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TIKROJI DEMOKRATIJA

Prezidento žmona Mrs.
Roosevelt neseniai kalbėjo
turtuolių dukterims. Ji pa
tarė joms įsikinkyti į kraš
to gynimo darbą—eiti dirb
ti į amunicijos fabrikus.
Vakar Anglijos karaliaus
dukterei princesai Elzb:etai
suėjo šešiolika metų am
žiaus. Ji, kaip ir kitos to
amžiaus mergaitės, turėjo
užsiregistruoti karo tarny
bai.
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DIDELI LAIMĖJIMAI BURMOJE!
Naujos alarmos
Japonijoje
BERLYNAS, bal. 21 d.—
Japonijos pranešimas čia
skelbia, kad Vakarinėse ir
Centrinėse Japonijos dalyse
suaidėjo oro atakos alar
mos.
Berlyno radio pranešimas
skelbė, jog aliarmas buvo
išgirsta apie 5 vai. vak. Ja
ponijos Centriniose dalyse
Tolimesnių žinių apie alar
mas nebuvo duota.

Karas, nurodo, iškelia
aikštėn klausimą, kur yra
tikroji demokratija ir kur Vyriausybė užėmė tris
jos n5, Amerikoj ir Angiijoj visų luomų žmonės savo
dalimi turi dėtis prie kraš
WASHINGTON, bal. 21.
to gynimo darbų. To reika — Prezidento nuosprendžiu
lauja demokratijos teisės ir laivyno departamentas paė
pareigos.
•
mė savo žinion tris Brews
STIPRINA VIENINGUMĄ ter Aeronautical Corpora
Jungtinių Amerikos Vals tion fabrikus Long Island
tybių vieningumą karo ve City, Newark, N. J., ir
dime žymiai sustiprino na Johnsville, Pa. Šiuose fabri
cionalinio respublikonų par kuose dirbami jūriniai lėk
tijos komiteto susirinkimo tuvai. Turi apie 20 milijonų
Chicagoj priimtoji rezoliu dolerių kontraktus.
cija.
Šis vyriausybės žygis paToe partijos priimtoji ka aiėkintaa tik kaliaia žod’
ro rezoliucija "išdulkina" žiais-nusekti netvarka fab
respublikonų platformą ar rikų manažemente. Kalba
ba programą nuo izoliacio- ma, laivyno departamentas
nizmo dėsnių. Joj pasisako radęs, kad manažementas
ma prieš bet kokią atskirą negalėjęs užtikrinti laiku
taiką, pasisakomą už su pristatyti užsakytus kovitriuškinimą Berlyno - Tokio nius lėktuvus.
ašies, už kariavimą tol, kol į
nebus laimėta pastovi taika

BUS LIŪDNIAU
|.
,
Pirmieji U. S. lakūnų žy- japonu submartnas
giai į Japonijos sostinę To
WASHINGTON, bal. 21.
kio ir kitus miestus japo
nus ir nustebino, ir sujau —Iš Japonijos vandenų na
dino, ir, žinoma, išgąsdino. mo plaukiąs U. S. submarinas Pacifike susidūrė su ja
Tai tik pirmieji žygiai.
Bet kai U. S. visas savo ponų submarinu. Amerikiekaro jėgas pakreips Tokio čiai Paleid°
torpeda.
link, tada Japonija bus au.
pašonę.
aponų
1 submannas dingo bangose.
krėsta labiau, negu nuo
Tikrai nežihoma, bet spėja
prieš kiek laiko ten įvykuma, kad jis nuskendo. Iš trisio žemės drebėjimo.
i. A
,
. ..
Vis dėlto gaila to krašto J” "*’**’.V'8g' DOre v,ena
„
. , .
, .
... turėjo tekti japonams
žmonių, kad jų vadai muiJ
r
taristai užtraukė ant jų to
kią nelaimę. Bet - - - ką pa- iVokiečiai žudo
sėjo^ tą ir piaus.

prancūzu įkaitus
VADINKIME JUOS
TIKRUOJU VARDU
LONDONAS, bal. 21—Iš
“Laisvė,” “Vilnis” ligšiol Vichy patirta, kad okupuovis dar buvo vadinami lie- toj Prancūzijoj vokiečių autuvių bolševikų dienraščiais.1 toritetai nusprendė nužudyToks tų laikraščių pavadini- ti 30 prancūzų įkaitų už tai,
mas yra klaidingas. Jau lai- kad praeitą savaitę ten bom
kas juos vadinti tikruoju bomis susprogdintas vokievardu, būtent—rusų komu- <5ių armijos traukinis.
Vokiečiai grąsina dar 80
nistų laikraščiai
lietuvių
įkaitų daugiau sušaudyti,
kalba.
Kodėl, mūsų skaitytojams jei tikrieji piktadariai ne
aiškinti nereikia. Tie laik bus susekti.
raščiai gyvena tik rusiška
komunistiška duona; jie sijos. Ir patys rusai tiek^negiria tik tą, kas rusiška, sidarbuoja Lietuvai pražukomunistiška; smerkia, pei- dyti, kiek darbuojasi lietukia ir šmeižia visokį grynai viai komunistai. Jie siekia
lietuvišką veikimą; darbuo- to, kad Lietuva jau niekada
jasi, kad Lietuvą visai pra- nebebūtų laisva ir neprižudyti prijungus ją prie Ru- klausoma.

KARIUOMENES MANEVRAI PANAMOS KANALO GYNIME

K
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Kinai atstume japonus. Aliejaus Cent
rai išgelbėti ir 7,000 britų karių
išvaduota

CHUNGKING, bal. 21 d.
—Kinijos kariuomenė šian
dien laimėjo Yenangyang
aliejaus centruose. Ten tuo
pačiu laiku kiniečiai išvada
vo daugiau kaip 7,000 be
<5
veik pražuvusių britų ka
reivių ir virš 100 sunkveži
4
mių buvo atgauta.
Kai kiniečiai išvadavo bri
Ha
tus, tai jie toliau tęsė karo
Mi
žygius tris mylias į pietus
nuo Yenangyaung miesto,
kur pasisekė vėl paimti pra
- “DrauKa*** Acme teiephoto’
Amerikos kareiviai žengia pirmyn per tankias džiungles po aštraus susikirtimo su rastus aliejaus šaltinius.
Pagal pranešimus sunkios
“priešu”. Manevrai įvyko vidurinėje Panašios kanalo zonoje, vadovaujant lt. gen.
kovos vis dar vyksta toje
Frank M. Andrews.
apylinkėje.
Kiniečiai, po J. Valstybių
Kongrese įskeltas sumanymas rupin- ^.nai nez,,w kas
Lieut. Gen. Joseph Stilwell

.......

.....

vadovybe, kovoja britų da
lyse, nes Sąjungininkų Ka
ro vadovybė yra. prašiusi
kiniečių pagalbos.. Kovose
su japonais Yenangyaung
miesto atgavime vienas Ki
nijos generolas žuvo.
Visi tikisi, jog bus dar
daug žiaurių kovų tame
fronte, bet kiniečių noras
ir troškimas kariauti yrt,
nepaprastas ir ryžtingas,
nepaisant fakto, kad jiems
teko taip ilgai kovoti su
menka apsauga iš oro.
Šis atgavimas Burnos
aliejaus centrų, su kiniečių
pagelba, bus pirmas laimė
jimas Burmos apylinkėje.

Tokijo miestą

Vatikanas neveda jokių diplomatinių
Siūloma šelpti ne tik žmonas ir vaikus/ washington, bai. 21.
| —Associated Press žiniomis derybų su Maskva
iš Tokijo, japonų autoritebet ir kitus namiškius

rūpintis kareivių namiškiais

bombardavo

WASHINGTON, bal. 21. rūsiai žmonai 20 dol. alimo- tai via dar nežin0- kurioa
— Karo departamento pas nijos; vienam kuriam tėvų ’ ^junginės valstybės bomšeštadienį
tangomis kongrese iškeltas 15 dolerių; abiem tėvams 25 bonešiai
dol.;
kiekvienam
vaikučiui,
bombardavo
Tokijo
ir kitus
sumanymas karo tarnybon
pašauktų vyrų nanrškiams, broliui, ar seserei po 5 do- tria miestus, kuriuose yra
japonų karo pramonės cen
kurių išlaikymas priklauso jeriug
trai. Japonai spėja, kad bom
nuo pašauktųjų, parūpinti
Priediniai pinigiški Šei- bonešiai pakilę nuo trijų U.
reikalingą šelpimą. Prie šio pimai numatyti, jei pasiro- g lėktuvnešių, o paskui nušelpimo turėtų prisidėti kaip dytų, kad kai kam yra per- g^ję Kinijos link. Tačiau
tarnyboje esantieji vyrai,
maža aukščiau nustatyto tikrai nesužinota, kuriai vai
taip ir pati vyriausybė.
pagrindinio šelpimo.
stybei jie priklausę.
Reikalingi šelpimo namiš Sumanymas liečia visus
Sąjunginių! valstybių soskiai padalinti į dvi rūšis: A eilinius vyrus armijoje, lai- tinėse tylima apie tą įvykir B. Rūšis A yra tarnaujan vyne ir marynų korpuse, dytą bombardavimą, nors iš
čiųjų žmonos ir vaikai; rū nuo žemiausiojo iki seržan- pradžių Washingtone tvir
šis B yra tėvai, vaikaičiai, to (puskarininkio) laipsnio tinta, kad amerikiečiai atsi
broliai ir seserys.
mokėję japonams.
imtinai.
Sumanyme nurodyta, kad
Japonijos vyriausybė, sa
tarnaująs vyras iš savo gau Karo departamentas su- koma, apskaičiuoja bombo
namo mėnesinio užmokesnio manymą suredegavo ir biumis atliktus nuostolius. Bet
turi skirti 20 dolerių, jei pa- džetų biuras patvirtino. Bi- apie nuostolių didumą tyli.
likęs namie A rūšies namiš- liūs iškeltas abiejuose konJaponijos gyventojai nepa
kius, arba 25 dolerius, jei greso rūmuose, kad neužtętenkinti vyriausybe dėl jos
turi namie B rūšies namiš- sus jo svarstymų ir pravenebudėjimo.
kius.
dimo.
Prie minėto vyrų teikia- Be to, senatui įteiktas ki
mo namiškiams šelpimo pri- tas svarbus bilius (įstatymo Sužalotas Argentinos
sideda vyriausybė kas projektas), kad apsaugoti
mėnesį taip: žmonai 20 do- nuo aprašymo tarnybon pa- tankeris
BUENOS AIRES, bal. 21.
lerių ir po 10 dolerių kiek- šauktų vyrų morgičiuotus
—
Pranešama, kad Argenti
vienam vaikui; jei vienas namus, jei neišmokami morvaikas be žmonos, tai 15 do-1 gičiai. Šiuo bilųim papildo- nos tankeris, kurs plaukė į
lerių, jei daugiau vaikų, tai mas seniau tuo reikalu iš- New Yorką pakelyje buvo
smarkiai sužalotas. Dar nekitiems po 10 dol.; išsisky-, leistas įstatymas.
1
žinia ar jis buvo sužalotas
submarino ar kokios plau
kiojančios minos.

Daug italų moterų žuvo sukilime

Moterų sukilimas kilo, kai daugelį

Dariau žada tautu
vesti garbingu keliu 1

vyrų vežė Libijos ginti
CAIRO, bal. 21.—Didelis italės stengėsi sulaikyti Itaskaičius italių buvo nužudy- lijos kareivius, kurie lipo į
ta, kai naciai stengėsi su- laivus vykti į Libijos apgyLaikyti sukilusią minią Na- nimą. Sakoma, jog sukilimas
polio mieste, taip praneša prasidėjo, kai italai gydytovienas reporteris, kuris pa- jai davė leidimą išvežti kabėgo iš Napolio.
i reivius, kurie pirma buvo
jog pripažinti kaipo netinkami
Reporteris

praneša,

į

VICHY, bal. 21—Admi
rolas J. Darlan, visų apgin
kluotų Prancūzijos jėgų vadovas, šiandie prižadėjo savo tautai, kad jis mano ap
ginti Imperiją ir vesti pran
cūzus garbingu keliu.

