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WASHINGTONAN
U. S. laivyno departamen
tas atsišaukė į visuomenę,
MELBOURNE, Australija,
kad nesiųstų j Washingtoną bal. 7.—Japonų bombonešiai
užklausimų apie įvykstan prieš keletą dienų šiauri
čius nuostolius karo laivy niuose Australijos vandenyne.
• se užpuolė amerikiečių jū
Karo sąlygos pietvakari rinį lėktuvą, kuriuo skrido
niam Pacifike nepaprastai aštuoni vyrai. Lėktuvas pa
komplikuotos ir pranešimai degtas ir įkrito jūron. Vie
apie nuostolius žymiai vėluo nas lakūnas žuvo, o 7 liku
jiasi, pareiškia departamen sieji suspėjo vaduotis gumi
tas. Visuomenė prašoma ne valtimi. Pagaliau juos iš
tais reikalais nesikreipti tos valties išvadavo plau
Washingtonan. žuvus i ų j ų kiąs amerikoniškas prekinis
namiškiai kuo veikiau, kiek laivas.
tik yra galimumų, telegra-l Netrukus japonų bombomomis painformuojami.
nėšiai užatakavo ir šį preki
nį laivą ir nuskandino. Iš
vaduoti 7 lakūnai sulipo į
GINKLUOJASI
pagalbinę to laivo valtį su
Neokupuotos Prancūzijos kitais nuskandinto laivo įgu
oro laivyno ministras gen. los kai kuriais nariais ir il
Bergeret iškėlė aikštėn, kad gas valandas kamavosi iki
jo vyriausybė gavusi “spe-1 pasiekė vieną salą. Išlipę
cialų leidimą” žymiai padi kraštan per kelias valandas
dinti karinį oro laivyną nau- jie per baisią kaitrą nužy
joviniais lėktuvais. Aišku, giavo į artimiausią uostą ir
ji tą leidimą gavo iš Hitle paimti į kitą laivą. Japonai
rio, nes Prancūzijos dides- ir šį laivą užpuolė. Tačiau
nis oro laivynas yra tik na- šis išsisuko ir galų gale visi
ciams naudingas.
7 amerikiečiai lakūnai pa
Patsai ministras tai pat siekė Australijos uostą. Per
virtiną. Jis sako, kad Pran 72 valandas jie pergyveno
cūzija turi apsidrausti nuo pavojų
pakartojamų britų orinių
atakų ir praplėsti budėjimą Taupos karo
Dakare (Afrikoj) ir Sirijoj.

Washingtone pareiškiama, kad
pusiasaly situacija darosi kritiška

SAUGO KANALO UŽRAKTUS

7 U. S. lakūnai vos
pasiekė Australija

Japonų pašėlusios atakos abiejose
pusėse sukelia didelius nuostolius
WASHINGTON, bal. 7.—
Karo departamentas prane
ša, kad šį kartą japonai be
pertraukos pašėlusiai ata
kuoja. Bataan pusiasalio
(Filipinuose) 13 mailių ilgio
linijos centrinę dalį ir vieto
mis daro pažangos.
Karo departamento išleis
tam komunikate atvirai pa
žymima, kad abi pusės turi

nepaprastai didelius nuosto
lius.
Kariniai žinovai sako, kad
situacija pusiasaly nepap
rastai kritiška ir karo de
partamentas tą neužgina.
Nes daug kartų gausinges
nės priešo pajėgos atakuoja
nusikamavusius pusiasa 1 i o
gynėjus—amerikiečius ir fi
lipiniečius.

PRANCŪZIJA

KRITIŠKIAUSI MENESIAI

Amerikos kariniai specia
listai yra nuomonės, kad se
kantieji trys mėnesiai bus
šiame kare kritiškiausi, kaip
praneša Chicago Tribūne
spaudos tarnyba iš Washing
tono. Anot specialistų, Hit
leris pralaimės karą, jei jis
iki liepos galo neįstengs nu
galėti Sov. Rusiją. Bet jei
jam pavyktų sovietus su
klupdyti, tada Amerikai pri
sieitų imtis griežtesnių prie
monių didinti ir praplėsti
savo karinius žygius visuose
frontuose.
SOVIETŲ STIPRUMAS
NEŽINOMAS

Kiek daug ir kaip tinka
mai sovietai pasirengę atsi
laikyti prieš numatomą Hit
lerio ofensyvą, žinovai nėra
vienos nuomonės. Tas pri
klausys nuo sovietų vyrų
atsargų gausumo ir nuo tu
rimos pakankamai įvairios
karo medžiagos ir karo reik
menų. Kiek žinoma, sąjun
gininkai, kaip įmanydami ir
visomis galimomis pastan
gomis remia sovietus, kurie
iki šioliai tikrai sunkiai ko
voja su galinguoju priešu
nepaprastai ilgu frontu.
•
PASKUTINIS HITLERIO
ŽYGIS

Stalinas pakartotinai šau
kias sąjungininkų pagalbos,
kad jie vokiečius suremtų iš

bonai
WASHINGTON, bal. 7.—
Pirk boną šiandien, ragina
iždo departamentas, ir šį
kartą jau ne taupos apsau
gos boną, bet taupos karo
boną.
Tai naujas vardas oficia
liai pripažintas apsaugos bonams ir ženklams. Pirmiau
buvo
“Defense
Savings
Bonds and Stamps,” o da
bar “War Savings Bonds
and Stamps.”

Nyksta submarinų
reidai pakrantėmis

CUrausoM”

Actne

telephoto..

Priešorlaiviniai balonai saugo St. Mary’s upę ir Soo kanalą ppie Sault Ste Marie,
Mich. Pro šias vietas gabenama geležies rūda dirbtuvėsna.

Du kumpiai lange
vos nesukėlė riaušių

J. A. Valstybėse bus uždrausta vartoti
BERNAS, 'Šveicarija, bal.
geleži ir plieną privačiai statybai
7.—Italų fašistų laikraštis
WASHINGTON, bal. 7.—
Karo gamybos viršininkas
Donald M. Nelson praneša,
kad nuo ateinančio gegužės
mėnesio 31 dienos bus su
varžyta kai kurių pastovių
medžiagų gamyba priva
čiam vartojimui.
Be kitko bus uždrausta
kai kurių rūšių privati sta
tyba ir statybai plieno ir
geležies vartojimas. Vadina
si, bus suvaržyta visokių
plieno ir geležies daiktų ga
myba ir tų visų daiktų var
tojimas. Plienas ir geležis
yra reikalingi karo gamy
bai.
+ .4*

Spaudos konferenc i j o j e
Nelson nedviprasmiai pa
reiškė: “Atimsime iš žmo
nių tuos daiktus, kurie su
daro standartinį gyvenimą.
Viskas karui, kad veikiau
laimėjus ir atsiekus taiką.”

Nelson sakosi, jis yra pa
tenkintas karo gamybos sto
viu, nęs visur vedamas įtem
ptas darbas ir visur matosi
visų aukoj imąsis.

Jis mano, kad šiemet Amerikoje bus pastatyta 8
milijonai tonų prekinių lai
vų, kaip to prezidentas pa
geidauja.

U. S. admirolas
Javoj olandai vis
dar kovoja su japonais žuvo jūroje
U. S. ARMIJOS STOVY
KLA, Australija, bal. 7. —
Pranešta, kad dvi negausin
gos olandų armijos Javos
saloje vis dar kovoja prieš
japonus okupantus. Dieno
mis jos slapstosi kalnuose
ir brūzgynuose ,o naktimis
atakuoja japonus.

WASHINGTON, bal. 7.—
Laivyno departamento sek
retorius F. Knox pareiškia,
kad Amerikos pakrantėmis
ašies submarinų reidai jau
žymiai mažėja. Tas yra. dėka
Apie tai praneša dr. Hu
U. S. karo laivyno plačiau
išvystomai veiklai abiejuose bertus J. Van Mook, buvęs
vandenynuose.
i Olandų Rytinių Indijų leite
nantas gubernatorius, kurs
kurio nors kito šono. Kaip
šiandie yra Australijoje ir
sąjungininkai į tai atsakys,
suprantama, yra paslaptis. eina tų Indijų gubernato
Gana to, sąjungininkų lakū riaus pareigas. Mook apie
nai plečia savo veiklą oku- tai painformavo čia vyriau
puotoj Prancūzijoj ir Vokie siąjį sąjungininkų pajėgų
tijoj — griauja pramonės vadą gen. MacArthur ir su
centrus, ardo geležinkelius. juo tarėsi apie ofensyvos
planus.
Visi pripažįsta, kad nu
Anot Mook, olandai Javo
matomas Hitlerio užsimoji
mas prieš sovietus bus jo je skirstosi į partizanų kuo
paskutinis žygis. Kai nelai pas ir tikisi prieš japonus
mės, tai ir grius. Karas vei atsilaikyti iki sulauks pa
galbos.
kiau eis prie galo.

WASHINGTON, bal. 7.—
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad rear admirolas
J. W. Wilcox, Jr., iš Atlan
ta, Ga., žuvo jūroje per au
drą normalaus laivų plau
kiojimo metu Apie šį nepa
prastą įvykį daugiau žinių
nepaduota.

La Stampa (Turine) rašo,
kad Milane (Italijoje) vie
nos krautuvės lange išsta
tyta du didoki kumpiai —
tikrieji kumpiai, kurie tei
sėtai buvo gauti.
Vos spėta kumpius padėti
lange, tuojau pradėjo spies
tis italų smalsuolių minios.
Vieni kitų klausinėjo, iš kur
tie kumpiai atsiradę. Kai
kurie buvo nuomonės, kad
kumpiai iš dangaus iškritę.
O italai taip ilgai kumpių
nematę. Gatvėje užblokuo
tas trafikas, pradėjo reikš
tis sąmyšis.
Pagaliau policija patarė
krautuvininkui išimti iš vi
trinos kumpius. Tas padary
ta ir minia išsiskirstė.

U. S. garantuoja
ijai laisvę

KUBIŠEVAS.—U. S. nau
jas ambasadorius, admiro
las W. H. Standley, ameri
konišku keleiviniu lėktuvu
čia atvyko.

LONDONAS, bal. 7.—Ži
niomis iš New Delhi, Indi
jos, tenai Louis Johnson,
vadinamas prezidento Roo
sevelto personaliu ministru
Indijai, indų kongreso par
tijai pažadėjo, kad J. A.
Valstybės garantuoja Indi
jai po karo pripažinti ne
priklausomybę. Londono
laikraščiai stambiomis rai
dėmis apie tai pažymi.
. Savo rėžtu britų karo ka
binetas padarė kai kurių
nuolaidų indų kongreso par
tijos vadams. Bet nieko
daugiau, kaip tik dominijos
teises po šio karo.

NEW YORK.—Mirė rear
admirolas Bradley Alien
Fiske, 87 m. amž. Prieš ke
liolika metų jis buvo išėjęs
iš aktualios tarnybos.

