’and that government of

people, by the people, for
thi people, shall not perish
the earth.
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— Abraham Lincoln
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Nesiseka japonams puolimai Filipinuose
Amerikiečiai juos atbloškia
su dideliais jiems nuostoliais

MANHATTAN TAMSOJE

Ihicago Herald American
fiiansinis redaktorius R. P.
V^iderpoel rašo:
rasario 27 d. XYZ korpo
racijos šėrininkams praneš» ta kad direktoriai nuspren" dę neišmokėti vieno bertainio dividendų už Šerus.
Kovo 18 d. šėrininkams
kliuvo kitas sukrėtimas. Di
rektoriai jiems pranešė, kad
gruodžio 19 d. jie išrinkę
naują korporacijos prezi
dentą šiomis sąlygomis:
Metinės algos 100 000 do
lerių; penkerių metų kont
raktas, kuriame pažymėta,
kad jei prezidentas nesavu
noru turėtų pasitraukti iš
užimamos vietos, jam turi
būti išmokėta 100,000 dol.
B atpildo. Jei jis išbūtų tar
nyboje penkerius metus ir
patsai pasitrauktų iš uži
mamos vietos, korporacija
jam turėtų mokėti pensiją
iki gyvos galvos. Pensijos
didumas priklauso nuo jo
amžiaus. Jei jis būtų 60 m.
amžiaus, tai mėnesinė pen
sija 2,000 dol.
Ir mažieji šėrininkai ne
turi priemonių kovoti su
tuo
nežmoniškuoju jų iš
naudojimu.
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Britai apgriovė St. Nazaire,
garsią nacių submarinų bazę

Spėjama, kad japonai rengiasi
į lemiamąjį užpuolimą

Berlynas pareiškia, kad britams
ataka visiškai nepavyko

LONDONAS, kovo 29. — [ vokiečių sukeltas nepapras
Po ilgoko tylėjimo Anglijos , tas sąmyšis.
vyriausybė pagaliau išleido ! Sako, plačiau apie tai bus
komunikatą apie britų ko paskelbta paskiau, kai bus
mandų įvykdytą ataką prieš apklausinėtos grįžusios ko
vokiečių submarinų bazę St. mandos.
Nazaire, okupuotoj Prancū BERLYNAS, kovo 29. —
zijoj.
f Vokiečių vadovybė specia
Pareiškia, kad naktį prieš Į liuoju komunikatu praneša,
šeštadienį britų komandų J kad britų bombonešiai pir
(commandos) ataka prieš! miausia ėmėsi atakuoti St.
St. Nazaire atlikta nepapras j Nazaire bazę Prancūzijoje.
tai sėkmingai ir komandų Tuo būdu bandyta vokie
dalys grįžta į savo bazes čius suklaidinti, kad jie ne
Anglijos pakrantėse.
pastebėtų britų komandų
Ar.ot komunikato, nacių užsimojimo jūromis. Tas
submarinų bazė skaudžiai britams nepasisekė. Koman
nukentėjusi ir vargiai ten dos pastebėtos ir prieš jas
vokiečiai įstengs greitai pa visomis pajėgomis nusisuk
ta.
sitvarkyti.
Anot vokiečių, britų ko
Bazės krantinių išgriovimandų
tik liekanoms lemta
mui britai paaukojo iš Amerikos gautą seną naikin buvo pasprukti iš vokiečių
tuvą. Į jo priešakinę dalį sukeltos joms pirties ir pa
prikrovė penkis tonus spro sislėpti tarp jūros bangų.
gstamosios medžiagos, į- Vokiečių pakrančių artileri
plukdino į submarinų uostą ja tarp kita nuskandino vie
ir tenai susprogdino. Nai ną britų naikintuvą, kurs
B KARIUOMENES DIENA kintuvas
išlėkė į padanges mažesniuosius komandų lai
Prezidentas Rooseveltas ir podraug išgriovė žymiąją vus lydėjo. (Britai sako,
balandžio 6 dieną paskyrė bazės dalį. Tuo būdu tarp kad jie patys naikintuvą
Kariuomenės Dieną minėti.
susprogdino).
Tas bus vadinamoji Karo
Vokiečiai pripažįsta, kad
Visumo Diena. Tą dieną vi
britų
komandų dalys buvo
si šalies piliečiai turi pasi
išlaipintos į St. Nazaire.
ryžti nuoširdžiai ir vienin
gai visomis išgalėmis remti
U. S. ARMIJOS STO Tačiau jos greitai buvo ap
šalies ginkluotąsias pajė VYKLA, Australija, kovo siaustos ir sunaikintos.
gas — kariuomenę, jūros ir 29. — Atvyko Filipinų salų
BERLYNAS, kovo 28. —
oro laivynus, ir, supranta prezidentas Quezori. Kaip Vokiečių karo vadovybė pa
ma, vyriausybę, kuri tas jis su savo šeima ir kabine prastuoju komunikatu pra
pajėgas tvarko.
to nariais iš Filipinų pas neša, kad britų komandos
Kaip galima tai visa rem pruko, šį kartą nenorima (jūrininkų būriai) naktį ne
ti ? Pirmiausia perkant ap aikštėn iškelti.
tikėtai užpuolė vokiečių osaugos bonus ir ženklus, pa ' Tik pranešta, kad antrą kupuotos Prancūzijos St.
Laikant Raudonąjį Kryžių, jam prezidento tarnybos Nazaire uostą, kur yra
intensyviai gaminant karo terminui prez. Quezon gruo svarbi vokiečių submarinų
reikmenis,
pasiaukojusiai džio 30 d. vienoj Filipinų bazė.
pildant vyriausybės išleis bombinėj slėptuvėj buvo
Vadovybė pareiškia, kad
prisaikintas.
tas racijonavimo taisykles,
komandos perdėm sutriuš
išsižadėjus visokio gyveni
kintos. Keturiolika laivų su
me pertekliaus,
nesklei- greitųjų santuokų negalima komandomis nuskandinta.
džiant tarp žmonių jokių tikėtis laimingų moterys Po kruvinosios kovos apie
kenksmingų tvarkai gandų, čių. Dar ir dėl to, kad ame 100 britų pakliuvo nelais
rikiečiai Australijon nuvy vėn.
ir tt.
Tad ateinančio balandžio kę kariauti, bet ne tuoktis.
Nuskandinta vienas britų
6 diena visiems Amerikos Vyskupai ypač įspėja aus naikintuvas, devyni motori
piliečiams tebus ne vien Ka tralietes, kad jos šaltai ap niai torpedlaiviai ir keturi
riuomenės Diena, bet ir galvotų, ką darą, kad pas didesnieji torpedlaiviai.
karšto visų patrijotizmo kiau nereikėtų aimanuoti.
Q diena. Karas turi būt lai Melbourne arkivyskupas
mėtas ir laisvė apsaugota. Mannix išleido pareiškimą
•
apie tą situaoiją. Ekscelen
SANTUOKOS
cija nurodo, kad tekančios
MEXICO CITY, kovo 29.
AUSTRALIJOJE
už amerikiečių australietės — Washingtone pasirašyta
Spauda pranešė, kad U. S. neįgija J A. Valstybių pilie J. A. Valstybių “lend lea
kareiviai Australijoje susi tybės, negauna iš ameriko se” sutartis su Meksika.
meta tuoktis su australietė niškos armijos pinigiškos Meksika gaus 200 karinių
mis. Pirmiausia tuo reiški paramos ir jos negali su aa lėktuvų, “daug” priešlėktu
niu daug susirūpino katali vo vyrais kareiviais vykti į vinių patrankų, motorinių
kų vyskupxi ir pati Austra J. A. Valstybes. Amerikos sunkvežimių naujai suorga
lijos vyriausybė.
vyriausybė su jomis nieko nizuotai apsaugos sistemai
A Vyskupai nurodo, kad iš bendra neturi.
ir 30 garvežių.

Guezon slėptuvėje
prisaikintas

Meksika iš U. S.
gaus lėktuvu

WASHINGTON, kovo 29. liais jam nuostoliais atbloš
— U. S. karo departamen kiamos.
tas šiandien išleistu komu Japonai bando į pusiasalį
nikatu apie karo eigą pra įsiveržti iš įlankos. Tačiau
neša, kad japonai su trum amerikiečių pakrančių arti
pomis pertraukomis ata lerija skandina pasisuku
kuoja amerikiečių ir filipi sius arčiau pakrančių jų lai
niečių narsiai gynamą Ba vus.
taan pusiasalį ir Corregi- ,
dor tvirtovę, Filipinuose. I Karo departamentas spė
Sako, priešo atakos iš oro, ja, kad japonai tais savo
iš sausžemio ir iš jūros puolimais pasirengia į le
(Manilos įlankos) su dide miamąjį užpuolimą.

U. S. atstovu rūmai pravedė
18 bilijonų dolerių daugiau karui
I 'Draugas"

Acme telephoto*

Manhattan ($ew Yorko dalis) paskendęs šviesose
(viršutinis paveikslas) ir vėliau ta pati miesto dalis
paskendusi tamsoje (apatinis paveikslas). Tuo būdu
New Yorko pravestas pirmas bandymas aptamsinti
miestą priešorlaivinei apsaugai.

Bulgarija gelbės naciams kare
su bolševistine Rusija

WASHINGTON, kovo 29. ' čiai pelno — daugiau nie
— Kongreso žemesnieji rū ko.
mai vakar pripažino priediKai kurie kongreso atsto
nių karo reikalams išlaidų vai pranešė, kad iki šioliai
18,302,201,148 dol. sumoje, karo reikmenų gamintojai
ši suma Amerikai karo iš be mažiausios atodairos
laidas padidins iki 160 bi žarstė didžiausias vyriausy
lijonų dolerių.
bės skiriamas sumas. Kom
Prieš šių priedinių išlai panijų viršininkams buvo
dų pripažinimą
rūmuose mokamos nepaprastai dide
triukšmingai svarstyta kon- lės algos ir priede dar mil
traktuotų karo reikmenų žiniškos sumos bonais už jų
gamintojų šeriamas didelis tarnybą.
pelnas. Tad rūmai nuspren Atstovų rūmai nusprendė,
dė įstatymais apriboti tą kad ateityje ko panašaus
pelną. Skirta tik 6 nuošim- nebūtų.

BERNAS, švencarija, ko-, rija pasirengusi aukotis
vo 29. — Bulgarų parlamen- j triuškinti bolševizmą, bet
te premjeras Bogdan Phi-1 bulgarai neturi pasiryžimo
lov pranešė, kad Bulgarija tarpusaviai žudytis su negelbės vokiečiams kariauti bolševikais broliais rusais,
LONDONAS, kovo 29. —
prieš Sov. Rusiją, tik ne to kurie bulgarų tautai gimi
Anglijos pakrančių viename
kiu dideliu apėmiu, kaip ningi.
karalius Borisas žadėjo Hit Philov apgaili, kad nelem mieste į uostą suplūdo daug
leriui.
tosios aplinkybės verčia uniformuotų slaugių ir su
važiavo eilė ambulansų, iš
Karalius Borisas atlanky Bulgariją įsikišti karan.
kurių išimtos nešyklos.
damas Hitlerį pasisakė, kad
Patirta, kad grįžo ten
Bulgarija yra pasirengusi
keletas
laivų su britų kožymiąją savo kariuomenės
Imandomis, kurios atakavo
dialį panaudoti prieš sovie
nacių submarinų bazę St.
tus. Premjeras gi sako, kad
LONDONAS, kovo 29. —
jo vyriausybė negali taip Britų žinių agentūra Reu Nazaire, Prancūzijos pak
daryti. Jis sako, kad Bulga- ters praneša girdėjusi iš rantėse. Parvežta daug su
žeistųjų jūrininkų ir kitų,
Romos per radiją, kad stip
dalyvavusiųjų minėtam puo
rus britų karo laivyno da
lime.
linys apiplaukęs Cape of
Good Hope (pietinės Afri
kos pakrantėse) ir pasukęs
STOKHOLMAS, kovo 29.
Indijos link.
— H. Geringo dienraštis
Per radiją pažymėta, kad
Nazional Zeitung Essuose,
STOKHOLMAS, kovo 29.
dalinį sudaro: du dideli ko
Vokietijoj, pirmąjį kartą
— Žiniomis iš Maskvos, Le
viniai Laivai, du lėktuvne
praneša, kad, rasi, japonai
ningrado fronte po dviejų
šiai, keletas kruizerių ir
atakuos sovietų S: beri ją,
dienų kruviniausių kauty
mažesniųjų Laivų.
kai vokiečiai atnaujins onių vokiečiai išmušti iš
fensyvą prieš Rusiją.
kai kurių svarbiųjų pozici
jų. Sovietų kariuomenė aLaikraštis tą išvadą daro
pie 9 mailes pasistūmė pir
iš Mandžiuko premjero pa
myn ir vokiečius atbloškė
reiškimo Tokijoje. Jis pa
BERLYNAS, kovo 29. —
reiškęs: “Sovietų Unijos Čia per radiją pranešta, kad niuo Leningrado Novgorodo
raudonasis šešėlis grasinan vokiečiai lakūnai naktį nu geležinkelio.