Apie tai rašo pusiauoficialus
katalikų laikraštis

Italia"

BERNAS, Šveicarija, bal.
Turimi šventojo Sosto pa
21. — Pusoficialus katalikų sitarimai su Kinija, anot
oziganas “Italia” pirmąjį “Italia,” užtęsiami ir ims lai
kartą trumpai apibudino Va ko ką nors atsiekti, čiangtikano diplomatinių santy kaišeko vyriausybė nepas
kių su kariaujančiomis vals- , kyrė Vatikanui ministro,
tybėmis klausimą ir nurodė | kaip buvo žadėjusi. Vatika
tuo klausimu Vatikano po nas gi Kinijoje nuo 1934 me
tų turi savo apaštališką de
ziciją:
Šventasis Sostas neturi nė legatą, arkivyskupą Mario
kokių derybų su Sovietų Zanin.
Vatikano pasitarimai su
Rusija dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo klausimu. Suomija vykdomi ir, spėja
Jei Maskva pageidauja su ma, artimoj ateity draugin
Vatikanu turėti diplomati gai bus užbaigti.
Xnot “Italia,” yra galimy
nius santykius, ji pirmiau
turi išsižadėti didelio skai bių Vatikanui sudaryti dip
čiaus savo pagrindinių ide- lomatinius santykius su
jologijų.
.
Thailandu (Sijamu).

Nacai sakosi smarkiai
sumušę rusus
BERLYNAS, bal. 21. —
Vokiečių kariuomenės val
džia šiandien praneša, jog
kai kuriuose centriniuose
punktuose nemažos grupės
rusų buvo sunaikintos ir ne
maža buvo paimta nelaisvėn
kareivių.
Nacių vadai praneša, per
radio, jog tarp sausio 15 d.
ir balandžio 14 d., 1942 m.
virš 1,772,900 tonų Ameri
kos ir britų laivų nuskan
dinta prie Atlanto krantų.

Vokiečiai atakavo
Sovietus Artike

MASKVA, bal. 21. —Vo
kiečių lakūnai susimetė ata
kuoti šiaurinio karo laivyno
dalinius Arktike. Tačiau bu
vo atmušti. 15 vokiečių lėk
tuvų sunaikinta. Sovietų la
kūnai nenukentėję.
Apie tai pranešta čia per
radiją. Bet nepasakyta, ko
kioj vietoj tos kautynės įvy
kusios.
Taip pat pranešta, kad ir
Kryme (nepasakyta vieta)
Japonai rengiasi kovai 18 nacių lėktuvų numušta.
žiniomis iš karo* fronto,
raudonoji armija didžiau
prieš rusus
CHUNGKING, Kinija, bal. siomis patrankomis bombar
21, 1942. — Pagal kiniečių duoja Smolenską.
prane&imus, japonai atydžiai rengiasi prie ofensyvos stiprina rubežius Vidurinė
su rusais ir tuo atžvilgiu je Mongolijoje.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON
VARDAI
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(Note: For better indentification of deportees their
fathers’ narnės are indicated in parenthesis, also their
ages, occupations and lašt addreses.
It ig further noted original Lithuanian spelling of
narnės, with its specific suffixes for feminine marit&l and
maiden pames, is retąined. The suffix “ienė”, “aite”’ or
“ytė” may indicate a single woman (foįss). For example
in the case of Abaravičius, the name of his wife, Abaravičienė follovvs, then come the narnės of his daughters
Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė

(Tęsinys)

1001. Batukaitytė, Elena, 3, res. Milašaičiai, Raseiniai.
1002. Batusevičius, Viktoras, 19, worker, les. Vilnius.
1003. Batvinis, Dzidas, 75, res. Stulgiai, Saukaičiai.
1004. Batvinytė, Bronė, 18, res. Stulgiai.
1005. Batvinis, Jonas, 14, res. Stulgiai.
1006. Batvinytė, Genė, 11, res. Stulgiai.
1007. Daubinaitė, Elena (Alfonsas), bom 1918, worker, res. Kaunaš-feančiid.
res.0perlo]X^VarėDA?Zaa

1009.
Varęna.
1010.
1011.
1012.
1013.
?n-.A
1014.
1015.

1007. Šerienė, 73, res. Vilnius.
LetnensaS (Justinas),
1038. Berlinskas, Klem

Trečiadienis, bsl. 22, 1942
■r » ■

bom ĮJDj.1,

1009. Bernadlcfcas, loi
1070. Bernatavičius, JJenašius (Jonas)*, 41, ’viliagė
chiei, res. Alytus Jeldu&oni&i. ‘
’ 1 '
’ O
1071. Bernikas, Jokūbas, manufacturer, res. Kybartas.
1072. Bernotas, Jonas (Petras), born 1900,' w6rkėr,
res. Šiauliai.
............
1073. pejrnųtieųė, Jadvyga, bom j.90?, hoųsew#ę, res
Šiauliai.
1074. Bernotaitė, Genovaitė (Jonas), 17, student, res.
Šiauliai. ‘
1075'. Bernotaitė, Aldona (Jonas), 8, student.
1076. Bernotas, Romualdas (Jonas) 6 yrs. old.
1077. Bernotas, Algirdas (Jonas) (1 yr. old.
1078. Bernotas, Vincas, 35, farmer, res. Bikavėnai,
Vainutes.
10yt. Bernotienė, Marija, 30, res. Bikavėnai.
1080. Bernotaitė, Ona (Vincas), 8 yrs. old.
10$l. Bernotas, Antanas (Vincas), 6 yrš. old.
1082. Bernotas, (Vincas), 8 months old.

< O M PI .ET E
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10$3. Bernotaitė, Severiną, 8, res. Gorainiai, Vainutas.
10$4. Bernotąvičius, Bronius (Jonas), 30, farmer, res.
■Lanauskai, Šimonys.
1085. Bernotavičiūtė, Elzbieta
(Jurgis), 46 yrs.,
Kaunas.
1086., Beroviepė, Marija (Mečys), 72, housewife, res.
vUnįus
Į 108Z. Bertašienė, Tamara (Vorbert), 63, res. Kaunas.
Bert<t*iu8' ,uozas <J“ozas'- » Lehman, res.

b°™

O ypač dėl jų darbščios nyme.
Įrakterį, išsireikšta kuo divadovės,
J. J. Bachunas man yra, Į džiausiu pagyrimu ir pagar
Cejedinienės linkiu daug taip sakant, “Nie svat, nie ba; gi kas link jo gabumų,
brat....” (nei piršlys, nei bro- kaipo administratoriaus —
Alovės,
Bet dėl jos siunčiu net ir lis). Aš jo psmeniai ir ne “gaspadoriaus” jo rezortų.
radastų,
pažįstu ir su juo nesusira- farmų ir kitų biznių, tai kai
Kad jj protingai veikia, šinėj.u; be to nepriklausau kuriose tų iškarpų tiesiog
kaip mąsto.
nei prie tautiško Susivieny- buvo pasakyta: “He’s ge
Bei mandagumo tur’ aps- pao, (vien tik prie katalikiš- nius”.
tų saiką,
iko), tačiau, taip žmonišku
Kazys Vitkauskas
Kaip deivė grožės, ką my- mo, kaip ir informacijos delei, turiu pasakyti štai kąli taiką;
‘AL’LK STl'!?? O
I94S VVest
ką sulyg graikų, kalbu ne
Prieš keletą metų man ne
Pto^...
tikėtai teko matyti vieno jt MOST
Vadina ją ir... ąpoteoza! bičiulio surinktas iškarpa? MOJO R\
Senas gramozdas iš angliškų laikraščių api<
; ’i rroi.RApHY
jo vasarotojų rezortą, kaip
ir apie jo asmenį, f-uutėse
IšSaulsaidės
apie jį, jo asmens kilnų cha
Pastaruoju laiku pirmą
kartą teko man būti naujo
Listen to
je viengenčio Juozo Kava
liausko laidojimo įstaigoje,
Fotografas
PALANDECH’S
_
____
kaip ją angliškai vadina:
-lu.llja jreiiKlM pi
Pjerai
adresu 1601RADIO BR0ADCAS1
uos ruAlea su m.
......
i.df AVhl O, i«|.)

Baublienė, Marija, 35, bousewife, res.

1089. Ęertašienė,_AgoJta „(Juozas), 42, res. Kaunas.
So. 2nd St. Ir, ištikrųjų,
1090. Bertašius, Romualdas (Juozas), 16, res. Kaunas. įstaiga taip puikiai įrengta
1091. BertašiUs, Romas (Juozas), 7 yrs. old.
iįj- tokia įspūdinga, ir gran-

„
k -- Stasys
n
Baublys,

1082

Perloja,
.i -ii A
Baublytė, Aldona (Juozas), , res. Perloja

Bęrtis

e. ė*
. - 4.
Z '
'
Featuring a Program of

•

lernlfikomis
užlu
doculF Ir Uull>wo.
IvlMOiula.
Darbi

YUGOSLAV FOLK MUSIC

larantuotaa. ' - - 5

ĖwS^Yrd£y,lto2P.M.

420 W.

Alfosas (Pranas), 29, forester, res. Me- dijozi (ii lauio „ vi<feus;

HBRBa2BTjE

63rd Street

! STATION WHIP
(ei. Biznio ENUIewood 58M.Baublyte, Ona (Juozas), 2 yrs. old.
ainiai, Gaizunai.
„
Kez..
ENGIevvood 5HL
Baublys, Juoząs (Julius), 2i, soldier, res. Alytus.
1093. Bertienė-Olšauskaitė, Magdelena (Kazys), J
IBM
fTso
IU Dtal)
on
.
—
1
—
—
-----------------ree.
Medihiai.
-T
gui
nei
tikėti,
kad
tai
būtų
Bauboiis, Jonas, 29, worker, re3. Maiijampoiė.
1094. Beržinskas, Bronius (Antanas), 24, soldier, res. n^tuvio nuosavvbė
Baumilas, Stasys (Ąndrius), 35, employee, res. Drebulinė,
K. V. 1
Jurbarkas.
, lietuvio nuosavyDe.
Eisiškė.
!
LIETUVIAI
DAKTARAI
I 1095. Bešaparis, Pranas (Juozas), born 1896, carpenter
1Q16. Bauša, Juzukas (Marcinas), 42, farmer,
Pil
Ramaškonys.
Ką aš žinau apie
Tel YARda 3146
1096. Besaparienė, Elzbieta.
!
UR.
P.
ATKOciONAS
10177 bazinkienę, Juzė (Kazys), 48, farmer, res. Ger
1097. Besasparis, (Vincas), 20, farmer, res. Liepiniai,
vėčiai, Radžiūnai.
DR. V. A. ŠIMKUS
Muną
I
DANTISTAS
Marijampolę.
1018. Bazinkaitė, Genė (Kostas), born 1916, worker,
1098. Besegirskas, Jonas 50, res. Ževeliškiai, Žeimiai.
Philadelnhia Pa _ Pas
res. Radžiūnai.
IR AKINIUS PRITAIKO
1099.
Besegirskienė,
46,
Ževeliškiai.
”
“
'
,
s , .? \. , . ,
Antradieniais, Ketvirtadieniais
1019. Bazinkaitė, Ona (Kostas), born 1923, res. Rad
1100. Bešnorius, Jurgis, 53, Cmief of Police, res. Alytus i taru°Ju Ul^u cia kai kurie
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
žiūnai, Gervičiai.
(Daugiau bus)
Į viengenčiai, agitacijos su Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P.M
102Q. Bazinskas, Jonas (Kostas), 1925, res. Radžiųnai.
metimais, drįsta išsireikšti 3147 S. Halsted St., Chicag Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
1021. Bazinka, Zenonas (Kostas), born 1928., res.
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
užgauliojančiai apie viengen
Radžiūnai. "
’
"
, .
Šventadieniais 11-12.
ir šeštadieniais
1022. Bazinkaitė, Danutė (Kostas), born 1932, student;
tį Juozą J Bacnuną (BačūValandos: 3 — 8 popiet,
TeL CANaI 5969
1023. Bednavskaitė, Viktorija (Antanas), born 1905,
ną) iš Sodus, Mich., kuris
nūn, res. Vilnius.
DR. WALTER J. PHILLIPS
1024. Beinorienė, Marija (Juozas) 60, farmer, res.
koj o penkis dolerius ir taip dabar kandidatuoja į iždi DR. F. C. WINSKUNAS
Parengimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bartkiškiai, Smalvos.
.... • S ’tautiškame Susivie- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
toliau ir taip toliau. Vėliau, ninkus
1025. Beinoraitė, Statė (Kostas, 25, res. Bartkiškiai.
Ofisas ir Rezidenoija:
2158 West Cermak Road
gal būt bus pranešta ir kiek
1026. Beinoris, Domininkas (Romanas), 49, farmer, ''Amerikos'' naudai
2155 YVest Cermak Road
Ofiio tel. CANaI 2345
tos mūsų darbščios viengen
res. Veredava, Girkalnis.
..
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—0
Būkit Malonūs
Philadelphia
Pa.
—
Ba

