų nepri
kapinių , būdeles ir užkan dirbėti, kad lėšų kuo grei
klausoma”. Javų esą paga Lietuvis baigė aukštus džius parūpinti. Rinkliavai čiausiai sukelti, nes šimtai
PALANDECH’S
minama pakankamai, bet
tvarkyti sudaryta centrali- senelių jau laukia tos įstai
RADIO BROADCAST
Stingą pašaro. Todėl refe technikos mokslus
gos įtaisymo.
TMturiag a Program of
Leopoldas Balsys, dar Ne dijuoti karo ir prekybos lai
rentas plačiai dėstė, kad
Labdarių ūkyje, kaip pra
“Ostlandas” esąs “idealinis priklausomos Lietuvos val vų bei uostų statybos, baigė nešė vedėjas A. Bacevičius, TUGOSLAV FOLK MUSIC
kraštas” bulvėms auginti. džios pasiųstas į užsienį stu- Berlyno aukštąjį technikos pastatyta pieninė, pavasari Every Satorday, 1 to 2 P. M.
mokyklą ir gavo diplomuo niai darbai dirbami i? visSTATION WHIP
to inžinieriaus laipsnį. L. kas eina tvarkingai.
r^=
t«M Maroka
J k DUft
Pertaisytas
vienas
ūkio
Balsys
dar
kurį
laiką
pasi

(įsteigta 1889 m.).
lieka Berlyne, kur dirbs dak triobėsys, jaukus namelis,
Kantrybė yra vilties me
taro laipsniui įsigyti, o pas kuriame apgyvendinami se
PETER TROOST
Voveng
neliai. Tai prieglaudos už- nas.
kum grįš Lietuvon.

CLASSIFIED
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAITGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 Nn. Dcarhom Street
Tel.: RANdolph 9488-9439

REI.P WANTEI» — VYRAI

REIKALINGAS — “SPFtAYER" ir
“CABINET MAKER". Patyręs dirb
ti prie "novelty” raknndų. Atsišau
kite prisirengia stoti prie darbo.
AI.I.IED CABINET, 1052 W. Monroe

REIKALINGI "MIELINO MACHINE
ir LATHE" OPERATORIAI. Paty
rusioj! lame darbe. Atsišaukite prie;
n. P. COOPER Al CO., SOS S. Green
HELP WANTED — MOTERYS

VEITERKOS
reikalingos — turi
būt patyrusios. Atsišaukite sekan
čiai:
3144 W. CERMAK RD.

POVER MACHINE
OPERATERKOS
Prie
“single
needie."
patyrusios.
Darbas "cordlng" ir “heming.” Pas
tovūs darbai.
EDSON NOVELTY CO.
1223 So. M’ahnsh
PATYRI’STOS Gt’ZIKAMS RKYLVČTV OPERATERKOS. dirbti prie
marškinių. Defense darbai. Moder
niška dirbtuvė. Gera. užmokestis. At
sišaukite prie;
W. V. BROWN1XG. 1922 S. Halsted
“FOVNTAIN” MERGINOS
Pastovais darbai jūsų apylinkėje. Pa
tyrimas pageidaujamas, bet nereika
linga. Pradedamoji alga $18.00 ir ge
ra proga isidirbtl. I'niformes duoda
mos ir išvalomos. Ats’šaukite į:
WAUiRF.KX DRVG STORES
31 E. Adams St.; F97« W. Madison
7901 s. Ha'sted; B3OO Co'tage Grove

VLADAS GAIŽAUSKAS

TRUMPOMS VA<4NDOMS
VEITERKOS
$1.25 j dieną ir tipsni. l'n'formoa
duodamo“: nereikia dirbti sekmadie-

Gyv.: 10C45 S. lafayette Avė.
Mirė geg. 5 d.. 1942 m., su
laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Batigalos parap.,
Mockūnų viensėdžio. Amerikoje
išgyveno apie 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolio dukterį Kotriną Behrey
(gyvena Los Angeles, Cal.); ir
daug draugų ir pažįstamų.

*n*nįs ir švenind'en'nls Matvk’te Mi"s
PoH-rfieid: MERCHANniSE MART

COFFF.E SHOP.
MERGINOS IR MOTERYS
f Aukštoj algos Reik“'Ingo- P ARKTI
KOS. M'RšKTNRT “PTNTSHERS” ir
"PRESS” OPERATERKOS.
ACE liAFNDRY, 17(17 PETERSON
Pilone: Long Be’ch 1700

Lietuvoje paliko 2 brolius —
Aleksandrą ir Valerijoną.

Laidotuvėmis rūpinasi Mr. ir
Mrs. Lenkavus ir Mr. ir Mrs.
Kalvelis.

P A T A R N A V T M A T

DIAMOND POTNT SAW
FILING VVORKS

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioj. 10821 S. Miehigan Avė. laidotuvės įvyks šeš
tadienį. geg. 9 d. Iš koplvčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Vi
su šventą par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminiu niūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogne”
kainavimo

sąrašo.

Prisiųskite
oost.”

28

Nuliūdę: Brolio Duktė. ir
Draugai Ir Pažįstami.
Laid. direktorius I.. Bukaus
kas, tel. Rullman 9661.

piūklus paštu

“parcei

NO
T.OOMTS STREET
TEK MONroe 1397

MERGINOS

IR

MOTERYS

BARBERIS REIKALINGAS. PTRMO
kleso. At'išaukite sekančiai: —

2557 WEST 43RD STREET

kurios dugne randasi dova
nojimas.
Motinos širdis, tai gelmė,
Labai klysta tas, kurs
san draugo ieško puikiuose
rūmuose ir puotose. Seneca

PARDAVIMUI BITCERNft IR GROSERNfi. geroj vietoj, mišriu gyven
tojų apylinkė) — kamjta“ West 21st
Place ir fšo.Tjeavitt St. Biznis gerai
išdirbtas per 22 metus. Pardavimo
priežastis — savininkas e'ra J kitą
biznį. Atsišaukite telefonu:
CANAL 2987.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 VVEST I5TH AVENUE

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

REKORDAS
81 firma viri 50 m. tos paklos
Šeimynos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected EveryWhere.

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 Weat 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

3307 Lituanica Avenne
Tel. YARds 4908

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

LACHAVVICZ IR SUNAI

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

2314 West 28rd PI are
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

P. J. RIDIKAS

JOHN W. PACHANKIS
Member of the l.lthnanlan Chamher of Conanerc*.

MODERNI Uvldlnft PARODA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; 8e*tad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

3354 Sonth Halsted Ttreet

4106-07 SOUTH HERMTTAG1C A VEN U K

Tel. YARDS 1741-1742
<447 SOUTH FAIRFIF.I.H AVENUE
T«L LAFayette 0727

Skvrlns: 710 West IRth Street
Visi telefonai: YARds 1419

J. LIULEVIČIUS

Radio Programa. — 10:99 vai. antradienio ir leStadlanlo rytala
U Stotie. WHIP (1620). au P. ialtlmleru.

