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LAVAL SMERKIA SAVO TAUTA
J. f'i kūginis

MASKVAI IR LIETUVAI 
Kai kažin iš kur atsibala-

dojusį bolševikų vadą Brow- 
derį policija uždarė į kalė
jimą, mūsiškiai raudonieji 
sukruto vaduoti, šaukti, kad 
išlaisvintų, bet kai dešimtys 
tūkstančių nekaltų lietuvių 
uždaryti SSSR kalėjimuose 
ir Sibiro lageriuose, tai tie 
patys Vilnies ir Laisvės “lie
tuviai” muilina akis — aiš
kindami, kad jie ten savu 
noru į lagerius išvažiavo— 
kai komisaras Molotovas nu 
vyko j Berlyną ir sudaužda
mas stiklelius su naciais vy
nelį gurkšnojo, būdamas 
Hitlerio svečias, tai “Vilnis” 
ir “Laisvė” nieko prieš tai 
neturi pasakyti, bet jei bol
ševikų persekiojamas gelbė
damas gyvastį lietuvis bėgo »
į Vokietiją (kitur nebuvo 
daugiau kur nuo bolševikų 
išbėgti neturint laisvo ar 
lėktuvo), jei tas lietuvis 
turėjo kentėti net ir vokie
čių lageriuose ir pusalkanis 
slankioti Berlyno gatvėmis 
o naktimis rūsiuose kentėti 
oro atakas, kol gaus vizą 
išvykti į laisvą šalį, tai lie
tuviškieji bolševikai Kaupsi n 
darni Molotovą ir kitus ru
sus, savos tautos žmogų— 
lietuvį apšauks šnipu ir im
sis judošiško melagingų do
nosčikų (skundėjų) darbo.

-Maskvai—viskas atleis- Suomiai Nukentėjo, 
ta, o Lietuvą ir lietuvį leng- Toliau į šiaurę, Karelijoj, 
va širdimi parduos, jei tas sakoma, jog rusai pralaužę 
naudinga kominternui. suomių frontą ir nukovę ke-
ANTRAS FRONTAS ------- --- ----------- --------------

Bolševikai labai daug šau- i Sunaikinta 40 japonų
kia, kad sąjungininkai ati- . .
darytų antrą frontą Euro-, I6KTUYŲ
poje. Gerai, nacių diktatūros j AUSTRALIJA, bal. 20 d. 
nesigailime, bet gi sąjungi-1 Sujungtų valstybių lakūnai
ninkai jau senai kovoja Pa
cifike, kodėl raudonieji ne
atidaro antro fronto prieš
Japoniją. Oro atakos iš Azi-1 šių ir lėktuvų. Japonų lėk- 
jos žemyno duotų mirtinus Į tuvai sunaikinti atakuojant 
smūgius Japonijos širdin. . Rabaul miestą.
CORREGIDOR |_______________________

Bataano gynėjai susikon- to tegauna tik pusę to, kaa 
centravo Corregidore. Toje normaliai reikalinga. Moky- 
nedidelėje saloje, kur kita- klų vaikai kenčia nuo per- 
dos tik buvo mažas vietinių menko maitinimosi. Bor-
kaimelis, dabar pirmaeilė 
karo tvirtovė: požeminiais 
tuneliais, juose įrengti gele
žinkeliai, kuriais galima 
saugiai pervežti trupes ir 
ginklus. Net ir sunkveži
miams keliai padaryti pože
miniuose tuneliuose. Giliai

Naciai nuskandinę 
18 priešo laivu

BERLYNAS, bal. 20 d.— 
Šiandie Vokietijos radio* pa
skelbė specialų Hitlerio šta- 

daugelio plaukai ėmė slinkti bo pareiškimą, kuriame pa
po žeme įrengtos ligoninės, ir dantys kristi nuo visai (žymima, jog Karibų jūroje 
ginklų sandėliai, net ir van- i menko maisto. Daugybė jau- *r Amerikos Atlanto pajū-
dens atsargos. I nų vyrų — prancūzų, karo

Bus kietas riešutas Japo- į belaisvių kaip vergai dirba
nams..
VAE VICTIS 

Nuo senovės romėnų laik-
kų yra išlikęs priežodis — 
Vae Victis (Vargas nugalė
tiesiems). Taip ir yra. štai 
Prancūzija, kaip skelbia 
spauda, per dieną turi vo
kiečiams sumokėti 20,000,- 
000 dolerių. Prancūzai maisr

Vokietijoje.
Ar bereikia stebėtis, kad 

tokioms sąlygoms esant, 
Prancūzija palaužta, neteku
si atsparumo.

Tai signalas ir mums. A- 
merikai,—sumobilizuoti vi
sas jėgas, kad nebūtume pri 
versti kęsti sunkaus nuga
lėtųjų likimo.

Kinai Burnoje išlaisvino nemaža 
anglų karių

Smarkios kovos vykusios dvi dienas. 
Kinai atsiėmė iš japonų Yenangyaung

Karas su naciais prancūzų tautos nusi* 
kaitimas — pareiškė pronacis P. Lavai. 
Gąsdiną bolševizmo pavojumi. Lavai 
tiki, kad Hitleris leis jam dalyvauti nau* 
jos Europos sukūrime.

CHUNGKINGAS, bal. 20 
d.—Po dviejų dienų smar
kių kovų Kinijos kariuome
nė atsiėmė iš japonų Yenan- 
gyaungą, kuris yra vakari
nės Burmos aliejaus laukų 
centre. Pasak kinų komuni
kato, šiuo savo žygiu kinai 
išvadavę keliolikos tūkstan
čių britų kariuomenę, kuria

Aršios kovos Rusijos fronte - Maskva
Rusai skelbia, kad suomių fronte žuvo
keli tūkstančiai suomių karių
MASKVA, bal. 20 d. —Į lis tūkstančius suomių. 

Šiandie pranešama, jog Ru-! Raudonoji armija praneša, 
sijos fronte prasidėjusios jog rusų kovos prieš suo-

mius vykstančios sėkmin
gai.

Centriniam fronte gen. 
Žukovo vadovaujama ka
riuomenė prasimušusi per

, , , aštuonioliką mylių nuo Smo-siaurę ir pietus nuo Lenin- , . , . .. lensko, kai tuo pačiu laiku grado. Sovietų kariuomenei Tjr . . ., . , Kryme sovietų aviacija irvadovauja maršalas Voro-1. _ . . ., .i kariuomene kovoja su vokie Silovas ir jo vadovaujama fiais prie ge^topolio. 
kariuomenė pastūmėjusi vo
kiečius į pietus nuo Lenin
grado.

aršios kovos ir jog rusai 
bombarduoja nacių aerodro
mus, kad sulaikytų padidė
jusį vokiečių veiklumą fron
te.

Karštos kovos vyksta į

skrajodami per dideles tro- 
piškas audras atakavo ir su
naikino joponų 40 bombane-

deaux mieste suaugusieji 
vidutiniškai yra netekę po 
18—20 sv. savo pirmykščio 
svorio. Mirtingumas padidė
jo 18.6%. Apie 1,350,000 
žmonių laikoma nacių kon
centracijų stovyklose, kur

šioje vietoje buvo japonai 
apsupę. • •

Pasak pranešimų, šiose 
kovose žuvę virš penkių šim 
tų japonų, kai kinų žuvę tik 
virš šimto.

Britų kariuomenė Burmos 
vakariniam fronte atmušė 
japonus ir įsitvirtino savo 
pozicijose.

Lavai sušaukė posėdį
VICHY, bal. 20 d._Pro

nacis Pierre Lavai šiandie 
sušaukė pirmą savo pasi
rinktųjų ministerių posėdį.

Prancūzijos senis marša
las Petain kreipės į Paracū- 
zijos žmones, kad jie kaip 
vienas palaikytų Lavalio vy
riausybę.

Naciai nužudė 30 
prancūzu įkaitu

BERNAS, bal. 20 d., pra
nešama, kad naciai nužudė 
30 prancūzų įkaitų okupuo
toje Prancūzijoje, netoli 
Rouen.

ryje esą nuskandinta aštuo
niolika priešo laivų, viso 
131,000 tonų.

Vokietijos radio šį prane
šimą paskelbė kartu su pra
nešimu, jog Curacao saloje 
nacių submarinas apšaudęs 
ir padegęs aliejaus gamy
klas. Pranešimai iš Curacao 
skelbia, jog submarino ata
kos metu nuostolių nepada
ryta.

COL. GEN. MARSHALL, CHURCHILL ANGLIJOJE

("Draugaa” Acme telephoo 
Generolas George C. Marshan i dešinėje) su Winston

Churchill apžiūri britų armijas pietinėje Anglijos dalyje. 
Gener. Marshall žiūri pro žiūronus, kuriuos vartojo Wil- 
liam S. Simnas, didžiojo karo metu laivyno vadas Euro
poje; šis žiūronas po karo buvo padovanotas Churchill.

Bombardavę Tokijo grįžo sveiki
Japonai skelbia, kad Tokijo miestg

• -J
bombardavę dešimts lėktuvų

SAN FRANCISCO, bal. 
20 d.—Japonijos radio pa- 
kelbė japonų generalinio
štabo pranešimą, jog vienas Dešimts Bombanešių 
iš dešimties Amerikos bom- Šianide Tokijo radio pas- 
banešių, bombardavusių Ja- kelbė, jog Japoniją atakavo 
ponijos salas, buvo privers- apie dešimts priešo orlaivių,

kurių vienas pašautas, kai 
tuo tarpu vakar dienos pra
nešimai bkelbė, jog esą pa-

.. .. šauta devyni atakavusių
tieji esą egzaminuojami ir

jų vardai būsi, paskelbti Patikrintų žinių iŠ kur šie
vėliau. Kai kūne orlaiviai.I, . , ., orlaiviai atskndo nėra irpasak japonų, nuskndę Ki- . , . ... .
r j r- * japonai tepareiškia, jog trys

J oriai vnešiai pasirodę toli
Tuo pačiu laiku praneši- nuo Japonijos, bet skubiai

mai iš Chungkingo skelbia, pabėgę.

tas nusileisti ir jo penkių 
asmenų įgula suimta.

Radio pareiškė, jog suim-

Japonai bombarduoja 
Corregidor salą

WASHINGTONAS, bal. 
20 d.—Karo departamentas 
šiandie paskelbė, jog japo
nai Filipinų salose pradėjo 
smarkias aviacijos ir sunkio 
sios artilerijos atakas ant 
Corregidor salos.

Sunkioji artilerija bombar 
duoja salos tvirtoves iš nau
jų pozicijų Bataan pusiasa
lyje ir iš pietinių Manilos 
pakraščių. Tuo tarpu pirmą 
kartą nuo Bataano paėmi
mo japonų bombanešiai ata
kavo salos tvirtoves.

Kitose Filipinų salose te
beveikia amerikiečių ir fili
pinų kariuomenės dalys, ku
rios pakartotinai užpuldinė
ja japonus.

Corregidor saloje japonų 
armotos šovinys buvo palau 
žęs vėliavos stiebą, bet vė
liava išgelbėta lr stiebas 
sutaisytas.

jog atakavusieji Japoniją 
bombanešiai parvykę savo 
nuskirtosna vietosna.

Kun. Coughlinas pa
reiškė, kad laikraščio 
"Sočiai Justice" turinį 
kontroliuojąs

ROYAL OAK, Mich., bal. 
20d.—šiandie kun. Coughli
nas paskelbė viešai pareiš
kimą, kuriame jis prisipa
žįsta kontroliuojąs laikraš
čio “Sočiai Justice” turinį 
ir politinį nusistatymą, nors 
jis savo pareiškime taip pat 
pažymi nesąs laikraščio re
daktorius, leidėjas ar savi
ninkas.

Pašto departamentas su
stabdė laikraščio siuntinėji
mą.

Naciai perima 
pranrūzų laivus

LONDONAS, bal. 20 d.— 
Londono laikraštis Daily 
Mirror paskelbė Maskvos 
radio pranešimą, jog Vokier Maskvos radio taip pat 
tijos laivyno ekspertai jau i paskelbė, jog naciai jau 
atvykę į Toulon uostą, kad 1 pradėjo pakeisti Prancūzl- 
perimtų ten esančius Pran-, jos karo laivų įgulą savo 
cūzijos karo laivus. I jūrininkais.