STOKHOLMAS. — Švedi
jos premjeras Hanson pa
reiškia, kad Švedija darbuo
sis per šį karą išlikti neu
trali.

Jis yra antrasis U.'S. ad
mirolas žuvęs šio karo me
tu. Kitas yra rear adm. Isaac Kidd, kurs žuvo japo
nams atakuojant Pearl Har
bor, Havajuose.

Burmoje britai naikina aliejaus
šaltinius, atsimeta į naujas pozicijas
NEW DELHI, Indija, bal.
Kurioj vietoj yra naujos
7.—Britų pajėgos, kurios britų pozicijos, nepasakyta
gina stambiuosius aliejaus apturėtuose pranešimu 6 s e.
šaltinius vakarinėj Burmoj, Tik pažymėta, kad šiauriuo
atsimetė atgal į naujas po se nuo Kama.
zicijas—už 67 mailių nuo
Be to, pranešta, kad Bursvarbiausių Minbu aliejaus
laukų. Bet prieš atsimesiant moje 'didesnieji oro veiks
jie sunaikino kai kuriuos mai per porą dienų apsisto
svarbesniuosius aliejaus šal ję. Oro pajėgos yra daug
tinius, išgriaudami pastatus i užimtos Indijos pakrantėImis.
ir įtaisymus.
*

Berlynas pripažįsta, kad sovietai
įsilaužė į vokiečių pozicijas
BERLYNAS, bal. 7.—Iš
vietos radijo stoties šiandie
pranešta, kad raudonoji ar
mija įsilaužė į vokiečių li
nijas pietrytuose nuo Ilmen
ežero. Bet vokiečiai greitai
susigriebę ir sovietus ne tik

Sovietai mumišę
415 naciu lėktuvu
KUBIŠEVAS, Sov. Rusi
ja, bal. 7.—Sovietų vyriau
sybė išleistam komunikate
pareiškia, kad per paskuti
nes aštuonias dienas sunai
kinta 415 vokiečių lėktuvų.
Salto, tas yra nepaprastas
sovietų laimėjimas. Sovietai
tuo laikotarpiu yra praradę
tik 84 lėktuvus.

sulaikę, bet dar ir atmušę.
Vokiečių pozicijas sovie
tų kariuomenė įlaužė varto
dama sunkiuosius tankus,
paskui kuriuos sekusi gau
singi pėstininkų daliniai.

Kitose fronto dalyse, pa
reiškia naciai, vokiečiai ata
komis sovietams padarę di
delius nuostolius ir atitiesę
kai kuriuos linijos įlinki
mus.
Šiaurytuose nuo Ilmen
ežero ir šiaurvakaruose nuo
Maskvos ir Kalinin vokie
čiai atmušę visas sovietų
atakas, prie kurių raudono
ji armija buvo plačiai pasi
rengusi.

Suomiai atsiėmė
savo salę

Leningrado fronte sovie
tai per paskutines dvi die
nas nukovę 2,300 vokiečių
BERLYNAS, bal. 7. —
karininkų ir kareivių dau Suomių karo vadovybė pas
kelbė, kad balandžio 2 d.
giau.
Per radiją iš Maskvos pra suomiai iš sovietų atsiėmė
nešta, kad vienoj fronto da- Tytarsaari salą Suomijos
ly 60 vokiečių parašiutinin įlankoje.
kų bandė nusileisti už sovie Lavansaari ir Seiskaari
tų linijų. Sako, iš jų 57 nu salose sovietai dar laikosi.
šauti ore.
Suomiai juos ten bombar
Anot sovietų, karo fronte duoja.
oras nepaprastai yra blogas, / Tos visos salos sovietams
kurs nesuderinamas su auš j buvo pripažintos 1940 metų
taikos sutartimi.
tančiu pavasariu.
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LIETUVOS PASIUNTINYBES SPAUDOS ŽINIOS

užtektinai rūpestingų korės
pondentų.
Tikėdamas, kad anos in
formacijos netikslumai šiuomi per spaudą atitaisyti su
švelnins bereikalingai su
drumstą ramybę, ačiuoju už
pasinaudojimą audiatur et
altera pars teise tuom pa
dedant Brazilijos lietuvių
draugams geriau susivokti
jiems rūpimais lietuvybės
reikalais.
Su tikra pagarba,
(pasiraš.) P. žadeikis,
Lietuvos Atstovas.”
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Nr. 09. VYashington, D. C. 1942 m. kovo 31 d.

j Lanto Deklaracijos kūrėju,
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: — Amerika. Šią ateitį Lietu
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va sau vaizdenasi apystovoKovo pabaigoje Lietuvos
gar?
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»e, kada ir kitos Pabaltjo
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ministras Vašingtone yra
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valstybes bus lygiai laisvos
pareiškęs mintį, kad sale kaip ir nepriklausoma Len
visuotinio uždavinio išlais kija, demokratiška ir tai
vinti Lietuvą iš svetimos okingai nusiteikusi, iš kitos
kupacijos
yra, dar . specifiš- pusės, susilauks progos ne
.
.
kas ir opus rupesnis suras- . ,. ,
.
, ,.
x
.
r
.
kliudomai gydyti savo zaizLIETUVIS DAKTARAS
ti būdus pagelbėti tremtį
•
("Drauyaa” Acme teiephoto.
das naujoje visų tautų san
OPTOMETRISTAS
Laivyno departamentas paskelbė, jog prie Javos japonai nuskandino U. S. orlaivių tenderį Langley <vir
niams tolimame ištrėmime,
tvarkoje.
Pritaikina akiniu*
šuj). Langley buvo pirmasis Amerikos orlaivių vežioto jas vėliau paverstas į tenderį.
Sibire ir kitur. Lietuvos at
atsako minga! ui
stovo tikėtasi, kad su drau
prieinamą kainą.
2. Lietuvos Piliečių
dydami tūlus straipsnio ne- j si Brazilijos Lietuvių Kata-| c) “Informacija apie mo- lengva ir Bendruomenei, ku
gingų vyriausybių pagalba
Sąjungos reikalu
IOS F. BUDRIK
tikslumus. Žemiau patiekia-! likų Šv. Juozapo Bendruo-; kyklas perdėm tendencinga. riai reikia dvigubai daugiau
bus surastas pagalbos bū
das ir kad tam tikslui pa Nuožmus Lietuvos likimas, i me Lietuvos atstovo laišką, menės narys ar skyrius, į — lyg noras mažinti kata- 1 mokytojų samdytis ir net
KRAUTUVĖJE
tarnaus Atlantic Declaration jos piliečių išblaškymas ir ’ kuris išlygina /pirmesniojo kaip teigia P-bės žinios: “Vy likų nuopelnus lietuvybei: 1 patalpos nuomotis.”
dvasia ir pasirašymas Uni- jo3 ateitis rūpi visiems jos straipsnio trūkumus ir pa tis” yra įregistravusi savo būk Alpinoje (antroj Ben Baigiant šias pastabas 3241 So. Halsted St.
Telefonas:
ted Nations pakto ir per tų draugams, o ypač negali ne- neigia padarytus priekaiš- įstatus teisingumo ministe druomenės mokykloj esą tik norėčiau prisiminti, kad to
rijoje Rio de Janeiro ir vei 20 vaikų. Jei mūsų kas pa ji patarlė: “nėra to blogo,
kraštų vyriausybes, kurios rūpėti patiems Lietuvos pi- tus:
Calumet 4591
kia savarankiškai. Be to, siteirauja, mes atsakome: kas į gerą neišeitų” ir šiamū*ų reikalui turi tiesiogi- liečiams, tai aišku. To rū- “J. M. kun. A. Arminas,
DHL RADIO PATAISYMO
nės ir ypatingos reikšmės. pesnio išdavoje formuojasi Kapelionas ir Zelinos kleb., | “Vytis” veikia ne tik dai- Bendruomenė eina priekyje į me atsitikime pasireikštų.
PAŠAUKITE:
' nos, bet ir vaidybos srityje, Kolonijos švietimo darbo, Tatai betgi nepateisina neKarui siaučiant nieko pana piliečių organizacija (sąjun, Caixa Postai 4118,
VAROS 30X8
o žymiausiu šios lietuviškos nes jos mokyklose yra 425
šaus dar neatsitiko, bet ir ga), kad talkoje su AmeriSao Paulo, Brazil.
organizacijos nuopelnu rei vaikai (keturi šimtai ir dvi
LIETUVIAI DAKTARAI
vilties nenustota. Valstybės j kos lietuviais surasti būdus
vyrų kalbos pastaruoju lai- Į kaip vaisingiau prisidėti ir Gerbiamas Kunige Klebone, kia laikyti, be abejonės, tai, dešimt penki): 339 vaikai
Tel. YARda 3146
OR. P. ATKO&iŪNAS
ku pasakytos iš dviejų sos prie tremtinių problemos su
Tamstos ir Vyresniosios kad ji niekuomet nėra pra- Zelinos mokykloje (Nr. 1),
DR. Y. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
tinių, turinčios tikslo nei švelninimo ir bendrai Lie Sesers pasirašytas laiškas leidusi nepaminėjusi tauti- 176 vaikai Alpinos mokykgiamai Lietuvos reikalus ir tuvos išlaisvinimo iš sveti iš š. m. kovo 23 d. apturė nių Lietuvos švenčių — 16 loję (Nr. 2) ir 10 mergyčių 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IK AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
tik ką įsteigtoje darbelių ir
ateitj išspręsti ir galinčios mos okupacijos. Sąjunga, ne tas ir jį paskaitęs tuojau vasario, 17 liepos ir t.t.”
.
.
.
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
pakenkti Atlanto Deklara liesdama kontroversinių po nutariau atsiliepti if paaiš-l b) “Klaidinga informacija 8iuvimo klasėje. Tai yra šių Valandos; 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
cijos dvasiai, neturi bet gi litinių klausimų, bet pasi kinti, kad už laiško apie ] ir apie lietuvių bažnyčią, metų skaičiui, kurie beveik 3147 S. Halsted St., Chicago Valandom:
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečindieuiais
pagrindo ir lemiamos reikš ryždama energingai pasidar Brazilijos lietuvių koloniją būk ji perėjusi brazilų pa nesiskiria nuo pereitų metų
Šventadieniais 11-12.
ir Šeštadieniais
skaičių
(398
vaikai).
”
mės akivaizdoje tarpt aut. buoti šalpos srityje (bent paskelbimą
Valandos: 3 — 8 popiet,
Pasiuntinybės rapijos žinion. Toks tvirti
TeL CANal 5969
teisės ir naujai deklaruotų panašiai kaip Pirmame Pa Žiniose ir spaudoje man vie nimas gali sudaryti neigia
d) “Sunku mokyklas iš
principų. Lietuvos atstaty sauk Kare pasidarbavo Cen- nam tenka atsakomybė. Tai mo įspūdžio apie lietuvių laikyti. Tačiau jei tai sunku DR. F. C. YYINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo progos nėra nei kiek su- tralinis Komitetas karo nu- buvo padaryta be mažiau kolonijos kunigus. Atatinka sąjungai, tai taip pat ne- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Ragidemnija.:
mažėjusios ir turi linksmės kentėjusiems šelpti) ir vi sio noro ar tikslo mažinti moms įstaigoms dokumen
2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANal 2345
2155 VVest Cermak Road
sutvirtėti. Šia proga Lietu sais galimais būdais talki- patriotingos Sao Paulo ka- tais įrodėme, kad tai yra
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Bukite
malonūs
'■ OFISO VALANDOS
vos ministras Žadeikis .pa ninkaudama Dėdės Šamo di-, talikų visuomenės nuopelnus netiesa, šmeižtas, kad yra
Seredoj pagal sutartį.
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes.: 7004 So. Fairfield Aveue
SAVO AKIMS!
kartojo pirmesnius pareiš- diesiems uždaviniams vieny- ir sunkių pastangų darbo visai atvirkščiai: bažnyčia
Bes.
tok:
HEMlock
8150
ANTRAS OFISAS
rūta* pora aklų Tisam «T■—
>
1 — ■■■
...
kimus, prisimindamas, kad I bėję su visais Amerikos lie- vaisius. Mano noras buvo buvo ir tebėra niekeno kito ,ti*
antinui Sausoki! jaa, letadaui.
2017 So. VVestern Avė.
Jaa rnaoai nlSklauM*
Tel. YARda 2246
Amerikos nepaprasta drau- tuviais galėtų išvaryti va- į iškelti aikštėn visos Brazį tik Bendruomenės nuosavy- ia>tkIšminuoti
natoda, kuris rartnmo mokais.
Tel. CANai 7171
<aii aateiku.
gingumo politika atžvilgiu gą, kuri sutaptų su gerų lįjos lietuvių kolonijos pa- be. Dar daugiau: tik vieni
DR. G. VEZELIS
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
sx tearsi patyrimo
ak tais, karte petaltm
agresijos paliestų mažų tau Lietuvos ir Amerikos san- jėgumo apsireiškimus, bet lietuviai turi pamaldas sa ^rmakime
DANTISTAS
»b»S aklų |teu>pUB«.
Ofiso TeL................ VIRginia 1886
tų, bei Amerikos politinis tykių pagilinimu. Sąjungai anaiptol ne juos mažinti ar vo kalba visame Sao Paulo Dt. John j. Smetana
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
idealizmas, Prezidento Roo- tokio praktiško ir gyvai rei dirbtinoje šviesoje atvaiz mieste, ir tai yra neabejo
DR. AL. RACKU5
Lh. J. J. Smetana, Ji 1 vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
sevelto atstovaujamas, yra kalingo darbo ir linkime.
Seredoj pagal sutartį.
GklIkLLMAa LK VtLLtlVMGAa
duoti. Jei pirmiau gautoji jamai nuopelnas vietos lie
Jl'IOMl'.'TKlNTAi
šaltinis moralinio sudrūtini1MU1 So. Asblaud A venų.
korespondencija
pasirodė tuvių kunigų, kurie šią tei
Telefonas: HEMlock 5849
1853 VVest 35th Street
L«-toa
mo lietuvių tautai, šiandien 8. Dėl informacinio laiško vietomis nepilna ir netiksli, sę išsirūpino tiesiog iš po etalonas Kampai
LIGONIUS PRIIMA:
CANAL. 06SS — ChĮ»S«
DR.
PETER
T.
BRAZIS
kenčiančiai moralią ir eko apie Brazilijos lietuvių
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
OFISO
VALANDOS
tai šiuomi ji atitaisoma, licijos ir kuri (ta teisė) yra vaadien # uO a. m. Iki 8.SS p. m
Erečiad. ir Sekmad. tik susitartus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nominę verguvę ir net fizi koloniją
(Tad ir Satt.
a m Ik)
spaudon paduodant Tamstos atžymėta net “Vyriausybėfc
•• o m
6757 So. Western Avė.
nio naikinimo smūgius. Lie
laiško sekančias ištraukas: žiniose” — “Diario Oficial.
OFISO VALANDOS:
OR. CHARIES SE6AL
tuvių tautos įsitikinimas į
Šių metų pradžioje iš šio’
i 'iąnet nuo 1 Uu 3 vai. Vak 7 UU k
GkDki'OJfUt IM URLttUttbn,
Nedėlilmis pagal sutartį.
Amerikos idealizmo politi paties šaltinio buvo spaudai a) “Straipsnyje minima AlYUSRlKOfe LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
4729 So. Ashland Avė.
kos galybę yra tvirtas ir ne paduotas straipsnis, kuris, Moterų Draugija jau seniai
Telefonas CANal 4796
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiso tel. VIRginia 0036
(2-troe iuboe)
likviduota,
taip
pat
ir
Skau

