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APONAI APNYKSTA BATAAN PUSIASALI
TREMTINIŲ LAIŠKAI

Jei mes skelbiame gautą
sias iš Sibiro telegramas ir 
laiškus, komunistai vadina 
mus pronaciais ir užmeta 
mums tų telegramų ir laiškų 
falsifikaciją.

Mums tie jų užmetimai 
skaudūs tik dėl to, kad pa
sirodo, jog atsiranda ka
daise buvusių lietuvių, ku
rie savosios tautos didžiau
sios tragedijos akyvaizdoje 
gali taip sadistiškai tyčiotis 
iš savųjų žmonių skaudžio
sios nelaimės ir vargo.

•
KVIEČIAME ĮSITIKINTI

Jei tie buvusieji lietuviai 
ir niekados netapę nuošird
žiais šio krašto piliečiais as japonams

U. S. praranda 36,853 kareivius, 
kuriu likimas kol kas nežinomast

Amerikiečiams ir filipiniečiams 
didvyriams yra daug pavojaus

WASHINGTON, bal. 9. 
— Karo departamentas 
šiandie anksti rytą gavo ži-

tenka japonams. Sužinota, 
kad gynėjams pritrūko mai 
sto, pradėjo plisti ligos. To-

nių, kad Bataan pusiasalio Ūmesnis gynimasis pasirodė
(Filipinuose) amerikiečiai 
ir filipiniečiai didvyriai gin
dami savo pozicijas taip nu 
sikamavę, kad tolesniai 
jiems jau nėra galimumų 
priešintis daug kartų gausin 
gesniam skaičiumi priešui

menys, mūsų komunistai 
tikrai mano, kad mums na-

Prez. Rooseveltas tuojau 
po to painformavo Bataano

cių propaganda rūpi, jei ma kariuomenės vadą gen. J. M. 
no, kad tremtinių laiškus Wainwright, kad pusiasalio
falsifikuojame, kad mes 
juos gauname iš ašies vals
tybių agentų, mes kviečiame 
juos užeiti ir įsitikinti tų 
laiškų ir telegramų auten
tiškumu.

Dar daugiau — jei, pavy
zdžiui, “Vilnis” sutinka tuos 
laiškus pilnumoj paskelbti, 
mes sutinkam suteikti jiems 
tų laiškų ir telegramų fo
tostatines nuotraukas. Už 
fotostatines išlaidas apmo
kėsime. Rodos, ir teisinga ir 
žmoniška, kad jie mūsų

gynimo, ar kapituliavimo 
klausimą palieka jo, gene
rolo, nuožiūrai.

neįmanomas, kai japonų pa
jėgos pradėjo apsiausti de
šinįjį gynėjų linijos galą.

Karo departamentas iš
kelia aikštėn, kad tenai iki 
šiandien buvo 36,853 ameri
kiečiai ir filipiniečiai karei
viai. Jų likimas kol kas ne
žinomas. Nežinia, ar jų ko
kiai daliai teko pasprukti į 
Corregidor salą, kur yra 
stambioji amerikiečių tvir
tovė.

Šie nuostoliai yra laikini, 
pareiškia karo sekretorius 
štimson. Okupantai bus nu-

Aišku, Bataan pusiasalis I galėti ir iš salų išvyti.

Kaip amerikiečiai ir filipinįečįai 
kovojo Bataan pusiasaly

GEN. MCARTHUR STO
VYKLA, Australija, bal. 9. 
Bataan pusiasaly, Filipi
nuose, vyrai kovoja su japo
nais už savo gyvybę ir savo

priešo. Tas įvyko dėka kari
ninkų apsukrumui ir ame
rikiečių ir filipiniečių karei 
vių did vyry bei ir pasiaukoji 
mui.

, . x. ... ~ , i salies (Amerikos) žadėjimąkvietimą priimtų. Bet... pa-:,_x. ', , . . , . ; būtinai išvaduotilauksime ir pamatysime. j Filipinų salas. Amerikos 
' žadėjimas turi būti ištesė- 
' tas.

Prieš trejetą mėnesių gau 
singa Filipinų kariuomenė

AR TAI PROPAGANDA
Mes labai abejojame ar

nors vienas protingas ir są
žiningas žmogus norą padėti x..................... . . , . _ i turėjo pirmąjį kruviną susi-saviesiems varge ir nelaime _ . . . .

Ilgiau kaip per tris mėne- 
A sius didvyriai kanmnkai ir

kareiviai su mažomis per
traukomis iki šiandie sėk
mingai grumiasi su keletą 
kartų gausingesniuoju prie- 

jšu. šie didvyriai yra užmir-

je laikytų bet kokia propa
ganda. Jei vargstančių šel
pimas laikyti priešvalstybi
niu veikimu — pirmiausia „ _. .

.. x • v , taan pusiasalio gynėjai vireiktų uždaryti visas salpos f. .

rėmimą su japonais Bataan 
pusiasaly. Pirmieji mūšiai 
laimėti. Kritus Singaporei,
Javai ir kitoms saloms, Ba-

. i nę. Tai nėra koks piknikas,

organizacijas ne tik Chica
goje, bet ir visoje Ameriko
je. Mums džiugu, kad ko
munistiniai galvojančių 
žmonių Amerikoje nėra.

Pagaliau, siuntimas pa
šalpos lietuviams Sibire 
kaip tik yra tiesioginė pa
rama ne tik ten vargstan
tiems lietuviams, bet ir sov. 
Rusijai. Juk kiekvienas 
siuntinis ar piniginė šalpa 
netiesioginai atsiduria Rusi 
jos valstybiniam ižde. Todėl, 
vargu ar nusikalstame mes 
bet kam, išskyrus nacius, 
skelbdami tremtinių laiškus.

SUSIRADO AUTORITETĄ 
Komunistai pyksta kam

mes nepa8isakėm viešai 
prieš kun. Coughliną. Tai, 
girdi, padaręs Detroito arki 
diocezijos organas ‘‘Michi
gan Catholic”, tai padarę ir 
kiti žymesnieji katalikai.
Tik lietuviai pasilikę. sakyti. Apie tai kas mums

Pirmiausia ‘‘Sočiai Jus- nedaro vienokios ar kitokios 
tice” nėra katalikų laikraš-. įtakos, mes nematom reika- 
tis, o antra, ir svarbiausia1 kalo kalbėti.

PERSHINGO SCNUS PAPRASTU KARIU
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(•‘Draugas’' Acme telephoto
Warren Pershing (kairėje), gen. John J. Pershing sū

nus, ir Pat Cucco dirba Fort Belvoir, Va., kur jie atlieka 
karo tarnybą.

Japonai netenka 
gaivų tarp igorotų

DULUTH, Minn., bal. 9. 
— Iš pietinio Pacifiko vos 
grįžo bombonešio skridikas 
(pilotas) Įeit. E W. Bergs- 
trom iš Duluth. Jis pasako
ja, kad Filipinų salų visi 
gyventojai yra ištikimi 
Amerikai ir jie atkakliai ko 
voja su priešu — japonais. 
Amerikiečiams daug pagal-

šę reikalingus žmogui kai ^g teikia net vadinamosios 
kuriuos patogumus. Neišmie filipiniečių puslaukinės gen
goję. Daugumo vyrų veidai tys, kaip tai morosai, igoro-

sas laikas apgynė savo po- kai priešo orlaiviai 
zicijas nuo gausingesnio . bombas.

įdubę, dulkių suteršti, nuse- tai ir kitos.
Kai pirmoji japonų išlai-

svaido

HAVANA, bal. 9. — Ku
bos vyriausybė paskelbė, 
kad ji rekvizuoja 10,000 gal 
vijų, kad tuo būdu užtikrm 
ti mėsos pristatyfrią Hava
nai.

LONDONAS, 
ninku lakūnai atakavo japo 
nų bazę Rabaul, N. Gvinė
joj. Daug japonų lėktuvų 
sunaikinta.

ŠILTINĖ PLINTA 
BERLYNE - SOVIETAI

MASKVA, bal. 9. — Tass 
agentūra praneša, kad Ber
lyne per paskutines dvi sa- 

I vaites įregistruota 1,250 su 
Są jungi- į sirgimų ir epidemija ple

čiasi.

BERLYNAS, — Naciai 
pareiškia, kad vienas italų 
submarinas Amerikos pa
krantėse nuskandino apie 
32,000 tonų prekinių laivų.

kun. Coughlin mums nieka
dos nebuvo politiniu autori-

Kuestrine, Vokietijoje, na 
cių kariniai autoritetai su
vėlavo karo frontan išsiųs
ti atsargų, kadangi šiltinė 
pasireiškusi tarp kareivių.

Vokiečiu lakūnai 
puolė Voronežiu

BERLYNAS, bal. 9. —
Čia per radiją pranešta kad

tetų. Todėl mes ir nematom1 praeitą pirmadienį vokiečių 
reikalo prieš ar už jį pasi

pinimo partija buvo atmuš
ta Lingayen įlankoje, pasa
koja leitenantas, japonų bū
rys, kurs buvo pasiekęs sau 
sžemį, paspruko į aplinki
nius raistus, kur gyvena 
igorotai. Praėjus trims die
noms iš raistų išėjo susiri
kiavę igorotai nešini japonų 
galvomis, užmautomis ant 
ilgų pikių. Raistuose visi 
japonai išgaudyti ir jiems 
galvos nukapotos. Ameri kie 
čiai nepaprastai stebėjosi 
tuo įvykiu.

Vokiečiai atakuoja 
Anglijos pakrantes

LONDONAS, bal. 9. —
Vokiečių Lakūnai praeitą 
naktį atakavo pietinius ir 
rytinius Anglijos pakraš
čius. Pranešta, kad kai kur 
yra sužeistųjų. Bet, apskri-

lakūnai atakavo sovietų mo-! tai imant, visur maži nuos- 
torų fabrikus Voronežiuje: toliai sukelti.
— už 150 mailių sovietų ui Savo rėžtu britų lakūnai 
frontėje. Anot vokiečių, di* i puolė kai kuriuos okupuotos 

deli nuostoliai padaryta. Prancūzijos centrus.

AMERIKA PASIRYŽUSI 
REMTI RUSIJA

KUBIŠEVAS, Sov. Rusi
ja, bal. 9. — Adm. W. H. 
Stadley, naujas U. S. am
basadorius Maskvai, spau
dos atstovams čia pareiškė, 
kad Amerika pilnutėliai pa
siryžusi teikti Rusijai reika 
lingą paramą. Apie balan
džio galą Amerika pradės 
pilnai vykdyti Rusijai para
mos programą.

Komunistai kaltina 
britu nusistatymą

LONDONAS, bal. 9. —
Už britų nepasisekimus ka
riauti su japonais Tolimuo
siuose Rytuose Anglijos rau 
donieji kaltina pačią britų

LIETUVIU TAUTINES TARYBOS 
SUDARYMO AKTAS
REZOLIUCIJA

Lietuvos Piliečių Sąjungos skyrių atstovų visuotinas 
suvažiavimas, įvykęs Chicagoje balandžio 8-9 dd., 1942 

vienbalsiu nutarimu sudaro Vyriausi pavergtos Lietu
vos vadavimo organą, LIETUVIŲ TAUTINĘ TARYBĄ, 
susidedančią iš 20 asmenų, kuri įpareįgojajna tuojau pra
dėti reikalingus veiksmus, visos mūsų tautos vyriausią 
troškimą — gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu
— kuo greičiausiai realizuoti.

Lietuvių Tautinės Tarybos nariais laikomi Lietuvos 
Piliečių Sąjungos suvažiavimo išrinktieji jos Centro Val
dybos 12 narių, paliekant LTT likusias 8 laisvas vietas, 
Lietuvos piliečių, dar nepriklausančių šiai Sąjungai gru
pių atstovams, kaip Jungtinėse Valstybėse, taip ir kito
se laisvose šalyse.

Likusioms laisvoms, Lietuvių Tautinėje Taryboje, 
narių vietoms užimti, Lietuvos piliečių grupių atstovai 
kviečiami į LTT, Lietuvių Tautinės Tarybos prezidijumo 
pasiūlymu ir Tarybos plenumo nutarimu.

Lietuvių Tautinė Taryba savo vidaus reikalus tvarko 
Lietuvos Piliečių Sąjungos skyrių atstovų visuotino su
važiavimo priimtais Lietuvos Piliečių Sąjungos įstatais. 
»•
Sovietai sunaikino B9 vokiečių 
transportinius lėktuvus ir daug kitų

KUBIŠEVAS, S. Rusija, , r engtus siųsti kariuomenę į
bal. 9. — Sovietų lakūnai ir 
kiti raudonosios armijos da 
liniai šiandie pranešė, kad 
jie sunaikino 139 vokiečių 
transportinius lėktuvus pa-

Britai nusprendė 
ginti aliejų Burmoj

LONDONAS, bal. 9. —
Po paskutinio atsimetimo 
Burmos fronte britų pajė
gos įsistiprino šiauriuose 
nuo Thayetmyo ties Irrava- 

' ddy slėniu ir nusprendė ten 
gintis nuo japonų. Britai ti 
kiši naujomis pozicijomis su 
laikyti japonų veržimąsi į 
svarbiausius Burmos alie
jaus šaltinius Minbu apylin
kėse.

Kaip žinoma, prieš pasi-
vyriausybę. Sako, britų ne- Į trauksiant iš Thayetmyo, 
teisingas atsinešimas į tų j ten britai sunaikino aliejaus
kraštų gyventojus šiuos su
būrė prieš pačius britus. Jei 
tų kraštų žmonėms britai 
būtų suteikę daugiau lais
vės ir teisių, šiandien kitaip 
būtų, sako komunistai.

- I

Nuskandinta du 
britu kruizeriai

LONDONAS, bal 
Britų admiralitetas
ša, kad Bengalio įlankoje — 
Indijos vandenyse, japonų 
bombonešiai nuskandino du 
britų kruizerius, 10,000 to
nų Cornewall ir 9,975 tonų 
Dorsetahire.

Be to, toj pačioj įlankoj 
japonai nuskandino kelioli
ką sąjungininkų prekinių

9. — 
prane-

šaltinius ir visus įtaisymus, 
kad taai visa netektų japo
nams.

Burmoje britų autoritetai 
pagaliau susimetė gaudy
ti japonų šalininkus — pen 
ktosios kolonos narius, ku
rie vietomis partizanais ėmė 
veikti prieš britus ir kinus.

Nuskandyta du 
laivai daugiau

NORFOLK, Va., bal. 9. 
— Ašies submarinai rytinė
se Atlanto pakrantėse nus
kandino du amerikoniškus 
prekinius laivus daugiau.

šiaurvakarines fronto da
lis. Sovietai sako, kad 10 
dienų laikotarpiu 545 vokie 
čių lėktuvai sunaikinta. O 
sovietai praradę tik 11? lėk 
tuvų.

Anot Maskvos vyriausy
bės, įvairiose fronto dalyse 
sovietų kariuomenė nepaliau 
ja atakavusi vokiečių. Ir 
kuone visos nacių pozicijos 
laužomos ir jų atsparumas 
žymiai pakertamas.

BERLYNAS, bal. 9. — 
Vokiečiai pripažįsta, kad 
Oriol miesto šone, už 200 
mailių pietų link nuo Ma
skvos, sovietai įlaužė vokie
čių kovų liniją ir pasistūmė 
geroką galą. Kitur, esą, vo
kiečiai atsilaiką atkakliai 
kovodami.