VICHY, bal. 20 d.—Pro
nacis P. Lavai, naujas pran
cūzų valdžios Vichy šefas 
pranešė prancūzų tautai, 
kad 1939 metų karo skelbi
mas prieš nacius buvo dide
lis nusikaltimas ir dabar tik
lieka susitaikinti su naciais»
arba “žiūrėti kaip žus civili
zacija.”

(Klausytojai iš Londono 
į sako, kad P. Lavai per ra
diją pasakęs, kad Anglija 
apvylusi mus, dabar trak
tuoja mus kaip priešu).

Prisiminęs savo susitiki
mą Montoire su Hitleriu ir 
prancūzų valstybės galva 
march. Petain, P. Lavai kal
bėjo: “Nuo Montoire, nuo 
1940 m. spalių mėnesio, ka
ras išsiplėtė per visą konti
nentą, dabar jis turi visiškai 
naują reikšmę. Prie tų prie
žasčių, kurios mus vertė 
susitaikinti su naciais, da
bar iškilo dar svarbesnių 
priežasčių, dėl kurių turime 
glaudžiai bendradarbiauti.”

Prezid. Rooseveltas 
kongresui apie 
infliaciją

WASHINGTONAS, bal. 
20 d.—Kongreso vadai šian
die paskelbė, jog Preziden
tas Rooseveltas netrukus 
pasiųs Kongresui savo nuo
mones apie galimą infliaci
ją ir žygius prieš ją.

Savo pareiškime Preziden
tas apimsiąs darbo atlygi
nimą ir gal būt, taksus pel
ną ir taupymą. Pasak pra
nešimų, ši programa dar 
nesanti pilnai paruošta.

Nacių bendradarbiui 
bomba

vieną žymesnių bendradar
bių su naciais. Pasikėsini 
mas įvykęs Rennes miesto 
teatre, kur Doriot pasakė 
kalbą.

Iš balkono numesta bom
bą Doriot kalbą baigiant. 
Moteris pagriebusi bombą ir 
numetusi ją į orkestros vie-
tą, kur ji ir sprogo 
nesužeidusi. Bombos metė
jas nesurastas.

Lavai toliau savo kalboje 
klausė: ar manote, jei rusai 
ir toliau laimės, kad jie su
stos prie mūsų rubežių?

Lavai toj pačioje savo kai 
boję prašė žmonių paramos 
ir tvirtino, kad jis neturi 
jokios atsakomybės prieš 
prancūzų tautą, kuri yra 
skaudžiai pralaimėjusi.

P. Lavai savo kalboje, 
prisiminęs prancūzų įkaitų 
sušaudymą, pareiškė, kad 
kai jis kalbėjęs laimingos 
Prancūzijos vardu (prieš da
bartinį karą, kada jis buvo 
premjeras) niekada nenorė
jo pažeminti Vokietijos ir 
Lavai savo kalboje pabrėžė, 
kad jis dabar reiškia pagar
bą savo nugalėtojams, bet 
jis kalba ne kaip nugalėtas.

Lavai savo kalboje klau
sė: ar jūs manote, kad pasi
davimas Anglijai nereikš 
skurdo ir ar jūs norite būti 
įtraukti į naują Europą, kur 
jūsų garbė ir labas bus res- 

(pektuojamas?

Gen. Marshall, Hopkins 
pas prez. Rooseveltą

WASHINGTONAS, bal. 
20. — Vakar iš Londono po 
konferencijų su Anglijos 
žymiaisiais žmonėmis grįžo 
Amerikos kariuomenės šta
bo viršininkas gen. George 
C. Marshall ir Harry L. Hop 
kins, kurie šiandie padare 
Prezidentui Rooseveltui tie
sioginį pranešimą.

Konferencijoje dalyvavo 
valstybės sekr. Cordell Hull 
ir Amerikos ambasadorius 
Anglijai John G. Winant.

Gen. * Marshall pareiškė, 
jog Amerikos kariuomenė 
Airijoje “neišvengiamai tu
rės prisijungti prie coman- 
dos,” britų kariuomenės pa
garsėjusio dalinio ir Ameri-

VICHY, bal. 20 d.—Pran- jkos aviacija įsteigsianti
cūzijos Populiarioji partija, įvairiose Anglijos vietose 
šiandie paskelbė, jog perei- [sav0 bazes.
tą naktį bandyta nužudyti I ----------
jos vadą Jacųues Doriot, Normandie gaisrai 

beveik kasdien
NEW YORKAS, bal. 20d.

—Gaisro komisionierius Pat 
riek Walsh pereitą naktį pa
skelbė, jog jis turįs . žinių, 
kad buvusiam Prancūzijos 
laive Normandie beveik kas

nieko diena kildavę gaisrai.
Jam esą pranešta, jog be

veik kasdien nuo kylančių 
žiežirbų kildavę gaisrai lai
ve, bet jie visados būdavę 
užgę8inami. Tačiau pereitą 
šeštadienį gaisras nepavyko 
skubiai užgęsinti ir reikėjo 
šaukti gaisrininkus.



D B A U O A S Antradienis. hal. 2l, 1942

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Note: For better indentificatioa of deportees their 
fathers’ narnės are indicated in parenthesis, also their 
ages, occupations and lašt addreaes.

It is further noted original Lithuanian spelling of 
narnės, with its specific suffixes for feminine marital and 
maiden narnės, is retained. The suffix “ienė”, “aitė”’ or 
“ytė” may indicate a single woman (Mias). For example 
in the caae of Abaravičius, the name of his wife, Abara- 
vičienė follows, then come the narnės of his daughtera 
Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė

(Tęsinys)
res.901. Barovskienė, Marija, (Vincas), 45, worker,

Vilnius.
902. Barovskytė, Janina, 19, res. Vilnius.
903. Barovskis, Antanas, 11, res. Vilnius.
904. Baršiauskas, Vladas, 45, colonel, res. Balsupiai, 

Marijampolė.
905. Baršiauskas, Jonas (Matas), 33, teacher,

Gižai.
906. Baršiauskienė, Isabelė, 25, seamstrese, 

Vilkaviškis.
907. Baraiauskaitė, Aldona, res.. Vilkaviškis.
908. Baršiauskas, 6 months old, res. Vilkaviškis.
909. B&ršukaitis, Julius (Andrius), 21, vvorker, res.

Kalvarija. . J
910. Bartasevičius, Vladas (Aleksandras), 19, res. 

Alytus.
911. Bartašius, Juozas, 30, offiee vvorker, res. Kaunas.
912. Bartašienė, Agota (Jurgis), 33, housevvife, res. 

Kaunas.
913. Bartašius, Romanas (Juozas), 8, res. Kaunas.
914. Bartašius, Romanas (Juozas), 8, res. Kaunas.
915. Bartašienė, Genovaitė (Mykolas), 30, employee, 

res. Utena.
916. Bartašius, K&rohs, 40, farm overseer, res. Pagirys.
917. Bartašienė, Bronė, farmer, res. Pagirys.
918. Bartuševičiūtė, bilijoną (Karolis), 11 years.
919. Bartašiutė, Kristina (Karolis), 10 years.

- 920. Bartašius, Andrius ( Karolis), 6 years.
921. Bartninkaitis, Vladas, 28, employee, res. Kaunas.
922. Bartninkai tienė, Katarina (Bendiktas), 36, teacher, 

res. Kaunas.
923. Bartninkaitytė, Gražvyda (Vladas), 5, res. Kaunas.
924. Bartkūnas; Mykolas (Adomas), 47, forester, res. 

Gegužinė, Trakai.
925. Bartkūnas, Jurgis-Vaidevutis, 10, (Mykolas), res. 

Gegužinė, Trakai.
926. Bartkūnienė, Stefanija (Kajetonas), 37, res. Ge

gužinė, Trakai.
925. Bartkūnas, Jurgis-Vaidevutis, 10, (Mykolas), res. 

Gegužinė, Trakai.
927. Bartkūnas, Julius-Adomas (Mykolas), 8, rts 

gužinė, Trakai.
928. Bartkūnas, Gediminas-Jonas (Mykolas), 7 

Gegužinė, Trakai.
929. Bartkūnaitė, Agnieška-Birutė, 9 months old.
930. Bartkus, Antanas (Jonas), 59, vvatchman, 

Šiauliai.
931. Bartkuvienė, Anastazija (Adomas), 52, house

vvife, res. Šiauliai.
932. Bartkus, Kostas (Antanas), 28, judge, res. Šiauliai'
933. Bartlingas, Vaclovas, born 1906, teacher, res. 

Alytus.
934. Bartlingienė, Elzbieta, born 1902, teacher, res^ 

Alylytus,
935. Bartlingaitė, Teresė (Vaclovas), 14, res. Alytus.
936. Bartlingas, Romas (Vaclovas), res. Alytus.
937. Bartlingas, Jonas (Vaclovas), rea. Alytus.
938. Bartlingaitė, Marija (Vaclovas), res. Alytus.
939. Bartligaitė, Vida (Vaclovas), 5, res. Alytus.
940. Bartnickas) Stasys (Marijonas), 45, pensioner, 

res. Vilnius.
941. Bartosevičiūtė, Felicija, born 1905, nūn, res.

Vilnius. 1
942. Bartusevičius, Jonas (Aleksandras), 67. farmer, 

Vainekoniai, Vaškai.
963. Bartusevičienė, Julija (Aleksandras), 55, farmer, 

res. Vainekoniai.
944. Bartusevičienė, Ona, housewife, res. Vainekoniai.
945. Bartusevičius, Jonas (Jonas), 18, res. Vainekoniai.
946. Bartusevičienė, Adelė, 23, housevvife, res. Vilnius.
947. Bartusevičiūtė, Genė, 18, res. Vilnius.
948. Bartusevičius, Juozas, 45, bookeeper, res. Varėna.
949. Bartoševičius, Vladas (Adolfas), 42, res. Vilnius.
950. Bartosevičienė, Severiną, 27, res. Varėna.
951. Bartoševičius, 3, res. Varėna.

res.

res.

Ge-|

952. Bartoševičius, 2, res. Vkrfcia. j* LtaLuiiiAe
953 Bartoševičius, Leonardas (Liudas), born 1906, |l5 IKMD KVrellI^S 

student, res. Vilnius. . 7 ' >
954. Bartusevičius, Kazys, 54, farmer, res. Mikališkiai 

Maišiogala., • . • « . «U -V *’
. 955. Bartusevičius, Malina, 48, famer, res. Mikališkiai.

956. Bartuševičius, Bronius, 30, farmer, rem Mikokshiai
957. Bartuševičienė, Jadvyga. 35, farmer, rea.

Mikališkiai.
956. Bartuševičaitė, Zofija (Klemensas), 16, maid, res.

Vilnius.
959. Barvinskis, Edvardas, 38, employee, res. Kaunas.
960. Barzda, Antas (Antanas), born 1911, salesman,

res. Vaiminai Dusetos. ,
960. Barzda, (Antanas), born salesman, res. Vaiminai 

Dusetos.
961. Barzda Petras (Jonas), born 1905, teacher, res.

Gudakiemis Merkinė •
962. Barzdienė, Izabelė, rea Merkinė.
963 Barzda, Algirdas (Petras).
964. Barzda, Petras ( Petras).
965. Barzda, Keistutis (Petras).
966. Barzdaitė, Birutė (Petras).
967. Barzdaitis, Juozas (Stasys), born 1904, employee, 

rea Kazlų Rūda.
968. Barzdenas, Alfonsas (Stasys), born 1919, farmer, 

rea Melagėliai Švenčionėliai. -
969. Barzdžius, Pranas), born 1907, referrer, res.

Kaunas.
970. Basalykienė, 80, rea Gimakovas Druskininkai.

