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ORREGIDOR SALA NEPASIDUODA JAPONAM
JIE VISADOS BUVO 
“ DONOSCIKAI”

Amerikos lietuviški ko
munistai, kurie save skaito 
Sov. Rusios piliečiais, visa 
dos buvo "donošč.kai”, kad 
kokiu nors būdu pakenkti 
Lietuvos veikėjams. Pir
miau jie lietuvių tautos 
veikėjus denuncijavo raudo 
nųjų režimui Maskvoje, šian 
die gi, apsimetę “demokra
tais” ir Amerikos “šalinin
kais”, lietuvių veikėjus ban
do įskųsti Washingtonui. 
Kas tik darbuojasi už Lietu 
vos nepriklausomybės atga 
vimą, tas, jų manymu, yra 
Maskvos priešas.

Lietuvos išdavikų tokia 
taktika. Tas jiems diktuoja
ma raudonųjų komisarų. Ne 
galima nepaisyti šių biaurių 
“perekinčikų”. Reikia auto- Į 
ritetams nurodyti prieš ke- ’ 
lėtą metų jų leistus ir sklei-| 
stus šlamštus, kuriais jie be-1 
gėdiškai atakuodavo šian
dieninę šalies administraciją 
ir patį prezidentą, šiandie 
jie puola visus už Lietuvos 
laisvę kovojančius lietuvius 
patrijotus. Tai išperos. Jie i 
buvo ir bus vienokiais, ar ki 
tokiais “donoščikais”. Visgi 
jie prilips liepto galą.

•
HITLERIS IŠKELIA 
VERGOVĘ
J. A. Valstybių vyriausybės 

agentija The Office of Facts 
and Figures praneša, kad 
Hitleris savo okupuotuose 
Europos kraštuose iškėlė ne 
paprastą vyrams ir mote
rims vergovę. Vienų ir kitų 
milijonus jis stačiai paver
gė. Visus privalomai prista 
tė prie sunkaus darbo Rei
chui. Naciai propagandistai 
to visiškai ne tik neginčija, 
bet milijonų buvusių laisvų 
žmonių pavergimu dar di
džiuojasi.

•
Anot gautų informacijų,

Hitlerio nuosprendžiu nacių 
autoritetai okupuotuose kra 
štuose įsteigė vadinamų 
darbo ofisų tinklus. Per 
tuos ofisus vyrai ir moterys 
privalomuoju būdu verbuoja 
mi darbams Reicho (Vokie
tijos) gilumoje. Tų nacių 
darbo ofisų yra Prancūzijo-. 
je, Lenkijoje, Pabaltijy ir 
kituose nacių okupuotuose 
kraštuose. Tačiau jų dau
giausia yra okupuotoj Len
kijoj, nes naciai lenkų la
biau kaip kitų neapkenčia.

•
Naciai pasisako, kad šie

met Reichui bus reikalinga 
daugiau kaip keturi milijo
nai svetimų kraštų darbinin 
kų ir darbininkių, daugiau
sia žemės ūkiui ir darbams 
fabrikuose.

Yra žinių, kad naciai oku 
pantai iš Latvijos ir kitų 
Pabaltijo kraštų daug Jaunų

Pasaulis neužmirš 
Bataan gynėju

LONDONAS, bal. 10 — 
Londono laikraščiai šiandie 
vieningai giliai įvertina Ba
taan pusiasalio gynėjų did- 
vyrybę. Palygina prie Mal
tos ir Tobruko gynėjų did
vyriškumo šiame kare.

Pažymi, kad per tris mė
nesius pusiasalio garnizo
nas tikrai turėjo nusika
muoti nuolat gindamasis 
nuo gausingesniojo priešo.

Laikraščiai pagarbą reiš
kia generolui MacArthur ir 
jo pavaduotojui Įeit. gen. 
Wainwrightui.

News Chronicle pažymi: 
“Tokijo įsakė paimti pusia
salį nepaisant nė kokių sau 
nuostolių. Wainright armi
ja sėkmingai kovojo iki pat 
paskutinųjų”.
“Visas laisvųjų žmonių pa

saulis”, pareiškia Daily 
Mail, “buriasi bendrai pa
gerbti amerikiečius ir filipi
niečius kareivius, kurie di
dvyriškai kovojo su gausin
gesnių priešu Filipinų salo
se. Pasaulis neužmirš jų di
dvyry bės”.

Tie ir kiti laikraščiai po
draug reiškia baimės dėl 
Burmos likimo.

Pepper įspėja 
demokratu vadus

WASHINGTON, bal. 10.
— Senatorius Claude Pepper 
(dem. Fla.) pareiškia, kad 
demokratų partija ateinantį 
rudenį kongreso rinkimuose 
galės skaudžiai pralaimėti, 
jei partijos vadai neįstengs 
pilnai nusistatyti dėl tautos 
visų resursų mobilizacijos.

Pepper reikalauja, kad 40 
valandų savaitės darbas ka
ro pramonėje būtų panai
kintas. Senatorius yra karš 
tas šalies administracijos 
šalininkas.

Ir golfui paskelbti 
varžymai

WASHINGGTON, bal. 10.
— Karo gamybos boardas 
paskelbė, kad pradėjus ge
gužės 31 d. nutraukiama gol 
fo lazdų gamyba ir ši pra
monė imsis karo gamybos.

Golfo kamuoliukų gamy
ba anksčiau sustabdyta.

mergaičių siunčia į Reichą. 
Sakoma, jos būsią privers
tos tenai visados įsigyventi.

Daugiau kaip vienas mi
lijonas lenkų nuo seniau jau 
dirba Reiche ir iš okupuo
tosios Lenkijos dar daugiau 
jų siunčiama. Praeitą sausio 
mėnesį apie 200,000 belgų 
’šsiųsta darbams į Reichą.

Tokia tai Hitlerio sant
varka Europoje!

AMERIKIEČIAI FRONTO DUOBĖSE

("Drauras” Acme telepnota

Amerikiečiai kariai Bataan fronto duobėse, kurias gen. MacArthur pavadino “la
pės urvais”.

Pranešta, J. Valstybėse planuojamas 
moterų savanorus registravimasis

WASHINGTON, bal. 10.
— Prez. Rooseveltas šiandie 
iškėlė aikštėn, kad ryšium
su paskirtu vyrų 45-65 m. Hitlerio įsiveržimą 
amžiaus suregistravimu yra

Norvegai liūdnai mini

planuojama ir moterų 18-65 
m. amž. sureglstravimas. 
Tačiau moterų registravi- 
mąsis, jei tas bus kūnijama, 
bus savanorus, tai yra, uepri 
valomas. Vadinasi, kurios 
moterys nenorės registruo
tis, galės nesiregistruoti. -

Svarbiausia moterų regis- 
travimuisi kliūtis yra dide
lis mechaniškas darbas. Tik 
vienų registravimosi blankų 
parūpinimas yra tikrai mil
žiniškas darbas.

Vyrų 45-65 m. t amžiaus 
registravimasis įvyks šio ba 

: landžio 27 d. Tad moterų 
registravimasis turėtų sek
ti tuojau po vyrų. Kol kas 
nieko dar tikra nežinoma. 
Gana to, moterys turi pasi
ruošti savanoriai registruo
tis. Jos bus reikalingos ka
ro gamybai, kai daugiau vy 
rų bus pašaukta karo tarny 
bon.

Submarinai gali 
išlaipinti agentus

BOSTON, Mass., bal. 10. 
— Maj. gen. Sherman Milės 
įspėja Naujosios Anglijos 
gyventojus padidinti savo 
budėjimą, nes priešo subma 
rinai į pakrantes gali išlai
pinti ašies agentus.

Pajūrio gyventojus jis 
ypač įspėja budėti. Jei jiems 
tektų kur nors pamatyti ko 
kį svetimą įtariamą asme
nį, tuojau apie tai pranešti 
policijai. Tos rūšies agen- 

I tai šnipai yra gudrūs. Jie 
moka maskuotis. Bet jie ga
li kartais patys save išduo
ti savo apydaira ir kalba.

STOKHOLMAS, bal. 10.
— Norvegai vakar su gi
liausiu gedulu minėjo nacių 
įsiveržimo į jų kraštą dvi- 
metinę sukaktį. Tūkstančiai 
norvegų šeimų dienos metu 
per visą pusvalandį buvo 
užsidarę savo namuose. Tai 
buvo tylus, bet galingas 
žmonių protestas prieš kra
što okupavimą. Norvegai 
kaip vienas yra nusistatę 
prieš premjero Vidkun Quis 
lingo diktatūrą. Šis tautos 
išdavikas yra nacių tarny
boje. Jis vykdo Hitlerio no
rus.

čia, Švedijos sostinėje, 
norvegų pasiuntinybės ir 
konsulato vėliavos buvo nu
leistos pusiau stiebų. Norve 
gų bažnyčioje tui eta speci
alios pamaldos. ;

Winant pasiliks 
savo vietoje

WASHINGTON, bal. 10.
— John G. Winant, U. S. 
ambasadorius D. Britanijai, 
užgina skleidžiamus gandus, 
kad jis pasiliks namie ir kad 
bus paskirtas darbo depar
tamento sekretorium ir va
dovaus darbininkų pajė
goms karo pramonėje.

Amb. Winant vakar lan
kėsi Baltuose Rūmuose, kur 
tarėsi su prezidentu Rooee- 
veltu. Išeidamas iš Baltųjų 
Rūmų laikraštininkams jis 
pareiškė, kad minėti apie jį 
gandai neturi nė kokio pa
grindo. Jis pažymėjo, kad 
artimiausiomis dienomis 
grįš į Londoną eiti savo pa
reigų.

Marshall tariasi su 
britų armijos vadu

LONDONAS, bal. 10. — 
U. S. kariuomenės štabo 
viršininkas gen. G. C. 
Marshall vakar turėjo ilgus 
pasitarimus su britų gene
ralinio štabo viršininkų 
gen. Sir Alan F. Brooke. 
Suprantama, jie tarėsi apie 
karo stovį.

Paskiau Marshall, Brooke 
ir kiti aukštieji amerikie
čiai ir britai karininkai su
sirinko į Savoy viešbutį, 
kur jiems buvo parūpintas 

i užkandis. Po to vėl turėta 
Į pasitarimai.

Harry Hopkins konferavo 
su W. Averell Harriman, 

i Amerikos karo gamybos ats 
tovu Anglijoje, užs. sekre
torium A. Edenu ir gamy
bos ministru Oliver Lytlel- 
ton.

Britai naikins kitus 
aliejaus šaltinius

LONDONAS, bal. 10. — 
Iškeliama aikštėn, kad japo
nai yra vos tik už 30 mailių 
nuo Yenanma aliejaus laukų 
Burmoje. Kadangi britų pa
jėgos yra toli mažesnės ir 
japonai greitu laiku gali 
prasiveržti prie minėtų alie
jaus laukų, tad britai yra 
pasirengę naikinti aliejaus 
šaltinius.

Britai Burmoje tikisi su
laukti sąjungininkų pagal
bą. Bet Londone aiškinama, 
kad jų ten laukiama pagal
ba neįmanoma.

DETROIT, Mich. — For 
do fabrikų CIO darbininkai 
reikalauja, kad lakūnaa 
Lindbergh būtų pašalintas 
iš Fordo ofisų.

BAKERSFIELD, Cal. — 
Mojavę tyryne nukrito ar 
mijos bombonešis. Penki la
kūnai žuvo.

3,590 marynų ir jūrininkų išvaduota 
iš Bataan; nukelti į Corregidor

Kas veikias pusiasaly, nežinoma; 
ten japonų pajėgos vyrauja

WASHINGTON, bal. 10.
— Laivyno departamentas 
praneša, kad apie 3,500 ma
rynų ir jūrininkų suspėta iš 
vaduoti iš Bataan pusiasa
lio, Filipinuose. Jie nukelti 
į Corregidor salos tvirtovę, 
kuri nepasiduoda japonams.

Laivyno departamentas 
pareiškia, kad marynai ir 
jūrininkai į tvirtovę nukelti 
naktį, kai pasirodė, kad 
pusiasalio neįmanoma ilgiau 
ginti.
Be to laivyno departamen

tas gavo žinių, kad ameri
kiečiai sunaikino tris savo 
karo laivus, kad jie nepakliū 
tų priešui. Tų laivų didžia
usias buvo 5,975, • tonų 
Canopus, submarinų tende
ris.

Taip pat visiškai sugriau 
ti 37 metų seni Dewey sau
sieji dokai.

WASHINGTON, bal. 10.
— Filipinų salų kariuome
nės vadas Įeit. gen. Wain- 
wright pranešė prezidentui 
Rooseveltui:

“Mūsų vėliava ir toliau

Raudonoji armija įsiveržusi į 
Baltgudijos ribas arti Vitebsko

LONDONAS, bal. 10. — 
Vichy radijo praneša žinią 
iš Stokholmo, kad sovietų 
kariuomenė įsiveržusi į Bal 
trusiją tarp Vitebsko ir Ne- 
vel — už kokių 75 mailių 
šiaurvakarų link nuo Smo
lensko. Ir pažymima, kad 
sovietai ten pažangiuoja.

Jei tas tiesa, tai nacių 
i svarbiosios Vitebsko apsau-

Numušta dešimts 
japonų lėktuvų

CHUNGKING, Kinija, 
bal. 10. — Amerikiečių sa
vanoriai lakūnai, kurie pade 
da kinams kare prieš japo
nus, praneša, kad praeitą 
trečiadienį Leiyun padangė 
se, pietinėj Yunnan provin
cijos daly, jie numušė 10 ja 
ponų lėktuvų. Kiti 10 priešo 
lėktuvų išsisuko.

Pranešta, kad kinų karo 
vadovybė pasiuntusi dau
giau savo atsargų į šiauri
nę prancūzų Indokinijos da
lį prancūzų pagalbai. Taip 
pat daugiau kinų kariuome
nės pasiųsta į Burmą prieš 
japonių.

pasilieka iškelta Corregidor 
salos tvirtovėje”.

Pranešimas trumpas, bet 
jis daug ką pasako.

Tas reiškia, kad Corregi
dor tvirtovės garnizonas 
dar ginasi ir atkakliai kovo 
ja su priešu. Bet iš Bataan 
pusiasalio neturima jokių ži 
nių. Japonai pusiasalį uždą 
rė nuo pasaulio ir jų gaujos 
ten vyrauja. Tenai didvyrių 
amerikiečių ir filipiniečių Ii 
kimas nežinomas. Nėra ži
noma, ar jau visi tie gar
sūs gynėjai, kurių buvo 
daugiau kaip 36,000, pasida 
vė, ar gal kai kur kovoja su 
priešu.

Patirta, kad prezidentas 
iš Filipinų vado gavo ilges
nį pranešimą. Bet jo nepa
duoda viešumon. Tik karo 
departamentas prisega, kad 
pusiasalio garnizonui nebu
vo įmanoma toliau kovoti
su gausingesniuoju priešu.%

Pagaliau Washingtonui 
pranešta, kad pietuose nuo 
Filipinų salų amerikiečiai 
nuskandino japonų kruizerį.

gos pozicijos atsiduria pavo 
jun, iš kurio naciams bus 
sunku išsisukti.

KUBISEVAS, Sov. Rusi
ja, bal. 10. — Sovietų vy
riausybė oficialiai paskelbė, 
kad Kalinin fronte Raudo
noji armija kontratakose 
4,470 vokiečių karininkų ir 
kareivių nukovė. Be to apie 
1,200 vokiečių nukauta kito
se fronto dalyse įvairiuose 
susikirtimuose.