pajudintas. Lietuva mate į deja, pasirodė esąs ne be
Rezidencijos teh: BEVerly 8244
OR. Pt I EK J. BAR HUS ral MIDway 2880 Chicago. Ih
savo laimingą ateitj laisvų I priekaištų. Straipsnio pasiū- tų Sąjunga, nes mokyklose
DR. A.
PRUSIS
gldxt6jab ir CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
DR. T. DUNDULIS
tautių šeimos narystėje, ne lymas spaudai neturėjo tiks joki tautinių vienetų susi6924 So. VVestern Avė.
1913 So. Halated St
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6
Chicago, III.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
kilpos formoje primestoje, lo misreprezentuoti, bet bu- grupavimai nėra leidžiami. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 du 12 vaL ryto.
“
Vytis
”
niekad
nėra
buvuOFISO
VALANDOS:
bet tautos laisva ir suverene Į vo bona fide padarytas. Į
Sekmadieniais taipgi pagal sutari)
4157 Archer Avenue
Nuo 9:00 ryto ikj 12:00 pietų;
Rea. telefonas 8EEley 0484.
valia pasirinktoje, ir tamp- tą straipsnį atsiliepė keleOfiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. k nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
OR. MAURIGE KAHN
ADVOKATAI
nuo
0:30
iki
9:00
vai.
vakare.
Trečiadieniais pagal sutartį.
TeL Oieero 1484
rioje kooperacijoje su At- tas Brazilijos lietuvių, nuro-

1. Lietuvos atstovo
nau Sas pareiškimas

W.

Rez. 6958 So. Talman Are.
TeL GROvetafll 0611
Offlca teL HEMlock 4048

VYHITNEY E. TARUTIS Bm.

JAPONAI SKUBA INDIJON

ADVOKATAS
eumara ofmasi

MĖSAS

SIU BO. HALSTED 81.

CHINA
*nwr

INDIA

(Lietuvių Auditorijoje)
VAJLAMDOa: Nuo l-aaaa

vaL vak.

.SU*M A
_ L ROAO

&URM
majjoaiav'^ INDO

Z-ta.

TeL OALmoet 6877
184 NO. LA SALAS ST.,
(tosm Mlė

THAILAND

X

/•‘.••••J

MAIAYA

SIMGAEOMla
.

.

("Draugaa"

Acioc Iclepholol

Išlaipinę tūkstančius kariuomenės Akyabe, tik 75
mylios nuo Indijos sienos, japonai užėmė.paskutinį Bur
iuos uostą ir sudaro pavojų Kalkutai.

M

M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Timable lom lenu" pritai
komi prie visokių Barabanų aelų, greiti pėdintai •Cytnboie” Ir
••Cymbol HoMers" kur tik reika
lingi, "Hl-Poy after bnat Pedalo"
bename Ir orkeatroms, Trūboa,
Clarlnet8l, Raauphonai, Trombo
nai "atiodard" Iždlrbysčlų, Smul
kiu, Cellos, Strūnlnlai Baaal, Gul
ta ral. Banjoa, atrūnų, ir "caaea”.
"ranuth pleces", "mute reeds", Ir
in'alkoa atovlkMe.
Plloaa paairlnklmaa smulkoma aml'Mų Ir
"caaea". Pataisoma ir ai—’ijlna’ne visokių ISdirbyodlu pb"“.o<ra(ua ar Jų dalis.

A. R.O. DRUMMBR8 KEKV1CL
• 14 Maxw«ll Htrret, ( lilcago

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis zuaitarna

2423 VVest Marquette Rd.

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4767
Namų teL PROspect 1980
TeL YARde 6911.
Rm.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL t ano 1-8; nuo 6:30-8:31'

756

35t*» StreH

Kas bus ištvermingas iki
galut tas bos išgelbėtas.
(Mat. 10, 22J.

K*, a-a.-

Tel. OANal 6122

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

PHYSIOIAN AND SURGEON

MVt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. BIEŽIS

DR. STMK0L1S
JCS KRATĖ KH1Z1AMI ATF9LViKYT) I MfSU SPECIALI
UP AKINA V IMĄ SEKAMU V
MIZIKOS LASTBUMKNTU

DR. S. R. PALUTSIS

DR. J. J. SIMONAITIS

VaL Mato TffTi

CHINA

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994
Rez. teL PLAza 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną

2201 VVest Cermak Rd.

Res. 1625 So. 50th Avenue

Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. t
REZIDENCIJA:

TaL Cicero 1484

6631 S. Callfomia Avė.

DR. A. JENKINS

TELEFONAI:
Ofilce — HEMlock 5524
Emergency — cail MlDway 0001
Reą — MEMlock 1648.

(Lietuvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 VVest 63rd Street

FRkStClAN AND SLRGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 *ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737
Namu telefonae VIRginia 8421

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

Tel. REPubUc 7868
Tel. CANal 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. Z AlATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popn»>
g iki 9 »al vakar*
Tel.: HEMIX)CK 2061

I

Rez. Tfcl. LAFayette 0094

Ofiso Ir Bes. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUNĄS

or.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
Vai. vak.; trečiadieniais uuo 9:00

vaL ryto

du

U;Q0 vąl. yietiį.