971. Basalykas, Vladas (Antanas), 55, forest ranger, 
rea Gimakovas Druskininkai

972. Basalykienė, Serafiną, 45, Gimakovas.
973 Basalykas, Antanas (Vladas), 18.
974. Basaiykaitė, Anastazija (Vladas), 10
975. Basalykas, Bronius, 43, forest ranger, res. Cima-

kovas. *, * -L—a
977. Basaiykaitė, Elena (Bronius), 19 yrs. old.

978. Basaiykaitė, Vanda (Bronius), 4 yrs. old.
979. Bastys, Antanas (Simas), 34, employee, res.

Jurbarkas.
980. Bastienė, Saliomė (Kazys), 20, housewife.
981. Bastienė, Marija (Jokūbas) 43, res. Rotuliai, Peru Z11 Laikradlnė atlei-

Jurbarkas. , , , . . .
982. Bastys, Pranas (Simas), 28, res. Rotuliai, ldzia daug darbininkų, nes

Jurbarkas. » negali gauti pakankamai
983. Bastys, Juozas (Antanas), 23, soldier, res. Geimai, i medžiagos reikalingos laik-

Jurbarkas. , iii
984. Bastys, Kazys (Antanas), 26, forester, res. Gei- 

šiai, Jurbarkas.
985. Bašinskas, Vladas (Vladas), 34, policeman, res.

Vilijampolė, Kaunas. ,
986. Bataitis, Juozas (Kazys), born 1916, farmer, res.

Fermos kaimo.
988. Bataitis, Pranas (Kazys), born 1922.
989. Bataitienė-Vosyliūtė, Birutė (Andrius), 28, dentist, 

res. Kaunas.
990. B&taitytė, Vida (Juozas), 5, res. Kaunas.
991. Batarevičienė, Teofilė, 80, 80,~rę$. .VUniua.
992. Batarevičius, Mikas (Jonas)7 46,*worker,

Vilnius.

ir. apylinkės
Spring Valley, UI. — Pa

staruoju laiku čia mirė Ma
rijona Stonienė, katalikiš
kojo Susivienymo narė, ir 
Dom. fcvingilas. Abu pri
klausė senajai kartai, ku
rios eilės kasdien retėja, »

Velykos, kaip ir kitose 
lietuvių bažnyčiose, buvo iš
kilmingos. Procesija, giedo 
jimas “Linksmą dieną aptu
rėjom” priminė Velykas Lie 
tavoje. Kleb. kun. Kviecins- 
kas pasakė gražų pamokslą.

Balandžio 12 d. Peoria di
ecezijos vyskupas Joseph 
Shelerman mūsų bažnyčioje 
suteikė Dirmavonės sakra
mentą 43 asmenims. Iškil
mės buvo gražios. Procesi
ja žavėjosi kiekvienas žiū
rovas.

Ketvirtą sekmadienį po 
Velykų mūsų bažnyčioje es
ti 40 vai. atlaidai. Visi jų 
laukia, nes daugeliui gera 
atlikti velykinę išpažintį.

S H»<l. Marijo«i
sveiki ir gyvi. Vienas, Gai mieline 
liūs, dabar vieši pas savo tė- 
vus.

Ūkiuose prasideda sėja. 
Vasara su visu savo grožiu 
kasdien artinasi. A. P.
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CONRAD
Fotografas .

Studija Įran<ta pir 
0108 rūilea au ruo 
deroMkomts užtai 
domia lr Hollywoo< 
•vtaaomls Darba 
Oarantuotas.

EN€Hewood 6888 
ENGIewoud 6840

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio

res.

res.

res
•I j.u993. Baseika, Vytautas, 26, blacksmith, res. Naumiestis

994. Batinienė, Stasė (Jonas), 38, howaewife, res.
Joniškis. į

995. Batinas, Aleksandras, 35, housekeeper, res. 
Joniškis.

996. Batoras, Napoleonas (Leopoldas), 54, farmer, res. 
Streviinkai, Žiežmariai.

997. Batorienė, Elea (Kazys), 53, farmer, res. 
Strėvininkai.

998. Batoras, Vytautas (Napoleonas), 26, imployee.
969. Batorevičiua, Viktoras (Viktoras), born 1922, 
100a Batukaitią Algimantas, 7, res. Mil&ičaičiai,

Raseiniai
(Daugiau bua)

MAKE 
BVERT 

PA Y DAT
S* BOND DM

LIETUVIS DAKTARAS

Prttafldna uunu. Ere. 6966 So. Tataian Are 
atsakomingai oLĮRea TaL toOnhJtt 681)

Office tat

rx
GERKIT TTK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Ahu yra pagamintos ii importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

TOS Fa BUDRIK
KBAUTUVBJB

324t So. Halsted 2.
Telefoną*:

Calumet 45B1
ML IAMO PATAISYMO

rodžiams. Kiti fabrikai, taip 
pat La Šalie ir Oglesby dir
ba gerai.

Japonams bombarduojant 
Hawaii salas gruodžio 7 d.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora. akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
l&egzaminu<g.l jas moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

- ... gali sutelkti.
35 MKTAI PATYRIMO 

prtrinldine akinti;, kurte pašaltais 
vire aklų (tempimu. . .

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

OPTOM CTKls'fAl
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 1J-tos
Telefonas: CANAI, 0628, CtUcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:>0 p. m. 

Trečiad. lr ftefttad. t: 10 a. m.
iki 7:09 p. m.

AMBUKO& LIKTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiao tel. VTRgini* 0036 

ReaidancUoe tek: BBVealz 8840

DR. T. DUIUUJUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso raL: 1—3 ir 0—8:30. P. M

IMtatfieaiaie pagal sutartį.

dr. j. j. sumuotis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

▼A: 2—4 ir 7—8 
EAtvirtad. ir NsdBiiem
2423 West Marųuette Rd.

Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, Chicago, III., bai. 19 
iki geg. 3 d. — kun. J. Ma
čiulionis, MIC. '

Šv. Petro bažnyčioje, Ke- 
nosha, Wis., geg. 4 d. — 10 
d. — kun. J. Jančius, MIC.

DR. SELMA SODEIKA.
o. a

AKIS IŠTISINĖJ A 
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.
197 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 
(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCUA — 

1441 So. 50th Avė.. Cicero, UI 
Tel.: Cicero 7681

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais1
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicag<

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniaia 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Telefoną: HEMLOCK 8261.

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

Chicago, Di.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
mao 2:00 iki 5:00 vaL po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO '

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

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

Ofiao tet OANal 2345 
Ofiao rei.: 2—4 ir 7—8 

Seredoj pagal sutarti.
Bes.: 7064 So. Fairfield Avenne 

Bes. taL: HBMleek 8168

Tel YARda 2240

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

raL: nno 8 raL ryto iki 8 vai. rak 
Seredoj pagal Betarti.

HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHlKCKtiAM 

6767 So. Weatore Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 Iki W 
NedBtonia pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
OR. ItlEK J. BARTKUS

GYDYTOJAS LR CHiKUKGAS 
1913 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 
ir pagal sutartp

Sekmadiebiaia taipgi pagal sutartu
Bar. tAlr/aiRr- ARTLIrv AAAAsav®. w^9a^ea rrsO^a^r

TsL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

• OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė. g

TeL CANaI 7171 ’
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso TaL............... V Utginia 1886

DR. AL. RAČKUS
UYDYlDJAa IK CiUKLKGAd

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYilMAJS Ut UMUaunuiv

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa įBOee)

TeL MIDvray 2880 Okicago. 1L

OFISO VALANDOS:
Nuo IV iki 12 vai. ryto, nuo 2 du c 
vai. popiet ir nuo 1 du 8:Jo »al. vau

Sekmad. nuo 10 du 12 raL ryta

%

VARIUI MMR

ADVOKATAS

WH1TNEY E. TAKIUS
* ADVOKATAS

Centrinis 'Ofirnut: 
am S. KAJLSTKD ST.

(Lietuvių Auditorijoje> 
VALANDOS:. Nuo 1-moe iki 8-tos 

valandos vakare. 
Telefonas CAJLumet 0877

134 N. LA SALLE ST. 
K.H.IU 2014 T«L 81A te 1572

DB. STBKflL’iS
PHYSMHAM AHD 8U&GBO1V 

4645 So. Ashland Avenue
onao VALAMDO6:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 raL rak. 
Neddliomie pagal sutartį.

Office teL TARds 4?87
Mamų t< FBOspest 1988

TsL OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—o r. r 

REZIDENCUA:
6631 Su CaUfornia Avė. 

TeL RfiPuhlie 7868

TaL Cicero 1464

DR. S. IL PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 

ir pagal sutartp
Res. 1625 bo. 50th Avenue 

TeL Cicero 14M

DR. MAURICE KAHN
gydytojas ir chirurgas

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rea. teL PLAaa 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 varyto; 2-3 ir 7-8 r. rak. 
Nedėliouua nuo 10 du 12 vaLsdiea*

T8L YARda Nfl.
UG7.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso raL: euo 1-3; nue 6:30-8:30 
7.76 West Street

galui, tas bus
(Mat. 10, 22;.

0267
Rea. teL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencįja: 6600 So. Artesian Are 
VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 popiet 

4 iki 9 raL r«kar«.

T^L: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
. DANTISTAS 

6558 So. VVestern Avė.e
OFISO VA1AJIDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 1:09

rei, ryto Ud UiH rak Ptoa.

BR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal nutartį.
Ofiio telefonas PROspect 6737 
Namo tnlafnnao VTTUtnla tat)

TELEFONAI:
OUIue — HEMIock 5624 
Emergency — call MlDway 0001

— HEMlook 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PMkSMAAN AND SURGEON (

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

2408 VVest 63rd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094 Ofiao ir Ree. TeL: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiao Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neataihepia —
Sauk KEDae 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 Iki 8:30 rak. 
Trečiadleniaia nuo 2 Iki 4 popiet

NedUįoaaįi Pagal Suoįtorliog

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:

Kasdkm, IAIdrlaat Sekmadienine —■ 
nuo t lai < rai. popiet ir nuo 7 tkl^

8: M vai. vakarais.
Bekinarflanlals pa«al

SKAITYKĮTĮTC “IkRAUA^"
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PULK. K. GRINIUS - APIE TARPTAUTINE PADĖTI 
IR LIETUVOS IŠLAISVINIMO REIKALUS

- Ko vertas anglu karys? - Kas laimės karą? - 
USA reikšmė. - "Union Sacree". - ALT ir LTT.
- Demokratinio susitarimo, ne diktatūrinio 
pritarimo kelias. - Kokios Lietuvos mes norime

Pažįsta Maskvą ir Berlyną
Vienas iš žymesniųjų lie

tuvių, paskutiniu laikotar
piu atvykusių į Ameriką, y- 
ra buvusiojo prezidento K. 
Griniaus sūnus, pulk. Gri
nius, naujai išrinktas LTT 
pirmininkas. Pulkininkas gi
męs 1899 m. Lietuvoje, Su
valkijoje. Gen. štabo pik. 
Grinius karo tarnybą pra
dėjo anksti 1918 m., kavale
rijoje.

Aukštus karo mokslus 
baigė Prancūzijoje ir Belgi
joje. Lietuvos kariuomenėje 
ėjo įvairias pareigas, iki 
karo akademijos profesą-

— Man prieš metus aplei
džiant Europą, dangus bu
vo visiškai apsiniaukęs. Su- 
likvidavę prancūzus, vokie 
čiai visu svoriu buvo bepra- 
dėję daužyti britų koalici
ją: Jugoslaviją, Graikiją, 
Kretą. Tuo pat metu pačio
je Anglijoje “Luftblitzas” 
buvo pasiekęs didžiausio in
tensyvumo. Atlanto vande
nyse skandinamas tonažas, 
augo geometrinės proporci
jos tempais. Amerikos vi
suomenė mintimis buvo dar 
toli nuo karo, o SSSR, be 
mainykaudama su naciais 
kaip ir kuo galėdama, diena 
iš dienos laukė all out na-

O’HARE WASHINGTONE

("Draugas” Acme telephoto) 

Leit. Edward O’Hare (viduryje), kuris viename skri
dime pašovė šešis japonų bombonešius, jo žmona ir Įeit 
H. B. Miller, airporto viršininkas.

riaus imamai. Kurį laiką, < cjų puolimo į.... britų salas.
kartu su generolu M. Rėk
laičiu (Provinciolo Rėklai
čio tikras brolis), tvarkė 
Žemaitijos Karo Apygardos 
reikalus. Nuo 1937 metų bu
vo Karo Atstovo pareigose 
Berlyne. Autorius kelių ka
ro veikalų, tame skaičiuje 
naujausio vadovėlio skirto 
pėstininkų kautynėms.

