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PRIEŠINGYBIŲ
SŪKURYJE

P. Lavai reiškia naciams 
pagarbą, kaip prancūzų tau
tos nugalėtojams. Naciai 
šaudo prancūzų įkaitus. Dar 
lan, prancūzų karo jėgų va
das sakosi, kad tautą vesiąs 
garbingu keliu. O visa pran
cūzų tauta reiškia nepasi
tenkinimą tais žmonėmis, 
kurie nori aklai surišti savo 
likimą su vokiečiais naciais.

Prancūzas myli laisvę, dėl 
kurios yra tiek daug kraujo 
praliejęs, todėl jis nieku 
būdu negali būti kieno nors 
vergu.

IRONIJA

Prancūzai yra kur kas 
aukščiau pakilę į dvasinę 
kultūrą, negu vokiečiai, bet 
dabar prancūzas yra pri
verstas nešti sunkų nacių 
okupacijos jungą. Jautrios 
dvasios žmonėmis tai tiesiog 
nepakeliama našta, bet dva
sios milžinai tiki, kad aukš
čiau ar vėliau vėl paims 
viršų taurus žmoniškumas, 
kur darniausiai yra suderin
ta autoritetas ir laisvė. Ne
laimės valandos yra geriau
sia mokykla, kur išmoksta
ma dar labiau branginti tik
rąjį žmoniškumą.

SĄŽINĖS VARŽYMAS
Rytprūsiuose nemažas 

skaičius vokiečių kunigų yra 
atleista iš parapijų vien tik 
už tai, kad jie klausė išpa
žinties lenkų kalba lenkų 
darbininkų ar belaisvių.

VIS LICDNESNĖS ŽINIOS

Vis liūdnesnės ateina iš 
nacių okupuotų kraštų ži
nios, kurios skelbia, kad, 
diena iš dienos vis smarkiau j 
ir žiauriau naciai elgiasi su I 
tų kraštų katalikais, kurie 
drąsiausiai ir energiškiau- 
siai priešinasi nacių okupa
cijai ir jų ideologijai, kuria 
nori žmones paversti ko-, 
kiais tai nacių pastumdė- Į 
liais.

PAVERGTIEJI KELIA
RŪPESČIUS

Naciai rengiasi pavasario 
ofensyvai. Norėtų visas jė
gas sumobilizuoti pavasa
rio ofensyvai, bet nacių oku- • 
puotuose kraštuose kyla vis 
didesnis ir aštresnis bruzdė
jimas prieš okupantus. Na
ciai priversti tuose kraštuo
se daugiau savo kariuome
nės laikyti, todėl okupuoti 
kraštai neleidžia pilnai iš
vystyti naciams pavasario 
ofensyvos.
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Naciai šaudo prancūzus
Lenkų armija pasiųsta 
Egyptan

KAIRO, Egiptas, bal. 22. 
—Sov. Rusijoj suorganizuo
ta 25,000 vyrų lenkų armija 
atvyko į artimiausius Rytus 
padidinti šiose apylinkėse 
sąjungininkų pajėgas.

Lenkų kareiviams unifor
mų Britanija parūpino. Jos 
vadas gen. Vladislovas An
dere pareiškia, kad jis džiau 
gias išvykęs iš Rusijos, nes 
jo kareiviai, rasi, gaus pro
gos atsiskaityti su Hitleriu.

Armijai draugauja auxi- 
liarinis lenkių moterų kor
pusas. Moterys vairuoja 
sunkvežimius ir amt ulansus 
Sr dirba kitokius pašalinius 
darbus, kai vyrai nuolat už
imti mankštomis.

Karo fronte bedievių nėra
Ką pasakoja pulk. Warren Clear, 

frontogrįžęs iš Bataano
WASHINGTON, D. C. — 

Sugrįžęs iš Bataano pusiau- 
salio pulk. Warren Clear 
pasakojo savo įspūdžius iš 
mūšių su japonais. “Aš at
simenu, kalbėjo pulk. Clear, 
vieną kartą įkritau į lapės 
duobę (foxhole) vieno dide
lio mūšio metu. Ten buvo ir 
vienas seržantas, kuris pa
sitraukė į šalį, kad ir man 
liktų vietos ir tada visas

Drafto vyrams nužymėtas naujas
I

fizinis standartas
Naujomis taisyklėmis remdamiesi 
boardai darys vyrų atranką
WASHINGTON, bal. 22. 

—Karo departamentas pas
kelbė naujas taisykles, ku
riomis suprastinamas fizinis 
standardas drafto boardų 
pašauktiems karo tarnybon 
vyrams. Naujomis taisyklė
mis leidžiama perklasifikuo- 
ti tuos vyrus, kurie dėl men
kų fizinių negerumų, galimų 
atitaisyti, anksčiau boiardų

Rusai laimi Suomijoje
KUIBYŠEVAS, bal. 22 — 

Iš karo lauko gauta žinia, 
jog Raudonoji Armija an
troje vietoje pralaužė Suo
mių frontą Karella miesto 
link, į šiaurę nuo Leningra
do.

VALETTA, Malta, bal. 22. 
—Ašies lėktuvai ir toliau 
atakuoja Maltos salą. Pas
kutinėmis dviem dienomis 

į britai nudėjo net 16 ašies 
• lėktuvų. Be to, apie 28 kiti 
lėktuvai sugadinta.

ATŽYMĖTAS IR PAAUKŠTINTAS

"Dranga*" Acme telephoto*
Prezidentas Rooseveltas paaukštino Įeit Edward H. O’Hare, kuris dabar turi Lieu- 

tenant Commander rangą. Lieutenanto žmo na užkabina savo vyrui kongreso garbės 
medalių (Congressional Medai of Honor). Ceremonijose dalyvauja (iš kairės) ats. J. 
J. Cochran, laivyno sekr. Knox ir laivyno vadas adm. King.

Prezidentas nusprendė paimti 
svetimšalių priešų turimus patentus

Po karo patentai nebus grąžinami, 
nežiūrint techniškų kliūčių

bombardavimo pragaras at
sivėrė ir aš pasijutau gar
siai besimeldžiąs. Meldėsi 
garsiai ir seržantas. Kai 

i puolimas baigėsi, aš atsisu
kau į jį ir paklausiau:

—Seržante, aš pastebė
jau, kad Tamsta meldiais?

—Tamsta, atsakė seržan
tas, lapės duobėse mūšių 
metu ateistų—bedievių nė- 

' ra.

WASHINGTON, bal. 22.k
— Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė planą paimti bi ko
kius naudingus svetimša
lių priešų turimus, arba jų 
kontroliuojamus patentus ir 
tai pavartoti Amerikos ka
ro pastangoms, nepaisant 
technikalinių, arba tegali
mų kliūčių. Prezidentas pa
reiškia, kad karo metu tas 
galima atlikti.

Prezidentas apie tai pra
nešė spaudos konferencijo
je. Ir pažymėjo, kad jis jau 
įpareigojo svetimšalių nuo
savybių globėją Leo Crow- 
ley susekti ir rasti tūkstan

nebuvo priimti karo tarny-1 
bon. Tokie vyrai tačiau ne
bus pašaukti indukcijai iki 
jie bus kaip reikiant pasvei
kę. Jei kuriems fizinio tin
kamumo paprasta procedū
ra nebus galima nustatyti, 
tokius leidžiama paduoti li
goninėms, kuriose trijų die
nų bėgiu turi būti nustaty
tas jų tinkamumas, arba 
priešingai.

Amerikos ir Australijos 

lakūnai bombardavo 

japonu bazes
MacArthur Headąuarters, 

Australija, bal. 22.—Ameri
kos ir Australijos lakūnai 
bombardavo Japonijos inva
zijos bazes Rabaule ir užde- 

, gė jas. Sakoma, kad mažiau
sia 4 Japonijos “Zero” or
laiviai, kurie bombardavo 
Port Moresby, New Guinea, 
buvo sunaikinti.

Britų laivynas prie Toulon
VICHY, bal. 22.—Du bri-i 

tų karo laivų ir 6 destroje- 
riai praėjo pro Gibraltaro' 
Uolos nuo Atlantikos į Vi
duržemio jūras.

Vienas laivas yra naujasis 
35,000 tonų. Matosi, kad 
Anglija koncentruoja laivy
no dalis Viduržemio jūroje 
tarp Toulon, Prancūzijos ir 
Prancūzų bazės Afrikoje,

Hitlerio ofensyvos 
viltys blanksta

KUBISEVAS, S. Rusija, 
bal. 22.—Sovietų pareigūnai 
tvirtina, kad Hitlerio turė
tos visos viltys pavasario 
ofensyvši Rusijoje blanksta. 
Sako, tai patirta iš paimtų 
nelaisvėn nacių karininkų. 
Jie pasakoja, kad Hitleris 
bijo sukelti plataus apėmio 
ofensyvą ,nes prieš jį gali 
tuojau iš vakarų šono susi-

čius visoj šaly svetimšalių 
priešų turimus, arba kontro
liuojamus patentus ir iš jų 
tinkamus panaudoti karo 
gamybai.

Be kitko pranešė, kad 
tuo keliu paimti patentai po 
karo nebus grąžinti jų savi
ninkams. Per pirmąjį pasau
linį karą patentai taip pat 
buvo paimti vyriausybės 
nuožiūron. Tačiau po karo 
buvo grąžinti savininkams. 
Anot prezidento, šį kartą 
neturės taip įvykti.

Corwley pranešė, kad jau 
daugybė įvairių patentų pa
imta, kiti studijuojami.

prie Bizerto miesto.
Praeitą savaitę buvo žino

ma, kad prancūzai savo lai
vyną laiko prie Toulon “pa
taisymui”. Sakoma, kad 
prancūzų didieji laivai Dun
kerąue ir Strasbough, kurie 
buvo sunkiai anglų bombar
duoti prieš kiek laiko ten 
buvo taisomi.

Dingo naikintuvas
MELBUORNE, Australija, 

bal. 22.—Premjeras John 
Curtin pranešė, kad Benga- 
lio įlankoje per kovą su 
priešu nuskendo australų 
naikintuvas Vampire, 1,090 
tonų. Iš 134 vyrų įgulos 
daugumas išvaduota.

mesti britai su amerikie
čiais.

Sovietų vyriausybė tikisi, 
kad Hitlerio planai šį kartą 
nebus įvykdyti.

Naciai 15 sušaudė Paryžiuje. Schaum
burg, vokiečių karo vadas Paryžiuje, 
sako, kad prancūzai "padėję" sugau
ti nusikaltėlius, 500 nuteista sunkiems 
darbams

VICHY, bal. 22. —Lieut. 
Gen. Ernest Schaumburg, 
vokiečių karo vadas Pary
žiaus apylinkėje, praneša, 
jog 15 prancūzų buvo sušau
dyta Paryžiuje, kad atkerši
jus prancūzams, kurie už
mušė nacių kareivius. Sako
ma taipogi, kad 20 Pary
žiaus žmonių buvo išteisin
ti, nes, girdi, jie prisidėję 
prie sugavimo nusikaltusių 
prieš nacius kareivius.

Schaumburg sako, kad 
“Prancūzijos žmonės gelbė
jo policijai sugaut tuos, ku
rie nusikalto prieš Vokieti
jos kariuomenę.”

Prieš kiek Laiko buvo įsa
kyta uždaryti visi teatrai

Tankų kuopa Bataan pusiausaly, 
regis, pakliuvo japonų nelaisvėn

WASHINGTON, bal. 22. 
—Karo departamentas pra
nešė, kad Bataan pusiasaly 
japonų nelaisvėn tarp kitų 
kariuomenės dalinių, regis, 
pakliuvo ir 192-ojo tankų 
batalijono kuopa (kompani
ja) B. Sis batalijonas yra 
Illinois nacionalinės gvardi
jos dalinys. Kuopa B. suda
ryta iš Maywood, III., ir ki
tų Chicagos apylinkių ben
druomenių vyrų.