Britai pasitinka
sužeistuosius

Britų laivynas
arti Indijos

Japonai atakuos
Siberiįą

Leningrado fronte
naciai pralaimi

Numušti penki
britų lėktuvai

Pilnoji laisvė, arba
— nieko
ALLAHABAD, Indija,
kovo 29. — Pandid Jawahardar Nehru, indų nacio
nalistų kongreso partijos
vadas, dėl Anglijos žadamos
po karo Indijai savivaldos
štai ką pareiškia:
D. Britanija gali išspręti Indijos problemą tiktai
pripažindama šiai šaliai vi
sišką nepriklausomybę ir be
mažiausio delsimo turėtų
imtis žygių visą politinę
valdžią iš Londono atkelti}
New Delhi. Visokie jos ža
dėjimai ateičiai bus atmesti.
Net jei ir būtų pripažin
ta visiška laisvė, Indija gal
neįstengtų ginkluotai masi
niai priešintis galimai ja
ponų invazijai, kadangi
daugumas indų yra nematę
jokių ginklų.

MASKVA.
fronte sovietai
veikė vokiečius
parų kruvinųjų

— Kalinin
pagalrau |po penkių
kautynių.

BERLYNAS. — Vokiečiai
praneša, kad jie bombone
NEW YORK. — Iš Londo šiais sunaikino sovietų su
čiai persimetęs per Man mušė penkis britų bombo
džiuko sieną. Jis turės būt nešius, kurie skrido ata no praneša, kad Australijos trauktus tankus Kerčio pu
atblokštas.”
parlamentas nutraukė sesi- siasaly.
kuoti Helholand.
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tenka eikvoti mūsų brangią PERSKAITĘ “DRAUGI,
energiją demonstruojant ne-i DUOKITE JĮ KITIEJMM
mandagius ir vaikiškus as-1 ~"------- ---meniškų ^koTojimų gabumus. Ypač tai netinka gar
ADVOKATAI
šiuose Paryžiaus, Šveicarii jos ir kituose universitetuo
se studijavusiems.
(Bus daugiau)
ADVOKATAS
I

LEONO Xlii ENCIKLIKŲ, MARKSO "KAMILO" IR FAŠISTŲ DOKTRINŲ
SALININKŲ BENDRADARBIAVIMAS IR NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Rašo Lietuvos Pilietis

lietuvių rinktinio jaunimo, ’ lias dešimtis tūkstančių do
kuris drįso pasisakyti prieš lerių susitaupęs šioj žmo4. Bendradarbiavimas
viąus išnaudotojus ir žemos gaus Laisvę “pavergiančioj”
demokratiškais pagrindais
moralės žmonės, nežiūrint! šąlyje, nevąiiųoja į Rųaijos
universitete
kokias pareigas jie eitų, ko- “rojų” senatvės poUąiui.
CENTRINIS OFISAS
I
8183 fiKJ. UAL6TE1) 8,1
Vytauto Didžiojo univer kius titulus nešiotų ir ko Sako, prityrimas neleidžia
(blatu vi ų Auditorijoje)
sitetas Lietuvoje turėjo au kių pažiūrų jie būtų. Žino pasitikėti rusų komisarais,
VALANDOS; Nuo 1-moa iki Ito.
▼Al vak
tonomines teises. Profesūra ma, nepatiko toks lietuvių kurie su malonumu moka
Tek CAJLumet 687?
ŪKTI IV IN
134 NO. LA SALLE 8^
iš savo tarpo demokratiš vertinimas ir skirstymas j paimti pinigus ir žmogų.
AKIŲ GYDYTOJAM
Koom 2014
Tel. State
SKUTI Al INTA*
kai išsirinkdavo vadovybę, Lietuvos administratoriams, paskiau stumdo pagal savo
kuri nešdavo atsakomybę už kurie vertingiausius kitų pa-’ norus. Gi jo nonas būtų paLIETUVIS DAKiAK|»
visą veikime ir įvykiua uni žiūrų patrijotųs ir moksli čiam savo iniciatyva su sa
OPTOMETRISTAS
versitete. Policinės priemo ninkus visai izoliuodavo nuo vo pinigais “rojuje” gyvenPritaikins
atsako
mlngą ui
nės studentams ir jų orga bendrų reikalų ar net nie-’ ti ir laisvai juo pąsidžiąug
SUTlri JO IllftŲ pr*šštlK»v IIIHJ AŠLlų
talayme
lr
gydyme
prieinamą
katrą.
nizacijoms universiteto pa kindovo, gi save laikydavo ti. Galvojęs pinigus paJjikti
UJKKA1 PttrrAi^Din ARIMAI
Ivaivm aula, trumparegyst.
talpose negaliojo. Demokra rinktiniausiais ir nepavaduo komunistų partijai Ameri
JOS F. BUDRIK
lr toUragyate;
tiškai besitvarkiusi univer jamais. Tad tieji bandė ret koje, bet ir čia, viršūnių vei
palengvina aklų Jteraplnių, pruAalUu
Italvoa akaudejluių, avaisūua lr aklų
KKAUTUVBJE
siteto vadovybė leido ir stu karčiais supančioti univer kėjai tesugebą savo iždui
I kartų.
MODEKM4K1AUSI, TOBULIAUSI
dentams savo bendrus rei siteto autonomijų, nors ne patiekti daugiausia pragari
EUZAHLNAV1MO BODAI
HpoclalZ atyda atkreipiama 1 vaiky
mų “reprezentacijos” aąs
kalus demokratiškai tvar visuomet tai pavykdavo.
Telefonas:
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
kyti. Tad ir nenuostabu, kad
kaitas.
VAJ .ANUOS:
Du Singapūro pasidavimo paveikslai, kurie ką tik
demokratiškiausi rinkimai 5. Ar buvo ir yra savo
1U-VOA llp K-to. valandos kasdien
Calumet 4591
Daugelis
eilinių
ir
*ūkšrj
gauti
Londone
ir
per
radio
pasiųsti
Amerikon.
Viršu

Sekmadlcnau pagal sutarti.
vadus
nedievinančių
Lietuvoje būdavo per ben
tesnių pareigų tautininkų je britų taikos pasiuntiniai su japonų karininku vyks 4/12 Šo. Ashland Avė.
DEL RADIO PATAISYMO
dros studentų atstovybės tautininkų ir komunistų?
taip pat buvo apkartę savo ta pas japonus pasitarimams su jų vadu gen. YamaPASAUKITE;
TeL YARDS) ISIS
rinkimus universitete. At
vadų
reikalavimais
ir
val

shita.
Apačioj
kapituliacijos
konferencijos.
Yamaahita
YARDS 3088
stovų daugiausia pravesda Lietuvoje buvo keli pro stybiniais administraciniais
sėdi
kairėj
ir
britų
gen.
Percival
dešinėj.
vo ateitininkai ir lietuviš centai gyventojų beideali- “gabumais”. Studentai neokųjų organizacijų sambūris, zuojančių diktatorinius rė lithnanai buvo, šalinami iš
LIETUVIAI DAKTARAI
žimus.
Komunistai,
daugiau

magiausiai — neolithuanai,
korporacijos ir j ienas buvo mūsų pasiuntinybės infor-i pavienių Lietuvos piliečių ir
TeL YARda 3146
varpininkai ir žydai. Atsto sia tam tikros tautinės ma atimamos iš tam tikrų val macijose, kad lenkai suge-j amerikiečių lietuvių patyrivybė rūpindavosi kasdieni žumos, susirado sau dievi stybinių pinigų fondų suda- bėjo puikiai savo interesus; mus ir galimybes stiprinti
DANTISTAS
niais studentų profesiniais nimui diktatorių užsienyje. rytosios
1446 So. 49tb Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (
Lietuvos
nepi
iklausomybės
tautininkiškosios
pareklamuoti
iškilmingai
IR AKINIUS PRITAIKO
ir ekonominiais reikalais, Būtent, tuomi jiems buvo stipendijos, jei juos pašte , per radio minėdami antivo- užtikrinimo darbą. Lietuvos
Antradieniais, Ketvirtadieniais
žmogžudis
Stalinas,
milijo

ir
Penktadieniais
bendradarbiavimu su užsie
744 VVest 35th Street
bėjo užeinant į ateitininkų kišką Žalgirio mūšio sukak- pareigūnai ir piliečiai turi I Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
nus
gyventojų
išžudęs
val

nių sfcudentijomis. Prieš pat
rūmus ar į varpininkų vai- tį. Nemalonu, girdėti per me rasti galimybių būti pri- 3147 S. Halsted St., Ch.cagb Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
stybės
viduje
ir
siekiąs
išPirmadieniais tik 2-4
prasidedant karui studenti
Pirmadieniais, Trečiudieniais
gyklą. Bet būdavo tokių ne- viešas lenkų veikėjų kalbas, einamesniais vieni kitiems,
žudyti
kaimynines
tautas
ir
Šventadieniais 11-12.
ir
Šeštadieniais
ja pasiryžo išrauti iš savo
olithuanų, kurie, sukišę sa kad jiems gal pavyksią ir turime nedrumsti jau taip
Valandos: 3 — 8 popiet,
tarpo iš Lietuvos adminis-i ^griauti visas demokrati- vo žaliąsias kepures į kiše- Baltijos kraštus įtraukti į gerokai sudrumstus ameriTel CANal 5969
tratorių ir senosios inteli Į ja3- Visuose^^ymuiueiuose,
paaįsvečiuoti vidurio Europos kuriamąją kiečių lietuvių santykius, tu
gentijos kartos paveldėtą’ Amerikos
GYDYTOJAS IR CUIRURUAS
! i kit,»
būsti-. Federaciją. išeina, kad rime rasti galimybių sukur- GYDYTOJA3 IK
“poniškumo” jausmą ir biu-i Politinius ir socialinius moks
ti
bent
kuklią
mums
patiems
(
• nes. Valstybės Kontrolės į-' mums patiems mūsų likimas
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 VVest Cermak Road
rokratizmą. Tuo ir kitais lus d5st» Profesoriai stali staigoje dirbo vienas labai visai nesvarbu, nes nei vie- ir taip pat svetimtaučiams
Oiiao tel UANai A>4o
2155 VVest Cermak Koad
(„ •
Ofiso vaL; 2—4 ir 7—9
tikslais organizavo studentų nišk« Ru3I« 3kiria ,šun' susirūpinęs valdininkas. Jo! nu klausimu savo nuomonės veikėjams ir žurnalistams
beretloj pagal sutarti,
OFISO V Al.A N DOS
darbo stovyklą Lietuvoje tlUi“
lengvai prieinamą informa- Kės.: 7004 So. Fairfield Avenue Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais
pareigos
buvusios
sėdėti
be
kitiems
nepasakome.
Ir,
dar
žimų kategoriją. Dar po sa
Reta tek: REMlocM 3150
ANTRAS OFISAS
šveicariečių pavyzdžiu.
darbo,
nes
per
ištisus
medaugiau,
mes
patys
savo
,
c
yU
biurą.
Pagaliau
jau
ūž