Tarnybiniais reikalais ke
liais atvejais važinėjo SSSR, 
Vokietijon ir Prancūzijon. 
1930 m. buvo specialiai ko 
mandiruotas pasižiūrėti Ran 
donosios Kariuomenės mo- 
tomecbanizacijos ir Mask
vos Karo Apygardos manev
rų.

Atvykęs dabar Amerikon, 
nuoširdžiai rūpinasi Lietu
vos reikalais. Mūsų bendra
darbis kreipėsi į tą naujai 
išrinktąjį L.T.T. pirmininką 
su pora klausimų:
, — Kaip Tamsta sau vaiz
duojiesi bendrąją padėtį ir 
ką Tamsta šiandien laikai 
padėtį dominuojančiu fakto
riumi?'

Buvo tai tamsiausios de
mokratijai dienos...  Anglų

domas kautynes”. Taip jie 
veikė Norvegijoje, taip Grai
kijoje, taip Malajuose.

Kaip matote su britų in-

muo su mechanika. Stebuk
lų strategijoje nėra ir būti 
negali. Paprastai karą lai
mi tas, kas parinktoje vie-

žygdarbius vertinant, daž- bendro. Daugiaus:

dividiniu karingumu ir bri- ir Pasiri“l“u '»H™> «■- 
to karine dvasia tas neturi geba 8ute,kti ,r PBna,,dotl_• w • y» • ve ••

nai tenka nugirsti nepagrįs
tų kaltinimų. Plačioje visuo
menėje dažnai kalbama esą 
anglai pasirodė blogais ka
riais. Ta aplinkybė aiškina-1 
mi ir anglų nepasikekimai. 
“Stabdomosios kautynės”

Tokia išvada yra visiškai 
nepagrįsta. Užmirštama kad 
tik 1939 pavasaryje anglų 
valdžia pasiryžo įvesti ka
ro prievolę ir užmirštama, 
kad nuo 1940 metų birželio 
galo (nuo Prancūzijos žlu
gimo) iki 1941 m. birželio 
vidurio (vokiečiams rusus 
užpuolus), anglai, vienu vie
ninteliai stovėjo prieš na
cius.

Disponuojant labai kuk
liomis jėgomis (ypatingai 
sausumoje įr ore), anglai 
tegalėjo gintis, stabdyti, ieš
koti laimėti “ laiko, žodžiu,

pačių vokiečių žodžiais, bri 
to individinė drąsa nei kiek 
n'esumenkėjo. Britų karei
vis liko toks pats, koksai 
jis buvo 1918 metais Flan
drijoje ar 1815 metais Wa- 
terloo. Ir jei binkirųue o- 
peracija buvo galima, tai tik 
todėl, kad britų kareivis, 
kartu su keliomis patvares
nėmis prancūzų divizijomis, 
ten parodė didžiausią atspa
rumą ir pasiaukojimą. Ana
loginį reiškinį mes šiandien 
matome Filipinuose; užgulta 
kelis kartus viršijančiomis 
japonų jėgomis saujelė A- 
merikos drąsuolių, kartu su 
saujele čiabuvių, desperatiš
kai, su didžiausia drąsa ir 
pasiaukojimu, bando laiky
tis....
United Nations

Vadinamuose “society” 
pašnekesiuose dažnai užmirš

vesti lietuviškąją karo ter- tama strateginė reikalo pu 
minologiją, vadinamas “Stab sė> dažnai suplakamas as-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.
HEN18KI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PAsmKEvnio mumis 

REKORDAS

| Al firma viri 60 m. tos pačios 
šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memori&ls Erected Everyvvhere.

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 Lithuania

MODERNI livldinS PARODA:
4535 W. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 v. vak.;

aber of

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPubllc 4298 

tad. Ir Sekm. 9 Ud 0 vaL

biliai virsta lėktuvais, tan
kais, Laivais, kanuolėmis. 
Tik pernai kornų kultūrai 
skirti laukai šiandien užsi- 
statė naujų fabrikų blokais. 
Gatvėse matome vis dau
giau ir daugįiau kariškių. 
Iš prekybinės apyvartos va
kar išnyko rašomos maši
nėlės, šiandien dviračiai, ry
toj gal fridžidenai....

(Bus daugiau)

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

priešą viršijančias pajėgas.
Ne kitaip pasibaigs ir šis 

karas. Jį neabejotinai lai
mės United Nations, nes jų 
pusėje yra ne tiktai pasiry
žimas, bet ir pranešančių 
jėgų galimumai.

United Nations padėtis 
pradėjo krypti geron pusėn 
nuo pereitų metų vasaros. 
Chronologinėje tvarkoje, 
prie britų koalicijos, perei
tais metais birželio mėnesy 
j e, įvykiai priplakė SSSR, 
kiek vėliau, viešai stojo ir 
Amerika. Sakau viešai, nes 
USA faktina pagalba bri
tams ėjo nuo seniai.
Milžiniškas demokratijų 
arsenalas

Padėtį dominuojančiu fak
toriumi nediskutuotina lai
kau Amerikos war effort. 
Mes esame liūdininkai tik
rai didingo reginio: milži
niška USA pramonė, diena 
iš dienos, įgyja vis ryškes
nes karo spalvas. Doleriniai

GARY, INDLANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearbom Street
Tei.: RANdolph 9488-04A
HELP VVANTED — VYRAI

DARBININKAI REIKAIJNGI
Gera užmokestis tvirtiems vyrame 
prie sunkių darbų Foundrėj, kuri 
dirba 100ofr Defense darbus. Maty
sime aplikantua nuo 9 vai. ryto iki 
pietų Sekmadlen) ir visomis kitomis 
dienomis. Atsišaukite i Employment 
ofisų.
ADVANCE ALT’MINLM CASTING8 

CORP.
2742 W. 3«th PI.. Chicago.

PETRONftLE LIPSIU
(po tėvais Ronovlčaltė)

Gyv.: 3838 W. Grand Avė., 
tel. Albany 9197.

Mirė bai. 19 d.. 1942, 2:15 
vai. pp., sulaukus pusė-* amt.

Gimus Lieluvoje*. Kilo iŠ 
šaulių apskr, Papilės parap. 
ir miesto. Amerikoj išgyveno 
30 metus.

Paliki dideliame nuliūdime: 
vyrų Juozapų: 2 dukteres. Mrs. 
W. Murray Ir Mrs. P. Schultz: 
sūnų Victor Kaveskis; 3 se
seris, Kazimierų Kulzini^nę, 
Antaniną Hendrbc, Julinnų Vai
nauskienę ir jų š^i—as; brolj 
John Bonovich (Detroit, Mi
chigan), ir dau- kitų giminių, 
draugu jr pažįstamų. o Lietu
voj paliko vienų seaerj

Kūnas paš’rvtttas T. F. Bu
drikio koplyčioj, 4605 8. Her
mitage Avė. lA'dotu'ėa jvyks 
treč'ad, b-1. 22 d., 1942 m. Iš 
kop'yčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta j šv. Ki—ž'aus par baž
nyčių. kurioj Jvvks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pama'dų bus nulydėta j švento 
Ka’lmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
ta ei us dalyvavo laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vy-a«. Dukterys. 
Sūnus. Se°cev« Brolis Cmloės 

Ln.id. direktorius J P. Eu-
delkto, tel. YARda 1741.

TOOL & GAUGE MAKERS 
Dienomis ir naktimis darbus. Apli- 
kantus priimsime kasdien ir visų 
dienų Sekmadienj.
R. KRASRERG & SONS MFG. CO. 

925 Wrlgiitwood

“CABINET MAKERS" IR PATY
RĘS "BELT SANDER." Atsišauki
te tuojau prisirengė stoti prie darbo. 

ALLIED CABINET CORP.
14)52 W. Monroe St.

TOOL & DIE MAKERS 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

LAMICOID FABRICATORS, INC. 
3600 Fotonine Avė.

REIKALINGI “CHUCK BONERS.” 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

HARRY MANASTER & BRO. 
1018 W. 37th St.

(matykit Mr. Henry)

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAVV 
FILING VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo surašo.

Prisiųskite piūklus paštu "parcel 
post."

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

A. t A.
ANNA WASIK

(po tėvais Andriau skaitė)
Mirė Bai. 19. 194?, 10:45 vai. 
vak., sulaukus 26 metų amž.

Gimė Chicago. Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Charles, dukterj Barba
rų Ann ir sūnų Ronald Char
les, motinėlę Marijonų, seser) 
Adella ir 2 brolius Stanley ir 
.Bruno ir daug kitu giminių, 
draugų-gių Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. P. Eu- 
deikio koplyčioje. 4605 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni, Bai. 23 d. 1942 m. iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j".šv. Ražiūifėro kapines.♦ <J 4*’ • \

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Sū
nus. Motinėlė, Sesuo, Broliai 
ir Gimtai ės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikls. Tel. Yards 1741.

f/l
JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam Direktorius
AMBUEANCB Dieną Ir Naktį

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:99 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
U StoUea WHIP (1630), aa P. Šaltimiero.

OPERATERKOS
Patyrusios “single needle" operater- 
kos reikalingos siūti moterų dreeea 
Pastovūs darbai, gera užmokestis ir 
bonus. Atsišaukite j —

SMOLER BROS.
2300 VVabansia Avė.

JAUNŲ MERGINŲ prie lengvų dir
btuvėje darbų, dienomis ir nakti
mis darbai.

MONARCH MFG. CO.
711 W. lAko St.

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. 18 iki 35 metų 
amžiaus. Patyrimas nesvarbu.

CAREY OOKCESSION.
1132 K. Wabanlt Avė.

(2nd Floor)

MTLIJ NĖR Y MAKERS 
Patyrusios prie išdirbimo “turbans." 
Atsišaukite visų savaitę.

CIjARE LIMITED.
710 W. Jaeksnn.

MERGINOS REIKALINGOS — 18 1- 
kl 80 metų seenumo, lankstyti Ir 
klijuoti Kalėdines Atvirutes. Turi 
būti švaraus būdo. Mokestis 31 cen
tas j valandų iš pradžios; vs landos 
8 ryto iki 4:80 popiet. 5 dienos i 
savaitę. Atsišaukite j:

833 N. ORLEANS St. (4Ui Floor)

MERGINOS — LENOVIEM8 DIR
BTUVĖJE DARBAMS reikalingos.

. "Assemblers, Inspectors, Punėh 
j Press” Operatorkos. Dienomis ir 
naktimis darbai, pastovūs. Atsineš
kite savo gimimo Rūdijimų.

EVERSHARP. INC.
1800 W. Roscoe.

KAMBARYS IŠRENDUOJAMAS — 
geroj apylinkėj. Karšto vandens ši
luma. Atsikreipkite sekančiu adresu: 

6448 SO. MAPLEWOOD AVĖ,

Kantrybė yra vilties me
nas. Voveng

Našlaičio ašaros veltui 
i nekrinta.

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

Žmogus, kurs prie visokio 
darbo turi linksmą ūpą ir 
džiugų veidą, tikrai laimės 
nors kartais aplink būtų 
tamsu ir niūru.

Nesidžiaugk radęs, nede
juok pametęs.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti katalikišką
ją spaudą. Vienintelis lietu
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas.”

Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

Viskas prapuolė — kodėl 
man ašaros liko?

A. Mickevičius

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

WŪMEH (C

YOUR
who hate these trying years!

< HERE’S GLORIOUS NEWS!