Numatomos smarkios 
kautynės Arklike

VICHY, Prancūzija, bal. 
9. — Kariniai žinovai, kurie 
studijuoja vokiečių ir są
jungininkų žygius Arktike, 
Švedijos šiauriuose, kur 
numatomos lemiamos karo 
laivynų kautynės. Vokiečiai 
ryžtasi teų perkirsti sąjun
gininkams jūrinį kelią, ku
riuo siunčiama Rusijai į 
Murmanską karo reikmenys 
Sąjungininkai gi nusprendę 
kelią ginti.

Žinovai tvirtina, kad bri
tai ten savo karo laivynu 
viršija vokiečius. Ir gali

Tas įvyko praeitą savaitę, mas daiktas, kad vokiečiai 
Tad i viso J. A. Valstybių gali skaudžiai nukentėti, 
vandenyse nuskandinta 121 | jei bandys pastoti kelią bri- 

laivų ir 23 kitus laivus su- . laivas. Su jais žuvo 815 as- tų laivams. Britus gali vir- 
gadino. 'menų. Dingusiųjų — 1,013. šyti tik vokiečių orlaiviai.
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Įvairios žinios

NIAGARA FALLS, NEVf YORK
Labai nemandagu berei

kalingai žmogų barti.
Detroite Velykų diena bu

vo saulėta ir šilta. Žmonės 
džiaugėsi, kad šįmet pasi
taikė tokia diena. Net par
kai buvo pilni žmonių.

Pirmadienio vakare pra
dėjo lyti. Ujo visą naktį ir 
dieną. Antradienį oras buvo 
vėsus.

Velykos
Į Velykų šventė praėjo la- 

Bal. 18 d. (šeštadienio va- j kai pakeltoj nuotaikoj. Prieš 
kare) SLRKA 265 kp. bus Velykas Paulina Kepalienė

. Gutau8kiūtė, Alf. Bagdonie
nė, Geo. Jankauskai. Daug 
kas dolerines aukas sudėjo.

Visos apeigos buvo atlik
tos sulyg senovės lietuvių

laimėjimas, kurio' knygutės išrūpino medžiagos ir labai įprogįųt be moderniškų ap
jau platinamos. Vakaras bus 
Lietuvių žemutinėj svetai-

puošniai išdekoravo Didžia
jam Ketvirtadieniui V. Jė-

nėj. Kuopa kviečia ne tik zaus kalėjimo altorių. Did.
savo, bet ir kitų kuopų na
rius atsilankyti į šį smagų 
vakarą. Laimingasis galės 

Šv. Antano bažnyčioj pri- j ne^ keiįas dovanas laimėti.
sikėlimo Mišios ir procesi
ja buvo 6 vai. ryto. Bažny
čia buvo pilna žmonių. Cho
ras, varg. J. A. Blažio ve
damas, gražiai giedojo. Se
serų mokytojų rūpesčiu ai

Federacijos 4 sk. rengia
ma gegužinė bus gegužės 31 
d. Beech Nut Grove. Jau 
pradedama gauti iš kitų
miestų laiškai, kad žadama 

toriai buvo tikrai dideliai atVažiuoti. Vėliau paskelbsi-
papuošti. Kun. I. F. Borei- 
šis pasakė gražų pamokslą, 
pritaikintą šiems laikams. 

Mr. ir Mrs. Stark aukojo

Penktadienį V. Jėzaus kars
tą nuoširdžiai ir rūpestin-

leidimų ir sutrumpinimų. 
Žmonės Skaitlingai dalyva
vo pamaldose.
Svečiai

Velykų proga aplankė mū- į

IHAIRBOIR©

Raudonojo Kryžiaus
gai sutaisė ir dabojo mišių gų koloniją gerbiamieji kai- clf Vlilic 
natamaiitnifti • "Rd Shales. I______ i_____ r :xpatarnautojai: Ed. Shales, 'mynai; kun. J. Bakšys iš
Jim Markelionis, Steve ir 
Fred Maculevičiai. Pagelbė
jo mergaitės: E. Genytė, B. 
Stakniūnaitė ir A. Zylaitė. 
Gėlių atsiuntė Bialeckiai,

I bus priimami savanoriai 
I naujokai. Podraug su bal
taisiais šį kartą bus priima- 
; mi ir negrai savanoriai, ku- 
i riems bus skiriami atskiri 
patruliniai laivai. Bet jiems 
vadaus baltieji karininkai.

Tarnybon priimti negrai 
bus apmokami lygiomis su 
baltaisiais karo tarnyboje 

; esamais vyrais.
jauni tėveliai Karolis ir Ma 
bei gyvena adresu 1605 WASHINGTON. — Prezi- 
Broadway gatvė. Krikštotė- i dentas Rooseveltas paskyrė 
vais buvo Jos. Paluga ir gegužės 17 dieną “I Am an 
Mrs. Bernice Hughes, teta ' American” dienai, 
iš Chicago.

Federacijos susirinkime į-| 
steigta Raudonojo Kryžiaus 
skyrius. Įsirašė: Mai. Pau
lauskienė, E. Derkintienė, O. 
Jurgutienė, O. Musteikienė, 
O. Brencienė, A. Gužienė, 
D. Remenienė, O. Uinskie- 
nė, M. Petrauskienė. Pirm. 
išrinkta Mai. Paulauskienė 
ir E. Derkintienė, kuri yra 
išrinkta Federacijos rašti
ninke.

Sveikiname moteris. Lau
kiame, kad įsirašytų jaunų 
moterų ir merginų.
Krikštas

Sekmadienį suteiktas Ka 
kurio

Rochester, kun. Višnievskis, 
MIC., iš Buffalo ir dr. A. 
Rakauskas, MIC., iš Niaga
ra seminarijos.
Bažnyčia

Bažnyčios dekoravimas 
skubiai artinasi prie užbai
gos. Daug kam iš parapijo
nų rūpi prie t03 progos su
kelti tinkamą fondą apmo
kėti dekoravimo išlaidas. 
Margučių balius

Ateinantį sekmadienį mo
terų Šv. M. P. škapliernos 
draugija ruošia parapijos

Sveikiname jaunus - tėve 
liūs ir linkime visokios lai
mės naujam katalikui.

Motiejuska, Brazilijoj.
Palaidotas Rosedale Me

morial Park kapuose. Lai- 
Fed. nariai jau pradėjo‘ dotuvėmis rūpinasi Barto ir 

įžangos bilietus pardavinėti. Į gon
Patartina bilietus iš anksto > V6Ubv^ šventinimas

me sąrasą.

lelijas, D. B. Brazis painias,. nuaipirkti Bua dar ir do.
vanų laimėjimas. Gegužinės 
programa bus įvairi.

Šv. Rožančiaus Altoriaus dr- 
ja dailią albą. Geraširdžių 
aukos labai įvertinamos. Koresp.

J. Paplinskas, katalikiš
kos spaudos platintojas, daž 
nai gauna bereikalingai iš
barti, jei negauna laikraš
čio nusipirkti. Kai kurie ma
no, kad tyčia neparduoda.

Mūs bažnyčioj dabar ran
dasi dvi vėliavos — Šv. Tė
vo ir Am. J. Valstybių. Jų 
pašventinimas įvyks sekma
dienį, balandžio 12 dieną, 3 
valandą po pietų per nove 
nos pamaldas. Prašoma vi
sų parapijos draugijų imti 
dalyvumą iškilmių procesi
joj.

Mūs bažnyčioj taipgi yra 
ir ‘service nag’. žvaigždutės

naudai margučių balių. Ti 
kimasi, kad visa parapija j roliui Untuliui, Jr., 
parems nuoširdžiai tą pa
rengimą. Rap.

Negrai priimami 
karo laivynan

VVASHINGTON, bal. 8.— 
Laivyno departamentas pra 
neša, kad netrukus karo lai
vynan, marynų korpusan ir 
pakrančių sargybon išnaujo

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 80X8

LIETUVIAI DAKTARAI

1» A D ft R O N f>

4 0VOKATA1Mini sukaktį
Ona Žilinskaitė - Akso

maitienė šįmet mini 27 me
tų literatinio darbo sukak
tuves. Ji bendradarbiauja

Yra dvi priežastys: pirmo i lietuviškuose ir kitataučių 
ji — dažnai kai kurie laik- laikraščiuose.
raščiai neateina šeštadieny- Balandžio mėnesį minės rodo jaunuolius, kurie yra 
je. Antroji — kartais visi 40 metų visuomeninės veik-’ išvykę ar pašaukti į Dėdės 
laikraščiai jau esti išpar-' los. Būdama 10 metų jau Šamo karo tarnybą. Jau da- 

dalyvavo Chicago, Ilk, Šv. bar
Jurgio bažnytiniam chore

Vėliau keletą metų buvo

A. t A.

duoti.
Atsiminkite: pardavėjas

visada parduos ir kuo to
liausiai į namus nuneš, tik 
užsisakykite. Tai padarę 
gausite kad ir kitą dieną.

vėliavoj 
žvaigždutės.

randasi 77
V. M. K.

narė Birutės choro ir daly
vavo scenoj, vadovybėj kcm-. 
poz. Miko Petrausko. X. 1

IF"

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
Nelaimės

Kovo 24 d. viena mūs uo
lių parapijos veikėjų smar-

L&idotuvės

Kovo 28 d. vakare vienoj 
svetainėj staiga susirgo 
Charles Lucas (Tony), 42

kiai susižeidė puldama la’.p- m amžiaus. Kol nuvežė į 
tais nuo aukšto, tai Agota ligoninę, jau buvo miręs
Martinkevičienė. Ligonė ran 
dasi namuose ir palengva 
sveiksta.

Paliko dideliam nuliūdime 
jauną žmoną Marijoną, bu
vusią Berčiūnaitę ir 4 dar

Už kelių dienų po to įvy-<mažus vaikučius (2 sūnus 
ko kita nelaimė. Kita gera įr 2 dukteris), taipgi bro- 
veikėja Elzbieta Misiuvienė iius. Waiter, George, Jo- 
beskalbiant drabužius nepa- seph ir Frank {Jonai sege.

There was a young farmcr 
□amed John,

Who said to himeelf— 
”Well, I swan!

Defense Bonds get bigger 
In value I iigger

While helping our Victor y
__ *• on.

ADELE V. SNYDERIUTft
Mirė bal. 1 d., 1942 m. su

laukus 37 tu. amžiaus.
t’ž velionės sielą, buvo atlai

kytos pamaldos bal. B d., šv. 
Antano par. bažnyčioje < De
troit. Mich.). kurias atlaikė 
kleb. kun. 1. F. Boreišis. Bu
vo palaidota švento Kryžiaus 
kapinėse.

Velionė sirgo nervų liga per 
18 metų, bet protas buvo nor
malus. Ji buvo stipri ant kojų, 
todėlgi ligoninėje kasdien pri
imdavo šv. Komuniją.

Prieš susirgimų, a. a. Adelė 
pirmutinė prigulėjo prie Biet. 
Vyčių 102 kp. ir prie kitų 
draugijų, kuriose daug darba
vosi iki nemaloni ligų viskų 
sulaikė. Tiek išsirgus, ji tikrai 
išnešė kankinės kryžių.

Paliko nuliūdime tėvus. 3 
seseris ir brolj, kurie rūpino
si ja ne tik ligoje, bet ir mi
rusia. Ypaė motinėlė visa šir
dimi dukrelės skausmus už
jautė. Sena motinėlė, bet gi
liai tikinti, priklauso prie pa
maldumo dr-jų ir remia ka
talikiškų spaudų. Taipgi pasi
žymi savo aukomis parapijai.

Motina ir seserys reiškia sa
vo nuoširdžiausių ačiū visiems 
kurie budėjo prie. karsto ir 
dalyvavo laidotuvėse. Taipgi 
kleb. kun. I. F. Boreišiul už 
jo rūpestingumų ir grab. D. B. 
Braziui už Jo patarnavimų.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 SO. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare. 

Telefonas C AI -umet 6877

134 NO. LA SALLE ST. 
Room 2014 Tel. STAte 7572

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vidtia pėrš?J,akių,-.-visa»ii gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime aktnių, kurie imšaltna 
visų akių įtempimų. . .

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

OPrOM FT RISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas: CANAL M33, (?U<-ag:
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiad. ir šeštad.: 9:00 a. m. 

iki 7:30 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
juto, kaip mašina įtraukė 
ranką. Sūnus tuo tarpu bu
vo namie ir motiną nuga-

ris: Mrs. Adella Gillis, Mrs. 
Maggie Meskevich Pitts-

beno į ligoninę, ši ligonė burgh, Pa., Mrs. Mary Au- 
taipgi randasi namie. • gustaitis, Mrs. Anna Mažei-

Get ■ bumper yieM an «ur 
M.inp by inTeatin* them 
ln U. S. IMenae Banda and 
Stainps for Vict«M7, Get sas

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Reaidencijos tel.: BEVerly 8244

Ofi. T. DUNDULIS
gydytojas nt chirurgas

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

BALSUOKITE U2

X) JOHN A. SHULMISTRAS

Ren. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel GROvehOl 0611 
Office teL HEMIock 4848

DR. 1 J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis stvntams
2423 VVest Marąuette Rd.

6924 So. Western Avė.
Chicago, III.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir 

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

DR. P. ATKOciŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U
3147 S. Halsted St., Chicagi

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Rea. tel; HEMIock 3150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai Vak 7 lkl • 
Nedėiilmia pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
08. PEIER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutarti.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.

Res. telafonaa SEEiey 0434.

Tel YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURCtAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 
* * ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Avė.

Tel. CANaI 7171 
Nuo S vai ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel..................... VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
OYD1TOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK 0H1KUKUA8 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tai lUDvray 2880 Chicago, III

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.

Setrnad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DEMOKRATŲ KANDIDATAS U2

REPRESENTATIVE 

IN CONGRESS
4th CONGRESSIONAL DISTRICT

'*• d

DR. STRIKO
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir noo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office taL YARds 4787 
Namą tel. PROspect 1830

Tel CANaI 6I2t

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. * 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Td. RHPttbllc 7888

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Ree. taL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai dieną.

Primary Rinkimuose, Balandžio-April 14 d., 1942 m.
JOHN A. SHULMISTRAS yra plačiai atsižymėjęs lietinių veikime, 
sas iiž jį — tai balsas už mūsų lietuvių gerovę.

Jūsų bal

Tal YARda 6921.
Res.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiao vat: »nn 1-3; nno 6:30-8:30 
756 Wesf 35tb Street

Kas bus Ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

TaL OANal 0267
Res. tel: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telafonaa PROspect 6737 
Namq telefonas VlRginia 2421

TELEFONAI:
Ofliee — HEMIock 5524 
Emergency — call MlDway 0001 
Rea. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
FU1S1C1AN AND SURGEON

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

2408 VVest 63rd Street

Residencija: 6600 So. Artesian Avė Rez. Tel. LAFayette 0094 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 pop.e.

I iki 0 ▼ai vakara

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenae

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Jeigu Neatsiliepia —

Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 

Katidlen nuo »:V0 vai. ryto lkl u oo Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
vai. vak.; trečiadienlala uuo 0:00 1

vai ryto UG 12:00 vai platu.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avė.
OFIHO VALAKUOS:

Ofiso k Ren. Tel.: LAFayette 7026

DR. EMILY V. KRUKAS or, STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iškiriant Sekmadienius —
nuo 2 lai 4 vai. popiet lr nuo 7 lkl 

>:>• vai. vakarais. 
Sekmadieniais pagal susitarimų.