votiškos rūšies ir tam tik
2017
bo. Hestern Avė.
Tei. YARda 2946
Studentų organizacijų ben rame laipsnyje diktatorišku tus teturėjęs progos tik ke-1 tarpe nesusitariame ir ne
Tek OANal 7171
dradarbiavimo galimybės u- sparnu Lietuvoje stengėsi lis tūkstančius blankų su- sirūpiname, kad mūsų nusi
Nuo
8
vak
ryto iki 5 vai. kasdieiR
Būkite
malonūs
antspauduoti.
Prieš
išeidastatymas
dėl
įvairių
pokaDANl'ltiiAS
niversitete buvo išnaudotos. šildytis tautininkai.
Ofiso Tel..................... VUtgmia 188S
4645 So. Asniand Avenue
SAVO AKIMSI
mas į kariuomenę buvo pa rinių galimybių būtų gali-,
Turėjome ten, pavyzdžiui,
arti 47th Street
Tik nesą por* aklų visam n
Bet ir komunistų ir tau siryžęs prašyti aukštųjų pa ma tinkamai kitiems pasa vanlmul Saugokit Ja* lnlęrtaml vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
viršminėtąjį studento teis
ikeksamlnuotl Jas modarnliklauala
tieredoj pagal sutarti.
iųetoda. ku;
kuris regSjlmo mokais*
mo
mą, ateitininkų su varpinin tininkų tarpe rasdavosi sa reigūnų panaikinti tą kate kyti.
Oiui 1UJAS IK LlUntUbAS
goriją.
Daug
yra
atsitikimų,
ka

M
KJfTAI
“
p
ATYRIMO
vo
protu
protaujančių
žmo

Telefonai):
HKMIock
5849
kais kart-u suruoštą moti
1853 VVest 35th Street
da Lietuvos pareigūnai, ir ortrtiiMJaie aAuniB. kurio kmArUbo
nos dienos minėjimą, tradi nių. Teko susidurti su to
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
cines studentų pavasario kiais komunistais studen 6. Lietuviy tautos pagrindo piliečiai turėtų kartų veik Dr. John J. Smetana
UYDYITMAS ik uuikukuak Treciad.
ir Sekmad. uk ausrlauus
santaupos
Amerikoje
ir
iš
ti su kitomis pavergtomis Dr. J. į Smetana, Jr.
šventes, entuziastiškus vi tais, kurie nuoširdžiai pri
6757 So. Heatern Avė.
tautomis, turėtų palaikyti
OPTOMETRISTAI
OFltiO VALANDOS:
sos studentijos istorinius pažino esant didelį skirtu jų mintančiyjy pareigos.
Popiet
nu»likk&vaJ.Vafc7UU9
glaudžiausį
kontaktą
viso

1301 So. Ashland Avenue
susirinkimus 1983 metų ko mą tarp konstitucijos ir gy Tenka džiaugtis, kad ANedėiilnua pagal autArų.
limpą* lk-toa
gydytoja* IK UMIKOKGAA
vo 19 dieną ir 1939 metų venimo realybės Rusijoje. merikoje turime prezidento kiems atsitiktiniems reika MaCoBM OANAL MM —(kloaca
Telefonas CAN ai 4796
4729 So. Ashland Avė.
gsĄiNPoe >
kovo 29 dieną su reikaląvi- Oia Jungtinėse Valstybėse Roosevelto, kovojiančio dėl lams su Latvijos ir Estijos Kasdienofiso
A-00 a m. iki ft.lt p. m
lutMM)
VaeA lr Mfc
k m,
UK. Hlt« L KARIKUS TeL MIDway(2-troe
ipais leipti visų srovių ver teko atsidurti. į lietuvio ko visų tautų laisvės, “užšal pareigūnais ir piliečiais už
2880
Chieago, IK
»:«• B- m.
sieniuose,
turėtų
suderinti.!
munisto
kambarį,
kuriame
uu
D
iiojar
ir
.
uuiLumiAa
dytas” valstybinių pinigų
tingiems lietuviams rūpin
OFISO VALANDOS:
1913
So.
Mabuea
Sk
Nuo
10
iki 12 vak ryto, nuo 2 iki
ryškiausioj
vietoj
pastaty

tis valstybės likimu bent
atsargas. Tie pinigai yra tai
Ol’lbU V.ALANDOO; 2-4 ir 7-9
vak popiet ir nuo 7 iki 8:Ju *&k vak
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir pagal sutarti.
jau. prasidėjusiu pavojingu ta raudona paduškaitė su santaupos mūsų tautos pa AMERIKOS
Seltuiad. nuo 10 iki 12 vok ryto.
'
i » 1
.mn u
»
.
"
14i»i
8akmadie>iais
taipgi pagal sutartp
laikotarpiu. Taip pamažu komunistiškų sukakčių įra grindo — ūkiųinkijos ir
Telefonas: HEMIzOCK 0201.
Ofiso tet VIRginia 0036
Rea. telefonaa b.UBiey 0434.
susidarė bendras frontas šais. Klausiu, kodėl jis, ke darbininkijos. Iš tų pinigų Rezidencijos tel: BBVedy 8944
TeL Cicero 1484
GYDYTOJAS IK OUIKUKGAS
yra “atšaldorųos” tam tik
6924
So.
W
ėstom
Avė.
SVROGIME SUŽEISTI MOKINIAI
ros sumos išlaikymui pa GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
4631 So. Ashland Avenue
Chieago, m.
4157
Archer
Avenue
TeL YARda 0994
GYDYTOJAS IR OUTRUROAS
siuntinybės ir konsularinių
OFISO VALANDOS:
,r-.
Rez. tek PLAaa 3200
įstaigų Jungtinėse Valsty Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; KafllĮH 15tOS gat. H" 49ttl CL VALANDOS
iet 1b
OFISO VALANDOS:
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet
bėse, prezidento Antano Sme ' Tiečia4i«niais pagal sutartį.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare Nuo 10-12 ’• ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Nedėkomis nuo 10 ik. 12 vai. dienę.
ir pagul sutartu
tonos šeimos pragyvenimui Res. 6958 So. Talman Are.
Trečiadieniaia ir šeštadienio vaka Res. 1625 bo. 50th Avenue
Rea. Tel. GROvelųll 061?
rais pagal sutartį.
ir gal kjtieiųe tikslams. E Office Ui RSMlock 4648
TELEFONAI:
TeL Cicero 1484
-r—
Otlice — HEMlock 5524
sanoiųjų Jungtinėse Valsty
Tel. OANal 6122
Kmergency — oaU MiOway 0001
bėse Lietuvos pareigūnų ir
rten. — HEMlock 1643.
Lietuvos piliečių pareiga y- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietam)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 2-4 k 7—9 vak.
ra remti visais galimais bū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rktalVlAA ANŲ SUKUKUN
2500 West 63rd Street
dais Roosevelto nusistaty Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. 2201 West Cermak Rd.
1—3 popiet ir 7—8 t, v
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
mą išlaisvinti visas paverg 2423 West Marąuette Rd. Valandos: REZID&NCJJA:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak^
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
6631 S. Callfornla Avė.
tas tautas.
Taipgi pagal sutartį.
24UH Weet 68rd Street
Ofiao telefonas PROspect 6737
Tel
REPnhJio
786ą
Bet gyvenimas mums ką
Namu telefonas VlRginia 9421
PHYSICIAN AND SURGEON
TeL CANal 0957
kitą rodo. Su. gėda ir nuste
Ofiso ir Bes. Tel.: LAFayette 7020
Bm ML: PROspect 6659 Rez. Tai. LAFayette 0094
4645
So.
Ashland
Avenue
bimu teko išgirsti klausima
OFI80 VALANDO8:
iš svetimšalių ir svetimtau
dr
Nuo 2 du 4 ir nuo O iki 8 vai. vak.
čių studentų ir profesorių
GYDYTOJA
IR
CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Nedėliomia pagal iutartį,
PHYSICIAN and SURGEON
tuoj po sausio trečios die Office tel. YARda 4787
4146
Archer
Avenue
1821 So. Halsted Street
3343 So. Halsted Street
nos, kai 26. tautos pasirašė Nauju tel. PBOtpe* 1980
Ofiao Tel. LAFayette 3210
Reaidencija: 6600 So Artėjau Ava.
Jeigu Neatsiliepia —
Waahingtone deklaraoiją ne Tel YARda 5921.
OFISO VALANDOS:
VALAND08: 11 v. ryto iki 3 popiet
Rea:
KJ!Nwood
6107.
Šauk
KEDzie
2868
(•'Dranga®" Acme telephote)
4 iki 0 vai »«kar*
Kasdien, Iškiriant Sekmadienius —
daryti atskiros taikos su anuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
—
T
.U
!
I
|l
»
'
8
'
VALANDOS:
Netoli Easton, Pa. įvyko sprogimas, kurio metu lan šies valstybėmis
“ar lie
8:8« vaJ. vakaralii.
OTOTTOJAB m OHIRVROA8 |
Ge™“ 9U toiS»’be Wm4,ti Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8:30 vak.|
Rok mari lan lala pagal auel tarimu.
gų stiklų šukės sužeidė keturiolika mokyklos vaikų. tuvių simpatijos su ašimi?”
.no 1.3; n..
PrieSuunką, negu su melu Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
Paveiksle broliukas ir sesutė apžiūri savo brolio George Skaudu buvo skaityti laik oriw>
NedėKonais Pagkl SuHtarimą I SKAITYMUS “DRAUGI”
Dr. V. Kudirka
756 West 35tb Street
draugą.
Taylor sužeistą nugarą.
raščiuose
atspausdintose

(Tęsinys)

WHIJNEY E. TARIAS

DR. VAITUSH, OPT.

3241 So. Halsted St.

BR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALI ER J. PHILLIPS

DR. U. VEZEUS

DR. AL. RAČKUS

DR. PE1ER T. BRAZIS

OR. CHARLfS SEGAL

j

BR. T. DBNDIJtlS

DR. A. W. PRUSIS

DR. J. J. SIMONAITIS

OR. BIEŽIS

DR. MAURIGE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

OR. A. JENKINS

DR. ALBERT J. VALIBUS

BR. STIHtOtTS

QR. P. 2.2ALATBRK DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. J. BERTASH

. STANLEY NAIKELIS

•

—

DARBO ŽMONIŲ KOVA DĖL ŽEMĖS
- Baudžiauninko dejonės. - Nuo Karpavičiaus
iki Krupavičiaus. - Maironis ir Jakštas stoja
ginti Lietuvos laudj. - Vaižganto kova su
dvarponiais. - Kaip ponai norėjo "atimti
planus" nuo Vaižganto. - Pasirašo ir dešinė,
ir kairė. - Nuo visuomenės nuslėpti susitarimai
su dvarininkais. - Cenzūra užčiaupia lūpas.