Prieš vokiečių užplūdimą

Britai puola prancūzų 
krantus

LONDONAS, bal. 22. — 
Britų Kamandieriai puola 
prancūzų krantus, kurie 
šiuo laiku yra nacių ranko
se. Kamandieriai atakavo 
per dvi valandas arti Bou- 
logne miesto, naikindami 
sandėlius ir rinko militari- 
nių žinių.

10 galonu gazolino 
mėnesiui

Iš Washingtono praneša
ma, kad valdžios pareigū
nai svarsto gazolino racioną 
lizavimo klausimą. Yra ma
noma, kad kiekvienas auto
mobilio savininkas galės 
gauti per mėnesį tik 10 ga
lonų gazolino.

Kaip šis klausimas bus 
išspręstas, tai paaiškės vė
liau.

Jei kiekvienas automobi
lio savininkas gaus tik 10

VoL XXVI

iki penktadienio ryto, ka
dangi vienam naciui karei
viui buvo suvaryta kulka į 
nugarą.

Schaumberg’o pranešimas 
toliau nurodo, jog 500 “ko
munistų ir žydų” yra nutei
sti sunkiems darbams už 
“solidarumo parodymą” įvai 
riuose kareivių nužudymuo
se.

Sakoma, kad F. Blancho, 
St. Nazaire majoras, šiomis 
dienomis, buvo paliuosuotas 
iš kalėjimo.

Generolas Prioux, kuris 
buvo suimtas, kai jis gynė 
Dunkerąue, britų pasitrau
kime, šiuo laiku yra laisvas.

iš pusiasalio suspėjo nusi
kelti į Corregidor tvirtovę 
New Mexico valstybės naci
onalinės gvardijos 200-ojo 
pakrančių artilerijos pulko 
3 karininkai ir 104 karei
viai. Kiti pakliuvo japo
nams.

Be minėtų valstybių vyrų 
Bataan pusiasaly su japo
nais kovojo dar ir kitų ke
leto valstybių nacionalinių 
gvardijų daliniai.

Prezidentas siūlys 
kongresui apriboti 
algas, pelnu

WASHINGTON, bal. 22. 
— Kongresui pranešta, kad 
prezidentas Rooseveltas atei 
nančią savaitę prisius spe
cialų pranešimą. šį kartą 
pasiūlys kongresui nustaty
ti aukščiausias kainas įvai
riems daiktams, parduoda
miems urmu ir krautuvėse 
ir nustatyti kai kurių pre
kių paskirstymą, kad. tuo 
keliu suturėti kainų kilimą 
ir išvengti kraštui gresiamo 
infliacijos pavojaus.

Be to, prezidentas kon
gresui pasiūlys nustatyti ri
bas algoms, atlyginimams 
už darbą ir įvairių kompa
nijų pelnui.

galonų gazolino į mėnesį — 
toli nebegalima bus važiuo
ti.

t
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PITTSBURGH IR APYLINKĖSE Ieškomi asmenys
Pranešimai iš Sv.

I
Kazimiero parapijos,
Pittsburgh, Pa.
Svarbi pastaba

Kai kas uždeda mažasias

i 4. Kariautas Juozas (Jo- žinių apie ieškomuosius, pra- 
seph Kurtoft), taipgi žino- šomi tuojaus atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas(Sąrašas Nr. 123) Imas kaipo Juozas Rimkevi- 
Lietuvos Konsulatas Čika- i čius. Vedęs, gyveno Illinoiskad tas atsitiko ne ant al

toriaus, nes nulų k.lęs gaiš paieško sekančius as valstybėj, “ Bol vila ”( ?) mie
ils ir sudegus gal visa baz- |_ ,
nyčia. Todėl prašome uždeg
tų lempukių nejudinti. Pa- 
c.aryk savo Inte*;?; tą prie ko 
nori, o lempukę uždegęs pa
lik ten kur ji stovi.

MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių Universiteto Klubo "slaptybė" ir 
slaptybės, pasireiškusios rengiant vakarų 
ir pačiam vakare.

Lietuvių Universiteto Klū- retose aplinkybėse tam ruo-
bui šie metai yra dešimt- šiantis. lempukes ir jas išėmę iš iik-ĮKal kam maža pastabėlė
mečio metai. Prieš pora mė Atsižvelgiant j lietuvišku- torių pastato ant grotų, ar- Velykų dovaii'io aukcjo

menis arba žinių apie juos:
1. Černauskienė Pranciška 

(Franciska Czarnovvski), sa
vo Laiku gyvenusi 2725 W. 
39th PI. ir 4431 Clifton St., 
Chicagoje. Turi brolį Joną 
ir seserį Oną.

2. Čižauakas Juozas, kilęs

ste.

5. Podribonis Bronius, A- 
merikon atvyko apie 1910.

Į Gyveno ant Garden Avenue, 
Hamilton, Ohio.

6. Rimkevičius Juozas, 
taipgi žinomas kaipo Juo

nes.ų ta proga buvo specia-,„o reikalus ir Mų dienų ak- ba ant altorių. Kartais pa-! 147 žmonės. įdomu būtų H-įiS Simonių ie 40' met • za8 Kurtautas. Amerikon 
tas bankietas ir šio men. 19 tualiias veikaliukas buvo,dulko stikliukas trūksta ir noti, kas atsitik,, su kitais? ■ cikafo<A .atvažiavęs nriešnirmana

Jei, išdegina skylę padėtoje vie-! Nejaugi mūsų parapijoje tė-,kaipo elevator op€rator
įau- toje. Galima tokia išdegusią ra tik 147 žmonės? Kurie šoferis

dieną Lietuvių Auditorijoje nevykusiai parinktas, 
įvyko gal gražiausias lietu buvo pasiryžta tiek pašiau
viškaa vaidinimas Chicago
je.
“Slaptybė”, jos režisorė 
ir aktoriai

kojimo parodyti tam dar- • vietą pamatyti ties Panelės 
be, tai reikėjo rasti, kad ir gvč. altoriumi art grotų. A-
komišką veikaliuką su ver
tingesnėmis ir aktualesnė-

čiū Dievui ir šv. Antanui,

dar nedavėte, nebokite ki
tiems aunkent’tū, bet atei-•» *

1 mis idėjomis. Reiktų pasi-
Slaptybė yra Juozo Ka- įr mūsų Lietuvių Au- r_________ __________  r_ __ ___

cergio sulietuvinta trijų ditorija kuri įrengta visai į reikštas simpatijas ir užuo-l Rimta pastaba 
veiksmų komedija, \eikaliu- nernoderniškai ir nepraktiš- jautas dėl ųiūsų tautos tra
kas yra lengvo ir nesudėtin-! kai, nors skaitosi geriausia gedijų 
go turinio. Visų įvykių cent- - mūsų ioo,000 Chicagoje gy
rė yra Kulbaičių šeima su venančių lietuvių auditorija. Dar P0” LI C slaPty>*ų 
laisvos meilės, žentų ir duk
terų kraičių reikalais. Ar
chitektas Rimša yra sąmo-

Solistė ir dešimtmečio 
kalba

30 North La Šalie Street 
Chicago, Illinois

Dorothy Lamour, popule* 
ri kino artist?, iki šiol yra 
pardavus Defense Bonds už 
$26,000,000.

VVOLK STIJDIO
1945 VVest 35* Street

'4^ Motei/

3. Joffe Bencijanas Abro- 
mas, kilęs iš Vilniaus. Ame- 

nančią nedėlią visi bentpūirikon atvyko 1918 metais, 
doleruką, ar m ti kas j&m- jfgą laiką gyveno Winneba

amerikiečiais, išjuokiame j gali atneškite vokeiyje. Šit. go \visoonsin
prezidento Roosevelto pa- j rzėnuo dar Velykų mėnuo

» "i

n
Mūsų mot/k’os vaikai y- 

r j. išmokyti g-.<'. i- kasdi»t, 
per Mišias š,r sekmadieniais 

Lietuvių Auditorijoje per į i»’per įvairias pamaldas :;ie: 
vaidinimą — koncertą kai-. d a. Bet gal'Li lengvai pa
rėję scenos pusėje buvo pa- stebėti vaikų visai nėr prie

DR. VAITUSH, OPT.

ir saulinį karą.

Aukščiau suminėti asme 
nys arba tie, kurie turite

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

l.OUEST I’OSSIIU.E PRK ES
PHONE I AKA Y EITE 2*13

ningas masonų ložės narys. I Prie® vaidinimą lietuvių statyta U. S. vėliava. Kito- giedojimo. Patirta, kad tė- 
Pamažu tampa masonais , visuomenė turėjo progos pir- je SCenos pusėje sau tinka- j vėliai rytais laiku vaikų ne- 
Kulbaitis ir jo draugai. Ne- kartą išgirsti solistę miausią vietą galėjusi ture pažadina, o kitoms pamal-

Frances M. Boris, kuri stu-

IIETUV1H AJilV (iHiV ItUAti 
8FEOIAI.ISTAH

Muvitb bo uietq praktika«ium> •»".
laidyme tr gydyme 

GEItAI P RITAI KERTI AKINIAI 
pataisys kreivai akla, trum paregy«t« j 
Ir toliregyiJte;
palengvini akių įtempimu, pra£alto« 
galvoa »k»,įdėjimų, irvalglmą ir aklu

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Eyery Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP
IBM MUeretaa «f tha DUI)

CONRAb
Fotografas

Studija Įrengta pi, 
non rdėies bu m i 
JernlSkomis užlai 
domia ir Uollywoo. 
ivlaaomls. Darba 
rtarantuotaB.

420 W. 63rd Street
Tol.: Biznio - ENGlevrood 5883 

Rea.: ENGIewood 6844'

LIETUVIAI DAKTARAI
pasitenkinim masonėjan- rranees m. nuris, nūn siu- ti lietuviška vėliava liko kur doms neparagina. Tai ir vi 
čiais vyrais pareiškia Kuja- j dUu°ja dainos meną pas ge- nors slaptybėse. Dar LUC sa istorija. Taip negerai 
lių (Kulbaičių žento) sena !riausi tos srities specialia-1 turi slaptybę, kad pirmiau-i Tėveliai, būkite taip geri. 
tarnaitė Barbora. Scenoje Chicagoje. A. Pociui a- Į sia gu savo skelbimais bei j paraginkite vaikus prie gie- j karėti 
dalyvavo 12 artistų. akompanuojant ji sudainavo , pranešimais apie veiklą pa Į do jimo, ypač dabar, kuomet, MODEKMAKIAUHI. TOIUDIAUSI 

EGZAMINAVIMO BCDAl

Veikaliuko režisorė yra 
Salomėja Aleksiūnaitė. Di- 
džiausis kreditas už sėkmin
gai pastatytą scenoje lietu 
višką veikaliuką priklauso 
jai. Ji dirbo apie 4 mėne-