■

4348 Sonth Callfornia Avenne
Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
8812 Sonth Western Avenne
Tel GROvehiU 0142

MAŽEIKA

ir

EVANAUSKAS

3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

•
DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
t$34 South Oakley Avė.
Chkago, Illteote
Published Daily, except Sundays
A metnber of the Catholic Press Association
Sutmcripttonft: One Year — $6.00; Slx Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
TSeina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pisei 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 nuožiūros. 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.

Pasitarimų nebijokime
Vakar trumpei rašėme Vilniaus klausimu, pažymė
dami, kad lenkai vis dar tebesisavina Lietuvos sostinę.
Seniau Lenkijos vyriausybes ištrėmime atstovai lyg
ir nereiškė pretenzijų prie Vilniaus, bet jau dabar vie
šai ir atvirai tas pretenzijas reiškia paties gen. Sikors
kio lūpomis.
Taip ir nurodo, kad santykiai su kaimynais vis dar
norima vesti sena kryptimi — savintis svetimą ir duoti
pagrindą tarptautiniams konfliktams, karams.
Sovietų Rusija reikalauja Lenkijos dalies, o toji,
Lenkija, užsispyrė reikalauti Vilniaus.
Tokie reiškiniai nėra sveiki. Juk ir rašyti nereikia,
kad ir Lenkija ir Lietuva vieno to paties priešo —- na
cių yra pavergtos. Joms šiandien tenka vesti kovą su
galingu priešu dėl išsilaisvinimo. Ir joms ir visoms ki
toms pavergtoms tautoms yra reikalingas susitarimas
ir bendras frontas.
Kad būtų galima susitarti ir bendradarbiauti, yra
reikalinga užmegsti santykiai, reikalingi pasitarimai.
Dėl to mes ne tik kad nesipiktinam tuo, kad lietuviu
ir lenkų veikėjai sueina pasikalbėjimams, bet manome,
kad tai yra ir reikalinga ir naudinga.
Tą patį jaučia lietuvių ir lenkų visuomenė.
Chicagoj minint Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį iškilmėse dalyvavo lenkų tarybos sekre
torius ir jį lietuvių visuomenė šiltai priėmė. Praėjusį
sekmadienį lenkų minėjime dalyvavo Lietuvių Tautinės
Tarybos sekretorius, kurį lenkų visuomenė tikrai entu
ziastingai pasitiko.
Tokiu būdu užsimezga ryšiai ir paruošia dirvą dviem
kaimyninėm tautom, šiandien esančiom pavergtom, gra
žiuoju išrišti turimus teritorlalinius ginčus ir eiti prie
bendradarbiavimo darbuose ir kovoje dėl atstatymo
laisvės ir nepriklausomybės abiem valstybėm.
Mes suprantam, kad Amerikos lietuvių ir Amerikos
lenkų visuomenės veikėjų pasitarimai, ar susitarimai
galutinai neišriš nei Vilniaus nei kitų klausimų. Ta
čiau jie gali paruošti dirvą tiems, kurie turi autorite
tą ir galę daryti sutartis. Moraliniai į juos gali daug
paveikti, nes ir Amerikos lenkų ir Amerikos lietuvių
balsas turi didelį svorį ne tik jau savųjų tautų vado
vybėse, ar jas vadinsime vyriausybėmis ištrėmime ar
kitais vardais. Tuo labiau, kad Dėdė Šamas, stovėda
mas už visų tautų* laisvę ir nepriklausomybę, tame ir
kituose ginčuose gali būti puikus tarpininkas.
Mes jokio didesnio klausimo nelšrišime tarp savęs
besiginčydami, kitus bekoliodami. Ne laikas dabar už
sidaryti, bijoti kalbėtis su kaimynais. Reikia eiti į tarp
tautinės politikos kovos areną ir ten drąsiai savo tei
ses ginti, aavo teisingus reikalavimus statyti. Jei pa
tys Lietuvos politikai neginB savo tautos teisių, gali
atsitikti tokių štukų, kad ne tik Vilnių savinsis sve
timi, kaimynai, bet ir už visą lietuvių tautą ims kal
bėti. Juk jau ir dabar tokių pavojų yra.

dorumu nesiskaito. Pagaliau Vichy (prancūzų) vyriau-

tGXt

'Trečiadienis, geg. 6 3., 1042

sybė tik formaliai yra neutrali, bet ištikrųjų ji yra
priversta pildyti visas Berlyno užgaidas.
Madagaskaro užėmimas gerokai sustiprina santarvi
ninkų poziciją.

A

U. S. Karo Bonų vajus
Neužmirškime!

Su šiuo mėnesiu prasidėjo didysis Jungtinių Valsty
bių Karo Bonų vajus.
Šiandieniniai karo reikalai reikalauja, kad kiekvie
nas dirbantis Žmogus bent 10 procentų savo uždarbio
investuotų į savo krašto

gynimą.

if visi puikiai žinom, kodėl svarbu.
Lietuvių reikalai ir, pagaliau, garbė reikalauja, kad
mes šiuo atžvilgiu nebūtume atsilikėliais. Mums reikia
ne tik prilygti kitas tautines grupes, bet ir pralenkti.
Krašto gynime būkime pirmose eilėse.
Tai svarbu

Alfo

(“Draugas”, 1017 m. ge
gužės 6 d.)
S&liūnininkams

dreba

kin

kos.,.. Politikai, visuomenė,
laikraščiai dabar sušilę agi
tuoja panaikinti alkoholi
nius gėrimus ir uždaryti vi
sus saliūnus. Chicagoje saliūnų yra virš 7,000.

Mūsų organizacijų ir paskirų lietuvių kolonijų vadai

visomis savo jėgomis tūri įsikinkyti į Karo Bonų pla

Kiek žuvo vokiečių.... Vo

tinimo darbą. Tai nepaprastai svarbi mūsų visų pa

kietijos parlamento atsto
vas Neumann praneša, kad
Vokietija šiame kare nete
ko 1*300,000 kareivių užmuš

reiga.

Jaunino Fondas

tais.

Pastebime, kad Lietuvių R. K. Susivienymas Ameri
koj turi įsteigęs vadinamą Jaunimo Veiklos Fondą.