B»m»i» —

KARO KONFERENCIJA

Rašo K. J. Prunskis
Liaudies skundas dainoje

W ' v

r
po pirmutinis to krašto sa
d) kad dvarų išblaškyti
vininkas, būtų čia pat aprū “laisvieji” ūkininkai būtų
pintas tokiu žemės gabalu, sugrąžinti į senovines jų sė
kurs pilnai užganėdina jo dybas ;
šeimynos reikalus. Tam tiks
e) kad dvarai neteisingai
lui reikalaujame:
nuo valseionių atimtas pie
a) kad tautiškasis iždas vas, ganyklas ir miškus
į savo fondą supirktų ban jiems grąžintų;
kų už skolas licituojamus
g) jei tų šaltinių neužtek
dvarus,
tų aprūpinimui visų beže
b) kad supirktų ir kitus mių ir mažažemių sulyg nu
silpnai bestovinčius dvarus... tarta norma, kad ir kitus
c) kad atsiimtų į savo dvarus, ypač didžiadvarius,
fondą nuo ponų ir bažnyčių išpirktų;
kitados paveržtas žemes,

Trijulės šauksmas

ga) dvarų verčią apeprendžia tam tikra taksacijos
komisija iš vietinių gyven
tojų;
gb) žemę valdyti lietu
viams, galintiems ją savo
spėkomis gerai išdirbti, tau
tiškasis iždas paveda dykai,
reikalaudamas tik mokesčių
nuo pelno.”
(“Draugija”
1907 m. Nr. 3. p. 261).
(Bus daugiau)
SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

CLASSIFIED

Sena ir liūdna, liūdna lie-L Ilgainiui kietoji baudžia
tuvių liaudies dainelė nusi-’ va sužlugo, bet lietuviškojo
("Drauraa” Acme telephoto >
skundžia “šturmais”, kurie darbo žmogaus teisės į že
Gen. Douglas MacArthur ir Australijos ministeris
prasčiokus į purvą stūmė: mę dar negreit buvo atsta
pirmininkas John Curtin (dešinėj) konferuoja. Paveiks
Tačiau teisingumo
— Tais šturmais ponai vadinos, tytos.
las pasiųstas per radio iš Melbourne į Londoną ir pas
kurie sau mūrus dabinos,
j šauksmai vis buvo kaskart
kui į New Yorką.
iš blednų mužikų gerą
garsiau girdimi, štai dar
anie statė puikų dvarą,
sunkiosios caro vergijos me
punkte ir sekančiuose skai kimas, kurs be kito ko nu
tu (1907 metais) trys didienes kožnas biednas žmogelis
tome pareiškimą, ko krikšč. tarė:
Sr jo mažiausias vaikelis
li lietuviai: Maironis, kun.
demokratai siekia:
— Lietuvos krašto gero
turi darmai procevoti
Aleks. Dambrauskas (Jakš
ir kaip tėvą šenavoti.
tas), kun. Būčys (dabar vys-j — Valstijai priklausančių vę remiame ant- smulkaus
Pilni laukai mužikėlių,
kūpąs) paskelbė “Draugi žemių išdalinimas b e ž e - žemvaldžio. Tat kovosime,
biednų kaipo siratėlių,
jos” pirmame numeryje “Lie I miams ūkininkams kuo la kad kiekvienas lietuvis, kaikuriuos ponai kankindavo
palengvintomis
tuvių Krikščionių Demokra-1 biausiai
iš jų viską atimdavo...”
tų susivienijimo programos jiems sąlygomis.
Liūdnomis dainomis ir' projektą”. Jame jie pareiš
— Valstybės pašalpą: a)
sunkiais atodūsiais veržėsi i kia, dėl ko ta žmonių grų- bežemiams arba mažaže
skundai iš saule nukepusios j pė pradeda kovą:
miams ūkininkams, perkan
Vakar, 1:20 vol. popiet,
lietuvio baudžianinko krūti
— Demokratais vadinasi tiems žemės nuo nusigyve Kovo 29 d., 1942 m. mirė
nės. Savu prakaitu jis lais visi tie, kurie pirmiausiai . nančio dvarponio, b) sodie
tė pasėtą javą, bet ne savoj ir daugiausiai rūpinasi pras čiams keliantis į viensėdes labai gerai žinomas Chica
gos Lietuvių visuomenės
žemęj ir ne sau.
tų žmonių reikalais. Demo- , kolonijas, c) ūkininkams, veikėjas, Rapolas Andriliūkratai nori, kad visi žmonės • veisiantiems ant savo žemės nas. A. a. Rapolas buvo auk
Pamokslas ponams
neturtėliai lygiai su pini- • giraitę.
sinių daiktų
pardavėjas
O vis dėl to tie atodūsiai guočiais galėtų rinkti savo, — Išleidimas įstatų, ku
Marąuette Parke. Jojo ge
nepasiliko be atgarsio. Štai atstovus į seimą, kad visi riuos pildant sodžių ir dva
roji žmona, Elzbieta, taipgi
jau 1776 jubiliejiniais me turėtų lygias teises. Mes, rų darbininkai būtų apsau
yra gerai žinoma veikėja ir
tais Vilniuje per bajorų su kurie prie šito Lietuvių goti nuo samdančių netei
didelė Labdaringų darbų šel
važiavimą įlipo į sakyklą Krikščionių Demokratų su sybės...”
pėja.
kun. M. Karpavičius, akade sivienijimo prigulime, ypa
A. a. Rapolas sirgo per il
Įdomu, kad šiemet net
mijos profesorius, garsus tingai rūpinsimės, kad Lie
gus mėnesius ir gana daug
pamokslininkas. Paties vys tuvos prastiems žmonėms yra sukaktuvės nuo tų ko
kupo Masalskio paragintas būtų duota pilna liuosybė vos šūkių paskelbimo — 35 privargo. Kaip tik šiuo lai
ku didelis būrys jojo prie
jis bažnyčioje patiems po ant viso gero, kad jiems bū metai.
telių rengėsi sušelpti a. a.
nams išdėstė bežemio bau tų geriau gyventi; kad mies Tumo “revoliucija”
Rapolą jo vargo metu, kai
džiauninko dejones:
tai nečiulptų visą sodžiaus
Šios mintys visuomenėje Dievas jį pasiėmė pas save.
— Baudžiava smerktina ūkininko ir jo šeimynos už rado gyvo atgarsio. štai
Taip, visuomenė a. a. Ra-į
ir panaikintina, jos negali darbį, kad jie negadintų jo vienas pavyzdys: tų pačių polo asmenyje prarado di
sąžinės, nei sveikatos....”
ma pateisinti jokiais įsta
(1907 m.) gruodžio 7 d. Va delį veikėją ir sušelpėją.
Toliau gi griežtai ir aiš
daktuose, kur klebonavo ku Šiuo laiku tariame didelį
tymais; baudžiava — tai lau
kiai pastato savo reikala
nigas Juozas Tumas-Vaiž nuoširdų užuojautos žodį a.
kinių gyvenimas....
vimus žemės klausimu. Pa
gantas, buvo jo sušauktas a. Rapolo žmonai ir visiems
SKELBKITtS “DRAUGE” skelbtosios programos 20 lietuviškos liaudies susirin- jo giminėms.
XXX

Mirė senas visuomenės
veikėjas

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

(Įsteigta 1889 m.

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

PETER TROOST
MONUMENT CO.

VEITERKOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

PATYRUSIOS. DIRBTI PILNA T.ATKĄ AR LAIKINAI.
STINEWAV DRUG CO. (Office
1104 South IVabash Avė. (5th Fl.)

TRADE

RAPOLAS ANDRILIUNAS

PETKA T.TNGT DARHrVTNKAT

Mirė Kovo 29. 1942. 1:20 vai.
po plot. sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Bir
žų apskr., Vabalninku parap.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj Elzbietą
(po
tėvais
Ogentaitę).
dukterj
Angelų,
brolį Ignacų ir jo žmonų So.
Boston. Mass.; uošvius Bene
diktų ir Elzbietą Ogentus ir jų
šeinių, švogerj Benediktų Ogentų ir švogerkų (Uių Jugaitienę ir jos vyrų Antanų ir jų
šeimų ir daug kitų giminių ir
pažjstamų Amerikoje, o Lie
tuvoje paliko
brolius.
Kūnas
pašarvotas
Antano
B. Pelkaus koplyčioje, 6812
S. \V estern Avė.
Laidotuvės jvyks trečiadienį.
Balandž.io 1 ii. iš koplyčios 9
vai ryto liūs atlydėtas j Gi
mimo švenč. Panelės parap.
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų Ims nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Duktė. Bro
lis, l'ošy iai. švogeris, švogerka ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius An
tanas 15. Petkus. Tel. Grove
hill 0142.

HEI.P UANTED — VYRAI
■ ■ ■—
————a

DARRTNTVKAT YRA REIKAETNG1
UŽDIRBTI DIDELES ALGAS
Prie viliokių “Defrnue” Darbų t

KIŠENIŲ STUVfiJOS — patyrę prie
vyrų kelnių. Atsišaukite pilnai pri
sirengė stoti prie darbo.
(TtrSTtt'bOD. 303

W.

Vyrai tarp 18 ir 44 m. amt išmokinti
'•oreidlnir. tool - dio. maehintst, »erew marhlne. boity and fonder. auto dl-aol and
aviatlon ronatructlon“.
Ialmoklnklie vienų
Ifi fihj svarbių amnb| žema m-ieinama kai
na per — Greer Prartleal Shop Training.
Kreipkite* p»-io Mr. Herrera.

Moturie

BROUN K- SHARPK AUTOMATIC
SETTER ir OPERATORIUS. Taipgi
MIELINO
MACHINE
HAND
ir
ĮRANKIH GAMINTOJAI.

iltį

GREER SHOP TRAININO
2024 So. VYabash — Calumet 4600

REYNOLDS ELECTRIC CO.
2650 \V Congress

PATARNAVIMAI

OPERATERKOS

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Patyrusios.
Aukščiausia
mokestis,
geros darbo sųlvgos. “Uront makers" prie “single needle" mašinų.
Kreipkitės prie Miss Durfee. ant
3čio aukšto iš priešakio.
W. NORTH

1725

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu tai mūsų specialybė.
Rašykite dėl “Free Catalogue” kalnavimo surašo.
Prlslųsklte
piūklus
paštu
“parcel
post”.
28 NO. TDOMIS STREET

AVĖ.

Tl'RET LVTHK OPERATORIAI
Patyrė. šiušenkite no 7:30 vai. rv-

Tel. MONROE 1897

G — TITUII.I, PIAIP (•()., 939 E.
95tii St., Cliiiago.

HEIP VANTPO
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoipli 9488-9189

TOOL IR DIE DIRBĖJAI — su
“iob shop” patvrimu. “injeetion” ir
‘‘niastic model” išdirbime.
Aukš
čiausias užmokestis. 100% "National
Defense."
PANNOS MFG. CO.

REIKALINGA — vyras ar moteris,
prižiūrėti namus. Geras atlyginimas.
Atsišaukite asmeniškai tarp 9:30 vai.

508

P. CONRAD, 420 West 63rd Street

Sornth

Kaimiir

LATHE HANDS
Patyrę išdirbime labai atsakinguose j
darbuose, dirbant prie “defense” )
darbų. Darbai dienomis ar naktimis’

A. +A

MILLS

NO V ELTA’

4100 West Eullertion

CO.