Vanagaičio “Motinėlė” ir 
rinkinį iš Saint-Saen pran-

tenka į “Vilnies” puslapius į užvedėme bendrą giedojimą, •tydA atkreipiama i vaikų
ir tik vėliau suranda kitas Vaikai drąsiausiai gieda ir , ūkimai pritaikomi tiktai kada r«iki»

cūzų kalboje. Dainavimas lietuvių Laikraščių redakci- j gražiausiai jų balseliai skani 
buvo laisvas ir spalvingas, jas. Įba bažnyčioje.
melodijos pergyvenimas 
tonų virpėjimas puikus. Rei
kia pabrėžti, kad pastaroji ją partinėms bei grupinėms 

sius po pora kartų į savai- dainininkg) būdama trečios I rietenoms, kad vykdo kon- 
tę su žmonėmis-artistais, ku- , kartos Amerikos lietuvaitė, kretų lietuvišką darbą su 
ne apie scenos meną ir tech- randa didžiausį pasitenkini- stipendijomis lietuviams stu 
niką veik nieko nežino, ku-Į mą ir lietuviškose melodijo- dentams, su lietuvišku vai
rių daugeliui lietuviško žo- se. , dinimu, gu jungimu Ameri_
dzio ištarimas ne taip jau į Universiteto Klubo de- kos lietuvių studentiškojo

ir Vis tik sveikintina, kad 
LUC nenori eikvoti energi

VAIiANIKlta: 
lU-tos Iki 8-tos val&ndoa k&soieu 

bekm&dicrialB pagal sutarrj.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieuiais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IB AKINIUS PBITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

lengvas buvo. Salomėja prieš šimtmečio kalbą pasakė J 
keletą metų buvo nuvykusi Baianda. Kalbėjo gražiai lie- 
j Lietuvą, kur studijavo kon- tuviškai. Pažymėjo klubo 
servatorijoje, Vytauto Di- pagtangas iš panašių tradi- 
džiojo universitete ir speci- cįnįų vaidinimų pelno parū- 
alioje vaidybos studijoje 1 pįnti stipendijas gabiems 
Kai Lietuvą užplūdo taut- netuvių kilmės studentams, 
žudžiai diktatorių garbinto-, pabrėžė Amerikos lietuvių 
jai stalinistai, Salomėja bu- Į jaunimo nepasitenkinimą ne- 
vo priversta grįžti į laisvą- ! ^turingomis lietuvių par- 
ją demokratišką ir lietuviš- Į tinėmis rietenomis, kurios 
ką Ameriką, kur kruvino- buvo viena priežasčių suor- 
sios diktatorių rankos ne- ’ ganizuoti negrupinį bei ne
pasiekia. Čia ji savo gabu- partinį Lietuvių Universite- 
mus ir įgytą laisvojoje Lie-; įo Klūbą Chicagoje. Klubas, 
tuvoje išsilavinimą parodo kį£kO( siekiąs praskinti 
lietuvių visuomenei. Amerikos lietuvių jaunimui

Aktoriai savo roles išpil- kelius būti garbingiausiais 
dė kuo geriausiai. Minėti- ir vertingiausiais šio krašto 
na, kad režisorė leido į sce- žmonėmis. Bet kažkodėl kai
ną aktorius be didelio ap-jbėtojas nematė reikalo už 
sunkinimo su specialiais dra ( siminti apie to krašto ir 
bužiais ir grimais, ne3 vai- žmonių tragedijas, iš kur 
dybos meno esmė yra suge- į mes savo lietuviškos prigim- 

• bėjimas įsigyventi tam tik-] ties neįkainuojamas verty- 
roje rolėje. Kulbaičio rolėje) bes perkėlėme čion į Ame- 
buvo Albinas Reneckis, Ka-| riką. Jei me3 nuoširdžiai 
ralinos, jo žmonos — Anne j vertiname savo lietuvišką 
Bennes, kitose rolėse: Irene kilmę, tai jau tokiomis pro- 
Man-Ray Matthevvs, Edgar gomis kaip klubo dešimtme- 
Firant, Aldona Grabas, Lu 'čio ir prezidento Rocsevelto 
cille Jacobs, Stanley Drigot, milžiniškų pastangų apgink 
Eileen Mason, All Pratt, E-Į Ameriką ir laimėti laisvę 
velyn Kazy. Atskirai artis- pavergtoms tautoms, turė
tų nevertinant tenka paša- j tume prisiminti patys ir ki- 
kyti, kad kai kurie neįsten- tiems tam tikru būdu pri- 
gė tinkamu aiškumu ir gar minti apie tūkstančius lie
sumu ištarti žodžius, kilų tuvių žudomų ir kenčiančių 
rolės pergyvenimo natūralu Į staliniškos diktatūros ver- 
mas buvo perdaug trukdo- gijoje Sibire ir Hitlerio ver- 
mas jų asmeniškų šabloniš- gijoje Lietuvoje. Jei mes 
kų gestų. Ne visi artistai pro pirštus žiūrime bei už- 
buvo tinkamai parinkti ata I simirštame apie savo tau. 
tinkamoms rolėms. Bet šie tos tragedijas, tai mes sa 
ir kiti trūkumai yra labai vaime pasidarome žmonės 
maži palyginus su bendruo- be praeities, pasidarome ne- 
ju vaidybos pasisekimu tu- • garbingais ir menkaverčiais

ir profesionališkojo jaunimo 
Chicagoje. Jų dešimtmečio 
proga linkėtina, kad ateity 
išvengtų netaktus, netinka
mus garbingiems ir vertin
giems lietuvių kibnės ame
rikiečiams, kokiais LUC na
riai nori būti,

P. Klausutis

Žmogus — tai noras, ieš
kąs perlų karčioj gyvenimo 
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas; bet kad kartaus van
denio ligi sočiai prisigers 
— tai negalima abejoti.

E. Ožeškienė

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinio 
a t a a k o mingai oi 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KKADTDVfilE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAIRTMO 

PASAUKITE i 
VARTYS S0R8

ADVOKATAS

DK. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vi-ų akių įtempimų.. . .

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

OITO.M ETKISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CAN Ali 0523, Cliicagt 

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

Trečiad. ir Sefitad. 9:80 a. m.
• iki 7:00 p. m.

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

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

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

Bes. tek: HEMIock 8160

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VlRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Are.
Res. Tek OROvehill 0611 
Office UL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

DR. STRIKOL'IS
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tek PROepect 1980

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b t. 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Tek REPnbUc 7868

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

1 vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutarti. 

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CUIBUBGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Hopiet nuo 1 Un 8 vak Vak 7 Iki k 
Nedėliimis pagal sutarti. 

Telefonas CANaI 4796
UK. ftlEK J. BARI KUS
GtDklOJAS IR GHIaUKUAb 

1913 So. Halsted 8L
OFISU VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartp
Sekmadieaiaia taipgi pagal sutartį

Ree. telefonas SEEiey 0434.

Tek Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. ldtos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

TeL CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 lkl 8:30 v&L vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

Tek CANaI 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel.....................VlRginia 1888

DR. AL. RACKUS
UlDiiurfAa Ut CiiDaotkUAd

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
iljilujai! m uuu.uuua.
4729 bo. Asl Hali u Avė. 

\Z-uob lunoaj
tek MIDway 2880 Chicago, IL

OFirtO V ALAN DOS.
Nuo i U iki 12 *ai. rytu, uuo 2 iki t 
,al. popiel ir uuo < iki O.JU ,ui. vai.

Sekmad. nuu 10 iki 12 vai. ryto.

DK. MAUKlUk KAHN
* GkDXlUdiU> IA GDIn.un.GAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tek YARda UU94

Rez. tek PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto, 2-3 ir 7-8 v. vuk 
Nedc-lioniia nuo 10 ik, 12 vai. dieniu

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas;

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST. 
Boom 2014 Tek STAte 7672

Tel YARds 6921.
Rea.: KBNtrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso rak: ano 1-3; nuo 6:30-8:30 
736 We«f 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22>.

TeL CANaI 0267 > .
Rea. tel.: PROepect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 po pi*

• iki 0 vai. vakar*

Tek: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė. 
DUSO VALANDOJ:

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wet»t 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonaa PROspect 6737 
Narna talefnnaa VlRginia 2421

TELEFONAI:
Oliice — HEMIock 5524 
Emergency — call Jlll)»aj 0001 
Res. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PH1S1VLAA AND StKUbUh

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

2408 VVest 63rd Street

Rez. Tei. LAFayette 0094 Ofiso tr Bes. Tek: LAFayettc 7020

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

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šauk KEDzie 2868

KuBdicn nuo 9:01) vai. ryto iki 9:00 i Trečiadlenla 
vai. vak.; treėludlenlala nuo t:00

nu. ryta uu rak platu,

VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
nuo 2 im 4 popiet 

NftfleUnmįg Pagal Sualtarimą

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kaadlen, Iikiriant Sekmailieniua —
nuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 lkl 

8:St vai. vakaraln. 
Sekmadlanlaia pa«ul amdtarlma.

skauykjlle “dkalg^”

4
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SPAUDOS APŽVALGA
Nr. 5 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y., 1942 m. bal. 15 d.
I. ANGLIŠKOJI SPAUDA

Nacių šeimininkavimas 
Lietuvoje

“The New York Times’’ 
balandžio 11 įdėjo praneši
mą iš Stockholmo, kad vo
kiečių kontroliuojama Bal
tijos kraštų spauda skel
bianti esą vokiečiai didiną 
Lietuvą. Į Lietuvą esančios 
inkorporuotos trys apskri
tys su 200,000 gyventojų.

Lietuvos sienų pataisy
mas esąs padarytas Vilniaus 
srityje. Ryšium su tuo Lie
tuvos “padalinimu” vokiečių 
mažumai, kuri, rusams ir 
vokiečiams susitarus, buvo 
iš Lietuvos iškraustyta, da
bar vėl esą leista grįžti į 
Lietuvą. Be to, Lietuvoje 
būsiąs vykdomas koks tai 
plebiscitas.

New Yorko “Daily News” 
balandžio 13 dieną taip pat 
iš Stockholmo paduoda ži
nią, kad lietuvių viltys at
gauti nepriklausomybę Eu
ropoje “naujojoj tvarkoj” 
visai esančios prarastos pra 
nešimu iš Berlyno, kad nuo 
dabar lietuviai būsią trak
tuojami panašiai kaip len
kai Dancigo Koridoriuje.

Berlyno pranešėjas pa
reiškęs, kad buvusioji Lie
tuvos Respublika esanti taip 
tvirtai surišta su Rytų Prū
sija geografiškai ir politiš
kai, kad ji turėsianti labiau 
vokišką ateitį negu Latvija 
ir Estija.

Toje žinioje dar sakoma, 
kad gegužes 27 dieną lietu
viai turėsią progą balsuoti, 
ar jie nori tapti Vokietijos 
piliečiais.

Berlynas dabar jau pripa
žįsta, kad iš 53,000 neva vo
kiečių, kurie buvo repatri
juoti laike bolševikų okupa
cijos, tikrumoje yra 35,000 
lietuvių ir tik 18,000 vokie

čių. Visos tos šeimynos da
bar grąžinamos į Lietuvą.

Nuo savęs turime paste
bėti, kad Lietuva turi nelai 
mės pergyventi nuo šio ka
ro pradžios jau net antrą 
“plebiscitą”. Įdomu kas ką 
nuošimčiais sumuš... Tas bū
tų linksma, jei ne ta aplin
kybė, kad tokie “plebisci
tai” yra surišti su naujais 
mūsų tautiečių persekioji
mais.

Mes gi šventai tikime, 
kad J. A. V. vadovybėje de
mokratinis blokas laimės, o 
su tuo ir Lietuva atgaus 
pilną laisvę, lietuvis vėl bus 
savo krašto šeimininkas. 
Rusija ir Baltijos valstybės

“Boston Sunday Post” ba
landžio 12 įdėjo pirmam pus
lapyje ilgą straipsnį, pava
dintą “Cripps Feared for 
Red Ideas.”

Tas straipsnis yra išdava 
to laikraščio korespondento 
pasikalbėjimo su Henriku 
Rabinavičiu, buvusiu Lietu
vos gen. konsulu New Yor
ke, Pasiuntinybės patarėju 
Maskvoje ir pastaruoju lai
ku — patarėju Londone.