Užsienio reikalų viceko 
msaras Lozovsky pareiš
kia, kad raudonoji armija 
šiemet likviduos visus vo
kiečius Rusijoje. Anot jo, 
iš nacių visų armijų Ūkais 
tik vieni lavonai, daugiau 
nieko.

3,300 lėktuvų 
kas mėnesį

SULPHUR SPRINGS, 
Tex., bal. 10. — Kongreso 
žemesniųjų rūmų pirminin
kas (speakeris) Sam Ray- 
burn (d. Tcx.) čia pareiškė, 
kad šiandien J. A. Valstybė 
se pagaminama po 3,300 
lėktuvų kas kiekvieną mėne 
sį:
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WISCONSINO LIETUVIO ŽINIOS
Kenoshos kronika
Sorrt rinkimai

- Po pirmų šv. Mišių Sv. 
Vardo dr-ja ir Sodalietės tu
rės susirinkimą. Po sumos 
įvyks Sv. Petro ir šv. Onos 
dr jų susirinkimai. Po pa
maldų popiet Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja laikys susirin-

1 sidėjo ar tai aukomis, ar at
silankymu.

' Rinkimai
Įvyko balandžio 7 d. Iš

rinkti tokie, kurie nepri
klausė prie jokių partijų. 
Councilmonais išrinkti: Fe- 
lix Olkives, James E. Webb 
ir Howard G. Coates. Mo 
kyklų komisijon: Chester S.

KU GIRDĖT NAUKEGANE
Velykų įspūdžiai.
Mcfilf nia mirtie nvTInCiO IrVVfltj.

Veikimas

kimų. Šis bus labai svarbus Hubbard, Lewis W. Powell
susirinkimas, tad visi kvie
čiami dalyvauti.
Naujas tabernakulis 
didžiajame altoriuje

Šv. Petro parapijos žmo
nės turi džiaugtis, kad turi 
gerų žmonių, kurie parapi
jai darbuojasi ir stambiai 
aukoja. Vienas tokių stam
bių aukotojų yra parapijos 
komiteto narys Vincentas 
Karčiauskas. Jisai ne vien 
savo laiką ir darbą paau
koja, bet dar ir įtaiso rei
kalingų dalykų bažnyčiai. 
Klebono prašomas Vincen
tas malonėjo nupirkti nau
ją tabernakulį, kurs papuoš 
didįjį altorių. Tabernakulis 
iš lauko yra metalinis, o 
vidus išpuoštas baltu šil
ku. Jis kamuoja virš $200. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja 
V. Karčiauskui už tokią 
brangią auką parapijai. Tai 
bus Dievo garbei ir jam am
žinas paminklas. Taberna
kulio pašventinimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 12 d. 
per sumą. Vincentas Kar-

ir Paul M. Saftig. Lietuvis 
councilmonas Jonas Martin 
pralaimėjo. Jei už jį lietu
viai nebalsavo, tai kas nors 
blogo buvo. Balsuotojai pa
reiškė norį atvirumo,, o ne 
veidmainystės. O svarbiau
sia nori, kad miesto valdy
mas būtų demokratiškas, o 
ne kokių partijų, kurie tik 
žiūri savo naudos.

B. C. Peters

įgytas*. Antano 
stovyla

Karine. — 1941 metais ki
lo sumanymas Apaštalystės 
draugijoj įgyti Šv. Kazimie- į visiems

Velykos pas mus buvo 
gražios, šv. Baltramiejaus 
bažnyčia per visą Didžiąją 
Savaitę skaitlingai Lanki 
žmonės. Visi grožėjosi dai
liai išpuoštais altoriais, 
Viešpaties kalėjimu ir kara
tu. Čia reikia padėką reikš
ti seserims Kazimierietėms 
už jų pasidarbavimą.

Šeštadienio vakarą iki pri 
sikėlimo ryta parinkti sar
gai per naktį budėjo prie 
Išganytojaus karsto. Taip 
pat per naktį vyrų ir mote
rų grupės giedojo g esmes. 
Reikia pažymėti, jog pas 
mus dar gyvuoja senas pa 
protys, kuris kitose koloni 
jose jau išnykęs. Tą papro 
tį lietuviai atsivežė iš Lie i 
tuvos. Jie aukoja savo lai
ką ir sveikatą didesnei Die 
vo garbei ir teikia daug gra
žaus ir malonaus įspūdžio 

per naktį budin-

ir rėmėjas katalikiškų drau 
gijų netikėtai sutiko mirtį. 
Bal. 6 d. prieš baigiant die
nos darbą, susmuko ir tuoj 
mirė. Spėjama, jog buvo 
širdies liga. Velionis buvo 
nevedęs. Priklausė prie Šv. 
Baltramiejaus, šv. Juozapo 
ir Šv. Antano draugijų. Bu
vo stambus rėmėjas visų 
kilnių dafbų, ilgametis dien
raščio “Draugo” skaityto
jas, su “Enriku” dalyvavo 
pastarame DKK bankiete. 
Gedulo pamaldos įvyko bal. 
9 d., Šv. Baltramiejaus baž
nyčioj. Palaidotas Ascenson 
kapinėse.

keltas į Recreation Station, 
Philadelphia, Pa. Jisai yra 
trečios klasės “storekeep- 
er”. Yra sūnus senos Wau- 
kegan gyventojos Rozalijos 
Butkienės.

., » I . “ .
Ateinantį šeštadienį, 
bal. 18 d. vakare šv. Baltra
miejaus draugija turės me
tinį vakarą. Bus įvairi prog
rama ir balius. Dalyvaus ir 
diktatoriai: Hitleris su Mu- 
solinfu. Visi prašomi daly
vauti. Enrikas

LIETUVIS DAA1ARA8
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akim*, 
ataakomlngal oi 
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Caiumet 4591
DRL KAIMO PATAIKYMO 

PASAUKITE:
VARUS ROMU

ADVOKATAS

VYHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki S-tos 

valandos vakare. 
Telefonas C A Lome t 6877

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 T®1. STAte 7572

ro bažnyčioj šv. Antano sto
vy lą. Šio kilnaus tikslo at
siekiami imtasis darbo. Dau 
giau kaip per pusmetį dirb
ta sukėlimui lėšų. Gerašir
džiai lietuviai aukojo sekan
čiai:

K. Grimalis $&0O.
Po $5.00: M. Balsevičius, 

K. Staponienė, M. Žukaus- 
čiauskas ne tik paaukojo ta- kienė, A. Piepolienė, M. Be-
bernakulį, bet pats įdėjo ir renienė.
į altorių. j A. Petronis $3.00.

Po $2.00: O. Statkevičie-“Buuco party”V .. .
Btrvo Gyvojo Rožančiaus 

dr-jos kovo, 22 d. Parengi-į 
mas buvo tam, kad ruoštis 
prie metinio bazaro, kurs 
įvyks rudenį. Komisijon į- 
ėjo S. Ališauskienė, T. Bal- 
čaitienė, M. Druktienė ir P. 
Pilitauskas. Prie užkandžių 
ir gėrimo darbavosi D. A- 
lišauskienė, M. Druktienė, 
S. Hauser, A. Vadapolienė, 
V. Ališauskas, J. Pocius ir 
P. Pilitauskas. Salė buvo 
pilna, ūpas žmonių pakilęs, 
visi gražiai laiką praleido 
žinodami kokiam tikslui tas 
pelnas eina. Ir gražaus pel
no liko — $100.23.

Klebonas nuoširdžiai dė
koja komisijai darbuoto-

nė, B. Cirtautaitė, T. Pet
kienė, M. Valukienė.

Po $1.00: G. Tvirbutienė, 
O. Dokšienė, M. Vaičekonie- 
nė, V. Petkus, J. Gudžiūnie- 
nė, P. Ralienė, M. Aginskie- 
nė, M. Zelečkienė, čijaus- 
kienė, J. Čibiras, E. Vasi
liauskienė, J. Pie pa Ii s, Ti- 
lienė, A. V., P. Šimkienė.

Viso surinkta $59.00.
Šv. Antano stovyla kai

navo $114.55.
Trūko $55.55. Tą sumą 

aukojo Apaštalystės draugi
ja iš savo iždo. Aukos taip 
pat buvo renkamos ir auko
jo vien draugystės nariai. 
Daugiausiai dirbo šios na
rės: F. Petkienė, O. Dokšie
nė, M. Žukauskienė ir O. So

jams ir visiems, kurie pri- kelienė. Paaidėkojant Apaš

BALSUOKITE U2

tiems žmonėms. Būtų gera, 
kad mes, Waukegane, galė
tume ilgai palaikyti tuos pa
pročius.

Velykų rytą 5 valandą p© 
prisikėlimo, procesijos, šv. 
Mišiose žmonės skaitlingai 
ėjo prie šv. Komunijos. Iš
pažinčių klausyti pagelbėjo 
atvykęs kun. J. MačiuLionis, 
MIC. /

Povilas P. Bagdonas 
ilgametis šios parapijos gy
ventojus, stambus veikėja?

Ilsėkis ramybėje drauge, 
Povile. Amžiną atilsį suteik 
jam, Viešpatie.

Šv. Baltramiejaus choro 
metinis balius (Crystal Bali) 
įvyks šiandien, bal. 11 d., 
Lietuvių Auditorijoj 7 vai. 
vakare. Komisija, kurią su
daro Tarnas Karašauskas, 
M. Malinauskas, Izabelė Keš- 
kis ir Stella Lulis, kviečia 
visus parapi jonus ir apylin
kės chorų narius atsilanky
ti. šokiams muzika bus lie
tuvio orkestras — The Ke- 
nosha Ambasadore.

talystės draugystei, papuoš
tas altorius Šv. Kazimiero 
bažnyčios naujausios išdir- 
bystės šv. Antano stovyla.

Klebonas kun. Adomas 
Jeskevičius, MIC., balandžio 
5 dieną (Velykų sekmadie
nį) pašventino stovylą.

Dar turiu pažymėti, kad 
ir klebonas prisidėjo prie to 
darbo: papuošė stovylą, H 
taisydamas ant jos galvos 
elektros šviesos vainiką.

Visa garbė už šį gražų 
darbą tenka Apaštalystės 
draugystei. Nors, pradedant 
sumanymą vykinti, buvo at
siradę ir priešų, bet, su Die
vo pagalba, atsiektas tiks
las. Dabar jaučiasi pilnai 
patenkiaiti. T, Petkienė

JOHN A. SHULMISTRAS
DEMOKRATŲ KANDIDATAS UŽ

REPRESENTATIVE 

IN CONGRESS
4th CONGRESSIONAL DISTRICT

Primary Rinkimuose, Balandžio-April M d., 1942 m.
JOHN A. SHULMISTRAS yra plačiai atsižymėjęs lietuvių veikime. Jūsų bal
sas už jį — tai halsas už mūsų Neturiu gerovę.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AJK.IV GYDYTOJAS 
SFedlAMOTAto

Savin av metų prakUluttuMu —im 
taisymo it» gydyme 

GERAI PRJETAIKJJtTI AKINIAI
pataisys kreiva* akis, truao 
ir tollregyste:
palengvina aMų {tempimų, 
galvos nkuud*jlmų, svaigimų ir aklų 
<arM}.

MOOEKNIMUAUS1, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

IpsstaU atyda atkreipiama 1 valkų

Ūkiniai pritaikomi tiktai kada 
VALANDOtoi

iu-cos Iki 8-tos valandos kasdien 
•ekmadiarlals pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TaL TAIKOS 1575

Amerikos dės t r o j e r i o 
Ward vadas Lt. Comm. W. 
W. Outterbridge, kuris nu
skandino pirmąjį japonų sub 
mariną dar prieš japonų a- 
taką ant Pearl Harbor. Už 
tai jis apdovanojamas laivy
no kryžium.

Šv. Baltramiejaus parapijos 
komitetas rengia “card and 
bunco party” sekmadienį, 
bal. 12 d. Lietuvių Audito
rijoj. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Visi parapijonai ir a- 
pylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti. Bus gražių do
vanų laimėtojams.

Stanislovas Butkus 
liuosnoriu pasidavęs į jūrei
vius ir išbuvęs 6 savaites 
Great Lakęs Navai Tram
iną stoty šią savaitę per

Ii DR.5ELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS MTIB1NEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906. 
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, Ui 
TeL: Cicero 7681

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARde 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Būkit Malonūs 
SAVOa AKIMS 1

Tik viena pora akių visam gry- 
veninius. Saugokite jas* leisdami 
iSegzaminuoti jas moderniSkiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
35 MF.SAl PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vi,«ų aklų įtempimų. ..

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

01*TOMCTRICTAI
1891 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, (Iiieagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Seštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR C BURI) EGA fe 
2158 VVest Cermak Road 

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

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

SeL: HEMleek 8156

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos teL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6058 So. Talman Av*
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office toL HEZUock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B OTURUMAJI

Vai.: 2—4 ir 7—9 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR.STRIK0L1S
PHYSICIAN AITO SURGEON 

4945 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki. 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

OffiM teL YARda 4787 
Namų tel. PltOspect 1980

TsL YARda 5921.
5107.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Avė.

Chicago, UI.

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 vaL vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal autartį,

M. GANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8

2201 VVest Cermak RA 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. » 

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomla Avė. 

_________TsL RIPuklie 7868

TaL OANal 0257
Ran.tok: FROspect 6659

BR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAb

1821 So. Halsted Street

Reaidenąja: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popi*

4 iki 9* vai vakar*

TaL YARda 2246

OR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

raL: nuo 9 vaL ryto iki 8 Vai. vak
Seredoj pagal sutartį. 

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

S3Ū7 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 ik] 9 
Nedėldmii pagal sutartį. 

Telefonas CANai 4796
UK. rtlEK J. BANIUS

GYDYTOJAS LR UJbLLttUKUAtt 
1913 Se. Halsted St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadieniais taipgi pagal eutarų. 
Rea. telefonas SEEiay 0434.

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO" VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANai 7171 
Nuo b vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofiso Tel...................VHtginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CRiRDttUAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJ AK LA UMLtt U tt Vr a O

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

TsL MIDvay 2880 Chicago, Ik

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 du 12 vaL ryto, aue 2 iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 du 8:Ju vai. vak.

Sekmad. nuo 10 du 12 vaL ryto.

DR. A. J. BERTASH ™■■■ ■«««* aoat
GYDYTOJAS IR CBIRURGA8 

Ofiao valu ana 1-3;. nua 6:36-8J0 
756 Weat 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22 j.

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 Se. YVestern Avė.
OFWO TALANDOS:

KiiMctlvn nuo tiOO vai, ryto Iki ifcOO 
vai. vak.; trečiad lentute nuo 9:00

v*L ryto Ui TZ;09 v*L pįotų,

TaL Cicero 1484

OR. S. B. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CJUKUKUAS 

Kamp. 15ios gat. ir 4yth Ct 
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
_________ TaL Cicero 1484__________

BB. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2560 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso toleionas PROapect 6737
Namų telefonas VIRgmia 2421 

Rez. TfcL LAFayette 0004

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK UMLttUKOA8

4631 So. Ashland Avenue 
TsL YARda 0994 

Rea- teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ik, 12 vaL dienų

TELEFONAI:
Uttice — HEMioek 5924 
Emergency — call MlDway 0661 
Res. — UEMlocit 1648.

DR. ALBERT I VALIBUS
rUlOltlAN AMD

OFISO VALANDOS:
Nuo T du 8 ir nuo ų du 8 v. vak. 