Sumanymas, kuris, matyti, jau pradėtas vykdyti, yra
gražus ir remtinas.
. Numanu, kad tos mūsų organizacijos, kurios nemo
kės jaunimą pritraukti ir pataikyti, neturi ateities. Ar
anksčiau ar vėliau jos žlugs.
Kad įtraukti jaunimą į bet kurią mūsų organizaciją
ir, svarbiausia, jį palaikyk, reikia turėti tinkamą pla
ną ir priemones, reikia dubti jam tinkamą užsiėmimą.
LRKSA jau nuo seniai norima praplėsti sporto są
jūdis. Bet tas sąjūdis reikalauja daug lėšų. Dė! to ir
įsteigtas specialus fondas, kuris turės finansuoti spor
to sąjūdį ir kitokią LRKSA jaunimo veiklą.
Reikta manyti, kad tasai fondas greitu laiku bus iš
augintas, nes jis tos organizacijos gyvenime turės su
vaidinti nemenką vaidmenį.
rr

.it

Mylėk ir kovok'

Tokia antrašte randame Richardo Hozo straipsnį ka
nadiečių “Nepr. Lietuvoj”, kuris taip baigiamas:
“Mielas broli ir sese, prisiminkime Lietuvos garbin
gą istoriją, mūsų bočių žygius ir sąmonę, ar nebus
mums gėda’.... Jų darbai, jų žygiai buvo vieningi ir
sutartini, ir dėl to jie kovas laimėdavo. Jie skaitė sau
,už garbę būti lietuviais, narsios tautos sūnumis.
“Ir šiandien jų dvasia gyva! Ji šaukia mus pakri
kusius į taiką ir vienybę, nes ten Lietuva replėse! Tad,"
su alyvos šakele rankose ir su meile širdyje, glausto
me savo lietuviškas gretas Lietuvos laisvei ir mūsų tau
tos kilimui. Būdami vieningi, atsikovosime tą, ką mums

f
Didelės sumos karui..,.
Kongresas žemesnysis butas
302 balsais prieš vieną pri
ėmė vyriausybės pasiūlytą
karo biudžetą $2,830,000,000.
Vyriausybė nusprendė kuo
greičiausiai siųsti kareivius
Europon prieš Vokietiją.
•
žuvo 531 darbininkas....
Vokietijos mieste Furth pa
rako dirbtuvėje ištiko ekspliOZija. Žuvo 551 darbinin
kas, daugiausia moterų.

e

6,000,000 vokiečių kariau
ja.... Vokietijos karo fron
tuose kariauja 6,000,000 vo
kiečiai kareiviai. Be to, vy
riausybė siunčia iš mokyklų
laukų darbams dirbti mili
joną vaikų.
Demonstracijos

Petrogra

Gegužės 3 d. Petrogra
de įvyko didelės kareivių ir
darbininkų demonstracijos
prieš užsienių reikalų minis
trą Miliukovą.
de..*.

svetimi išplėšė.

BUY

Atsidėkokime

*IAI BV

“Liet. žinios” rado:

“Mūsų vyriausybė prieš savo piliečius nevartoja
jokios prievartos, todėl mes patys turime susiprasti
ir neverčiami vykdyti tai, kak šiandien yra būtina.
Mūsų šalies priešai — diktatoriai prievarta if baus
mių grasinimais išspaudžia iŠ savo piliečių reikalin
gas karui vesti pinigų sumae,
kaip laisvo
krašto piliečiai, patys gera valia, reikalingus karui
vesti pinigus, pavydale karo bonų pirkimo, atiduo
kime aavo valdžiai.
Būtų labai pageidaujama, kad kiekvienoje dides
nėje lietuvių kolonijoje mūsų tautiečiai sudarytų ka
ro bonų pardavinėjimo komitetus, kurių pareiga bū
tų vesti propagandą karo bobų pardavinėjimui lie
tuvių tarpe ir nupirktų karo bonų registracija.
tai

mes,

’vl
terys. Jos turi sudarusios
chorus, jos daiuoja. Ar kas
girdėjo lietuviškoj
radio
programoj vyrų chorą? O
moterų veik kadieną.
Bendrai, vyrą įtraukti į
bet kokį veikimą šiais čėsais, tai ne baranką suval
gyti.
Vyrai, kas bus, jei mote
rys pradės įstatymus leisti?
Visi pateksim po moterišku
pantapliu.
Vyrai, būkim vyrais, pa
bustom, pajudinkim žemę
ir atvajevokim tas savo pozioijas, kurias dabar turi
užėmusios moterys.
Savo rankų nagų kramty
mas visuomet buvo skaito^
mas nerVuotumo simptomu.
Nagų kramtytojų daugiau
pasitaiko tarpe mergaičių ir
moterų, negu tarp vaikinų
ir vyrų. Seniau tėvai mer
gaičių nagus aptepdavo vi
sokiomis karčiomis medici
nomis, kad įkišusios pirštą
į burną pajustų “malohų”
skonį. Dabar daugelį mote
rų sulaiko nuo kramtymo
nagų jų peritavimas, nes jei
biauru yra pažiūrėti į nepentuotą pusiau nukramty
tą ir dar nupentuotą.
Bet kurios mergaitės dar
nėra priaugusios • kosmeti
nio amžiaus ii* tėvai neturi
priemonių atpratinti nuo
to papročio, tegul pabando
padaryti taip, kaip sykį pa
darė rašytojas Noel Covvard.
Jis pažinojo vieną mergaitę,
kuri kramtė nagus. Iš Pary
žiaus jis jai pasiuntė poslekartę su Venus de Milo pikčeriu, po kuriuo padėjo tokį
parašą: “Tik pažiūrėk, kas
atsitiks ir tau, jei nepaliau
si kramčius nagų”. (Venus
yra moteriška statula, rasta
Melos saloje 1820 metais be
rankų. Dabar ji
randasi
Louvre muziejuj, aryžiuje).

Po svietų pasidairius
Seniau žmonės, liub, saky
davo; “vyrai valdo svietą, o
moterys vyrus. Ale dabar
atrodo, kad moterys valdo
ne tik vyrus, ale ir svietą.
Tokius figerius deda ant ma
no vožnaus delno žinomas,
kaip “užkietėjas žemaitis”,
Anastazas Valančius juos
paremia faktais, štai, ką jis
sako:
Rašydamas apie visokį
mūsų, lietuvių katalikų, vei
kimą Chioago lietuvių kolo
nijose, aš vieno negabu su
prasti: kas pasidarė su mū
sų vyrais, kad jie dar taip
apsileidę, jog viską turi at
likti moterys. Sulaukėme,
sako, čėsų, kad be moterų
mes nebegalime apseiti. Kai
reikia bet kokiam mūs vei
kime užimti pirmąsias vie
tas, tai vyrą negalima nei
su pyragu prisiprašyti. Prisėjus kokiai mūs organizaci
jai išrinkti valdybą, čia ir
gi, jei nebūtų moterų, ne
būtų nei valdybos. Tik pa
žiūrėkim į bile žymesnę mūs
organizaciją, ar tai bus Lab
darių Sąjunga, ARD, Šv.
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų, Tėvų Marijonų Ben
dradarbių, ką matome pir
mose vietose? Moteris. Vi
soks mūsų veikimas dabar
didžiumoje taip pat moterų
sukamas. Jei kuri draugija
užsimano ką nors nuveikti,
tai pirmiausiai žiūri į mo
teris. Kur gi tad mūsų vy
rai, kurie dažnai pasigiria,
kad moterys negali jų val
dyti? Atrodo, kad visam
sviete moterys užima vyrų
darbus, o vyrai taip subobėjo, kad namuose turi pasi
likę moterų darbus atlikti.
Arba paiimkim lietuviš
kas radio programas, kas
jas išpildo? Dažniausiai mo

HEALTHY, WEALTHY AND WlSE!
©E SURB
y0U« ČĖkkAfc
ŠfAlftKM
A HANOtfctVi

Lietuviai parodykime savo aukštą šios brangios

laisvės

šalies — mūsų antrosios tėvynės gilų reikalų

supratimą ir organizuotai gelbėkime šiai šaliai lai
mėti dabartinį karą.