Straipsnio pradžioje sako
ma, kad Stafford Cripps 
prieš išvykdamas į Indiją 
paleidęs sensacinį ir nelauk
tą “trial balloon,” kuriame 
jis pareiškė, kad po šio ka
ro mažos šalys: Lietuva, 
Latvija, Estija ir dalis Len
kijos turėsiančios būti in
korporuotos į Sovietų Są
jungą. Tas reiškia, kad Ru
sijos strateginis saugumas 
statomas prieš tų mažų kraš 
tų laisvę.

' Straipsnyje autorius sa
ko, kad užsienyje gyvenan
tieji tų šalių diplomatai ne
kaltina Crippso, būk jis e- 
sąs raudonas, bet jie vis tik 
nuskubėjo į Baltuosius Rū
mus išsiaiškinimams. Tam

— DRAUGAS

SĄJUNGININKŲ ROMANTIKA

("Draugas” Acrae telephoto,

Amerikos lakūnas (vardas nepaskelbtas) ir jo žmona 
australietė Gloria Harrison, 22, kuri pirma vaidino Syd- 
ney teatre. Jie vedė kovo 5 dieną, dvi savaitės po susiti
kimo.

reikalui iš Anglijos buvęs 
atvykęs ir lenkas generolas 
Sikorskis. Prezidentas Roo- 
seveltas vėl turėjęs skirti 
laiko užtikrinti nukariautų 
šalių diplomatus, kad At
lanto Čarteris karo pabai
goje grąžins jiems tą kas 
buvo jų.

Nežiūrint į tuos “huš, 
hus....” raminimus, okupuo
tų šalių diplomatai turį 
daug nemigo naktų, nes jie 
yra susirūpinę, kad šio kar 
ro pabaigoje Crippso balsas 
nenusvertų.

Tarp kitko straipsnyje 
pažymėta, kad jau Crippso 
tėvas lordas Parmoor buvęs 
žinomas savo simpatijomis 
rusams. Pats Stafford Crip- 
psas dar prieš 1914 metų 
karą viešėjęs Petrapilyje iš
tisus metus pas savo tėvo 
draugą bankininką Gregori- 
jų Benensoną. To bankinin
ko duktė, dabar gyvenanti 
Amerikoj, sako, kad Crip- 
psas tada labai pamilęs Ru
siją ir Rusijos žmones.

Straipsnio autorius pažy
mi, kad H. Rabinavičiu jis 
pažįstąs nuo tų laikų, kai jis 
buvo Lietuvos Pasiuntinybės 
patarėju Maskvoje ir cituo
ja jo žodžius:

“Jeigu jau p. Stafford 
Cripps taip lengvai traktuo 
ja dabar nacių tiranijos pa
vergtų tautų likimą, būtų 
klaidinga neatkreipti dėme
sio į tai, kad Rusijos gyni
mas nereikalavo ir nereika
laus subolševikinimo laisvę 
mylinčių tautų.”

Ponas Rabinavičius tto 
straipsnio autoriui pareiš
kęs, kad Crippso aiškinimai 
būt tai Lietuva, Latvija, Es
tija ir Suomija buvusios su
kurtos Rusijai susilpninti, 
visiškai neišlaiko kritikos, 
nes, kiek tai liečia Lietuvą, 
Sovietų Rusija pati savo va
lia 1920 m. liepos 12 dienos 
sutartimi pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, o Sovietų 
Rusijos pirmu pasiuntiniu 
Estijoje buvo ne bet kokia 
menka asmenybė, o patįs

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

4EN16KI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

41 firma viri 50 m. tos pačios 
ielmynoa rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected EveryWhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthuanlan Chambcr of Commeroe.

GARY, INDLANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

8OOTH HERM1TA0R AV’FNl’E

Tel. YARDS 1741-1742
4447 HOįrrn FAIRFVF.l.D avenijb 

Tel. LAFayette 0727

MODERNI ISvidlnS PARODA 
4535 W. Washington Blvd 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298 

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak-; ftritad. Ir Sekm. 9 iki 8 vaL Radlo Programas — 10:66 vai. antradienio ir šeštadienio rytai a 
U 8totlee WHIP (1510), au P. 8altlmleru.

Maxim Litvinovas, dabarti
nis ambasadorius Vašingto
ne.

Pati 1939 metų spalių 10 
dienos Savitarpės Pagalbos 
sutartis buvusi ne koks ten 
popiergalis, bet dokumentas 
su dantimis, nes jis davė 
teisę Sovietų Rusijai laiky
ti garnizonus Lietuvoje.

“Ar tuo metu — tęsė Ra- 
binavičius — šitas pasitikin
tis Lietuvos ministras pir
mininkas, o taip pat užsie
nių reikalų ministras galė
jo tikėti, kad nepraėjus me

tams, jie bus Stalino OCPU>, 
areštuoti ir ištremti į Ru
sijos gilumą, kad apie jų 
likimą nieko dabar negali
ma sužinoti, nei su jais su
sisiekti”.

Autorius užbaigia straips
nį pažymėdamas, kad po 
Crippso “bandymo baliūno”

; visuomenė vis' daugiau gir-' 
di entuziastišką buvusio A- 
m e r i k o s ambasadoriaus 
Maskvoje J. E. Davies bal
są, kuris kasdien darosi po- 
teiškesnis apie Kremliaus 
vyrus. Tas viskas veda į td-

kią painiąvą, kuria tik ga
lutinai karas išriš. Nepaso
tinamų ašies ambicijų ap
linkumoje lieka tik vienin
telė viltis, kad Atlanto Oar- 
teris bus pilnai įgyvendin
tas.

(Bus daugiau)

Moteries laimė jos pa
klusnume. Michelet

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

Paskalis

Churchill priešingas 
Crippso broliui

LONDONAS, bal. 22. — 
Wallasey apskrity įvyksta 
priediniai rinkimai parlar 
mentan. Yra du kandidatai. 
Vienas konservatorius, ki
tas nepriklausomasis. Šis 
pastarasis maj. Leonard H. 
Cripps, Sir Stafford Cripp
so brolis. Jis yra kapitalis
tas ir priešingas politinių 
pažiūrų nei jo brolis.

Ministras pirm i n i n k a s 
Churchill tačiau atvirai re
mia konservatorių kandida-, 
tą, o Sir Staffordo brolį 
neigia.

MacArthur kalbėjo 
šešiems premjerams

SĄJUNGININKŲ Stovy
kla, Australija, bal. 22. — 
Šešių Australijos provinci
jų (steitų) premjerai turė
jo konferenciją. Sąjunginių 
valstybių vyriausias vadas 
gen. MarArthur premjerams 
kalbėjo.

Jis stačiai nurodė provin 
cijų vadams, koks didis pa
vojus yra Australijai. Ir 
kvietė juos vienytis ir au
kotis, kad būtų galima šio 
žemyno pakrantes apginti 
nuo atkaklaus ir pavojingo 
priešo.

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

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

CASEY CONCESSION.
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dcarbom Street

Tel.: RANdolph 94KS-9189

1132 S. Mabasli Avė. 
(2nd Floor)

MII.I.INERY MAKERS
Patyrusios prie išdirbimo "turbans.*' 
Atsišaukite visą savaitę.

(LARE LIMITED.
710 W. Jarkson.

Jei žmogus mandagus, tai 
nemandagiausias stengiasi 
mandagiai su juo apseiti.

Dievas padeda tiems, ku 
rie netingi dirbti.

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

Kantrybė yra vilties me
nas. Voveng

HELP WANTEI» — VYRAI

‘COUNTER’ VYRAI IR PORTERIAI
— reikalingi putvrę. Aukšta pndinė 
al"a; pastovūs darbai: užtikrinta į»i- 
dlrbimo ateitis. ApPkantus matysime 
ketvirtadienį nuo 9 iki ll-toa vai. 
ryto. Atsišaukite : —

THE MARQVIS CO.
2052 Montrono Avenue

VYRAI — generaliems restorano va
lymo darbams reikalingi. Užmokes
tis didesnė negu daug kitur ir val
gis duodamas. Patvrimas nereikalin
gas. Aplikantu-i matysime k tvirta- 
dienį nuo 9 iki 11-tos vai. ryto. At
sišaukite į —

THE MARQUIS CO.
2652 Montrose Avenue

TOOL & GAUGE MAKRR8 
Dienomis ir naktimis darbas. Apli- 
kantus priimsime kasdien ir visą 
dieną Sekmadienį.
R. KRASBERG & SONS MFC. CO. 

925 Wrlglitwood

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

ALLIED CABINET CORP.
1052 W. Monroe St.

TOOL & DIE MAKERS
Pastovūs darbai, gera užmokestis. 

LAMICOID FABRICATORS. INC.
3600 Pntomar Avė.

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

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

(matykit Mr. Henry)

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl ‘‘Free Catalog*ue” 
kainavlmo sąrašo.

Prisiųsklte piūklus paštu “parcei 
post.”

28 NO. LOO5II8 STREET 
TEL. MONron 1397

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

6446 SO, MAPLEAVOOD AVĖ.

PARSIDUODA GERA GROSERNF. 
IR BU0ERNR — West Pu’lman’e. 
Biznis gerai išdirbtas ir randasi ge
roje kampinėje vietoje (skersai gat
vės nuo lietuvių šv. Petro ir Povilo 
par. bažnyčios). Savininkas turi par-

' duoti gi-eitai tr už nužemintą kainą, 
iš priežasties silpnoe sveikatos. Kas 
žingeidau'a. atsišaukite sekančiai — 
JOSEPH ZUBE, 12300 So. Ern rald 
Avenue, (kampas 123rd Ir Emerald)

MERGINOS REIKALINGOS — 18 1- 
ki 30 metų seenumo, lankstyti ir 
klijuoti Kalėdines Atvirutes. Turi 
būti švaraus būdo. Mokestis 31 cen
tas j valandą iš pradžios: valandos 
8 ryto iki 4:30 popiet. 6 dienos 1 
savaitę. Atsišaukite į:

833 N. ORI.EANS St. (4th Floor)

MERGINOS — LENGVIEMS DIR
BTUVĖJE DARBAMS reikalingos. 
“ Assemblers. Inspectors, Punch
Press” Operatorkos. Dienomis ir 
naktimis darbai, pastovūs. Atsineš
kite savo gimimo Rūdijimą.

EVERSHARP, INC.
1800 W. Roscoe.

"FLOOR" MERGINOS IR ‘‘COUN
TER" MERGINOS ,reikalingos — 
patyrusios. Aukšta prad'nė alga. Tu
ri būti jaunos, gražiai atrodančios, 
energingos. Nuolatini darbai: užtik
rinta Jsldirbimo ateitis. Aplikantes 
matysime ketvirtadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai. pietų.

THE MARQUIS CO.
2652 Montrose Avenue

MOTERYS — jaunos, prie .restorane 
ir valgomajame kambaryje darbų 
reikalingos. Svarios, gražiai atrodan
čios ir energingos. Užmokestis aukš- 
ter nė negu daug kur kitur ir val
gis duodama. Paty imas jieraikaiin- 
gas. Apllkantes matysime ketvirta
dienį nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
pietų.

THE MARQUIS CO.
2652 Montrose Avenue

Susprogdino japonų 
kruizerį

WASHINGTON, bal. 22. 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad arti Filipinų 
salos Cebu du U. S. motori
niai torpedlaiviai užataka- 
vo, susprogdino ir nuskan
dino vieną lengvąjį japonų 
kruizerį. Kruizerį saugojo 
keturi japonų naikintuvai.