Z4tM Weet 03rd Street

G Bes. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS dr. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA BR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

PHYSICIAN and SURGEON 

334.3 So. Halsted Street

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk REDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 3 iki 4 ir nuo 0 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais sao 2 tM 4 popiet 

Nedėliomis Pagal Suattarimg

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, Iškiriant Sekmadienius — 
auo 2 IU 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

4:24 vai, vakarata, 
Sekmadtenlala pasai ■uattarlmų.

SKAJCTYKIZB “Uraita^"



Šeštadienis, balandi. 11, 1942 n b a u g a a s

PASIŠVENTIMAS IR PASIRYŽIMAS 

Produkcijos vajus
Amerikos pramonė prade

da didįjį Karo Produkcijos 
vajų, milžinišką fabrikų o- 
fensyvą. Jis įvyks sekamai-

Šių dienų karui reikia vy
rų ir mašinų. Narsiausio ka
reivio durtuvinis šautuvas 
neatsilaiko prieš plieninę 
tanką ar bombinį lėktuvą.

Todėl Prezidentas nusta
tė 1942 m. siekius. Jis įsa
kė, kad Amerikos darbinin
kai Amerikos fabrikuose tu
ri pagaminti 45,000 tankų 
ir 60,000 lėktuvų ir 20,000 
prieš lėktuvinių šautuvų ir 
8,000,000 tonų prekinių lai
vų.

Visi pritaria, kad tie gink
lai mums būtinai reikalin
gi, kiekvienas šios šalies 
žmogus pasiryžęs ligi pil
niausios išgalės juos prista
tyti. Su v. Valstijų pramonė 
ir Suv. Valstijų darbas pa
sišventusiai dirba kad tik 
tą įvykdinus.

Bet neužtenka sunkiai 
dirbti, prakaitą lieti. Turi
me dirbti išvien. Išvien dar
bas ir administravimas ir

būti dabar atliktas, šiemet, 
ir reikalaus mūsų visų pasi
šventimo ir pasiryžimo. Jis 
ragino darbą ir administra
vimą įsteigti administravi
mo darbo komitetus įstai
gose, kurie komitetai ap
svarstys ir apsiveiks su vi
sais patarimais įvykdyti di
desnę produkciją.

Jo kalba buvo visų entu
ziastiškai priimta. Laiškai 
ir telegramai WPB ofisui 
nuo unijų vadų nuo fabri
kantų ir nuo pačių darbinin
kų žadėjo pilną paramą.

Po keturių dienų p. Nel
sonas parašė visiems kon- 
traktoriams ir “visiems pri
pažintiems darbo atsto
vams’* įstaigose kur gami
nama tankai, laivai, lėktu
vai, ginklai ir mašinų įran
kiai.

Jis jų prašė pranešti prieš 
balandžio 1 d., apie įsteigi
mą darbo — administravi
mo komitetų vajui, jiems 
pasakydamas, kad valdžios 
vyrai — vyrai iš Armijos ir 
Laivyno ir Jūreivinės Ko-

Naciu priemonės 
Lenkijos koridoriaus 
sričiai suvokietinti

Šveicarijos laikraštis 
“Neue Zuercher Zeitung” 
korespondentas iš Berlyno 
praneša apie vokiečių prie
mones Lenkijos koridoriaus 
sričiai suvokietinti. Prie tų 
sričių, be Dancigo, priklau
sančios vakarinės Lenkijos 
dalys, kurios esančios virti- SSSS’Į,' 
kai įjungtos į Vokietiją. Pa

Siekia Laimėti Primary 
Nominacijas

hJK S&ET k“ž,“f‘x£-
m, p.Uklm. ,/ fe* mrtjjri*I Jį » Į«h Se-

rius iš 15th Senatoriai dlatriet, j 
kuriu jau trečia* terminą* taniau- 1 
ja savo distrikto žmonėm*. Visa
da teisingai dirba* darbininkams 
ir bizniui ir indorsuojamas vl*ų 
darbo organizacijų.

žmonės, kurie galėtų padėti ka
riams fronte ir ausaugoti žmones 
namie. Bal. 14 d., antrad, šio 
krašto žmonės paskirs savo at
stovus, kurie nulaikytų Koosevel- 
to administraciją.

NESIDUOKIT APGAUNAMI —

natorial District, buvęs aldermo- | 
nas, turįs didelio patyrimo. Jo tė- ' 
vai gimę Amerikoje ir jo vaikų 
žmonos yra lenkų ir bohemų kll- 
nės.
SAMUEL KOSTELNY, kandida

tas 15th Senatoriai District, pa-

20 Metu Mirties Sukaktuvės

A t A.
Antanina činikienė

Girnas biznio žmogus, buv. West' SSt"LiE ; ul’S Parko komisionierius ir iždininkas.
J vlHam;Yra Kasper American State ban-,

1 kos direktorius. Tai yra jo pirmas 1
A. J. SABATH, kandidatas re- bandymas tarnauti viešajai įstai

gai.

ginkluota tarnyba gali vyk- misijos ir Karo Produkcijos 
dinti planus, rasti būdų ne 
tik padauginti išdirbimus, 
bet kaip greičiau atsiekti 
didįjį tikslą.
Suvienyti mes stovime ir 
suvienyti žengiame pirmyn 

Ta dvasia remia Karo Pro 
dukcijos vajų, vajų įvykdin- 
ti didesnį ir didesnį ir vis 
didesnį gaminimą ginklų... 
ir įvykdinti šitą gaminimą 
bendradarbiavimu.

Pats prezidentas pradėjo 
tą vajų laiške Donald M. 
Nelsonui. Nelsonas yra Ka
ro Produkcijos Tarybos pir
mininkas ir neseniai jis krei 
pėsi į visus U. S. A. darbi
ninkus. Per radiją jis kal
bėjo darbo darbininkams ir 
administravimo darbinin
kams. Jis prašė padaugini
mą produkcijos 25 nuoš., jis 
jiems sakė, kad darbas turi

Tarybos — bus fabrikuose 
jiems padėti.

Sekamoms kelioms savai
tėms 31 susirinkimai įvyks 
įvairiose šalies dalyse ir po 
kelių dienų Amerikos dar
bas ir pramonė vykdys mil
žinišką PERGALES ofensy-

“Sis yra kritiškas karo 
metas Amerikai”, sakė Nel
sonas. Kiekvienos dienos 
produkcija, kiekvienos va
landos produkcija yra būti
nai reikalinga.”

Ir pilnai Buprasdami tą, 
galime pasitikėti, kad Ame
rikos darbininkai “will de- 
liver the goods”.

For Your Country's 
Futuro—and Your 0wn

Buy U. S. DEFENSE 
BONDS * STAMPS

tys vokiečiai pripažįsta, kad 
ten vokiečių gyventojų “de
ja” esanti tiktai mažuma. 
Priemonės tas sritis suvo
kietinti, kaip rašo “Neue 
Zuercher Zeitung” korespon
dentas, esančios būdingos 
vokiečių rytų politikai.

Buvęs Dancigo nacional
socialistų vadas Forster da
bar vadovaująs šių lenkiškų 
sričių suvokietinimo darbui 
Forsteris pareiškęs: “Kol 
paskutinis vyras, paskutinė 
moteris, paskutinis vaikas 
šioje srityje (Gau) nėra vo
kiečiai, tol negalima pasa
kyti, kad kraštas yra atgau
tas vokietybei.” Todėl, kai 
šis kraštas buvo vokiečių 
užimtas, iš jo buvę pašalin 
ti visi lenkų dvasiniai va 
dai, kaip tai kunigai, moky
tojai, diduomenė ir apskri 
tai lenkų intfeligentai. Pa
likta be vadovybės, plačioji 
gyventojų masė esanti vi
somis priemonėmis vokieti
nama. Forster pasakęs, kad 
“lenkų kalba turi būti vi
siškai išnaikinta”. Su len
kų žemės ūkio darbininkais 
uždrausta kalbėti lenkiškai. 
Dabojama, kad lenkų dva
siški j a neskleistų “vokie
čiams kenksmingų tendenc: 
jų.” Bet kuris lenkų susibū
rimas turįs būti uždraus
tas. “Tiktai tokiu būdu bus 
galima įvykdyti fuehreric 
pavedimą ir paversti šį kraš 
tą (Gau Danzig-Westpreus 
šen) per 10 metų visiškai 
vokišku.”

navo žmonėms, kuris žymiai pa-i . J. POLODNA, kaniliila-
(lėio ateiviams. Jis yra kongreso sveikatos distrikto globėjo vie-; 
dekanas. nunatatii komiai imi nlr. J*!’ V*"* J® 21 tvardo, sav. Palace 

teatro, prie Halsted gat. Kartu su 
juo kandidatuoja Thomas F. Byr- 
ne, Paul Colianni, B. Maciejevvski.

dekanas, nuostatų komisijos pir 
mininkas ir nuoširdus Roosevelto 
administracijos rėmėjas.

PETER P. KIELMIN8KI, kan
didatas renomtn&ci.iai į senato-

tas pastebi, kad patys vo
kiečiai pripažįsta, jog jie 
savo tikslų šioje srityje dar 
toli gražu i nesą pasiekę. 
Kiekvienam vokiečiui užde
dama pareiga kovoti už vo- 
kietybę.

Spauda yra vienas sėk
mingiausių apaštalavimo 
būdų. Redaktoriaus kėdė ga 
lingesnė už trijų karalių 
sostus. Laikraštis yra žmo
nių nuomonių nustatytojas. 
Jis yra daugeliui vienintelė

Eidamas balsuoti ant-ad., bal. 
14 d., paprašyk DEMOKRATŲ TI- 
KIETO ir padėk kryžiuką (X) prie 
anksčiau minėtų oavardžių ir prie 
Mc Keough į U. S. Senatorių*, 
Forsythe, į valstijos iždininkus ir 
Adomovvaki, congressman at large.

Susipažinkite ir išgirskite kan
didatų kalbas masiname mitinge, 
sekmad., bal. 12 d., 2:00 vai. po
piet Piisen Hali, 1816 So. Ashland 
Avė. Taip pat sekmad. popiet bus 
susirinkimas Dievo Apveizdos pa
rapijos salėje. (SKELB.)

Žmonių pajėgų netrūksta 
— jiems trūksta tiktai va 
Uos. Victor Hugo

—.

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKI.AI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ŠI firma viri 50 m. tos pačio* 
kelmyno* rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Gost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of tbe Ltthnantao

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

TeL ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien B IU B vak.; šefttad. ir 8ekm. 9 IU fl vaL

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

mokykla. S. Turauskas
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

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 3entą 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 lr pažįstamų. O Lietuvoje paliko dukterį Karoliną Da- 
moška ir kitu giminių.

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų Dr-jos ir prie 
|' D. L. K. Vytauto Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė.

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.

Laidotuvių Direktorius Mažeika-Ivanauskas, Tel. Yards 
1138—39.

Baigdamas, koresponden-

4995-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai* 
U Stotie* WHIP (1510). su P. Saltlmleru.

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.

Mos, 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 pažistamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Antaninos Činikienės sielą.

Nuliūdę liekame — Vyras, Duktė ir Sūnai.

CLASSIFIED

“DRAUGO”
DARBU SKYRIUS

REIKALINGI O4RBTNTNKA1
HELP VVANTED — VYRAI

_ TOOL MAKERS-
Tik A-1 vyrai lai atsišaukia 

48 valaiuli is j .savaite — 0 dienos.
Nuo 4 vai. popiet iki 12 vidurnakti 
lr nuo 12 vai. vidurnakti iki 8 vai. 
ryto shiftai. 10% bonus ir laikas ir 
pusė mokama už suvirš 40 vai. Gera 
mokestis ir geros darbo sąlygos. De
fense darbai. Neatsišaukite, Jei da
bar dirbate prie Defense darbų.

Signode Steel Strapping
2600 N. WESTERN AVĖ.

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

MODEL G4RMENT CO.
231 So. Green St-cet

OPERATER KO S 
SINGLE NEEDLE. PINKERS. BtTT- 
TON ir Bl’TTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabu
žius. Nuolatinis darbas per ištisus 
metus. Krpinkifės nrie:

| 3021 NO. PVT.ASKI ROAD

' FOl’NTAIN MERG’NOS — su ar 
1 be patyrimo: mio'att"iai, pilno 'alko, 
i pradinį užmokestis, pro-n Isi-

dirbtl e ukšt’-n. — M R STEPHAN,
LTGGETT DRDG STORES 

150 No. State St. Curie RanOn^nlk)
Nuo 9 iki 11-tos valandos rytais.

VEITERKOS
Dabai geri darbai -— turi būti pa
tyrusios.

ISRELT.’B RESTATTRANT 
940 No. Rash Street

“SLIP-COVER” KIRPfiJOS-JAI 
PATYRVRTO8 MOTERYS ar VYRAI
Gražaus asmeniško būdo. švarumas 
darbe ,r ntvaizdole ’ kuorelkalingiau- 
sla. Pastovūs darbai.
Kreipkitės J Empioyment ofisą ant 
3-člo aukšto.

MARSHALL FIELD and CO.

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

PROTECTO-SEAL CO.
1924 So. Western Avenue

LATHE HANDH — 3 
Pirmos klasės; 8 iki 10 metų paty
rimo reikalinga. Kitokie neatsišau
kite. Pastovūs darbai. Mokame ir 
“overtime”. ,

•300 NORTHWEST HIOHWAT

TOOL & DIE MAKERS 
Patyrę, dirbti naktim.--. Atsikreipkite:

E. A. HILL CO, INC.
430 West Erle Street

Automatic Screw Maciūne 
Setna Vyrai

Prie BROWN & SHARPE mašinų. 
Seniai įsisteigęs išdirbėjas dabar už
siėmęs su Defense darbais. Aukš
čiausia užmokestis. Dienomis ar nak
timis darbas. Bonus mokama nak- 
tiniems darbininkams. Pašaukite; 
SEELEY 7485, šeštadienį ar sekma
dienį. buo 9 vul. ryto iki 12 vai. 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakare.

HELP WANTED — MOTERYS

10 OPERATERKV TVOJAUS 
Prie “srngle needle” mašinų. Turi 
būti patyrusios. Geriausia užmokestis 
dr geros darbo sąlygosi Atsikreipkite 
prie M;s- Durfee, ant 3-či‘.o* aukšto 
iš priešakio.

1725 W. NORTH AVENUE

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING YVORKS

Taisome visokius niūkius. Taisvmns 
naminiu n’flklu. tai mūsų sneoiniv- 
b8. Rašvkite dė| “Pree Catalogne” 
kalnavimo sąrašo.

I Prisiųskite pinklus paštu “parcel 
I post.”

28 NO. LGOMTS STREET 
TET;.: MONnoe 1397

PARSinronA geras tavernas 
Riznis išdirbtas per dauceli metų. 
Pnn«<duoda nigiai nes savininkas an- 
]eid*ia miestą. Kreipkitės sekančiu 
adresu;

2301 SO. LEAVTTT STREET

IIn p u \\Tin
ADVERTIcrmENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel,; RANdolph 9488-9489

IŠRENDUOJAMAS ŠTORA8 ir 5 
kambariu gvven'mui namas. Tinka
mas vi-okdam bizniui, geroj vtetij. 
Apylinkėje gyvena daug lietuvių, bet 
yra mažai lietuvių biznio s'etu. Reir- 
da kabai prieinama- Atsišaukite te
lefonu: BEVERLEY 4335.