Nedėliotai! Pagal SuMUrimą 1SKAUYKUB “DRAUGI” f
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Penktadienis, bai. 10, l£H2 - DRAUGAS

KODĖL STALINAS NEPASIGAILĖJO ŠIŲ BEDALIŲ?
Šiurpus dokumentai 55 baisiausiai sužalotu 
lietuviu lavonu. Šeši studentai per keturis 
mėnesius ištisas naktis buvo kankinami.

(Pabaiga)
61. Kuras Leonas iš Al

sėdžių. Kaktą ir lūpos su
muštos iki kraujo, kaulai 
išoriai nesužaloti. Kaklo sri 
tyje sužalojimai su kraujo 
išsiliejimų. Lytiniai organai 
sumušti. Rankos surištos. 
Dešinysis petys sumuštas. 
Iš nosies išbėgęs kraujas.

62. Balys Korza iš Plate
lių. Lavodėmės išreikštos 
visame kūne. Tarpe kaktos 
kaulų yra dvi žaizdos. Kiau
šas sutriuškintas, žaizdų 
kraštai nelygūs. Žaizdos dur 
tos. Kiaušo dugno kraštas 
sumuštas. Rankos surištos.

63. BaIys Baltramiejūnas. 
Lavondėmės stipriai išreikš
tos ir visa oda maceruojasi. 
Puvimo dėmės krūtinėje ties 
širdimi. Apatinėje kūno da
lyje šauta žaizda. Veidas su 
muštas bukų įrankiu, kaire 
akis iššokusi. Kaklas ir vei
do dalis maceruota. Virš de
šinės ausies durta žaizda į

ceruotaas. Akys iššokusios 
iš orbitos. Ant dešinio anta
kio žaizda.

70. Tarvainls iš Žarėnų. 
Nugara mečių srityje sudau 
žyta. Lyties organai sumuš
ti. Rankos surištos. Ties 
krūtinkaulio vidurių kairėje 
pusėje 1 cm. aukščiau spe
nio dvi šautos žaizdos. Kul
kų išėjimo angos nugaroje. 
Virš dešinio antakio durta 
durta žaizda. Dešinėje pusė
je per ausį durta žaizda į 
smegenis. Veidas sumuštas.

Kaip iš kituose laikraš
čiuose anksčiau tilpusi ap- 
ršymų atrodo, aukščiau su
minėti lavonai yra surasti 
Rainių miške, į kurį bolše
vikai, prasidėjus karui, iš
vežė politinius kalinius iš 
Telšių kalėjimo. Miške ras
ti ir įvairūs kankinimo įran
kiai.

1941 m. m. vasario 16 d.

giau kaip 4 mėnesių kalini
mo išsigelbėti, kai prasidė
jo karas rytų Europoje. 
Trys gi: Vytautas Grybas,’ 
Vladas Čepas ir Izidorius 
Kepuraitis dar anksčiau bu
vo išvežti iš Raseinių kalė
jimo į Maskolijos katorgą.

Vienas suimtųjų, o vėliau 
išsigelbėjęs Paulius Žyvatau 
skas, iškalintas keturis mė
nesius ir vieną savaitę, pa
sakoja, kaip bolšavikai su 
juo elgėsi kalėjime. Jis buvo 
tardomas ištisas naktis. 
Sekdami nelaimingąjį vai
kiną morališkai palaužti, 
bolševikiniai čekistai jam 
neleisdavo naktimis miego
ti. Per kelias savaites jam 
buvo duodama valgyti tiktai 
vieną kartą į dieną. Kai jau 
nuolis vis dar nesutiko pasi 
rašyti išgalvotą kaltinimą, 
jog jis rengęsis nušauti gim 
nazijos mokytoją dėsčiusi 
Bolševikijos konstituciją, 
tai jis buvo pastatytas prie 
sienos. Vienas čekistas ėmė 
jį spardyti ir kumščiais dau 
žyti į veidą. Krauju apsi
pylęs, aulius Žyvataus- 
kas parkrito. Vėliau į tą 
kambarį buvo atvestas ki-

sius būtinus pataisymus. 
Visoki statybos darbai ati
dedami po karo. Karinė sta»y 
ba pirmauja ir statybos me 
džiaga skiriama išimtinai 
karo gamybai..

Uždrausta visokia 
privati statyba

VVASHINGTON, bai. 9.
— Karo gamybos boardas 
pagaliau uždraudė visokią
privačią ir viešąją visam Savo draugo ir savo tėve 
krašte statybą ir namų pers Į draugo niekuomet nelšsiža- 

Saliamonastatymus, išėmus paprastuo- dėk.

A.
NIKODEMAS GRAMONTAS

Gyveno 931 West 34th Street

Mirė Baland. 9, 1942, 2:45 vai. popiet, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Aleksandravo apsk., Rimšės pa

rap., Trekniškių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Karoliną (po tėvais Za- 

karkaitė), dukteri Helen Woidat ir Žentą Pranciškų; 4 sū
nus Petrą ir marčią Blanche, Antaną ir marčią Sophie, Joną 
ir marčią Mane ir Kazimierą, 11 anūkų, brolį ir brolienę 
Kazimierą ir Helen Gramontus ir jų šeimas ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų. O Lietuvoje paliko dukterį Karoliną Da- 
moška ir kitu giminių.

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų Dr-jos.
Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 S. Lituanica 

Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Baland. 13, iš koplyčios 8 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Žentas, Sūnai, Marčios, Anū
kai, Brolis, Brolienė ir Giminės.

20 Metu Mirties Sukaktuvės

i w
Antanina Činikienė

Jau sukako dvidešimts metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną.

Netekome savo mylimosios Balandžio 11 d., 1922 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas pamaldas sekmad., Balandžio 
12 d., 1942 m., švento Juozapo parapijos bažnyčioje (South 
Chicagoje), 8:30 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Antaninos činikienės sielą.

Nuliūdę liekame — Vyras, Duktė ir Sūnai.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

OPERATERKOS — prie "single 
needle” mašinų siūti moterų skalbia
mas dreses. Atsišaukite ant 4-to 
aukšto.

MODEL C.ARMF.NT CO.
231 So. Green St-eet

tas gimnazistas — Petras 
Lietuvos Nepriklausomybės Salda, jrgi kravinai 3udau. 
sukaktuvių proga, Raseinių žytas Q jo pamėiy„avęs vei 

smegenis, 3,2 cm. Pakauš- I gimanzijos mokiniai, lygiai das buvo smarkiai sutinęs 
kaulyje virš viršugalvio dur
ta žaizda į smegenis.

65. Simutis iš Kretingos.
Lavondėmės reiškiasi ant 
pilvo. Lytiniai organai su
mušti. Ant krūtinės ir kak
lo sumušimai su kraujo išsi
liejimu. Nugaroje ir kairės 
pusės nugarkauly šauta žai
zda (iš užpakalio) kulkos 
išėjimas priešaky per krūtin 
kaulį, 4 cm. prie krūtinės 
prenelio.

66. Jakštas iš Tverų. Iš 
kairės pusės krūtiinė per
šauta. Kulkos išėjimas že
miau meties. Kulka išėjusi 
per krūtinę, žaizda 15 cm. 
diametro. Veidas sumuštas.
Ant nosies ir veido kraujas.
Rankos surištos užpaakaly.

69. Juozas Belmavičius iš 
Telšių. Viso kūno oda mace-

Laidotuvių
1138—39.

Direktorius Mažeika-Ivanauskas, Tel. Yards

kaip ir visa Raseinių visuo-| Matomai Balda buv0 jau A
monS nooralion ir viaa lio. ... •menė, pagaliau, ir visa lie
tuvių tauta, surengė, kaip 
pajėgdami šių brangių su
kaktuvių paminėjimą. Tuo
jau po to čeką pradėjo bai
siausiai siausti, ypatingu 
įniršimu puldama suminėti 
Raseinių gimnazijos moki
nius. Jų buvo suimta kelios 
dešimtys. Po ilgų taardymų 
kai kurie gimnazistai buvo 
paleisti, tačiau esama ži
nių, kad jaunuoliai prie
varta buvo užverbuoti į šly
kštų Čekos agentų darbą.

šeši gimnazistai betgi pa
siliko kalėjime, būtent, 
Aleksandras Glaudys, Vy
tautas Grybas, Vladas Če
pas, Paulius žyvatauskas, 
Petras Slada ir Izidorius 
Kepuraitis. Tiktai trims šių

tiek čekistų prikankintas, 
jog jis čia pat patvirtino, 
kad Žyvatauskas tikrai ture 
jęs revolverį iir bolševikinį 
gimnazijos mokytoją tikrai 
norėjęs nušauti.

Po to visi trys gimnazis
tai turėjo būti netrukus tei 
siami. Tiktai kilus karui, 
jie išsigelbėjo ir išvengė ka
torgos bolševikijoje, kur iš 
siųsti kiti trys Raseinių 
gimnazijos mokiniai.

- For Victory...
Buy
U. S. DEFENSE
BONDS 
STAMPS

ruota. Veidas taip pat ma-1 jaunuolių pavyko po dau- SKAITYKITE “DRAUGĄ’

MARIJONA DUMIKAS

(po tėvais Bagdonaitė)
Gvveno 2837 S. Emerald Ave.
Mirė bai. 8 <1., 1942 m., 7:20 

vai. ryto, sulaukus 50 m. amž.
Gimus Lietuvoj. Kilo 16 Ša

kių apskr. Sudergų par., Gonai
čių k. Ame-ikoj išgyveno 2 8 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Pranciškų: dukterj Ona: 3 
pusseseres — Mari ionų Padai 
sklenę, Mari'onų Maslauskienė 
ir Teresevičienę, švogerį Jurgį 
ir švogerkų Onų Dumikus, švo- 
gerkų Marijona šeškevičienę ir 
jų šeimas, švogerkų Marijonų 
Grybienę ir daug kitų giminių 
Amerikoje: o Lietuvoje patilto 
seserį Kunigundų Baltrusevičie- 
nę ir jos šeimų ir kitas gimines.

Velionė priklausė nrie Mari
jonų Bendradarbių 10-to skyn 
ir prie šv. Kazimiero Vienuoly
no Rėmėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj. 3307 So. Lt- 
tuanica Ave. Laidotuvės jvvks 
fieštad., bai. 11 d. Iš koplvčlos 
8:30 vai. ryto bus atlydėta ) 
šv. Jurgio par. bažnyčių kurio) 
įvvks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o po tam bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame virus 
gimines, draugus ir pažįstnmu? 
dalvvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė Pus
seserės. švogeris, švogerka ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant 
M. Phillips, tei. YARds 4908.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

GARY, INDLANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

DOMININKAS KADŽIUS 

(RADAVICII S)

Mirė bai. S d.. 1942 m., 9:30 
vai. ryto, šulaukęs Gi m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Pavandinio 
parap. Amerikoje išgyveno a- 
pie 30 metus.

Paiko dideliame nuliūdime: 
dukterį Anelijų; buvusia mo
terį Barborų. ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie šv. 
Jono draugijos, West Pullma- 
ne.

Kūnas pašarvotas namuose: 
12324 So. Garpenter St. Lai
dotuvės įvyks šeštad., bai. 1 1 
d Iš namu 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Petro Ir Po
vilo par. bažnvčin, kurioje i- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuofiirdžai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė Ir Gimietės. 
Laidottųvių direktorius: T Leo
nardas Bukauskas. , tel. Pull
man 9661.

REIKALINGI DARBININKAI 

HELP VVANTED — VYRAI

TOOL MAKERS-
Tik A-l vyrai lai atdšnukta 

48 valandas į .savaitę — 6 dienos.
Nuo 4 vai. popiet iki 12 vidurnaktį 
ir nuo 12 vai. vidurnaktį iki 8 vai. 
ryto shiftai. Laikas ir pusė moka
ma už suvirš 40 valandų. Gera už
mokestis ir geros darbo sųlygos. .De
fense darbai. Neatsišaukite, jei da
bar dirbate prie Defense darbų.

Signode Steel Strapping
2600 N. WESTERN AVE.

TOOL * DIE MAKERS
Taipogi patyrę SHEET METAL dar
bininkai. Reikalingi tuojaus. Kreip
kitės j:

PROTECTO-SEAL CO.
1924 So. VVestern Avenue

POITNTAIN MERG’NIOS — su ar 
be patyri'"o: nuolatiniai, pilno laiko, 
gera pradinė užmokestis, pro°--, isi- 
dirbti oukštvn. — M R. 8TEPHAN, 

I.IGGETT DRUG STORES 
150 No. State St. (.nrie Rando'mli.) 
Nuo 9 iki 11-tos valandos rytais.

VEITERKOS
Labai geri darbai — turi būti pa
tyrusios.

ISBELL’S RESTAURANT 
840 No. Rusli Street

T’ A T A R N A V IMAT

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius niūkius. Talsvmas 
naminiu niūkiu, tai mūsų sneeiaiv- 
bė. Rašvkite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo surašo.

Prisiųskite piūklus paštu “parcel 
post."

28 NO. LOOMTS STREET 
TEI,.: MON noe 1397

VYRAI NAMV DARBAMS
Atsikreipkite į "timekeepers" ofi-
' EDGEW ATER BEACH HOTEL i Persiduoda rugiai nes „avininkas su

leidžia miestą. Kreinkitės sekančiu 
adresu:

“ 2901 SO. IiEMTnr STPFET

PARSIDUODA GERAS TAVERNAS 
Biznis išdirbtas per d-uieeli metu.

5349 Slieridan Road

TOOL * DIE MAKERS 
Patyrę, dirbti naktims. Atsikreipkite:

E. A. H ILL CO. INC.
430 West Erle Street

HELI’ AVANTED — MOTERYS

10 OPERATERKV TUOJAUS 
Prie “single needle” mašinų. Turi 
būti patyrusios. Geriausia užmokestis 
ir geros darbo sųlygos. Atsikreipkite 
prie M'«r Tlurfee, ant 3-čilo aukšto 
iš prii šakio.

1725 \V. NORTH AVENI’E

het v* iv \\Trn
ADVERTTCEMFNT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488-9489

TŠRENDUO JAMAS ŠTORAS ir 5 
kambariu gyvenimui namas. Tinka
mas vi-okiam bizn'ui. geroj vietl.l. 
Apylinkėje gyvena daug lietuvių, bet 
yra mažai lietuvių biznio s'etu. Ren- 
da labai prieinama. Atsišaukite te
lefonu: BEVERLEY 4335.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 

ŽENKI.AI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma viri 50 m. tos pačio* 
Šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS 

A t No Additional Cost.

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

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Utuunber of Oonaneroa.

MODERNI HvIdinS PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 Sonth Troy St. 

Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 9 iki6 vai.

£

Laidotuvėmis 
toria Stankus.

rūpinasi Vik-

SKELBKITES “DRAUGE’

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

; Našlaičio ašaros veltui 
' nekrinta.

PAIEŠKO NAMV DARBO
Paieškau darbo prie namų. Chica
goje. ant ūkio. ar kitame mieste. E- 
su 4 6 m. amž.. našlė, ir turiu mer
gaite 7 m. amž. Apsigyvenant prie 
darbo, reikalinga ir vieta mano 
mergaitei. MalAnėkite ats*kreinti se
kančiai:— Mrs. Alice Petrauskas, 
3409 So. Lowe Ave., Chicago, Ul.