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ TR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IK CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A SOTI ATI JOS

P J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

SkvrlūR: 710 We«t 18th Street 
Visi telefonai: YARds 1419

J TTUTFVICTUA
4848 South Callfornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

I J 701,P 
1848 West 48th Street
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SUN AI 
2814 Weat 28rd Place

Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Lltaanlca Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Mlrhlgan Avenue 

Tel. PULlman 9861

4NTANAS M PHILLIPh 
8807 I.ltnanlca Avenue

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth Weatem Avenne
Tel GROvehill 0142

8' - I "tf.
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Naciai nebesmarkauja
Jau pavasaris, tačiau Hitleris savo eiliniams pava

sariniams blitzkriegams nepasijudina. Berlyne teisina
masi, kad dar peranksti. Laukiama vasaros.

Bet nesunku yra suprasti, kodėl naciai nuo blitzkrie- 
go susilaiko. Jie žino, kad nuo jo pareis jų likimas. Jei 
ir šis žygis Rusijon nepavyktų, aišku, kaip diena, kad 
vokiečiai karą pralaimi. Dėl to dabar jie apskaičiuoja 
savo jėgas, rengiasi, bet nebesiskubina.

Nacius sulaiko nuo blitzkriego Sovietų Rusijoj ir 
kiti frontai.

Kad Sovietų Rusiją nugalėti, reikia mesti ten beveik 
visas vokiečių kariuomenės jėgas, o gal ir visą rezervą. 
Tuos žygius pradėjus, prieš juos ofensyvą pradėtų 
anglai su amerikiečių pagalba. Tada naciams būtų tik
rai riesta. Reikia stipriai abejoti, ar jiems pavyktų 
abu didžiuosius frontus atlaikyti.

Kai naciai bus stipriau paspausti iš kelių pusių, su
kils visų pavergtųjų tautų žmonės. Tai pagreitins na
cių žlugimą.

*

Vieningumo ardytojai
Neseniai Detroite įvyko rasinės riaušės. Susirėmė 

baltieji žmonės su negrais. Išrodė, kad tai bus spon
taniškas sukilimas, tačiau pasirodė, kad jis buvo iš
provokuotas ir suruoštas Ku Klux Klan organizaci
jos, kuri visais laikais pasižymėjo neapykantos sklei
dimu prieš negrus, žydus, katalikus ir visus ateivius. 
Toji organizacija savo biauriais darbais kerta pačias 
svarbiausias Amerikos vieningumo šaknis.

Tuo negarbingu įvykiu Detroite pasinaudojo nacių 
propagandistas Goebbelsas. Kai Berlyne sužinota apie 
rasines riaušes Detroite, Goebbels tuoj tas žinias pa
skleidė juodosios ir geltonosios rasės žmonių tarpe, 
pavarydamas šlykščiausią propagandą prieš Jungtines 
Valstybes. Gal Goebbelso zaunijimas ir neturi didelės 
reikšmės šiuo momentu, bet kam duoti progų piktam 
priešui biauroti gražų mūsų krašto vardą.

Reikia žinoti, kad dabar eina visuotinas karas. Mes 
esame atakuojami ne vien tik militariniais pabūklais. 
Mus puola priešų spauda, radijo, penktoji kolona. Prie
šai tykoja, kad panaudoti mūsų vidujinius skirtumus 
mūsų vieningumo paralyžiavimui.

Detroite buvusios riaušės pasitarnavo ne kam kitam, 
bet Amerikos priešams. Jas išprovokavusieji klaniečiai 
pasielgė ne tik neamerikoniskai ir ne patriotiškai, bet 
tiesiog išdavikiškai.

Pastaruoju laiku daug kalbama ir rašoma apie sve- 
timkalbių spaudos, o gal ir veikimo suvaržymą. Mėgi
nama surasti blogumų ten, kur jų nėra. Vadinamoj 
ateivių (neangliškoje) spaudos akyje stengiamasi ma
žytį šapalėlį surasti, bet dažnai nenorima pastebėti 
rasto angliškai kalbančiųjų ir rašančiųjų Jungtinių 
Valstybių demokratinės santvarkos priešų Ku Klux 
Klaniečių ir jiems panašių akyse.

Vyriausybė ir pati visuomenė turi akylai budėti, kad 
susekti ir griežčiausiu būdu sudrausti klaniečių ar kitų 
pastangas kurstyti rasines riaušes, kurios kraštui ne
daro garbės ir kurios ardo taip reikalingą vieningumą.

Sv. Tėvo sukaktuvių belaukiant
šiemet gegužės mėn. 13 d. Jo šventenybė Popiežius 

Pijus XII minės vyskupystės sidabrinį jubiliejų. Minė
jimas bus iškilmingas. Ta proga šventasis Tėvas pa
sakys reikšmingą kalbą, kuri bus transliuojama po vi
so pasaulio kraštus.

Neužmirškime, kad tasai jubiliejus bus gegužės 13

d. Lietuviai katalikai, juk, neatsiliks nuo kitų tautų — 
ir jie tą jubiliejų tinkamu būdu minės. Lietuvoj, aišku, 
bus draudžiama rengti bet kokias iškilmes ta reta 
proga. Dėl to mes, čia, gyvendami laisvame krašte, 
turėsime iškilmingiau ir nuoširdžiau pagerbti Kristaus 
Vietininką žemėje. Šiam minėjimui pLanus ruošia A- 
merikas Katalikų Veikimo Centras — National Catho. 
lic Welfare Conference. Tais planais ir mes, lietuviai 
katalikai galėsime pasinaudoti.

Mes, lietuviai, Jo Šventenybei turime būti dėkingi. 
Kaip gerai žinome, jisai nepripažino ir nepripažįsta 
Lietuvos okupantų smurto. Lietuvos pasiuntinybė Va
tikane ir šiandien tebeveikia lygiomis teisėmis su kitų 
valstybių pasiuntinybėmis. Be to, Jo Šventenybė nuo
širdžiausia rūpinasi nuo karo nukentėjusių lietuvių 
šelpimu.

Bereikalingas pyktis
“Sandaros” bendradarbis “K. Vitkus” labai smarkiai 

pyksta, kad mūsų dienraštis padarė pastabą dėl Chi
cagos konsulo nedalyvavimo iškilmingame Lietuvos Pi
liečių Sąjungos suvažiavime. “K. Vitkus” rašo taip, 
kad lyg jį patį tos mūsų pastabos būtų palietusios.

Kaip ten kas nepyktų ar nemanytų, mes vis dar 
pasilaikome tos nuomonės, kad konsulas tame suvaž.a- 
vime turėjo dalyvauti. Mes nesigilinsime į tas priežas
tis, kodėl jis nedalyvavo, bet konstatuojame patį ne
dalyvavimo faktą. Mes anuo kartu darydami pasta
bas, anaiptol, nenorėjome bet kokiu nors būdu užgauti 
konsulą. Mums rūpėjo pabrėžti tik savo nepasitenki
nimą Lietuvos ministro Vašingtone nūs.statymu pa
čiam suvažiavime nedalyvauti, bet tik obzervatorių 
jame turėti. Mes nesigilinsime ant kiek toji obzerva- 
toriaus rolė yra garbinga ar priešingai, bet nieks ne
užginčys fakto, kad ministras savo sveikinimo teleg
ramoj minėjo konsulą skiriąs obzervatorium. Taigi ko 
čia pykti ir karščiuotis.

“K. Vitkus” tikrai lygsvaros nustojo, darydamas “S- 
roje” tokius pareiškimus, kad jei, girdi, katalikams 
sroviniai interesai stovi aukščiau už valstybės ir tau
tos reikalus, “tuomet nustokit švaistę patriot.nes fra
zes ir eikite tiesiai prie savo tikslo.” Šiuos žodžius 
mes grąžiname atgal jų autoriui “K. Vitkui.” Nieks 
ligšiol neabejojo apie Amerikos lietuvių katalikų val
stybingumą ir tautiškumą ir neabejos “K. Vitkus”, jei 
truputį atvėsęs savo pasakytus žodžius šalčiau pana
grinės.

•

Jonui Pilipauskui išvykus
Šiandien išvyko į Jungtinių Valstybių kariuomenę Jo

nas Pilipauskas, mūsų redakcijos personalo narys. Mū
sų skaitytojai, be abejojimo, pasiges šio jauno, tauraus 
rašytojo, žurnalisto, kuris per pora metų ištikimai 
jiems dirbo, teikdamas žinias, rašydamas straipsnius. 
Kaip redakcijos personalas, taip, neabejojame, vtisi 
skaitytojai ir jo visi draugai linkime jam geriausio 
pasisekimo ir besirengiant prie karo žygių ir, jei bus 
pašauktas į frontą, kad Aukščiausias lydėtų jo žings
nius, saugotų jo sveikatą ir gyvybę ir kad po Amerikos 
laimėjimo sveikutėlis sugrįžtų į mūsų tarpą toliau tęsti 
savo naudingus darbus mūsų tautai ir visuomenei.

Prieš spaudos varžymą
Ir angliškoji ir ypač ne angliškoji spauda daug rašo 

apie gandus suvaržyti svetimkalbių spaudą Amerikoj. 
“Darbininkas” šiuo klausimu taip pasisako:

“Yra gandų, kad Jung. Valstybių vyriausybė būl. 
tai svarstanti, ar nebūtų naudinga pažaboti ar net ir 
visai uždrausti kitataučių spaudą. Kuriam tikslui bū
tų tai reikalinga, mums nesuprantama. Amerikos 
žvalgyba taip gerai sutvarkyta, kad žino kiekvieno 
mūsų laikraščio ir žurnalo kryptį ir turinį, nes kita- 
tautiškų kalbų spaudai yra paskirti specialūs cenzo
riai, kurie sau pavestą kalbą gerai pažįsta ir joje lei
džiamus raštus generaliniam cenzoriui raportuoja. 
Jei koks laikraštis iš linijos kiek iškrypsta, tai užten
ka cenzoriui tik padaryt pastabą, ir viskas vėl grįž
ta į tvarką. Tad varžyti ar uždrausti kitataučių spau
dą butų labai klaidinga, nes ji palaiko savo skaity
tojus ištikimybėje, nuramina nupuolusią jų nuotaiką, 
iškelia patriotizmą ir t.t. Daugelis naturalizuotų pi
liečių anglų kalba leidžiamųjų raštų kaip ir neskai
to, tad uždarius jų gimtojoj kalboj leidžiamus laik
raščius, būtų jiems padaryta brutališka skriauda ir 
pačiai valstybei neišeitų tai į sveikatą. Amerikos tei
singumo departamentas susidaro iš plačiaminčių to
lerantingų inteligentų. Jiems nė galvon neateitų bar
bariška mintis varžyti bei užsmaugti spaudos laisvę. 
Kas nors iš pasalų į ausį tai kužda. Kas — lengva 
daeiprotėti.”

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 23 d.) ■ ■

Vysk. Pr. Karei vičiaus 
laiškas... žemaičių vyskupas 
Pranciškus Kareivič’us iš
siuntinėjo laiškus visiems 
pasaulio katalikų arkivysku
pams ir vyskupams šventojo 
Tėvo paskirtosios rinkliavos 
bažnyčiose nukentėjusiai 
nuo karo Lietuvai šelpti rei
kalu.

•
Anglija džiaugiasi.... Kai 

Jungtinės Valstybės paskel
bė karą Vokietijai, Anglijos 
visuomenėj kilo didžiausias 
džiaugsmas. Visame krašte 
tam įvykiui paminėti buvo 
surengtos iškilmingos pa
maldos.