J

K renkitės

Mirė Kovo 29. 1 942. 12:30 v.
ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskr., Čekainių parap.
Amerikoje išgyveno 32 m.

orle

F.mnlormmt

Office

43rd ir Parkers Avenue

I'NION STOCK YARDS

AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIAI su nemažiau kain 4
metu patvrirno. taipgi TOOL ir DIE
IŠDIRBĖJAI, patyrę prie “jigs" —
“gauges" — "fixtures". Gera užmok ėst is.
3231

Laidotuvės jvyks trečiadieni.
Bai. 1 d. iš namų 8 vai. rvto
bus atlydėtas j Gimimo švč.
Panelės parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę
Moteris, Brolis.
Pusbrolis ir Giminės.

lAidotuvių Direktorius J. E.
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

OFFICE OF COUNTY CLERK
OF COOK COUNTY, ILLINOIS
STATE OF ILLINOIS )
) SS.
COUNTY OF COOK )

ARMOUR and COMPANY

Paliko dideliame nuliūdime
moterj
Domicėlę
(po tėvais
Zeguitlkė), brol, Juozapų ir
jo žmonų Bronislavų, pusbrolj
Mykolų Stalauskų ir jo žmo
nų
Rozaliją ir jų šeimų ir
daug kitų giminių ir pažįsta
mų Amerikoje.
O Lietuvoje
paliko du brolius.
Kūnas pašarvotas namuose
6 834 S. Talman Avė., Chicago,
Iii. Tel. Hem. 7078.

Legalis Pranešimas

Avenne

ŠVIEŽIU DEŠRŲ
KIMŠEJAI REIKALINGI

STANISLOVAS
STALAUSKAS

SCHOOLS

WEST LAKE STREET

Taisome visokius piūklus. Talsvmas
naminiu plūkiu, tai mūsų speeialvbė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo surašo.
Prisiųsklte piūklus paštu "parcel
post.”
EVERSHAltP INC., 1800 W. Roseoe

Laikantis provizijų anot Sekcijos
34-tos Illinois Įstatų liečiant Pri
mary Rinkimų teisių, aš šiuomi Rū
diju. kad spalva popieros, kuri bus
vartojama "primary” balotams at
skiroms partijoms
laike
Primary
Rinkimų ribose County of Cook. iš
skiriant miestus Berwvn,
Chicago,
Chicago Heights ir Harvey. mies
telius Cicero. Elmwood I’ark. Mor
ton Grove. Skokie. Sumink ir Stiekney, antradienj. Balandžo (April)
14 d.. 1942 m., bus sekančiai:
Demokratų Partijos šviesiai Mėlyna
Repobllkionų Partijos Kilia va

LIUDIJANT TAME. aš šiuomi
pasirašau ir antspauduoju su antspauda County of Cook, šia 30-tų
dienų Kovo, 1 942 m.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of
Cook County, Illinois

HELP WANTED — MOTERYS
OPERATERKOS

Prie "single needle" mašinų, ir taip
gi OPERATERKOS prie guziku Ir
guzikams skylučių siuvinėjimo. Tik
tai patyrusios atsišaukite. Pastovūs
darbai. Kreipkitės ,
3021

NO.

PELASKI

SKAITYKITE

(SEįAL)

ROAD

Kas nugali kitus — stip*
rus; kas pergali save — ga“DRAUGĄ” | lingas. — Lao-Tse.

MENIŠKI — VERTINGI

PASKUTINIS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

PAGERBIMAS

PASITIKĖJIMO MUMIS

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

REKORDAS
81 firma virš 50 m. tos pačio*
šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS
At No Additional Cost.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

J. LIULEVIČIUS

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 South California Avenue

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9061

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

1848 Weat 48th Street
Tel. YARda 0781-9782

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP

LACHAVVICZ IR RUNAI
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

Rutilo Prorrajnu — 10: e# rai. antradlanio lr ieJftadlanlo rytala
li Stotina WHIP (1520). su P. laltlmlera.

JOHN W. PACHANKIS

2814 Weat 28rd Place
Tel. CANaI 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

Member of the Lltbuanian Ohamber of Oraimerre.

MODERNI Išvidini PARODA:
4535 W. VVashington Blvd.

TeL ESTebrook 3645
VALANDO8: Kasdien 9 iki 9

REZTDENCTJA:

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298
vak.; Šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vaL

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth SOth Avenne
Tel. CICERO 2109

8812 Sonth Weatern Avenne
Tel

GROvehUI 0142

P. J. RIDIKAS
8854 Sonth Halsted Ttreet

8. P. MAŽEIKA

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

3319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

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

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos 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 negraiiname, 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 ncaedamos.

Karo debesys prie Sibiro
Anuo kart rašėme apie rusų-japonų karo galimumus.
Paskiausiais Laikais gauti pranešimai kalba, kad karas
tarp Japonijos ir Sovietų Rusijos galįs prasidėti po
ros mėnesių bėgyje.
Japonijos laikraščiai visą šį mėnesį varė smarkią
propagandą, kad nustatyti visuomenę prieš Rusiją. Yra
ir kitas, dar svarbesnis ženklas — Tokio pasiuntė Mask
von specialų savo atstovą Šato, kurio misija būsianti
įtikinti Staliną, kad japonai siekia taikos su sovietais.
Kaip atsimenam, prieš praėjusių metų gruodžio 7 d.
su panašia misija buvo prisiųstas į Vašingtoną Kurusu. Kuomet jisai Vašingtone su šio krašto vyriausybe
kalbėjosi apie taiką, japonų armijos peiliu iš pasalų
smogė Jungtinių Valstybių nugaron. Panašiai gali įvykti santykiuose tarp Rusijos ir Japonijos.
Kad Japonija traukia savo karo jėgas prie Sibiro,
apie tai jau keletą kartų buvo pranešta. Juk ir tai nė
ra daroma tuščiomis.
Tuo būdu ir vėl rusų-japonų karo jėgos, kaip maž
daug prieš 40 metų, susidurs karo fronte.

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

Nori įstumti į karą ir neutrales valstybes
Tautos pardavikai
Lietuvių bolševikų laikraščių redaktoriai, kad Labiau
sumulkinti savo skaitytojus, vis dažniau dabar kalba
apie Lietuvą ir nuduoda esą jos nepriklausomybės ša
lininkai. Tačiau jie, lyg ir nežinodami, kad ylos maiše
nepaslėpsi, tuo pačiu visomis keturiomis pritaria Mask
vos pastangoms išsikovoti Londone ir Vašingtone lei
dimą Lietuvą ir vėl prijungti prie Sovietų Rusijos. Tuo
būdu jie pasidaro baisiai nenuoseklūs ir patys save
“prigaudinėja”. Iš vienos pusės kalba apie Lietuvos
nepriklausomybę, o iš kitos — siūlo Lietuvą jungti su
Rusija. Tik nesveiko proto žmonės gali tvirtinti, kad
Lietuvos prijungimas prie Sovietų Rusijos reiškia to
krašto žmonėms laisvę ir valstybei nepriklausomybę.
Kokią laisvę Sovietų Rusija atnešė Lietuvai 1940 m.
birželio mėnesyje, berods, ir sakyti nereikia.
Nespėjo, juk Maskvos komisarai koją įkelti į Lietu
vą, kaip tuoj atėmė žmonėms Laisvę. Jie tuoj sunai
kino lietuvių laikraščius, likvidavo visas lietuvių or
ganizacijas ir kultūrines įstaigas; uždraudė giedoti Lie
tuvos himną; panaikino Lietuvos vėliavą; visus kalė
jimus prikimšo politiniais kaliniais; dešimtis tūkstan
čių žmonių išgabeno į Sibirą; atiminėjo iš žmonių ūkius, namus, dirbtuves ir visokią kitokią nuosavybę;
tiesiog plėšte plėšė iš žmonių ir iš įstaigų turtą ir jį
gabeno Maskvos link.
Tokią tai “laisvę” Lietuvai atnešė okupantai bolše
vikai. Ir dabar vėl reikalauti Lietuvos žmonėms to
kios “laisvės” tai yra didžiausia beprotystė. Tokios
“laisvės” gali reikalauti tik tautos išgamos, parsida
vėliai ir žmonių priešai.
Ir kalbėti nereikia — tokiais lietuvių tautos priešai
yra lietuviškieji bolševikai, kurie tyčiojasi iš savo tau
tos nelaimių, kurie, jungdami ją prie Rusijos, Lietu
vai nori amžinos pražūties.
Tikri, dori lietuviai visomis savo jėgomis kovoja prieš
bet kokią Lietuvos okupaciją. Jie griežčiausia protes
tavo, kai mūsų tautos kraują liejo bolševikai okupan
tai ir taip pat griežtai protestuoja prieš kraugerius
nacius, kurie šiandien ją žiauriai kankina. Visų ištiki
mų lietuvių idealas buvo, yra ir bus — laisva, demo
kratiška ir nepriklausoma valstybė. Prieš šį tautos
idealą aiškiausia pasisako lietuvių bolševikų laikraščių
redaktoriai ir visi jų pakalikai. Bet jie neverti lietu
vio vardo — jie tautos laisvės ir gerovės pardavikai.

Bolševiku pronaciškumas

IZ

Visai dar neseni tie laikai kuomet lietuviškieji bol
ševikai džiaugėsi Stalino su Hitleriu bičiuliškumu. Jie
net dainomis apdainavo Stalino sutartį su Hitleriu ir
pikčiausiai puolė kiekvieną, kas tik išdrįsdavo tą su
tartį pakritikuoti.
Ir kaip gi Maskvos agentai negins Stalino pasibučia
vimo au Hitleriu, kad net tokie Maskvos ponai, kaip
Molotovas, stipriai vienoj savo kalboj užakcentavo,
kad, girdi, “nacių ir bolševikų sąjunga yra krauju su
cementuota” arba vėl — “kariauti prieš hitlerizmą yra
ne tik beprotybė, bet ir nusidėjimas.”
Kadangi nacių ir bolševikų sutartis buvo sudaryta
abiejų izmų imperialistiniais tikslais ir “apsigynimui”
nuo “kapitalistiškųjų demokratijų”, dėl to ir “Lais
vės” ir “Vilnies” redaktoriai pildavo į kailį ir anglų
kapitalistams ir prez. Rooseveltui, kad tie kalbėdavo
apie karą prieš Vokietijos nacius, nes, mat, pats Mo
lotovas vadino bepročiais visus tuos, kurie kariauja
prieš hitlerizmą.
Taigi, kas buvo ir tebėra didesni pro-naciai ui lietuviikuosiua bolševikus?

VoKieujos nacių agentai, sakoma, oaoar anuotai dar
buojasi, Kad patraukti Vokietijos pusėn Turkiją, Šve
diją ir Ispaniją. Ten siunčiamos ne tik politines, bet
ir ekonomines delegacijos, daromi visokiausi pažadai,
kad tik išsižadėtų neutraliteto ir stotų į karą. Bet ge
rokai tenka abejoti, ar jiems pavyks savo pusėn pa
kreipti Švediją ir Turkiją. Ispanija greičiau gali būti
priversta pasiduoti. Nors ir tos šiandieninis būvis yra
toks, kad įstojimas į karą reikštų beveik visišką jos
susmukimą. Tad ir toji stengsis laikytis neutralumo
kiek galima ilgiau.

Kova dėl S. L. A. vadovybės
Šiuo metu S. L. A. kuopos renka tos organizacijos
centro valdybą arba Pildomąją Tarybą. Tautininkų ir
socialistų grupių vadai varžosi dėl vietų centro valdy
boje. Ir komunistai turi savo kandidatus. Dėl to dabar
eina kova, varžytinės ir spaudoje gana pikta polemika.
Iškasa vieni kitų seniausius “griekus” ir juos skelbia
laikraščiuose.
Pažymėtina, kad tautininkai net M. Viniką, savo se
ną ir ištikimą veikėją šį kartą “ekskomunikavo”. Jo
kandidatūros į sekretorius neberemia ir net prie to
priėjo, kad K. S. Karpius, “Dirvos” redaktorius, pa
skelbė, jog visi kiti Viniko “griekai” ir pasielgimas
su Laukaičiu “padaro Viniką daugiau neremtinu ir ne
pakenčiamu tautinėje srovėje”. Nariai pabauginami ir
tuo, kad jei S. L. A. centre pasiliks tie patys žmonės,
bus padidinti nariams mokesčiai.