2408 We«t 63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Nedėliomis Pagal Susitarimą

.A

STANLEY NAIKELIS

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien, lakiriant Sekmadienius —
nuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
<:8S vai. vakarai*.
Bekmadlanlata pagal auKltarlmą

SKAITYK IT K

“DRAUGI

r^=

LABDARYBĖ

* DABAR AMERIKIETIS TURĖS DAŽNIAU
SUSITIKTI SU ŽODŽIU: NE
Anicetas

ŽUVĘS ADMIROLAS

5. Airijos teatre
bombos susprogo

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

Paskirstymas daiktų nėr savo kaimynų, jie bus tikra
nedemokratinis žygis. Pa širdis paskirstymo.
skirstymas cukraus ar au Kainų Administracijos Otomobilių ar padangų arba fisas įvedė šitą vietinių pa
ko kito yra užtikrinimas, skirstymo tarybų sistemą
atsidarys 4-t, vai. po pietų; ka? .kie‘t.''ie"a8 žmogus pa- pereitą gruodžio 16 d. Toje
Labdarybės vajus
programas prasidės lygiai 6
reJ. a avlm0 gaus tei- dienoje telegramai buvo sių
sti gubernatoriams 48 val
*•
Liet. R. K. Labdarybės vai. vak., po programos seks sin^
stijų prašydami jų paramos.
statomąją senelių prieglau šokiai grojant gerai orkes-| Mums toks planas yra reiPlanas vartojo valstijų if /
kalingas todėl, kad vis auda galima sėkmingai užbaig trai. Įžanga 35c.
vietines Civilinių Apsigyni
Labdarių vietinės 10-tos gantis skaitlius daiktų, kuti tik su visuomenės pagal
mo Tarybas. Kiekvienos Val
ba. Minėtam reikalui yra kuopos svarbus susirinkimas riuos civiliniai žmonės var- stijos Apsigynimo Taryba
rengiamas didelis vajus, ne įvyks sekmadienį, balandžio toja yra reikalingi karui. buvo atsakominga už orga
tik Chicagoj, bet visoj A- 12 d. tuoj po sumos. Būti Daug tų daiktų arba reik nizavimą paskirstymo tary
Rear adm. J. W. Wilcox,
merikoj. Birželio mėnesį, ti nai visiems labdariams rei menų reikalinga mūsų gink bų kiekvienoje apygardoje.
kimasi, bus įvykdinta vieša kia dalyvauti, nes yra la luotoms jėgoms ir armijoms Šiandien yra nors viena vie Jr. iš Atlanta, Ga., kuris,
rinkliava prieglaudos užbai bai svarbių reikalų svars ir žmonėms demokratijų, tinė paskirstymo taryba pasak laivyno departamen
gimui. Labdariai nuoširdžiai tymui. Taipgi yra svarbių kurios suvienytos su mumis kiekviename iš 3,070 apy to, žuvo jūroje vieno papras
reikalų pranešti kuopos na šioje kovoje prieš ašį. U. S.
tųjų plaukimų metu. Aud
prašo visus į pagalbą.
gardų šioje šalyje, ir apy
A.
pasiryžus
padėti
toms
riams
apie
senelių
prieglau

ros metu jis bangų nuneš
Senelių prieglaudos kam
gardos su daug gyventojų
armijoms ir tiems žmonėms
tas nuo denio.
barių įrengimui nustatyta dą ir prūdo užtvenkimą.
turi po kelias tarybas.
ir ta pagalba yra svarbi da
kaina sekančiai: mažiausio
Kurie nesate labdarių na
Dažnai, lahai dažnai vie
kambario įrengimas kainuos riais, vistiek galite ateiti į lis mūsų programos dėl per Su sausio 2 d. prasidėjo
ir
automobilių
ir
padangų
tinės tarybos narys turi sa
$300.00, didesnio $400.00— susirinkimą ir pasiklausyti galės.
paskirstymo programa.
kyti “ne”, kada^mogus pra
$500.00 ir aukščiau. Drau svarbių pranešimų. O kurie Mes dabar turime mažiau
gijos, kurios įrengs kamba norite prisirašyti prie labda tų reikmenų, kurie reikalin Vietinę paskirstymo tary šo padangų arba automobirį, jų vardai bus įrašyti prie rių, tiktai kainuoja 10c į gi mūsų ginkluotoms jė bą valdo State Administra- liaus. Bet pareiga tarybos
kambario durų. Kambarį ga mėnesį. Nuoširdžiai visi e- goms ir mūsų draugams ki tor. Ir jis tarnauja be už- nario paaiškinti aplikantams
li įrengti ir keli asmenys sate kviečiami prisirašyti tuose kraštuose, todėl turė mokesnio. Kiekvienas iš šitų arba prašytojams kodėl yarba draugijos susidėję. Vi prie Labdarių Sąjungos.
jome įvesti sistemą teisin 48 valstijų administratorių ra reikalinga sakyti “ne”.
Ir geri amerikiečiai, kada
si aukotojų vardai bus su
gai paskirstyti kas lieka.
yra atsakomas vienam iš
Labdarių komisija
Paskirstymo darbas pa dešimts apygardų (regionai) jie supranta šį “kodėl”, yra
rašyti ant tam tikros tobFLIS
vestas Kainų Administraci aficierių, kurie yra valdžios patenkinti.
lyčios: panašiai kaip yra
jos Ofisui Washingtone, bet darbininkai prie Kainų Ad
Dariaus-Girėno salėj.
Direktoriai renkasi
Lietuvių R. K. Labdarių vyrai, kurie paskirstymą ministracijos Ofiso Division
Vajaus pradžiai mūsų vie
tinė Labdarių 10-ta kuopa direktorių susirinkimas į- vykdins jūsų apylinkėj bus of Field Operations.
rengia puikų vakarą. Vaka vyks penktadienį, balandžio jums pažįstami ir gerai su Šitos apygardos nustaty
tos pagal gyventojų skaitras susidės iš labai puikaus 10 d. 8 vai. vak. šv. Kry pras jūsų problemas.
programo ir šokių. Progra žiaus parap. salėj, prie 46- Tie vyrai bus nariai taip liaus, taip kad vienas apy
ANELE STAKENAS
(1K> tėvais Rūdaitė)
mą išpildys Ateitininkų drau tos ir So. Wood St. Visi lab vadinamų Vietinių Paskirs gardos aficierius gali vesti
darbą
net
dviejose
yalstijoĮ
tymo
Tarybų
(Local
Ration

Mir® bal. 5 d..1942 m., 2:15
govės artistai. Didžiausį į- darių direktoriai malonėkite
vai. p.p., sulaukus pusės amž.
ing
Boards).
Jie
savanoriai
se,
kuomet
kitas
privalo
1
spūdį darys tas: — 1-mas dalyvauti susirinkime.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Kauno gub., Kauno pav., Grinveiks,
tarnaudami
be
užmoveikti
šešiose
mažai
apgy

Direk. nutar. raštininkas
įspūdis, kad jie visi yra pa
giškių par., Kairėnų sodžiaus.
kesties
kiekvienoje
šalies
ventose
valstijose
ir
jų
vie

Amerikoje išgyveno 37 m.
bėgėliai iš Lietuvos, 2-ras,
Paliko dideliame nuliūdime:
tinėse paskirstymo tarybo
dalyje,
ir
todėl
kad
jie
žino
vyrų Antanų; 2 dukteris —
kad jie bus apsirėdę tikrais
Helen Petkus, žentų Bruno ir
3-čios
kuopos
problemas
ir
reikalavimus
se.
anūkų Bobbie. Antoinette VeLietuvos drabužiais: aštuoselis ir žentų Antanų; sūnų
Kainų Administracijos ORichard; seserį Barborų Dainyčiais ir t.t.; 3-čias, kad susirinkimas
nauskienę ir jos šeimų; švo
fisas pilnai rems šių vieti
labdarių
reikalus.
Kurie
ygerj Jonų Dygimų ir jo šeimų;
jie scenoj dainuos ir šoks
pusbrolį Mateušų Štarų ir jo
Labdarių Są-gos 3 kuopos ra pasiturintieji, prašomi į- nių paskirstymo tarybų sa
šeimų; gimines: Bartkų šei
tikrus lietuviškus šokius, susirinkimas bus 12 d. ba
mų
ir ’ daug
kitų
giminių
draugų ir pažįstamų; o Lietu
kurie yra dabar šokami ir landžio 1 valandą po pietų sirašyti garbės nariais ir vanorių narių opinijas. Bus
voje paliko broli ir 2 seseris.
padėti baigti senelių prieg galima apeliuoti nuo vieti
kurie buvo šokami šimtas mokyklos kambary.
Velionė priklausė prie Apaš
Bus laudos statybą, nes tam nės paskirstymo tarybos nu
talystės Maldos Dr-jos ir Šv.
metų tam atgal.
Kazimiero Akademijos Rėmėjų
daug pranešimų iš centro trūksta lėšų. Be geraširdžių sprendimo, bet Valstijos Ad
Dr-jos.
Kūnas pašarvotas namuose:
Tie visi šokiai bus šoka ir apie Ciceroj viešą rink mes negalėsime to darbo ministratorius gali priešin
6919 S. Campbell Avė., tel.
Prospeet 9582. Laidotuvės imi West Pullmano parapijos liavą, kuri bus 24 d. gegu baigti. Taigi, visų prašoma gai spręsti tik tada, kai jis
vvks ketvirtad.. bal. 9 d. Iš
namų 8:30 vai. ryto bus atly
salėj, . 12227 So. Emerald žės. Prašoma atsilankyti ir priklausyti prie Labdarių randa, kad vietinė taryba
dėta ) Gimimo Panelės Svč.
par. bažnyčių, kurioj įvyks ge
Avė. balandžio 19 d. Durys naujų narių, kurie atjaučia Sąjungos.
Valdyba nelegaliai veikė.
dulingos pamaldos už velionės
—

■ —

■

-----------------------------------f

i°

sielų. Po namaldų bus nulydė
ta ( šv. Kazimiero kapines.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000

620 BEST 15TH AVENUE

Nuoširdžiai kziečiame visus
gimines, draugus ir nažistamus
dalyvnntl šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Vyras, Dukterys,
jfcesita'
Anūkai, sūnus. Sese
rys. Brolis, švogeris, Giminės.
Laid. direktorius J. F.
dekis, tel. YARda 1741.

Eu-

P A D F. K O N F.

t

BELFAST, š. Airija, bal.

A.

6. —Čia vienam filminiam te
atre, kurį šeštadienį iš va
karo lankė išimtinai ameri
kiečių ir britų kariai, po
pusiaunakčio susprogo trys
bombos ir keturios kitos
rastos dar nesprogusios.
Viena bomba sukėlė mažą
gaisrą.

STEPONAS

Bombos ėmė sproginėti,
kai teatre jau nieko nebu
vo. Policija yra nuomonės,
kad tas esąs airių respubli
konų armijos (organizaci
jos) darbas. Sako, norėta
teatre tarp karių sukelti są
myšį, bet bombų sprogimui
mechanizmai klaidingai bu
vo užstatyti.

A.