OFISO VALANDOS
Seredoj pagal sutartį.
1027. Beinčris, Jurgis (Antanas), 54, policeman, res.
tės tą vakarą pelnė Dėdei
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
i
7004
So.
Fairfield
Avenne
Alytus.
v
SAVO
AKIMS!
landžio 15 d. No- Side Lie Šamui- Už tai aš jas Labai
Bea. «eL: HEMloek 8150
ANTRAS OFISAS
viena pora aklų visam gy
1028. Beinorienė, Eleną, 3§, reą. Alytus.
tuvių Respublikonų Klube į- gerbdamas, baigdamas brėž Tik
venimui.
Saugokite jas, leisdami
2017
So. VVestern Avė.
1029. Beinoris, Keistutis, (Jurgis), 6, res. Alytus.
Megz&minuoti jas moderniškiausia
Tel. TARds 2246
vyko
lietuviškas
parengįmąs
metodą,
kuria
regėjimo
mokslas
1030. Beinorytė, Regina (Jurgis), 12, res. Alytus.
ti šiuos žodžius dar pride
TeL CANaI 7171
gali suteikti.
DR.
fiTVEZRIS
1031. Belauskas, Alfonsas (Petras), 17, res. Kaunas, “card pariy and hingo” Rau du štai ką:
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
35 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie pašalina
Petrašįūnai.
donojo Kryžiaus naujai.
DANTISTAS
visą akių Įtempimą. ..
Ofiao TeL ............... VIRginla 1881
1032. Btelįąuskięnė-Figufinaitė, Ona (Mikalojus) born
Už suruošimą šio paręnParengimą, vadovaujant
4645 So. Ashland Avenue
Dr. John J. Smetana
• |3TO,o,
arti 47th Street
DR. AL. RAČKUS
1033. Beleckas, Jonas (Jonas), born 1890, tractor ope labai apsukriai pinpininkei
1 vaL: nuo 9 vaL ryto' iki 6 vai. vak
Onai Cęįe(jdnienei, rengė Arator, res. Kaunas.
Tikslu vąl&tybęs šios mūs
D;. J. J. Smetana, Ir.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj pagal sutartį.
1034. Beleckas, Povilas (Jonas), 40, emplęyee, res. meri^os Rietuvių Motęrų
OPTO.MlBraiM’Ar - rėmįflao
1853 West 35th Street
Kaunas.
‘
l$01 Bo. Ashland Ąyenue Telefonas: HEMloek 5848
Tarybi.
kl^s
Kovoj
už
laisvę
mūs,
kaip
PRIIMA:
Kampas 18-tos
1035. Beleckienė, Ona, 40, jurist, res. Kaunas. 'K
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
Telefonas: OAM AL 0623, Chlcagc
šiam pąrengimui suteikė neKasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
1036. Beleckąitė,'Marija (Povilas), 5 yrs old.
ir kitų....
OFISO VALANDOS:
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mokąmąi. Žmonių suėjo dik1037. Belejevas, Grigalius (Vosylius), 79, gardener.
Kasdien'9:80 a. m. iki’8:80 p. m.
Valiojoj
’
šūkauju
dėl
Trečiad.
ir
Seštad.
9:80
a.
m.
6757 So We»tern Avė.
1038. Etelejėvienė, Marija (Mikalojus), 60.
čiai. "Priz&mk” daug žmoiki T: 00. p. m.
“leidžiu” tų.
OR. CHARLES SEGAL
1039. Beliauskienė, Ona (Jurgis), born 1912, teacher,
OFISO VALANDOS•A »
nių malonėjo padovanoti pū
Popiet nuo 1 IM 3 vaL Vak 7 Ud 0
res. Simnas, Alytus.
, .
,-r ... .... ...
GYDYTOJAS LB 0KLBUKUA.
Nedililmis pagal sutarti.
1040. Beliauskaitė, Bronė (Adomas), 24, worjtej\ res. sėtinai gražių daiktelių; o Mmtgępg jjgiĮgyB? P»ktabų drauoijos naciai
1
J- II
•_
,
4729 So. Ashland Avė.
Ąlytus.
'g^ąžuolęs lietu.vaitęs iš
Telefonaa CANaI 47.96
Telefonas:
HEMLOCK
0201.
Ofiso
UL
VIRginla
0086
(2-troit lubos)
C 1041
Antanas, born 1906, teacher,
res. Poįntb^ėao
tam
reikalui Reaidendjos UL: BEVuj^ 8244
DR. PEIER J. BARTKUS r«L MIDway 2880 Chicago 1L
Simnas, Alytus.
’’ '
' '
;
;■
.r \L:7r
DR. A.W.PRUSIS
1042. Bielskaitė, Mafija (Jonas), 39,
worker, res. 8Uri**0 Y1™ $22; vietos litGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Dfi. T. BUMflUUS
Alytus.
vafcąi” — Lietuvos žydai —
6924 So. Western Avė.
1013 So. Halsted 8L
Nuo 10 iki 12 *al. ryto, nuo 2 iki (
1043. Benderienė, Erika, 28, housewife, res. Kaunas.
patriotai fum tikslui naau- GYDYTOJAI IR OHIRURGAB
Chicago, Hl.
OFISO V ALANUOS:' 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir uuo / iki 8:Jo .ai vak
1044. Bendinskas, Bernardas (Jurgis), born
1890, *
•
ir pagal sutartį.
Sekiuad. uuo to du 12 vsL ryto.
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue '
Sekmadieaiaia
taipgi
pagal
sutarti
teacher, res. Shsnava.
« '
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
Rea telefonaa 8EBley 0434.
1045. Bendinskienė-Skeltytė, Ona (Antanaa),
born
Ofiso vai.: 1—>3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 6:00 vai. po piet ir
D«. MAURICE KAHN
Trečiadieniais pagal Butartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.
1896, seamstress
oPTOr
Tel Cicero 1414
GYDYTOJAS IR CRIRURUAb
1046. Bėn din akas, Vitalius, (Bernardas), 13, stu^enj.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
Rai 6988 0a ~raIinaa"Ava —
OR. S. R. PALUTSIS
1047. Bėndoraitis, Bronius (Mykolas), 25, painier, res.
sutartį.
atoa¥omlncai <rf
TeL GROvehiU 0611
rais pa|
4631 So. Ashland Avenue
Kazlų Rūdą.
prieinama kaina
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
TaL TARds 0994
TeL OANal 6122
' 1048. Bendorienė, Kazė, 36, housewife, ręs. Kaunas.
Rea. UL PLAaa 3200
Kamp.
15tos
gat.
ir
49th
CL
1049. Bendovskis, Kazys (Stasys), 2l, chauffeur, res.
Kis F. BUDBIK
DR. J. J. M AJTB
V ALANUOS
ŪR. BIEŽIS
OFISO VALANDOS:
Vilnius. • '
•"
Nuo 10-12 v. ryto, 2-3 ir 7-S v vak
2
iki
4
popiet
7
iki
2
vakare
gydytojas'm (fantuRGAs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KRAUTUVAM®
Nedėliomis ouo 10 ik 12 vai dieną
1050- Beneckis, Aleksandras (Eugenijus), 27, student,
ir pagal suUrtį.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

res. Vilnius.

1051. Benedickis, Jonas), bom 1923, worker,
res.
Kazlų Rūda.
•
<" '• • ,
'"1052. benislauskienė, Jadvyga, 78, farmer, res. Kriūkėnai, Melagėnai..
1053. penislauskytė, Marija, 45, res. Kriūkėnai.
1054. Beinislauskytė, Janina, 21, res. Kriūkėnai.
1055. Beniulis; Albinas (Vincas), born 1906, soldier,
res. Vilnius.
1056. Eenotas, Feliksas, (Antanas), 36, railroad ejppįoyee, res. Kaunas.
1057. Benotien-Mikalauskienė, Joana, 40, employee,
res. Kaunas.
'*
r*
1Q58. Beųotaitė, Vapja (Feliksas), 11, student.
1059. Bepirštis, Kazys, 7Q, farpier,
res. N&vinykai,
Keturvalakiai? '
1060.. Bepirštienė, Elzbieta, 76, housewife, res.
Navinykai.
1061. Bepirštis, Antanas (Kazys), 40, farmer, res.
Navinykai.-’
1062. Bepirštienė, Marija, 37, housewife, res. Navinykai
1063. Bepirštytė, Albina (Antanas), 10, Student.
1064. Berendas, Zigmas, 30, merchant, res. Vilnius.
1065. Beresnevičiettė, Stefa, (Jonas), 72, farmer, res.
Kalniškiai, Papilė.
...
.
.
1066. Bergeris, Ričardas (Eugenijus), 24, clerk, res.
Vilniui.

3241 So. felstod St

VaL: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis nvutarur

Te.efonas:

2423 Wcst Marųuette Rd.

Calumet 4691

DR. STRUMOS
PHYSIOIAN AND lilRŪBON

*645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:
n uo . iki 4 u- nuo 6 iki 8 vai. vai
Nedaliomis pagal sutartį. .
Office UL TARds 4787
Narni) UL PROspect 1930
Tet YARds 6921
Res.: KENnood 5107.

ADVOKATAS
IO
v-rv*
Centrinis Ofisas:

3X33 g. SĄ14TCO 9T(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moS iki 8-tos
valandos vakare.
•
Telefonas CĄLumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
m 8014
M. SZAto JgJįf

OR. Ą. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaLt auo 1-3; nno 6:30-8:3<
7JW
35fh Street

Kas bus ištvermingas Iki
gajui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 1% 22/

2?01 YVęst Cermak Rd.

Res. 1625 So. SOth Avenue

atandos: 1—3 popiet i? 7—b »
REZIDENCIJA:

Tai Cicero 1484

TaL OAlhd 0257
Rea. UI.: PROspect 6659

ŪR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI ir chirurgą

1821 $o. Halsted Street

l)R. A. JENKINS

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524
Emergency — call Mll)way (MHH
Rea. — HEMloek 1643.

• (Įietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT j. VALIBUS

2500 We»t 63rd Street

PHkMClAN AND SURGEON

OFlRO VALANDO8-.
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar.
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 673'.

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

*famn

telefoną*

VTRrlnla

34UM

VVeHt

63 rd

Street

949’

Reaidenęija: 6600 So. ArUsian Avė Rea. Te.. LAFayette 0094
V šJ.ANDOS: lj r. ryto iki 3 popie'
4 iki 0 *nl vakar*

Ofiso Ir Rea. Tel.: LAFayette 7026

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

7«L: jlEMLOCK 2061

* 4146 Archer Avenue

DR. JOSEPH KELLA

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk RfiDrie 2868

DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.

VALANDOS:

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
l TrečiatGeniais nuo 2 im 4 popiet
»Tailillr*iifa- Paeal

Kaadlen nuo 8.00 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.i trečiadlenlala nuo 9:09

M

DN U MlM l«k —**

1

PHYSICIAN and SURGEON
3343

So.

Halsted

Street

OFISO VALANDOS:
Kasdien, Iakirlant Sekmadienius —
nuo S lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Ik)
8:it vai. vakarais.
Rekmadlenlala pagal auoltarlmą.

UCUT¥KHK “D&AUG4'

PULK. K. GRINIUS - APIE TARPTAUTINE PADĖTI AS
IR LIETUVOS IŠLAISVINIMO REIKALUS

ESU

KARAS...
Sulietuvino S. K. Lukas

j,Ų , tras

Aš esu kanu,....

tarptautinio darbo ofi
' so nepaprastam susirinki
Gal būt aš esu Kristaus iii
■ ■ . ■
me. Jis kalbėjo karo kabine
kančios amžinas tęsimasis... U d FDO IHiniSlCriS
Tęsinys Jo kančios skausmų Į LONDONAS, bai. 21. .— to vardu.
žmonijos išganymui, nes ir Darbo ministras Ernest BeAnot jo, po karo turi iš
Jis turėjo žmogaus kūną ir vin pareiškia, kad pasaulis nykti visokis vargšų išnau
kentėjo...
nesulauks “žmoniškos civili dojimas. Kiekvienas kraš
Tik per skausmus žmo zacijos,” jei visų kraštų val tas turi daugiausia rūpintis
gus apsivalo nuo savo nuo stiečiai bus paneigti, jei jie savo valstiečių likimu, nes
dėmių, tampa dvasiniai šva už savo darbą negaus tinka- valstiečiai, kurie įdirba že
rus, per atgailos sakramen mo atpildo, nebus privalgę mę ir palaiko šeimų stiprutus pasiruošia tinkamu Dią ir gyvens nuolatiniam skur-! mą, visiems kraštams yra
de.
pagrindinis akmuo.
vui būti...