Niekuomet negali pats bū
ti laimingas, jei nebandysl 
daryti kitus laimingais.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
biMg Direktorius

AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

<•98-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
<447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:09 rai. antradienio Ir šeštadienio rytais 
U Stoties WHIP (1620). su P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
SAKIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J ZOLP

1646 Weet 4flth Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWTC7, IR SUN AI
2314 West 2Srd Plaee 

Tel. CANai 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

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

J LIUT.Fvirius
4348 Sonth California Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlea Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

0812 South VVestern Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
3319 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenne 

Tel. PULIman 9661
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Liet. komunistų redaktoriai donosčikų rolėje
Chicagos lietuvių komunistų šlamšto “Vilnies” (kurį 

redaguoja pirmojo pasaulinio karo slakeris-slapukas, 
bijąs vadintis savo tikra pavarde — Prūseika) anglų 
kalba leidžiamas priedas “Vilnis, American Lithuanian 
Weekly” jau ne tik šmeižtų ir melų šlykštus įrankis, 
bet ir skundėjas valdžiai visų gerų lietuvių.

Tik viename numery (15-tame) tasai srutų lapelis 
tiek melų ir šmeižtų pripasakoja, kad net pačiam bent 
kiek padoresniam komunistui (jei tokių pas juos dar 
yra) turėtų pasidaryti koktu.

Vienoje vietoje rašo, kad kažkokių pro-fašistų lie
tuvių grupė “are arduosly putting into operation the 
strategy of Berlin in The United States, competent 
sources report.” Čia nesumini kokia ta grupė ir kokie 
tie kompetentiški šaltiniai. Aišku, kad tas melas su
fabrikuotas Vilnies pastogėj ir apie tuos melus suži
noma — iš Vilnies pastogės.

Dar kvailesnį ir šlykštesnį melą randame to šlamš
telio antrame puslapy, kur rašoma, kad federalinio biu
ro suimtasai bundistas Wilkuneit esąs Vokietijos lie
tuvis ir esą galimumų, kad jis turėjęs ryšių su “certain 
Lithuanian groups in this city”. Kokios tos grupės — 
nepasako. Ši žinia irgi yra Vilnies melų fabriko pro
duktas. Tame pačiame puslapyje dar įdėtas ir kitas 
lietuvių šmeižtas, kuris pavadintas “Legion head warn- 
ing applicable to Lith pro-nazis”. Šį šmeižtą taiko, bet 
nepajėgia pritaikinti prie “Naujienų”.

Tasai srutų lapelis pereina visas padorumo ribas, 
peržengia visokią žurnalistinę etiką, kai jis atsistoja 
skundiko — donosčiko rolėje. Jisai skundžia teisingu
mo departamentui du lietuvių dienraščius — “Naujie
nas” ir “Draugą”. Tik pasiskaitykite to šlamšto “edi- 
torialo” užbaigą:

“And an investigation of the nevvspapers mentioned, 
the persons behind them, would in our opinion prove 
fruitful to the Department of Justice in its attemt to 
stamp out the enemies of America”.

Tame pačiame puslapyje, bet jau kitame rašiny tą 
pačią skundą — “donosą” pakartoja kitais žodžiais:

“The Department of Justice however, štili has a big 
job on its hands. And that job is to clamp down on 
Lith nazis and their cohorts, also to clean up on Nazi- 
Lithuanian propaganda organs”....

Yra žinių, kad šis srutų lapelis “Vilnis, American 
Lithuanian Weekly” yra siuntinėjamas ir Teisingumo 
Departamentui ir kitiems valdžios organams. Iš to rei
kia numanyti, kad to šlamšto redaktoriai ir kitokiais 
būdais skundžia valdžiai “Draugą” ir visus kitus neko
munistiškus lietuvių laikraščius.

Labai gerai ponas slakeri Prūseika-Vabale ir jo ko
lega Andruli Andrulevičiau! Mes jums nepavydime ne
garbingos donosčikų rolės. Bet tuo pačiu kartu mes 
pasisakome, kad jūsų skundai gali sugrįžti į tą pasto
gę, iš kurios jie išeina. Dienraščio “Draugo” redakci
jos personalas ir nė vienas iš jo bendradarbių Teisin
gumo Departamento investigacijos niekuomet nebijo
jo, nebijo ir nebijos. Teisingumo departamentas yra 
garbinga įstaiga. Ji rūpinasi teisingumu. Į melus ir 
šmeižtus ji nekreipia dėmesio. Nekreips dėmesio ir į 
lietuviškųjų donosčikų biaurius melus.

Dėl ko lietuviai komunistai taip desperatiškai šėlsta, 
meluoja, šmeižia ir skundžia?

Pirmoje vietoje dėl to, kad jie tuo nori savo pro- 
naciškumą ir priešvalstybiškumą laikinai paslėpti.

Reikia žinoti, kad vienintėlė lietuvių organizuota 
grupė su aiškiai pro-nacišku rekordu yra lietuviai ko
munistai iš “Vilnies” ir “Laisvės” pastogės. Taip pat 
reikia žinoti, kad vieninteliai lietuvių laikraščiai su 
pro-nacišku rekordu yra “Vilnis”, “Laisvė”, “Tiesa” ir 
“Šviesa”. Juk visai dar neseniai ir lietuvių komunistų 
organizacijos ir jų laikraščiai gatavi buvo ant kelių

klauptis prieš Hitlerį ir labai nervinosi, kai preziden
tas Rooseveltas įrodinėdavo reikalą mobilizuoti jėgas 
karui prieš Hitlerį, kuris trempia mažųjų tautų ne
priklausomybę, demokratiją ir grąso net Jungtinėms 
Valstybėms. Komunistai Prezidentą imperialistu ir mį- 
litaristu pravardžiuodavo.

Lietuvių komunistų šlamštų redaktoriai desperatiš
kai šmeižia ir skundžia valdžiai “Draugą” ir kitus ne
komunistiškus lietuvių laikraščius dar ir dėlto, kad 
tie laikraščiai ir jų redaktoriai griežčiausiu būdu stovi 
prieš nacizmo ir komunizmo viešpatavimą Lietuvoje, 
trokšdami, kad Lietuva vėl būtų atstatyta laisva, de
mokratiška ir nepriklausoma valstybe. Mat, tie visi, 
kurie aiškiai stovi už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, kurie tam šventam tikslui dirba ir aukoja, ardo 
lietuvių komunistų iš “Vilnies” ir “Laisvės” pastogės 
planus amžiams pražudyti Lietuvą, prijungiant ją ar
ba prie vienos arba prie kitos didelės valstybės.

Ir kadangi milžiniška Amerikos lietuvių dauguma 
yra tokio pat nusistatymo, kaip dienraščio “Draugo” 
ir kitų lietuvių nekomunistų laikraščių vadovybės, dėl 
to komunistų laikraščių redaktoriai ir skundžia tos vi
suomenės vadus, kad policinėmis priemonėmis sulai
kyti tą didįjį sąjūdį dėl atstatymo nepriklausomos Lie
tuvos valstybės. Bet, ponai komunistai, žinokite, kad 
čia ne naciškoji Vokietija, ne komunistiškoji Rusija 
ir ne fašistiškoji Italija — čia yra demokratiškosios 
Jungtinės Amerikos Valstybės, kurių garbingoji vy
riausybė šimtu nuošimčių remia lietuvių tautos sąjūdį 
išlaisvinti Lietuvą iš nacių kruvinų nagų ir atsisako 
ją jungti prie kitos bet kurios valstybės.

Ponai komunistai, vaidinate judošišką rolę ir žinoki
te, kad tos savo baisiai negarbingos rolės aktų nepa
slėpsite.

Daugiau lapeliu ir grąsinimų
Pasirodo, kad ir Kl. Jurgelionis, buvusis “Tėvynės” 

redaktorius, išleido “laikraštį” tokiu pat tikslu, kaip 
ir D. Klinga Brooklyne. Tame lapelyje Kl. Jurgelionis 
irgi atakuoja SLA valdybą. Be to, pranešama, kad Jur
gelionis traukiąs teisman Bagočių, Viniką, Gugį, Moc
kų, Mikužiūtę ir Cibulcką (SLA valdybą). Jo manymu, 
teisme Susivienymui būsią galima iš virš suminėtųjų 
asmenų išgauti net $64,000.

Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad SLA pirmi
ninkas Bagočius pagrąsino teismu kai kuriuos lietu
vių laikraščius.

Tie visi “nelegalūs kūdikiai” — Klingų ir Jurgelio
niu lapeliai, grąsinimai teismais, tie visi ermyderai ir 
vieni kitų šmeižtai išimtinai dėl vietų SLA valdyboj, 
dėl “pupų bliudelio” niekam neduoda naudos ir nene
ša garbės lietuvių visuomenei. Lietuvių organizacija 
tikrai skaudžiai nuo tų ermyderių nukenčia.

Liaukitės, vyrai!

Gengsteriška taktika
Sąryšy su komunistų laikraščių skleidžiamais šmeiž

tais, “Naujienos” tarp kitko rašo:
“Komunistai vartoja gengsterių taktiką, iš pasalų 

puldami laikraščius ir asmenis, kuriems jie nori pa
kenkti morališkai ir materiališkai. Jeigu komunis
tai turėtų galią, tai jie vartotų prieš savo oponentus 
brauningą ir peilį. Bet Amerikoje jie dar prisibijo 
policijos, todėl jie čia kovoja neva idėjinėmis prie
monėmis, kurios komunistų “dorovės” kodekse reiš
kia melą, šmeižtą, oponento minčių iškraipymą ir 
žmonių reputacijos purvinimą.

“Kaipo įrankį šitam moraliniam gengsterizmui jie 
pasirinko aukščiau paminėtąjį hektografuotą šlamš
telį “The Hour”, kuris jau apsiskandalino, apšmeiž- 
damas kelis new-yorkiečius, jų tarpe buv. Rusijos 
Steigiamojo Seimo pirmininką Viktorą Cernovą.

“Kada nors ta besąžiniškų šmeižikų gauja prilips 
liepto galą.”

Nėra vilties, kad kuomet nors tie savo rūšies geng
steriai komunistai pakeis savo veikimo taktiką. Nei 
bent tada, kada — “prilips liepto galą”.

“Sandara” rašo:
“Daugelį Amerikos lietuvių nustebino ir net išgąs

dino anglų vice-premiero Sir Stafford Cripps straips
niai, kuriuose jis paremia Sov. Rusijos pretenzijas 
prie Baltijos kraštų, pusės Lenkijos ir kitų terito
rijų. Atsikreipus tuo klausimu į Valstijos Departa
mentą, Washingtone, patirta štai kas:

“Pasirodžius spaudoj tiems straipsniams, Suvie
nytų Valstijų vyriausybė užklausė anglų valdžios, 
ar pastaroji ištikro paremia Crippso nusistatymą. Iš 
Londono buvo gautas atsakymas, kuriame pabrėžia
ma, jog Crippso nuomonė yra tik jo asmeniška, bet 
ne Anglijos.

“Tuom pat sykiu, valstijos sekretoriaus padėjėjas 
Sumner Welles pabrėžė, jog Amerika tvirtai laikosi 
Atlantiko čarterio, kuriame pažadėta laisvė ir de-
mokratija visoms tautoms.”

Gana kalbėti, laikas veik
ti.... Bostono kardinolas O’- 
Connell pareiškė, kad gana 
amerikonams kalbėti, dabar 
laikas stoti prie veikimo, 
kuomet šalis atsidūrė karo 
sūkuryje.

Vokiečiai gavo į kailį...........

Anglai pirmąją savo užpuo
limo dieną Prancūzijoje pa
ėmė nuo vokiečių 3 miestus, 
kelis sodžius ir 6,000 vokie
čių į nelaisvę. Linija tarp 
Arras ir Leus taip pat su
triuškinta.

O kaip su Lietuva?... Kon
gresmanas McCormick iš Il
linois įteikė kongresui re
zoliuciją, kuria siūlo reika
lauti savivaldą Lenkijai ir 
Airijai. O kaip su Lietuva, 
McCormicke ?

•
Latviai džiaugiasi karu.... 

Chicagoje įvyko latvių su
sirinkimas, kuriame išreikš
ta pasitenkinimo ir džiaugs
mo, kad Jungtinės Valstybės 
įstojo į karą prieš Vokie
tiją. Latviai yra dideli vo
kiečių priešai.

Apysakų skaitymas ir 
jaunimas.... “Jaunieji ir jau
nosios, su apysakomis ap
sieikite kaip su grybais: re
tai ir mažai jų vartokite ir 
tai tik pačių geriausi^”...

Ispanija neutrali... Oficia
liai paskelbta, kad Ispanija 
ir tolesniai paliksianti neu
tralia valstybe.

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 10 d.)

glostomi per motiniška ranPo svietą pasidairius
Šiandie pirmiausiai dedu 

ant savo vožnaus delno edi- 
torialą moterims. Moterėlės- 
lelijėlės, noriu jums pasaky
ti tokias tokeles. Jei jūsų 
namuose esti su vyru viso
kie ergeliai, o daugely vietų 
pasitaiko, kad net dišės ir 
kočėlas neturi pakajaus, tai 
dėl to kaltos esate jūs pa
čios. Sakysit, ką tas senis 
profesorius žino apie ženo- 
čių gyvenimą. Pasisakau, 
kad aš apie tai ir nešnekėsu 
iš savo delno, o tiktai ant 
jo padėsiu šneką ženklyvo 
redaktoriaus vienos mūs ga 
zietų. O, žinote, jei redak
torius ką pasako, tai nei 
pridėsi, nei atimsi. Juk tam 
jis ir redaktorius ir tam jo 
vardas garsinamas gazietoj. 
Taigi, va, ką šneka tasai 
ženklyvas redaktorius:

“Nekurios moterėlės ru- 
goja buk kada jų vyrai atsi
traukia nuo altoriaus tai at 
šala kaip šmotas ledo.

“Jos (moterys) nedasi- 
pranta kad suaugės vyras 
tai kaip tikras beibokas, sto
vėdamas ant laipsnio gar
bės, trokšta kad ji pačiule 
paglostytu, (ne kočėlu per 
galva) bet meilės žodeleu: 
kokiu jis yra geru ir meiliu 
ir kaip jo prisiegele kas va 
kara atsiklaupia ir dėkavo 
ja Dievui kad Jis jai davė 
tokį gera vyra ir jog ji my
li kožna diena daugiau i: 
daugiau. — Visi vyrai ge 
džia tų “motinišku paglost- 
nimu” nes nuo mažens buve

“Juk nesiranda ant svieto 
vyro, kuris nemiaukti kaip 
katinėlis iš užganadinimo 
kada ji ranka glosto, jeigu 
jam jo pačiule panašei aary 
tu. Būtų užganadintas visa
me jeigu aplaikytų nors 
truputį meiles nuo savo pa
čiutes kokios ji teipgi trokš 
ta nuo vyro”.

Dabar, kaip matom iš ga- 
z’etų. labai dažnai dingsta 
jūrose laivai kur jie dings
ta, niekas nežino.

Aną dien dingo taip pat 
vienas paspžerinis laivas. 
Didelė audra jį užmetė ant 
seklumos netoli vienos neži
nomos salos. Visi pasažierai 
laiveliais priplaukė salą ir 
ilgai vaikščiojo ieškodami 
gyventojų. Bet niekur nieko. 
Staiga, einat jie pamatė ant 
medžio šakos pakartą žmo
gų-

— Good! — sušuko vie
nas keleivių. — Mes pate
kom į civilizuotą salą.

Jono Kaklaičio taverne 
susitiko du seni bičiuliai. 
Po vieno, kito fundo, vienas, 
matydamas, kad jo bičiulis 
“gali pakelti”, sako:

— Lisen, pasakyk man, 
kiek tu gali išgerti?

— Žiūrint, kokioj kompa
nijoj būnu, — atsakė jam 
bičiulis. — Jei būnu tokioj 
kompanijoj, kur nereikia 
mokėti už gėrimą, tai galiu 
labai daug išgerti.