I

LAURINAITIS

Mirus mylimam
mūsų tė
veliui,
Steponui
l.aurinalčiiii,
reiškiame Kili; įvertinimų dėl
nuoftlrilžiOH
užuojautos.
kuri
tame liOih-Hy buvo mums tei
kiama.
PlrmlitUBia reiškiame
nuoširdžių.
pa d P k ų
Didžiai
Oevb. Pralotu! M. L. K ruSul
U?,
dalyvaviįmi^
loidntuvėeM.
Turtanbe ačiū Gerb. Kun. A.
Valančiui, kuriu at'ydėjo ve
lionį į bažnyčių, atgiedojo Sv.
MiSiaa, pasakė tai progai pri
taikintų pamokslų ir nulydčjo
velionį j kapus. Dėkojame Ir
Gerb.
Seserims
Kazimlerietėms.
kurios
ne
tik
lankč
namuose
bet
taipgi
suteik®
aukų štf.
MiSiasms.
Galuti
nai dėkojame vis’ems,
kurie
dalyvavo laidotuvėse ir tiems
kurio suteik® suk«s dpi Sv.
Mišių.
T^ii Aukščiausiasis vi
siems atlvgina. o tau mylimas
Tėveli, lai Dievas suteikia am
žinų atilsį lr ramybę.

Nuliūdusios dukterys,

Gerb.

Molina

M.

Raptista,

O. S. F„
Flena Vasiliauskienė,
Stefanija Telkertas.

CLASSIFIED
REIKALINGOS SALDAINIŲ VYNIO
TO JOS IR PAKERKOS.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

RVNTE BROS.
3.101 Franklin Blvd.

PATARNAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI

DIAMOND POINT SAVV

HELP WANTE1) — VYRAI

FILING VVORKS

MILLING MACHINE ir TURRET
LATHE OPERATORIUS, reikalin
gas. Kreipkitės:
REYNOLDS ELECTRIC CO.
2(150 W. Congiess St.

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Cataloguie”
kainavimo surašo.
Prisiųskite piūklus paštu “parcel
post.”
___

28 NO. LOOMIS STREET

‘•TOOL-DIE” ir "GAUGE” IŠDIR
BĖJAI reikalingi, taipogi reikalingi
A-l "LATHE HANDS”. 60 vai. j
savaitę darbas.

Tel. MONROE 1897

SERF.N TOOL WORKS
500 SO. Peoria Street
"MESSENGER” BERNUKAI
metų amž. ar suvirš.
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—

KAUFMANN & FABBV
Commercinl
Photographers
425 South Watwt<li Avenue

GOOD HTMOR CORP.
1125 W. I,ake SL
151.0 E. «7th St.
4455 Fullerton Avė. 1451 Irvlng Pk.
TOOL * DIE MAKERS
Patyrę, dirbti naktinis'. Atsikreipkite:
E. A. HILL CO., IT<C.
430 West Erle Street

HEI,P UANTF.D — MOTERYS

VEITERKOS

Labai geri darbai — turi būti pa

tyrusios.

“SLIP-COVER” KIRPĖJOS-JAI
PATYRUSIOS MOTERYS ar VYTUM
Gražaus asmeniško būdo. švarumas
darbe •ir atvaizdoje kuoreikalinglauaia. Pastovūs darbai.
Kreipkitės J Employment ofisų ant
3-čio aukšto.

FIELD

and

CO.

10 OPERATERKŲ TUOJAUS
Prie "single needle” mašinų. Turi
būti patyrusios. Geriausia užmokestia
! ir geros darbo sąlygos. Atsikreipkite
prie M's» Durfee, ant 3-čiio aukšto
iš priešakio.

1725

W.

SO. LEAVTTT STREET

“Aš tai negaliu padaryti”,
— nieko dar nenuveikė. “Aš
bandysią tai padaryti,” —
suteikė pasauliui stebukla
darius.
J. Howes
Žmonių pajėgų netrūksta
— jiems trūksta tiktai va
lios.
Victor Hugo
Žmogus giriamas sulig jo
išminties.
Našlaičio
nekrinta.

TSBELL’S RESTAURANT
940 No. R'iisli Street

MARSHALL

2.101

HELP WANTF.D
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Deorhom Street
Tel.: RANdolph 9488-9489

JAUNI VYRUKAI
16 metų ir suvirš — pardavinėti
"leo Cream". Garantuota užmokestis
laike mokinimo.

.

PARSIDUODA GERAS TAVERNAS
Biznis išdirbtas per daugel) metų.
Parsiduoda pigiai nes savininkas ap
leidžia miestų. Kreipkitės sekančiu
adresu;

NORTH AVENl’F,

ašaros

veltui

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

darbas eina
La Fontaine

Paukštį pažinsi iš jo
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę.
Rousseau

PASKUTINIS

KOPLYČIOS DYKAI I

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

Al firma viri 60 m. tos pačio*
ieimynos rankose!

NARIAI

PERSONALIZED MEMORIALS

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

4535 W. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

CICEROS

LIETUVIŲ

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI

ANTHONY B. PETKUS

42-44 East 108th Street
Tel. PTTLlman 1270

KRETPKTTFS PRTE LIETUVIO

REZIDENCIJA:

IR

1648 VVest 461 h Street
Tel. YARds 0781-0782

2314 VV’cst 23rd Plaee
Tel. CANai 2515

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

MODERNI Hv1dla6 PARODA:

CHICAGOS

o LAIDOTUVTU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A t No Additional Cost.

Member of the Lithuanian Chamher of

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

JOHN W. PACHANKIS

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE

1410 South 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
6812 Sonth VVestern Avenne
Tel. GROvehill 0142

P. J. RIDIKAS
4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Radlo ProfTtmu — 10:98 rai. antradienio Ir šeštadienio rytala
U Stotiea WHIP (1520), su P. Saltlmleru.

3354 Soath Halsted Ttreet

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

Skyrius: 710 VVest 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

8319 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

J. LIULEVIČIUS

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 Sonth Californla Avenne
Tel. LAFayette 3572

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PTTLlman 9661
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ienklų.
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
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Melagių ir šmeižikų lizdas
Sandara pastebėjo, kad lenkų laikraštis “Dziennik
Chicagoski” paskelbė “mandrą” žinią apie tai, būk Chi
cagos lietuvių dienraščiai — Draugas ir Naujienos esą
pro-naciški. Esą Draugo redaktorius kun. J. Prunskis
neseniai atvyko iš Berlyno. Berlyne jis buvęs Lie
tuvos Piliečių Sąjungos pirmininkas.
Sandara rašo, kad tas melagystes pirmiausia pradė
jo skleisti komunistai. Vėliau tų melagysčių dalis pa
teko į žurnalą “The Hour”, o dabar jau pasiėmė jas
skleisti lenkų laikraščiai.
Lenkų redaktorių ir visų kitų žiniai sandariečių laik
raščio redaktorius teisingai pasako, kad
“Lietuviui tarpe nėra tokio laikraščio, kuris nors
kiek turėtų naciškos spalvos.”
Į lenkų laikraščių redaktorių rankas, matyti, pa
kliuvo ne tik “The Hour”, bet ir lietuvių komunistų
laikraščių “Vilnies” ir “Laisvės” angliškieji priedai,
kurie sistematingai ir sąmoningai skleidžia šlykščiau
sius šmeižtus ir biauriausius melus prieš visus neko
munistiškų laikraščių redaktorius ir veikėjus. Jie skel
bia pro-naciais visus tuos, kurie stovi už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą, kurie nenori, kad ji, Lietuva,
būtų jungiama bent prie kurios kaimyninės valstybės.
Tas melagystes komunistai skelbia savo anglų kalba
leidžiamuose prieduose kaip tik tuo tikslu, kad jas
ir nelietuviai galėtų pasigauti ir kartoti. Tai yra tie
siog begėdiška ir išdavikiška propaganda prieš visą
patriotiškąją lietuvių visuomenę ir prieš jos pastan
gas padėti Lietuvai išsilaisvinti iš Vokietijos nacių
sunkios vergijos, iš tų nacių, kuriuos dar taip nese
niai lietuvių komunistų šlamštai ir gynė ir garbino,
kai Stalinas bučiavosi su Hitleriu ir kai Maskva pa
dėjo naciams plėsti savo imperializmą ir triuškinti
mažesniųjų tautų laisvę ir nepriklausomybę.
Vilnies ir Laisvės pastogės pasidarė tokiais šlykš
tybių lizdais, kurie knibždėte knibžda melagystėmis,
į kurias mes retai kada atkreipiame savo dėmesį. Mes
jaučiame, kad net negarbinga yra polemizuoti su tau
tos pardavikais, su žmonėmis, kurie visai yra nustoję
padorumo.
Ta proga, vis dėlto, mes norime priminti, kokią di
delę skriaudą jie daro vieniam iš lahai artimų ir bran
gių mūsų bendradarbių — kun. J. Prunskiui. Pirmoje
vietoje kun. J. Prunskis Berlyne negyveno, bet per jį
tik pravažiavo. Jis niekuomet nebuvo Lietuvos Pilie
čių Sąjungos Vokietijoj pirmininkas. Kun. J. Prunskis
nėra nei pro-nacis, nei pro-komunistas, bet pro-lietuvis,
griežčiausiu būdu stovįs už laisvą, demokratišką, ne
priklausomą Lietuvą. Be to, kun. Prunskis nebuvo ir

R
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nėra “Draugo” redaktorium. Bet mes nuoširdžiai džiau
giamės ir didžiuojamės tą garbingą ir ištikimą Lietu
vos sūnų, gabų žurnalistą turėdami artimu savo re
dakcijos bendradarbiu ir tikrai nuoširdžiu redakcijos
personalo draugu. Mes esame tikri, kad komunistų
šlykštūs šmeižtai nepakirs nei kun. Prunskio nei kitų
gerų lietuvių energijos dirbti dėl atstatymo laisvos ir
nepriklausomos Lietuvos respublikos.

Okupantų žiaurumas
Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone šiemet jau išleido
trečią biuletenį — The Lithuanian Situation. Siame
biuleteny randame: 1) Lithuanian Minister’s remarka
on the occasion of Lithuania’s 24th Anniversary of
Independence”; 2) Lithuania’s Independence Day observed in the State of Maryland and elsewhere; 3)
Echoes from German occupied Lithuania; 4) Independent opinions on the Baltic States.
Savo pareiškime Lietuvos Nepriklausomybės sukak
ties minėjimo proga p. Ministras griežtai ir teisingai
pasisako prieš Lietuvos okupantus vokiečius. Jis pa
žymi, kad Lietuvos žmonės dabar daug stipriau ir
efektingiau priešinasi vokiečių įsiveržimui, negu jie
galėjo priešintis 1918 m. Prieš nacių valdžią ir jos vi
sokias reguliacijas lietuviai suranda pasekmingų prie
monių pasipriešinti. Jie daug kartų buvo sukilę prieš
nacių tvarką. Ir, žinoma, dėl tų ir visų lietuvių žygių
prieš okupantus, daug žmonių pateko į kalėjimus ir ne
mažai jų būvi) viešai sušaudyta.
Gerai, kad Lietuvos pasiuntinybė savo biuleteny ke
lia aikštėn Vokietijos nacių daromas skriaudas lietu
vių tautai ir Lietuvai.