Mes lietuviai daug kuo esame skolingi Amerikai,
kuri mus neturtingus priglaudė, sudarė sąlygas mums
pasidaryti gana gerą ir patogų gyvenimą ir toliau
remia mūsų senos tėvynės Lietuvos laisvės bei ne
priklausomybės reikalus.

Taip ir reikėjo
Didžioji Britanija okupavo Madvgaskarą, Prancūzi
jos salą, kuri yra prie Afrikos rytinio kranto. Ši sala
strateginiu atžvilgiu yra labai svarbi.
Madagaskaro užėmimui, kaip pranešama, pritarė ir
Jungtinės Amerikos Valstybės. Dėl to, dabar jau rim
tai laukiama suirimo santykių tarp Jungtinių Valsty
bių ir Vichy, nacių įtakoj esančios vyriausybės.
Nors kartą anglai nepavėlavo. Ligšiol kiti jiems už
akių užbėgdavo. Gal būt netrukus ir Madagaskaras
būtų patekęs į priešų rankas, jei nebūt pasiskubinta.
Suprantama, demokratinės valstybės ligšiol laikė ne
padoriu dalyku liesti netitralinių valstybių teritorijas.
Bet naciai, fašistai ir japonų militaristai su jokiu pa

Dt

Th* MO&ttfeAPlDLY
YOV AftB GftOWING, THE
*$006 KOUfHiOVTOF

TK* TWEKTV FOUR
*KOULO BĖ SPENT
IM SLEfcP/

Atsidėkodami už visą tai mes turėtumėm savo tufto ir kraujo ištekliais prisidėti prie Amerikos laimė

AnV L2AKAGE

jimo

OF GAS HOWLietuvos Pasiuntinybė VaŠirtgtone išleido eilinį biu
letenį “The Lifbnantafl Situation”, kuriame randame:

1.

Aapects of BriCish Lithuanian relations; 2. Echoes

from Germafl ocoupied Lithuania;

rican

3. Lithuanian Ame

sctiTittoB; 4. Independent opinion.

Pirmasis klausimas — Didžiosios Britanijos ir Lie

tuvos santykiai

yra plačiai gvildenama.
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DERBY WINNER GETS KOSĖS—AND $61,223

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

kp. vakare ir paaakė kalba, BndgepOflO Vyra|m
apie sąjungos naudingumą.

Gegužės 7 d. 8 vai. vakaX Motinoms pagerbti dai
nų festivalas bus Šv. Jurgio re P° gegužinių pamaldų įlaikraščiai ir Lalio lietuvių
Gražus paminklas
parapijos salėj gegužės 10 1 vy^8 Sv. Jurgio parapijos
ir anglų kalbos žodynas. Ma
d. Programą išpildys para- Holy Name draugijos susilonu pasakyti, kad Bronius,
Smardack šeimai
pijos choras, vad. komp. A. rinkimas.
nors čia gimęs ir augęs, vie
Bruno A. Smardack, Chi nok labai gražiai lietuviškai
Pociui. Daug dainų choras
visi vyrai, kurie dar necago pašto viršininko sek šneka. Garbė mums, Chicarpadainuos apie motinas.
priklauso prie Holy Name,
retorius, lietuvis, ir jo sesu go lietuviams, kad tokioje
X A. Simutienė, “Drau kviečiami atsilankyti į šį su
tės Stefanija, Laura ir Ieva aukštoje ir atsakoanlngoje
go” redaktoriaus žmona ir sirinkimą. Mūs parapijoj yišrinko nepaprastai gražų vietoje turime inteligentą
E. Mickeliūnienė, žmona LR ra pageidaujama, kad nebūpaminklą atminimui miru lietuvį.
KSA Chicago apskr. pirm.,! tų nei vieno vyro, kurs ne
sių tėvelių ir brolio. Jų bro 1923 metais Bronius vedė
išrinktos atstovės iš 163 kp.' priklausytų prie Holy Name.
lis mirė 1913 metais, tėvas lietuvaitę Liną Karvelis. Da
į būsimą tos organizacijos
Tėveliai prašomi paraginbirželio 16, 1940 metais, o bar jau augina šeimynėlę:
seim^i ti savo sūnus, kad jie pri
motinėlė kovo 23 d., 1942 Bruno Jr., Laverne ir DoroX Liurdo groto Šv. Jur sirašytų prie Holy Name.
metais. Visi palaidoti šv. thy. Turi kelis nuosavus na
gio bažnyčios šventoriuje
Šio 3 draugijos yra svarbi
Kazimiero kapinėse. Tad lt mus.
apsodinta
medeliais
'ir
gėlė
užduotis. Šiai draugijai yra
kę šeimos nariai daro šią
Kovo 23 d. nelaukta mir
mis
žmonės
kasdien
gausiai
pavestas Katalikiškos Akcibrangią atmintį mylimų tė tis atėjo į Smardack šeimą
lanko.
Tokio
šventoriaus
pai
joa darbas,
Re porteris
velių ir brolio. Paminklo vi ir paėmė jų brangią ir my
("Draugaa” Acm« teiephoto >
puošalo
neturi
nei
viena
lie
są menišką darbą ir staty limą motinėlę Stefaniją. Di
Victor in annual Churchill Dovvns classie, Shut Out, son of the mighty Eąuipoise,
bą atliks Venetian Monu- delis širdies skausmas buvo received the traditional wreath of roses, and later, the winner’s cut of l&rgest purse tuvių parapija Amerikoje.
ment Co., kurioje per dau Broniui, Stefanijai, Laurai in all Derby history. Trainer J. M. Gaver (left) holds bridle of oolt, with Jockey
X Lietuvių Vaizbos Buto
WHOLESALE
gelį metų darbuojas už par ir Ievai jos netekus. Liūdė Wayne. Wright in the saddle.
bankietas Dariaus Girėno sa
LIQUOR
davėją Nikodemas Kulys. jo jų giminės, draugai ir pa
__________________________ lėj buvo gegužės 3 d. SusiĮSTAIGA
Paminklas bus pastatytas žįstami. Šermenyse lankėsi ir apylinkėj pakils toks karš
| žus iš gegužinių pamaldų r^n^t0 daug lietuvių biznieM? V I
Vainikų Dienoj (Decoration daugybė žmonių, miesto ir tis, kad vieni kitų klaus:
I netikėtai parpuolė ir nusi-> r^’ profesionalų ir šiaip jau
Day), tad dalyvaujantieji pašto valdininkų. Visi reiš kur dabar vyksime, kur ke
laužė ranką. Randasi Mer-1 svečių. Programą pradėjo
IšvežtoJame
geg. 30 d. kapų iškilmėse kė užuojautą Broniui ir jo liausime ?
pu vi 4
j
cy ligonini
Survilas, vadovavo teisėjas
Ctiicago.
galės pamatyti šį nepapras sesutėms. Laidotuvės buvo
Ą
J. Zūris, kalbėjo (apie Balto Z W
— Niekur kitur, kaip tik
X Raud. Kryžiaus lietu Scandijos
tai gražų paminklą, nes tą labai įspūdingos iš Šv. Jur į Vytauto parką! Tik ten
konfederaciją)
vių
vienetas
dar
vis
tęsia
REMKITE
dieną bus pašventintas.
prof. K. Pakštas, P. Daužgio bažnyčios į šv. Kazimie surasime pavėsį. Ten nuvy
KENĄ
nerimo, siuvimo darbą. Kas vardis, Lietuvos konsulas ir
LIETUVIŲ
Norisi keletą žodžių pa ro kapines.
DRAUGĄ.
kę netrokšime; iš ten tavęs
pirmadienio vakarą moterys kiti. Buvo dainų. Po viskam
rašyti apie šios garbingos
Dabar pastangomis Bro alkano nieks neišleis; tave
N. RANTER, s*v.
X Dr. A. Račkus šiandie ir merginos renkasi į Vingelietuvių šeimos vieną narį, niaus ir jo sesučių statoma net lietuvišku kugeliu pa
MUTUAL LIQUOB CO.
— šokiai.
liausko
salę.
persikelia
į
naują
vietą
ad