Pavasarinis suokalbis kieme

j
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MORALINES GANGRENOS POŽYMIAI VOKIETIJOJE
-Kaip Hitleris pataria auklėti mergaitės. - 

Gestapo vadas skatina ir nevedusias būti moti
nomis. - Ar atpalaiduotas aistros gali išgelbėti

Vieton krikščioniškosios —
nacių dorovė įlerio raštas, guriame

Ką mokytojas bendrais šneka:
— B ogiausia d.iykas ka-

vokiečių tautą! - Heso laiškas Vokietėms. - 
"Amozonių naktis” - Šiurpus mergaitės laiškas 
iš stovyklos.

jos (Gestapo) vado Himle- 'vaikams, kur.e gimę ne moKaip Romos laikais

— Kaikuriose vokiečių 
okupuotose dalyse, kur ku-Į
nigai išvežti, uždaryti j ka- z°džiais pasakė, tą jo moki .
Įėjimus, popiež.us leido pa-l“« ~ “»<=ia. aiškiau išdės- ™ Į» re kanų mirtis, bet ro.nugraf.ja ir audimas

sauliečiams laikyti slapta la* NS MonatsLef.e (Na- s'° a S aumų 
cionalsocialistų 
žurnalas) 1937 m. lapkr. 
dieną rašė:

jisai terystėje.
Šeimos varžtai baisiai at

palaiduojami.

savo namuose svenciausį ir 
taip pat pasauliečiams davė 
teisę komuniją nunešti li
goninis, — šitokį pranešimą 
skaitome “The Register” 
Nr.

Apie Rusiją mes jau se 
niai žinome, kiek ten tikin
tieji turi pakelti baisių per
sekiojimų, bet dabar mato
me, kad ir Vokietijoje, bent 
kaikuriose dalyse grįžta 
pirmųjų amžių persekioji
mai. Kas baisiausia — 
drauge su religijos slopini
mu, prasideda dorovinė gan
grena iš vidaus.
Erzacų ir dorovinio 
palaidumo keliu

Dideli Hitlerio kariškieji 
planai pareikalavo didelių 
išteklių medžiaginių, ir di
delių išteklių žmonėmis. V.e 
ton trūkstamų medžiagų 
vokiečiai gaminasi erzacus” 
— visokius prakaita'u3, bet 
sunkesnis uždavinys kaip 
nepristigti mėsos armotoms, 
kaip užtąkti žmonių? Ir no

sį sumanumą iš-rėdamas

Nepaisant I Bet tai dar ne v skai. 
mėnesinis bu.žuažiŠKų įstatymų i pa- J Ir tos paskaitos neatnešė 

pročių, kurie norm iose sąly- įauktų rezultatų. Tada “iš 
gose, tu būt yn re kaang., aukštybių” atėjo nurody- 
dabar darosi k ln.u dalyku, mai į magazius dėti daugiau 
jei gero kraujo vokieč.ų mo paveikslų bei seksualinių is- 
terys ar net mergaites net torijų, teatruose ir Girnose 

mas amžinai išlaikyti tau- nebūdan;o3 moterystėje daaugiau erotinių scenų ir 
tos gyvenimą. Tas reiškią... tampa motinomis vaikų, ku- nudizmų. Tuo norėti palenk 
aad mes norime turėti kaip tėvai — kneiv.ai eina į ti vokiečius, ked jie duoda- 
didesnį skaičių vokiškų šei- frontą nežįncdami ar grįš, mi laisvę a.stroms padid r. 
■nų, kurios būtų sveikos ir „ mir8>. tų prieauglį.
vertingos Klsės. T.k B to ...... . _ sveikas ero iimas yra

išganymas vokieč.ų tautai, 
— buvo paskelbtas šūkis.

Ir propogandcs ministe- 
ris Goebbe.sas ne kartą 
skelbė, kad vokietės moters

— Negali būti kitos doro 
vės, kaip mūsų nueis, a ty

pozvi gio mes vertiname Svetimoterystė nebus 
žmones ir jų veiksmus. Ką baudžiama - Rozenbergas
kalbėti apie krikščionišką 
dorovę?... Dorovė, pagrįsta 
mt tautos (rasės) gyveni-
no yra aukštesnė už žydų Į didžiausis uždavinys yra
r krikščionių re igijas”.

Gestapo vado
žodis vokietėms

‘‘kaip ga’ima daugiau vaikų 
duoti pasauliui”. Tačiau aiš 
kiaušiai ir atviriausiai viską 
išdėstė nac ų pasaulėžval
gos skelbėjas Dr. A'fredaas 
Rozenbergas:
— Būsimasls reichas nieka-

Katalikų ir protestantų 
dvasininkų bei šiaip žymiu 
Žmonių protestams nepri
duota reikšmės.
Heso baisas

Vokiečių vyriausybė ga- 
įa gausiomis pinig.nėmis 
dovanomis skat no naujagi
mių prieauglį. Iš karto buvo 
atsiekta ge.esnių rezultatų, dl "epr.ims pilnu bendruo- 
jet greit vėl prasimušė menė3 nariu bevaikės mo-
imonių palinkimas naudotis 1 ter3’ ar J* bu3 vedu3i- ar 
no.erystės malonumais, bet ne' TaS' PlU svet moterys- 
.eiti moterystės pareigų.|tS iš vyro pusės, jei tik su 
Naujieji Vokiet jos vadai tą :tu0 nebus 3u:ištą kokio kito

at- matydami ėmė skat nti mo- i nusikalt mo, nebu3 baudžiaspręsti, Hitleris bando
palaiduoti žmones nuo do- teris būti motinomis ir be 
rovės dėsnių, skatinant juos moterystės. Jau 1939 m. Aukšti vokiečių valstybės 
kone prie gyvuliško veislu- lapkr. mėnesyje buvo išleis- vyrai net pasiūlė savo var
mo. Apie tą daug medžią- tas nacių slaptosios poiici- dus kūmuosna tų moterų 
gos duoda knyga: “The per ,
secution of the Catholic 
Church in the Third Reich” , 
o taip pat ir “Newstab” pa-

ma

Tas p-ts Hesas, ką atliko 
paslaptingą kelionę į Angli
ją, dar 1939 metų Kūčiose 
paskelbė savo garsųjį laišką 
‘nevedusiai motinai”, ku
riame su p.ielankumu apie 
tokias atsiliepia ir sako:

— Aš, Rudolfas Hesas, 
prižadu būti kūmu visų to
kių karo vaikų ir tokios ne- 
vedusios karo moterys gaus 
reguliarias pensijas, jei vai- j 
ko tėvas mirs už tėvynę”.

Bet matyt pats Hesas pa
rašė tuos žodžius privers- 
;as, jsm pačiam sunku buvo 
bepakeiti susidariusi atmos-

DR. A. RUTKAUSKAS ŠMEIŽIA LIET. PILIEČIUS
Balandžio 7 d. “Vilnies” Kiek galint daugiau pa-1 armija. Tikras bolševikiško 

skelbtas straipsnis “How numeryje dr. A. Rutkaus kenkti besiorganizuojančiai; “antimilitarinio” deimančiu- 
Hitler makes Harlots of | kas vienu adresu, ant visų Lietuvos Piliečių Sąjungai. į kas. Patys, kaip k’škiai pa?
German Girls”.
Kariškas įsakymas 
vyrams...

Nacių magazinas

j Lietuvos piliečių narių už- šmeižimu ir melagingais su-jprukę nuo kareiviavimo Ru 
i pila kibirą pamazgų. Jo gretinimais bei insinuacija- sijoj, slapstęsi nco kare’ 

^ straipsnio motyvai: Lietu- mis nori Amerikos lietuvius

fera ir jis vienas iš pirmųjų 
pabėgo lėktuvu į Angliją. 
Vokietijoje nuotaika pasili
ko tą pati. Plačiai po visus 
kraštus nuskambėjo žinią 
apie “Amazcn.ų naktį” — 
uu^ganų vnd nimus Miun
chene. Pats Hitleris apie tai 
pras.taręs:

— Kas pirma buvo slepia 
ma ir tik nedaugel.ui rodo- 
doma už aukštų s.enų, da
bar įeina į mūsų vi3ų gyve 
nimą...”
e,aiš..as iš merga.č ų 
stovyklos

Toj prup_ga..doj vai3.ai 
greit ėmė roaytis gyvename. 
•‘D.ge.t ana Rjv.evv ’ š. m. 
Nr. 2 c.tuoja tokį vok.etai- 
tės laišką, rašytą tėvams iš 
me. ga č ų st vyk os:

— Čia yra 45 mergaitės, 
kurios palikusios namus at
vyko į stovyklą. Trisde
šimts penkios iš jų laukia 
.ūdikio. Jūs nustebsite suži
noję, kad ir aš esu tarp to
kių...”

Aiš.ku, to negalima tvir
tinti apie visas mergaičių 
stovyklas Vokietijoje. Su
minėtas atsitikimas gal tik 
reta išimtį bet k:d Vokieti
jos jaunimas smarkiai de
moralizuodamas, tai faktas, 
iš dalies einama prie promi- 
skuiteto — betvarkio tar
pusavio maišymosi nebesi
laikant šeimos ryšių.
Liūdni rezultatai

Tačiau gal niekas taip kie 
tai neatsikeršija tautai, 
uaip do ovinis palaidumas. 
Nieko nėra lengvesnio, kaip 
žmones sukurstyti naudotis 
seksualiniais malonumais, 
bet kartą pasukę malonumų 
keliu jie ir nusistato naudo
tis tik malonumais, vengiant 
šeimos ir vaikų ugdymo pa 
reigų, o tas jau yra tautos 
saužudybė. Jau ir dabar vo
kiečių mokslininkai perspė
ja. (Žiūr. “Dig. and Rev.” 
Nr. 2, p. 13), kad beskel
biant šias laisvo gyvenimo 
taisykles negimusiųjų žudy
mas tris kartzs padidėjo 
Taip pat padvigubėjo rairtin 
gurno procentas tarp nauja
gimių ir jų nevedusių moti 
nų.

DIDVYRIO GYVENIMAS 

MacArthuro biografija
ir adjutantas 24th Wiscon 
sin Volunteer Infantry.

Generolas Douglas Mac
Arthur gimė Arkansas Ar 
mijos stovykloj. 1899 m. jis 
stojo į West Point — ir ka
da baigė tą karo mokyklą 
buvo pirmas klasėje su aukš 

j čiausiu rekordu į 25 metus 
Jis prisidėjo prie Arm'jca 
inžinierių skyriaus.

1905 m. buvo tėvo pagel- 
bįninkas, kada su mititarins 
misija lankė Japoniją. Jis 
matė rųsų-japonų kąrą. 1914 
m. kariavo Meksikos Kars 
Verzcruze. Pasauliniame Ka 
re, MacArthur puikiai atsi
žymėjo, pirmiau kaip br ga- 
dos vadas ir vėliau kaip di 
vizijinis vadas garsios Rain- 
bow Division, kurios nariai 
paėjo iš kįeavienos šios ša 
lies valstijos.

MacArthuro kovojimo re
kordas Pasauliniame Kąre 
buvo puikus. Kelis sykiu, 
buvo sužeistas. Jis gavo Į3 
dekoracijų už narsumą, sep
tynis sykius buvo cituoja
mas dėl neišpasakytos drą
sos, ir 24 svetimos valdžios 
medaliu apdovanojo.

Po dviejų metų kaip jau
niausias užveizdėtojas viso
je West Point istorijoj, Mac 
Arthur grįžo į Filipinus. 
1928 m. buvo vadas Ameri
kos Olimpinio būrio. Jis vėl 
grįžo į Filipinus kaip vadas 
Filipinų Departamento, bet 
grįžo į Suv. Valstybes kur 
prezidentas Hooveris jį pa
kėlė į Štabo Šefą. Buvo tik 
50 m. amžiaus. FLIS.

Drąsus narsuolis genero 
las Doug'as MacArthur, iš 
skrido iš Filipinų Salų su 
žmona, vaikučiu ir savo šia 
bo nar ais, ir dabar randa 
si Australijoj kaipo vyriau 
sias karo vadas visų Suv 
Tautų jėgų, žemėje, ore ir 
jūroj, visos Australijos ii 
viso pietvakarų Pacifiko j 
rytus nuo Singaporo.

Ir tokiu būdu, “Amerikos 
pirmas s kareivis”, kuris 
patapo viltis ir ir inspiraci
ja milijonams žmonių, da 
bar turės progos didesniam 
patarnavimui negu jo rolė 
Filipinuose.

Kad nors Vašingtonas pil
nai patenkintas šiuo įver
tinimu generolo MacArthu
ro, bet turime suprasti, kad 
jis iškeltas iš vieno sunkaus 
darbo į sunkesnį.

Jo kovojimo gabumai, ku
rie japonus sulaikė per 100 
dienų, paeina nuo karinin
ko tėvo Arthur/MacArthur, 
kuris 1862 m. dviem die 
noms po jo 17-tų gimtadie 
nių tapo pirmas leitenantą.:

Niekad nepamiršiu pran
cūzų mokslo akademijos na 
io prof. Bureau knygos:

“Papročių palaidumas”, 
Kurioje jis perspėjo savo 
tautiečius prancūzus, kad 
doro, inis ištižimas sužlug
dys juo3. Taip ir įvyko. Po 
pralaimėto karo buvo daug 
oalsų, kurie skelbė, kad vie
na iš svarbesnių Prancūzi
jos suklupimo priežasčių — 
Tautos moralės sunykimas.

Labai teisingai garsusis 
rašytojas, medicinos dakta
ras J. J. YVaalsh savo pui
kioje knygoje “Rel'gion and 
Health” (p. 185) pradėda
mas skyrių apie seksuali
nius klausimus, rašo:

— Per daugelį šimtmečių 
niekas žmonijos sveikatai 
nepadarė tiek žalos, kaip pa 
laidi papročiai, kuriuos mes 
vadiname bendra skaistumo 
vardu. K. J. Prunskis

ffcfgf
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BONDS * *
viavimo Amerikoj Didžioje 
Karo metu ir daugelis bo' 
ševikiškų laikraščų redak 
torių savo tikrąsias pavai

os piliečiai esą smetoninin- nustatyti prieš ką tik iš Lie
kai, fašistai, dvarininkai, tuvos atvykusius žymius as- 

Re:ch aprašo, kaip prieš šį kyšininkai, aktyvistai ir re- menis, kurie rūpinasi Nepri- 
Rusijos karą vienoje kariuo voliucininkai, * suokalbinin- klausomos Lietuvos at3ta- Įdės pakeitę mizaromi3, prū 
menės dalyje buvo išrikiuo- kaį, eigeto3, demokratijos tymu. Tas mums a šku, nes seiko,mis, bimbomis, dabai

“Das ★ ★

UQUOR
IŠTAIGA

ti vyrai, vedusieji atskirti 
nuo nevedusių ir anie pir
mieji paleisti atostogų su 
pamokymu:

naikintojai, o pagaliau vi
sus Lietuvos piliečius (r 
tuos, kurie su jais bendra
darbiautų, “a priori” vadi- 

— Vokietijos gyventojų na eilpnapročiais. 
skaičius turi būti padidin į štai ko daktarui Rutkaus- a/škiai pasisako prieš Pa
tas, kad būtų išlyginti karo į j trūksta jo straipsnyje: ' baitijo valstybių neprikišu
nuost°iai. ž,m°mų gyvybe 'žurnarstinės etikos, logikos, somybes, už Lietuvos lais kaip jie, komunistai čia pra- 
mis. Važiuokite į savo sei- patįkrintų žinių apie Lietu-1 vės pasmaugimą. įturtėję, išvadina Lietuves
mas ir kai grįšite, po » me- vą ir 8veiko protavimo. j Gyvenime yn patirta, kad pįiįečius elgetomis ir jo pa
nešiu kad butų matomi ju-, j0 straįpsnįs nušviestas į senatvėje žmonės suvaikėja. !garbos nevertais žmonėmis.

bolševikų tikslas pavergi i vaidina didžiaus'us Sovietu
visas valstybes, įgyvendinti 
bolševizmą visame pasauly 
je. Todėl ir lietuviški bol
ševikai Laisvėje ir Vilnyje

ir Amerikos patriotus.
Pabaigoje straipsnio dak 

taras reziumuoja šmeižtų 
motyvus, mano šio straips
nio pradžioje suminėtus, 
pompastiškai pasigyręs,

WHOLESALE
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R A D A D Vra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO

TEBIJOLĄ. Dėl garažų, pore 
kų, skiepų Ir natų. PASITA

sų apsilankymo rezultatai . Stalino saulės spinduliais. Į atmintis silpnėja, tuo tarpu 
Nei v.enoj pašau io .armijo- į įtaisytas apmokamų bolše senis daktaras Rutkauskas, 
je tokių dalykų negirdėsite, j vįkų agentų rankų, kurios j (o taip pat ir senis dr. Grai-

« UNTRR ka.
fl M < |l )t •'.»< 1 < ■ 

« s -o
un t vr »wr. 401.