Kareiviai, darbininkai ir darbdaviai
“Times Leader” (West Point, Miss.) daro ypatingą
pastabą Jungtinių Valstybių kongresui, kuris šiuo ka
ro metu turįs taip patvarkyti reikalus, kad visi strei
kuojantieji darbininkai karo amunicijos pramonėj tu
ri būti siunčiami į kariuomenę, o visi darbdaviai, norį
prisiplėšti turtų iš karo produkcijos, turi būti uždaryti
į kalėjimą.
Ši pastaba yra vietoj.
Juk aišku, jei kraštas yra pavojuje, jei yra didis rei
kalas įtempti visas galimas jėgas karui, neturi būti
vietos streikams, ypatingai tose dirbtuvėse, kurios ga
mina kariuomenei reikalingą amuniciją. Tačiau, dar
bininkai turi gauti už savo sunkų darbą žmonišką, tei
singą atlyginimą. Darbdaviai taip pat neturi teisės pel
nytis iš karo amunicijos gamybos, žodžiu, jei yra rei
kalaujama iš darbininkų didelio pasiaukojimo, tokio
pat pasiaukojimo kraštas turi reikalauti iš darbdavių.
Berods vietoje bus priminti, kad nežiūrint, kiek dar
bininkai dirbtuvėse nedirbtų sunkiai, kiek nepasiauko
tų darbdaviai ir visa visuomenė, jų pasiaukojimas yra
mažas palyginti pasiaukojimdi kareivių karo frontuo
se. Jie savo kraują lieja ir didžiausią turtą — gyvybę
kloja krašto gynimui.

Demokratijos dvasia
“Garsas” rašo:

“Naciai, fašistai ir japonai ir Amerikoje pasisten
gė susukti savo agentų lizdus. Samdyti agitatoriai
ir jų suvilioti iki pat gruodžio 7-tos čiulbėjo mūsų
publikai, kad Amerikai jokie pavojai negresia, kad
niekas nesirengia jo3 pulti ir kad niekas neišdrįs
jos pulti. Tai esą tik Prezidento Roosevelto ir kitų
panašių karo “mongerių” imaginacijos.
Ir taip totalitariniai agresoriai tikėjo, kad jiems
. pavyks suskaldyti Amerikos visuomenę iš vidaus ir
nepasiruošusią moderniškam karui nesunku bus ją
parblokšti.
Ką matome šiandien? Visi nužiūrėti nacių, fašistų
ir japonų agentai, visi įtartini 5-tos kolonos elemen
tai padėti į atatinkamas vietas, kad jie negalėtų kenk
ti ir kliudyti šalies karo pastangoms. Atkakliausi
izoliacininkai virto uoliais administracijos karo pas
tangų rėmėjais. Kongrese išnyko ginčai apsaugos
« klausimais. Visur eina mintis, vienas šūkis — reng
tis kovoti ir laimėti. Darbininkai per savo vadus už
tikrina, kad jokių streikų, jokių veiksmų, kurie su
lėtintų apsaugos didinimą nebus. Darbininkai mie
lai sutinka sunkiai ir ilgesnes valandas dirbti, kad
tik apsauga greičiau didėtų. Milijonai žmonių, ku
rie iki šiol buvo liuosi nuo taksų, mielai sumoka
savo dalį uždėtą karo reikalams.
Demokratinės šalies žmonės žino, kad jie aukoja
si už savo pačių laisvę ir gerovę. Dėlto, kai tik at
siranda rimtas pavojus, jie kai mūras stoja už savo
vyriausybės pečių ir veikia iki pavojai praeina.
Diktatorių pavergti žmonės žino, kad jie nieko ne
laimėtų, jeigu karas išeitų diktatorių naudai. Dėl to
diktatūros negalės ilgai ištverti. Demokratijos sisteCorp. Cacsar Provnzano iš Fort Jay, N. J. rodo į įra
matiškai stiprės, o totalitarinės šalys greit išsieikvos
šą “Free”, kuriuo atžymimi visi kareivių laiškai siun
ir ims silpnėti.
čiami paštu dykai. Ant laiškų turi būti kareivių ranja& ir pavardė.

Tre^iariienin b?>l

Pergalė demokratijų puaėja”

(“Draugas”, 1917 m. bal.
8 d.)

Karas su Vokietija..,. Ba
landžio 5 d. žemesnysis kon Po svietą pasidairius
Lietuvių išvirtusių rusgreso butas dauguma balsų
gazieta
priėmė karo rezoliuciją. Tuo kiais-balšavikais
būdu nuo tos dienos Jung Čikagoj figeriuoja, kad ka
Susivienymas
tinės Valstybės yra karo talikiškas
(LRKSA)
varžo
narių sąži
stovy su Vokietija.
nės laisvę, ba reikalauja ve
•
lykinės spavednės atlikimo.
3Vt bilijono karo reika
Balšavikai nežino, kad
lams.... Jungtinių Valstybių
spavednė ne tik kad nevar
vyriausybė reikalauja kon
žo narių sąžinės, ale dar pa
greso, kad karo reikalams
liuosuoja ją nno visokių pe
paskirtų pusketvirto bilijo
kliškų
suvaržymų. Kuri
no dolerių. Planuojama pa
draugija neįsako nariams
skirti mokesčius nuo asme
atlikti spavednę, arba kuri *
ninių įeigų.
panaikina spavednę, tuojau
joj iškila visokie ergeliai,
Išleidžiami kaliniai.... Nau pasidaro pekla ir nereikia
josios Rusijos vyriausybės ilgai laukti kol toji draugi
įsakymu iš Sibiro išlaisvin ja kojas užverčia. Paimkim
ta 100,000 politinių ir kito patį vadinamą “tautišką”
kių kalinių, kurie dabar grįž susivienymą. Jei jisai įvestų
ta į savo namus.
nariams spavednę, tuojau
•
jame įvyktų brolybė ir na
St. Bonaventūre, N. Y.... riai netašytų vieni kitiems
LKMSA 7 kuopa laikė susi už kaltūnų reikalaudami pa
rinkimą, kuriam pirmininka sakyti, kur dingo tokios ir
vo J. Miliauskas. G. Mikuls tokios sumos pinigų iš cen
kis ir J. Kondriackas dekle- tro iždo. Būtų šventas pamavo eiles, J. Šaulinskas kai kajus.
bėjo apie Lietuvos nupuoli
Spavednė, tavorščiai, yra
mą, J. Svirskas skaitė refe labai geras daiktas, tik lai
ratą.
svamaniai, cicilistai ir bal
•
šavikai jos nesupranta. Ypa
Kariauja 15 valstybių..... tingai ji reikalinga SLA.
Jungtinės Valstybės yra faitoriams, kurie arba sėdi
penkioliktoji valstybė įsto centre, arba nori jame at
jusi į šį karą. Talkininkų pu sisėsti.
sėj kariauja vienuolika val
stybių, o teutonų pusėj ke
Daugelis žmonių turi di
turios.
džiausį pasitenkinimą, jei jo
vardas ir pavardė būna ats
Religijos laisvė Rusijoj... pausdinti gazietose. Sako,
Bal. 4 d. (1917 m.) Rusijos visi sužino, kad toks ir toks
vyriausybė atšaukė visus žmogus gyvena ant svieto.
Nesenai vienoj farmoj bu
senosios vyriausybės išleis
tus išimtinuosius įstatymus, vo suorganizuota Lietuvai
varžančius tikėjimų laisvę Išgelbėti Sąjunga. Tam rei
Rusijoj. Pravoslavų tikėji kalui suvažiavę Lietuvos
mas nebesiskaitys oficialiu vaduotojai sako “sukėlė”
virš $3000.00. Visose gazie
Rusijos tikėjimu.
tose buvo pagarsinta kas ir
kiek šimtinių yra davęs.
For Victory...
Vienas buvęs tam suva
žiavime pasakoja, kad tai
U. S. DEFENSE
buvęs “free” kai kurių žmo
BONDS
nių pavardžių pagarsinimas,
STAMPS
kad tokie žmonės gyvena

U

ant svieto ir kad yra dideli
stikeriai už LietuYą. Kai
kurie jų, sako, iki šiol dar
nėra iš tos saVo žadėtos
šimtinės nei cento paaukoję
Lietuvai išgelbėti.

“Sandara” rašo:
“Vietinis bolševikų cho
ras jau kelintą sykį Vaidins,
scenoje “Studet Prince” ope
retę, kurioje garbiamfe vo
kiškas milltarizmas ir aris
tokratija. Jei panašus daly
kas iš Lietuvos istorijos, tai
bolševikai nei pažiūrėti ne
norėtų į jį. Bet vokiškumas
jiems tinka. Anot žmonių,
kaip nešerk vilką, jis vis
vien į mišką žiūri”.
Sūraus pieno klūbe aną
penktadienį valgo klūbo na
riai. Katalikai valgo žuvį, gi
“ apsišvietę” mėsą. Vienas
“apšviestųjų”,
norėdamas
pasijuokti iš kataliko, sako:

— Gerai, kad tu valgai
žuvį. Bet pasakyk mums,
dėl ko žuvis negali kalbėti?
Visi “apšviestieji”, pada
rę liksmą miną, tikėjosi tuo
klausimu kataliką suvarę į
ožkos ragą.
— Dėl ko žuvis negali
kalbėti? — pakartojo kata
likas. — Hm... Į tamstos
klausimą galėtų atsakyti ir
gramar škulės vaikas. Fa
ne rk, sveikas, į vandenį ir
pamatysi, ar galėsi kalbėti?
Taip yra ir su žuvim.
Net kiti laisvamaniai pra
pliupo juokais,
Po Velykiškų pietų,

Ona

Margutienė glosto savo

Vy

rą ir sako:

— Hany,

jei aš numirčiau,
ką tu darytum?

— Iš razumo

iš krausty

čiau, — atsako vyras.

— Noeert TU apsišeny
tum su kito,
prikišu jam

žmona.
— Eik jau, eik, ***• sako
vyras. — Prie tokios dur
nystės aš jokiu būdu
ne
prieičiau.

.MIN. INI 11.

("DrEUfui"

Acm«

Little Rock, Ark. episkopalų bažnyčioje, kur beveik prieš 62 metus pakrikštytas
gen. Douglas MacArthur, meldžiasi, kad karo vadas Pacifike “tarnautų Dievui ir

kraštui išmintingai, ištikimai ir efektingai."