Bruno A. Smardack.
4707 So. Halsted St.
šis didelis ir gražus pamink vaišins; ten ir pasišokti ga
resu
4204
Archer
Avė.
NauTelefonas:
BOULEVARD 0014
X J. Bubnis, žinomai bri-1
Syluk lėsim; visus savo draugus
1910 metais, Broniaus tė las.
vai Aleksandra ir Stefanija
ir pažįstamus matysim’O J" ofitas raode™iškai į- dgeportietis, jau kelyje į A- SKAITYKITE “DRAUGĄ'
laską. žada sustoti Anchogal? o gal ir laimingaisiais J rengtas'
Smardack atvažiavo į ChiR
ožių
žemei
artinasi
cagą iš Spring Valley, III.,
tapsim: laimėsim Apsaugos
X D. Landsbergis, 928 W. rage, kur Aleliūnų sūnus A- rfi
ir apsigyveno didžiausioje didžiausis pavasarinis
bonus ir tuo savo šalį pa- 34 St., šiomis dienomis bu- dolfas dirba valdžios darbą
WHOLESALE
lietuvių kolonijoje Bridge
remsim....
vo automobilio auka: nu- i? laukia kuomet bus pa
porte. Čia Broniui prisiėjo karštis
Rožių žemėj jau prasidė- laužta koja ir kitose vieto šauktas karo tarnybon.
FURNITURE
eiti ir šv. Jurgio parap. mo-1
jo karštis: kasdien plaukia 88 sužeistas,
X L. Vyčių choro genera
BROKER
kyklą. Tėvai labai džiaugė-! Balandžio Paba«a chi“- į Visų Šventųjų kleboniją iš
X Brighton Park lietuviai į
repeticija
rytoj
Lieai vyresniu sūneliu Brone- gai atnešS kaitrą Oras taiP laimėjimų bilietai, darbinin
Dining Room Sets — Parlor
liu, nes jia būdamas šviesių susll°’ kad Paaiskubi"° Pa kai gi, uoliausi parapijiečiai namų savininkai dabar dir- tuvių Auditorijoj. Visų daiSets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
plautų, lietuviško apvalaus ''asaris 8" aav0 žalįal3 ™ jau dalinasi darbais, posė ba, triūsia namų darželiuo- j nininkų dalyvavimas priva
se.
Ypatingai
moterys.
Sol°
m
as.
Koncertas
už
poros
VVashers — Mangels — and
veido augo į gražų aukštą ba,a’ ° vyS“as PaPa0ŠS’ lyg džiauja ir tariasi su klebo
dina
daržoves,
gėles.
dienų
—
šeštadienį,
gegužės
Stovės.
4__ matėsi
a-- • nepa- nuotakas,’ baltomis sukniovyrą ir jame
nu Paškausku ir visi laukia,
9 d. Šv. Antano par. salei
Nabionally advertised items.
X Uršulė Gaizauskiene, Į ę,.cerQ.
prasti* gabumai. Iš jaunų mis’
kada išauš toji laimingoji
dienų jam sekėsi mokslas ir Rožių žemės gyventojai, diena, kada visas darbo, hridgeportietė, užvakar grj
X Dain. K. Sabonis su
darbas, kurį tik užimdavo.' tačiau, ne tik džiaugiasi pra- linksmybių ir malonumų
Būdamas 17 metų įsigijo ir Į žydusiu pavasariu, bet jie karštis persikels į Vytaute žmonių minios, tai tikrai, ir žmona, V. Galnaitė, žinoma
rožės gražiau šįmet sužydės. Chicago moterų veikėja, M.
FACTORY REPRESENTATIVE
valdė judamųjų paveikslų laukia tokios kaitros, kokios parką....
|
Paukštienė,
viena
Mot.
Sądidelį teatrą. Nuo 1920 me-1 dar šįmet nebuvo. Toji pui0 jūs, visi prieteliai, Chi
6343 South Western Avenue, Chicago
' i• gos centro valdybos narių,
tų jis pradėjo dirbti pašte kioji pavasarinė diena jau cago ir apylinkių lietuviai,
Telefonas — REPUBLIC 6051
(Post Office) ir eina virši artinasi, ji bus ne kita kuri, nuoširdžiai kviečiami į tą _____________________ — ( praeitą sekmadienį buvo sve
J
čiai-viešnios West Side 55
ninko sekretoriaus pareigas. kaip tik gegužės 10-oji. Nora karštį ir tikrai laukiami Ro
Jį ofise galima matyti tik tos dienos rytą žmonės baž žių žemės piknike, sekma CONRAL
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
padarius sutartį (appoint- nyčiose melsis, švęs Motinų dienį, gegužės 10 d.
Fotografas
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
ment), kitaip neprileidžia- Dieną, pradės popiežiaus Pi
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
Jei ten bus karšta nur Studija (rengta plr
LANKYTI | MflKU SPKCIAI4
jio» rflSIes su m o
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
ma. Kad ir pietų laike, jam jaus XII-ojo 25 erių metų
dernifikomla
užlal
SEKANČIŲ MIZIKOS
domis lr Hollywoor
INSTRUMENTŲ
tarnas atneša valgį į rašti vyskupystės jubiliejų, o Vi
tvlesorate.
Darbai
*
M
Oarantuotaa.
sų šventųjų parapijoj Soda- AR SKAUDA KOJOS?
nę.
Didelių Barabanų, maZų Baraba
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
"Tubable Tom Toms" pritai
Man, kaipo lietuviui, pir lietėa, Tretininkai, Apašta
Dėl geriausio palengvinimo
420 W. 63rd Street nų,
komi prie visokių Barabanų 83Vienintėlis lr Smagiausias
mą kartą atsilankius jo ofi- lavimo nariai, šv. Vardo drkreipkitės prie
tų, greiti pėdintai “Cynibols” lr
TeL: Biznio - ENGlmrood 5888
"Cymbol Holders" kur tik reika
Vakarinis
Lietuvių Programas
san susidarė nepaprastas į- gija ir gausūs kitokie bū- FOOT E—Z SHOE SHOP
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais”
Rez.: * ENOletvood 5840
Amerikoje!
benams lr orkestroms, Trūboa,
spūdis: ant stalelio visi Chi-Iriai artinais prie Dievo sta“NO PAIN” Patentuoti
Sakaphonal, Trombo
- I darinėtai,
— DEŠIMTI
METAI! —
Arches,
prieinamomis
nai “Standard” iftdirbysėlų, Smul
o&goj išeinanti lietuviški | lo, bet po pietų šioj žemėj
kainomis, pritaikinti jū
kūs, Cellos. Strūnlnlai Basai, Gul
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.