Hitleris šitaip nori 
išauklėi vokietaitės

siekia bet kokios valstybės č'ūnas), įsivaizduoja esą

čių, viS- 
ARK SU

MČSV EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3089 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

Man atrodo, kad tik būtų 
negarbė, jei tokie lietuvių 
tautos priešai, bolševikai, !
Vilnies ar La'svės bendra
darbiai reikštų pagarbą Lie- •SĘ<i35&‘SS4>32*S: £5

t

laisvę nušluoti ir iškelti žu-1 stipriapročiais, dideliais ži- 
ką dikų simbolį — kruviną vė- novais Lietuvos politinio bei* » • * . .« • v • • •

Hitleris skelbė savo knygo- liavą su peiliu ir kūju. i socialinio gyvenmo (nors,1 uvos Pllieciamfl._nes Jie P3 
je “Mein Kampf”: I Straipsnyje tik šmeižtas,, Laisvos Lietuvos nė vienas ra PaKarha turėtų užmas-

— Vokietijos Mergaičių melas ir nežinojimas dvel- į iš judviejų nepažino, bet vi-! klastą, apgaulę,
auklėjime svarbiauais dė- kia. Jis vadina smetoninin- sus “faktus” sėmėsi iš A-1 Ir labai gerai, kad dr. A. 
mesys turi būti kreipiamas kais, tautininkais ir tuo3, menkos lietuvių bolševikiš- Rutkauskas lietuvių visuo 
į fizišką, į kūno auklėjimą, kurie Smetonos vyriausybės kų pamfletų), gi iš Lietu- menei parodė savo tikrąjį 
o tik tada turi būti žiūrima buvo ištremti iš Lietuvos, vos atvykusius inteligentus,' ve:dą, r.es tuo mažiau pasi 
dvasinių ir protinių verty- ir tuos, kurie visados kovo- ir jaunimą vadina silpna : seks suklaidinti pacientų ir 
bių. Svarbiausia — dalykas, jo prieš fašistus, kurie vi- pročiais, pirmalakiais, elge pažįstamų. Dabar visi žino-

T-ai vis išvados to,

kurį beauklėjant mergaites sado3 pasmerkė ir pasmer- 
reikia turėti prieš akis, tai k:a nacionalizmą, hitlerišką 
tas, kad ateis d ena, kada bei stalinišką diktatūrą, 
jos turės būti motinomis”. Koks gi tikslas jo straipa 
(p. 459). į nio?

tomis.

Toliau, Rutkauskas, nu
duodamas esąs patriotas, ra
giną visus stoti į armiją ir 
kąrUuti kartu su Sovietų

eime, kad dr. Rutkauskas 
yra ne lietuvių ir ne ameri
kiečių tautos patriotas, bet 
Sovietų diktatūros garbin
tojas. A. Noreika

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyki: apsuuigotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap

turime didžiausi atsa-gos fondą visoj Ill.nols valstijojdraudos mes

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Macklrvvirh. Pres. and Mgr.
U93 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1J41

CHARTERED AND SUPERVIS'-JD RY U. 8. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed 9 A. M. to 12 Boon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
S
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SODALITY NEWS
Brighton Park: — We’re 

here! — April showers and 
me. Say, that has pjssxbili- 
ties for a song titt.e. Oh, 
well, I’ll leave that to the 
music-minded lassies — as 
for me, I’ll stiek to slap- 
stick.

Well, Easter has come 
and went and I’m certainly 
not sorry. I had such a time 
getting my Easter ou.fit. 
Fiist of all, I bought a 
suit, the eutest thing you 
ever saw! It’s the latest in 
style and color — “Moldy 
Tangerines” — and becom- 
ing too. I encountered a 
little difficulty i n convincing 
the saleslady that a Canary 
Yellow hat would be just 
the thing for it, būt I got 
my hat. There are s o many 
nice colors out this season, 
it was quite hard to choose 
one so I picked a little of 
each. C’ever, don’t you 
think ? I bought green shęes, 
a red handbag and blue 
glove3. I’m glad that I’m a 
conservative d.esser. As I 
was Crossing the street, the

trafflc suddenly became tied 
up. I’m sure there mušt 
have been on? of those gau- 
dily dressed women in back 
of me
Around a bit

The Good Friday holy 
hour sponsored by the 
Sodalists had a huge 
turnout. The hymns, 
prayers and meditations 
weie inspirat onal and- 
pioper. The highlight of 
the holy hour was the' 
offering of a spiritual1 
bouąuet to the Sorrovvful ( 
Mother. S I
Getting personai

Stelle Kissel again makes 
the column! This time, 
th^ugh, it’s to extend con
gratulations to her because 
in about a week, she will 
leive the Sodality and 
prefix “Mrs.” to her name. 
Here’s wishing you the best 
of everything in your new 
life, Stelle!

.... Helen Paulus and Mild- 
red Rudakis were abserved 
braving a terrific downpour 
just to do it bowling.

.... uaie vaikutis nas a 
bad case of Navy blues — 
ditto for Eve Radovick. The 
Navy ring Dal’s wearing is 
reilly a Bee Yuut!!

... Irene Pake.tis, on the 
other hand, ha3 a bad case 
of Army blues ‘cause fiance 
“Svveeney” was indueted 
įeccntiy and is now basking 
(?) in the sun.ight in the 
vvide open spaces.

... Mary Urban was seen 
looking extremely happy 
vvih her arm linked thru 
that of fiance’s, Pvt. Frank 
P.eza, who was in from Fort 
Custer Michigan.

... Madge Bagdonas is 
thrilled beyond word3 these 
day3, too, ‘c-use her one- 
and cnly P. F. C. Frank 
(Kov.e) Kavaiauskas, came 
in from Texas for the 
Easter holidays.

... Wonder what’s happened 
to the other half cf the 
bowling gang — Aldona 
Kaminskas, Helen Aglynas 
and Monica Kasinskas, for 
instance???

...Oh, nuts, it’s too nice 
to šit in and try to write a 
column so ’bye novv. See 
you next week! Gabby

MIKAS 
PETRAUSKAS
PRE5ENTED THE FIRST 
LITHUANIAN OPERA 

(1907-1908). UTH OPERA 
WAS BEST IN 

BALTI C STATES

WITH VARIATIONS THE LITHS SINO

PROB&BLY THE OLDEST FORM OF SINGING IN THE WORLD

FREDDY MARTIN
FAMED BAND LEADER

AND AUTHOR OF 
"MAGIC MUSIC"

VYTAUTAS BELIAJUS
EXPERT ON LITHUANIAN 
ANO ORIENTAL FOLK 
DANCES. HIS TROUPE 
TRAVELS THE U. S.

BLONDE PRIMA DONNA WITH THE 
METROPOLITAN OPERA COMPANY

1858
1899

OR.VINCAS KUDIRKA
GREAT PATRIOT AND

COHPOSER OF LITHUANIAN
NATIONAL ANTHEM

RUSS MORGAN
ANOTHER *BIO TIME" 
BAND LEADER SPEAKS 

OOOO LITHUANIAN

Rcprinted from the “Lithuanians" an illustrat booklet of Lithuanian peoples. This book 
is priced at one dollar postpaid per A. D. Yuknis, 4405 S. Fairfield Ave., Chicago, III.

Radio appeals 
for blood Donors

Detroit: — A serle3 of 
special radio appeal3 to 
American of foreign descent 
to enroll as Red Cros3 blood 
donors has been launched 
here by Station WJBK. 
Ph.s seiie3 started March 
23 and will co..t nue each 
juccessive Monday through 
June 22.

In the past month blood 
donation3 have been re- 
ceived by the American Red 
J.oss at a rate of about 
J5,000 per month. By the 
end of June, 1943, the 
number of donors needed, 
according to present plans, 
will exceed 1,000,000. Quite 
probably, however, the 
Army and Navy will 
reąuest an even greater 
number.

To meet this sacred 
obligation to the men of 
our armed forces fighting 
in distant lands there can 
be no let-up in the monthly 
number of donations. The 
radio series in ąuestion is 
addressed to large numbers 
of Detroit’s popilation and 
if results of the first several 
appeals are continued, it 
will prove a potent force in 
helping to meet reąuire- 
ments of the Army and 
Navy. Each program is 
devoted to one particular 
language group, and oustan 
ding members of thar 
group personally appear to 
u-ge their fellow citizens to 
call the local Red Cross 
chapter and enroll as blooa 
donors. Following is the 
achedu’e of programs:

Croatian — April 13.
German — April 20.
Roumanian — April 27.
Serbian — May 4.
Hungarian — May 11.
Finnish — May 18.
Ukranian — May 25.
Jewish — June 1.
Russian — June 8.
Syrian — June 15.
Lithuanian — June 22.

Cicero K. of L. Hosts 
to the boys 
from the navy

The K. of L. Council 
vvorking in a complete 
harmony, will prerent this 
year, the Fourth annual 
Lazy Daisy Dance, on 
Saturday, April 25, at St.
Anthony’s Parish Hali, 15th 
Stand 49th Court. Without 
any doubt, this dance will 
be a success. Therefore, we 
suggest that you make this 
a date now.
By popular reąuest!

By popular demand, we 
vvere compelled again to 
engage Terry Martin and 
his orche3tra, featuring 

Istar vocalists, Rose Maning 
and Kenny Wiight.

Our Council will act as A .___ . . , - 7”Arizona valstybe yra zi-
hosts to a large number of ____ . , „ . , ..* .. __ noma ir kaip Valentine

State, nes ji priimta prie u

consume; and all the , 
drinks they may desire, 
also, the best of time that 
any one can expect. We are 
very proud of our past 
performance, and will re
peat again.

The committee is com
pose of these very energetic 
vvorkers; Violet Miller, 
Florence Deveikis, Josephine 
Arlauskas, and Frances Ob- 
likas, John Kasulaitis, Ray
mond Eisin, Ignatius Mock- 
aitis, John Šeputis, and Leo 
Stancukas. In addition, the 
entire membership of the 
Council is working as one 
unit.

By a!l means, we say, re
serve April 25, to spend 
a very pleasant evening at 
the Cicero K. of L. annual 

1 affair. Pen

T&»ni|U)ise

“Sense provides Dollars 
for Defense!“

ALEAKY radiator is often 
blissfully ignored. To have 

it repaired costs little. Būt re
pair on the ceiling below, dam- 
aged by dnpping water, comes 
high.

Spend pennies to repair the 
leak. Save the dollars to buy 
DEFENSE SAVINGS BONDS. Every 
household budget—every salary 
check—should go in part for 
Defense Savings to help defeat 
the enemies of freedom.

Boys from the navy“. We 
did it before, and will do it
again, by furnishingr bus niJos 1912 metais’ vasario*o

ways;transportation both 
all the food they can ;

14.

De Vargas, Ispanijos ar- 
t:stas-piešėjas (1502-1568) 
niekuomet nepradėdavo pieš 
ti religinio turinio paveiks
lo pirma nepriėjęs prie šv.]

I Komunijos.

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS

įvyksta

Primas Sezono Piknikas!
Taip, įvyksta

Pirmas Vytauto Parko
IR

Draugo PIK NIK A S
Sekmad., Baland.-April 26

VYTAUTO PARKE
19 9 42

JUST DUMB
SIR lUIANT Y VouNC

(YOUR TAU6KTU?) MAN.YOU 
FOR MYlUIFE '/TtLl. YOU<

UDIF6 SHE 
cah't HAVE

. X H€R 
iZI

Here’s the New Amazing

COUGH MUTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Bucklev'a CANADIOL Mixtvre lt difforonf.- 

mori aneetivo—4oit«r in action than onything 
you’ve ovor usod. Get a bottle fodoy. Take a 
couple ot dotei, Initontly you feel its powerful 
effective action įpreod thru throot, head and 
bronchial fubet. Tickling—coughing ceate»— 
phleam i« loosened and raised—clogąnd bron- 
chiol tubes open up, oir passages cleared. 
All druggists. Satisfaction or money refunded.

Pradžia 12:30 popiet
Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį 
į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra
žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus 
žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame 
Vytauto Daržo ore.
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day 
Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bus paleidžiami, pirmieji to di
delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšmįnga 
dįena "Draugo" istorijoje.

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo IŠtroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
(spūdžiai iš Velykų
švenčių ir parapijos 
skola

VVest Side. — Kaip malo
nu ir dž’ugu prisiminti į- 
spūdžius iš Didžiosios Sa
vaitės ir Velykų šventės iš
kilmių.

Didžiąją Savaitę Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
altoriai, ant kurių buvo pa
ruoštas V. Jėzaus Kristaus 
kalėjimas ir karstas, lanky
tojus stebino, gėlių gausy
bė, vienu žodžiu buvo majes
totiški.

Velykos
Prisikėlimo apeigos Vely

kų rytą Aušros Vartų baž- kun. j Dambrauskas, jo vi- 
nyčioje prasidėjo 5 vai. A- karas kun. Mykolas Jodka, 
tėjau apie 4:30 vai., radau parapįjos komiteto nariai, 
jau pilną bažnyčią ir dar | vįsį Aušros Vartų parapi- 
vis rinkosi žmonių, ir pri- jįečiai ir podraug visi ma-

sų mylimas klebonas, kun. 
J. Dambrauskas atmokėjo 
$3,500.00 parapijos skolos. 
Vartų parapijoj, vardu ftiū- 
sųi mylimo klebono kun. J. 
Dambrausko ateinantį sek
madienį, balandžio 12 dieną 
6:30 vai. vakare kviečiu vi
sus suvažiuoti į parapijos 
salę, kur sudeginsime dalį 
parapijos morgičiaus, kartu 
džiaugsimės ir linksminsi- 
mės, nes bus muzika, prie 
kurios galėsime pasiškoti, 
vienu žodžiu, baliavosime, 
kaip žinote kaip VVest Side 
baliavojama, — muzika, dai
nos, užkandžiai, gėrimai ir 
naujos pažintys.

Tegyvuoja mūsų mylimi 
dvasios vadai — klebonas

Dainuos ir vaišins
Tonn of Lake.