If you—Ūke so many women be- 
tween the ages of 38 and 52-flnd 
this perlod ln a woman'B llfe i
you restless, nervous, cranky, bo 
tlred and blue at times—pernaps 
suffer hot flaahes, dizziness and 
distress of "lrregularltles’'—

Start at once —try Lydia E. 
Plnkham’s Vegetabie Compound t 
Plnkham’s Compound ls the best 
knovn medlcine you can buy today 
that is made especially for women 
—It’s famous to help relieve such 
distress when due to this female 
functional dlsturbance.

Plnkham ’s Compound has helped

thousands upon thousands of 
women to go ’ smlllng thru” annoy
ing mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger vvomen 
to help relleve distress of monthly 
functional disturbances. Pollovv 
label dlrectlons. Lydia Plnkham’s 
Compound ls vvell vvorth trying l

KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS

SJM South Halsted Ttreet
Skyrius: 710 Weat 18th Street 
Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS 
4348 South Callfornia Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1344 Weat 4«th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 Weet 2Srd Place

Tel. CANaI 2515

42-44 Faat lOftth Street
Tel. PULlman 1270

MAŽEIKA tr EVANAUSKAS 
8319 Lltnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9601

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South SOth Avenne 

Tel. CICERO 2109

3812 Sonth Wemtem Avenne 
Tel GROvehilI 0142

■BE
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Ofensyvą pradėjus
Amerikon visuomenė au pasitenkinimu sutiko žinias 

apie gen. Douglas MacArthur paskyrimą Jungtinių Tau
tų visų karo jėgų pietvakariniame Pacifike vadu. Lig
šiol karo jėgos sausiemy, vandeny ir ore turėjo atski
ras vadovybes.

Tuo patvarkymu pasitenkinama^ nes žinoma, karo 
jėgos tame fronte yra gerose, patyrusiose rankose, kad 
tos jėgos bus tiksliau panaudojamos ir kad iš defen- 
syvo bus pereinama į ofensyvą.

Gen. MacArthur jau turi įsakymą tuoj pradėti akci
ją prieš Japoniją. Bet mes matom, kad drąsusis ir su
manusis generolas ir to formalaus įsakymo nelaukė. 
Praėjusį šeštadienį mus pasiekė žinios, kad Amerikos 
lakūnai padarė rizikingą, bet garbingą ar pasekmingą 
kelionę į Tokio ir kitus didžiuosius Japonijos miestus 
ir bombardavo japonų industrijos centrus ir kariuo
menės stovyklas. Priešui padaryta daug nuostolių. Svar
biausia, Japonijos gyventojus tiek išgązdino, kad ne
lengva bus jiems atsipeikėti. Taigi, ir vienu ir kitu 
atžvilgiu priešui suduota didelis smūgis.

Amerikos ir Jungtinių Tautų atžvilgiu Japonijos 
miestų pasekmingas bombardavimas yra nepaprastai 
svarbus. Demokratinių kraštų žmonės dabar dar di
desniu pasitikėjimu žiūrės į karo laimėjimą ir dar su 
didesne energija dėsis, kad tą laimėjimą pagreitinti. 
Japonai, paragavę tokių pat vaistų, kokiais jie mėgino 
“vaišinti” Ameriką karo pradžioje, dabar jau turi pro
gos pajusti, kad tie vaistai tikrai negardūs. Visai ne
trukus japonai gailėsis užpuolę Jungtinių Amerikos 
Valstybių teritoriją. Pradėję karą, jie, turbūt, nesapna
vo, kad jie turės reikalą ne tik su vieninga ir narsia 
Amerika, bet ir su visu demokratiškuoju pasauliu.

Prof. Stanton paskaita ir LKI
Praėjusio penktadienio vakarą L. Vyčių 112 kp. klu

be prof. Stanton-Stankevdčius, kurs dabar profesoriau
ja Northwestern universitete, davė paskaitą apie To
limuosius Rytus. Kadangi jis yra gyvenęs ir Kinijoj 
ir Japonijoj, važinėjęs Indijoj, aplankęs daug įvairių 
salų Pacifiko vandenyne, dėl to paskaita, pavaizduota 
asmeniškais pergyvenimais Tolimuose Rytuose, tikrai 
buvo įdomi. Prelegentas lietė Tolimųjų Rytų kultūrinį, 
ekonominį, socialinį ir net militarinį gyvenimą. Kadangi 

• ten dabar eina karas, natūralu, kad klausytojai norė
jo žinoti, kaip tie kraštai stovi militariniu ir ekono
miniu atžvilgiu, kokios yra karo laimėjimo perspektyr 
vos. Prof. Stanton visai nesvyruodamas kalbėjo, kad 
Japonija karą pralaimės. Nors japonai yra pralenkę 
savo ekonomine kultūra visas kitas Tolimųjų Rytų 
tautas, nors jie yra dideli militaristai, nuo kojų iki 
galvos apsiginklavę, išmiklinti ir užgrūdinti, tačiau 
greitai jiems ims trūkti ir karo reikmenų ir maisto. 
Ypač greit juos įveiks bombardavimas Japonijos mies
tų iš orą

šias paskaitas surengė prof. K. Pakšto vadovauja
mas Lietuvių Kultūrinis Institutas. Patsai instituto 
direktorius per visą žiemą skaitė paskaitas įvairiais 
Lietuvos lr, apskritai, lietuvių tautos klausimais. Tad, 
LKI dirba gražų ir svarbų kultūros darbą Ir pelno vi
sokeriopos visuomenės paramos. Kiekvienas šviesus ir 
sąmoningas lietuvis turėtų būti LKI jei ne garbės na
rys, tai bent šiaip jau rėmėjas.

LKI jau išleido kelias svarbias knygas anglų kalba 
ir jau keletą turi paruošęs spaudai. Prof. Stanton taip 
pat yra LKI narys. Jisai rašo plačią Lietuvos istoriją 
anglų kalba. Dėl to ir reikia kiek galima stiprinti Lie
tuvių Kultūrinį Institutą, kad jis pajėgtų prof. St&n-
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Lenkijos kančios naciu vergijoj
šiomis dienomis ir lenkiškuose ir angliškuose laik

raščiuose labai daug yra rašoma apie katalikų perse
kiojimą Lenkijoje. Gaunamomis žiniomis, Katalikų 
Bažnyčios episkopatas Lenkijoj beveik visiškai yra 
likviduotas. Visai mažai bepalikta krašte kunigų: dau
guma deportuota arba į koncentracijos stovyklas už
daryta. Kunigų seminarijos visai likviduotos. Užda
ryti vienuolynai ir visos katalikų organizacijos. Jau
nimo švietimas ir auklėjimas visai negalimas. Katali
kiškoji Akcija griežčiausiu būdu draudžiama. Uždaryr 
tos visos labdarybės įstaigos. Bažnytinė nuosavybė ’ 
konfiskuota. Likusieji kunigai badauja, švenčiausios 
Katalikų Bažnyčios teisės ir pagrindiniai prerogatyvai 
ignoruojama. Apaštalų Sosto intervencija jokiu būdu 
nėra galima. Parapijai su parapija nevalia susisiekti. 
Nesulaukusiems 21 metų amžiaus nevalia priklausyti 
prie bažnyčios. Lenkams, prancūzams, čekams neva
lia lankytis į tas bažnyčias, kurias lanko vokiečiai.

Pranešama ir daugiau kliūčių ir didelių apsunkinimų 
Katalikų Bažnyčiai Lenkijoje, bet ir iš to jau galime 
turėti gerą vaizdą, kaip skaudžiai persekioja naciai 
lenkus katalikus.

Bet ar tik Lenkijoje tokie persekiojimai? Anaiptol.
Berlynas, skelbdamas savo “naują tvarką” Balti

jos valstybėms, pranešė, kad ir jų žmonės bus pana
šiai kankinami, kaip yra kankinami lenkai. Kad taip 
jau yra, pasako žinios apie vieno Lietuvos arkivysku
po sužeidimą ir nužudymą jo palydovo kunigo.

Nuo maro, bado, ugnies, karo ir nacių — išgelbėk 
Lietuvą, Viešpatie!

MacArthuro žodis
Bataano pusiasaliui patekus į priešų rankas, gen. 

MacArthur, kurs per trejetą mėnesių vadovavo gyni
mosi prieš daug kartų stipresnes priešo jėgas, pareiš
kė, kad jokia kita kariuomenė pasauly nėra atlikusi 
tiek daug tokiomis jėgomis, kokias teturėjo Bataano 
gynėjai. Tareiškimą garbingasis generolas baigė šiais 
žodžiais:

“žuvusiųjų verkiančioms motinoms aš galiu tik 
pasakyti, kad Jėzaus Nazariečio pasiaukojimas ir 
aureolė nužengė ant jų sūnų ir Dievas pasiims juos 
pas save.”

Prie šių žodžių “Amerika” prideda teisingą pasta
bą, kad Jungtinių Valstybių kariuomenė tikrai laimės, 
jei jos vadai tokio gilaus tikėjimo į savo Kūrėją.

Nežinia dar kuris?
Chicago dienraščiams buvo pranešta, kad Lietuvoje 

buvo nacių sužeistas J. E. arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas ir užmuštas jo palydovas kunigas. New Yorko 
dienraščiams pranešta ta pati šinia ir tos pačios spau
dos agentūros, bet ten kalbama, apie J. E. srkiv. M. 
Reinio, bet ne arkivyskupo Skvirecko sužeidimą.

Mes esame linkę manyti, kad yra sužeistas J. E. 
arkiv. M. Reinys, nes išrodo, kad tai įvyko sąryšy su 
Vilniaus arkivyskupo Jalbrzykowakio areštu ir užda
rymu Mariampolės vienuolynan.

Bet tai, žinoma, nepakeičia pačios esmės paskelbto
je žinioje. Ji pasako, kad naciai visais galimais būdais 
persekioja Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.

Ateivių spaudos klausimu
“Vienybė” rašo:

“Yra gandų, kad gali būti uždaryti visi kitataučių 
laikraščiai Amerikoje.

Kol Rooseveltas bus Jungtinių Valstybių preziden
tas (o jis bus iki karo pabaigos), tol šitokiam dras
tiškam įstatymui nebus vietos Amerikoje.

Gali būti įvesta griežtesnė cenzūra. Pagaliau, gali 
būti uždaryti vokiečių ir italų kalbomis leidžiami 
laikraščiai.

Bet uždaryti laikraščius, kurie savo tautiečius ra
gina visais galimais būdais padėti Amerikai, kariau
jančiai su agresoriais? Niekados!

Tai būtų panašu Hitlerio metodams. Tai būtų prie
šinga tiems idealams, dėl kurių šiandien grumiasi 
jungtinės tautos.”

Respublikonų partijos komiteto pirmininkas kongres
manas Joeeph Martin, Jr., atsilankęs Chicagon, padarė 
patriotišką pareiškimą. Jisai visai teisingai pareiškė, 
kad šiuo momentu Amerikai yra reikalingas vieningu
mas visose gyvenimo srityse ir visuose frontuose.

tono rašomą istoriją išleisti į knygą. Visi, juk, gerai 
žinome, kad Lietuvos istorijos anglų kalba neturime. 
Ji labai ir labai reikalinga, ypač reikalinga šiuo mo
mentu.

Antradienis, bal. 21, 1042

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 21 d.),

skaitytojus ragina pirkti De 
.fense Bonds, Stamps, o “pa
triotinė” balšavikinė — at
matas valdžiai atiduoti

Rusija su talkininkais.....
Naujasis Rusijos užsienių 
reikalų ministras Milukov 
Prancūzijai ir Anglijai pa
reiškė, kad Rusija atskiros 
taikos su Vokietija nedarys. 
“Laisvoji Rusija dabar yra 
dvigubai stipresnė ir nega
li pasiduoti priešų užgai
doms” — pabriežė Milukov.

•
Nori atkirsti Petrogradą. 

Vokiečiai ruošia užpuolimą 
Rygos — Dvinsko šone, no
rėdami atskirti Petrogradą 
nuo veikiančios Rusijos ar
mijos.

•
Sumišimai Bulgarijoj ir 

Turkijoj • ••• Eina baisūs su
mišimai Bulgarijoj* ir Tur
kijoj. Sumišimai plinta ir 
kariuomenėj. Padėtis rimta 
abejuose kraštuose.