imu

ALEX ALESAUSKAS and SONS

IPARGUTIT

sų

kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.
“HEALTH SHOES.” Paduškaitės ■ dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.
Kojos Anstpauda Veltui

RATAI
DAI Al

lr

Pa,,6,ntl
Paplatinti
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189 NO. LA SALLE ST.
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Banjos. slūnai, lr "cases”,
"moiHh pleces", "mute reeds”, ir
muzikos stovikies.
Pilnas pasi
rinkimas Mimikoms smičių
ir
"cases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių Išdirliysėių plionografus ar jųjų dalis.

ta rm,
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HARAD

PASKOLOS
DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Ir Prisipirkti

Lx/ADA\I\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI

ŽIEMAI

KOL KAINOS N K PA K14, Ų, IR KOL, .IŲ DAIl GALIMA GAUTI!
<.rrr«n*s Rdil<-« Anglyx <■ Mutantus Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
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PRtPtLDYKIT SAVO SANDftUUK IŠ SEKANČIO PASIRINKIMO:
WKST VIRGINIA Poralinnlas Mine Riki, Iš <£Q 4f|
gerų niAlnų, daug dulkių Ulmta. Perkant 3 4>O.TlU
tunus arba ilaug.au, ui tunų .........................
Sinulkomil yra daug pigesni.
RIAUK RAND LUJI P auglys, ui
tunų ..................................................................

$10.50

KOPPKItS VU1LE (KOKSAI), už
uą loiH,...................................................

vie-

-------

lor your

i
I

TEL. PORTSMOUTH 9022

- *

PANAUDOKITE l’ROG> DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOM8.

-i
....
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/,%. Jūsų pinigai greitai išmoka
nti ant {mPcikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETI! V U FINANSINE ĮSTAIGA
— 16 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

O QC

CRANE COAL COMPANY

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

Piotection

(Valdžion patarimai auglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karSs pro
dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas bus lyniial sumažintas namu reikalams)

5332 SO. LONG AVĖ.

WHFC-I45O kil.

A. B.O. DRUMMERS SERVICE
• 14 Maxwe.ll Street, Clticago

MODFRN
COMP1 EI E
\IO

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALllMET 4118

fr

Jom. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

i
f

Trečiadienis, geg. 6 3., 1912
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Amerikos žurnalistė tempia žuvį
už uodegos

PIRMASIS L. VYČIŲ CHORO VEDĖJAS

Amerikietės pažintis su rusų lakūnu.
Negali rašyti, kad pirkai rūbus toj krau
tuvėje, kur lankydavosi Madame Vorošilolf. Rusai klauso paliepimų be jo
kių argumentų

Pirmadienį 775,000 žmonių Chicagoj
užsiregistravo cukrui
Norima gauti didesnį savanorių regis
tratorių skaičių. Nespėja registruoti

Apie 26,000 registrarų pir
madienį Chicagos viešiose
pradinėse mokyklose 12 va
landų dirbo — registravo
žmones cukraus paskirsty
mui. Žmonių suplūdimas pa
sirodė nepaprastas. Taip
pat paaiškėjo, kad kiekvie
ną asmenį įregistruoti yra
daugiau darbo negu iš pra
džių buvo numatyta. Tad
registracijos vadovybė labai
pageidauja, kad daugiau sa
vanorių registrarų atsišauk
tų ir pagelbėtų skirtą laiką
sėkmingai įregistruoti visus
• iki paskutinio žmones, kaip
seniausius, taip ir jauniau
sius, įėmus ir kūdikius.
dos parapijoj, o dabar varPirmąją dieną — pirma
goninkauja
Waterbury, dienį, įregistruota apie 775,Conn. Šeštadienį, gegužės 000 asmenų. Kitomis dieno
9 d., 8 vai. vakare L. Vyčių mis, tikimasi, įregistruoti
choras mini savo veikimo si didesnius skaičius, šį ketvir
dabrinį jubiliejų gražiu kon tadienį, gegužės 7 d., 8:00
certu ir gyvu vaidinimu šv. vakaro registracija turi būti
Antano par. salėj, Cicero, užbaigta. Vadovybė turi vii
,.
, , ,
,
, . ,,
111., kur klebonauja pirmasis ties, kad tas bus atsiekta.

i

Pranešta, kad žmonės mie
lai registruojasi. Įsiregis
truoja ir visi tie, kurie nie
kados cukraus nevartoja.
Jie žino, kad ateityje gal ir
kiti kurie maisto produktai
bus paskirstomi. Tad užsi
registravimas yra gyvas rei
kalas.

Pavogė automobilj;
areštuolas
Kankakee, III., areštuotas
James Whalen, 17 m. amž.,
iš Maywoodo (arti Chica
gos). Jis prisipažino, kad
sekmadienį Kankakee pavo
gė automobilį. Sulaikytas,
kai vogtu automobiliu va
žiuodamas smogė į sunkve
žimį.