U. S. ir Turkijos santy
kiai.... Gauta žinia, kad
Turkijos vyriausybė nus
prendė nutraukti diplomati
nius santykius su Jungtinė
mis Valstybėmis. Ir neste
bėtina, nes turkai talkinin
kauja Vokietijai.

Daug savanorių... Įstojus 
Amerikai į karą prieš Vo
kietiją, dešimtys tūkstančių 
jaunų vyrų stoja savanoriais 
į kariuomenę.

•
Rusijai reikalinga pagal

ba.... Naujoji Rusijos vy
riausybė nesitaikins su Vo
kietija. Tačiau tolimesniam 
karo vedimui, jai yra reika
linga pinigų, amunicijos ir 
geležinkeliams inventorius.

•
Bombardavo Dunkirką...

Vokiečių lakūnai užpuolė iš 
oro Prancūzijos uostą Dun
kirką, numesdami daug bom
bų.

Po svietą pasidairius
Maikio tėvas So. Bostone 

(jis yra lietuviškų cicilistų 
visas razumas) tlumočija, 
kas yra lietuvių tarpe lat
rai. Latras No. 1 esąs tas, 
kurs nudžiovė “Laisvės Var
po” kelis tūkstančius dole
rių. Latras No. 2 esąs tas 
kurs pavogė reimantinį žie
dą, kurį šliupo žemas buvo 
padovanojęs Lietuvai. Lat
ras No. 3 esąs tas, kurs nu
džiovė — 600,000 Atstaty
mo sosaidės. Pirmieji du lat 
rai, sako, gyvena Čikagoj.

Įdomu, tavorščiai, kad 
Maiko tėvas nep. iškaitė sa
vęs prie tų latrų šaikos. Ar 
užvedimas požeminės elek
tros į dru*.arnę nėra latriš- 
kas darbas?

Tautiškam Susivienyme 
eina didelės peštynės tarp 
dviejų sleitų, kurie nori pa
tekti į centrą. Tuo tarpu 
garsinama, kad pavogti iš 
centro narių adresai, ku
riais siunčiama “Tėvynė”.

Jei dar ilgiau eis tos peš
tynės, nebus nuostabu iš
girdus, kad pavogtas visas 
Susivienijimas.

Madame Litvinova prieš 
atvykdama į Detroit, kaip 
lietuviškų išverstskūrių Vie- 
domostis rašo, pareiškus:

“Aš nemyliu arbatinių 
parių”. 4

Ir balšavikai turėjo jai 
suruošti smetoninę, su švie
žiais stroberiais, parę.

Aišku, juk arbatą geria 
tik pro.etarai, o čia — ma 
dame, viso svieto lygintoja.

Vienas Nevarkietis sanda 
riečių gaz.etoje pasakoja, 
kad 1935 metais girdėjęs 
Brooklyn’o balšavikų pili- 
potentą Bimba kalbant, jog 
jis lietuviams darbininkams 
atlikęs milžinišką nuopelną: 
esą, kai Trockis New Yorke 
buvo suvargęs ir jam reikė
ję pinigų važiuot į Rusiją ir 
nuversti Kerenskio valdžią, 
jis (Bimba) parūpinęs $300. 
Trockis sukūrė raudonąją 
armiją ir išaugino balšaviz-

< 4
Mano delnas rodo, kad 

Bimba šiuo investementu 
daugiau negu patenkintas. 
Komišiną jis ir po šiai die
nai gauna iš Maskvos.

Spicpirvirvio Dumkos
i_,aVvii iOas šascius, kad 

palaikė gimti pavarde, kuri 
“slebizuojasi” tonus pačio
mis raidėmis iš kairės deši
nėn, kaip ir iš dešinės kai
rėn. Jis mėsininko sūnus ir 
poLtikieno gyvenimą pradė
jo kaip ir visi mak.ioriai — 
būdamas kairiu socialistu. 
Mėsininko sūnus gerai tiks 
batus laižyti kitam mėsinin
kui — Hitleriui.

Sakoma, kur du pešas, 
tračias naudojas.

Iš . “Draugo” redakcijos 
Dėdei Šamui padėti jau išė
jo vienas redaktorius, o iš 
lietuvių kalba leidžiamų 
Viedomosčių išėjo nauji ru
tuliai melų apie lietuvius, 
kurie už Dėdę Šamą galvą 
guldo.

Prieš vokiečius... Brazili
joj gyvena daug vokiečių. 
Dėl to, kad Brazilija nu
traukė ryšius su Vokietija, 
vokiečiai norėjo sukelti re
voliuciją prieš vyriausybę. 
Bet šiuo savo elgesiu jie 
sukėlė prieš save visus gy
ventojus. Dabar jie dėl to 
turi daug nukentėti.

R. A. J. Warneford, britų 
karo lakūnas 1915 m. ore 
išsprogdino vokiečių zepeli- 
ną. Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad Warnefordo 
lėktuvas apvirto ir buvo pri
verstas nusileisti priešo už
nugaryje. Pasitaisęs savo 
lėktuvą jis pakilo į orą prieš 
negu vokiečiai jį surado.

Jūrų departamentas skel
bia, kad 1918 m. liepos 4 d. 
17 karo laivų buvo nuleisti 
į vandenį, būtent destroje- 
riai: Abbot, Burns, Crane, 
Elliot, Gridley, Haradan, 
Harding, Hatfield, Ingra- 
ham, Maury, McKean, Tho
mas, Upshur ir Williams.

JAPONŲ BOMBONEŠIS VIRŠ KARO LAIVO

("Drainras" Acmo teleph'>»o>

Viršuje matome japonų bombonešį, kuris skraido virš 
Amerikos karo laivo ir bando taikyti į lėktuvnešį. Apa 
čioje matome, kaip japonas nepataikęs į lėktuvnešį, krin
ta jo bombanešis į jūras. Ši nuotrauka padaryta pietvaka
riniame Pacifike.

Vienas nepadoriausių prie 
tarų yra prietaras tariamų 
mokslavyrių, tvirtinančių, 
kad žmogus galįs gyventi
be tikėjimo. A. Bielyj



Ketvirtadienis, bal. 23. 1912 draugas o
1162. Bikinas, Bronius (Petras), 48, Kaunas.
1163. Bikmanas, Vilius, book-keeper, Tauragė.
1164. Bikmanienė, Tauragė.
1165. Bikmanaitė, Tauragė.
1166. Bikmanaitė, (Vilius), from Tauragė.
'167. Biknevičius, Juozas (Juozas), 28 teacher, Vilnius. 
1168. Biknis, Kostas (Kazys), 34, caplam, Kauras. 
1168. Biknis, Kostas (Juozas), 35, worker, Ukmergė. 
1170. Bikniunas-Biknevičius, Juozas (Juozas),, bom

1913, teacher, Vilnius.
11 < 1. Bernotienė, Marija, 50, farmer, Dervii ciškiai 

Ašmena.
1172. Bernotas, Dervinciškiai.
1173. Bernotas, Dervinciškiai.
1174. Bykovas, Vladas (Aleksandras), 53, Kaunas.
1175. Bykovienė, Klaudija (Charitonas), 62, Kaunas.
1176. Bylaitienė, Ona (Jonas), 40, Farmer, Rodiškis 

vičienė follo\vs. then come the narnės of his daughters žalioji.
1177. Bylaitytė, Danutė (Andrius), 16, Rodiškis Žalioji.
1178. Bnenas, Pranas (Jonas), 44, colonel, Vilnius

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Note: For better indentification of deportees their 
fathers' narnės are indicatcd in parenthesis, also their 
ages, occupations and lašt addreses.

It is further noted original Lithuanian spelling of 
narnės, vvith its specific suffixes for feminine marital and 
maiden narnės, is retained. The suffix “ienė”, “aite”’ or 
“ytė” may indicate a single woman (Miss). For example 
in the case of Abaravičius, the name of his wife, Abara-

Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė 

(Tęsinys I 1179. Bilevičius, Antanas (Juozas), 41, carpeater, 
Kaunas.

1180. Bilevičius, Pranas, 51, worker, Vilnius.
1181. Bilinskas, Pranas (Stasys), bom 1900, vvorker, 

Trienai.
1182. Biliūnienė, Regina, 50, housewife, Kaunas.
1183. Biliūnienė, Greta, 20, employee, Kaunas.
1184. Biliūnas, Bronius (Jokūbas), 35, farmer,

1101. Bešnonenė, Elena (Kazys), 37, res. Alytus.
1102. BešnoriUuė, Regina (jurgis), 15, Alytus.
1103. Bešnorius, Keisuius (Jurgis;, 9 yis old.
1104. Beientaitč, Razalija (Gustavas), 35, teacher, res.

Traškava. w 4
HOo. Bezimeny, Kazys (Adolfas), born 1910, worker, 

res Vilnus
UOti. Hezrodny, (Trofinas) 28, farmer, rea. Vabališkė,, Liudvinavas. Eo r, ■ ■ n- j ...Tverečių • ubo. ruuunaa, Adolfas, 52, Dubingiai Giedraičiai.
n,,. riezruškinas, Stasys (Aleksandras), born i915i' im. BiHunienė-LukoSiūnaitė, Apolonija (Antanas), 

worker, res. Vilnius. 39- Dubingiai.
aavo. r»ieia, nazys (Stasys), 23, machinist, re3. Šiauliai. r,. , ... .
1109. Bičiūnas, Vytautas (Jonas), bom 1894, teacher, Giedraičiai. . , v n

artist, res. Kaunas. , .xioo. gaunas, Gediminas (Adolfas), 9,
1110. tficiumene,Natalija (Motiejus), born 1907, actressJ Giedraičiai.

res Kaunas | 1189. Bilius, Juozas (Pranas), born 1914, army officer,
1111. mciunas, Vaidelutis-Bonifacas (Vytautas), born Var5,?a' T .T , . . . x ,1921 employee. 1190. Bilius, Juozas (Jokūbas), born 1904, teacher,;
i,a3. A^rCiunas, Rimantas-Virgilijus (Vytautas), born Obe1^ Miroslavas. _ , . .

1922 student 1196. Bimba, Martynas (Karolis), 48, Budriai
aaau. A^viunaitė, Jūratė (Vytautas), born 1924, student Saidutiškis. ' .
114. Bičkauskas, Leonas (Anikitas), employee, res. 1192. Bindokaitė, Cecilija (Jonas), 52, teacher, 2, Pa-

munas, Roma (Adolfas), 12, Dubingiai

Dubingiai

nemunė šakiai.
1193. Ernais, Albinas 45, Noreikiškiai, Kaunas.
1194. Birbilas, Stepas (Izidorius), 60, farmer, Kvėdarna 
1155. Birbilas, Stepas (Stepas), 32, farmer, Kvėdarna

.auskas, Juozas, 31, vveaver, res.- SkarbZšae, Grobuciiu. _ , v. .
<;vpnčionvq - ^.| 1190. Eirbliene, Elena (Jonas), 31, farmer, Drobuciai.

7 .iajevas, Grigalius (Vosylius), ^73, f arai?“ 1197- Birbilas, Aleksandras (Stepas), 13, Student,
Luboviškiai. i Drobuciai.

aaa</. ^ic.ajavienč, Marija (Nikalojus), 55, farmer. ! H™’ kranas (Pranas), 23, Vilnius.
1120. Bielevičius, Juozas, 42, bookeeper, Panevėžys. 1199. Bicinis, Kazys, (Juozas), farmer,
112’ Bieievičienė, Antanina (Jurgis), 38, teacher, ■ - n n.- • n •Panevėžys. 1200. Birziniene, Balbejai, De_gučiai.
xa^. bielevičius, Mindaugas (Juozas), 8 yrs. old. JJJJ- Biržinis (Kazys), Baibėjai, Degučiai.
11?3. Bieliauskas, Antanas (Zigmas), 35, teacher, res 1202. Biržulis, (Kazys), Baibėjai, Degučiai.