Vakarų skaitome
Moterų ’ pavykusiu ••'*

Cicero. — šv. Antano Pa 
rapijos Namų Savininkų prezidentų...

Sąjungos 21 kp. choras ren
gia “bunco party“ balandžio 
11 d., Onos BrazauskienSe j Klūbo vakaras buvo baP.nd

IS POLITIKOS LAUKO
Balsuoju tik už

svetainėj, prie 43 ir Paulina 
St. Choro narės kviečia 
drapigus ir pažįstamus atsi
lankyti. Tuomi paremti cho
rą. O choristės rengiasi nuo
širdžiai pavaišinti įvairio 
mis dovanomis ir užkandžiu 
po žaidimo.

. Kam tenka dirbti “pri- 
6 d-.NorS?, .Vakarą savo tautiečių

Balius atvelykyje
Šv. Mykolo Arkangelo se

niausia katalikiška vyrų pa
šalpinė draugija sekmadie-1 

į nį, balandžio 12 d. 5:30 va
kare rengia balių parapijos 
svetainėje. Ruošiama graži j 
programa, kuria bus pa j 
gerbti du seniausi nariai per 
25 metus išbuvę draugijoj 
ir neėmę pašalpos. Juos 
Dievas laimino gera sveiki-

lijo kaip iš kibiro, bet pub
likos prisirinko daug. Mat, 
visi žingeidavo judamais pa
veikslais, kuriais aiškinta, 
kaip apsisaugoti nuo prie
šo puolimo iš oro. Prieš ro- 

Narč < dysiant paveikslus kalbėjo 
Cicero prezidentas. Ragino 
visus gyventojus būti pasi-

tarpe, tai labai dažnai ten
ka išgirsti toks išsireiški- 

Įmas: “balsuoju tik už pre- 
! zidentą.”

Jeigu toks balsuotojas 
nors dalinai žinotų, kiek 
nuo Magna Ch^rta iki A- 
merikos konstitucijos laikų
žmonių pastangų yra pade- 

raošuaiaiairsykm padėti ta. kiek už šias teises žmo- 
nių kalėjimuose rūdijo, o 
pagaliau kiek kraujo už tas 
teises pralieta, tai taip žmo
gus nekalbėtų. Visi valdi
ninkai yra svarbūs, dėl to 
visi rinkimai yra labai svar
būs.

, ta. šie nariai yra J. Arikš- 
sinnko tiek, kad reikėjo su-jonūs prieteliai, bičiuliai ir kalnis ir Jonas Liutauskas.
sispausti suoluose. Tvarką draugai po visą plačiąją Chi 
bažnyčioj darė patsai kle- cagą, kad visus Dievas lai- 
bonas su komiteto nariais, mintų ir sutelktų dar prie
Labai gražiai. didesnės vienybės, ir kad

Jiedu per visą eilę metų iš
buvo dr-jos nariais ir visa
da darbavos draugystės la
bui. Už tai draugija suteiks

Prisikėlimo ir procesijos sekantieji metai būtų dar jjems dovanas.
sekmingesni. Tik įsitėmyki- 

Dambrauskas, o šv. Mišias balandžio 12 dieną, būki- draugai prį€teliai žada da
lyvauti “in corpore”. Kvie
čiami ir visi gariečiai atsi
lankyti. Bus muzika.

apeigas atliko kleb. kun. J. Draugijos nariai ir jų

laikė vikaras kun. Mykolas v’s* *r aa būsiu, o kiek 
Jodka asistoje kun. švedo 
ir v eno klierikų, kurio var

kraštui nugalėti agresorius 
Klūbo pirmininkas' padėko
jo prezidentui už atsilanky
mą ir kalbą.

Be šiaip jau žmonių į va
karą buvo atsilankę kandi
datai į įvairias valdvietes 
iš respublikonų ir demokra
tų partijų, kad susipažinti 
su lietuviais, kurių balsai 
rinkimuose daug sveria.

Klubas yra dėkingas ko
misijai už pasidarbavimą pomas- ^'as neidavo balsuo- 
rengiant tą vakarą, ypatin-1 privalėjo užsimokėti
gai valdybai: A. Pociai, E. Į maž{* Piniginę pabaudą. Ta 
Mikučiui, A. Valančiui ir pabauda buvo menkutė. Tik
kun. Ign. Albavičiui, taip U tokl žmo^- kuris neida’ 
pat “Draugui” už dėjimą vo balsuoti kiti piliečiai ir 
korespondencijų iš klūbo į valdininkai labai keistai at- 
veikimo ir lietuviškų radio ’ įnešdavo. Šis atsinešimas

ar šis pilietis yra nuolat! 
nis balsuotojas. Jeigu su
randa, kad pilietis balsuoja 
vien tik už prezidentą, tai 
dažniausiai tokiam parodo 
mažai simpatijos.

Nė joks valdininkas neži
no už ką pilietis balsuoja, 
bet žino, ar jis balsavo ar 
ne.

Tad, kad pagerbti visus 
tuos amžiais kovojusius ir 
mirusius už balsavimo tei
ses, mes lietuviai kas lik 
galime eikime balsuoti ba
landžio 14. Tuo įrodysim sa
vo politišką susipratimą, 
tada gausime didesnį pripa
žinimą, kurs mums lietu
viams šventai priklauso.

Viktoras Balanda

VELTUI!
PAGALBA nuo SKAUSMŲ

RHEUMATIZMO
Jcltfu kenčiate kojų ar rankų skaUHtnttn. 

Jūaų Monadai uknuilūa, ar kenčiate didelį 
akaUHtnų orui persimainant, iium norime, 
kad Jus paiučKlutUNičt UUS8B TAM be 
Jokio Uknečiu or oh|ira« IJom Junta. Varto
jamas tūkstančių per suvlrft 20 metų. kad 
tf as us tfieltą. laikinį patento hilmą nno 
Ttlieuniattzino skausmų, A it h rX.il s lr Neu- 
rltla.

DYKAI ’Dr-go’ skaitytojams
Jeltfu neesate vartoja ROSSE TAB8. tai

prašome pabandyti — pamėginkite Ml’HŲ 
IšKASCHT. Leiskite niunin pasiųsti jums 
pilną punduką — \ui lokite 24 tabletus 
VELTUI. Jeigu uoduos Jums greito palentf* 
vlnlnto nuo skausmo, sugrąžinkite niurna 
nevartotą dūlį ir nebūsite mums nieku sko
lingi Nesiųskite pinigų, tiktai savo vardą 
ir antiašą |:

Rosse Products Co.
Dept. X-6. 2708 W. Farwell 

Chicago, Illinois

do neteko sužinoti.

ten linksmybės ir įvairumo.

J. K.

Vidury šv. Mišių Velykų 
sveikinimus lietuviškai ir 
angliškai linkėjo patsai kle
bonas begalo įspūdingai, 
kad taip paveikė į parapi-! North Side- “ Draugystė 
jiečius, kad per visas M šias! Sv" Cecilijos šį šeštadienį,

Matysim labai 
juokinga komedija

Velykų aukų sudėjo virš 
$900.00. Tai negirdėtas da

bal. 11 d. rengia vakarą s:i 
programa ir šokiais. Bus at-

lykas mūsų parapijoj. Kas va’dinta labai juokinga ko- 
met vis parapija kyla aukš- rr,ed^a Perskirų teismas

J. Aukškalnis turi daug 
draugų ir visus kviečia iš 
East Chicago, Indiana Har
bor, Calumet City, Chicago 
Heights ir kitur “Draugo” 
skaitytojus. Iš Kankakee, , 
III., žada atvažiuoti keli au
tomobiliai svečių. Šis ba-, 
liūs yra pirmas po Velykų. 
Bus linksmas visiems atsi
lankiusiems. Raporteris

programų leidėjams už pa
skelbimą per radio.

Pažymėtini šv. Antano 
parapijos “spulkos” direk
toriai, kurie po, susirinkimo 
atsilankė į vakarą ir tuo 
pridavė jam didesnės reikš
mės.

Beje, tą vakarą klubas 
gavo nemažai naujų.

Sekantis klūbo susirinki
mas bus balandžio 15 d. 7:30 
vai. vakare. Nariai ir no
rintieji įsirašyti kviečiami [tenka dažnai įvairiais reika-

Atsižvelgiant į tuos ilga-2ydų narna i bus
mečius kovotojus uz balsą Į ’ _
vimo teises, belgų šaly bal- nužymėti ženklais 
savimas buvo įvestas priva- j BERNAS, Šveicarija, bal.

tai nebalsuojančiam buvo 
Į didžiausia pabauda. Tas, 
kurs neina balsuoti, tai vi
sus tuos amžiais kovojusius 
už balsavimo teises išjuo
kia.

Nebalsuoti už žemesniu© 
sius vietinius valdininkus 
yra didelis apsirikimas. Pa
vyzdžiui su pačiu preziden
tu mums eiliniams pilie
čiams netenka susidurti. Bet 
su vietiniais ' valdininkais,

Čių autoritetai išleido žy
dams įsakymą, kad jie prie 
visų savo gyvenamų namų 
tų, kad namuose žydai gy
vena.

Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga-

8.—Žiniomis iš Berlyno, na- lingas. — Lao-Tse.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydarni 

į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trcčiadiieniais.
Telefonas: VIRgiuia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
MASSAGC

%

Lošimas prasidės lygiai 6:30 
vai. vakare. Po lošimo seks 
šokiai, šiame vakare bus 
net septyni nariai apdova
noti už neėmimą pašalpos 
per dešimtį metų. Per šį ba
lių bu3 priimami nauji na
riai į draugiją: jaunimui į- 

, stojimas dykai.
Todėl, kas norite skaniai 

pasijuokti, kviečiami atsi
lankyti į šį vakarą. Užtik
riname, turėsite gerus lai
kus. Seni ir jauni, dideli ir

tyn.

Broliai, sesės, parapijie
čiai, kun. Dambrausko prie
teliai, bičiuliai ir draugai po 
visą plačiąją Chicagą, da
bar matote patys tą gražią 
ir netikėtą pažangą Aušros 
Parapijos kova

Bet, kas svarbiausia ir 
nesitikėta, kad sulyg seniau 
padarytų klebono pastabų, 
kad po Velykų švenčių ji
sai pasiryžęs atmokėti dalį
parapijos skolos. Ir, štai, | ma-ži bus pilnai patenkinti.
užvakar, balandžio 8 d. mū-’,

Iš priežasties stokos cuk
raus, Irane vartojama ra- 
zinkos arbatai pasaldinti.

atsilankyti. A. Valančius

BUY
UNITED STATES 

DEFENSE
PONDSAND
STAMPSM|ir

Lietuvytis

“THAT LITTLE GAME’,tn^-««ri^rtonn(v,N.Y.By B. Link

KI va |va a va-

Nuoširdžiai aciu
To\vn of Lake. — Nuošir

džiai ačiū visiems, kurie 
aukojo ARD 1 skyriaus va
jaus vakarienei. Gėrimais 
aukojo: M. Garla, J. Paukš
tis, P. Norkus, O. Brazaus
kienė, G. Stakauskis, J. Jud- 
galvienė, V. Vaičkienė, J. 
Viscont, M. Poška, N. N. 
Valgiais aukojo: O. Nemu 
nienė, Uksienė, E. Misevi
čienė, S. Metrik, Peoples 
Bakery, Woldman Bakery, 
Quality Fruit Store. Pini
gais: J. Eudeikis $5.00, pc 
$1.00: Bronušienė, M. Gri- 
gororič, Tatarienė, J. Bikie- 
nė, J. Vietienė, M. Stankie- 
nė, Gaidamavičienė. O Po- 
ceita, S. Kundrotas. Po 50c: 
Lesinskienė, Pilitauskienė.

J. Čepulienė

Susirinkimai
Bridgeport. — Tėvų Ma

rijonų Bendradarbių 10 to 
skyriaus susirinkimas šau
kiamas šį vakarą, balandžio 
10 d. 7:30 vai. vakaro pa
rapijos mokykloje. Susirin
kimas labai svarbus. Reikia 
ruoštis prie parapijos pa
rengimų. Dėlto visi nariai 
prašomi atsilankyti.

Valdyba

lais susitikti.
Amerikoj nors balsavimas j 

nėra privalomas arba pri-. 
verstinas, bet valdininkas 
turint reikalo su piliečiu, vi
suomet pažiūri į rekordus.

JTS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | .MCSŲ! SVEČIAM 
ISPAKDAVIAią SEKANČIU
MUZIKOS INSTRUMENTŲ 

X « »

Didelių Barabanų. mažų Bara na 
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pedimal •Cyninols“ lr 
••Cymbol Ho'ders” kur tik reika
lingi, "Hl-Foy after beat Pėdais“ 
benams 1? orkestroms, Trflbos, 
CIarinetaSaxaphonal, Trombo
nai ‘•Standard” Išdirbysčių, Smal
kos, Cellos, Strflblnlal Basai, Gul- 
taral, Banjos, strflnų, lr "cases", 
“mouth pieces", “mute reeds", lr 
muzikos ptoviklBs. Vilnas pasi
rinktinas smulkoms smlZMų lr 
"cases". Pataisome lr at”a,ij1na- 
'ne visokių išdirbysčių pb'»-.ogra- 
fus ar jų dalis.

A. B.G. DRUMMERS SERVICE 
UI4 Šlameli Street, Clilcago

VVOLK STUUIO
1945 3 J*4* Street

AIIV AM F.D PHOTOGRAPHY 

;/'V i:«T r»OR«IRI F ”HI( t.S

UHONF LAFAYETTE »M .7

%:

Pirmas lėktuvas, kuriuo 
vokiečiai praeitam pasauli
niam kare bombardavo Pa 
ryžių, buvo padirbtas taip, 
kad išrodo lyg paukštis.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parlor-»z 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE - 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHAROLTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenue 

Phone- GROvehill 2242

CONRADFotografas
Studija Įrengta plr 
nos rflSIes .u mo 
derntškomla užlal 
domia lr Hollywoo<i 
žvleaornt. Darba* 
Garantuota*.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood B8M 

Rea.: <• ENGlewood 564*

I A||ZAC O A R A R Pasirinkti ir Prisipirkti LzMIn/AO Lx/aDAai\ Geresnės Rūšies Anglis 
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOI, KAINOS VEl'AKILŲ llt KOI, .1Ų "AK GALIMA GAUTI! 
Geresnė', liūsti* Anglys Gaunamus Tik Iš Tolimesnių VitMijų. 

(Valdžios putu rimai ungllnlnkunis nurodo, kad trumpoj ntellyj, karės pro
dukcijos dčlei, gelzkellų tranzitus bus Žymiai sumažintas namų reikalams)

PHII’ILDYKIT SAVO KASOftMVS IS SEKANČIO PASI KI S K IMU:
WUST V1KGIMA l'mahontin Mine llitn. is 
gert) mainų, iliuig dulkių išimta. Perkant 5
tunus arba dang.au. už tunų ..............................

Smulkesni yra daug pigesni.

BLACK BAKO LU.MP anglys, už
tunų .................................................................................