DRAUGAS

Trečiadienis, bal. 8 d„ 1942

B

X Laiškas iš Sibiro. Po- 1
Vieneto kursai teikiami
nia J. Misurevičienė, gyv.. BUILD FOR ...
dykai kas pirmadienį
ir
Chicagoje, šiomis dienomis
Brighton Park. — Balan penktadienį, nuo 7 iki 9 va
TOMORROVV
gavo
laišką
nuo
vienos
lieĮ
landą
vakaro
salėj,
4500
S.
džio 12 d. 6 vai. parapijos
BRIDGEPORTO NAUJIENOS
tu vės, ištremtos į Sibiro
salėje bus parapijos vaka Talman Avė. Visoms mote
pakraščius. Laiškas keliavo
rims bei mergaitėms reikia
rienė.
siūtos
ir
atgabentos.
Pa
tris mėnesius. Toji moteriš
Gražiai praėjo Velykos
priklausyti prie vieneto, nes
Šios
puotos
surengimui
šventinime dalyvaus Jo Eks.
kė praneša, kad ji esanti at
Šiemet D. Savaitę, ypač vysk. O’Brien. Iškilmės pra darbuojasi Apaštalystės Mai reikalinga pagalba Ameri
skirta nuo savo vyro ir gi
Velykų rytą žmonių Sv. Jur sidės 12 vai., po pašventini dos draugija, parapijos ko kos kareiviams. Ačiū toms,
X Naktį iš bal. 5 į 6 d. minių ir prašo pagalbos.
gio bažnyčioje buvo nepa mo vėliavų ir lentos su ka mitetas, kun. J. Stankevi kurios jau yra prisidėjusios.
Kovo 24 d. sąjungietes policijos nesugauti vandalai
prastai daug. Visi grožėjo rių pavardėmis, bus Mišios čius, Sodaliciją ir klebonas.
X John VV. Pachankis, pa
buvo suruošusios ekskursi iškūlė valgomųjų daiktų
si dailiai išpuoštu Viešp.
už karan pašauktus para Parapijos choras per va ją į Better Homemaking krautuvės adresu 2210 West prastai vadinamas “the mo
Grabu, altoriais. Čia daug pijos vyrus. Tą dieną bus karienę išpildys programą.
Institute. Atsilankė daug 23rd PI., langus. Tą krau nument man”, su žmona Ci Buy
pasidarbavo seserys kaziir naujai atremontuotos sve Iš anksto galima spręsti, svečių ir iš kitų kolonijų. tuvę neseniai buvo nupirkęs ną, Velykas praleido pas U. S. Savings BONDS
mierietės, kurios sėkmingai
tainės atidarymas su pra kad visi šios puotos daly Po vaišių žaista “bunco” ir žydų tautybės vertelga.
gimines
ir
pažįstamos
mokytojauja parapijos mo
. ..TODAY
moga nuo 3 vai. p. p. iki viai pilnai bus patenkinti. beveik kiekviena gavo do
Spring Valley, III. Piachan
Šerio “F” United State. Savinga
kykloje.
X Adv. J. Grisius, žino kio skelbimą kasdien galite Bundu
12 vai.
are now available at S18.S0.
vaną.
Narės
pageidauja
dau

Brighton
Parko
šeimininkės
D. G. prel. M. L. Krušas
Thia 12-year bond i» worth $25
mas
mūsų
profesionalas
ir
matyki “Drauge”.
at maturity and is redeeraakle at
sugeba viešuose parengimuo giau tokių išvažiavimų.
parapijiečius
pasveikino Mons. M. L. Krušo
option. Many church und frtrterveikėjas,
grįžo
su
šeima
iš
Kuopa išrinko dvi nares
argaaiaatinau are buying thcae
kiekvienų pamaldų metu. i intencija, prašant sveikatos se tinkamai šeimininkauti.
X “Perskirų teisinas” — nal
bonds with their scmipermanenl
kontestūi
Moterų
Sąjungos
a
‘
“
b»8M.
kuriaa
praleido
Savo žodyje prelatas primi- penktadienį 8 vai. bus at- Ši pirmoji po šv. Velykų
tokio vardo komedija bus funda.
They are issued by Federal Re
naujų
narių
vajuje
būtent:
lFlorid
°jG
ui°
pasilsėjęs
ir
nė dabartinius sunkius ka- Laikytos Mišios, kurias už- puota rengiama didesniam
atvaidinta No. Side parapi serve banks and the United States
su Jam 'Pra8ta enerS‘ia
Treasury Department at Vi ushiiigro metus ir kančias fronte prašė Gilių fam., 3131 So. parapijonų susidraugavimui. E. Sirvinskienę ir M. Paukš-!vėl
jos salėj balandžio 11 d. me ton, D. C.
imasi
dirbti
ir
savo
profe
Didžiausia organizacija Bri- tienę. Jos yra pasiryžusios
bei Europoje. Drauge ragin Emerald.
sijos ir visuomenės darbus. tiniam Šv. Cecilijos draugi
ghton Parke yra lietuvių laimėti pirmą dovaną,
jos vakare, kuriame bus pa
damas tikinčiuosius prie Vakarienė pagerbti
X
Kun.
P.
Katauskas,
kle

katalikų
parapija.
Neužten-'
Bravo,
kontestininkės!
gerbti ir nauji nariai.
dievotesnio gyvenimo, nes kun. (Jaučių
bonas
Šv.
Kazimiero
parap.
k
a
nariams
šios
organizaciVisos
padėkime
joms
atsiekX Jonas Lukas, vienati
pasaulio neišgelbės nei Hit
X Vincas ir Florence Rė- nis visam pasauly letuvisklebonas,
Chicago
Heights,
Jau
kelinti
metai
Bridge

jos
lankyti
bažnyčią,
būti
j
ti
tikslą.
Moterys
bei
merleris, nei Stalinas, nei Mu
kai, žinomi No. Side veikė
solinis, o tik Dievas, Kuria porte sėkmingai darbuojasi įtrauktais į parapijos kny- J ginos, visos rašykimės į vie- Velykų rytą pavaišino pa jai, susilaukė naujo šeimoj “midget”, Velykų šventes
kun. S. Gaučius. šiemet jis gas, bet reikalinga didesnė jnintėlę katalikių moterų or rapijos choristus ir choris
smagiai praleido pas senus
me mes viltį turime.
nario — dukrelės. Motina biznierius Ig. ir Oną Pikiešvenčia 5 metus savo kuni-| pažintis, susibendravimas, o ganizaciją — Moterų Sąjun tes.
Prelatas prisiminė, kaip gystės. Ta proga Lietuvai tai kaip tik galima atsiekti gą — ir stokime į jos vei
ir dukrelė Garfield Park li- Į liūs, 1818 So. Halsted St.
X
Beveik
$700.00
surink

prieš 50 metų šioje vietoje, Gelbėti Fondas birž. 28 d. panašiose puotose. Tad a- kimą Dievui ir Tėvynei.
goninėj jaučiasi gerai. V. Šiuo metu Lukas yra Oak
ta
per
velykinę
kolektą
Šv.
paprastoje medinėje bažny ruošia vakarienę jo pager- teinančio sekmadienio vaj Forest”'įsteūgūj” medikaŪŪ
E. S. į Juozapo bažnyčioje, So. Chitėlėje būrelis lietuvių šven bimui.
karą praleiskime parapijos
[departamento (gydytojų ir
i cago. Ištikrųjų, sočikagietė pirmas Velykas. Daug jie
puotoje.
Namiškis
X VVest Side sąjungiečių į slaug ų) viršininko asmens
| čiai pradeda daryti rekor
sunkumų pakėlė kurdami
Balsuokime už
tarpe “Bobutės susipyks” pasiuntinys, puikioj unifordus.
šią parapiją. Buvo atsiradę
Bridgeport. — Ketvirta
gegužės 3 d. Prie to “susi moj. Nežiūrint seno am
net tokių, kurie grąsino nu- aienį, baland. 9, įvyks 11-to Moterų Sąjungos
teisėją Zūrį
X Hollywood Inn, 2417 pykimo” rengiasi visa kuo žiaus (65 m.), Lukas yra
griausią tą pastatytąją baž- Wardo Lietuvių Demokratų
W. 43 St., kurio savininkė pa ir, girdėt, žada dar ir iš vikrus ir turi puikią atmin
Lietuviai iškovojo vietą
nyčią. Tačiau laikas bėgo, Klūbo susirinkimas 8 vai. 20-ios kuopos veikla
tį.
politikoj, kai demokratų par yra Rudauskienė, lange ne- kitur atvažiuoti.
tie patys gudročiai sugriuvo vakare Lietuvių Auditorijos
paprastas dalykas: bonkoje i
Brighton Park. — Labai tija rekomendavo Joną T. pasodinta žydi vyšnios me
ir dabar po žeme, o bažny- f svetainėj. Visi nariai nepačia tebestovi dar puošnesnė, i mirškite, kad dabar eina mažai girdėt apie 20-tos Zūrį miesto teisėju. Dabar džio šaka, kuri atkreipia dė GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
gražesnė, jubiliejaus proga klūbo narių vajus. Atsives- kuopos veikimą, bet tai ne lietuviai turi balsuoti už jį, mesį kiekvieno praeivio.
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
reiškia, kad są-tės nieko ne išlaikyti padalytą progresą.
parapijiečių aukomis puo kitę savo draugus.
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
X Darius-Girėno
Raud.
Balsuodami
už
jį
ir
už
demo

veikia.
Kuopa
yra
nuveikus
no NECTAR Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
šiama ir dailinama. Iš ma
Šis
susirinkimas
yra
pas

kratus
užtikrinsim
jo
išrinKryžiaus
vienetas
duos
pipirmo* rūšies produktų.
daug naudingų darbų. Pas
žo būrelio lietuvių, iš tos
kutinis
prieš
“
primary
”
rin