PAIEŠKO NAMU DARBO 
Paieškau darbo prie namų. Chica
goje. ant ūkio, ar kitame mieste. E- 
su 46 m. amž.. našlė, ir turiu mer
gaitę 7 m. amž. Apsigyvenant nrie 
darbo. reikalinga ir vieta mano 
mergaitei. Malonėkite atsikreipti se
kančiai:— Mrs. AHce Petrauskas, 
3409 So. Lowe Avė., Chieago, III.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE 
visosr miksto dalyse I diena ir naktį

LAIDOTUVII) DIREKTORIAI
ŠAKIAI CHICAGOS IK CICEROS LIRTUVI1 

T. A TDOTT’VTr DIREKTORIŲ A SOTI 4 PIJO®

I J 701 P
1848 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

LACHAYVIC7, IR SUNAI 
2814 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515

42-44 Ea*t 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

Skvrin*: 710 We*t 18th Street 
Viai telefonai: YARds 1419

JI. LTULEVTPITTR 
4348 Sonth California Avenoe

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M PHILLIPS 
3307 Lltuanica Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY R PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth We*tera Avenne
Tel. GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
3319 IJtnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULlman 9681
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Lietuvių Tautinės Tarybos Deklaracija
Šiomis dienomis t. y. balandžio 8 ir 9 dd. Chicagoj 

įvykęs Lietuvos Piliečių Sąjungos suvažiavimas įsteigė 
Lietuvių Tautinę Tarybą, kuri priėmė ir paskelbė to
kio turinio deklaraciją:

Lietuvių Tautinė Taryba, sudaryta Lietuvos Pilie
čių Sąjungos Jungtinėse Amerikos Valstybėse nuta
rimu, savo visuotiniame steigiamajame suvažiavime 
Chicagoje per įgaliotus visų rajoninių komitetų at
stovus 1942 m. balandžio 8 d., visais balsais nutarė:

Būdama dėkinga JAV už svetingumą, LTT jajc.a 
si laiminga, galėdama laisvai reikšti savo troškimus;

Atsižvelgdama į tai, kad šio karo eigoje Lietuva 
buvo jos totalitarinių kaimynų jau du kartu okupuo
ta ir kad antroji okupacija tęsiasi dar ir šiandien,

LTT reiškia tvirtą įsitikinimą, kad Demokratijų 
pergalė pagaliau atneš išvargintai žmonijai padorios 
ir ramios egzistencijos sąlygas taip, kaip tai yra 
nusakyta Atlanto Čarteryje;

LTT ypatingą padėką reiškia didžiajam JAV Pre 
ridentu! Franklin D. Rooseveltui, kuris taip nuošir
džiai globoja Nepriklausomos Lietuvos reikalus;

LTT svarbiausias viltis deda į JAV ginklo pergalę. 
Štai kodėl LTT vienu svarbiausiu savo uždaviniu lai
ko visišką jos narių prisidėjimą prie JAV žmonių ir 
Vyriausybės pastangų laimėti karą;

LTT yra įsitikinusi, kad vien Jungtinių Tantų De
mokratijų pergalė Europai duos tokią santvarką, ku
rioj Lietuvos žmonės, be baimės, kad jie būtų perio
diškai žudomi ir tremiami, turės sąlygas ramiai ir 
kultūringai tarpti;

Likimo pastatyta į taip keblią padėtį, Lietuva juo 
labiau trokšta geresnio ir teisingesnio Europos susi
tvarkymo;
> Demokratiniais pagrindais susidariusi iš įvairių 
pažiūrų ir užsiėmimų žmonių, LTT laiko save na
tūralia okupacinį jungą kenčiančių Lietuvos žmonių 
nusistatymo reiškėją;

Susiorganizavusi Lietuvos Piliečių Sąjungos nuta
rimu, LTT jaučiasi esanti gyvos lietuvių visuomenės 
ir jos laisvų institucijų gyva atžala, ir imsis ištiki
mai atstovauti ir reikšti Lietuvos visuomenės troš
kimus ir realizuoti jos laisvės viltis;

LTT būtų linkusi sveikinti tokį Naujos Europos 
susitvarkymą, kur Lietuvos natūralūs valstybiniai, 
etnografiniai, kultūriniai ir ekonominiai interesai bū
tų apsaugoti. Pabalčio Sąjungos idėja LTT yra ypač 
artima ir brangi. LTT imasi atsakomybės skelbti, 
kad Lietuvos žmonės trokšta Nepriklausomos, Lais
vos ir Demokratinės su sostine Vilnioje, su Klaipėda 
ir Mažosios Lietuvos sritimis. Tam atsiekti ji yra 
pąsiryžusi visomis išgalėmis dirbti ir aukotis;

Smerkdama bet kokią diskriminaciją tautybės ar 
tikybos atžvilgiu lr smerkdama bet kurias totalita
rinio valdymo formas bei buvusius diktatūrinius pa
sireiškimus Lietuvoje, LTT yra pasiryžusi tęsti Lie
tuvos patriotų tradicijas Ir atgimusios Lietuvos pa
vyzdi mato 1918 m. Vasario 16 d. Deklaracijoje ir 
Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. prokla- 
mari joje;

LTT yra labai dėkinga broliams amerikiečiams už 
suteiktą moralinę ir piniginę paramą nelaimėje atsi- 
(liirusiems Lietuvos žmonėms. Jie yra įsitikinę, kad 
lietuviai amerikiečiai ir ateityje neatsisakys teikti 
v isokeriopą paramą Laisvajai Lietuvai atstatyti. Taip 
pat LTT didžiai dėkoja Amerikos lietuvių visuome
nei, k iri per Amerikos Lietuvių Tarybą, kitas orga
nizacijas ir s|Kiu<lą taip nuoširdžiai ir vieningai pa
rėmė ir pritarė LTT pradėtam darbui;

LTT negali praeiti tylomis Lietuvos žmonių da
bartinių kančių, vis vien ar jie kenčia nacių jungą 
Lietuvoje ar koncentracijų stovyklų vargą Sibire.

DRAUGAS

Tiek vieniems, tiek antriesiems sakome: Ištvermės, 
išlaisvinimo valanda netoli!

Ji kviečia laisvame pasaulyje atsidūrusius Lietu
vos piliečius burtis į organizuotus vienetus ir, kon
takte su vietiniais Lietuvos pareigūnais, aktyviai dė
tis prie Nepriklausomos, Laisvos ir Demokratinės 
Lietuvos atstatymo.

Šis dokumentas yra Labai svarbus. Mes džiaugia
mės, kad jame reiškiamos mintys pilniausia sutampa 
su milžiniškos Amerikos lietuvių daugumos nusistaty
mu — griežčiausiu būdu stovėti už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Netenka abejoti ir apie tai, kad Lietu
vių Tautinė Taryba tuo savo dokumentu deklaruoja 
ir nacių pavergtosios Lietuvos žmonių nusistatymą, 
troškimus ir valią.
x Mus ypač patenkina tas faktas, kad Lietuvių Tauti
nė Taryba ne tik pareiškia savo “tvirtą įsitikinimą, 
kad Demokratijų pergalė pagaliau atneš išvargintai 
žmonijai padorios ir ramios egzistencijos sąlygas taip, 
kaip tai yra numatyta Atlanto Čarteryje”, bet ir laiko 
vienu svarbiausiu uždaviniu prisidėti prie Jungtinių 
Valstybių žmonių ir Vyriausybės pastangų laimėti ka
rą.

Su pasitenkinimu konstatuojame ir tą faktą, kad 
Lietuvos Piliečių Sąjungos įsteigtoji Lietuvių Tautinė 
Taryba smerkia totalitarinio valdymo formas ir yra 
pasiryžusi tęsti Lietuvos patriotų tradicijas ir atgi
musios Lietuvos pavyzdį mato 1918 m. Vasario 16 d. 
deklaracijoj ir Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 
d. proklamacijoj.

Vienu žodžiu, Lietuvių Tautinė Taryba savo veik
lai patiesia tokius pagrindus, kurie yra tvirti ir ant 
kurių drąsu yra statyti laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos rūmus. Šiems rūmams statyti šū
kiai yra tiek patrauklūs, kad LTT gali laukti stiprios 
Amerikos lietuvių visuomenės talkos ir paramos.

Mes iš savo pusės sveikiname LTT, palinkėdami jai 
geriausio pasisekimo laisvos, demokratiškos ir nepri
klausomos Lietuvos atstatymo žygiuose ir darbuose.

Nacizmo aukos
Tik ką yra gautos žinios Londone, kad vasario mė

nesyje vokiečių koncentracijos stovykloje buvo mirti
nai nukank/ntas žymus Olandijos katalikų laikrašti
ninkas dr. J. H. Hoeben. Jis taip pat buvo tarptautinio 
katalikų spaudos biuro Bredoj direktorius. Naciai griež
čiausiai draudė Olandijos laikraščiams spausdinti ži
nias apie šio žymaus katąlikų žurnalisto mirtį.

Kita nacių intolerancijos auka,-tai kun. Titus Brand- 
sma, vienas pačių žymiausių ir veikliausių Olandijos 
kunigų ir visame pasaulyje pagarsėjęs Karmelitų vie
nuolijos narys. Jis buvo nacių suimtas, išvežtas Vo
kietijon ir uždarytas į kalėjimą.

Bet, nepaisant tų skaudžių persekiojimų, Olandijos 
katalikai nepasiduoda nusiminimui ir beviltiškumui. 
Praėjusios gavėnios metu Olandijos vyskupai bendra
me ganytojiškame laiške džiaugiasi savo žmonių drą
sa priešintis tendencijoms, “kurios rimtai grąso krikš
čioniškajai religijai ir dorovei.”

Bataano netekimas
Japonijos kariuomenė užėmė Bataaną, kurį Ameri

kos vyrai drauge su filipiniečiais taip drąsiai, tiesiog 
karžygiškai gynė nuo žiaurių užpuolikų. Bet mažas 
Jungtinių Valstybių ir filipiniečių kareivių skaičius 
jokiu būdu negalėjo atlaikyti milžiniškų priešo jėgų 
spaudimui. Bet amerikiečių pasipriešinimas buvo tiek 
didelis ir tiek ilgai pozicijos lakyta, kad tai bus stam
biom raidėm įrašyta į šio krašto istoriją. Pažymėtina, 
kad ir didžiausiam pavojui gręsiant, amerikiečiai ne
sitraukė iš karo fronto. Dėl to šiandien visa Amerikos 
visuomenė lenkia savo galvas prieš žuvusius didvyrius 
ir reiškia didžiausios užuojautos belaisvėn pateku
siems. Jų pasiaukojimas uždegs visą Amerikos kariuo
menę ir visą visuomenę didesniu ryžtingumu kariauti 
ir dirbti, kad atvaduoti ir Bataaną ir kitas teritorijas 
ir priešą taip nubausti, kad jis niekuomet nebedrįstų 
grąsinti nei Amerikos saugumui, nei kitų kraštų ne
priklausomybei.

Bataano netekimas, suprantama, yra skaudus įvykis. 
Tačiau amerikiečių dvasios jis nepakerta. Kai išmuš 
valanda, kai Amerika išsijudins ofensyvan, anot pul
kininko Kazio Griniaus, iš priešininko liks tik vienos 
plunksnos.

Vyskupas William O’Brien ir vėl Jo Šventenybės Po
piežiaus paskirtas Catholic Church Extension drau
gijos prezidentu.

J. E. vysk. O’Brien yra geras lietuvių bičiulis. Daug 
kartų yra dalyvavęs lietuvių iškilmėse, įtaisęs Mari
jonų Kunigų Seminarijos koplyčioj gražų, spalvuotą 
langą, apmokėjęs kelionės lėšas vienam iš Marijonų 
kunigų, keliavusių su misija į Pietų Ameriką.

Rytoj Jo Ekscelencija atvyksta į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kur pašventins vėliavas

Šeštadienis, baland 11, 1942

(“Draugas”, 1917 m. bal. 
11 d.)

Nuskandino vokiečių sub- 
mariną... Amerikos laivas 
“Seąuoya” savo anuotomis 
nuskandino vokiečių subma- 
riną Anglijos pakraščiuose.

•
Rooseveltas nori keliauti 

į Prancūziją... Pulkininkas 
{*. Roosevelt, buvusis pre
zidentas, tarėsi su preziden
tu Wilsonu karo reikalais. 
Rooseveltas reikalavo Wil- 
eono leisti jam sudaryti ka
riuomenės diviziją ir su ja 
keliauti Prancūzijon vokie
čių mušti.

Brazilija nutraukė ryšius 
sa Vokietija*.. Kas valandą 
laukiama Brazilijos karo pa
skelbimo Vokietijai. Diplo
matiniai ryšiai jau nutrauk
ti.

Triuškinama vokiečių li
nija Prancūzijoj,... Vok e- 
či&ms prancūzų fronte ne
besiseka. Jų linijos triuški
namos. Gręsia pavojus ir 
Hinderburgo linijai.

•
Minia norėjo užmušti šo

ferį..., Jei ne poi cmonas, 
iniršusi žmonių minia būtų 
nulinčiavusi šoferį Preve- 
rem, kuris su troku suva
žinėjo 10 metų amžiaus mer
gaitę.

Konfiskuoja caro turtus... 
Naujoji Rusijos vyriausybė 
veikai pradės konfiskuoti 
buvusiojo caro turtus.

Po svietą pasidairius
Cicilistų gazietoj atsira

do Dėdė Pasaaorius su ka
pitalistine uniforma ir asi
lo galva. (Dabar Amerikos 
lietuvių gazietose bus du 
asilai — vienas jų yra “tau
tiškoj” gazietoj Cieve-' 
land’e). Jis figeriuoja suor
ganizuoti tokio lygio, kaip 
jis, klubą. Ale kad būti klū
bo nariu, kiekvienam kan
didatui reikėsią įšp.ldytiap- 
likeišiną ir atsakyti į visą 
eilę klausimų, priklodui;

1. Kas yia vadas be tau
tos?

2. Kas yra redakttn.us be 
gazietos?

3. Kas yra daktaras su 
barzda, kuris šunis augina?

4. Kokioj šaly žmonės sa 
ko “viskas yra mūsų, tik 
namie nieko neturim”?

Būsimiems to klūbo na
riams šie klausimai yra sun 
kūs, dėl to jau trijų kandi
datų gavau prašymus, kad 
padėčiau jiems atsakyti. Ką 
gi darysi, prašymus reikia 
patenkinti.

Kas yra vadas be tautos? 
Weil Asi.as, be abejonės, fi
geriuoja, kad A. Smetona. 
Bet tai ne. Cicilizmas nepri
pažįsta jokios tautos, taigi 
jis yra, taip sakant, betau- 
tis, o lietuviškų ciciLstų va
das yra So. Bostone — Mal
ko tėvas. Taigi, jis yra va
das be tautos.

Kas yra redaktorius be

gazietos? Žinoma, K. Jur
gelionis, kurio Kojolų-Bin- 
golų, kiaulių farmos kampa 
nierium buvo ir pats Dėdė 
Pasakoms-Asilas. (Negra
žu buvusį savo tavorščių 
taip išnevožyti dėl to, kad 
ir jam lygiai kvepia SLA 
centras, kaip ir cicilistams).

Kas yra daktaras su barz
da? Čikagoj tuiėjom du 
daktarus su barzdomis, ale 
vienas Vaitkąus ruošimosi 
skristi per mares če&ais sa
vo barzuą paaukojo spėji
mui tinkamo oro. Jis kas
dien išraudavo iš barzdos 
po plauką ir paleisdavo į 
orą, o paskui parašydavo, 
kad skristi dar negalima, ba 
ant marių dideli šturmai. 
Tokiu būdu, kol Vaitkus iš
sirengė skristi, daktaras 
nurovė visą savo barzdą. Da 
bar beliko tik Vienas dakta
ras su barzda, ale ar jis 
šunis augina — nežinau. Tai 
gali asmeniai patirti kiek
vienas aplikantas asilų klū
bui.