$8.50 
$10.50

IIIIUs SLKVKJE IT/moLEl M <AUKOS $11.00
(Hales Taksui yra. ekstra)

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOŲTH 9022

dang.au
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Lietuvos Piliečiai Dėkoja Prez.Rooseveltui
SUDARYTA LIETUVIŲ TAUTINĖ TARYBA
Telegrama prezid. Rooseveltui. Kai kurie de
klaracijos punktai. Kas sudaro Lietuvių Tautinės 
Tarybos prezidiumų.
Telegrama prezidentui , zavusi Lietuvos Piliečių Są-

Lietuvos Piliečių Sąjunga junga jausdamosi esanti gy
Jungtinėse Amerikos Vals- i va atžala gyvos Lietuvių vi 
tybėse, savo visuotiname . suomenės ir jos gajų laisvų 
steigiamajame suvažiavime institucijų, nutarė duoti pra
Chicagoje, per įgaliotus vi
sų rajoninių komitetų ats
tovus 1942 m. balandžio 8 d. 
pasiuntė Jungt. Amerikos 
Valstybių prezidentui Roo
seveltui tokio turinio tele
gramą:

“Šiandien susikūręs Chi
cagoje Lihuanian National 
Council, čia, J. A. V. vai
šingą prieglobstį suradu
sius, Lietuvos piliečių var
du, skuba padėkoti už nuo 
latos Tamstos rodomų mūsų 
pavergtos Lietuvos . adresu 
simpatijas ir globą. Iš savo 
pusės Lietuvos piliečiai pa
siryžę nevengti aukščiau
sios aukos Atlanto Čarterio

JŲ 25 SĖNCS AMERIKOS KARIUOMENĖJ

j 2. . . t"Drau<M" Acme teleohobo-
Keturios motinos, kurių dvidešimt penki sūnūs yra Amerikos kariuomenėj. Moti

noms įteikiama garbės atžymėjimas. Iš kairės į dešinę: Mrs. Flora Gray, Alton, III.; 
(septyni sūnūs tarnyboj); Mrs. J. A. Helton, Clarendon, Tex.; Mrs. George M. Baker, 
Friona, Tex., ir Mrs. John Franklin Giles, Athens, Tenn., kiekvienos jų šeši sūnūs ka- 

•riuiomenėj.

Chicagoj automobilių 
judėjimas sumažėjo 
25 nuošimčiais

Chicagoje pirmą kartą 
nuo vyriausybės suvaržymų 
automobilių vartojime pa
daryta apskaičiavimai auto 
judėjime. Apskaičiavimai 
parodė, jog iš 1,500 Chica
gos gasolinų stočių užsidarė 
355.

Automobilių judėjimas 
mieste sumažėjo 25 nuošim
čiais ir vidurmiesčio automo 
bilių stočių (parking lots) 
biznis sumažėjo 20 nuošim
čių.

Automobilių nelaimės per 
pirmuosius tris mėnesius su 
mažėjo 130. Pereitais me-

mu
X Pranas čižauskas po 

operacijos Šv. Kryžiaus li
goninėj jau tiek sustiprėjęs, 
kad gydytojai leido balan
džio 11 d. važiuoti namo.

X Mikas Povilonis, nau
jas Liet. Vyčių spaustuvės 
menedžerius, sumaniai veda 
spaustuvės reikalus. Tai pa
tyrė pastarasis spaustuvės 
direktorių susirinkimas.

X Federacijos Chicago 
apskrities susirinkime, ba
landžio 8 d. iškelta visa ei-

tais per pirmuosius tris mė < lė svarbių klausimų. Liet. 
nesiūs įvyko 4,271 auto ne- Į Piliečių Są-gos suvažiavi

mui pasveikinti paskirta

džią Lietuvių Tautinei Tar 
rybai, kuri imsis ištikimai 
atstovauti ir reikšti Lietu
vos visuomenės troškimus 
ir realizuoti jos laisvės vil
tis; 7. L. P. S. negali praeiti 
tyla Lietuvos žmonių da
bartines kančias, vis vien 
ar jie kenčia nacių jungą 
Lietuvoje ar koncentracijų 
stovyklų vargą Sibire. Tiek
vieniems, tiek antriems mes nariais /*L* _ ■ j - ■
sakome: ištvermės, išlaisvi- j L. P. S. visuotiname ats- ChlCflCJOjC Padėjo 
nimo valanda nebetoli! tovų suvažiavime taip pat blM(lisfUS

Čia mes padavėm vieną į Lietuvių Tautinę Tarybą
yra išrinkti šie asmenys: DAROMOS KRATOS 
St. Gabaliauskas, Kun. Dr. E A ftlRTŲT
J. Starkus, adv. Robinzonas, BUVEINĖSE 
Kun. Dr. Ant. Deksnys ir
Kun. K. Barauskas.

kitą deklaracijos punktą, bet
1 vėliau galėsime ištisai pa
duoti savo skaitytojams.

. _ 3. SUDARĖ LIETUVIŲ 
įvykdyti ir Amerikos visiš- į tąįj'pinE TARYBA 
kai pergalei užtikrinti”.
2. KAI KURIE
DEKLARACIJOS
PUNKTAI

Lietuvos Piliečių Sąjun-

Lietuvos Piliečių Sąjunga 
Jungt.. Amerikos Valstybė
se, savo visuotiname steigia 
majame suvažiavime Chica
goje, sudarė Lietuvių Tauti-

gos visuotiname atstovų su i nę Tary bą, kuri susidėsianti

5. L. P. S. SUVAŽIAVIMO 
DALYVIAI

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos Jungt. Amerikos Vals
tybėse skyrių atstovų suva
žiavime iš New Yorko apy-

Federalio investigacijos 
biuro agentai pradėjo kra
tas Chicagos šiaurinėj da
lyj ieškodami nacių bundo 
narių, fašistų ir jų simpati- 
zatorių.

Susižiedavo

važiavime priimta deklara
cija, kurios kai kuriuos 
punktus čia paduodame:

1. L. P. S. reiškia tvirtą 
įsitikinimą, kad demokrati
jų pergalė, pagaliau atneš 
išvargintai žmonijai pado
rios ir ramios egzistencijos

iš 20 asmenų.
Iš Jungt. Amerikos Vals

tybių Lietuvos pilieč ų j 
Lietuvių tautinę Tarybą iš
rinkta 12 narių, kitos aštuo
nios vietos palatos laisvos J įgaliojimus juM atstovauti 
Jungt. Am. Valstybių ir kitų |H Chicago9 apyLnkių šiame 
laisvų kraštų, kaip, Kana- j

Tikimasi, jog gal būt atei
, . , , „ nantį penktadienį bus pra-linkių dalyvavo pulk. K. J. . , ,. T T ~ . dėta žygiai, kad žinomiemsGrimus, J. Januskis, Grigo- . . - v. . , .. 1 naciams ir fašistams vokie- ms, Kun. Dr. J. Starkus, A.

Vaičiulaitis, o Rabinavičius,
Kun. J. Gurinskas, Robinzo
nas ir Devenienė atsiuntė

čiams ir italams būtų pa
naikinta pilietybė. Denatura 
lizacijos eigoje bus paduoda 
ma. pareiškimai, jog Ame
rikos pilietybę šie asmenys

, laimė, o šįmet per tą patį 
Šiomis dienomis paskelb- , laikotarpį įvyko 4,141 auto 

ta, jog Steila Druktenytė, ‘ nelaimė.
11627 Harvvard Avė., susi- 1 _____________
žiedavo su James R. Lan- Į
duyt, kuris šiuo metu yra Vakaras rašytojui ir 
Jungtinių Valstybių pakraš .
čių sargybos stovykloje Se- VGIK^JtlI P<K|Crl)tl 
vvickley, Pa. Ramygalos Aido Klūbas

sekmadienį, balandžio 26 d. 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj rengia puotą žinomam 
rašytojui — publicistui ir 
kukliam veikėjui kun. Ka
zimierui Barauskui pagerb
ti.

Kun. K. Barauskas yra 
neseniai atvykęs iš Lietu
vos, kur buvo redaktorium 
plačiausiai skaitomo savait- 

i raščio “Mūsų Laikraštis”.

Aš esu amerikietis 
diena

Prezidentaas Rooseveltas 
paskyrė gegužės 17 dieną 
kaip “I am an American” 
dieną. Jungt. Amerikos 
Valstybių prezidentas Roo
seveltas ragina minėti šią

$10.00, o ARD seimui — $5.
X S. Gabaliauskas, “Lie

tuvių Žinių” (Clevelande) 
redaktorius, vakar lankėsi 
“Draugo” redakcijoj. Jis at 
vyko dalyvauti Lietuvos Pi
liečių Są-gos suvažiavime.

X šeštadienį, balandžio 
11 d. sueina lygiai 20 metų, 
kai, po trumpos ligos, mi
rė a. a. Antanina Činikienė, 
motina kun. P. P. Ciniko, 
MIC., “Draugo” adm. Su
kakčiai paminėti pamaldos 
bus sekmad., bai. 12 d. 8:30 
vai. ryto, Šv. Juozapo baž
nyčioje, So. Chicago.

X Kaz. Stulgaitis su žmo
na ir sūnum iš Kenosha,dieną, pabrėžidnt Jungtinių

Valstybių gyventojų parei-| Jis yra ramygaUetis. (Tėvas pral’eido'7a's
priėmę melagingai. Jie pri- Sas *r momento svarbumą,. kilęs iš žudžių kaimo, o senua Chicago vei

stygas taip, kaip ta, yra|dos, Retų Amerikos, Austrą “T*™.,P^ siekę ištikimybę Amerikai, kuris dabar stovi prieš jų motina iš Ramygalos mies-
nusakyta Atlanto Cartery-1 lijos, Anglijoa ir kitur Lie. tačiau n^i^ę iStikimy-

bės svetimai valstybeije; 2. L. P. S. Ypatngą pa 
dėką reiškia Didžiajam J. 
A. V. Prezidentui Franklin 
D. Rooseveltui, kuris . taip 
nuoširdžiai globoja Nepri
klausomos Lietuvon reika
lus; 3. Ypatingų vilčių L. P. 
S. deda į J. A. V. ginklo per

tuvos piliečių atstovams.
4. LIETUVIŲ TAUTINĖS 
TARYBOS PREZIDIUMAS

Kun. J. Prunskis, Kun. Dr. 
Ant. Deksnys, St. Petravi
čius ir Kun. K. Barauskas, 
o iš Clevelando adv. Stasys 
Gabaliauskas.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudaro prof. K. Pakštas, J. 
Januškis ir S. Gabaliauskas.

Lietuvos Piliečių Sąjunga 
Jugt. Amerikos valstybėse, 
savo visuotiname steigiama
jame suvažiavime išrinko į 

galę. Štai kodėl L. P. S. Vie-' Lietuvių Tautinės Tarybos J Pirmininkauja suvaživime 
nu savo svarbiausiu uždavi-! prezidiumą šiuos asmenis: ! pakaitomis: prof. K. Pakš- 
niu laiko visišką jos narių pulk. Kazį Grinių, prof. K. tas ir seimo atstovas J. 

Pakštą, Rabinavičių, Dr. P.
Vileišį, Kun. J. Prunskį, J.

laimėti karą; 4. Likimo pa- j Januškį ir Ant. Vaičiulaitį. Į posėdį, kuris įvyko vakar, 
statyta į ypatingą keblią i Išrinktieji į Lietuvių Tau- paraašysime kitą kartą, 

tinę Tarybą pareigomis taip
pasiskirtė: Pulk. K. Grinius 
— Pirmininkas; Kun. J.
Prunskis ir Dr. P. Vileišis

prisidėjimą prie J. A. V. žmo 
nių ir vyriausybės pastangų

padėtį, Lietuva ypač trokš
ta geresnio ir teisingesnio 
Europos susitvarkymo; 5.
Demokratiniais pagrindais
susidariusi iš įvairių pažiū- — vicepirmininkais (D. P. 
rių ir užsiėmimų žmonių,! Vileišis taip yra ir iždo 
L. P. S. laiko save naturale į globėjas); Prof. K. Pakš- 
okupacinį jungą kenčiančių tas — generalinis sekreto- 
Lietuvos žmonių nusistaty- rius; Rabinavičius, J. Janu-
mo reiškėją; 6. Susiorgani- škis ir Ant. Vaišiulaitis

Januškis.
Apie L. P. S. iškilmingą

L. P. S. atstovų suvagi ii yį 
mas vyko gražioj ir darbin 
goję nuotaikoje.

MAKE 

EVERY 

pay DAY

BOND DAY

Prisaikdino 1,000 
pieno išvežiotojų

Pieno išvežiotojų mitinge 
majoras Kelly pareiškė, kad 
pieno išvežioto j ai, lankyda
mi įvairias Chicagos vietas, 
savo kasdienio darbo ke
liais, gali labai gerai eiti 
civilinės apsaugos wardenų 
pareigas. Ypač pieno išve- 
žiotojai gali pasitarnauti, 
jei reikėtų daryti įspėjimai 
apie oro atakas. Šalia to, 
pristatydami pieną dirbtu
vėms, jie gali pastebėti ir 
sabotažo žygius.

Majoras Kelly prisaikdino 
1,000 pienų išvežiotojų kai
po oro atakų wardenų pa
dėjėjų.

to gyventojams aukoti 
pasišvęsti, kad būtų užtik 
rinta pergalė.

Pagerbkime motinas
Šiais metais gegužės 10 

d. iškilmingai minėsime Mo
tinos dieną.

Amerikos motinos palydė
jo į karo fronto savo myli
mus sūnus, kad jie apgintų 
šio krašto laisvę ir nušluo
tų nuo žemės diktatorių 
siautimą, tat mes pagerbki
me gegužės 10 dieną ypač 
tų karžygių karių motinas.

BUY
UNITED STATES 

OEFENSE
BONDSANO
STAMPS

Per vakarienę bus išpil
dyta graži muzikalė prog
rama, kuria rūpinasi Auš
ros Vartų parapijos varg. 
J. Brazaitis.

Ramygalos Aido Klūbas 
iškėlė gražų sumanymą — 
pagerbti asmenį, kuris jau 
ir Amerikoj gyvendamas 
trumpu laiku pasižymėjo. 
Jo parašytos brošiūros yra 
liaudies su pamėgimu skai
tomos, nes parašytos leng
va kalba, o temos parink
tos begalo įdomios.

Tikimasi, kad į šį vaka
rą suvažiuos ne tik ramy- 
galiečiai iš arti ir toli, bet 
ir visi, kurie kun. K. Ba
rauską pažįsta asmeniai ir 
iš jo raštų. V. T.

kėjus Kvietkus, gyv. Brigh
ton Parke. Cecilija Stulgaį- 
tienė tikėjosi pasimatyti su 
savo broliu Bernardu, kuris 
tačiau negalėjo parvykti iš 
kariuomenės.

X A. a. Rap. Andreliūnui 
dar esant Cook apskrities 
ligoninėj draugai ir pažįs
tami buvo sutarę surengti 
pramogą jo naudai Kara- 
nauskų name, 6727 So. Ar
tesian Avė. Ir tikietai bu
vo atspausdinti. Nors Rap. 
Andreliūnas mirė, tačiau 
toji pramoga balandžio 19 
d. įvyks. Pelnas bus įteik
tas velionio žmonai-našlei.

Ullf
FACTS YOU NEV£R KNEW!

Pirko bonų 
už $5,000,000

Amerikos Darbo Federaci 
ja atstovų susirinkime, įvy
kusiame 130 North Wells 
str., pareikšta, kad iki šiol 
Federacijos unijų nariai 
Chicagoje yra išpirkę kur 
kas daugiau, negu už $5,- 
000,000 apsaugos bonų.

flnni|U)ise
says...

“Counting cents is
common sense

SUPCOVERS made to fit 
loosely wear longer than 

tightly stretched, vrell-fitted *'įtek
ėto”. Give your cover plenty of 
room to shift on the job—folks 
have a habit of being restless.

With all the money you ll save, 
buy DEFHNSB SAVINOS STAMPS— 
Every Stamp and Bond you buy is 
an investment in freedom. War 
needs money!