Gegužės 5 dieną “Draugo” ida cenzoriaus pieštukas mūskaitytojams padavėm ame- Įsų straipsnio nepaliesdavo.
Sugauti du dezertyrai
rikietės žurnalistės Alice Kartą vienas iš Harriman
iš Great Lakęs
Leone Moats įspūdžių dalį — Beaverbrook misijos narių
iš Sovietų Rusijos gyveni susiginčijo su Sovietų parei
Boonville, Ind., sugauti du
Patvarkyta, kad žmonės
mo, dabar paliesime kitas gūnu dėl cenzūros ir misijos
registruotusi alfabetiškai su dezertyrai iš Great Lakęs
smulkmenas iš jų gyvenimo. narys pareiškęs, kad Rusijo
kai kuriomis išimtimis to ir Navai Training stoties. Abu
je reikėtų sušvelninti cenzū
Laukėm dvi valandas
laikomasi. Nueina žmonių, pabėgo praeitą penktadienį.
rą,
tai
griežtai
pareigūnas
£ purviname aerodrome
Jie yra: Rolla Matthews,
kurie nenusimano apie tą
pareiškė, kad to nebus,, nes
patvarkymą, na, ir įregis 19 m. amž. jūrininkas antro
Skrisdama į Teheranę girdi, jūs demokratai viską
sios klasės, ir Harold Polk,
truojami.
(Iranas), drauge su amba rašote, o kur dabar atsidūrė į
19 m. amž. marynas.
sadoriumi Litvinovu, Sir te. Tiesa, Sov. paslaptingu
Ir Chicagos apylinkėse,
Walter Monckton ir Irano mas neleido vokiečiams vis
kaip pranešta, registravimą
i
ambasadoriumi, mes susto ką sužinoti apie rusų bolševi
sis sklandžiai vykdomas. Te Plėšikai užpuolė
Komp. Aleksandras Alekjom pernakvoti Astrakhan’o kų pasiruošimą karui. Ir da
nai
nėra žmonių susikimši
sis, žymusis jaunimo veikėmieste. Dvi valandas mes iš bar sunku sužinoti kaip ru
mų ir nereikia ilgai laukti. taverną; du pašauti
jas,
dabartinis Lietuvių
stovėjom purviname aero sai pasiruošę karui. Joks už
Vargonininkų Sąjungos pir
Keturi plėšikai sekmadie
drome neva laukdami auto sienio karo misijos narys ne
mininkas, buvo pirmasis
Į £Į|yQ IHOtilId
nio vakarą užpuolė taverną,
mobilių iš miesto, bet tikru gali sužinoti ką Rusija turi
1
,
_
.
Lietuvos Vyčių Choro Chi
6441 So. Austin avė. Tai pa
moje mes laukėm viešbučio, paruošusi ir ką ji dabar ruo
cagoj vedėjas. Prie choro
,su dviem sūnumis
matė policininkas
Perry
kuris buvo valomas ir tušti šia ir gamina karo reika
a
suorganizavimo jisai daug
namas. Mat, mes nebuvom lams. Užsienio karo attache
Central avė. ir 55 gt. skers Tolby, kurs ten gyvena. Jis
.................
r
prisidėjo. Kai choras darė
laukiami tą naktį. Kai mes tik tai sužino iš rusų vyriau pirmus žingsnius, jis
gatvyje įvyko šiurpi automo susimetė prieš piktadarius.
choro
dvasios
vadas
kun.
tada
pasiekėm viešbutį, visas tre sios karo vadovybes, per
bilių nelaimė. Susidaužė du Jų du pašovė. Vienas pašau
vargoninkavo Dievo Apvaiz- Ig. Albavičius.
čias aukštas buvo ištuštin GPU agentus, kas yra pri
automobiliai. Vienu važiavo tasis suimtas, o kitas su
Plėšiniu bandė
tas ir mums rezervuotas.
George Rhoades, 31 m. amž., dviem sveikais savo sėb
pažinta, kad gali žinoti.
įsigyti žiedus
iš Rockford, III., su žmona rais pabėgo.
. Tarnai valdydami viešbutį,
Suimtas pašautasis pasisa
matyti viską paskubomis da Ką sako rusi; veidai
Summerdale nuovados po Jane, 27 m. amž., ir dviems
rė, griebė kas tik pakliuvo ir Rusų liaudis nesitikėjo,
licija suėmė Raymond Co- kūdikiais berniukais, 4 metų kė esąs Edward Zubor, 20
nešė į moterų išeinamąją kad vokiečiai juos užpuls.
nnor, 23 m. amž. Jis nusi ir-17 mėnesių. Kitą automo m. amž., 5406 So. Nordica
vietą, neaplenkdami ir trijų Tas paaiškėjo iš rusų veidų
bilį vairavo Walter Moore, avė.
Šiandien registruojasi iš
Registracija vyksta nuo samdę taxicab ir kiek pava 21 m. amž., negras iš Argo. . Netrukus vienas gydytorūkytų žuvų. Kai aš išėjau po Molotovo kalbos, kai jis
žiavęs su ginklu užpuolė šo
Susidaužyme žuvo
Mrs. [jas pranešė, kad jo ofise
išdidžiai tempdama vieną paskelbė, kad vokiečiai už ryto prieš piet tie, kurių pa- 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro ferį. Atėmė 50 centų ir
vardės prasideda raidė M ir viešose pradžios mokyklose.
žuvį už uodegos, ponas Lit- puolė Rusiją. Tačiau tą pa
taxicab. Netrukus paskui Jane Rhoades su abiem kū- yra pašautas vyras. Jis suN; o po pietų ir vakare revinovas atrodė užsirūstinęs. čią naktį Maskva buvo ap
jį leidosi policija. Vienoje dikiais, o vyras sunkiai su- imtas. Pasirodė, kad tai kigistruojasi tie, kurių pavar
Taip bolševikų turistų temdyta. Kas negalėjo savo
Lenkų iškilmės
gatvėje Connoro vairuoja- žeistas. Jis paimtas į Šv. tas pašautas plėšikas. Jis
dės
prasideda
O. P. Q ir R.
(keleivių) agentūra ruošia namų langų uždangstyti už
Praėjusį sekmadienį prie mas taxicab smogė į du sto- Kryžiaus ligoninę. Moore tik pasisakė esąs John Drake,
Rytoj
iš
ryto
ar
prieš
piet
viena ranka sužeista. Jis su 20 m. amž.
nakvynes atvykusiems sve uolaidomis, jis sėdėjo tam
Kosčiuškos pamiklo Chica- i vijusius automobilius,
k, timtaučiams.
Viskas
registruojasi
tie,
kurių
pa