Kuiioj šaly žmonės sako: 
“viskas yra mūsų, tik na
mie nieko neau-im”? Aišku, 
baišavikai Rusijoj. Ameri
kos lietuviški c.cilistai, lai- 
kydamies Markso vienos 
taip pat sako, kad “viskas 
yra mūsų”, bet pas save na
mie, ištikrųjų, n.eko neturi. 
Tokia tuštuma yra ir laisva
manių namuose.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Labai skubu!...



Šeštadienis, baland. 11, 1942

RIMTIES
Anksti vieną sekmadienį 

išėjo grybauti. Mikas pasi
ėmė naujus batus, draugas

Rytdienos evangelija pri
mena vieną gan aiškią tte- 
są — ką pats žmogus ma
to, liečia, ar ragauja, tuomi, šypsojosi. Miške lietus juos 
geriau tiki. Tuo tarpu tikė- į užklupo. Miko permirkyti 
jimas remiasi kitų asmenų | batai, iš popieros padaryti, 
teigimais, tų tiesų kur u1 iširo, basam reikėjo eiti. 
mes patys dėl laiko stokos! Kaip nesmagu. Sužinojo Mi

kas, kad draugas gerai jam 
patarė.

Nėr reikalo mums pa
tiems viską tyrinėti, pasi
naudokime mokslininkų tei
gimais, ypač kada jie kai 
ba apie tai, kas jųjų moks
lui priklauso. Paiku net ma

negalime ištirti.
Šv. Tomo Apaštalo pasi

priešinimas ir nenoras ti
kėti kitų apaštalų liudymu 
apie Kristaus pasirodymą 
jųjų tarpe, iššaukė Kristaus 
pabarimą Tomo Apaštalo ir 
pagyrimą tų, kurie pasitiki
gerais liudininkais, “Kadan-‘ nytį kad 4vanlg, a9_
gi mane matei, Tomai, įti
kėjai, palaiminti, kurie ne 
regėjo ir įtikėjo.’

Kiekviename gyvenime 
žingsnyje esame priversti 
kuomi nors pasitikėti — kad 
traukinio ' inžinierius suge

muo baloje voliodamasis ne
susipurvintų. Tačiau kiek 
krikščionių mano galį nuo
dėmėse gyventi ir jų nepa
milti.

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Karabinų šūviais 
pagerbs vėliavas
Vyskupas kalbės šv. Jurgio 
bažnyčioje. Dalyvaus 
senatorius Daley

Brolis prisaikino 
brolį laivynui

Vakar John P. Ashton iš 
Dės Moines, Ia. įstojo laivy- 
nan ir tuo būdu jau šeštas

IŠ POLITIKOS LAUKO

Marąuette Parko 
lietuviai pagerbs 
teisėja Joną Zūrį

lau j ame daugau politiško
pripažinimo.

Marąuette Parko politi
kos veikėjai, kurie jus už- 
kviečia dalyvauti sudaro

GARY, IND,
"Rally" demokratų 
kandidatams

komisiją: John Jacka pirai , , ..
„ „ - „ . Marąuette Parko lietuviai Wardo Lįet kla. kalbas

7'J ur . Žad<“ ParOdy“ SaV° Paramą >». Al. G. Kumskie, Liet. 
iŠ Rhinelander, Wis. įstojo ir Vetuviškuma p° gerbdami y. T

jubiliejus atžymimas nepa- Į aavanorlu Amerikos kariuo- teisėją Joną T. Zūrį, sek- Dem‘ Lyg°S P rm” 
prastomis ,’škilmėmis: bai. menėm madienį, bai. 12 d., 2 vi-

Jį laivynan prisaikino jo landą po piet p,*rapiioa -r- 
jaunesnis brolis Įeit. Robert lėj.
K. Ashton. | Kadangi Primarv rinkimų

d:ena jau čia pat, antradie-

Šv. Jurg'o bažn. auksinis

bės traukinį valdyti ir mus 
nuvežti kur reikia, kad na
mai, pro kuriuos praeiname 
staiga ant mūsų negrius. 
Visgi nemaža tokių, kurie 
patys nori ištirti kitiems ži
nomas tiesas.

Mikas buvo tokio tipo a3 
muo. Pats būtinai norėjo iš 
bandyti verčiau kaip tikėti. 
Pirkdamas naujus batus, 
draugas, kuria ėjo krautu- 
vėn kartu su juo, patarė ne
pirkti, nes padai padaryti 
iš storos popieros. Mikas ki
taip sprendė, pirko. Džiau 
gėsi batais, juokėsi iš drau
go, kuris kitaip patarė.

Filosofas Rousseau skel
bė, kad žmogui sveikiau pa
čiam tyrinėti matomas tie
sas. Toks pasakymas ne per
daug išmintingas. Jeigu pa 
stebėjai, kad girtam šaligat
vis per siauras ar reikia 
pasigerti ir ištirti? Taip su 
kitom tiesom. Gydytojas ne-

12 d. 12 vai. bus pašventin
tas naujai prie bažnyčios 
pastatytas kryžius, bus pa
šventintos gražios vėliavos 
Amerikos, šv. Tėvo ir Lie
tuvos. Vėl'avų įneš'me da 
lyvaus legionieriai, Kn'ghts 
of Columbus Vyčiai. Leg'v Į 
nieriai turės ir šautuvus iš 
kurių bus paleistos salvės 
pagerbiant vėliavas. Bažny
čioje žodį tars garbingasai 
iškilmių svečias Jo Eksc. 
vysk. O’Brien,

Jonas
Juozaitis, R. A. VaSalle, 
Asst. Corp. Councel, Antho
ny Vish, Anthony Musteika, 
Walter Raginis, Joseph Gus 
taitis, Stanley Jucius, Jo-

Pirkime bonus j "i. bai. 14-tą. kiekviena ‘ie-i“PhJo^nRa^u^'į)U^:'^
Jungtinių Valstybių iždo tuvi^ kolonija ren" s suci- j kermaiL Demokratas

departamentas šiomis die
nomis paskelbė, kad gegu
žės mėnesio 11, 12, 13 d. d. 
bus smarkiai varomas va
jus karo bonams parduoti.

Po pietų — naujai atre- 
toliam bun montuotos svetainės atida- 

suma už pašauktus į kariuo- rymas. Pramoga tęs:s nuo 
menę Bridgeporto lietuvius, 3 iki 12 vai. nakties. Atsi
kurtų ten yra apie 140. lankys ir senatorius Daley.

Uniformuotos Red Croos kvosti, kas ta:p negražia' 
tarnautojos dažnai pereina pasielgęs ir pasisavinęs jo~ 
skyrius su knygom ir žur- į gėles. Kažkas parodo “kal- 
nalais ir klausinėjančios Ii- 1 tininką”. Daug laiko truko 

privalo persirgti visomis Ii- gOnjų ar neturinti kokių ! pakol jiedu išsiaiškinę, kam
gomis, kad jas geriau pa- (norg pageį(javimų. Penktą Į tos gėlės ištikrųjų priklau- 

Į valandą valgoma vakarienė, sančios. Žinoma, mes visi 
Sveikas žmogaus protas, Devintą valandą gesinamos i palaikėm slaugės pusę. 

jo sąžinė, pasakys kada ge-1 šviesos ir turi būti tyla.
r iau nepasitikėti, bet abel- Taip dienos bėga tiems, ku-

rinkimus aptarti rinkimų 
klausimus. 13-to Wirdo Lie
tuvių Demokratų klubas ren 
•gia Marąuette Parko mass- 
mitingą su programa ir ra
gina visus marketparkiec us 
atsilankyti ir išklausyti tei
sėją Zūrį ir taipogi kitus 
kandidatus, kuriuos mes 
privalome remti.
Kalbės McKeough

Kadang' visi svarbūs kan 
didatai prižada dalyvauti 
susirinkime sekmadienį, tai 
jūs esate raginami kuo skait 
lingiausiai atsilankyti ir už
tikrinti demokratų vadams, 
kad lietuviai interesuojasi 
politika ir kad mes reika-

BUY
BNITED STATES 

DEFENSE
BONDSAN D
STAMPSUjir

Miesto lyga ruošia pra
šu užkandžiais ir 

gėrimais visiems dykai šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje šeštadienį, 11 d. bai. 
7 vai. vakare. Bus politikie
rių pasirodymas prieš rin
kimus, kur e įvyks gegužės 
5 d. Bus renkami valdinin
kai į miesto, kauntės ir val
stijos valdvieteB.

Visi, kurie turi teisės bal
suoti, kviečiami ateiti ir su- 

1 sipažinti su kandidatais, už 
kuriuos reikės balsuoti.

Karo metas ir visų prie
dermė išrinkti tokius vai 
dininkus, kurie yra tinka
miausi.

Įžangos nebus. Viskas dy
kai. Korespond.

nai tiek gyvenimo bėgyje, 
tiek tikėjimo tiesose dera 
mums patikimais liudinin
kais remtis. A.B.C.J.

KEMPĖS LIGONINĖ 

Kaip norsė pakėlė skandalų dėl gėlių
Rašo Jonas Račyla

IŠVADUOKITE CICERO MIESTELI IS PANČIŲ 
"MACIEJEV/SKI-KRUPICKA-DOLEZAL" 

POLITINĖS MASINOS
IŠRINKDAMI
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Mūsų rekordas tai yra geriausias liūdijimas, kad mes vi
suomet rėmėm “VICTORY” programų Prezidento Roosevelto 
ir kad nuoširdžiai remsim su visa jiaga, žodžiu ir darbais, 
jo programą ankstyvo karo laimėjimą.

BALSOKITE Už SEKANČIUS: 
RAYMOND S. BENJAMIN S.

i®McKEOUGH eADAMOWSKI
už United States Senator už Congressman-at-Large

Įxj W. D. FORSYTH
* už State Treasurcr

s
ss■s■
š

rie atsidūrę kempės ligoni 
nėję.

Daugelis yra aplankomas 
namiškių. Ypatingai lanko
mi tie, kurie išviso dar ke
lios savaitės kaip armijoj. 
Sužinoję, kad sūnelis ligoni
nėje, tai taip ir mano, kad 
jau jį kas nors peršovę bus. 
Na ir suguža kartais visos 
giminės, o tas vaikinukas

Ligoninės gyvenimas pra- Apsivalę ir pasikloję lo- tikriausiai nustemba pama- 
sideda pusė po penkių ryte. vas, vėl gulamės. tęs kiek daug giminių jis
Išmatuojama temperatūra, Red Cross aprūpina mus turįs. Gaila, kad dauguma 
žiūrima pulso ir išduodami knygomis, žurnalais ir įvai- mūs negali valgyti, o jau
vaistai. Septintą valandą ; riausiais žaidimais. Taigi, 
pusryčiai. Tie, kurie svei-! guli, skaitai, klausaisi radio, 
kesnį ir neturi dieto, eina į kuriuos daugelis nuosavus 
bendrą ligonių valgyklą. At
vežtas valgis pašildomas čia 
pat mūsų mažojoj virtuvėj. 
Norsė turi sąrašą, ką kiek
vienam turinti duoti. Tie, 
kurie guli lovoj, kareivis iš

atsinešę. Būna truputį bė 
dos su tais, kurie tik tada 
pradeda įvertinti muziką, 
kada jau langai pradeda 
plyšti nuo garsų. Žinoma 
norsės įžengia su savo auto-

medical detachment tiems ritėtu ir ginčams būna su-
patamauja. Valgom ant sa- rastas kompromisas.
vo lovų pasitiesę mažyčius TX ..
staliukus. Gaunam daug įvai ... b.. _

t, | viską programą iš Brookly-rių vaisių sulčių. Po pusry- . , ® .L- no ir dabar esu nuolatinisčių kiekvienas būnam pas- jos klausytojas. Nereikia 
sakyti, kaip malonu girdėti 
lietuviškai kalbant ir klau
sytis paprastos polkutės.

kirtas apsivalymo darbui.
Trys virtuvėje plauna lėkš
tes, trys šluoja, trys ką nors 
kitą daro ir Lt. Nustembi 
tie, kurie mano, kad čia gu
li ir apie tave kiti šokinėja.
Žinoma, jei turi aukštą tem-j uvoJe* 
peratūrą, tai kareivis kuris Kažin, ar bešokama da 
pagelbsti norsei rūpinasi ta-

visokių gardumėlių būna pa
likta po tokių vizitų.

Kareivis, kuris labai ne
seniai kaip vedęs, kiekvieną 
dieną aplankomas savo gra 
žutės žmonos, kuri atnešan
ti jam gražių gėlių bukie- 
tėlį. Vieną kartą, vienas iš 
štukorių, nudžiovė tas gė
les ir padėjo norsės kam
baryje ant staliuko. Toks 
jau supuolimas pasitaikęs, 
kad mūsų slaugė gavus a- 
tostogų, buvo pakeista kita. 
Radusi gėles ant staliuko, 
susimerkė ji jas gražioje va
zelėje. Grįžęs kareivis pra
dėjo šūkauti, kas paėmęs jo

8

kuri taip primena tau sma gėles. Pasakoma, kad gėlės
gias gegužines bešoktas L:e-

vim.
Mamytės jau žino, kaip 

sunku ką nors paslėpti ais- 
baksyje, nuo Jonukų ir Pet
ruku. Jie visuomet bus su-

ar bedainuoja dar linksmie
ji aukštaičiai apie gardų a- 
lutj ir mielą mergelę.

, ,, . .. , , Viskas, kaip toj baisiojk,s, pirštus uogienę, ar ne8inori kartaig ne,
patuštinę kok, atšalus) da-, wi, R1,u
lyką. Panaši istorija karto 1
jasi su slauge. Smarkiai ji 
mus bara, pagavus bešeimi-

paimtos slaugės. Smarkiai 
papykęs jis nueina ir par
sineša tas gėles atgal. Tuo 
laiku slaugės nebūta. Ji grį-bar tenais, ar besiūbuojama ŽUJ neranda pradcda

pavakariais daim po gra 
žiuosius Suvalkijos klonius,

S ANTHONY J. ZELENKA
Cicero Republikonų Partijos Kandidatas

— UŽ —
TOWNSHIP COMMITTEEMAN 
PRIMARY RINKIMUOSE, BAL.-APRIL 14, 1942

ANTHONY J. ZELENKA. žymus Cicero arkltektas. ir darbštus I 
veikėjas Cicero civlkoe reikaluose, gimė Chicagoje 42 metus atgal. 
Lankė ten mokyklas ir baigė arkttekto kursus Amiour Institute 
of Chicago. IS pat jaunystės jo pageidavimas buvo tapti statytoju- 
arkitektu. Apart kitų statybos darbu žymiausi tai — pastatymas 
naujo Cicero Admtnistration namo, Cicero Grade school mokyk
los, Majestlc Apartment Bldg., Clyde Park Pavilion lr WHFC 
Radio Tower.

ANTHONY J. ZELENKA priklauso prie Cardinal Council, K. of 
C., American Legion. Chl Epsilon Fraternlty, National Fraternity 
of Engineers lr prie daug kitų. Laike pirmo Pasaulinio Karo liuos

noriai tarnavo su atslžymėjimu Engineer's Corps S.A.C.T. Jis gy
vena su savo Seimą adresu 2331 H. Lombard Avė., Ciceroje.

Jis yra žmogus didelio pasiryžimo atvaduoti Cicero miesteli iŠ 
pančių politinės fraikos, kuri jao per daug metų dtktatoriftl 4 
tvarka vadovavo miestelio politiniuos® reikaluose. I.AĮKAS JAU 
DEL PERMAINOS — TEISINGUMO — GEROS ADMINISTRA
CIJOS!