•
Kolegijos Fondas.... Kun. 

J. Misius praneša, kad nuo 
praėjusio Federacijos kon
greso į Lietuvių Kolegijos 
Fondą įplaukė virš šeši šim
tai dolerių. Kun. J. Paškaus
kas pridavė surinkęs $82.20, 
o K. Sčesnulevičius $23.00. 
Viso fonde yra $1,03*4.99.

•
Girtas balius.... Spring- 

field, III., viena draugija su
rengė “girtą balių”.... Reng
dami tokius balius saliūnuo- 
se jūs darote gėdą ne tik 
sau, bet visiems lietuviams. 
Ar gi negalite susirasti pa
doresnės vietos, kur rengia 
įvairias pramogėles katali
kiškos draugijos.”

Prancūzai varosi pirmyn... 
Vokiečiai stumia į frontą 
naujus rezervus, tačiau Pran 
cūzijos armija vokiečius plie 
kia visu smarkumu.•

Bulota vyksta Rusijon..^. 
Važinėjęs po Amerikos lie
tuvių kolonijas Bulota, iš 
Chicagos per San Francisco 
ir Japoniją keliauja į Rusi
ją

Po svietą pasidairius
Browderiui išlaisvinti mi 

tingas, kaip Čikagos lietu
viškų ruskelių gazieta pra
neša, reikšmingiausi sveiki
nimą gavęs kablegrama nuo 
“nuo Amerikos laivyno iš 
Atlantic vandenyno”. Ji 
taip skambėjo:

“We deliver the good’s, 
you deliver us Earl Brow- 
der”.

Kai mitingo delegacija 
perdavė Browderiui tą kab 
legrama, jis tyiiai prasita
ręs:

“Geriau aš pasiliksiu džė- 
loj. Čia 100 saugiau”.

Andriulis-Pruseika fige- 
riuoja, kad jų atmatomis 
Amerika karą laimės.

“Drauge” pradėjo eiti bai 
si nazių propaganda, tai yra 
garsinimas pavardžių, kū
nuos mas..oiiui-balsavikai 
ištrėmė į Sibirą. Išvirtę rus 
kiais lietuviai sako, kad už 
tokią hitleriška propagandą 
prez. Roosevelt “Draugo” 
redaktorius turėtų uždaryti 
koncentracijos stovyklom

Spicpirvirvio Dumkos
Kaune Putinas, Sruoga, 

Kirša, Budavas ir kiti ražo 
savo broliams, o Cvirka, Nė 
ris, Korsakas ir Gira ražo 
bolševikams. Kas skaito, 
rašo, tas duonos neprašo, 
eh?

Užvakar Julei Linaitei bu 
vo surengta birdei parė. Sa 
ko, suėjo aštuoniolika pava 
sarių.' Susirinkusios draugės 
pradėjo skaičiuoti metus. 
Julė sako:

— Funny, kaip tas laikas 
greit bėga. Senai čia buvau 
maža, o šiandie jau aštuo
niolika metų.

— O man, — sako Ene 
Barzdukytė, — vakar suėjo 
septyniolika.

— Govan! — užkirto Julė 
Žinaitė. — Juk jau pabai
gei 25 metus. Argi nežinai, 
kad esi tik vieneriais me
tais jaunesė už mane.

Kai pasižiūri į priešrinki- 
mų vajų SLA Ui išrodo 
kelios katės maiše kniaukia 
ir piaujasi. Bet po rinkimų, 
Valdyboje pasilieka vis tie 
patys, o nariai visus nuogto 
liūs po senovei turi padeng
ti. Nieko nėra naujo po 
saule Susivienijime?

Čikagos lietuvių maskolių 
balšavikų gazieta 90-me nu
meryje šių metų ragina sa 
vo tavorščius visokias alma 
tas atiduoti valdžiai (“Viso
kias atmatas atduokite val
džiai”). ,

Matote, Balšavikų skaito
ma pro-naziška spauda savo

Mūsų bolševikai geri stu- 
dijuotojai Hitlerio rašto 
Mein Kamf. Ten pasakyta, 
meluok kuostoršauaia ir 
dažnai — rasis ganėtinai 
kvailių avelių Uu tikėti. 
Na, mūsų bolševikai kas
dien storai ir meluoja apie 
visus lietuvius ir jų spauda, 
kurie tik nesutinka Stalinui 
batus laižyti ir Listuvių 
tautą jam parduoti.

“Pasirūpinkite taip gy
venti, idant po Uvo Būr
eliai net graborius paminė
tu” (Saulė).

AMERIKIEČIAI PRAKTIKUOJA

( Anm« tel

Amerikos kariai Airijoje praktikuoja kovą durtuvais. Taikiniu jie pasirinko iš anie 
go padarytus Mussolisį if Hitlerį,
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CHICAGOJE IR APYLINKES!
Sįjungietės ruošias

Šiuomi primenu Moterų 
Sąjungos Chicago apskri
ties kuopoms, kad yra nu
tarta visoms bendrai eiti 
prie šv. Komunijos gegužės

Chorams staigmena
Bridgeport. — Balandžio 

12 d. šv. Jurgio parapijos 
choras ir orkestras šauniai 
pasižymėjo.

Pirmiausiai choras per iš- 
pirmą sekmadienį, vietoje kilmingas šv. Mišias giedo- 
Motinų Dieną. Tad dvasinei jo Šv. Petro mišias, orkes- 
puota ir įvyksta geg. 3 d. trui pritariant, žmonės ster
Dievo Apvaiedoe parap. baž
nyčioje, kur klebonauja kun. 
A. Martinkus, per 9 valandą 
Mišias.

Pusryčiams šeimininkaus 
vietinė 3 kuopa, kurių ne
seniai iš miego atgaivino 
Veronika Galnaitė.

Kuopų valdybos prašomos 
raginti nares, kad neužmirš
tų tos dienos ir visos kuo 
skaitlingiausiai dalyvautu
me. Pirmininkė

bejosi choro išlavintais bal
sais ir gerai priruoštu or
kestru. Tai prof. A. S. Po
ciaus nenuilstamo darbo vai
sius.

Po iškilmių klebonas pre
latas M. L. Krušas suteikė 
staigmenų: bankietų, kuria
me dalyvavo ir choras, mo
terų choras ir simfonijos 
orkestras.

NAUJA VYRŲ REGISTRACIJA BALAMD2O 27 D.
KAS TURI REGISTRUOTIS. KADA. KUR. į KOKIUS 
KLAUSIMUS REIKfiS ATSAKYTI

Visi vyrai nuo 45 iki 64 jos darbą atliks mokytojos 
metų amžiaus turi regiatruo ir mokytojai, 
tis Setective Service a. m. Jei kuris registruojamojo
balandžio 27 dieną. Regis
truotis turi visi Jungtinių 
Valstybių piliečiai ir svetim 
šaliai gyvenatieji Junge.

amžiaus vyras balandžio 27 
dieną (ateinantį pirmadie
nį )) bus išvykęs iš savo gy 
venamo miesto ar vietos,

Amerikos Valstybėse, ku- jis galės užsiregistruoti net 
riems sukako 45 metai kuriame midste ar miestely
1942 metais vasario 16 die
nų arba- pirmiau ir kurie dar

je; kur jis tų dienų bus sus
tojęs. Jei privaląs registruo

nepasiekė 65 metų amžiaus tis vyras važiuos transtoonti 
1942 m. balandžio 27 dieną1 nentanu traukiniu, jis turės, 
arba prieš tų dienų. Į registruotis stoty, kur jo ke

Vyrų registracija tęsis lionė pasibaigs, jei jo kelio 
nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. 1 nė baigsis kitų dienų, pavys- 
ka.ro ir kiekvienas registrui) dšiui, antradienį, tai jis tu- 
j amo jo amžiaus vyras pri- registruotis antradien] 
valo atsilankyti į registraci stoty. 1*1
jos stotį, kuri randasi jo Se-1 Prie registracijos nerei-

mu
X Aušros Vartų bažny

čia per dvi 40 vaL atlaidų 
dienas buvo gausiai lanko
ma, kad pagarbinus išstaty
tąjį Šv. Sakramentą. Alto
riai seserų meniškai išpuošr 
ti. šiandie vakare atlaidai 
baigiasi iškilmingais mišpa
rais ir procesija.

X Kum. A. Linkui pagerb
ti bankietas praeitų sekma
dienį suruoštas parapijonų 
buvo didelis ir šaunus. Daug 
buvo ir svečių iž kitų kolo
nijų. Parapijonai nors tuo vaus ir Panevėžio choras, 
atsidėkojo savo klebonui už _______________________

Mes negalimo atsidžiaug- leetive Service punkto apy- kės nei gimimo metrikų, nei aaioširdų rūpinimąsi. p&ra-

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, baland. 
24 d. 7:30 vai. vakare Die
vo Apvaizdos parapijos mo
kyklos kambaryje. Kuopų 
išrinktos delegatės prašo
mos dalyvauti. Pirm.

ti, kad prelatas, ir mūsų ne
užmiršta, nes dahar jam y- 
ra daug rūpesčio besiren
giant parapijai prie auksi
nio jubiliejaus. Už tai šiuo 
reiškiame jam nuoširdų a- 
čiū. Korespondentė

Dievas padeda tiems, ku
rie netingi dirbti.

linkėję. Chicagoje galima kitokių, popierių, tik kiekvie 
užsiregistruotų bet kurioje ' nas turės atsakyti į klausi 
stoty toje wardoje, kurioje mus: vardas, pavardė, gimi 
jis gyvena. Tačiau pataria- mo vieta, gimimo data, ar 
ma registruotis tose stoty- P8 y™ pilietis ar ne, kur jo 
se, kurios randasi arčiausia
jo gyvenamų namų.

Vyrų registracijai
naudojamos pradžios 
kyklos, kuruose registraci-

X Kun. K. Barauskui, dnr.
“Draugo” bendradarbiui, po 
puleriana rašytojui, pagerb
ti vakare, sekantį sekma
dienį, viskas bus kitaip, ne
gu šiaip vakaruose. Be to, 
kiekvienas vakaro dalyvis 
gaus dovanų po vienų ega 
jo naujos knygos “Paverg
tosios Lietuvos sūnaus per
gyvenimai”.

X West Sidėje gegužės 3 
d bus gražių viešnių, ku
rios parapijos salėj dainuos 
lietuviškas dainas. Tai są
jungiečių choras iš Town of 
Lake. Tą chorų pakvietė 
Wset Side sąjungietės į sa
vo vakarų. Townoflakiečių 
chorui vadovauja žinoma pi
anistė O. Skiriūtė-Metriks. 
Programoj taip pat daly-

X Prof. K. Pakštas ba
landžio 16 d. davė anglišką 
paskaitų Park Ridge Com- 
munity Mena Club nariams 
apie Lietuvą ir kitus Balti
jos kraštus šia tema “The 
Baltic States in the Present 
Struggle”. Paskaitos pasi
klausyti susirinko arti šim
tas biznierių ir profesiona
lų. Paskaita buvo išklausy
ta su didžiausiu susidomė
jimu ir profesoriui duota 
ilga eilė klausimų apie Lie
tuvą ir joe proapektyvas. 
Lietuvos interesai, matyt, 
randa vis didesnę simpatijų 
ne lietuvių tarpe.

Mes nesugebame pilnai o- 
rientuotis tada, kai esame 
dar jauni ir jau pasenę.

Pas kalis

WHOLESALE
LKfcUOR 
ĮSTAIGA

pijos reikalais.
X 6v- Jurgio atlaidai Bri

dgeporte perkeliami į sek
madienį, bal. 26 d. Bažny
čioje bus didelės iškilmės.

X Jonui Pilipauskui, dnr. 
“Draugo” redakcijos nariui, 
atsisveikinti, praeitą šešta
dienį redakcijos ir adminis
tracijos personalas buvo su- 
ruošęs savybės vakarienę. J. 
Pilipauskas į kariuomenę išr 
vyksta bal. 23 d.