Vienu gurkšniu aš išge
riu tiek alyvos, kad užtek
tų jos visoms pasaulio lem
poms amžinai degti...
Iš karto aš išspiaunu tiek
daug plieno, kad užtektų jo
puikiausiems tiltams pasau
lyje per kiekvieną upę ar
tis: bendromis jėgomis dė
(Pabaiga)
upelį pastatyti!
tis prie atstatymo Laisvos,
Amerika ginkluojasi. AVienam valgiui aš sučiulNepriklausomos ir Demokra
Busimoji taika turi būti
merika darosi tikrai milži tinės Lietuvos.
pįu tiek cemento, kad pilnai
Bažnyčios darbas eina liaudies taika, sakė minis- SKELBKITĘS “DRAUGE”
nišku demokratijų, arsenalu.
jo užtektų padarymui pui palengva.
La Fontaine
Ne kitaip į šį reikalą pa
Gerai suprasdami Amerikos
kiausio pusės mylios platu
pastangų reikšmę ir naujai žiūrėjo ir organizuota Ame
mo vieškelio aplink žemę
susikūrusi Lietuvių Tautinė rikos lietuvių visuomenės Taip, aš esu karas...
Mano batai yra padaryti per pusiaują!
HELP VAKTED — MOTERYS
daryba, savaimi supranta- dauguma. Kaip žinote, labai
Aš
esu
karas
•••e
“DRAUGO”
MERGINOS reikalingos prie lengvų
nuošalėje gi likti neno didelio pritarimo LTT susi- Į i® tiek gumos, kad jos uždirbtuvėje darbų. 18 iki 35 metų
Lauks
iš
Amerikos
Lietuvių
I
tektų
net
viso
pasaulio
veDARBU
SKYRIUS
rėjo. Kaip žinote, vienu sa
amžiaus. Patyrimas nesvarbu.
Mano vardu didelius niek
PETRONfiLfi LIPSKl
CASEY CONCESSION.
vo programos svarbiausiu Tarybos daugumos, kurios i žimų ratams....
šiškus darbus atlieka maži
»(po tėvais Bonovtėaltė)
“DRAUGAS” HE’ P AVANTED
1132 S. Wabasli Ave.
— ■■ • ■
ADVERTISING DEPARTMENT
(2nd Floor)
punktu LTT laiko jos narių atsiradimas ir veikimas pa-I ■—
Gyv.: 3838 W. Grand Ave.,
gengsteriai, kurie iškilo su
tel. Albany 9197.
127 No. Dearborn Street
grįstas
koalicinio
Henri
razktr
atsisakyti
aavo
credo
?
Ne,
visišką prisidėjimą prie J.
Mn.IJNERY MAKERS
Mirė bai. 19 d., 1942, 2:15
savo menku protu, neapy
f Tel.: RANdolph 0488-0489
vai. pp.. suluukus pusė amž.
Patyruiioa
prie išdirbimo “turbans.”
biavimo
principu.
Ir
jei
iki
to
nieks
nereikalauja.
Mes
A. V. žmonių ir vyriausy
kanta ir godumu garbės....
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Atsišaukite visų savaitę.
šaulių
apskr.,
Papilės
parap.
HELP
WANTED
—
VYRAI
CLARK LIMITED.
bės pastangų laimėti karą, šiol ALT, palyginti, mažai tik sakome, kad lietuviai Jie iškilo iš viso ko nors
ir miesto. Amerikoj išgyveno
710 W. Jackson.
80 metus.
(ypač
čia,
USA
atsidūrę
Lie•COULTER’ VVILAI IR PORTERIAI
prireikus, iki pasiaukojimo. tepasireiškė, tai tik todėl,
panašaus žmoniškumui...
Paliki dideliame nuliūdime:
— relka’ingl patvrę. Aukšta pradinė MERGINOS REIKALINGOS — 18 ivyrų Juozapų; 2 dukteres, Mrs.
Antra vertus, neturime kad ir progų tam pasireiš- tuvos piliečiai) šiandien tu
al-a; pastovūs darbai; u’tikrinta įsi- ki 30 metų seenumo. l-nk-tytl ir
W. Murray ir Mrs. P. Schultz;
Jie
tikrai
įrodo
teisybę
dirbimo ateitis. Apl kantus matysime klijuoti Kalėdines Atvirutes
Turi
sūnų Vic‘or Kaveskis; 3 se
svarbesnių, labiau aktuapamiršti, kad ginklams iš kimui mažai buvo. Laikui
ketvirtadienį nuo 9 iki 11-tos vai. būti Svaraus būdo. Mokestis 81 censeris, • K-zimlerų
Ku’zini'nę,
senos
patarlės,
kad
“nežiū
ryto.
Atsišaukite
:
—
tas į valandų, iš pradžios: valandos
Anteninų Hendr'x. Juli-nų Vai
uždavinių: padėti Lietu
kalti, pulkams sukelti rei bėgant ir tarptautinei pa8 ryto iki 4:30 popiet. 5 dienos j
nauskienę ir jų ft-l—’as; brolj
THE MARQI'IS CO.
rint,
kaip
didelis
kvailys
bū

savaitę. Atg'šauktte į:
John Bono’-ich (Detro't, Mi
kia laiko. Toms priemonėms dėčiai ryškėjant, ALT akty vai atsistatyti Laisvai, Ne
2852 Mo t ose Avenue
chigan), ir dau- kitų giminių,
838 N. ORLEANS St. (4tti Floor)
tų žmogus, jis visuomet ras
draugu ir ps»i«t,mii. o Lietu
pristatyti ir reikia laiko. vumas ir reikšmė neabejo priklausomai, Demokratinei.
VYRAI
—
generaliems
restorano
va

voie pa'iko vienų seserį
už save kvailesnių, kurie jį
lymo darbams reik’llngl. Užmokės- MERGINOS — LENGVIEMS PIR
Kūnas pr>8 rv"tas T. P. EuKolektyve drausmė
Tad laikas čia įgyja ypatin tinai didės.
US didesnė negu daug kitur ir vai- BTUVEJE DARBAMS reikalingos,
deikio kop'yčioj, 4605 8. H«rseks
”
.
gis duodamas. Patarimas nereikalin- '■Assemblerg,
Inspectors.
Punch
mitage Ave. La'doftu-ėa įvyka
Mūsų manymu, svetur at
gos svarbos.
ga«. Aplikantu-’ matysime k tvirta- Press" Operatorkos. ' Dienomis ir
Vieningu sutarimo keliu
treč
’
ad
,
b-1.
22
d..
1942
m.
18
Kaip ten nebūtų, papras
dien) nuo 9 iki 1 l-tos vai. ryto. At- naktimis darbai, pastovūs. Atsinešsidūrę lietuviai piliečiai šian
kop'yčioa 8:30 vai. ryto bus at
£ Tam laikui laimėti šian
kitę savo gl-imo liūdijimų.
sišaukite į —
lydėta
J
šv.
Kr
ž'aus
par
baž

THE M4RQI’IS CO.
EVERSHARP, INC.
nyčių, kurioj jvvka gednllneos
dien didvyriškai kaunan Manau nesuklysiu sakyda- dien save turi laikyti karo tai, aš rūpinuosi, ištrošku
2052 Montone Av'nue
pama
’
dos
už
velionės
rdeia.
Po
1800 W. Roecoe.
saujelės Amerikos karių Fi- mas’ kad Lietuvo® visuome- padėtyje, mobilizuotais ir siais kraujo mažais Stalino,
puna’du bus nulydėta j Švento
TOOL & GAVO E MAKERS
Karimiero kapines.
"FLOOR" MERGINOS IR “COUNNuoširdžiai kviečiame visu«
lipinuose, Australijoje, Azi- nė ypač turėjo geros pro- konsekventiškai laikytis ko- Hitlerio ir Hirohito veislės
Dienomis lr naktimis darbas. Apli- TER" MERGINOS reikalingos —
gimines, draugua-gea ir pažlskantus priimsime kasdien ir visų patyrusios. Aukšta prad'nė alga. Tu
’”ų.a dalyvauti 'aidotuvėse.
joje, sausumoje, ore, vande gos patirti kas reiškia vie- lektyvės drausmės. Kolekty- gengsteriais, nes aš iš to •. taNuliūdę:
ri būti jaunos, graži'i atrodančios,
dienų Sekmadienį
— Vra«. DnWr»ya.
turiu
sau
linksmus
laikus...
R. KRASBERG & SONS MFG. CO. ' ene/»ln eros Nuolatini darbai; užtiknybė-gaiybė.
Visi
gerai
at

vės
drausmės
principe,
ma
•'
sdnns
gewrv<»
nyse.
____ ,
I rlnta jg'dirblmo ateit'a
Aplik^otea
925 Wrtghtwood
matysime ketvirtadienį nuo 10 vai.
'
Leitf. direktorius J P. Eusimename, kad Naujosios no manymu ir glūdi koali Aš esu karas...
deikfc\ tei. YARda 1741.
ryto iki 12 vai. pietų.
— Kaip Tamsta žiūri į Lietuvos renesansui pagrin cijos esmė. Mažiau esminiai
"CABINET MAKERS" IR PATY
THE MARQUIS CO.
RĘS "BELT 8ANDER.” Atsišauki
Aš esu sodas, kurio pui
2652 M on trose Avenue
lietuvių koalicinio darbo ga dus (1918—1926) padėjo reikalai šiandien atidedami
te tuojau prisirengė stoti prie darbo.
ALLTED CABINET CORP.
kiausios gėlės įsišaknyję
limumus?
MOTERYS — Jaunos, prie .restorane
kaip tik koalicija. 1926 m. į šalį.
1052 W. Monroe St.
ir valgomajame kambaryje darbų
slenkančiame
smėlyje....
Jų
reikalingos. Svarios, gražiai atrodan
— Svarbų klausimą man gale koalicijai pakrikus, Lie
TOOL
&
DIE
MAKERS
Turiu pasakyti, kad tą kvapas yra mišinys garbės,
čios ir energingos. Užmokestis aukš
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
te nė negu daug kur kitur ir valčia Tamsta pastatei. Pir tuva nuėjo sauvaliavimo kolektyvūs drausmės egzaLAMICOID FABRICATOR8, INC. kis duodama. Patyrimas neraikaiin/
turto
ir
didybės
bei
perga

gas. Aplikantes matysime ketvirta
3800 Dotomac Ave.
miausiai pastebėsime, kad šunkeliais.
miną, čia balandžio 8 ir 9 lės ar laimėjimo kare...
dienį nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
pietų.
prie Lietuvių Tautinės Ta Nejaugi šiandien, didžiau dd. susirinkę Lietuvos pilie
REIKALINGI “CHUCK BONERS.'
ANNA WASIK
THE MARQUIS CO.
Visi, kurie tik atėję jų
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
2652 Montrose Avenue
rybos kūrimo prisidėjo įvai sios mūsų krašto nelaimės čiai, plačių apylinkių atsto(po tėvais Andriausk&Kė)
HARRY MANA8TER & BRO.
1018 W. 37th St.
rių pažiūrų žmonės: ir pra- valandoje, mes lietuviai taip, vaį puikiausiai išlaikė. Pa- kvapo pauosto, esti prary
Mirė Bai. 19. 1942, 10:45 vai.
> ,
(matykit Mr. Henry)
vak., sulaukus 26 metų amž.
leitimi surišti su socialdemo ir nesugebėsime pakilti aukš grindiniai nutarimai gimė jami... Jie žūsta...
Naciai bijo anglą ir/
Gimė Chicago. Illinois.
Aš esu tikrai žaidimas...
kratais, ir su krikšč. demo čiau smulkių šeimyninių rie spontaniškai, be ginčų ir
PATARNAVIMAI
Paliko dideliajne nuliūdime
kratais, ir su liaudininkais; tenų, pamiršti senus ginče- svyravimų. Mažiau esminiai Žaidimas mirties....
vyrų Charles, dukterį Barba
DIAMOND POINT SAW amerikiečiu invazijos
rų Ann Ir sūnų Ronald Char
ir žydai, ir lietuviai. Tikras liūs, susitarti (ne pritarti) reikalai buvo aptariami di Niekas su neapykanta ne
KUIBISEVAS, bai. 21.—
les, motinėlę Marijonų, seserį
FILING WORKS
Adella ir 2 brolius Stanley lr
“Union Sacree” kaip kad per • ir vieningai stoti į darbą džiausios tolerancijos dva laimi, nes neapykanta ap
Bruno ir daug kitų giminių,
Taisome visokius plūktus. Taisymas Kadangi R.US1) ir
VokiecilJ
draugų-gių ir pažįstamų.
temdo
šaulio
akis...
Taip
pat
steigiamąjį š. m. balandžio mūsų Lietuvai Tėvynei gel- sioje, prireikus, sprendžiami
frontas yra platus ir gilus
Kūnas pašarvotas J. F. Eukainavlmo
surašo.
ir
didelis
drąsumas
yra
taip