BALSAS UŽ A. J. ZELANKA — TAI BALSAS 
Ut PERMAINĄ!

S A. I. SABATH Įx] p. p. KIELMINSKI
už Congressman 5th Dist. už Senator ISto Senat. Dist

Už Representatives 15-tam Senatoriai Distriktui 
(Balsuokite už du)

(X) MATT FRANZ 0 S. KOSTELNY

Už Sanitary District Trnatees ui Sanltary District Trustees

(Užpildyti vietą)THOMAS F. BYRNE 
PAUL V. COLIANNI _ t
A. F. MACIEJEW8KI S JAMES POLODNA

PRAŠYKITE 
DEMOKRATŲ PARTIJOS BALIOTO

Antradienį, Balandžio-April 14 d., 1942 m.

Balsavimas nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. vak.
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si savęs, kad laisvę pamilęs 
lietuvis vėl belaisviu tapo.

. . , a i Ligoninė turi ligoniams
ninkaujancius aisbaksyje.I .. . , . , , ,, ..J tt V „ i Įtaisius bendrą skaityklą iižinoma mes graudinamės
ir prižadam daugiau to ne
daryti. Bet — nereikia jai 
toli nueiti, kaip kiti šeimi 
ninkautų šaldytuve.

biblioteką. Taip pat yra sa
lė, kur vakarais būna mov’e 
pietures, ar Red Crov su 
ruošti koncertai ar trumpi 

: vaidinimai.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TanpykK apsaugotoj Įstaigoj, kad užtikrinti gavo ateit). Apart ap> 
drsodoH men tarime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

Justin Mackleuich. Pres. and Mgr.
4199 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

"" ■ I ■■■ ■ III — II — ■ III ■■■■ ■ ■■ ■■■■.-■■ I. ■ ■■ ■ ■ —

CHARTERED AND SUPERVISSD BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., IVaahington. D. C. 

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

Pk A D Ą D Vra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk ) mūsą jardą tr apžifirėk ata
ką ir aukfttą rū*| LENTŲ—MaL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLA. Dėl garai*, porėtų, vtt- 
kų, skiepų ir Datų. PASITARK SU 
MOŠŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI HALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

J
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1$ SOUTH CHICAGO PADANGES

Velykos. Aukos parapijai. Klebonijos 
įrengimas. Sv. Vardo dr-jos užsimojimas. 
Dirmavonė. Kunigas išvyksta į kariomenę.
Sv. Teresėlės Sodalicijos nutarimai. Netikėta 
mirtis. Parapijos piknikas.

PPalaimintos Lietuvos 
draugijos "vestuvės"

Cicero žinios

Sočikagiečiai. Velykų šven
tę kuo puikiausiai pralei
do. Per visą D’.džiąją Savai
tę, pradedant ketvirtadie
niu, gausiai lankėsi į baž
nyčią : artinos prie sakra
mentų. garbino Viešpatį 
“kalėjime", budėjo nuo penk 
tadienio prie savo Išgany- 
tojaus karsto ir džiaugsmin
gai dalyvavo Jo iš numiru
sių atsikėlimo apeigose. Mi
šias šv. 5:30 vai. ryto laikė
kun. A. Ignotas, MIC. Pa- daryti įvairius 
mok3lą pasakė kleb. kun. V. darbus.
Černauskas. Seserys Sv. Ka- * ----------
zimiero (Leonarda ir Joset-) Sv. Vardo draugija neui 
ta) artistiškai buvo išpuo-įilgo imsis darbo, kad atnau- 
šusios altorius ir prirengė jinus bažnyčioje suolus. Pe- 
vaikučius procesijai. Visi I reitą rudenį dr-jos nariai

parėmė. Tam tikrose dėže
lėse centais sutaupyta $265. 
Be šių aukų, daugelis pavie
nių ir draugijų prisidėjo 
stambesnėmis aukomis.

Bridgeport. — Palaimin
tos Lietuvos draugija suma 
nė iškelti “vestuves” balan
džio 11 d. Chicago Lietuvių 
Auditorijoj (mažesnėse sa
lėse). Tai bus sutuoktuvės 
Saldž'ausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugijos su Pa
laimintos Lietuvos dr-ja, 
prie kurios pirmoji dr-ja pri 
aidėjo.

Komisija susideda iš Tho 
mas S. Janulis, Jonas Dim

Šv. Vardo draug. jau pil
nai prisirengus prie sekma 
dienio “party”, kuri įvyks

dų, šios parapijos vyrų, ku
rie tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje. Tokiu būdu jie

Liepia nestatyti namu, , Geriausios daržovės 
kurie nėra būtini

ša :r Peter Augustinas, pra- 
Kleb. kun. V. Černauskas ne^- kad kua iįetUViška.s 

nuoširdžiai dėkoja J. Miciū-, balju8 jr muzika šokiams 
nul, kuris padarė tikrą eur- vj9iems bus linksma8
prizą: klebonijos virtuvėje j vakaraa
įtaisė puikų rankų darbo 
“kabinetą”. J. Miciūnas su
geba gražiai rankomis pa.

iš medžio

Įžanga visiems dykai. Vi
si prašomi į šias “vestuves”.

Reikia pranešti apie 
nepaprastus įvykius

žmonės su choru gražiai gie
dojo Aleliuja. Parap jonai

atnaujino mokyklą, nudažė 
bažnyčios viduje medžio

savo parapijos išlaikymui darbus, įrengė mokyklos vai 
sudėjo $670.00 aukų. : kučiams aupyklas ir daug

----------- . kitokių darbų atliko.

vartojimui
e
Offibe of Emergency a- 

sulaikyti tokius pastatus, I nagement pataria šeiminin- 
kurie šiuo laiku nėra būti- , kėms, kad šios savaitė pa-

Iš Washing*.on liepiama

nai reikalingi. baigoje geriausia pirkti bu-

tą, kuriai projektą parūpins 
vietinis dailininkas.

Budriko radio

Ne tik naujų pastatų ’ rokai’ kopūstai, bul
ves, špinatai ir salotai. Taip 
pat prieiamomis kainomis 
esą galima pirkti obuolius, 
apelsinus, grušias ir citri

statyba * liepiama sulaaiky- 
ti, bet sakoma turės gauti 
leidimus dėl senų namų per
taisymo.

Tokiais įsakymais norime 
kiek galint daugiau medžia
gos sutaupyti karo reika
lams.

nas.

parap. salėje. Pirmą eykį . tinkamai yra pagerbti. Re 
atsilankusieji galės pasinau- |gistracija toliau yra tęsia- 
doti naujais gražiais stalais ma ir trumpu laiku mano- 
ir kėdėmis, kurie gerb. kle- ' ma įrengti dar gražesnę len 
bono pastangomis buvo įtai
syti. Sv. Antano par. salė 
yra labai patogi visokiems 
pareng'mams ir puikiai į- 
rengta. S v. Vardo vyrai lau
kia skaitlingų svečių, ku- programa 
riems paskyrė daug dovanų Programos |alkas pakei9tas. 
ir žadi "gerą laiką”. Daln.los Jadvyga ericla,e

Pradedant šiuo sekmadie- 
Ateitininkų draugovė, jau nju bllandžio 12 d Budri. 

nimo organizacija, kuri taip ko radjo programų laika8 
puikiai jau keletą syk ų pa I pakei4iamaa nes tuo laiku

sirodė ir sužavėjo visus, y bu3 transliuojamos basebo-.
lo rungtynės. Budriko sek-1 
madienio radio programos 
per visą vasarą įvyks 6:30 
vai. vak., tai yra, viena va
landa anksčiau, kaip pirma 
būdavo.

Balandžio 12 d. 6:30 vai. 
vak. per WCFL — 1000 kil 
galingumo stotį girdėsite 
Jadvygos Griciūtės soprano

pač savo artistiškais lietu
viškais šokiais, ruošia įdo 

Komisija programą, su kuria at
vyks į Šv. Antano par. salę 
sekmad., balandžio 26 d. Mo
terų Sąjungos 48 kp., kuri 
reng'.a šį vakarą, pakvietė 
šiuos artistus ir todėl cice- 
riečiai pirmą sykį pas save

Ralph H. Burke, Civilinės 
Apsaugos pavaduotojas, 
įsakė Civilinės Apsaugos Į Sllžs P»“>atyti li gabumas.
veikėjams pranešti apie ne
paprastus įvykius. Tokie ne 
paprasti įvykiai skaitomi, 
kurie daro žalos gyvybei ar

Kaip jau buvo skelbta, Į Valio vyrai! Draugijai j turtui. Jie gali pasitaikyti 
kad mūsų bažnyčioje bus į-: pirmininkauja gabus jau-1 dėl atakos iš oro arba dėl 
taisyti minkšti klauptukai, j nuolis A. Juška.
tas jau padaryta pereitą sa-' ----------
vaitę. Be to, gražiai nuda- .1 Gegužės 15 d. 7:30 vai.

sabotažo ar kitokių 
mų.

veiks-

gražias dainas ir Budrike 
Ciceriėčiai iškilmingai at- į radio orkestro išpildomus 

Bažnyč a kūrinius: lietuviškas liau
dies daineles, Lopšinę, Siun
tė mano motinėlė, Mano ro
žė ir daug kitų.

Tad nepamiršk:te vaka
rienės metu užsukti savo ra-

žytos visos stovylos. Para- vak. mūsų bažnyčioje J. E 
pijonai tuos darbus gausiai1 vyskupas Wm. O’Brien teiks

Išparduodamas
Perviršis

Rakandų, Radio, Parlor Se
tų, Karpetų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, 
M atrašų ant Furniture Mart 
sampelių — 40% ir 50% su- 
taupos už “cash” ir ant iš
mokėjimų.

Gražūs 9x12 Karpetai po
$16.50 ir aukš.

2-šmotu Parlor Setai po
$48.50 ir aukš. .

5-šmotų Dinettes, tvirtos, 
gražios

$29.50
7-šmotų Dining Room Setai

$38.50
5-šmol į Bedroom Setai po

$48.50
Drūti, tvirti, Innerspring 

Matrasai
$10.95

1942 Radios, drūtos, gerai 
groja, po

$14,95
1912 Combinocijos Radios po

$39.95
Rašomos mašinėlės 

parendavojamos 
Radios sutaisomos patyrusių 

mechanikų.
Pašaukite YARda 3088

Jos. F. Biuhik, Ine.
3409 S. Halsted St 
3241 S. Halsted St.
Atydos:

Budriko Nedėlinis progra
mas nauju laiku — valan
da vėliau.
Nedėlios vakare 6:30 P. M. 
iš galingos WCFL stoties.

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

PADfiKONfi

Sutvirtinimo s&kramentą. 
Kurie dar nesate dirmavoti, 
prašomi užsiregistruoti kle
bonijos ofise. Klebonas su
teiks visas žinias.

Sočikagiečiams kas sek
madienis į dvasinę pagalbą 
mūsų klebonui atvyksti! vie
nas iš Tėvų Marijonų. Teko 
nugirsti, kad kun. A. Sve 
das, MIC., jau perėjo vy
riausybės kvotimus ir neuž
ilgo vyks į kariuomenę kai
po karo kapelionas. Sveika
tos ir pasisekimu visame lin 
ki soč'kagiečiai.

Sv. Juozapo parap. pikni
kas įvyks gegužės 24 d. Vy
tauto parke. Kleb. kun. V. 
Černauskas nuoširdžiai kvie 
čia parapijonus, kaimynus, 
draugus rezervuoti tą dientj 
pasisvečiavimui sočikagiečių. 
tarpe ir linki visiems laiąiė 
ti dovanų.

šventė Velykas, 
buvo labai skoningai išpuoš
ta ir visos apeigos labai 
gražios. Vietiniai kunigai, 
kad ir atvyko jiems į pa
galbą kun. dr. J. Pauliuko- 
n’s ir kun. P. Cinikas, visi 
turėjo daug darbo ir Velyki, 
dieną minios žmonių priėjo 
prie Dievo Stalo. Ciceriečių 
duosnumas Dievo garbės re 
kalams vis auga ir šios šver 
tės proga jie sudėjo viri 
$2,400.00 aukų.

dio ant 1000 kilocycliu, nes 
sekmadieniais visada gražu 
pasiklausyti Budriko radio 
programų Pranešėjas

PETRAS MARKOVAS, J r.
kuris mirė Baland. 3, 1942, ir tapo palaidotas Baland. 7 d 
dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti tiems, kūne suteikė jam naskutini patama- 
vima ir nalvdėio ji į tą neišvengiamą amžinvbės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami io prasiSalinimą iš mūsų 
tarno dėkojamą mūsų dvasiškam tėvui Kun. kleb. Anicetui 
Linkui ir Kun. Antanui Deksniui už atlaikymą namaldų na
muose. Dėkoiame Kunigams A. Linkui, S. Joneliui, S. Ado- 
mftiui. B. Griniui. Dr. A. Deksniui už atlaikvmą įspūdingų 
pamaldų bažnyčioje. Tariam? padėkos žodį Kun. A. Linkui 
už pamokslą po šv. Mišių. Dėkojame Kun. A. Linkui dr Kun.

rėksniui už pamaldų atlaikvma kapinėse. Dėkojame Kun. 
A. Deksniui už atlaikvma šv. Mišių ryte nrieš atlydėiimą į 
bažnyčia. Dėkojame p-niai Pieržinskienei už solo ir giesmes 
bažnyioie laike šv. Mišių. Dėkoiame varg. VI. Daukšai už 
gražu grojimą laike pamaldų. Dėkojame šv. Kazimiero se
serims už aptaisyma altorių. Dėkojam? šv. M’šiu aukotojams, 
gėlių aukotojams ir mergaitėms, kurios ne*ė reles ateinant 
i bažnyčią. Dėkojame laid. direktoriui, J. F. Eudeikiui, ku
ris savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo 
ji į amžinybės vietą, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūresčius. Dėkojame grahnešiams už draugišką patarna
vimą ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo valando
je ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms: o tau mūsų mylimas sūnau. Petrai, sakome ilsėkis 
amžinybėje ir lai Visagalis Dievas suteikia Tau amžiną atilsį ir 
ramybe danguje.

Nuliūdę lieka Motina, Tėvelis, Brolis ir Giminės.

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS

,,

Rap Į' Bažnyčios prieangyje yra
Įvyksta

Primas Sezono Piknikas!

Bal. 6 d. įvyko Šv. Tere
sėlės Sodalicijos sus-mis. Į 
sirašė dvi naujos narės. Nu. 
tarta užprašyti šv. Mišias 
motinų intencija minint Mo
tinų Dieną gegužės 10 d. 
ir “in corpore” dalyvauti 
šv. Komunijoj. Po pamaldų 
bus bendri pusryčiai moti
noms, narėms ir nariams 
Šv. Vardo dr-jos. Komisiją 
sudaro: E. Ushen, K. WK- 
kus. Po sus-mo paaiva'šin- 
ta ir įvyko “sočiai” — kau- 
l ukų lošimas.

»

A. f A.

ANTANAS M. 

PETRAITIS
Gyveno 5547 Archer Avenue. 

Summlt, Illinois

Mirė Balandžio 10 d.. 1942 m., 7:45 
va), ryto, sulaukęs 58 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Panevėžio Apskr., 
Krekenavos parap.. Žiedelio kaime.

Paliko dideliame nuliūdime moterj 
Marijoną (po tėvais Zyberk); 3 sū

nus Edvardą. Augustiną lr Antaną, du brolius Gerb Kun. Au
gustiną Petraitį lr Joną Petraitj lr daug kitų giminių, draugų
Iv pažjstąmų.