kimą.
Teisėjas
Zūris
yra
ge-1
nigais
dovanas
ruošiamam
taruoju laiku suorganizavo
pirmosios šv. Jurgio para
kimus.
Korespondentas
Raud. Kryžiaus vienetą, ku- ras lietuvis, kuris užsitar- “bunco” vakare balandžio
pijos, kuri dabar stipriai
riam pirmininkauja E. Stat- Į navo mūsų paramos.
10 d. Darius-Girėnas salėj,
gyvuoja ir skolas išsimokė
7:30
vai. Pelnas skiriamas
kienė ir O. Paurazienė. Vie- i Mūsų tikslas šiuose rinDISTRIBUTOR
jusi, išaugo dar gal koks 15
Raud.
Kryžiui.
netiis
yra
labai
darbštus,
kimuose
yra
išrinkti
lietuvį
naujų lietuviškų apylinkės Mes laimėsime karą
OF
daug
nuveikęs
kareivių
ir
teisėją
Zūrį
į
tą
pačią
viebažnyčių. Kaip mūsų lietu
X J. ir M. Sudeikiai, ži
Mes
laimėsime
šį
kar/».
jūreivių
naudai.
Buvusiame
.
tą,
kurią
jis
laikė
per
pas
viai myli bažnyčią matyti
nomi Town of Lake veikėnes
visi
dirbame
vieningai
I
“
bunco
”
kai
kurie
dalykai
taruosius
šešerius
metus.
Tą
i
jai džiaugiasi, kad sūnus
iš to, kad per šias Velykas
ir
kartu.
išdėti parodai buvo tokie galime padaryti balsuodami tarnaująs U. S. kariuomeŠv. Jurgio bažn. suaukavo
BEERS
virš 22 šimtu dolerių. Pana
Mes laimėsime šį kurą, gražūs, kad žmonės negalė už demokratus, kurių skai- nėj> paskirtas į mokyklą
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
šioje proporcijoje ir kitose nes užmiršome barnius ir jo atsidžiaugti* ypač mez čiuje randasi teisėjas Zūris Tokiu bud i kol kas nebus
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
giniais ir kitokiais daly Reikalaukite demokratišką siunčiamas į užjūrį.
bažnyčiose.
nesutikimus.
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
kais. Dabar vienetas žada balotą rinkimų dienoj. KJS
Laukia didelių iškilmių
X Antanas Skliutas, Ben
Mes laimėsime šį karą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
ruošti vakarienę kareiviams
dalyvaujant vyskupui
uy Plusniak ir John Slautas,
nes mūsų sielose randasi ne
ir jūreiviams ir visiems užPataria taupyti gazą į northsaidiečiai, pastaruoju'
paprastas pasiaukojimas.
Bridgeportiečiai ruošiasi
fundyti cigaretų. Visi pra
svarbioms iškilmėms: vėlia
šomi prisidėti prie vakarie O. P. A. varotųjų skyrius laiku pašaukti į karo tar
NEZICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
vų įnešimui į bažnyčią. Po-1 Geriau su teisybe laimėti nės, ypač valgomais daik pataria šeimininkėms tau nybą. Seniau pašauktas ka
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
riuomenėn Kaz. Bogušas papiežiaus, Amerikos ir Lietu-! priešininką, negu su melu tais. Vengeliauskai duoda pyti gazą arba elektrą, ma- ,
,
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
. keltas i korporalus.
vos dailios vėliavos jau pa- draugą.
Dr. V. Kndirka svetainę dykai.
zesnę vartoti liepsną, kai Į
vanduo užverda.
X James Živatkauskas,
---------9034 Justine St., žinomas
1NSTRUCT10NS į
“THAT LITTLE GAME”RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Gali pritrukti gazolino. — So. Chicago lietuvių jauniAhcs uJHĖN Voo’oe^
Vlenintėlia ir Smagiausias
Vidails reikalų sekretorius mo tarpe veikėjas liuosno'
Tetų
HO'JJ
»c
NoftSiN'
A'
FLUSH*
Vakariais Lietuvių Programas
Ickes įspėjo Wisconsin Vai- nu įstojo į “Navy”. šian-|
FXACTUV M/HAT
| CAN SEE
Amerikoje!
you've Gar B/
stybės gubernatorių Heil, die išvyko į paskirtą vietą,
ToNSILS^—
—
DEŠIMTI
METAI! —
-T
You UNDFRSTANOj/
jog Wisconsin valstybėj ga- Jo draugai-ės vakar buvo
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p
yOJT5 GQiN,-'
f
li
pritrukti
gazolino.
į
suruošę
išleistuves.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak
(JUHY, OJHEH Voi)
Hov Does
Oox SotACTHAbV. —
PENKTAD. ir ŠESTAD. 7 v. v
HOA-o‘-rz2ips‘' /
Trt/S HAT
ActvOHS
7CAW count ^ouO.
L.OOH u/irH

Parapijos vakarienė

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

mu

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

IMRGUTIJ

thevcam

he

~ -TeETH .-

of

TmS COAr,

Susirinkimai

Cicero. — Šv. Antano dr-1

gijos svarbus susirinkimas
bus J.2 d. balandžio mokyk
los kambary 1 vai. po pietų. I
Visi nariai kviečiami susi
rinkti. Daug yra svarbių rei
kalų svarstymui.
Susirinkimis nukeltas sa
vaitę vėliau dėl Velykų šven
tės. Bus daug raportų, ku
rie yra labai svarbūs vi
siems nariams.
Valdyba

WHFC-I45O kil

IVULK SIliDIO

\ l»\ \\< E.i l'llHHM.h U’H Y
•WEST P'KSltlI E l’KIt KN

U n\F I 4FAYITTF 2*1.1

Ali/AC

GROvehill

(^ADAD Pasirinkti ir Prisipirkti

LAJIxAQ UADAK Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI
Geresne* RftiteM Angly* Gaunamu* Tik 1.4 Tolime-oUy VabUlJu.
(Valdžion patarimai aiiKlinlnkuiue uurodo, kad trumpoj ateityj, tarės produkrijoH dėlei. golrkellų tranziUm bu. tymial Numažintas narnu reikalams)

CONRAD
Fotografas
Studija (rengta plr
jioe rtMtea au modernIAkomta užlal
Avteeomla
Darbo
Oarantuotaa.

.A BOND DAY

Plmne

ROt, KAINOS NEI*AKII.I> IK KOL dŲ OAK (.AI.IMA GAI TI!

domia Ir Hollywood

MAKE
fVERY
PAY DAY

6755 So. Western Avenue

1945 VV. s- 35 k Streel

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
.t < ENGtowood 0840

PBIIMMIVKIT SAVO HANDCUUS l« SEKANČIO l'AMILINKI.M4>:
VVEST VIRGINIA F<xaliuntna .Mine Ran, IS
Keru mainų, rtanK dulkių iStonta. Perkant r>
tonua arba daiiK-au. ui tuną .............................

rrt

CQ
ų>O»OU

Siitulkeml yra įlaiiK plKC'Ui.
IILACK BAND LUMP angly", už

$10.50
U m4 ............................................. ’’’
ITTIES SERVICE Pl.lROLEI M CARBON

$11.00

iHuleu Taksai yra okatra)

CRANE COAL COMPANY'
5832 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

f> H X tr

n

na s

Trečio JiepH. hnl
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Chicagon Suvažiuoja Lietuvos Piliečiai
ŠIANDIEN PRADEDA POSĖDŽIAUTI LIETUVOS
PILIEČIU SĄJUNGOS DELEGATAI

“Mes Vargstame, Salame ir Badaujame...“

RYT SVARBOS PRANEŠIMAI IR ĮDOMI
KONCERTINE DALIS

GRIUVĖSIAI MALTOJE

Gyvename sunkius ir at-|Western avė., 7:30 v. vakasakomingus laikus. Mūsų į re įvysta Lietuvos Piliečių
visų amerikiečių dėmesys Sąjungos Amerikos Jungtiatkreiptas, kad Amerika lai nese Valstybėse viešas pomėtų šį karą ir pokarinis sėdis, j kurį yra kviečiami
gyvenimas būtų žmoniškes visi, kam yra brangi Laisva
nis. Mes nieko nesigailim, nepriklausoma demokratinė
kad tik būtų mūsų laimėji Lietuva. Šiame viešame po
mas, kad visokie diktatoriai sėdyje bus padarytas pla
svarbiais
būtų nušluoti nuo žemės pa tus pranešimas
viršiaus, pasaulyje viešpa- • klausimais ir perskaityta
tautų laisvė ir tikras žmo deklaracija.
Po posėdžio įvyks koncer
niškumas ir pavergtosios
tautos atgautų laisvę ir ne tinė dalis, kurią maloniai
sutiko išpildyti Solistas Jo
priklausomybę.
Mes, Amerikos lietuviai, nas Urbonas ir solistė Irena
taip pat norime ir dirbame, Aitutytė.
Į Liet. Piliečių Sąjungos
kad Lietuva vėl būtų laisva,
nepriklausoma demokratinė viešą posėdį yra pakviesta
Lietuva. Todėl džiaugiamės apie 1,000 įvairių profesijų
ir remiame kiekvieną pas žmonių. Manoma, kad pa
tangą, kuri prisideda prie kviestieji atsilankys į viešą
Jungt. Valstybių sustiprini posėdį, nes turės progos iš
mo ir Lietuvos išlaisvinimo. girsti ne tik aktualių kalbų,
Mums, Amerikos lietu bet taip pat pasiklausyti
viams, labai malonu, kad malonių solistų balsų.
Vakar iš Rytų į Chicagą
Lietuvos piliečiai gyvai sielojasi Lietuvos klausimais atvyko pulk. Kazys Grinius,
ir susiorganizavę dar efek kun. Dr. J. Starkus ir rašy
tingiau galės
pasireikšti tojas Ant. Vaičiulaitis. Ki
Lietuvos Laisvės ir Nepri tų laukiama šiandien atvyk
stant.
klausomybės kovose.

Gelbėkit mus, nes kenčiame Sibire

* *;

Ivanauskų šeima gavo laišką iš Sibiro
NEUŽMIRŠKITE MCSŲ, KAD NELIKTUMEM ČIA
AMŽINAI. TĖTIS ATSKIRTAS NUO VAIKŲ

Ivanauskų šeima, gyve- minaičių. Laiškas rašytas
nanti Chicagoje, aštuoniolik 1941 m. gruodžio 3 dieną.
toje, šiomis dienomis gavo Mes laišką ištisai perslaišką iš Sibiro nuo savo gi- pauzdinam. štai šio laiško
turinys: “Rašom Jums iš Si
biro. Mus čia atvežė išvarę
CHICAGOS ORO biuro
pranešimu, oro sąlygos iš namų. Iš Lietuvos išvežė
nepasikeis, šaltoka ir ga birželio 17 d. daug tremti
nių ešalonų. Tėtis atskirtas,
lima tikėtis kartkartėmis
smulkaus lietaus. Šiaurry nežinom kur. Mes vargstam,
šalam ir badaujam. Padėki
čių aštroki vėjai.
te mums, darykite žygius
per Raudonąjį Kryžių arba
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VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

MES TURIME GINTI SAVO
LAISVES - PREZIDENTAS

ALEK ALESAUSKAS and SONS
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TaupykK apsau gotoj įstaigoj, kad ažtikrĮnti savo ateiti. Apart apd raudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už
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STANDARD FEDERAL SAVINGS
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AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO'
Justin Maekienirh, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141
CHARTERED ANP RUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington,

D.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. fl A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
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PIRM PIRKIMO

švaros savaitės

Majoras ' Kelly paskelbė,
State Rural Electrifica- kad nuo š. m. balandžio 19
tion
Committee praneša,; d. prasidės ir tęsis iki gegu
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elektros laidai. Iki šiol tie tą taip pat pavadino ir Ame
laidai būdavo pravedami iki rikos pergalės savaitėm.
1,000 pėdų ilgio. Karo Laiku
Majoras Kelly prašo vi
taupomos vielos ir darbas sus žmones dalyvauti miesto
karo reikalams.
švarinime.

Atvyk į mflsą jardą ir apilArtk ata
ką Ir aukAtą rįAĮ LENTŲ—MTLL,W0RK — STOGŲ IR NAMŲ MATERMOLĄ. DAI garažą, porčlą, viAką, skiepą ir flatą. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namą.
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais IAmokAjlmais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 Sonth Halsted St.

Tel. VICtory 1272