Kaunas.
liiu. Bičkauskienė, Elzbieta, 28 yrs. old.
11’6. Bielašauskas, Tranas (Pranas), 40, secretary, 

res. Kaunas.

Baibėjai,

1203. Bisilas, Sergijus (Nikiforas), 40, teacher, Vilnius.,
1204. Byševskis, Andrius (Vacys), 21, Vilnius.
1205. Byševskienė, Alicija (Vacys), 23, Vilnius.
1206. Bivainienė, Ona, 29, farmer, Juozapava Imbradas, j
1207. Bivainytė, Marija-^irutė (Alfonsas), 9, Juozapa-1

Simnas.
Bieliauskiene, Ona, 23, teacher, re3. Simnas.

1125. Bieliauskaitė, Milda (Antanas), 3 yrs. old. >
1126. Bieliauskas, Antanas (Juozas), born 1913, secre- 

tary, res. Miroslavas.
1127. Bieliauskienė, Adelė (Mikas), born 1918, res. 1 va;„a3' . T , A1, . Q ,,Miroslavas 1208. Bivainis, Jonas-Algirdas (Alfonsas), 8 years, old,
aazo. joieliauskas, (Antanas), 7 mo. old. Juozapava.
1129. Bielinis, Petras (Augustas) 70, vvatchman, res. ' 

Švenčionys.
1130. melinienė, Ona (Jurgis), 58, res. Švenčionys.
1131. Bielinytė, Elena (Petras), 19, student. t
1132. Bieliūnas, Mykolas (Mykolas), 4f, farmer, res. 1 

Tverečius.
1133. Bieliūnas, Adolfas (Jonas), 53, forester, 

Dubingiai.

1209. Bivainis, Alfonsas-Kėstutis (Alfonsas), 7, 
Juozapava.

1210. Bivainis, Gediminas-Vladas (Alfonsas), 3 years 
old, Juozapava.

1211. Bivainis, Vytautas (Alfonsas), 6 months old, 
Juozapava.

1212. Bivainis, Juozas, 31, worker, Kaltinėnai Tauragė.
1213. Bivainienė, Juzefą (Mykolas), 30, Kaltinėnai

1134. Bie’iunienė, Apolonija (Antanas), born 1902, Tauragė. _
housewiie, les. Dubingiai. Į2*4 Bivainis, Albinas (Juozas), 9 years old, Kaltine-

1135. Bieliūnas, Romualdas (Adolfas), 11, student, ,na* Taurage. . j /T \ u
res. Dubingiai. ' 1215. Bivainis, Rimgaudas (Juozas), 7 years old,

U3d. Bienunas, Gediminas, (Adolfas), 9, student, i i i jo <1216. Bytautas, Stasys (Mykolas), 43, farmer, Eidžio-

res.

1906, teacher, res. 

(Povilas), born

Dubingiai.
1137. Bieliūnas, Adomas, born 

Troškūnai
1138. Bieliunienė-Gabrėnaitė, Julė,

1905, midwife, res. Troškūnai.
1139. Beliunas, Vaidotas-Adomas), 3 yrs. old.
1140. Bieliunaitė, Regina, 53, res. liaunas.
1141. Bieliunienė, Anastazija, 27, accountant, 

Kaunas.
Bielous, Marija (Juozas), 34, housewife,

Vilnius.
'1 • 3.

Vilnius.
u-rt. Bielous, Ksenia (Viktoras), 10, student. 
1145. Bielcus, Lešek (Viktoras), 8 yrs. old

accountant, res.

housewife, res.

13, student, re3.

student.

tai Kaltinėnai.
1217. Bytautienė-Stankevičaitė, Stasė (Martynas), 30, 

Eidžiotai.
1218. Bytautas, Mykolas (Stasys), 13, student, Eidžiotai
1219. Bytautytė, Halina (Stasys), 3 years old, Eidžiotai i
1220. Bytautaitė, Vanda (Stasys), 10 yrs. old, Eidžiotai
1221. Bytautas, Mečys (Stasys), 6 years o’d, Eidžiotai. i
1222. Bytautas, Leonas (Kipras), 70, farmer, Kunigiš

kiai Kaltinėnai.
1223. Bytautienė-Stulpinaitė, Jadvyga, 55, Kūnigiškiai 

Kaltinėnai.
1224. Bytautas, Kipras (Leonas), 30, farmer, Kunigiš

kiai Kaltinėnai.
1225. Blaščujirski, Kazys (Marijonas), born 1898,

poakis, Valys (Kostas), 31, farmer, re3. Čepai- technician. ?a^uT^f Panevėžys. • •
čiai Varniai , 1226. Blaška, Antanas (Antanas), 23, farmer, Babrau-

n4<. i^ieiskis. Vincas (Kostas), 25, farmer, Čepaičiai. n*”kai Gej*v®ci“-
1148. Bielsbus, Vincas (Kazys), 70, farmer, BasupiaJ1227 Blaudžiunae. Juozą (Simas), born 1910, farmer, 

Mariiamnolė Naujininkai Pajevonys.
1143. Bielsbus, Vincas). 40. farmer, BalAipiai. L 1228. Biauzdžiunienė, Uršulė (Jonas), 62, farmer, Nau-
1150 Bielskuvienė, Agota, (Sima3), born 1876, farmer, 3imnkai FaJevony®*

Balsupiai. 1229. Blauzdžiunaitė, Agota (Simas), 22, Naujininkai
ii.u Bielskuvienė, Kunigunda (Jonas), 26, farmer, Pajevonys.

Balsupiai.
1152. Bielskuvienė, Stasė (Juozas), 28, teacher, Čepai- Pajevonys.

čiai Varniai.

1230. Blauzdžiunienė, Marija (Juozas), 18, Naujininkai,

1231. Blažaitis, Antanas (Juozas), 60, teacher, Pakeklis
1153. Bielskienė-Kazlauskaitė, Stasė (Juozas), born Veiveriai.

1907, teacher, Drabuksčiai. 1 1232. Blažaitis. Antanas (Antanas), 55, teacher, Lan-
1154. Bionkovska, Janina-Morta (Julius), born 1901, Reiįškįaį Vilkaviškis.

nur8^’ Vilnius. į 1233. Blaževičius, Dionizas (Tomas), 68, farmer, Jana-
1155 Biccv’'Tirski8, Jonas (Petras), 53, farmer, Žieve- va Vyšniava.

ll t /v 14-7* u m r- Blaževičius, Pranas (Andrius), born 1905, cmplo-
1156. Bijeika, Jonas (Vincas), 47, teacher, Plaisgaliai! yee Kaunas. • h

Šaukėnai. I i235. Blaževičienė, Marija, 45, teacher, Vilnius.
1157. Bijeikienė, Stasė (40, Plausgaliai Šaukėnai.
1158. Eijeikaitė, Aldona (Jonas), 18, student, Plausga

liai Šaukėnai.
1159. Eijeikaitė, Danutė (Jonas), 17, student, Plaus

galiai Šaukėnai.
1160. Bijeikaitė, Marija (Jonas), 15, student, Plausga

liai Šaukėnai.
1161. Bijeika, Jonas (Jonas), 6 years old. Plausgahai 

Šaukėnai.

1236. Blaževičiutė, Irea (Jonas), 26, Vilnius.
1237. Blažys, Rokas (Jurgis), 33, driver, Panevėžys.
1238. Bložė, Jonas (Jurgis), 47, employee, Kaunas.
1239. Bložienė, Adelė (Viktoras), 41, cashier, Kaunas.
1240. Bložytė, Aldutė (Jonas), 18, student, Kaunas.
1241. Bložė, Algirdas (Jonas), 16, student, Kaunas.
1242. Bložytė, Vytutė (Jonas), 11, student, Kaunas.
1243. Bložė, Matas, 60, photographer, Baisiogala.
1244. Bložienė, Veronika (Jonas), 40, housevvife,

vandens plotais. Buvo šviesi 
naktis, netoli vidurnakčio. 
Mergaitė staiga pamatė pa
slaptingą šviesą, kuri čia 
atsirasdavo, čia vėl pranyk
davo. Vyras jau norėjo eiti 
pažiūrėti kas čia būtų, bet 
sužieduotinė bijodama jį su
laikė. Juodu grįžo į miestą, 
išgėrė sodės, pardavėjui pa
pasakojo ką buvo matę, bet 
niekas į tą neatkreipė rim
to dėmesio. Tačiau praslin
ko keletas valandų ir prie
šų povandeninis laivas pa
leido pora torpedų į tanke- 
rį, kurs slaptai nakčia buvo 
išplaukęs iš uosto. Tanke-

KAIP VEIKIA JAPONŲ IR VOKIEČIŲ ŠNIPAI 
AMERIKOJE
- Slapti signalai japonų submarinui. - Naudoja 
nematomų rašalų ir balandžius. - šnipų radijo 
siųstuvas sunkvežimyje. - Kaip japonų 
submarinai imdavo benzinų iš pakrantės 
farmerio.. - Japonė vystyklais duoda slaptus 
ženklus. - Trys vokiečių šnipai rūsyje. - 
Dūmtraukyje paslėpta signalinė lempa 
lakūnams, t A .

ris nuskendo. Jurininkai su-
Nors tik “mūviuose” mes | sitik'mų, kaip gudriai vei- skubo įšokti į gelbėjimąsias 

matome fronto kovas, vis kia japonų šnipai USA že- valtis ir juos pakrančių žve- 
dėlto Amerika yra kare ir mėse. jai išvežė į sausumą. Jūri-
priešų šnipai dirba išsi juo- 1 Pora dienų prieš pereitas ninkai papasakojo, kad jie 
sę, kad tik susektų svar-, Kalėdas Kalifornijoje vie-, matę japonų, submariną.
bias karines pasaptis ir per- nas jaunas farmeris su su 
duotų saviesiems, štai “A- žieduotine automobilyje sė- 
merican” paskelbė keletą at- dėdami grožėjosi Pacifiko

Kariai atskleidžia paslaptį 

Dabar tasai jaunas far
meris suprato, kad nakties 
paslaptingosios šviesos reiš- 

įkė daugiau ką, negu buvo 
manyta. Jis pranešė kam

Baisiogala.
1245. Bložytė, Zita (Matas), 9, student, Baisiogalą.
1246. Bložė, Zenonas (Matas), 7, Baisiogala. • . .
1247. B’ožienė, Marcelė (Juozas), 36, farmer, Katiliai rei^ia aPie 8avo matytus

Griškabūdis. - ! dalykus, nuvedė kariškius
1248. Blinstrubas, Leonardas, 29, worker, Kaunas. iprie tos vietos, iš kur nak-
J2£- S,’U^US' iu^3 <]°nas)' ®8’ Kaunas. \ia matj9, Svje9a jr jje at.
1250. Bliudzius, Petras, 40, teacher, Rokiškis. 1 J .
1251. Bliudžiuvienė-Klebonaitė, Teodora, 37, teacher, , rado mažų batų ( Jap-size )

Rokiškis. pėdas ir penkias duobutes,
12r'2. Bliudžiutė, Petronėlė (Petras), 13, student, kur buvo įtvirtintos elektri-

R°“2ISBliudžiutė, Petronėlė (Petras). 13, student, nės le”P«lė8- Kariškiai su-
Rokiškis. * < **'• prato’ kad pnes3 snipai