Kūnas pašarvotas Foran’i Funeral Home koplyčioje. 7808 W. 
Archer Ave.. Summlt, Illinois.

Laidotuvės Jvyks pirmadienj, Balandžio 13 d., 1942 m. i# kop
lyčios 9:30 vai. ryto -bus atlydėtas J Šv. Juozapo parapijos baž
nyčią. Summ.t, III., kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio 
ale.ą. Po 0kmaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero) kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus lr pažjstamus da
lyvauti Mose laidotuvėse.

Nuliūdę

Moteris, Sūnai, Broliai lr Giminės.

laidotuvių Direktorius Frank Foran

Telefonas Summlt 208.

J?

Taip, įvyksta

Pirmas Vytauto Parko
IR

DraugoiPIKNIKAS
Sekmad. Poloni JInril 9fi 19j uiana.-iįpili 4.0) 42

Pereitą pirmadienį netikė 
tai persiskyrė su šiuo pa
sauliu Emilija Atkienė. Ren 
gėsi Velykų šventei, tik 
staiga, rytą atsikėlus pasi
juto nesmagiai ir tuoj mi
rė. Prieš keturis mėnesius 
mirė jos vyras Mykolas. Pa
liko dideliame nuliūdime du 
sūnus ir marčią. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Atkų 
šeimai. Pala’dota, šv. KažiI
miero kapinėse. Kadangi lai- 

[ dotuvės pripuolė Didžiąją 
I Savaitę, tad laidojimo apei- 
I gos atlikta koplyčioj, šv. 
i Mišias su egzekvijomis už 
jos sielą buvo bal. 8 d. Am-

J žiną jai atilsį.

UKKhl'l TIK GKK4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgau AMBROSIA Alų, bet, pne to, išdirbę 
lai nusprendė pu dirbti dar geresnį alų, kur) užvardi 
no NFCTAlt Alt* Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo r-ūšiee |.i.«luktų

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholeaale) kainomis pristato ) alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

VYTAUTO PARKE
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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mu
X $339.90 suaukojo Lie

tuvos Piliečių Sąjungos vei
kimui atsilankę į iškilmin
gą są gos posėdį Darius-Gi- 
rėnas salėj praeitą ketvirta
dienį. i

X Chicago politikierię da
lyvaus Šv. Jurgio parapijos 
garbės lentos atidengime po
piet ir per pamaldas. Sako
ma, bus respublikonų ir de
mokratų. Pamaldoms vado
vaus vyskupas WilKam D. 
O’Brien, Chicagos Auailiary 
vyskupas.

X Rytoj, balandžio 12 <L
Aušros Vartų parapijos sa
lėj 6:30 vaL vakare, klebo
nas kun. J. Dambrauskas, 
susirinkus kuo skaitlingiau
siai parapijonams, ir prie,- 
teliams, sudegins dalį para
pijos skolos morgičiaus. Į- 
žanga veltui, prašomi visi 
dalyvauti.

X Dain. K. Sabonis su aa
vo grupe išpildys programą 
vakaro, kurį rengia Upytės 
Draugiškas Klūbas balan
džio 11 d. Hollywood salėj, 
2419 W. 43 St. Be to, vaka 
re už gražinusį margutį bus 
duodama dovana.

X Ren. J.
Mutual Federalės Bendrovės 
sekretorius, 2202 W. Cermak 
Rd., suorganizavo iš biznis 
rių grupę- dainininkų, ir ry
toj, bai. 12 d. Aušros Vartų 
parapijos salėj padarys pir
mą bandymą. Adomas Dols- 
kls, tavernininkas, pakvies
tas grupei vadovauti.

X Jaunųjų sąjungtečių
kuopelė Brighton Park ren
gia smagią pramogą balan
džio 25 d. Vengeliausko sa
lėj. Ta pačia proga žada 
prirašyti naujų narių.

X West Pullmano Labda 
rių Są-gos kuopa balandžio

Civilias gyventojus 
skirs laivynan

Chicagoje Jungtinių Vals
tybių laivynas įsteigė naują 
biurą, kurio pastangomis 
bus registruojami civiliai 
vyrai, kad jie vėliau būtų 
galima paskirti laivyno ka
rininkais.

Daugiausia civilių vyrų

bary. šiame susirinkime ti> 
’i būt sugrąžinti buvusio' 
kuopos Ivakaro tikietai ir 
kiekvienas narys privalo at
siskaityti kaip yna susirin- 
iimo nutarta. Reikia suda
ryti pilnas raportas.

Valdyba

Town ot Lake. — ARD 1 
skyriaus mėnesinis susirin- 

laivynui reikia, kurie 'yri Ikimas sekmadienį, 12
chemikai, gydytojai, admi
nistratoriai, inžinieriai ir 
kitokie specialistai.

d. balandžio 1 vai. popiet 
mokyklos kambary. Vieos 
rėmėjos prašomos susirink
ti ir grąžinti vajaus par
duotų tikietų pinigus, nes

Nusikaltimo komisijos reikia paruošti raportas.
• » • ■ • AA . Vaidybapirmnunkui 90 melų
Vakar Chicagos nusikalti 

mų komisijos pirmininkas 
Frank J. Loesch atšventė 
savo 90 gimtadienį.

Jam teko pergyventi ir 
Chicagos didįjį gaisrą, apie 
kurį jis yra parašęs atai-

19 d. rengia vakarą, kurio Į minimus ir jos privačiai iš-

X Kas rusšėtės ryt vykti 
į Oak Forest senelių prieg
laudą, atidėkite vykimą iki 
balandžio 19 d. Chicago Lie
tuvių Moterų Klūbas, kuris 
buvo pasiskyręs lietuviams 
seneliams aplankyti bedan-' 
džio 12 dieną, gavo prane
šimą iš prieglaudos virši-1 
ninko, jog ryt dieną sene
lius lankys kitos tautos gru
pe, dėlto dviem grupėm ne
bus prieglaudoj vietos. To
dėl CLMK lankymui dieną 
paskyrė kitą sekmadienį.

pelnas . skiriamas senelių 
prieglaudos įrengimui. Va
karo programą atliks Atei
tininkų draugovės šokikai ir 
dainininkai.

X Jufia Pumputienė, Žmo
na žinomo veikėjo P. Pum 
pūčio, Am. Legiono Darius 
Girėnas posto tarybos sekr., 
užvakar vaišino moterų iegi- 
onierių tarybos nares, ku
rios renkasi kas mėnuo pa
sitarti įvairiais reikalais.

Bus riesta
Karo Produkcijos Tary

bos nutarimu ne tik vyrų 
kelnėms nebus užlenkimų 
karo laiku, bet medžiagos 
taupymo taip pat ir nuo mo 
teriškų rūbų bus visokie pa 
gražinimai pašalinami.

PIRMAS LIETUVAITES DAINŲ 
KONCERTAS CHICAGOJE

• KADA? 5-tą vai. po piet

Balandžio (April) 26, 1942
• KUR?

CHICAGO LIETUVI^; AIJDiTORUODE, 
3133 So. Halsted Street

• KAS?
ANITA NAVICKAITE — nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti jos rengiamam DAINŲ KON
CERTE.
Visa programa LIETUVIŠKAI. Po programo 
— ŠOKIAI. — ĮŽANGA tiktai........ . 75e

• KODĖL?
Visi lietuviai, kurie mėgsta praleisti įdomią 
valandėlę su savo draugais atvažiuos į- šį kon
certą. Visi žino, kad ANITA NAVICKAITE 
yra viena iš gabiausių Chicagos Lietuvių ar
tisčių, ir kad šis jos PIRMAS KONCERTAS 
bus vienas, kurį visi prisimins ilgą laiką.

NELAUKITE- "
Rytoj Gali Boti Pervėtu!

Jei norit* užsitikrinti min ugnies nanran* baldus, automobiliu*, 
ar štai* ką a|idrausli. reikntanMt* agento, arha brokerio, kad 
jis. parApintg jums poltaą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus. neturėsite jokių nemalonnmŲ.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

0T4ALLEY and MeKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1543-54

Telefonas CENTBVL 5208 
GENERALIAT AGENTAI šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
TMPERIAL ASSIJRANCE COMPANY 
LU1CBER.MEN S IN8URANCK COMPANY 
MASSACHUSETTS KIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN KIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIN INDEMNCTT COMPANY.

spausdinęs.

Chicagoje, Stevens Hotei, 
š. m. balandžio 9 ir 16 d. d. 
įvyko konferencija, kurioj 
buvo svarstoma kaip apsau
goti įvairias įmones nuo 
priešo lėktuvų atakų.

Susirinkimai
Marųuette Park. — LRK 

SA 163 kp. susirinkimas j- 
vyks sekmadienį, bai. 12 d. 
1 vai. popiet mokyklos kam-

2 valandą popiet. Visi na- į pamaldų mokyklos kamba
riai kviečiami laiku susirink
ti, nes yra svarbių reikalų 
svarstymai. Valdyba

Bridgeport. — Federaci
jos 26 skyriaus svarbus m. 
susirinkimas įvyks sekmad., 
bai. 12 d., tuoj po paskuti
nių šv. Mišių — apie 1 vai. 
po pietų šv. Jurgio parap. 
mokyklos kambary. Kviečia
mi parap. komitetai, parap. 
choro, Labd. Są-gos 5 kp. 
atsilankyti. Rašt.

Brighton Park. — Mote<- 
rų Sąjungos 20 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
sekm., balandžio 12 d. 2 vai.

West SJde. — Draugijos popiet mokykloje. Visos na- 
Aušros Vartų vyrų ir mo- rėš prašomos atsilankyti, 
terų susirinkimas įvyks a-
teinantį nedėldienį, 12 d. 
balandžio 1 valandą popiet 
parapijos mokyklos kamba
ry. Visi nariai ir narės pra
šomi susirinkti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptar
ei kas link išvažiavimo į 
Labdarių ūkį birželio 21 d.
Taip pat gausit tikietukus 
su keturiais išlaimėjimais.
Tas nutarta šių metų sau
sio mėnesį. Yra ir kitų da
lykų, kuriuos išgirsite šiam 
susirinkime. Aušrietis

Brighton Park. — Drau
gystė Gvardijos Pirma Div. 
Šv. Kazimiero Karalaičįo 
laikys susirinkimą sekma
dienį, balandžio 12 d. para
pijos mokyklos kambaryje

DĖL GEROS IR TEISINGOS REPREZENTACIJOS

BALSUOKITE už

GEORGE STEDRONSKY
DEMOKRATŲ KANDIDATAS I TOVVNSHIP 

COMMITTEEMAN OF CICERO

JAMES J. NOVOTNY
KANDIDATAS I KONGRESM ANUS 
6-to CONGRESSIONAL DISTRIKTO

PAUL H. DOUGLAS
KANDIDATAS I U. S. SENATORIUS

Primanęs April 14, 1942

Vienintelė Lietuvą
Wholesale Liąuor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

I* Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Sekančią Dieną.

Užsakymai Iivežiojami 
Vai.: 10 iki 5 Kasdie» 

Tiktai Tavernams. FRANK VTZOAKD, Sav.

Valdyba

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek 
madienį, balandžio 12 d. nia- 
žoje parapijos salėj (ant 
antrų lubų) 1 valandą po 
pietų. Narės malonėkite at
silankyti, nes bus išduotas 
raportas įvykusio “bunco 
party” ir aptarta svarbūs 
reikalai. Valdyba

Brighton Park. — Lab
darių Sąjungos 8 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, 12 d. bai. tuoj po

WHOLESALE
LIQl«K 
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
ro vi ą 
Chiragtr.

• »m -. :

REMKITE 
SENĄ

RIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

S. KANTE K, sav.

MUTUAL LIQUOK CO. 
4707 So. Halsted St.

Tikfoiia-s: BOULEYAKI) 0014

ry. Visa nariai kviečiami da
lyvauti. Norintieji įstoti į 
Labdarių Są-gą, kviečiami

atstovai ir visų katal. drau
gijų atstovai-veikėjai-o8. Fe
deraciją būtinai reikia vi
siems remti. Valdyba

T“

Jr

4C8 ESATE KVIEČIAMI ATSI- 
LANfcrn I MCSŲ SFBCIAI4
ISF.VHDAVIMĄ SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

X M it
Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
komi' prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdlniai "Cymbols” Ir 
“Cymbol Holders” kur t,k reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
C.arineta.i, Sazaphonal, Trombo
nai “Standard” iAdlrbysėių, Smui
kus, Cellos, StrūnlnMi Basai, GHli- 
tarai, Banjos, stūnal. Ir "casec”, 
"mouth pieces”, "mute reeds”, tr 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinki m da smuikoms, amičl-ų ir 
“cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių lAdirbysčių phonogrm- 
fus ar jųjų dalis.
A. B .O. DRVMMBM REMTTCV 

• 14 MaswcM Btaeet, Ctaleaco

WO1K STUMO
5 1 r p *

\»>\ \s» :.r> eiuuot.H ' uir 
. riVESI POSMUI I (1‘ I

CONRAD

BALSUOKIT IR IŠRINKIT
i I

MARTIN GORSKI
REGULARES DEMOKRATŲ PARTIJOS 

KANDIDATAS UŽ

REPRESENTATIVE ,N 
CONGRESS _

-41h Coagressienal District

PRIMARY RINKIMUOSE

Antradienį, Bai. (April) 14 d., 1942 m.
Balsavimas nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. vak.

J

Paulina Russian and Turkish Baths
rinsite Atsi ankydamiSavo Sveikatą Pagerinsite Atsi aBKydai 

į šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedlsh Massage ir Movementa.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina ot.
— ......- . ... ... r

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Dining Room Sets — Parlor ,
Setą — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators—
Washers — Mangels — and

Stores.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

MAS5AGL

NE11CR1NT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IBARCUTIJ'
RJUHO UUERASCIO PROGRAMŲ!

Vienintčlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! -

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

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenne 

Phone- GROvehilI 224?

studUa
JIM ■ 
d.rnt 
domi* I* BotOrvoor 
talMamio. Darba

Ali/A C HARAD Pasiekti ir Prisipirkti 
Geresnes Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL 4 V D A K. GALIMA GAUTU 

Geresnes IMši<*» >ngryw Gaunamo. Tik K Tnfcmamių Valstijų. 
(Valdžion patarimai auglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karta pro
dukcijos dėlei, golzkollų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)

PRlI’ILDYKIT SAVO SANDĖLIUS IS SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Porahontas Mine Kun, IŠ CQ rn 
gerų mainų, duug dulkių Išimta. Perkant 5 OO.dU 
tonus arba daog.iMi, ui tunų ............ J

Smulkesni yra dang pigemi.

BLACK BAND LUMP anglys, už 
tonų >............•............................................................

INTERNATIONAL LIOUOR CO. • *• »—
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tai. KEPteMle
M.: Biznio - RNG1ewood B88S

$10.50
PBTMOBEUM i .lKBoNjjm QQ

sai yra ekstra)

CRANE COAL COMPANY
5832 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

CITIKA SERVICE
COtaE ................ ...........................

(Sales Taksai yra ekstra)
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Chicaga Gedi Savo Vaiku Bataane
FILIPINŲ KOVOSE ŽUVO SKAIČIUS 
LIETUVIŲ, KITI APSUPTI
ATSKIRA CHICAGIEČIŲ GRUPft BATAANE

Iš anapus Pacifiko atsku- nežinomas. Jie kartu su 36,- 
bėjo gandas — Bataano pu-1853 savo draugais apsupti 
Biasalis japonų rankose. Bataan pusiasalyje. Iki pa
žinia skaudžiai nuaidėjo' skutimų dienų je kovojo 
per visą Ameriką ir įnešė prieš nepalyginamai galin-
skausmo į daugelį namų. 
Ne vienos motinos ir myli
mosios skruostais nuriedėjo 
buini ašara ir pro lūpas 
prasiveržė karšta malda į 
Aukščiausiąjį, kad laimintų 
jos sūnų ir mylimąjį.