"Sestoji kolona”
Apie šią naujai surastą koloną “D-va” taip rašo:
“Amerikoje pradedama išskirti savi kenkėjai, va
dinami “šeštakolumnistais.”
Apie penktakolumnistus žinome tiek kad jie yra
priešai viduje, svetimos valstybės atstovai-agentaišnipai ir jų papirkti ar suklaidinti žmonės, kurie
kenkė ir kenkia savu būdu, išdavikišką darbą vary
dami, sabotažaudami ir t.t.
“šeštakojais” arba “šeštakolumnistais” apšaukiami
tie savi žmonės, kurie nebūtų nei išdavikais nei ne
norėtų papildyti jokį prasižengimą prieš savo tėvy
nę, bet jie yra tokie, kurie mėgsta skleisti pletkus,
gandus, kritikas, kaltinimų mėtytojai ir klaidų ieško
tojai, kurie patys neprisideda darbu ir tik mano, kad
kitas turi viską atlikti — ir bondsus pirkti ,ir dar
bus dirbti, ir karą laimėti, taksus mokėti.”

(“Draugas”, 1917 m. ko
vo 30 d.)
Kiek indijonų katalikų-..
“Catholic Union and Times”
praneša, kad kun. Gordeno
iš Chippewa apskaičiavimu
išviso Jungtinėse Valstybė
se katalikybę priėmė virš
120,000 indijonų.
•
Sudegino Rasputino lavo
ną.... Pasibaigus Petrograde
revoliucijai, Rasputino la
vonas buvo iškastas iš ka
po ir sudegintas.
•
Rusijoj dar nėra ramy
bės..., Iš pranešimų, gautų
iš Petrogrado, aišku, kad
dar ims daug laiko., kol Ru
sijai kaip reikiant susitvar
kys po šių didelių perversr
mų. Daugelyje vietų kelia
mos riaušės. Caro biurokra
tų šalininkai visokiais bū
dais drumsčia viešąją gy
ventojų ramybę.
•
Lietuvių prieglauda.... Šv.
Mykolo par. veikianti Lab
darių Sąjungos kuopa, Chi
cagoj, surengė prakalbas.
Kalbėtojai — J. Elias, M.
Gurinskaitė ir kun. Serafi
nas įrodinėjo lietuvių prieg
laudos reikalingumą.
•
Kun. M. Krušo sumany
mas..,. Kun. Mykolas Kru
šas, Dievo Apvaizdos par.
klebonas, pasiūlė Tautos
Fondui, kad aukotojų Lie
tuvos reikalams vardus su
rašytų ant geros popieros
ir iškabintų prie bažnyčios
durų.
•
Negirdėtas brangumas.,...
Karo metu Rusijoj viskas
neapsakomai pabrango. Avalinių porai reikia mokėti
$65.00; mėsos svarui $1.00;
vienam kiaušiniui $1.00.
•
Vokiečiai pralaimi... Lon
done spauda skelbia, kad
vokiečių armijos vietomis
jau atsimeta ir iš Alzaso.
Be to, jie traukiasi iš Mulhausen ir kitur.

Mano nuomone, bažnyčios
turėtų pareikalauti iš jų tų
D. M. Šoiomskas Brukly- aukų, nes tai teisėtai joms
no lietuviškų balšavikų ga prikiauso. Juk patys balša
zietoj tlumočija, kaip kun. vikai ir kitokie bedieviai
J. Prunskis skleidžia propa niekeno neverčiami
savo
gandą už hitienzmą. Priklo- mokesčių blankose aiškiai,
dui, jis cituoja iš “Draugo” net po priesaika, ir savo
vasario 25, 1941:
parašu, tas aukas bažny
“1941 vasario 3 d. turė čioms skyrė, bet jų dar ne
jau progos apleisti Berlyną. atidavė.
SKL
Sėdau į puiaų ir šaunų vo
kiečių Lufthanos lėktuvą ir
Jonas Rubaška užeina į
dūmui į Barceloną. Po kele- taverną ir randa pažįstamą
tos vaiandų jau Barcelo- Maikj Pakapiš.
noj.”
— Alio, uzian!
sako
Na, pasakykit, tavorščiai, Pakapiš. — Ką čia neši tam
ar tai ne hitleriška propa maišely?
ganda, už kurią kun. Pruns— Pirkau tuziną kiauši
kis turėtų atsidurti koncen nių, atsako Rubaška.
tracijos kempėj?
— Parodyk.
Baišavikai, kaip žinote,
Suskaitęs kiaušinius Palabai nekenčia kapitalistų. kapiš sako Rubaskai:
Kai vienas balšavikų pilipo— Štorninkas tave apga
tentų važiavo į Floriną pa vo. Kiaušinių yra ne tuzi
sišildyti ant kapitalistų nu nas, bet 12.
gulėto smėlio, šitaip rašė:
— Ar ištikrųjų? — nus
“Turėjau progos apleisti tebo Rubaška.
namus. Sėdau į puikų, mo
Perskaito kiaušinius ir,
demiškai įrengtą busą ir ištikrųjų, 12.
puikiu keliu per laukus ir
— Tai krakadilius tasai
miškus paskendau į tolimą bučeris. Paiaua, eisiu ir iškelionę”.
koliosiu.
Pasakykit, tavorščiai, ar
Kaip ten store buvo nebu
čia ne kapitalistinę propa vo, tai žinoma tiktai Rubaš
gandą, už kurią tasai ponas kai ir štorninkui. Gana to,
turėtų būt išvalytas iš bal kad Rubaška grįžta į saliūšavikų partijos ir likviduo ną.
tas?
— Na, ką? — klausia Pa
kapiš. — Vietoj 12 davė tu
Šįmet daugelis pavienių ir žiną.
vedusiųjų turėjo mokėti Dė
— Jeser! Bet ir jis mane
dei Šamui mokesčius nuo gerokai išdurnino. Paskui
savo pajamų. Nuo to nebuvo paėmė maišelį, sudėjo at
liuosi nei balšavikai ir viso gal kiaušinius ir atskaitė
kie parmazonai, kurie skai tuziną.
tosi Stalino piliečiais ir ku
Saliune visi pradėjo juok
rie nepripažįsta nei Dievo, tis, o Džianas Rubaška, su
nei tikėjimo.
pratęs, kad Maikis Pakapiš
Kaip žinome, Dėdė Šamas jį padarė juoko objektu,
leido mokesčių mokėtojams greit išėjo pro duris.
savo pajamas išlaidomis su
mažinti. Pasinaudodami tuo
— Žinai, dešmėji koja
balšavikai ir visi bedieviai man dažnai skauda.
savo pajamas mažino net
Tai senatvės ženklas.
aukomis bažnyčių išlaiky
— Durna šneka, Kairėji
mui, nors tų aukų jie nie koja tiek pat senumo, o vi
kuomet nėra davę.
siškai neskauda.

Ro svietą pasidairius

MOTINA APMI Šfi MOKYTOJĄ

Teisinga pastaba
Katalikų savaitinio žurnalo “America” redaktorius
stipriai ir visai teisingai pabrėžia tą faktą, kad šio
karo laimėjimas pareina nuo Jungtinių Amerikos Val
stybių. Taip pat nuo Jungtinių Valstybių pareina at
statymas taikos teisingumo ir meilės pagrindais. Čia
netrūksta nei vyrų, nei visokio turto, kurs reikalingas
karo vedimui. Nė vienas kitas kraštas pasauly tuo at
žvilgiu negali susilyginti su Jungtinėmis Valstybėmis.
Bet tik labai yra svarbu, kad tai būtų ir greit ir tiks
liai panaudota.

Kelia seimo klausimą
“Tėvynė” savo paskutiniame numery rašo, kad Ame
rikos lietuvių vieningumui sustiprinti yra reikalingas
sušaukti visuotinas Amerikos lietuvių seimas. Ypač
svarbu esą dabar, kuomet Lietuvos likimas yra deda
mas ant svarstyklių. Ar toks seimas galėtų sustiprinti
lietuvių vieningumą ir ar daug padėtų pakreipti mūsų
pageidaujama kryptimi Lietuvos reikalus, apie tai pa

Miss Constancc Davis (kairėje), Lafayette, Ind., mokyklos mokytoja, kuri kaltina
Mrs. Virginia Leslie (dešinėj) apmušusią ją diržu mokyklos kambaryje, kai 11 metų
Danny Leslie parbėgęs namo pasiskundė, jog mokytoja sumušusi jį knyga. (Mrs. Lea-

rašysime kita proga.

lie paveikite

("DrauiraJi"

kartu su kitu lūaum 7 metų Tommy).
I t
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A.

Rachmanova

B

S
P. Kuncius, rašt, S. Lapars-i
kis, finansų rašt. P. Mar- Į I A IIS A C

SIMON PRALĄIMEJO

Moterys Raudonojoj Audroj

tinkus, maršalka A. Plata-1

kis. Visi šis žmonės yra čia 1
gimę ir augę, bet jan. pir-1
niam susirinkime parodė
daug sumanumo.
Susirinkimai bus laikomi
kas antrą ketvergą kiekvie
no mėnesio. Prie šv. Komu
nijos bus einama kas antnas
sekmadienis kiekvieno mė
nesio.
Korespondentes

Vienos Rusės Dienoraštis
į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte
(Tęsinys)
Kiek patylėję, mes atsisveikinome ir išėjome. Ponia
profesorienė mus palydėjo laiptais žemyn. Ji, laikydama
žibaaiinę lempą, nustvėrė mano ranką, paspaude ir tarė: (
— O kaip aš jums pavyzdžiu, kaip pavyzdžiu!
— Kodėl? — klausiau nustebusi.
— Mano gerute, dėl visko! Kad jūs su savo vyru

ATEINANČIAI

ŽIEMAI

KOI, KAINOM NMHAKH.I;; IK KOL JŲ OAK GALIMA GAUTU
Gertt-iiė.s Rūšies Anglys Galinamus TUt Lš Tt>Liiie.-ų»lų Valstijų,
(Valdžios ptt.tgriingj ajlgllnlnkums nurodo, kad trumpoj ateityj. karft» produKcijoa dėlei, goljtkallų tranzitas bus žymiai sumažintas namu reikalauta)

ff
*

PKLPIIJIV K1T SAVO SANDALU s Iš SKMANC1O VAsMU.MUAIO;
------ S.
WEST VIKGIMA l’o< aliontas Mine Kun. iš CQ Crt
\
gerų inuJuŲ. daug dulkių išimta. Perkant S iJ)O»*zV
, Ūmus arba dangau, už tiuuy ...................
W j
Smulkesni yra daug pige-ul.
UL.lt K HAND LUMJf »ugjy.s, ui
$1Q.5O

tonų ................ .................................

UTITES SERVICE PETROLEUM CAKBON
(Sales Taksai

$11.00

yra ekstra)

GRANE COAL COMPANY
TEL. PORTSMOLTH 9022

Nuoširdžiai dėkoju vi-į
į siems, kurie nepamiršta mar
nęs, vargšo ligonio.
Redakcijos atsakymas U. S. submarinai
Vardo dienoje (šv. Juo
LRKSA 15 kp. valdybai sunaikino 36 laivus
zapo) daugelis laiškeliais
mane pasveikino. Gi aplan- Pranešimą gavom pervėiai, | LONDONAS, kovo 29.
kydamos suteikė dovanų: dėlto jis netilpo šeštadienio J. A. Valstybių Azi j autinio
Anfanetia
Arbašauskienė, num. Paštoantspauda ro laivyno submarinai per pas
Benny Diržįus $3.00. Vitt do, kad laišką įmetė j dė kutines tris savaites nus
kienė — $1.00.
žutę kovo 27 d. prieš 11:30 kandino 36 japonų karinius,
Kiti smulkiais suaukojo ryto.
j transportinius ir prekybi
$3.00.
nius laivus.