siame kambaryje.
goj susirinko didelės lenkui Susibėgo žmonių, atvyko ! Uikytas- Polici> PatVS’! Policininkas Tolby yra uz
Svetimtaučiui sueiti į pa ėjo sklandžiai. Kiekvieno na vardės prasideda raidė S; minios minėti
Lenkijos policija. Connor leidosi bėg kad M°°re neturi “draiverio pulto taverno savininko zen
žintį su rusais labai sunku, mo nuomininkai ėjo tam tik o rytoj popietų ar vakare re “Konstitucijos dieną”. Į iš- ; ti. Bet greit sugautas. Jis '■ lal3n,M ’•
1t®3nes GPU seka, o, šalia to, ras pareigas. Tie kurie turė gistruojasi tie, kurių Pav&r kilmes oficialiai buvo pakvie ' nesinaudojo turimu ginklu.
gali pakenkti ruso gyveni jo kokių nors mediciniškų dės prasideda raidė T. II. V.- sti ir lietuviai. Įžymesnybių , Policijos nuovadoje jis iš >5=
%
H A R A P Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
mui. Bet per oro aliarmą aš žinių buvo įtraukti į pirmos
x Y ir Z
tarpe matėsi prof. K. aiškino, kad plėšikavimo ke
L*/\Dz\lx Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
suėjau į pažintį su vienu pagalbos vienetus. Keletas '__________
Pakštas, kurį
susirinku- '.lta jis bandė įsigyti pinigų
PIRM PIRKIMO
jaunu Lakūnų pilotu. Aš ne savaičių praėjo kol stogų
siems pristatė pirmininkau- | nusipirkti vedybinius žiegalėjau su juo išgerti arba sargai gavo reikalingas pir Chicagoj suimta 3
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk stajantis iškilmėms J. K. Roz- ; dus, nes buvo pasiryžęs apką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLštines
padegamoms
bom

tos kur nors viešbuty, bet
,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MAmarek.
Minia
prof.
Pakštui
,sivesti.
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, višjis mane kviesdavo į priva boms gesinti ir kol gavo svetimšaliai priešai
sukėlė dideles ovacijas.
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
Čius namus pas savo švoger jas, tai gesino plikomis ran
Paskutinėmis
dienomis
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstrukSuvažiavime svarbiausias
Lenkų organizacijos, kaip
________ cijos ir pertaisymo namų.
ką. Paskui pastebėjau, kad komis. Atsakymas aiškus, Chicagoj suimta trys svetim atsimenam, buvo delegavu- klausimas bus svarstomas
APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
ir čia esu sekama ir jaunam Sovietų piliečiai jau yra iš- šaliai priešai daugiau. Tad vusios savo atstovą į Lietu- karo klausimas. OrganizaciCash arba Lengvais Išmokėjimais
lakūnui apie tai prasitariau, treniruoti įsakymus pildyti nuo gruodžio 7 dienos Chica I vog Nepriklausomybės pas- ja ryžtasi visomis, priemonė
STANLEY LITWINAS, General Manager
jis nubalo ir trumpai pasa bo jokių klausimų ir be ar goj iki šiandie jau 113 sve- • keibįm0 sukakties minėji- mis prisidėti prie karo laiCARR-MOODY LUMBER CO.
kė: “Jei būtų ne karo me gumentų.
timšalių priešų federaliniai mą Ashland auditorium
mėjimo. Sakoma, daugiau
LIETUVIAI SALESMANAI
tas, tai būtų man riestai,
Vienas iš svarbių Sovietų agentai turi suėmę.
'____________
sia imsis darbo žemės ūkiuo
3039 South Halsted St.
tel. VICtory 1272
bet dabar aš kaip lakūnas rusų pasipriešinimo vokieVisų suimtųjų tarpe yra
se, kur trūmpa darbininkų.
esu jiems reikalingas”.
(čiams faktorių yra ir tas, 102 vokiečiai, 7 japonai ir 4 Bernaičių klubų
!kad
nėra didelio skirtumo italai.
Ko bolševikų cenzūra
I
suvažiavimas
Rusijoje tarp taikos meto
nepraleisdavo
“Boys’ Clubs of America”
KOKIE
GALI
BŪTI
Mes žurnalistai turėjom ir karo sunkenybių, jie yra susikimšti vienam kambarin
pripratę
prie
vargo
ir
sunlig
keturiolikos
asmenų.
Tos
turi
metinį
suvažiavimą
sunkumų pasakyti amerikie
"TREMTINIO PE R GYVENIMĄ I"
•čiams apie Rusiją. Cenzūrą kenybių. Jie yra išmokę ii- ir kitos priežastys duoda Drake viešbuty, Chicagoj.
giausias
valandas
laukti
galimybės
energingai
atsisi
gi
bernaičių
organizacija
vi
buvo keista. Kas buvo vie
krautuvių, pirti prieš vokiečių antpuo-! soj šaly, kaip pranešta, turi
Keliaujant iš pavergtosios Lietuvos per įvairius kraštus — Ispaniją, Portu
nam asmeniui praleidžiama prie duonos
Jiems
jokio
vargo
nesudaro
liūs.
i
daugiau
kaip
300,000
narių.
galiją,
ir Pietų Amerikos valstybes — į laisvės šalį — Ameriką?
telegramoje, tai tą patį nu
K. BARAS
braukdavo kitam. Man buvo
Labai
įdomiai,
vaizdžiai
ir
gyvai
išdėsto kaip pabėgėlis nno žiauraus diktatorių januždrausta rašyti, kad aš
ėlasi, gyvena, ir atvyksta į Ameriką savo ką tik išleistoje knygoje —
gyvenu tuose pačiuose na
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
"TREMTINIO PERGYVENIMAI"
muose, kur kadaise Leninas
TanpykR apssugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo atritj. Apart ap
K. Baras yra autorius labai įdomios knygos "Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”. Toji kny
gyveno, arba kada aš pirkau
drandos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
ga labai greitu laiku buvo išparduota. Šiuo laiku autorius K. Baras išleido šią labai įdomią
suknelę toje pačioje krautu
80 puslapių knygą apie savo pergyvenimus.
Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau
vėje kur lankydavosi Ma
dame Vorošiloff. Tačiau pa
“Tremtinio Pergyvenimai” su meniškai nupieštu viršeliu, parsiduoda po
50 centų už vieną kopiją; 20 kopijų galima nusipirkti už $8.00; 50 kopijų už
žymėti telegramoje,
kad Į
$19.00; ir 100 kopijų už $33.00.
prie duonos krautuvių yra
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGl
(Visas šios knygos pelnas skiriamas a. a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui)
ilga “uodega” buvo leidžia
J a sti n Maekiewich. Pres. and Mgr.
UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:
ma. Jei mes norėdavom,
4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141
kad kokia žinia iš Sovietų
CHARTERED AND SUPERVISED B Y U. S. GOVERNMENT
"DRAUGAS”
Rusijos pasiektų Ameriką, I
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C.
tai mes įdėdavom nemažai !
2334 So. Oakley Avė.
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. fl A. M. to 12 noon. Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
Chicago, Illinois
propagandos už Rusiją, ta- i
■

Kas turi dalyvauti šiandien ir rytoj
cukraus registracijoje

STANDARD FEDERAL SAVINGS