9 d. suvažiavimą prof. Pakš bėti.
deiklo koplyčioje, 4605 S. Her
purvo ežeras, vienas pabė
kompromisiniu būdu. TolePrisiųskite ptūklus paštu “parcel
mitage Ave.
post.”
tas visai teisingai pastebė Ar tai reiškia, kad į ben- racija _ kompromisas, gi neatsargus laimėjimui...
gėlis iš fronto praneša, jog
Laidotuvės įvyks
ketvirta
28 NO. LOOMIS STREET
drą darbą susimetę turi at- štai mano manymu, tikras
dienį.
Bai.
23
d.
1942
m.
iš
jo.
Mano žaidimą laimi tik
naciai bijosi, kad britai ir
TEju, MONroa 1297
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
Viaus riša vienas bendras sižadėti savo nusistatymų, kultūringo kolektyvo darbo užmušėjai, turintieji ledo
atlydėta įšv. Kryžiaus parap.
KAMBARYS IŠRENDUOJAMAS — amerikiečiai nepradėtų inva
bažnyčių kurioje įvyks gedu
geroj apylinkėj. Karšto vandens ši zijos artimoj ateityje. Matikslas, viena bendra min- užmiršti savo pasaulėžiūros, metodas.
lingos pamaldos už velionės
šaltumo savo kraują...
luma. Atsikreipkite sekančiu adresu:
sielų. Po pamaldų bus nuly
8448_______________________________
SO. MAPI.EVVOOD AVE.
dėta į Šv: 'Kazimiero kapines.
j tosi, taip pat, kad tikėta paNuoširdžiai kviečiame visus
parsiduoda gera gro8ern8 vasario ofensyva prieš rusus
gimines, draugus-ges ir pažįs
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
IR
BUCERNE — VVest Pu’lman'e. j
Vilna
..-n
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Biznis gerai išdirbtas ir randasi ge- “ kitUS frontus yra 3-tldeta

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

Aš esu beamžis, beširdis
ir nenaudingas....
Mano krumpliai yra ište
pami krauju, prakaitu ir
žmonijos svajonėmis...
Mane jūs vadinate siau
bu... Jei tas teisybė, tai ir
patsai žmogus yra siaubū
nas.... Ir taip pat juo yra
kiekvienas gyvūnas... * Ka
dangi aš esu dalis kiekvieno gyvūno., Inimant ir patį žmogų...
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(Jateigta 1880 m.).

PETER TROOST

PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST I5TH AVENUE

MONUMENT CO.

+

Nuliūdę Vyras, Duktė. Sū
nus, M-^lnėSė, Sesuo, Broliai
•r Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

roję kampinėje vietoje (skersai gatvės nuo lietuvių šv. Petro Ir Povilo
par. bažnyčos). Savininkas turi parduoti greitai tr už nužemintų kainų,
18 priežasties silpnos sveikatos. Kas
žlngeidauja. atsišaukite sekančiai JOSEPH ZUBE, 12300 So. Em raid
Avenue, (kampas 123nl lr Emerahlį

s.;v
dabar tik gali DUti vasarns nfpn«wn
Dnntr nnnili
Oiensyva.
Dali,
nacilj
V~rilinmpnėu nnloiatn
atnaKanUOmeneS paieiSTA
aiOStnPVlTnų
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! HEN18KI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASKUTINIS
/

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

PASITIKĖJIMO MUMIS
• REKORDAS

PAGERBIMAS

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN£ IR NAKTĮ

Į 41 firma viri 60 m. toa pafloa
šeimynos raakoaal

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
Memorials

Erected

Everywhere.

NARIAI CH1CAGO8 IK CICEROS LIETUVIU
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

JOHN F. EUDEIKIS

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

Laitfntimii Direktorins

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

.AMBULANCE Dieną lr NaktJ

JOHN W. PACHANKIS
Member off the I.lthnanlan Cbamber off Cnmsneroų.

MODERNI Hvldinė PARODA:

4535 W. Washington Bivti.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

.3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

Skyrius: 710 West IRth Street
Visi telefonai: YARds 1419.

J Lnil,EVICIUR
4848 South California Avenue
Tel. LAPayette 3572

1 J 7Z1I.P
1648 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

4HOA-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIF.I.I) AVENUE
TaL LAFayetta 0727

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnbllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. rak.; ftefttad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

P J RIDIKAS
S354 South Halsted Ttreet

Radio Programas — 18:98 rai. antradienio Ir šeštadienio rytala
HtoUee WHIP (1110). su P. lalUmleru.

U

LACHAWIC7. IR RUNAI
2314 West 2Srd Placa
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PlTLlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10621 South Michigan Avenue
Tel. PlTLlman 9661

ANTANAS M. PRILUPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKU8
1410 Sonth !WW.h Avenue
Tel. CICERO 2109

6812 Sonth Westem Avenue
Tel GROvehilI 0142
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
434 South Oakley Avė.
Chieago. Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Cathoiic Prese Association
Subftcriptionfl • One Y«ar — JA00; Six Mfcnths — 33.30; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Slx llonths — 34.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising M "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
( 1

Išeina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc; McPrei
00 ;| Pusei Mėty — 33.50; Trims Mėnesiams — 32.00;
• tams
__________ vesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
Į Vienam
1— 37.00; Pusei Metų — 34.00. Pavienis numeris — 3c.
8kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

■ Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne*
praioma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui palto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
nitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praioma rašyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma
žinils), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
•
Entered as second-Class Matter Ma :h 31, 1916 st Chieago, I1L
Under the Act of March 3, 1879.

Prancūzų tauta ir Lavalis
Vokietijos naciams ne taip jau lengvai sekasi pri
versti Vichy, laisvosios Prancūzijos, vyriausybę prie
dar didesnio bendradarbiavimo ašiai.

Tiesa, jiems pavyko perorganizuoti ministrų kabine
tą ir jin įstumti akląjį Hitlerio berną Lavolį, tačiau
tam bernui neduoda laisvai veikti ir stumti Prancūz ją
į nacių glėbį. Svarbiausiai kuo Hitleris ir jo agentas
Lavalis nori — kariško bendradarbiavimo, išrodo, bent
tuo tarpu negauna. Vichy kariuomenės jėgos pasilieka
maršalo Petaino ir Darlano kontrolėje.
\
Prieš pora dienų Lavalis pasakė prancūzams “dide
lę” kalbą. Jis kalbėjo taip, kaip buvo galima Laukti.
Jisai pakartojo savo seną pasaką apie tai, kad Pran
cūzijai savo ateitį reikia rišti su Hitlerio “nauja tvar
ka” Europoje. Lavalis užsispyręs piršo kuo artimiau
sią bendradarbiavimą su Berlynu. Be to, jis visą savo
tulžį išliejo Anglijos adresu. Jo manymu, anglai esą
didžiausi prancūzų tautos priešai.

Bet, beveik tuo pačiu kartu, kai Lavalis sakė savo
“smarkų spyčių”, tai vienoj, tai kitoj Prancūzijos vie
toj kilo neramumų ir protestų prieš stūmimą tautos į
nacių glėbį. Tai aiškiausiai Iiūdija, kad prancūzų tau
ta jokių būdu nepritaria išdavikiškai Lavalio politi
kai. Su tuo tautos nusistatymu, matyti, vis dar skai
tosi maršalas Petain, nes visos valdžios Lavaliui jis
nepaveda.
Jungtinių Amerikos Valstybių valdžios sferose buvo
laukiama, ką Lavalis pasakys Amerikos-Vichy santy
kių klausimu. Bet jis nė vienu žodžiu apie tuos santy
kius neužsiminė. Kaip žinoma, Vašingtonas yra atšau
kęs savo atstovą iš Vichy. Lavalis, matyt, nors ir ver
čia prancūzus dar labiau susirišti su Hitlerio politika,
bet vis dėlto nenori nutraukti santykių su Amerika.
Jis jaučia, kad tai pavojinga. Reikia žinoti, kad pran
cūzų tauta labai tampriai dvasiniu atžvilgiu yra susi
rišusi su Amerikos žmonėmis. Prancūzai niekuomet
neužmirš, kiek daug gero Amerika padarė jų tautai
1917-1918 metais, Pasaulinio Karo metu ir po karo.
Jei ne Amerika, tai jaiu tada Prancūzija būtų buvusi
vokiečių nugalėta. Petainas, Darlanas ir net Lavalis
aiškiai žino, koks yra prancūzų tautos nusistatymas
ir sentimentas Amerikos link Dėl to jie turi su tuo
skaitytis.

Težiūri, pagaliau, Lavalis į Hitlerį, kaipo į Prancū
zijos išgelbėtoją. Bet prancūzų tauta jaučia ir žino, kad
Hitleris pražūtį jai rengia ir dėl to ji, kaip ir daugelis
Europos tautų, visas savo ateities viltis sudeda į Jung
tinių Valstybių ir jų santarvininkų rankas. Laimės Amerika — laimės ir prancūzų tauta. Jiems a’iku, kad
tik Amerikos pagalba Hitleris bus sutriuškintas ir kad
tik po tokios pergalės Prancūzija vėl bus laisva, nepri
klausoma ir demokratiška respublika.

manas Adolph J. Sabath taip pat energingai užstoja
svetimkalbių spaudą. Štai, John Balandech savo Laik
rašty “Yogoslavia” įdėjo kongr. A. Sabatho tokį pa
reiškimą :

“The Foreign Language Press is of great Service
to this country“, Congressman Sabath said, “these
newspapers are indispensible for disseminating Infor
mation and education to those of our people who
speak various foreign Languages. These people are
all good and patriotic Americans, imbued with tie
mocratic spirit and unbounded love for demoeratie
institutions likę ours. They cherish the ideals of freedom, liberty and justice, and their contribution to
American principais and the demoeratie wtay of life
should be enoouraged rather than hindered.
>
“Now more than ever before we need the Services
of the Foreign Languages Press”.

(■ ■ Draugas”, 1917 m. ba
landžio 22 d.)

Rusai šaukiasi pagalbos...
Rusijos vyriausybė išleido
atsišaukimą į visuomenę per
Mamino-Sibiriakovo
pa
spėjant, kad sostinė Petro- sakose, tavorščiai, pasakoja
g radis yra pavojuje, nes vo ma, kad kitą syk gyveno se
kiečiai planuoja visomis jė nė žąsis Kir-ga-ga. Ji kas
gomis jį pulti. Vyriausybė dien, vaikščiodavo į upę, kur
Tai yra teisingas ir džiuginantis pareiškimas. “Yu- šaukiasi į alijantus prašy savo skalbinius skalbdavo,
goslavia” pastebi, kad svetimomis kalbomis kalbantie dama Rusijai pagalbos. Va kultuve tauškindavo. J pau
ji žmonės yra laimingi, turėdami kongrese veteraną šingtone sužinota, kad prez. pį atbėgdavo ir kiškis Gud
ateivių reikalų gynėją Adolfą J. Sabathą.
Wilsonas nusprendė duoti ruolis su Kir-ga-ga pasipaži
moralę ir materialę pagalbą no, dažanai gerai pasikalbė
naujai Rusijos respublikai, davo.
kad ją išgelbėti nuo vokie
Šmeižikus traukia atsakomybėn
Kartą tupi kiškelis po kū
čių ir taip pat nuo socialis- lynu ir lapus graužia, štai,
•Viktoras Čemovas, buvęs Rusijos Steigiamojo Sei tų.
atbėga lapė.
mo pirmininkas, kurį komunistų melų lapelis “The
— Sveikas, kaimyne, ką
Ho»ur” savo laiku taip biauriai apšmeižė, pagrąsino
Socialistai — pavojus Ru beveiki?
to lapelio redaktorių ‘Albert E. Kahną teismu. Pasta sijos demokratijai.... “Ačiū
— Matai, lapus graužiu.
rasis, pabūgęs bylos teisme, čemovui pasiūlė taikytis rusų socialistų nepriaugimui
— Kas tenai tauškina? —
ir savo begėdiškus melus atšaukė, prisipažindamas, kad prie visuomeninio ir politi klausia lapė, ausis pasta
Černovą šmeižė neturėdamas apie jo “pronaciškumą” nio susipratimo, Rusiją gali čius.
jokių faktų.
ištikti pražūtis. Nuo dabar
— Kas gi kitas tauškins.
tinės
Rusijos
vyriausybės
Gaunamomis žiniomis, ir kiti apšmeižti asmenys trau
Tai senė žąsis skalbinius
priguli,
ar
jinai
užsileis
so

skaib.asi, kmtuve
beldžia,
kia “The Hour”' redaktorių į teismą. Bylą prieš jį jau
cialistams,
ar
jinai
stos
— sitko kiškis.
užvedė ukrainiečių demokratų vadas prof. N. Hryhoryiv.
smarkion
prieš
juos
kovon.
— Ar riebi toji skalbėjo'?
Jisai trauksiąs į teismą ir tuos laikraščius, kurie pa
Jei
vyriausybė
neturės
ga