X Bv. Jurgio parapijos 
choras ir orkestras gegužės 
10 d. naujai išpuoštoje pa
rapijos salėj rengia dainų 
festivalą ir šokius. Moti
noms pagerbti choras mo- Į 
kinas naujų dainų.

EfeATK KVIEČIAMI ATM 
UNHIT1 l MObV bffct’lAIJ
ISFĄKDAVtMĄ SEKANCIV 
MUZIKU* INtMTUJMKMTA

A M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, -Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Ba. abxnų se
tų, greiti pėdintai "Cy.nbols" ir 
"Cyiubol Hoiders" kur tik reika- 
l.n&i, "Hl-Boy after beat i'edals" 
benams ir orkeMrouua Trūbos. 
C.arinetai, Sa-aiihonol. Trombo
nai “3tanda.ru'* išdiroybčlų. Smui
ko!, Cellos, StrOniraai basai, Gul- 
tarai, Banjos, alūnai, ir "casea”, 
"mouth pieces", "mute reeds", ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikomą smičij* ir 
“caees". Pataisome ir atnaujina
me visokių ičdirbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.
k. B.O. DRLMMERS SEKVICk 

•14 51axwell btreel, Clkicagv

dabartinė gyvenamoji vieta 
ir adresas pašto siunti- 

bufl' niams, jo telefonas, taip pat 
adresas to asmens, kurs ži
no kur galima rasti užsire
gistravusį, jo samdytojo vai 
das ir adresas.

Kiekvienas užsiregistra
vęs vyras gaus kortelę, kad 
jis yra atllikęs registravimo 
si pareigą.

Išvežiojome 
l<> vL ų
Chkago.

mo-

SU PIRMAIS LINKSMAIS, PAVASARIO BALSAIS

Įvyksta

Pirmas Sezono —B| . Visi užprašomi
* i Priimkite kvietimą daly 

B B vautį Čikagos Lietuvių Vaiz
bos Buto parengime. Lietu

Taip, Įvyksta Pirmas

Vytauto Parko
viai biznieriai deda pastan
gų arčiau susipažinti su vi
suomene. Ta proga visi ža
da būti. Jei visuomenė, tai

X Seriičkų, senų West 
Side gyventojų vienturtis 
sūnus, tarnaująs U. S. ka
riuomenėj, kelioms dienoms

yra — tu ir tu ir tamsta buvo parvykęs namo į sve-

IR

✓ *

Sekmad., Baland.-April
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 vešiame, 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-
• - ___, . A * , .

delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšminga 

diena "Draugo" istorijoje. . *

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.

priimsi mūsų kvietimą L 
dalyvausi — tikslas bus at 
siektas!

Šiais karo laikais vieny
bė yra ne priežodis, bet šū 
kis, į kurį turėtumėm visi 
tikėti. Atvykusiai visuome 
nei suteiksime gardžiausių 
vakarienę. Bus ir programa 
visoje to žodžio prasmėje 
nes rengimo pirm. Ben. J 
Survilas dieną naktį darbuo 
jas iškilmių pasisekimui. 
Kalbėtojų bus — kur tu ap
sieisi be jų, bot ne 10, o tik 
du! Pavalgius, po progra, 
mos susipažinimas nesibaigs, 
nes prasidės smagūs lietu
viški, anglišku žemaitiški, 
amerikoniški šokiai. Nema
tysite nei vieno sėdinčio. 
Kornų nebus. Ir kėdžių ne
reikės. Darbininkas šoks su 
biznierių, profesionalas su 
artistu, menininku, visi bus 
draugai, broliai.

Parengimas bus gegužės 
3 d. Darius-Girėnas svetai
nėje, 4416 So. Western Ave.

Bet!!!! Skaitykite tottau! 
Turite rezervuoti vietas da
bar! Skambinkite telefonu. 
Lafayette 8981. Bilieto kai
na — $1.65! /

Ben J. Sunitas

ČU18.

X J* Aukškalnie, “Drau
go” agentas Gary, Ind., šau
niai darbuojasi dienraščio 
reikalais. Šiomis dienomis 
vėl atsiuntė pluoštą prenu
meratų. Rašo, “Draugas” vi
sų mėgiamas. Žinių gausu
mo atžvilgiu stovi pirmoje 
vietoje.

X Janina Pikturnaitė, ži
noma dainininkė, neeykį da
lyvavus L. Vyčių Chicago 
apskr. choro operetėse, su
sižiedavo su Juozu Krauje
liu, West Side biznierių Pet
ro ir Barboros Kraujelių sū
num. Sužiedotuvių puota bu
vo pas Janinos tėvus, se
nus ir plačiai žinomus Town 
of Lake biznierius, 1425 W. 
45 St. Puotoj dalyvavo gi
minės ir draugai.

PRANEŠIMAS

D. L. K. Vytauto draugi 
jos mėnesinis susirinkimae 
įvyks antradienį, balandžio 
21 d. 7:30 vaL vakare Chi
cagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. P. K. sekr.

remkite;
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTEH, sav.
MUTUAL LIQUOK CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

I AličAę HARAP Pasirinkti ir Prisipirkti
L/AII\MO L>ZAD/AI\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
UOL KAINOS NEPAKILK' IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTI! 

Geresnes Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš TtiliotOiMių Valstijų. 
(Vaidilos patarimai arigttnInkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kares pro
dukcijos dėlei, gelakellų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams) 

PRIPILDYKIT SAVO SANDELIUS 14 SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Po<ahontas Mine Run, U <£Q Ifl 
gerų mainų, daug daiktų Klimą. Perkant 5 ipO»*tU 
tonus arka dang.au, už tonų ----- -----

Sntulketmi yra daug pige-nL
BLACK BAND LUMP anglys, už $10.50
tonų

Nėra tokio darbo, nėr to
kios vietos, nėra tokios die
nos, kur nėra progos pada
ryti tėvynei bent ką nau
dingą. Visur, visada ir visu 
kuo darbas galima taip pa 
daryti, kad jis stiprins mū
sų tėvynės jėgas.

VL Putvys

(KOKSAI), už vie- $12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVE. TEL. POBTSMOLTH 9022

KOPPERS COKE 
nų tonų, ..................

WHOLESALE 

FURNITURE 

BRO1
Diaing Room Sėta — Parlor 
Sėta —- Bedroom Seto —- Rngs 
— Radios Refrigentors—
YVaahers — Mangels — and 

Stovės.
Nattonally advertiaed itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
— REPUBLIC 6051

RUB

ti
Vyrai, Moterys! Seni, 40 
SO, 60 m.! Pagyvenkite’

JuH-iatr- Dhu< Jtounr-ni. Vilnį nstar 
tuma. Makultinkit savo limitam, kad laito ,
ilat*n lastatoif, nunl<l*vėję. Humnukų. Tokie , 
taukiai Klebini, k> blakla SMlainnrkinlma I 
mu Oatruz padaro Jumo yra abolni stipry- i 
lai dainai rulkaltnųl po «'> m. — kiniam. Į 
kuriam triikata ipiliittea, kaklų plm-pliuos 
VUmuIku SI. 73 matų am Įkalt- 'lak'v • 
raa rata: "AA pala JI vartojai^ Tanokluda Į 
paikiai'. Itotvkl’e apnelail k lakta
Oatrez Tonlc Tahleta dėl auatpatlnlmo, 
alnndkn ut tiktai J»c. Naaljnuak susmu
kta, aenaa Pradėk Jauatls amarkesla tr 
jaunaanla nuo lloa pat (lianos. Parsiduoda 
vi»«M (voss vMUaOs*

RUNA — NAMUO6R —• SVKCSUOKB — 
AR VAttNRIANT LAUKU06R — VISA CHICAGOS IK 

ATYUNKRS UHTVVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VtenlntntlB lr Smagl&usf&s 
Vakariniu Lietinių Programas

Anerikejel
— DEAIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vaJL p. p. 
KITOMIS DienomlR 9:30 v. vak. | 
PENKTAD. Ir AKATAFK 7 r. v.

WHFC-!450 kil
»i. k* Xo. Ui-sttorn Avenue 

Phfttia- GBOvehlil 2242

dang.au


■J*a

3±
v« ft toffitft Arit*f$ente. fca! 21:. 1?U2

«■■■■<! — U4>» Į »M I ■ I t

VIENAS IS REDAKTORIŲ IŠEINA 1 KARA
Pasikalbėjimas su Jonu Pilipausku, išvykstančiu į kariuomenę. Jis pa
laikys artimus ryšius su "Draugo" skaitytojais

Mūsų mielas Jonas Pili- skyrus sukomunistintus lie- 
pauskas, vienas “Draugo” ,tuvius, geriau tariant buvu- 
redak torių, kuris savo strai sius lietuvius, nė Amerikos 
psniais ir patraukliomis ži- lietuviuose, nė bendrai Ame
niomis žavėjo skaitytojus, 
žymus menininkas, š. m. ba
landžio 23 dieną išeina ka-

rikos visuomenėj yra neži
noma ir nesuprantama.

“Tiesa, kiekvienas laimė-
riuomenėn, kad prisidėtų jimas ir kiekviena laisvė iš 
prie Amerikos karo laimėji- perkama labai brangia kai
mo ir pavergtų tautų išlais- na. Todėl ir šis Amerikos ir 
vinimo. Sučiupęs jį prade- kitų jos sąjungininkių lai- 
jau egzaminuoti. I mėjimas kainuos, bet jis ne

“Jonai, pyk ne pyk, bet išvengiamas. Jis būtinas, 
turime ką nors parašyti Mes turime tik pilnai sukau 
apie tave. Pasakyk nors žo- P^i visas turimas pajėgas ir 
delį apie savo gyvenimą”. . * tvirtai pasiryžti.

“Na, ir ką žmogus gali1 ‘<Siandie ^P Pat sunku’ 
pasakyti apie save, kai ži-!^8^ “i”*”8“* *tikfti' 
nai. jog tai bus vieioji iSpa-! kad 8uok“i ir bran«i8- kai 
iintis. Ot, kad taip būtum na i4PirkUs' demokratijų 
vienu didžiųjų visuomenės laimėjimas bandytų primes 
vadų apdovanotas medaliais, U kitoms mažesnėms tau-
atžymėtas kokiais nors ženk ‘oma s’eti“2‘J,ųJun®’_.^lkŠ 
lais — tada kitas reikalas.

joms ir politikam tikslams, 
bet taip pat kai pasliki ų 
nenuolaidžiaus’ •» iorrą idė
joms, kurios darbo žmogaus 
vardu stengiasi supančioti 
sunkiais vergijos pančiais 
ne tik tą patį darbo žmogų, 
bet ir visą plačiąją visuome
nę. Lietuvis niekados negali 
būti nuolaidus ir niekados 
negali eiti kompromisan su 
komunistais, nes jie nėra 
lietuviai, nėra amerikiečiai 
ir nėra žmonės pripažįstą 
kitam teisę gyventi. Su to
kiom asmenybėm nuoširdus 
lietuvis ir tikras amerikietis 
negali drbti.

Visi turi dalyvauti 
cukraus registracijoje

John C. Wiegel, kainų 
Administracijos ofiso (Wa- 
shigtone Chicagos srites di
rektorius pareiškė, kad, vi
si, vyra,i moterys ir vaikai, 
turi registruotis cukraus 
kvotoms.

Svarbu visiems registruo
tis, nes vėliau pagal cukraus 
registracija gali tekti skirs
tyti ir kitokie gyvenimo rei 
kmenys.

Komercinių cukraus su 
vartotojų registracija bus 
pravesta balandžio 28 ir 29 
dd., čia įeina fabrikan tai, 
krautuvininkai ir kiti.

Eilinių cukraus vartotojų 
registracija įvyks gegužės 
mėnesio 4-7 dd.

Jaunus Paulinosfe
Stočkiūtės koncertai

Paulina Stoškiūtė puikiai 
pasižymėjo koncertuose ry
tinėse Valstybėse. Apie jos 
dainavimą gražiai atsiliepia 
“Christian Science Monitor” 
“Bostpn Herald”, “Boston 
Globė”, “Boston I’ost”, 
“Boston Daily Globė” ir ki
ta spauda. Mielos letuvaitės 
pasisekimu džiaugiamės ir 
mes.