Į

Įėjau j didelį rektoriaus namų kiemą. Darbo fakul- ■
teto studentės ir sudentai kirto malkas. Mergaites, apsiskiesiusios raudonomis skarelėmis, vaikinai, apaiskarma
liavę įvairiausiais suplyšusiais rūbapalaikiais; jie stovėjo
eileje, per porą žingsnių vienas nuo antro, ir mėtė iš
("Draugas" Acme telephoto)
Turiu vilties, kad ir kiti
rankų j rankas sukirstus pagalius, kuriuos krovė namą
Paveiksle, Abe Simon. matosi bepuoląs antram roun- lietuviai ės šv. Velykų prošildyti į rūsius. Kaip medžio stuobriai kaplio aptašyti,
de nuo Joe Louis smūgių. Simon pralaimėjo, šeštam Sa nora kiek mane sušelps
taip lygiai jie čia stovėjo, savo
darbą p aįvairmdami
rounde. Bokso rungtynės įvyko Madison Square Gard- pagydymui.
linksmai drabstydami grubius posakius ir juokus. Mer
en, New Yorke, kovo 27 dieną. Pelnas skiriamas ka
Ji. Lapinskais
gaitės kikeno ir kvatojosi be pertraukos, burliokai joms
riuomenės
reikalams.
1414
So. 50th Ct.,
pritardami garsiai juokėsi. Viena mergaičių, priėjusi prie
Cicero, I1L
manęs, paklausė, ko aš norėčiau. Su noru ji man parodė
rektoriaus buto duris; jos didžiulės, milžiniškos rankos
buvo visai raudonos nuo šalčio, apskritus mėnulio veidas,
aukštyn užlaužta trumpa nosis, o apskritos, naivios vėžio '
Balčiūnienė, O. žičkus, M. jtijn it vniv yvue
Paskaitų
atgarsiai
akutes draugiškai šypsojos.
Cepauskas, A. Janušauskas,
Bridgepoct. — L. G. F. 1
—
Kovo
22
E.
Zaveckienė
ir
K.
Kakta.
Bridgeport.
skyriaus susirinkimas įvyks
Tuojau norėjau jai pasiskųsti ir viską papasakoti...
d.
Šv.
Jurgio
parapijoj
jvySmulkių
$8.26.
kovo 31 d., 7:30 vai. vaka
Bet susilaikiau, jai padėkojau ir nuėjau pas rektorių.
Rektorius gyveno proietarišku stiliumi. Nešvarios, ko Kat. Fed. 26 skyriaus
Korespondentas re parapijos mokyklos kam
bary. Susirinkimas svarbus.
apytamsios grindys, purvinas, tamsus koridorius. Aš prakalbos. Apie Klaipėdą
Prašomi susirinkti visi na
--------------paverčiau kažkokį kibirą, iš jo pasiliejęs skystimas ap kalbėjo kun. J. Prunskis, a-l
riai ir naujų atsivesti.
taškė man rankas. Aš sustojau, nežinodama, kur kreiptis. pie organizavimosi reikalą Nauja draugija
Valdyba
Tuo tarpu atsidarė vienos durys, ir jose pasirodė sena — kun. dr. A. Deksnys.
Bridgeport — Kovo 26 d.
moteris, su aplinkine prijuostę. Ji buvo visai biauri ir,
Kaip vieno taip ir kito Šv. Jurgio parapijoj įsikū-į
Vienas U. S. bomberis ga
matyt, ant ko nors’ labai supykusi. Blykėiodama į mane, prelegentų, kalbos bridge rė Šv. Vardo draugija (Holy
ji griebė mano apverstą kibirą, nekreipdama į mane dė portiečiams buvo tik r a s Name Society). Draugijai li panešti tiek gazolino, kad,
mesio, išnešė jį laukan. Aš jos klausiau, ar čia gyvena “treet”. Šios paskaitos bus vadovauja, kaipo dvasios panaudojus jį automobiliui,
galima būtų apvažiuoti pen
lektorius: dar piktesniu balsu ji man atrėžė, “tiesiog” ir, labai ilgai atmenamos.
vadas, kun. P. Lukošius.
kis sykius apliųk pasaulį.
eidama tolyn,, net neatsisuko j mane. Iš visų jėgų tren
Draugijos valdyba susiAukų organizacijos reika
kė durimis, palikdama mane visai tamsoje.
Gilus vanduo sriauniai ne
lams sudėta $37.26. Atiko,-1 deda iš sekančių asmenų:
Vos susiradau durų rankeną, pamaži atidariau jo: Masiulis $4.00, šapalie Į Pirm- p- Žemgalis, vicepirm. bėga.
duris ir vėl patekau j mažesnį koridorių, kiek šviesesnį •
už pirmąjį. Vidutiniško ūgio moteris patiko mane prie- i nė $2.00, Jurienė $2.00; po -------------------------------------$1.00: A. Banys, kun. J J
šais;; aš negalėjau tamsoje atskirti jos veido bruožų, bet.
Prunskis, J. Šliogeris, TaVienintėlė Lietuvių
jos balsas pasirodė man pažįstamas; kur aš jį girdėjau?
manauskas, Janušonis, S.
Tai buvo Niuročka.
\

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Pagulis, Vainauskas, Galec— Jūs čia gyvenate? klausiau susijaudinusi. — Kaip kas, Petkienė, J. Gumaliausseniai mes nesimatėme! Pasakykite, man, ar rektorius kas, P. Pakalnis, M. Jana
vičius, V. Petrauskas, G.
namie ?
Aš ją apibėriaau klausimais ir paspaudžiau jos ran Stočkus, S. Trucinskienė, A.

yra

'ii. Tlcfft ’i/t-ldiiį

Be to, daugiau kaip. 30
japonų laivų sugadinta,

>jKi

.MODERN

, ki naikintuvai.

COMPLETE
ADVANCED PHOTOGR M’IIY
U)*»HI

PHONE

'OSSIii. t. i'IC.t ES

j Viena So. Amerikos paukš
| čių rūšis, vadinama caciąfia
Į susuka lizdą šešių pėdų ilgio-______________________

\FAYETTE 2 . ?

Klausykitės

PERSKAITĘ “DRAUGĄt”,
i DVOKITE JĮ KITIEMS

Sophie Barčus
Rytinės Radio
VALANDOS

JCS ESATE KVIEČIAMI ATS1- Į
LANKYTI J MCSŲ SUKČIAM •
IŠPARDAVIMĄ SEKANČIU
MUZIKOS 1ASTKUMEATŲ

A

IŠ STOTIES

W. G. E. S.

Didelių

BartUMtr
prtlutr
Komi piie visokių Barabanų ate
iu.
gimti pečimai ' CymbolM" lr
' Gynmol Ho'ders" kur tik reika
lingi, "Iii-Buy after beat Pedala"
beiiaius 1?
orkebtrouis, Trūboa,
Glaiinetai, SaxapHonai, Troiutopuai "8t’,ndard" išdirbysčių, Smui
kus, t 4.110a. Strūnlnlal Basai, Gulr
tarai, Banjos. stiunų. Ir "casea",
m'/Uth pleces". "mute reeda'*, lr
muzikos stovikiSs.
t’ilnas paalr
rinkimas
smuikoins smlčėlų
Ir
"cases". Pataisome tr atnaujina
me visokių išdirbysčių pnoriojjrtufus ar jų dalis.
nų.

Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.

Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.

Taipgi Pirmadieniais
7 tą vai. vakare.
Išgirskite Vėliausias žinias —
Muzikų — ir kitus jdomiua Pra
nešimus vlršmlnėtu laiku.

A

Barabanų.

"1 unable 'lu,u

mažų

luina"

A. B.C. DRUMMERS SEKVICB
914 Mazvvell Street, CluctMgu

Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

WHŪIESAIE
FURNITURE
BROKER

WHOLESALE

Rl

skaičiuje

Minėtam

WOIK STUOIO vienas lėktuvnešis ir pen1945 VVest 35* Street

Wirinkimai

DINING ROOM SCVH —. PAttLOR 8ETŠ — BEDKOOM SKTH
— RIGS — KAJUOS — RE
i'BUUUKA'i OHB — VAHIUOtS —
MANGKL4 — STOVĖS

LM$UOR
ĮSTAIGA

įo»r—taaH

Bh a r
Dideli* Pasirinkimas
— Nuročka, aš turiu su juo pakalbėti!
Naminių, Importuota
— Jis neturi laiko.
ir Lietuviškų Gėrimų.
L OvcMoMtme
r
po na*
— Na, tai aš turiu jumis kalbėti!
i
Parduodame
L Oloago
Sekančią
Dieną.
— Ilgai kalbėtis aš taip pat neturiu laiko, šiandien
turiu labai daug darbo!
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai
Iivežiojami
REM'- IT#}
Niuročka priėmė mane labai šaltai, jį stengėsi mani
SIMĄ. “
FRANK VIZGARD, Sav.
Tiktai Tavemanją.
lieti rę
mi kuo greičiausiai atsikratyti. Taip aiškiai ji man tą
I. KA.NTKK. #•«.
M*’ 4
parodė, jog tas visiškai mane paarbloskė, ir aš nusimiMUTUAL LIOUOB CO.
niau. Aš tuojau supratau iš jos kalbos, kad ji mūsų iš
*70T 8. Halsted St.
6246-48 SO, CALIFORNIA AVE.
trėmimą žinojo, jai tas rodės visai suprantamu daiktu...
IMU HOKLBV4RI) UJĄ.
Tek RKPubUa 1538—8
Aš, moko nežiūrėdama, norėjau rasti jos širdyje nors
---------------- &
B
truputėlį užuojautos. Aš labai nudžiugau, kad Niuroč
----ka buvo rektoriaus žmona, aš norėjau už to užsikabinti, Į|gSjg»'Ai)BS5Rfeg5i&.<i■H*
*
kaip skenduolis už skustuvo. Ji atidarė duris į rektoriaus
kabinetą; nejaukus tamsus kambarys, jo. langai buvo iš
— DIDELIS LIETUVIŲ —
kiemo pusės ir užstoti sinego pusnių. Niuročka nurodė
man kėdę, o ji pati atsisėdo į odinį fotelį, Ji sukryžiavo
rankas už kelių, žiūrėjo j mane tylėdama iš jos veido
spėjau, kad mano reikalai jai visai nerūpėjo. Man besi
ruošiant pradėti kalbėti atsidarė durys ir joee pasirodė
— ĮVYKS —
moters galva, kuri mane jau buvo koridoriuje sutikusi:
Sekmadienį, Kovo (March) 29-tq dieną, 1942 metais
— Ar man išploti tešlą, ar tu patį ateisi? — tarė ji
2:00 VALANDĄ PO PIETŲ
geležiniu ir piktu balsu.
Niuročkos veidas pagyvėjo. Ji mane pasižiūrėjo svy
DARIAUS - GIRĖNO SALEJE 4416 So. VVestern Avenue
ruodama ir tarė:
Rengiu.: — Krigbtou Purk Lietuvių 12-tojo Wardo Demokratų Kliūbas.
— Kepk mėsą, aš tuojau ateisiu!

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

Masinis Susirinkimas

(Daugiau bus)

Geresnės Rūšies Anglis

5332 SO. LONG AVE.

Vargs# padėka

taip gražiai gyvenate, kad kartu diroate su juo mokslo
darbą,.... ir.... ir kad jūs vyras yra svetimšalis!
Paskutiiai žodžiai man padarė gilų įspūdį, ir pra
šiau Otmaro pasisaugoti; bet jis tik mane išjuokė.
Ir kaip tyčia man pas rektorių beeinant reikėjo su
tikti proiesorių Ivanovą, kad čie įtarimai man vėl prisi
mintų, kad jis yra šnipas. Blogas ženklas!

ką. Bet ji man tuo pačiu neatsakė, o jos balsas skambė
jo sausai, oficijaliai. Ji tarė:
— Aš esu rektoriaus žmona. Jis išvažiavo į universi
tetą, o kada grįš, nežinau.
Pagaliau, jis antrą valandą išvažiuoja. Vargu jums
pasiseks su juo pakalbėti.

n A R A D Pasirinkti ir Prisipirkti

r>

Hmm

M£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven'
Telefonai REPUBUC 0051

NEŽICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAAINfiJANT bAUKUOSB — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAI SOSI:

EARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programų
Amerikoje!

— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phooe: GROvehiU 2242

i-v’n '/'i

LS2Č±±S9±eSS
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Atmestas Senatoriaus Prašymas
SULAIKYTAS DIVORSO TEISMAS

Prel. M. L. Krušo
užmanymas eina
prie užbaigos

Iv
.1 •
.vi • Itz. .v
Bolševikai neišleidžia is

fh

Rusijso Amerikos pilietės

mu

X Adv. Juozas Grišius su
Turimomis žiniomis vie nes jie paprašė pono sena
nas Mass. valstybės senato toriaus nurodyti jos pavar- žmona ir sūnum Juozuku a3131 S. Emerald avenui, pa
rius norėjo išgelbėti Sibiran dę ir pasakyti kodėl jai ne tostogauja gražiojoj Flori
aukojo per D. g. prelatą M.
doj, iš kur sveikina visus
ištremtą iš Lietuvos Ame patinka Rusija.
Krušą 100 dolerių Argenti
Pasakyti pavardę ir nuro savo draugus ir pažįstamus.
rikos pilietę X Y., kuri tą
nos lietuvių bažnyčios sta
senatorių pažino ir kuri pra dyti kodėl Amerikos pilietė
X L. Čepulis, vienturtis
tybai.
nori išvažiuoti iš bolševiki- sūnus žinomų Tovvn of Lake
šė pagelbėti.
Prie aukos pridėtame laiMass. Senatorius
darė jos, tas pats, ką ir nužudyti veikėjų, pirmadienį, kovo 30
.Ske aukotojai sako, kad jei
įvairiausius žygius, kad iš žmogų, todėl senatorius at d. atsisveikina su tėvais ii
ne prelato Krušo projektas,
gelbėjus Amerikos pilietę iš sisakė nuo tolimesnių susi draugais. Išvyksta U. S. ka
vargiai ar ta bažnyčia būtų
Rusijos, bet šiomis dienomis rašinėjimų su Sovietų Rusi riuomenėn. Sekmadienio va
atsiradus. Minėtieji aukoto
senatorius sulaukė ganaįdo jos įstaigomis.
kare tėvai buvo suruošę iš
jai meldžia prelatui sveika
mų so vietų Rusijos įstaigų Baisus likimas laukia tuos leistuves.
tos, kad jis galėtų Argenti
atsakymą, kuriame sakoma, žmonės, kurie patenka į bol
noje lietuvių pastatytą baž
X M. Juozaitis, buvęs ma
kad joks pilietis negali ševikų nagus.
nyčią aplankyti.
nieku būdu išvažiuoti iš So
Mes manome, kad Ameri žųjų darbų darbininkas dnr.
vietų Rusijos; todėl ir ši kos valdžia visus komunis “Draugo” spaustuvėje, da
("Drauraa" Acme telepboto.
Amerikos pilietė nebus iš tus išleistų iš šio krašto į So bar Dėdės Šamo kariuome
Užsimušė lakūnas
Mrs. Elizabeth Dilling laikoma bailifo Mary Deverman (dešinėj) ir dukters leista.
vietų Rusiją, bet deja, nė nėj, rašo, kad kurį laiką
George W. Burrel, ehica- Elizabeth Dilling po to, kai Mrs. Dilling pradėjo šūkauti ant savo vyro, kuris nori
Bet matomai bolševikai vienas amerikietis komunis- praleido ligoninėj. Dabar
gietis, senas ir patyręs laku gauti nuo jos perskyras.
norėjo amžinai nutildyti ne tas nenori važiuoti į bolše jau sveikųjų tarpe.
nas — pilotas, kuris tyrimo
laimingą Amerikos pilietę, vikiškąjį “rojų”.
X Ant. Dedinskas, 1524
bandymus darydavo su lėk- “
~
Šie daviniai paskelbti or
So. 49 Ct., Cicero, šiomis
tUvais,
užsimušė
netoli Surasta namai
ganizacijos 27 metiniame Neleidžia mokiniu
dienomis pašauktas į karo
Westbury, N. Y.
suvažiavime
kuris
įvyko
orkestrui groti
tarnybą. Skaudu buvo skir
Sugedus lėktuvui, kuris 2,500 vaiky
Civilei apsaugai išmokite
pereitą savaitę Palmer Hou
tis sesutei Tilai ir jos vy
buvo vienos sėdynėm, G.
American Federation of
Catholic Home Finding se. Suvažiavime, dalyvavo
rui Grigalaičiams su kuriais
žaisti badminton
Burrel šoko su parašiutu, Association of Illinois per
i atstovai iš visų Illinois vals Music pirmininkas James
sykiu gyveno. Nemažiau tai
bet parašiutas neatsidarė. 27 metus surado katalikiš
C. Petrillo uždraudė South CHICAGOJE RUOŠIAMA BADMINTONO
tijoj esamų diocezijų.
jaučia ir jo teta Marcelė ir
Shore High School orkes TURNAMENTAS FIZINIAM AUKLĖJIMUI
X Naujoji Zelandija praei kus namus 2,500 vaikų. Be
jos vyras Pakelčiai. Jo tė
tais metais į Didžiąją Bri to, ši organizacija prižiūrė 1 Išmintingas žmogau — at trui groti masiniam susirin
Šiomis dienomis paskelb kesnio nėra. Visi dalyviai vai gyvena Lietuvoj.
taniją eksportavo 160,000 jo įsūnijimą 1,769 vaikų ka sikratyk draugo, kuris sn kime, kurį rengia sąryšyj
ta, jog Civilė Apsaugos fi turi turėti savo įrankius.
X A. Olbikų, 1604 S. 49
tavo priešais sėbrauja.
su civile apsauga.
talikų šeimose.
tonų sūrio.
zinio tinkamumo skyrius Registracija baigiasi ba Ave., Cicero, dukrelei Pran
ruošia Chicagoje badminto landžio 4 d., 1942.
ciškai dr. S. Biežis padarė
no turnamentą, kuriame ga
operaciją šv. Kryžiaus ligo
lės dalyvauti visi norį žais Paskirstyta distriktais
ninėj. Ligonė sveiksta ir
ti badmintoną.
Kadangi tikimasi daug, greitu laiku grįš namo. S.
Turnamentan įstojimo mo- todėl tumamenta8 padalin Jaškūnų, 1524 So. 50 Ave.,
tas į sekcijas, šiaurinė da I Cicero, vyresniam sūnui
lis (Chicago miestas, Madi ' taipgi padarė “apendiko” oĮvairios žinutės
son Street į šiaurę už mies peraciją.
to ribų): Wilson Avenue
X1941 metais Jungtinių YMCA, 1725 Wilson Ave
Amerikos Valstybių ligoni nue; pietinė dalis: Hamilnėse gulėjo 11,596188 asme ton Park Fieldhouse, 72nd
nys.
Street and Normai Blvd.;
vakarinė dalis: Concordia
X Iš Washingtono kainų College, Riverside, Illinois;
administratorius
praneša, Evanston Township High
kad pagal naujus pertvar School, Evanston; North
Rakandų, Parlor
Strategija yra karo planavimas.
kymus nuo š. m. balandžio Shore: New Trier
High
13 d. bus leidžiama parduo School, Winnetka;
Lake
Setų ir Radio
Taktika yra tų planų pra vedimas.
ti 100,000 rašomųjų maši County, Indiana: vieta dar
nėlių.
nepaskelbta.
J’l
Logistika, trečioji karo mokslo dalis, yra pristatymas visko, kas tik rei
«t

; Antanas ir Agnietė Giliai,

LOGISTIKA
kalinga strategijai ir taktikai — reikiamu kiekiu, reikiamoj vietoj ir rei

kiamu laiku.
Dabar, visuotiniam karui vykstant, mes turime pritaikinti logistikos
mokslą visame tautos gyvenime—civiliniame kaip ir militariniame. MES-

VISI esame Laimėjimo Programos dalis.
Mūsų tiekimo linijos tikrovėj yra Jungtinių Tautų gyvybės linijos. Žmo

gaus pajėga ir ginklų pajėga yra kontroliuoją veiksniai.

Šiandien logistika diktuoja strategija — nustato taktiką.
Kongresas paskyrė bilijonus dolerių, bet kongresas negali apropriuotl

nė vienos sekundės laiko.

Laikas yra su tais, kurie supranta neįkainuojamą jo didelę vertę šiuo

metu.
Karės laike, kai mes taupome laiką, mes taupome gyvybes — ir mes
tuo pačiu asmeniai prisidedame prie Laimėjimo.

LOGISTICS DEPARTMENT
INTERNATIONAL BUSINESS

MACHINES CORPORATION

VELYKINIS
IŠPARDAVIMAS

X Navy Rellef Society
planuoja vajų. Šituo vajumi
norima sukelti $5,000,000.
Iš tų surinktų pinigų bus
šelpiamas tos jūreivių šei
mos, iš kurių bus žuvę ar
sužeisti karo fronte.

Pabėgo plėšikai

Donai d J. Hay, 34 m.,
5056 Washington boulevard,
pirklys, buvo plėšikų La
Šalie str. automobily užpul
tas, sumuštas ir apiplėštas
Plėšikai Donald J. Hay au
X Dr. Atwood, preziden-] tomobiliu bėgo, automo
tas Atlantic Research Asso- I bilis atsimušė į medį. Poli
ciation pareiškė, kad dar cininkas į plėšikus šovė, bet
šią vasarą amrikiečiai dėvės nepataikė. Plėšikai paliko
rūbus padirbtus iš pieno , sudaužytą automobilį ir pa
produkto, vadinamo casein. bėgo pėsti.
Dr. Atwood, kalbėdamas
Farm Chemergic Council
suvažiavime, Chicagoje, Ste Nežinia ar pakartas
vens viešbuty, pasakė, kad
ar pasikoręs
ne tik skrybėlės, kojinės ir
Chicagoje, netoli Fullerpaltai gali būti dirbami iš
pieno, bet taip pat kaldros ton ave ir Stockton drive
rastas ant medžio pasikoruir pagalvės.
sis ar pakartas žmogus, jis
nuo žemės kabojo kokias
X Mykolas Steikūnas, 59
keturias pėdas, šio nelai
m., Anelė Steikūnienė, 451 mingojo žmogaus kešeniuje
m. ir jų duktė Danutė, iš rastas dokumentas, kuris ro
Kasčuikiškio dvaro bolševi do, kad tai būtų Henry
kų ištremti į Sovietų Rusi Sherer, 65 m., 2015 Bissel
ją4|
str. Jo lavoną rado vienas
darbininkas, einantis anksti
Nesidžiaugk radęs, nede rytą į darbą, jis tuojau pra
juok pametęs.
nešė policijai.

Dar yra gera proga įsigyti
radio, tokį, kokį jūs norite
ir už kainą, tokią žemą,
kaip metai atgal.
Gražūs Parlor Setai, Dining Room Setai, Dinettes,
Bedroom Setai, Karpetai,
Pečiai — milžiniškas pa
sirinkimas ir kainos dar
nepakeltos.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St.
Telephone YARDS 3088
WCFL 1000 K Radio Prog
ramas, sekmadienio vakare
5:30 iki 6:00 P. M.
Esate
nuoširdžiai kviečiami pasi
klausyti.