— Ne taip riebi, kaip ap
kartojo “The Hour” šlykštybes.
nėtinai jėgų atsispirti prieš kūni.
Tasai melagių šlamštas biauriai apšmeižė “Draugą”, socialistus, šitie padarys al(— Aš pas ją šį vakarą į
“Naujienas”, kun. J. Prunskį ir adv. F. Bagočių, SLA skirą taiką su Vokietija ir
pirmininką. Tuos šmeižtus, kaip jau žinome, labai go tuo patim sugriaus vyriau svečius eisiu, — sako lapė,
o jai net seilės drimba, taip
džiai pakartojo lietuvių bolševikų Laikraščiai. Apšmeiž sybę.”
žąsienos nori.
tieji lietuviai ir laikraščiai taip pat turėtų pareika
Nuslinko lapė toliau, o
lauti iš “The Hour” redaktoriaus ir jo agentų satis
4 te
>
Kiek kainuoja kareivis—. kišn.eli8 tuojau nubėgo pas
fakcijos.
Iki 1917 m. sausio mėn. 1 d. senę žąsį ir pranešė naujie
“The Hour”, kaip rašo “N-nos”, New Yorke pasi kariaujančios valstybės ka ną.
rodė tik prieš keletą mėnesių. To šlamšto bendradar ro reikalams išleido $61,769,— Žąsis vis žąsis, bene ji
biai yra įvairių tautinių grupių komunistai. “Tie ben 000,000. Kadangi iki minė galvoja, žino kas jos laukia,
dradarbiai, rašo “N.”, fabrikuoja melus, paremtus ne tojo laiko išviso užmušta ale kiškis — kitoks, jis kar
va ištraukomis (sufalsifikuotomis) iš svetimkalbių laik 6,300,000 kareivių, tai kiek tais pasirodo gudresnis ir
raščių, o ‘The Hour’ redaktorius, Albert E. Kahm, at vienam užmuštam vyrui, už lapę.
spausdina juos ant hektografo ir siuntinėja tą srutų matematiškai
apskaičiuo
Ir lapei sutaisė tokias
lapelį laikraščių redakcijoms, valdžios įstaigoms ir t.t.” jant, atsieina $9,806.28.
priimtuves, kad vos ne vos
•
gavo pasprukti nuo Kud“The Hour” ir jo agentūros — lietuvių ir kitų ko
munistų laikraščiai pasirinko nepavydėtiną, negarbin
Naujas ateiviams įstaty liaus. Įbėgus į savo urvą
gą, tiesiog šlykščią šmeižikų rolę.
mas.... Nuo gegužės mėn. 1 uždūsus negalėjo sugalvoti,
d. pradės veikti naujas a- kas jai tokią štuką galėjo
teiviams įstatymas. Nė vie iškirsti.
Mūsų tarpe tūkstančiai
naa ateivis nehus įleidžia
Gina neangliškus laikraščius
mas šion šalin, kurs nemo yra žąselių, kuriomis puo
tauja visokie balšavikai, ci“Amerika” rašo, kad neangliškų laikraščių bylos ap kės skaitlyti ir rašyti.
cilistai, nezaliežninkai, jonginti įtikinančiai išstojo “New York Times”, šis libe
•
vaikiai ir kitokie parmazoralus Laikraštis pažymi, kad įvairūs sunkumai nepatei
Apgriovė garsią katedrą... nai-lapės. Jie viens paskui
sina griežtų priemonių. “N. Y. Times” pažymi, kad
daugelis neangliškų amerikiečių laikraščių atlieka dide Vokiečiai ir vėl bombarda kitą Lankosi į tų žąselių na
vo Rheimsą ir ten esančią mus ir lapės gudrumu vieni
lį patriotinį darbą, kad jie yra visiškai amerikietiški.
garsiąją katedrą, kuri dar įperša bedievišką gazietą,
“Jungtinių Tautų moralinė stiprybė remiasi nusista
labiau apgriauta.
kiti kokią jonvaikišlcą kny
tymu^ kad nuo šiol jokia civilizuota rasė nebegalės bū
ti pavergta.”
AMERIKIEČIAI SVEIKINA LAISVUOSIUS
Čia taip pat pažymėtina, kad “N. Y. Times” yra pui
---- F'
kus visų tautų nepriklausomybės gynėjas. Balandžio
'' O - ;
•
'•b
11 3. redakcijos straipsnyje apie Crippso nepasiseki
»i
mą Indijoje reikšmingai pasakyta:
0®$
“Tai aiškus ir tvirtas dėsnis, kurs taikomas ir Lie
- <"
•m jsca ar
tuvai, ir kitoms mažesnėms valstybėms, šiandie ken
čiančioms nacių verguvę” — prideda “Arka”.
B

Eraternatistų kongresas

Užstoja muso spaudą

Wlaaiftnk*W. 22.^942

“Garsas” primena, kad gegužės 4-9 dienomis bus taip
Paskutiniais laikais prasidėjo gana didelė akcija vadinama nacionalė fraternalė savaitė. Nacionali s Fraprieš tuos laikraščius, kurie yra leidžiami ne anglų ternalia Kongresas ragina visas fratemales organiza
kalba. Jiems daroma nieku nepagrįstų įtarinėjimų, siū cijas ir visus fraterhalistus išnaudoti tą savaitę fraterloma juos suvaržyti, smarkiai cenzūruoti ir net visai nalizmo dvasios ir jo tikslų išpopuliarizavimui. Tuo rei
kalu bus rengiami masiniai susirinkimai, bankietai, pa
uždarytu
Tokios kalbos, įtarinėjimai ir pasiūlymai tikrai yra radai, kontestai ir kitokios pramogos, skleidžiama pro
pagandinė literatūra. Fraternalistai šios šalies socia
nesveiki reiškiniai, nepatriotiški.
Bet yra žmonių, kurie energingai užstoja už nean- liame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime vaidi
gliškuosius Laikraščius. Mes aiškiai žinome, kad patsai na labai svarbų vaidmenį. Mūsų Lietuvių EL K. Susiprezidentas Rooseveltas griežtai stovi už visos spau vienymas Amerikoj yra tos milžiniškos ir galingos frados, ne tik anglų kalba leidžiamos laisvę. Prezidento ternalistų armijos dalis. Tadgi, Fnaternalės Savaitės
Roosevelto darbų ir visų jo planų didelis rėmėjas, se laiku mes ypatingai turėtume sustiprinti naujų narių
niausias Jungtinių Valstybių kongreso narys kongres- vajaus akciją.

gelę apie tai, kad žmogus < >
niekuomet nemirs. Ilgainiui
tos žąselės palieka visiškai
bedievių, lapių pavergtos ir
išnaudojamos.
Labai,

kiškių

daugiau
kurie

su

tomis

sipožintų

ir

lanko

į

Gudruolių,
sč

pamokytų^

parmasonams

jie

kuomet

pavaišinti,

mums

žąselėmis

jas

tiems

triksų

giau

reikia

Labai

namus.

atsi-

Reikia

katalikiškos

dau

spaudos

platintojų.

Balšavikas Pruseika labai
akuratmiai karekterizuoja
save ir savo tavorščius. Sa
ko: vilką kai nepenėk, jie
vis į mišką žiūri.
Tikrai. Nežiūrint, kaip
balšavikai nesiperfiumuoja
demokratija, o balšavizmas,
kuriuo biaurisi visas kultui
ringas svietas, nuo jų dve
kia, kaip šnapsas iš parūgų^
šio girtuoklio burnos.

Spicpirvirvio Dumkos
Turkai kas rytą atsikėlę
meldžiasi į saulę, o Litvrnovaa kas rytą meldžiasi kad
Amerika jam. atiduotų Pa
baltijo valstybių dešimtį
milijonų dolerių. Tikras is
torinis materialistas, saky
siu!
Sandara

bė,

kad

kolchozai

blogos

paskel

anuosyk

ūkiuose
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("Dnug&s” Acme

tele»noi»

Amerikos konvojaus įgula sveikina Laisvųjų prancūzų jūrininkus, kai laivai susitih
ko Pacifiko vandenyne.
-i
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Trečiadienis, bai. 22, 19-12
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ma, kad juo daugiau mote talkininkes šauniai pavai- i
VIETON MacArthuro
rų ir mergaičių išeis rinkti šins. Duos pusryčius ir pie
LABDARYBE
prie "Tap Day"
aukų, juo daugiau bus su tus. Nuveš jas j paskirtas
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
rinkta. Tą puikią progą rei vietas. Bua duodamos ir do
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas VaVięna iš veikliausių Lab- kia išnaudoti. Reikia dar iš vanos. Pasitikima, kad šie
f* f'*’ 'a* ’ J*'J***-*
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. |Įadarių Sąjungos kuopų yra įjoti ir tą, kad visi tą die met chicagietes lietuvaitės
tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jaspariepė, raktinin
3-čioji kuopa Šv. Antano pa- ną surinkti pinigai bus į- nepasigailės vienos dienelės
ke; Jonas Dimša, finansų raštininkas. *
teikti lietuvių seneliams patalkininkauti cicerietėms
J rap. piceroj. Ji yra įr gausinga nariais ir veikli. -Kai prieglaudos namui baigti šventame labdarybės darbe,
•ganisatorių. Sąjungai uoliai hi užsimoja ką atlikti, tai I statyt). Tikslas aiškus ir
darbuojasi nuo pat jos įsi- tik laikykis. Truks-pliš ei-’ svarbus.
v V- v 19
steigimo. Dargiai išaugino,' cerieČįai labdariai savo paCiceroj nemažai lietuvių. DaiUJįnflį adreSšl
'
išmokslino ir gražiai išauk- darys.
Tač ą,u miestas yra didelis, •
9 W
Skaitėme dienraštyje Įėjo tris dukteris ir tris sū Šiuo metu labdarių 3-sios nors ir ne taip jau (didelis Lietuvių senelių prieglau“Drauge”, kad lėktuvo ka nus.
kuopos svarbiausias įr di kaip Chicaga. Kad visą mies dai statyti vajaus vądovytastrofoj New Yorke skau Sužinota, kad JF. Dargytė džiausias rūpestis yra tai tą viena diena apeiti, reikia bei reikalinga tureli lietudžiai sužeista Juzė Dargytę, skaudžiai buvo sukeista dėl viešoji rinkliava Ciceros daug rinkėjų. Cicero lietu- vių draugijų adresai. Lablėktuvo norsė-patarnautoja, to, kad ji lėktuvo pasaįe- miesto gatvėmis arba “Tag vaičių neužteks. Dėl to lab- darių kuopos yra prašomos
Ji tebeguli Flushįng ligoni riams davė visokią galimą Day”. Miesto vyriausybė darių kuopa nuolankiausiai tuos adresus savo apylinkėnėj. Jos susirūpinusiems tė pagalbą, kad tik" juos išgel šiai rinkliavai davė leidimą prašo Chicagos lietuvąites se surinkti, surašyti ir at
veliams, broliams ir sese bėti nuo pirties. Ji tuo pa ir paskyrė sekmadienį, ge sieiti į talką. Chicagos lab- vežti į nūsimąjį labdarių
("Draugas” Acme teiephoto)
rims reiškiame užuojautą, o rodė didelį pasiaukojimą ir gužės 24 dieną.
darių kuopų prašo šiame centrę susirinkųpą, kuris
Mąj. gęn. Jųįįąn Ę. BarJuzefai linkime kuo grejį savęs išsižadėjimą sąvo ar
reikale
patarpininkauti
:
rįn'
bus
balandžio
29
d.
Šv.
Kry^e?,
Jungtinių Valstybių ar
Ciceriečiai panašią rin£čiausia pasveikti.
timui, nepaprastai didelį at įiayą jau ne pirmą £ąrtą k8jw OT^gistruoti, jų var-'žiaus parapijos ipaiojoj sa- pujos, pasauktas gen. DougJuzefos tėvas, Aleksand sidavimą sayo pareigoms organizuoja. Jįe kąsmėt ją dus 3-čiaį kuopai pranešti lėj. Tai yra svarbų, dėl to į
ras Dargis yra Lietuvių R. Statyti savo gyvybę į pavo turi. Tad patyrimo jiems ir transportaciją parūpinti. Į prašome į tai atkreipti sa- 1
1 vo dėmesį.
K. Labdarių Sąjungos di jų, kad kitus išgelbėti yra petrūksta. Iš praeities pa Ciceriečiai labdariai
JbS LbATfc KVIEČIAMI ATSI
a
• * visas
r***
.»’
LANKYTI j MCSŲ SVUUIALJ
rektorių pirmininkas ir ži didžiausias pasišventimas, tyrimo jie puikiai jau žino,
fePAKOAYIMA SMMAMOn
krikščioniška
M LAIKOS ĮASTKLMJCNTV
nomas biznierius.
•
,
I ar, kaj kaip prie rinkliavos
. ( .■ ». uo •Seniau
»»
•lai- gryniausia
X M *
Lbd. rengies, kiek dirbsį, tai tiek
kydavo real estate, insurance timo meilė.
Didelių
Barabanų,
mažų Baraba
biznį, dabar turi aptieką —
ir laimėsi. Dėl to jie dirba,
nų, "Tunable Tom Toms' pritai
komi prie vUokių Ba.abxi.U li
Drug Store prie W. 67 ir
pluša, rengiasi. Jie kviečia
MAKĘ
tų, greiti pėdintai "Cy-abols” Ir
Parapijos
bankietas
Cicffo
iioios
S. Artesian, Marąuette par
“Cymbol Hoiders” kur tik raikakiekvieną Ciceroj gyyenanr
EVERY
l.ngi, "Hi-Boy after beat »' edals”
Sudiev,
žiepiuže
tu
šaltoji!
ko apylinkėj.
benams ir oi kestroma, Trūboe,
ęįą lietųvąįtę pašvęsti
PAY DAY
gražiai
pavyko
C.armftai, SaAaphonU, Trombo
y^ų
žmonelių
yąrgiptoją.
ry- ■*
r
f •nai "standara” i&dirbysėlų, Smui
gūžės 24 d. kilpiam labdary
A. Dargis yra vienas pir
kus, CeiloB, StrOniniai lasai, GuiBORP
DAY
J
au
mes
išvydom
pavasa