Illinois valstybė yra pavedusi
$15,390,000 į U. S. valdžios apsaugą

Illinois valstybė yra in- vo $28,060,700. 
yestavusi į Jungtinių Ameri per m5neai
kos Valstybių valdžios ap- mokeg4i fondag kilo nuo 
saugą $15,390,000, pareiškė 4 P
iždininkas Wright. Tie pini
gai į valdžios apsaugą taip 
yra pavesti, kad kiekvienu 
atveju Illinois valstybė gali 
gauti grynais pinigais varto 
ti valstybės reikalams.

Yra numatyta Illnois vals 
tybės pinigų investuoti iki 
$20,000,000 į Amerikos Jung 
tinių Valstybių valdžios ap
saugą.

Pereitą mėnesį Illnois vai

$1,000,000 iki $28,000,000, 
tai yra nuo 1941 sausio mė
nesio iki 1942 m. balandžio 
1 d.

Jau išduota 667,856 
leidimai automobiliams

Šiemet Illinois valstybėje 
jau išduota 667,856 leidi
mai automobiliams, nežiū
rint kad ir sunku gauti pa-

stybės mokesčių pajamų bu dangų.

Apie ką daugiausia
žmonių kalbėjo

Nuo užvakar ryto Chicago 
je jau stritkariais reikėjo 
mokėti po 8 centus už važia 
vimą. Konduktoriai turėjo 
daug klapato, kol bemaž 
kiekvienam keleiviui turėjo 1 
priminti, kad dar vieną cen 
tą turi pridėti.

Pirmadienio rytą daugiau 
šia žmones, keliaują strtka 
riais, kalbėjo apie aštuonius 
centus.

“Tiesa, dar galima palin- i 
keti lietuviams tampriaus Yra gerų vietų 
susiorgainzuoti, kad jų pas I , ■■■ _. . ■ .
tangos padėti šio krašto lai- CIYllin6J6 idMyDOJG 
mėjimui ir savo brolių anoj
pusėj Atlanto išlaisvinimui 
iš sunkiai slegiančios naciz
mo letenos būtų našesnės”.
“žinau, kad tavo raštus skai 
tytojai mėgsta, todėl manau

darni šio krašto laimėjimo 
negalime neturėti skaisčių

kelias ’ vyriausybes ir d51 LietuTOS ate1'
ties”.

“Ką linkėtum “Draugo”
skaitytojams ir savo pažĮs-! ^,’p^ paradyti ir ka- 
tamiems, išeidamas į karo 
frontą?”

“Draugo skaitytojams ir 
visai nuoširdžiajai lietuvių 
visuomenei galima tik pa
linkėti, kad savo kadieninia-

.. ... . _ me gyvenime nepamirštų, „ . , ...sulipdžiau ir ne yeno romą- kaž kur frontuose spręsti. Bet kad norėtųsi ir 
sr.*... ... uo vaika. ar .ateityj palaikyti su jais san

•• • j . —• tjss tykius tai, tikrai žinau. Ta-. v*-xi x _a • i timieii ir draugai. Jie žūsta * ’siog prolifiškų rašytojų, ku į , . . & , ... *’------- A-5---------------—

rinius siekius, ne už dikta- 
i turas — plutokratines ar

Galėtum pasakyti, kiek au 
kojęs,
planavęs, delegacijose daly
vavęs. O dabar — kągi?

“Gimiau Hortforde, Conn. 
Mokiaus Lietuvoj, o vėliau 
Amerikoj. Bandžiau kaip 
mokėti rašyti. Teko per, be
rods, penkerius metus reda
guoti “St. Žodį”. Na, ir čia 
net nė vieno eilėraščio ne

ma
no neparašiau. Vadinas, fi- 
asco! Juk yra pas mus tie- 

olifiškų r
riems eilėraštis parašyti 
taip kaip batsiuviui batus

riuomenėj būdamas, .kad

Robert Hunter, Illinois 
valtybės civilinės komisijos 
prezidentas praneša, kad da 
bartiniu laiku civilinėje tar
nyboje yra gerai apmokamų 
vietų. Aplikacijos tiems dar 
bams bus priimamos iki ge
gužės 7 d. Aplikacijas gali

CNCERTAJ

pasiūti. Atėjo Velykos — , , . . x i j xSŪc X*- t/,-j darbo, — bet uz laisvą zmo-eileraštis, Kalėdos — eile-i ’ . . . . ..
raštis, Vasario 16 eilėraštis,teisę laisvai gyventi, 
kieno nors “bilijušai” — ir i negah <hrbtl’‘bilijušai” 
vėl eilėraštis, žodžiu, pagal 
užsakymą!

“Tiesa, mūsų tautoje yra 
ir kitokių visuomenės “kan
kinių”, kurie, tartum, kas
dien didžiausius sopulius 
pergyvena, kad tik darbo 
žmogui būtų lengviau. Juos 
gerai pažįstų ir jų tikslus 
žinau, nes su jais labai ar
timai teko susipažinti Lietu 
voj ir vėliau gyvenant Nau
jojoj Anglijoj. Tai lietuviš
kieji komunistai, kuriems 
darbo žmonės ir šio momen
tu šio krašto laimėjimas 
tiek terūpi, kiek mums per 
nykštis sniegas. Na, ir čia 
gi nelabai galėjau pritapti 
ir todėl tapau tik paprastu 
Amerikos lietuviu, kurių 
Amerikoje šimtai tūkstan
čių.

“Tad, ir mano gyvenimė
lis, bent iki šiol labai pap
rastutis”.

Kaip manai apie 
karo laimėjimą?”

“Nežinau ar gali būti dvi 
nuomonės apie laimėjimą. 
Kad sąjungininkės tautos 
karą turės laimėti, rodos, 
negalima abejoti. Taip man 
atrodo ne vien dėl to, kad 
tikiu Amerikos ir Anglijos 
pajėgingumu ir ryžtingu
mu, bet ir todėl, kad nega
lima netikėti žmonijos lais
vės troškimu. Mums kitos 
išeities nėra ir negali būti. 
Mes arba turime laimėti ar 
ba vergauti.

Vergauti mes nenorime ir 
negalime. Vergo dvasia, lė

“Galima palinkėti, kai ir 
ateityje lietuvis :Cj i visu mc 
ne pasiliktų ištiki.,j įausia 
šiam kraštui, šio krašto įdė

skaitytojai galėtų .dažniau , .. . ■ •*, „ paduoti ir jauni asmenys.

su tavim susitikti spaudoje”

“Ar skaitytojai mano raš 
tus taip jau mėgsta — neži
nau. Tai jiems ir palieku

čiau ar tai man pavyks, pa
matysime ateityje.

Teks pabandyti parašyti 
iš karių gyvenimo, jei tik ap

Baisus vaiko kerštas
Netoli Shannon miestelio, 

III., šiomis dienomis W. 
Geiseman, 12 metų vaikas, 
nušovė farmerius: Mr. ir 
Mrs. Charles Krugjohann.

William Geiseman, 12 m., 
buvo farmerų priimtas ūky 
je ir globojamas kaip našlai-

linkybes leis. Manau, dauge-1^ §tai kartą pačiumpa
litui 4 <TYt»q ncrrk olroifir+Ain HilCliui “Draugo skaitytojų bus 
įdomu nors bendrai sužinoti 
kaip gyvena ir ką jaučia jų
sūnūs.

PLATINKITE “DRAllGA’

VAIKAS PRISIPAŽĮSTA UŽMUŠĘS GERADARIUS

Pereitų savaitę 
Chicagoje parduota 
135 automobiliai

Pereitą savaitę Chicagoje 
išduota pažymėjimai įsigy
ti 1,282 automobilių padan
gas ir 859 automobilių pa
dangų kameras (tubes).

Pereitą savaitę išduota pa 
žymėjimai įsigyti 197 kelei
vinių automobilių ir 1,085 
trokų padangas keleivinių 
automobilių ir 714 trokų pa 
dangų kameras (tubes).

Pereitą savaitę Chcagoje 
leista parduoti 135 automo
biliai.jų šautuvą ir nušauna 

fanuos šeimininkę, paskui 
iš namo pabėga su šautuvu 
į kiemą ir pasislėpęs laukia 
grįžtant farmos šeimininką.
Į kiemą įvažuoja šeiminin
kas su troku ir vaikas palei 
džia į jį kelis šūvius. Atli
kęs žmogžudystes, grėitai 
bėga pas kaimyną ir prane
ša, kad jo šeimininkai yra 
kieno tai nužudyti.

William Geisenau polici
jos klausinėjamas galų gale 
prisipažino, kad jis nužu
dęs savo šeimninikus todėl, moterų choras, vadovaujant 
kad jie 1941 met. rugsėjo muzikai Pociui. Taip pat 
mėnesį buvo šiek tiek jo pa grąžini pasirodė pradžios 
sturgalį iškaršę. Mažas vai- mokyklos pirmojo skyriaus 
kas degė keletą mėnesių vaikučiai, 
kerštu ir pagaliau įvykdė Vakarienės laiku pasakė 

kalbas prel. M. Krušas, kun. 
Gaučius ir kun. J. Prunskis.

Ne tik valgiai, 
bet ir dainos

Užvakar Brdgeporte, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje buvo suruošta 
Šv. Kazimiero akademijos 
antrojo skyriaus rėmėjų va
karienė, į kurią atsilankė 
apie 300 žmonių. Ne tik bu 
vo skanių valgių, bet taip 
pat gražių dainų, kurias iš 
pildė Šv. Jurgio parapijos

Tikrai išgirsime, Amerikoje, geriausias Lietuvos 
poetų dainas ir naujausią muziką garsiųjų kompo
zitorių. Visa tai suteiks dainininkė-solistė —

ANITA NAVICKAITĖ
Išgirsime jos skambantį balselį, kuris senai 

jau gerai buvo žinomas ir Lietuvoje. O dabar, ji 
padainuos —

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
3133 South Halsted Street

Sekmadienį, Bai.-April 26 d., 1942 m.
5:00 VALANDĄ PO PIETŲ.

Be to, bus ir klasinių šokėjų grupė, ir 15 metų 
pianistė. Po visos programos, bus geras Art Bar- 
rows Dance Orkestrą, kuris linksmins visus iki vė
lyvos nakties.

baisią žmogžudystę. 
Papildomai sužinota, kadriipUUUlUiH BlUilIUia, A.ČIU ------—

našlaičiui William prieš ke-' šv- Kazimiero akademijos ' 
lėtą dienų farmeriai buvo antrajam skyriui vadovauja
nupirkę dviratį dovanų irI\n

Ona Kazlauskaitė.

(“Draugu” Acme telenhoto) 

William Geisemann, 12 m. (kairėje), prisipažįsta Shan
non policijos viršininkui Ray Westfal, kad nužudęs Mr. 
ir Mrs. George Krugjohann, kurie gyveno netoli Shannon 
.miestelio farmoje. šis našlaitis prieš pora metų buvo 
pas tuos žmones, radęs tėvišką globą, o dabar jis juos
nužudė.

jis su dviračiu buvo pražu
vęs iš namų. šeimininkai už 
tai jį apibarė ir šiek tiek 
į pasturgalį įkrėtė. Tai buvo 
antrą priežastis kodėl vai
kas pradėjo kerštauti.

Kai šeimininkė ruošės kie 
me, vaikas pačiupo šautuvą 
ir šovė į ją, Seimininkė grei 
tai bėgo prie telefono ir su
krito, vaikas į perkritusios 
moters galva suvarė dar vie 
ną kulką ir jai atėmė gyvy
bę.

Moteries laimė jos pa
klusnume. Michelet

Kur Iras yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą. U

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

O A R A R 'ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
l*/\Dr\l\ Namą Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk sta
ką ir ankštą rfišj I.ENTŲ—MILL- 

. WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dčl garažą. porčlą, vtt- 
ką, skiepą ir flatą. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS dčl konstruk
cijos ir pertaisymo namą. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
, Cash arba Lengvais Išmokčjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apsaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateiti. Apart ap- 
drandos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau

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

Justin Mackiewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington, D.

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

%