Filipinų likimas skau
džiai palietė ir Chicagą, ku
rios vaikų nemažas skaičius 
kovojo Bataan fronte. Į Fi
lipinus buvo pasiųsta ištisa 
Chicagiečių grupė, kuri su
darė , garsiąja Maywood 
Tank Company. Todėl šian
die Maywoodas gedi savo 
vaikų, bet šiandie Maywoo- 
das tuo pačiu kartu išdidžiai

Chicagos požeminio 
traukinio nepalies 
statybos suvaržymai

Paskutiniuoju laiku karo 
gamybos komisijos paskelb
tieji nuostatai, suvaržą me
džiagos vartojimą statybai, 
greičiausiai nepalies Chica
gos požeminio traukinio sta 
tybos, bet reikės Washingto 
nan pasiųsti specialių pra
šymą leidimui išgauti.

Oficialieji žmonės pareiš
kia, jog tunelio statybai ne 
reikalinga karui būtinų me-

gesnį priešą. Ir tos galinges 
nės pajėgos jie nugalėti.

Tačiau jų pralaimėjimas 
garbingesnis už japonų lai
mėjimą.

Chicaga ir visa Ameri
ka šiandie gedi savo vaikų
Filipinuose, bet šiandie Chi Į ia&U- 
caga ir visa Amerika pasi- Į v. . . ■
ryžusi labiau negu pirma ftŪpGSČidl K VdfCĮdi 
laimėti. Ji pasiryžus pa
gerbti žuvusių kapus ir be
laisvius šlaisvinti.

Nubrauks motina ir myli 
moji ašarą, pakels aukščiau 
galvą tėvas ir brolis, į dan
gų pakils karštos maldos,

. ... , Amerikos gyvenimas virsgedi, nes jo vaikai paauko-i. ... . .. . . ,T , , „ dar didesnių Įtempimu, kad
J0’ £ u ’ sav° uz uj pralaimėjimus būtų atsi-
tai uz ką visa Amerika pa
sirengus viską paaukoti.
Lietuviai Bataan fronte

lyginta.

Kovos Filipinuose ir vė
liau persikėlusios į Bataan 
pusiasalį taip pat skaudžiai 
palietė ir Chicagos lietuvius, 
nes jie sudėjo savo bran
giausių aukų.

Jau kiek anksčiau Bataan 
kovose žuvo du Chicagos lie 
tuviai: Petras Kaminskas ir 
Edward J. Guokas ir vienas * 
iš Pittsburgho — Antanas 
Tamalūnas.

Paskutiniosiomis dieno
mis nežinomas likimas, gre 
čiausia japonų apsupti, chi- 
cagiečiai Paul Zeyner, ku-' lauktai, 
rio tėvai gyvena 6725 South 
Campbell avė; John Galdi
kas — jo tėvai gyvena,
12200 Emerald avė. ir G.
F. Krigas, kurio tėvai gyve
na 926 Lakeside st.

Bombonešiai gali 
atakuot Chicagą

Civilės apsaugos atstovas 
Washingtone Rear Adm. 
Clark Howell Woodward pa 
reiškė, jog kai kurių many
mas, kad Chicagos negali 
paliesti priešo bombonešiai 
esąs klaidingas.

Pasak admirolo, šio karo 
metu priešas kaip tik ir 
stengiasi dažniausiai įvyk
dyti tai, kas atrodo negali
ma, kad tuo būdu užkluptų 
savo aukas netikėtai ir ne-

Aišku šios atakos būtų 
trumpos ir dažniausiai prie
šui brangiai kainuojančios, 
bet jei jos mus užkluptų ne
tikėtai, jos savo tikslą pa
siektų.

Nepaprasta drąsa 
Šiandie šių karių likimas

j LIETUVA VĖL BUS LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA 

1 Suvažiavimas paliko visuose giliu įspūdį
Užvakar Chicagoje, Da- r pulk. K. Grinių, kurį publi- 

riaus-Girėno salėje įvyko , ka karštomis ir nuoširdžio- 
Lietuvos Piliečių Sąjungos mis ovacijomis pasveikino, 
įvairių apylinkių atstovų su
važiavimo iškilmingas posė 
dis, kuriame dalyvavo dau
giau kaip tris šimtai svečių, 
jų tarpe matėsi darbininkų,

dėl kambariu
Greitai Chicagoje reikėsią i vedama didelė ir atsakomin-

2. PRIEŠO TIK 
PLUNKSNOS TELIKS 

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesta Amerikos Lietu
vių Tarybos prezidiumas:

visuomenės veikėjų ir įvai-! Leonardas šimutis, Dr. 
rių profesijų žmonių. Grigaitis ir Vaidyla; konsu-
1. MES LAIMĖSIME KOVĄ las Daužvardis, pulk. K.

Lietuvos Piliečių Sąjun- Grinius, prel. Maciejauskas, 
gos suvažiavimo darbo pre- teisėjas * Zūris, Kun. kleb. 
zidiumo pirmininkas prof.
K. Pakštas atidarė entuzi
astiška ir turininga kalba 
iškilmingą posėdį. Jis savo 
kalboje pabrėžė, kad dabar

SKELB RITE S “DRAUGE”

22,000 gyvenamų kambarių
Pramonė sparčiai auga; 

nauji žmones atvyksta į 
Chicagą ir jie turi rasti 
kambarius. %

John R. Fugard, namų 
komisijos pirmininkas, įtei
kė majorui Kelly raportą 
Raporte pabrėžiama, kad 
kelių mėnesių bėgyje turės 
Chicagoje apsigyventi per 
20,000 žmonių, jų tarpe nu
matyta 9,000 nevedusių.

Ateinančiais, 1943 m.,
reikėsią dar 30,000 kamba
rių.

Fugard pasakė, kad mies
tas turi rūpintis naujų na
mų statyba.

Katalikai prieš 
mokyklų varžymus

Baigdami savo metinį su
važiavimą katalikai moky
tojai priėmė rezoliuciją, ku 
ria jie pasisako prieš bet ko 
kius vyriausybės varžymus 
mokslo įstaigų.

Savo rezoliucijoje moky 
tojai pažymi, jog nacių Vo
kietijoje “pagoniškas vals
tybės supratimas” pavergė 
švietimą, kad išauklėti savo 
žmones paklusnius jų tota
litariniams tikslams.

ga kova dėl žmogaus. Žmo
gus bus laisvas, nes eina di
di kova dėl laisvės. Mes ve
dame žūtbūtinę kovą dėl 
žmogaus laisvės, bet mes ją 
laimėsime.

X

Aaltimiero Radio Klubo ekzekutyvio komitetas

ŠALTIMIERO 

Me + inis

ŠLJRUM-BURUM

Ryrcj
Balandžio 12 d. 
ASHLAND 
BOULEVARD 
AUDITORIJOJ

Ash and Avė ir Van Buren

Muz. J u 07.. Sauris, muz. direkt

Lietuvių Tautinę Tarybą 
žodžiu sveikino Leonardas 
Šimutis, Dr. Grigaitis, Vai
dyla, teisėjas Zūris, Sabas-

bos buvo pagerbti žuvę ui ‘‘i0"“' P"1' Macijauskas, 
Kun. kleb. Paškauskas, J. 
Janušis, Ig. Sakalas ir šla- 
pabe rakis.

Raštu sveikino: Lietuvos

Lietuvos laisvę. Pagerbimo 
metu, Kun. J. Prunskis su
kalbėjo šio turinio maldą:

“Gimtosios žemės ir žmo
nių širdžių Kūrėjau, Kurs 
krūtinėn įžiebei negestan

pasiuntinys Žadeikis, kon
sulas Budrys, New York

„ adv. Bagočius, iš Bostonotėvynes meiles liepsną k,eb Dambrauskaa
pakviesk! aamžinos laimes „ ,. ...f .. , . . , Devemene, Rabinavičius, 4
__ ” _M__ Laučka, Amerikos redakto

rius ir Federacijos pirminiu 
kas; Bakanas iš Pittsburgh,

. M „ kap. Labanauskas, Šv. Kazi-jas sustingo nuo negailestin . . ..... , . miero kongregacijos virši-gos svetimos rankos savoje .... * „ .? .. , x _« rnnkė ir seserys, Šv. Kazį-žemėje ar ištrėmimo tyriau- , , .. _. ... miero akademija; Lietuvaikiuose”.
3. PRANEŠIMAS

vastys užgęso budint dėl 
brolių laisvės ir būki gai
lestingas tiems, kurių krau-

Paškauskas, Dr. P. Vileišis, 
o darbo prezidiumą sudarė Apie Lietuvos Piliečių Są- 
prof. K. Pakštas, J. Janus- jungos atstovų suvažiavimo 
kis ir St. Gabaliauskas. darbus pranešė adv. St.

Lietuvių Tautinės Tary- Gabaliauskas, kuris vaiz
bos pirmininkas pulk. K. džiai nupasakojo ką suva- 
Grinius pasakė reikšmingą žiavę Lietuvos Piliečių Su
kalba, kurioje pabrėžė, kad | jungos atstovai svarstė ir 
Jungt. Amerikos Valstybės ką nutarė: a) priimti įsta- 
prieš metus kitus mažai ką tai; b) sudaryta Lietuvių
galvojo apie karą, bet da
bar smarkiai ruošiasi. Kai

Tautinė Taryba, c) priimta 
deklaracija, kurią mes ats-

Piof. Pakštas susirinku- Amerika pasirengs, tai prie pausdiname ištisai; d) nūs
siems pristatė Lietuvių Tau- šo plunksno tik paliks.
tinės Tarybos pirmininką Po pulk. K. Griniaus kai-, kiti dalykai

tatytos viekimo gairės ir

Gelbėti Fondo skyrius iš 
Bridgeporto, kuris įteikė au 
ką 25.00. ir kiti.

Lietuvių Tautinė Taryba 
pasveikino prezidentą Roose 
veltą, Lietuvos pasiuntinius, 
laisvuose kraštuose ir pa 
reiškė gilią padėką visiemt 
už sveikinimus ir aukas.
Po oficialios posėdžio dalies 

buvo koncertinė dalis, ku
rią išpildė p-lė Irena Aitu- 
tytė, akomponuojant p-lei 
Sakalai te i.

SKAITYKITE -DRAUGĄ*

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA INDORSUOJA IR RAGINA VISUS LIETUVIUS BALSUOTI UŽ 
KANDIDATUS, KURIUOS JI REKOMENDUOJA PRIMARY D. UTARNINKE, BALAND. 14 D.

REIKALAUKIT

DEMOKRATIŠKO

BALOTO!!

Re Elect Judge 
g] JOHN T. ZURIS

Nomlnate Congressman 
[x] RAY S. McKEOUGH 

for U. S. Senator

Dėl Vienybės Ir Laimėjimo - Būkime su Prez. Rooseveltu
Parodykit savo ištikimybę Prezidentui balsuodami už Raymond S. McKeough, Judge 
John T. Zuris ir už sekančius kandidatus kurie visi yra uolūs rėmėjai Prez. Roosevelt.

STATE OFFICES 

For United States Venator
ĮxJ ray s. mckeough

For State Treasurer 
|x| w. D. FORSYTH

For State Superlntendent of 
Public 'Instruction

[x] JOHN A. YVIELAND 
For Congreseman-at-Large

[X] B. S. ADAMOYVSKI
C O CN T v OFFICES 

For County Clerk 
g] MICHAEL J. FLYNN 

For County Judge
|X)EDM. K. JARECKI 

For Sheriff
[X] PETER B. CAREY 

For County Treasurer
|x]VIC. L. SCHLAEGER 

For County Assessor
[X1JOHN S. CLARK 

For Probate Court Judge

For Probate Court Clerk 
Įx] FRANK LYMAN
For Clerk of Crimlnal Court 
Įx]THOM. J. BOYVLER

For County Superlntendent 
of Schools

[X] NOBLE J. PUFFER
For Members of Board 

of Tax Appeals
xlJOHN TOMAN 
X]J. J. McDERMOTT

X For President Board of 
County Commissioners

[X]CLAYTON F. SMITH
For Countv Commissioners 

(Chicago)
fxlCLAYTON F. SMITH 

|X| M. F. KAVANAGH 

fxl ELIZ. A. CONKEY

For County Commissioners 
(Continued)

DANIEL RYAN 
PETER FOSCO 
HARRY E. PERRY 
MARY McENERNEY 
JOHN E. TRAEGER 
FR. BOBRYTZKE

For County Commissioners 
(County Towns)

|X1 YVAL. P. GRUBBE 
X]EDM. J. JOHNSON 
Xl EDYV. T. ARNOLD 
Xl ARTH. A. NEDYVED 
XĮ YV. LOEFFLER
For Santtary T'lstrlct Trust. 
— THOM. F. BYRNE 

PAUL V. COLIANNI 
A. F. MACIEJEYVSKI 

(To fUl vaęancy)
[X] JAMES J. POLODNAJOHN F. O’CONNELL [xj EDYV ARD M. SNEED

LITHUANIAN DEMOCRATIC LEAGUE
of Cook CountyOFFICER8

Judge John T. Zuris, Hon. Chairman 
Alexander G. Kumskis. President 
Constanttne Kairls, Vice-Prealdent 
John Dowiatt, Vice-President 
Joseph Kaminskas, Recording Sec’y 
Jack L. Juozaitis, Financial Sec’y 
Bruno Jakaitis, Treasurer 
R. A. Vasalle, Legal Advisor 
Stanley Gurskis. Correspondent 
Charles Krfsehunas, Serg. At. Arina 

EXECUTTVE COMMITTEE
A. A. Slakis, ►.................... 7th Ward
Michael Pavilionis, .... 9th Ward

HEADQARTERS

6825 SO. YVESTERN AVENUE 
CHICAGO, BLL.

PHONE REPUBLIC 2742

CITY OFFICES 
For Mnnleinal Court Clerk 

{Xl JOSEPH L. GILU 
For Mnnleinal Court Ballff 

(xj ALBERT J. HORAN
For Chlef Justlce 
of Municinal Conrt

[X]ED. S. SCHEFFLER
For Assoeiate Judges of 

Municipal Court 
|X1 JA Y A. SCHILLER 
X1ERWIN J. HASTEN 
XlC. S. DOUGHERTY 
XlWEND. E. GREEN 
XlLEON EDELMAN 
X1JITST. F. McCARTHY 
yl GEORGE L. OUTLICI 
Xl MICHAEL TREMKO 
Xl HARRY P. BEAM 
ylJOHN T. ZURIS 
X1OSCAR S. CAPLAN 
XjJ. V, McCORMICK

John Sncilia. ................. lOth Ward
Anthony Htasulis................. llth Ward
VVilltam Poppel..................... 12th Ward
John Jacka, ..................... lS-th Ward
Anthony Patrick................. 14th Ward
John Doniatt, .. .......... 15th Ward
Dr. Tadeus Dundulis. .. 1»th Ward
Joseph Judickas, ............ 21st Ward
John P. 9tankowlez, .. Englewood
Vlncent Rėkus................. N. W. Side
Anton Shlmkus. .. Hnmboldt Park 
Stan. Grabas, Chgo. Lith. Pol. Club
Norbert Tumavlek...................... Cicero
Peter P. Gaddy....................... Proviso