bės darbui. Juk, sųppantaBrįghįon J?ark- — Keturi
mųjų Labdarių Sąjungos ortarai, Banjos, alūnai. Ir "caseo”,
"mou h pieces", "mute reeds", ir
rėlį muzikos
__ ____________________ šimtai žmopių buvo ausįrin.stovikies.
Pilnas pasi
rinkimas smul kom:, sndč.,ų ir
kę į parapijos salę bai. 12 Visi važiuosim į “Drau
“cases". Pataisome ir atnaujina
visokių ISdirbysčių phonogrago” piknikėlį me
’ d. vakare, į metinį parap.
fus ar jųjų d..lis.

Ciceriečiai rengiasi

Susirinkimai
Bridgeport. — Balandžio
24 d. parapijos svetainėje
įvyks Jubiliejaus Rengimo
Komisijos ir parapijos susi
rinkimas, kuris begalo svar
bus. Artinasi jubil&jinis pik
nikas,. kurs įvyks kitą mė
nesį ir taipgi yra kitų svam
bių reikalų aptarti.
yaldyhf
Bevertis ir betikslis gy
venimas tai tik ankstyboji
mirtis.
Goethe
las MacArthuro užimti Aus
tralijoj karo vado pareigų,
kai MacArthuras tapo pa
skirtas vyriausiu vadu piet
vakariniame Pacifike.
C
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LIQUOR

CHlCAGOJt 18 milHKESl

SU PIRMAIS LINKSMAIS, PAVASARIO BALSAIS

ĮSTAIGA

ISveiioJame
po vi ų
Chicago.

N.

HAN'lEK, sav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MUTUAL Į4.0UOĘ Cp.
4707 So. Kalstei $jL

IIRIMMEKh SERV1UI
Balandžio 26 d. įvyksta A •B.G.
14 Maxwell Streel. Ctiirago
Telefonas: BOULEVARD 0014
'
----------— • - si daug svečių ir iš kitų ko- “Draugo” pavasarinis p km
i tanijųkas Vytauto parke. Taipgi
Įvyksta
Bankieto programa buvo bus ir Vytauto parko atida
įvairi, susidedanti iš kalbų, rymas vasarinių piknikų se I AJHA^ DARAP Pasirinkti ir Prisipirkti
zonui.
Lz/AOZAl\ Geresnės Rūšies Anglis
muzikos ir vaidinimo.
ATEINANČIAI ŽIEMAI
Komiteto pirmininkui Pum Padarykime, kad šis dnr
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU
pučiui pakvietus kun. J. “Draugo” piknikas būtų sek ,
GercmSs RflSlcs Anglys Gaunamos Tik Iš '/oi. i nesnių VaLstijll(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
Stankevičių būti vaįca^o ve mingas. JO padaryti lengvai dukcijos
dėlei, gelskellų tranzitas bus žymiai sumažintas namu reikalams)
PRIPILDYKIT SAVO BANDELIUS 16. SEKANČIO PASIRINKIMO:
dėju; hankietas prasidėjo.
galima. Tik visiem? reikia
WEST VIRGINIA Pocaliontta Mine Run, IA
Stalai gėlėmis papuošti, po biskutį prisidėti.
gvrų mainų, "daug dulkių Išimta. Perkant & $8.40
tonus arba dauguui, ul tonų .........................
valgiai buvo pagaminti A1 •
Smulkesni yra daug pige-ni.
*- '
f ‘J
Ciceriečiai
neatsisako.
ViBLACK BAND LUMP anglys, ui
paštąlyjsiės Maldos dr-jos
$10.50
tonų
kai
vienas,
stoja
už
narįų, o patardavo mergai-!^
KOPPERS COKE (KOKSAI), už vieDraugą”.
tės iš Sodąlįęiįoa.
$12.95
nų tonų,
J
Programoj
pirmiausiai Daugelis Ciceros biznierių
buvo sędaliečių choras. Po įr profesionalų įsigijo jau
CRANE COAL COMPANY
'
Sto parapijos didysis choras 7..
Ukietus ir žada dalyvauti. 5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022
•
y
labai
gražiai
padainavo
paPrašom
visus.
IR
A
(S
------ - ■■ ■„ 7 ■ — ■■■ ■■ ! —
jtrįotinlų dainų. ‘Mano gim
tine” (Kačanausko) ir’TBlųe
VVHOLESALE
Danųbe” WaĮtz (Johąnnj J. Pilkis, savininkas Li
S.trąuss) artistiškai išpildė berty Grove, sako jau turįs
FURNITURE
choro solistė Florence Poš- sudaręs visus planus gegu
hąitė, ^ęj-ginų ensamblįs žės 3 d. primena visuome
BROKER
. -a < rt Y a, •
padainavo liaudies dainų, nei, kad tą dieną įvyks la
Dining Room Sets — Parior
bai
šaunus
atidarymas
Li

kurios publikoje iššaukė la
Sets — Bedroom Seto — Ragą
bai karštų aplodismentų. berty Grove. Kas pažįstą J
— Radios — Refrtgerators —
Washers — Mangels — and
Šalia manęs sėdintieji sa Pilkį žino gerai, jog jis ne
juokauja
:
jei
ką
sumano,
tai
Stovės.
kė: “Vai, kad jos visos la
ta *>.
padaro
atsakančiai.
Tėm>
Nationally advertised items.
bai gražios, o dar gražiau
dainuoja”. Po to sekė juo kitę: “Drauge” bus skelbi
mas ir plačiau pranešta akas “Mudu du broliukai
kurį vaidino Kazys Norušis
atidarymą Liber
ty Grove.
ir Juozas Gudas. Publika
J2:3Q p.ępiet
FA£TQRY ĮtEPRESįENTĄTIVE jiems plojo, ir plojo. “My
Jono Mikolainio žmona
Štai, pifiupji Pipaa Chicaųęs yetųyjgmjg ifcejtį h?~” (Oecar atbusi g»- 1531 So. 50th Ave., rimtai 6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
. iv..
-vi
all
lingai, bet švelniai ir jau

bankietą. Toje minioj matė-

Pirmas Sezone Piknikas!
Taip. Įvyksta Piripas
Vytauto Parko

•

L"'

• ■

£'

Sekmad,, Baland.-April 26, $
VYTAUTO PARK
Pradžia

į plačiuosius pavasariškus gamtos ĮKgnĮ£

išlavinu baisu ža

žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite vigus
,

3 >rr-rrTTCj

žiemos rūkus yesiųme. tyrame, lietuviškapųe

Vytauto Daržo orę.
Ta

pučia pra,ąa bus pradėtas didelio į^r Dąy

Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bu? pqleidžįami pirmieji to di
delio

lųimėjimo

tikietai.

Mfj( AIBAUSKA5 and SONS

Tai bus reikžmjnga

diena "Draugo" istorijoje.

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems!
O išalkusiems bus Lietųyiękų Vęlgių.

namie. Mikolainiai yrą šen:
!dau^°J.° au8i Ona Šv. Antano parap. parapi
Feduns. Didelę jumorą sujonai, geri “Draugo” rėmė
kėlė “Truth and oonseąue
_____” veikalas, ,ku- jai
nees program
. . ir
_ nuolatiniai
... . skaityto. /
-jtr
t.
io
J*
1
JMikolainis
dažnai
pa
rj vaidino H. Paulius, BaL
sidarbuodavo "Draugo’’ pa
rauakas, Ę. Gudas, U- Rerengimuose. Dieve duok jc
nec^e, P. Rakašius, A. Mi
žmonelei greit pasveikti.
šueikis.
Oną Fędurįa — maąter of
mą garbė ir padėka priklau
ceremonies.
so vietos varg. Justui Ku
čia buvo klimaksas vaka
dirkai.
Svečias
ro programos.
Kalbas be kun. Briškos
pasakė teisėjas T. Zūris,
Fdr yifUrj...
v,T
’
v
“
i,t
“
“
7
kun. Valuckaa, kun. Stan
kevičius ir draugijų atsto
vai.
Už rimtą, gražų
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RUnegalėjo. Kol kas gydosi

progra-
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APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
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RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Prografna>
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAII -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p
KITOMIS Dienomis 9:30 v. Vak
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. »

WHFC-I45O kil
Wesfce Avenne
6755 So. Western
Oftrtvatilll tMZ

^refladlcnfi VA. 22. 104?

niai grįžo namo, kad pali
kus Dėdės Šamo kariu, pa
sakoja, kad Alaskoj oras
sveikas. J. Bubnis mano iš
būti keletą mėnesių.

RESPUBLIKONAI SVARSTO K ARO IR POKARINIUS KLAUSIMUS

MIRĖ VOKIEČIO SUMUŠTAS KLEBONAS
Klebonas draudė mergaitėms šokti
su vokiečiais. Dabar naciai kunigus šaudo.

_ X Antano Rudako namų
adresu 4044 So. Rockvvell
St., priekyje iškelta U. S.
vėliavą pastebėjo The ChiX Petras Tumasonis, dnr. cag0 Herald-American reDraugo” redakcijos narys- porteris ir pirmadienio lai
veteranas, rimtai susirgo. doj aprašė. Tas dienraštis
Gydamas savo name, 7031 . pradėjo vajų, kad Chicagoj
So. Talman Avė.
per visą karo metą kiekvie. nas namas puoštus žvaigžX Aušros Vartų parapijoj
dėta vėliava. Visi kviečiami
40 valandų atlaidai buvo la
sekti A. Rudako pavyzdžiu.
bai įspūdingi: dalyvavo daiug
kunigų, žmonės gausiai lanX Brighton Parke pastakėsi į atlaidus; matėsi net ruoju Laiku susituokė dvi
ir iš kitų kolonijų svečių. poros. Bal., 11 d. Nekalto
Klebonas kun. J. Dambraus-, Prasidėjimo bažnyčioj šliū(“Dmuga*" Acme telephoto)
Respublikonų partijos pirm. Joseph V. Martin Jr. paskyrė mažosios komisijos na- kąs bažnyčioje palaikė gra-1 bas buvo A. Ašmontaitės siu
rius svarstyti karo ir pokarinės padėties klausimus, kurie turės suplanuoti respubli- žią tvarką, o altoriai seselių1 S. Baniuliu, o bal. 18 d. Ki*
kanų partijos nusistatymus karo ir pokari niui laikui. Iš kairės į dešinę: Mrs. Horace Kazimieriečių rūpesčiu, tik- sieliūtės su Kipšu. Jaunuo
Sayre, Oklahoma; David S. Ingalls, Ohio; Wallace Tovvnsend, Arkansas; Walter S. rai meniškai buvo papuošti. liai priklauso prie parapi
jos choro.
Hallanan, West Virginia; Werner W. Schr oeder, III.; Robert P. Surroughs, Nevv HampX J. Brazaičio, Aušros
shire ir Mrs. Aubbery Knovvles, Montana. Respublikonų suvažiavimas įvyko Chicagoj. Vartų parapijos varg., bute
X L. Vyčių Chicago aps
vakar vakare po 40 vai. at krities choro pavasariško
iškilmingo užbaigimo, vakaro gegužės 9 d., švento
NORTH SIDE GAISRAS SUTRUKDĖ
Lenkų pašalpos fondas laidų
vargonininkai turėjo posėdį, Antano parapijos salėj, Ci
KELIONĖ ELEVAITORIAIS
po kurio šeimininkas iškėlė cero, programa bus įdomi,
gavo $100,000
nes dainos naujo vedėjo L.
vaišus.
Vakar kilęs gaisras North kus, kad didieji namai — Jungt. Amerikos valsty
Šimučio, Jr., parinktos nau
X Jurgis Kuodis, Mar
Side, 213 W. Hubbard st., Merchandise Mart buvo ap- bių Vyskupų pašalpos komi
jos. Po programos bus šo
tūkstančiams žmonių sutru- siausti tirštais dūmais, o sija paskyrė dar $100,000 quette Park gyventojų Kuo- kiai.
kdė kelionę elevaitoriais.
gaisras buvo nuo tojo didžio lenkų pašalpos fondui su- <^ių sūnus, U. S. kariuome
X “Liurdas” tai yra gra
Dėl kilusio gaisro North jo namo už bloko.
šelpti lenkus tremtinius ‘Ru- nėj pakeltas į korporalo
gijoje.
| laipsnį. Dabar randasi Ha- ži grota su Šv. P. Marijos
Side elevaitoriais kelionė
buvo sutrukdyta vakar rytą i Gaisrininkai ugnį gesino
Lenkų pašalpos fondas waii salose. Motina ir sese- ir šv. Bernadetos stovyloRAUD. KRYŽIUI REIKIA NOKSIU PAGELBININKIŲ nuo 450 iki 6:34.
i nuo elevaitorių paaukštini- dabar jau yra gavęs iš vys- rys džiaugiasi sūnaus ir bro- mis jau pastatyta Šv. Jur
gio parap. šventoriuje. Tai
Gaisras buvo toks smar- (mo.
kupų šelpimo komisijos bo pažanga.
Raudonojo Kryžiaus Corps mą.
auka Masiulienės savo mi
Chioagoje nori gauti nor- j Kas įsirašys į norsių pa
X S. Baranauskaitė, 12249
rusio vyro ir sūnaus atmi
sems savanorių pagelbinin- gelbininkes savanorėmis, tai ŠIANDIEN CHICAGĄ VALDYS DVI
Emerald Avė., Rūšių gimi
nimui. šventinama bus per
kių.
turės išeiti tam tikrą kursą.
naitė ir auklėtinė — būsi šv. Jurgio atlaidus bal. 26
Chicagiečiai
kyla
į
Pradžioje 40 valandų kur- VALANDAS VAIKAI
ma nauja Ateitininkų drau
d. po sumos.
Mrs. Spiegei
pareiškė, sas apims teoetinius dalykus
govės narė. Lietuvoj Sofija
Pirmadienį prasidėjo jau- sionieriaus, ugnegesių mar- aukštesnes vietas
X ALRK Federacijos 4
kad jei kas nori būti savao- klasėje, dienoje dvi valandas nimo savaitė. Jaunuoliai ir galo ir kitus Chicagos vylankė Salantų žemės ūkio
Nemažas
skaičius
chicaskyr., Detroit, Mich., per
rėmis norsių pagelbininkė- penkias dienas savaitėje, mergaitės pratinami ir U- resniųjų ofisus. Chicaga jau giečių kariuomenėje gavo pa mokyklą. .
veikėją Oną Kratavičienę,
mis, tai gali užsiregistruoti per keturias savaites; po to vinami gyventi karo sąlygoX Ray Vištartas, gabus prisiuntė didelį užsakymą
nųjų rankose bus tik dvi aukštinimus. Yra žinių, kad
616 So. Mich.gan avė. Į reikės atlikti 45 valandas
John J. Zemba, 21, 4943 So. akordionistas, bal. 26 dieną Lietuvių Kultūrinio Institu
valandas.
norsių page.b.mnkes priima ligoninėje praktiką.
šiandien jaunuoliai — mer
Laflin str., gavo
laivyno I grieš Ateitininkų draugovės to leidinių: “The Lithuanįmos šio krašto pil.e.ė3, tarp Norsių savanorės pagelbi- gaįtėa įr vaikinai dviem va^ias ceremonijas ruošia
mechaniko pažymėjimą. J. pildomai programai šv. An an Situation” ir “The Balto18 ir 50 metų amžiaus mer- ninkės turi duoti pasižadėji iancĮom perims mojoro, mies Junior Association of ComZemba baigė Aviation Ma- tano parapijos salėj, Mot. seandian Confederation’
gaites ir moterys ir jos turi mą, kad sutinka dirbti per to ^<^0, policijos komi- merce organizacija.
Są gos 48-tos kuopos vakar
būti baigusio high School ir savaitę dvi dienas po šešias__________________________________________________ chinist Mate School Jacksonville, Fla. pasižymėda re. Po programos jo orkes
turėti sveikatos pažymėji- valandas.
GIVE LIVER BILE
Trečioji vyru registracija. Cukraus registracija mas ryškiais gabumais, jis tras grieš šokiams.
mokykloje savo gabumais
X Juozas Bubnis, senas FLOW A BOOSTa).
Visi
vyrai
nuo
45
iki
vauja
komersantai,
kaip
faChicagoje bus statomas 200 ChicagiečiŲ
ir mokslo pažangume iš visų Bridgeport veikėjas, vakar Do Thb Every Morning for 30 Daye
...
. z
164 metų amžiaus turi regis- brikantai, krautuvininkai ir mokinių užėmė trečią vietą.
Snop out of it} Get a bottle okKrutchen Salti
♦onight. Start right in tomorrow morning and
išvyko
į
Alaską
sveikatos
VykSld
Į
SldVŲ
KGnQr6SQ
truotis
Selective
Service
š.
kiti,
o
gegužės
4,
5,
6
ir
7
take
'/> teaspoonful in a giau of water (hot or
naujas karo fabrikas
cold) nolf an hour before breakfast and keep
reikalais.
Jo
sūnus
Vikto

this up for 30 dayt. Do this and vou too may
.. .
.. » _ ,. .
. 1 m. balandžio 27 dieną. Re- dd. cukraus registracijoje
Kas prieš porą menesių
know what it is to get u p feeling frt and ready
for a real day’s work. Try Kruschen for the next
ras,
kurs
buvo
nuvykęs
ANaujas
karo
fabrikas
30 days on our guarantee of satisfaction or
buvo tik sapnas, šiandien . h- •
•«- • v ♦ gistruotis turi visi Jungti- dalyvauja visi eiliniai gyven
money refunded. Ali druggists.
laskon uždarbiauti, ir nesesekmadieni
Detroit
įvyksta
Valstybių
piliečiai
ir
tojai.
Registracijoje
turi
davirsta realybe.
16,000 blokų kapitonų pri
slavų kongresas, kuriame da
\. . .. .
.. .. ,
.. . .
•
1 •«, svetimšaliai,
gyvenantieji lyvauti visi — vyrai mote- siekė. Sekmad.enį 16,000
Apsiginklavimo ir apsigy 1
.
,
, .
„
lyvaus apie 2,000 slaviškų _
.
.t
,, , * v•
-, *
gaisrų vvardenų (blokų ka
mmo planai jau visu. ryškudelegatu Iš Chimeros: JungL Amenkos Valstybe- rys ir vaikai,
r\ A p A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
mu įgyvenhinami Chicagoje, “ t
g
1 ♦
g- se, kuriems sukako 45 me------------------pitonų) priėmė Coliseum
Namų Materijoią Dar žemomis Kainomis.
southvvest side, bus stato. .
tai 1942 m. vasario 16 d. ar
, . ,
priesaiką.
200 atstovų.
f
. , . ,
Laivyno sekretorius Chimas Chrysler karo reikme-,
j ba pnmiau ir kurie dar ne. '
Atvyk i mūsų jardą ir apžiūrėk sta
nims fabrikas, kuris kaštuos
Kongresas svarstys kiau- pasiekė 65 metų amžiaus
lcag°n
rumpam Karo departamentas Evanlu) Ir aukštą rūšĮ LENTŲ—MILL$120,000,000. Fabrikas už- sim4 kaip slaviškoj tautos 11942 m. balandžio 27 d. ar- ** U1 uvo a Vy ?S
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MAsville, Ind., apylinkėje sta
TERIJOLĄ. Dėl garažy, porčių, vt&ims 360 akerių žemės plotą galėtų geriausiai prisidėti J ba prieš tą dieną.
. ^menk°8 Valstybių se re- tys karo fabriką, kuris kaškų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU

mu

Bene 1917 m., vasarą, amt- dą, j sprandą! Taip per visą
forštejeris ir Bundžius ren- parką mušdamas kleboną ir
gė Veliuonos dvaro parke išvarė.
gegužinę. Merginoms buvo — Reikėjo daugiau mušti!
įsakyta nupinti iš lapų vai — šaukiai vokiečiai amtforš
nikus. Senas, 67 metų am tejeriui. Tada šis, nusitvė
žiaus, klebonas, eidamas ta ręs pagalį, atbėgo į kleboni
ku, pamatė merginas pinant ją, šaukdamas, užmušiąs
vainikus. Sužinojęs, kam jie kleboną. Bet klebonas, papinami, prasitarė.
(matęs atbėgantį vokietį, pa— Į tą beržą, prie kurio sislėpė rugiuose. Įtūžęs vobus vokiečių gegužinė, per kietis, neradęs klebono, išsi
kūnas jau yra trenkęs. Gal nešdino.
ir vėl trenks, kai ten bus
Klebonas skundės apskri
vokiečiai.
ties viršininkui.
— Klebonas sakė, kad jei
mes su vokiečiais šoksime, Šis atsiuntė tardytoją. Bet
tai perkūnas į mus trenks, vokiečiai parašė, kad klebo— perdavė merginos vo nas sus.laikė su amforštejeriu, Flaku, ir liepė kunigui
kiečiams klebono žodžius.
Ryto dieną, sugriežus dū- pasirašyti. Klebonas pasiradoms, ir klebonas nuėjęs at
*r ^uo
baigės. Tasisėdo parke ant suolelio. |čiau Abortas dėl to mušimo
— Žiūrėk, antai, kunigas
•
neleidžia mergaitėms su voTaip vokiečiai elgės su
kiečiais šokti, — sako Bun- kunigais
didžojo
karo
džius girtam amtforšteje- metu,
o dabar naciai
riui, Flakui.
I šaudo kunigus, juk nesenai
— Raus! — sušuko vokie- gavom žinią, kad vienas
tis, pribėgęs prie klebono. Lietuvos arkivyskupas sun
Klebonas atsistojo. Amtfor- kiai sužeistas, o vienas kuštejeris tuojau jam į spran- nigas nušautas.

$750,000.

PIRM

ir

šiame

dirbs

per

naujame
ištisas

fabrike

P™

valan-

kad

24

dos 27,000 darbininkų
vyrų ir moterų.

nacių
jų

autruSk.n.mo,

pavergti

broliai

Balandžio

iš-

vystų Laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

28

..
' cukraus

ir
.

registracijoje

29
.

d.

būrėjo

Navai

Training

Ryšiumi su submarinų
atakomis prieš Amerikos
prekybinius laivus, apskai
čiuojama, kad laivų draudimo kompanijos iki šiol jau
tun $17,000,000 nuostolių.

Rūkymas sukėlęs
2,361 gaisrus

{strifkarių pagerinimus
bus įdėta $10,000,00
The Chicago Surface Lines
vakar paruošė rangovams
pasiūlymus dėl 200 naujų
stritkarių, 100 elektrinių bu
sų ir 100 gazo busų pastaty
mo.

Pakėlus už
važiavimą
stritkariais iki 8 centų, kom
Pranešama, kad Chicago- panijos rengiasi pagerinti
je pereitais metais dėl neat- susisiekimą stritkariais.
.argau. rūkymo kilę 2,361
gakoma ka<j . 9tri0(arių
gaiarai. Yra rimtai nuaiata-

inimu„ bu„ jdRa

ie

tyu. kad užkirtus kelią ky- $100w)
lantiems gaisrams dėl žmo- _______________________
nių

neatsargumo.

PLATINKITE

“DRAUGĄ”

S5'000'000

punktą.

GEN. MARSHAL REPORTUOJA PREZIDENTUI

Didėja nuostoliai

tuos

A

,

daly-

Lake.

Great

Didėja patriotizmas. Pos
tage Parke demonstracijose
dalyvavo 100,000 amerikie' čių, kurie griežtai pasiryžę
suduoti priešui mirtiną smū
gi-

PIRKIMO

MOŠŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
APROKAVIMA8 IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI
3039

South

Halsted

St.

Tel.

VICtory

1272

■Ni

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Tanpyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti aavo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2^° ir aukžčiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Markiewich, Pres. and Mgr.

("DrRurair Acme telephoto)

Grįžę iš Londono karo konferencijos, gen. George C.
Marshall (kairėje) ir Harry Hopkins (dešinėje) buvo pri
imti prez. Roosevelto. John G. Winant (viduryje), Angli
jos ambasadorius Washingtone.

4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141____________________________
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP.. Washlngton.

D.

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