1253. Bliudžiutė, Birutė (Petras), 9 years old, Rokiškis Į vo pastebėję slaptai išplau- 
12o4. Bliudžiutė, Laimute (Petras), 7 yrs. old, Rokiškis Vianti TTSA tfljikeri ii* nuo
1255. Bliudžius, Jurgis (Jonas), 68, employee, Kaunas. k t d g lus ia00-
1256. Bliudžiuvienė, Petronėlė (Vincas), 60, housewife, Kranto dave sgnaius japo

Kaunas. , ,|nų submarinui.
1257. Bluska, Marija (Kazys), 44, waitress, Vilnius. .
1258. Bobianskienė, Ona, from Dotnuva. Vėliavų signalai

nas2Marytaidai2PetraS <Antana9’' 40> shoemaker' Kau Prasidėjo uoli Šnipų me-
1260. Bobinas, Rapolas (Vincas), born 1900, teacher, džioklė. Pasirodė, kad Ame-

Gardai Punskas. , rikoje veikia net kelios prie-
1261. Bobiniene, Marcelė (NIarcelinas), born 1868, gQ šnipij grandys. Jie var-
1262. Bobiniene, Koste (Juozas), 40, teacher, Gardai. toja nematom4 rašalą, svie-
1263. Bobinaitė, Miliutė (Rapolas), 12, student, Gardai , SU ir vėliavų signalus, net
1264. Bobinaitė, Ramutė (Rapolas), 10, student, Gardai ,gi žinių nešėjus — haian-
1265. Bobinenė, Ona (Liucijonas), 41, farmer, Vinciš- Į džius, o taip pat ir trumpų

kės Ignalina va. '
1266. Bobrovskis, Brunonas, 63, veterinarian, Vilnius. bangų radijo siųstuvus.
1267. Bobrovskienė, Elena (Vladas), 50, housewife,
1268. Bobrovskaitė, Irena (Brunonas), 19, student, gaudyti- Tiesa, keletas šim-

Vilnius. • IMI tų aiškiai įtariamų asmenų
1269. Bobrovskis, Aleksandras) (Brunonas), 17, stū- internuota (apgyvendinta

Ne taip lengva j: ios su-

dent, Vilnius.
1270. Bobrovskaitė, Irena-Marija (Brunonas), 7 years 

old, Vilnius.
1271. Bociarskis, Domas (Vytautas), 25, student, Šie- mirčiai dar kolkas nebuvo

sikai Ukmergė. pasmerkti nei vienas. Ame-
Kalnėnui “S1"16“’ ViktOrija’ 76’ far“er' RukSa1’ rikos teismas švelnus - tai

1273. Bogucka, Liuda, employee from Vilnius. ne diktatorių — Hitlerio ar
1274. Bogucka, Eugenija, 4 years old, Vilnius. Stalino, kurie ir be teismo
1275. Bogucka, 2 years old, Vilnius. sušaudo net savo vakarykš-
1276. Bogumereckas, Vladas), 30, farmer, Gikirnius v. ,

Švenčionys. C1US araugua-
1277. rsogumereckienė, Elena (Stepas), 40, farmer, MiliKtry Intelligence

Gikirnius. _ » . j..
1278. Bogumereckis, Andrius (Vladas), 3 years old, 8audo šnipų radiją
1279. Bogumereckis, Marijoas (Vladas), 1 years old, Piliečių bendradarbiavi-

Gikirnius. ■ , mas 8U krašto saugume be-
1280. Boguslavlevičius, Vladas (Marijonas), 40, book- budinčiais žmonėmis gali

keeper, Vilnius. labai pagelbėti išsaugoti net
1281. Bogualavlevičienė, Janina, 40, Vilnius. ! daueelio mūsų kariu zvvv-
1282. Boguslavlevičius, Marijonas (Vladas), 11, Vilnius ® . . . . .
1283. Boguslavlevičius, Vladas (Vladas), 7 years old, bes, kurias šnipai pnesui 

Vilnius.
1284. Bogušauskas, Jonas (Povilas) 56, from Vilnių?..
12S5. Bogušauskienė, Nona, 49, Vilnius.
1286. Bogušauskaitė, Nina (Jonas), 24, physician,

Vilnius.

specialiose saugomose vie
tose), keletas nusižudė, bet

išduoda. Štai pora atsitiki 
mų:

Savo tėvo farmoje Eddie 
Good turėjo trumpų bangų

1287. Boguševičius, Ignas, 70, farmer, Radai Krekanava ... anftr_ta Karta u....
1288. Boguševičienė, Zofija, 60, farmer, Panevėžys. raaiJ0 aParatą- besu
1289. Boharevič, Jonas (Vytautas), 33, book-keeper, keliodamas jis sugavo kaž- 

Vilnius.
1290. Boharevič, Irena, 22, Vilnius.
1291. Bogdonavičius, Pranas (Pranas), 35, farmer, An- 

tanava Maišiogala.
1292. Bochdanovič, Juozas (Robertas), born 1897, bar- 

ber, Vilnius.
12S3. Bochdanovič, Petras, 30, engineer, Vilnius.
1294. Bochdanovič, Marija, 29, Vilnius.
1295. Bochdanovič, Tomas (Petras), 5, Vilnius
1296. Bochdanovičius, Večeslavas 

teacher, Vilnių.
1297. Bohuševičiu3, Ignas (Antanas), 83, farmer, Vaiš- 

vilčiai Naujamiestis.
1298. Bohuševičienė, Zofija (Albertas), 63, teacher,

Panevėžys.
1299. Boynovska, Zofija (Eugenijus), 30, Vilnius.
1300. Bojanauskas, Feliksas, 78, employee, Šilalė.

(Daugiau bus)

kokius signalus ir griebę' 
pieštuką užrašė: KLGYD 
MCLSJBX.... Iš karto jis 
manė, kad čia taip sau h- 
kokius šposus kreč a, bet 
greit pastebėjo, kad signa
lus leidžia įgudusi runka 

(Bazilius), 62, Tas pagautas raides jis per
siuntė savo draugui armijo
je-

Šis gi perdavė seržantui. 
Taip šie signalai pasiekė Mi- 
litary Intelligence. ši gi tuoj

(Nukelta į 6 pusi.)
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Kaip veikia japonų 
ir vokiečių šnipai 
Amerikoje

(Atkelta iš 5 pusi.)

pradėjo veikti. Į minėtą far 
mą atvyko karo žvalgybos 
sunkvežimis su radijo apa
ratu — priimtuvu. Kiti du 
priimtuvai įsikūrė kitose 
vietose. Kiekvienas turėjo 
nustatyti kryptį, iš kur siun 
čiami tie paslaptingieji sig
nalai. Nubrėžus ant žemė 
lapio tris linijas — kaip į 
plaukė bangos iš slapto šni
pų siųstuvo — buvo iš lini
jų susikirtimo, buvo galima 
nustatyti, kur yra ta šnipų 
radijo stotis. Bet nelengva 
buvo viską susekti. Pasiro
dė, kad tos linijos vedė į tą 
vielą, kur netoli žvejų kai 
mo eina kelias per atvira 
lauką, paprastas purvinai
kelias, kurs gret įsijungia i Japonai turėjo slaptas

KARO VEŽIMAMS VEŽAMAS LĖKTUVU | ‘FRONTĄ’

Aern»- tAleptlOtO*’rtoMjfiti
Kare'vis mokosi vairuoti karo vežimėlį. Kada kareivis išmoksta vairuoti karo veži

mėlį, jis esti pakeliamas į aukštesnį laipsnį karo vežimėlio valdyme.

CMCLili) į

į didelį vieškelį.

Sunkvežimis su žuvim...
Nuo to laiko aną kelią 

pradėjo sekti žvalgyba. Ir 
vėl, trečią naktį, buvo su
gauti paslaptingi signalą’. 
Šiuo kartu seklys pastebėjo, 
kad tuo metu, kai gird si 
signalai, žuvų prikrautas 
sunkvežimis pamažu slinko

benzino stotis Amerikos 
krantuose

įtraukia neveikė. Japonai aiš 
Į kino, kad čia kaimynai ko
kią šunybę bus iškirtę. Ta- 

[ čiau kai žvalgybos agentas 
užlipo į viršų, jis rado dūm
traukyje įtaisytą automobi
lio lempą, kuri buvo skirta 

i duoti signalams japonų la- 
, kūnams.

Laukuose išrausti ženklaiI
lakūnams

Kitose vietose, japonų 
1 farmerių dirvose buvo pa 
1 stebėti išrausti paslaptingi 
ženklai, priešo lakūnams 
rodantieji į kariškus objek
tus; dar kitur, kai buvo ap- 

: temdyti Pacifiko pakrančių 
j miestai, netoliese palei ke- 
j liūs degė darbininkų pakur
tos ugnys.

Pearl Harbore per staigią 
japonų ataką buvo nuskan

_______________________________________________________________________________ ’ dintas senas prekybinis lai-
kariai neturėjo jokios abe- kurs kyšojo iš smėlio ir ė o buvo ištiesta virvė net 300 vas Utah, kurs neturėjo jo-
jonės, kad taip tikrai buvo į jūrą ir tai taip giliai, ka ’ pėdų, lygiagrečiai su jūra. kios karinės vertės. Papras

j jie negalėjo pribristi vam?.- Nors namuose nebuvo ma- tai toje vietoje stovėdavo
džio pabaigos. Grįžę į UR* žų vaikų, bet japonė vis iš- j lėktuvnešis, ir apie tą šni
jie pranešė, ką buvo radę kabindavo daugybę vystyk -i pai matyt buvo pranešę, be. 

[Buvo susisiekta su Meksi- Iv. Kontržvalgyba išaiškino,;prieš pat Pearl Harbor įvy
Kai tik prasidėjo japonų įkos valdžios organais ir ir kad tai slipli pranešimai1 kius tiedu laivai pakeitė vie- 

submarinų veikla prie USA ten gauta žinių, kad minė japonų submarinams. Pa- i tas, o šnipai nepastebėjo t.
pakrančių Pacifike, daug toje farmoje gyveno >apo- prasto dydžio vystyklai bu-1 naktinio pakeitimo, bet vis
kam kilo klausimas — kur naįt kurie neseniai buvo eva-1 vo vieton taškų, o dvigubo gi Utah laivo nuskandinimas 
tie submarinai papildomi j kuoti į krašto vidurį. Nėra dydžio — vieton brūkšnių atskleidžia, kad šnipai budi.
benzinu. Tiesa, pakrantėse abejonės, kad tai buvo slap- ir taip Morzės abėcėlė, ku- randa galimybių duoti slap-
ypač Meksikoje yra daug ta benzino stotis japonam^, ri sudaryta iš taškų ir brukš tus pranešimus, nors nevis?.- 
dykumų, kur net galėjo bū-i _ nių, buvo duodami slapti da ir jiems pasiseka.
t>. įrengtos slaptos benzino Į ® es ve a e es pranešimai. K. J. Prunsk'.s

prie kalno. Prisitaikę kariai atsargos. Pora amerikiečių Kai Ameriką pasiekė šio31 i ______________
iš savo slėptuvių iššoko ir sportininkų uniformomis ry-! žinios, kai vienas medžioto-! Pinigingas vokietis i prjeg Kolumbui išplauk-
sulaikė vėliau begrįžtantį žosi ištirti pakrantes. Jie; jas pašovė japonų šnpų ba j Kitoje vietoje, toliau į'siant ieškoti naujo pasau- 
sunkvežimį. Jame buvo ke- ir išvyko į Meksiką kaip ’ landį, su dar didesniu atsi-j sausažemį buvo pastebėta, lio, visoje Europoje buvo 
turi vyrai: du prie vairo, o žvejai. Vieną d eną į pietus dėjimu imta stebėti Pacifi-( kad vienas vokietis farme- manoma, kad žemė yra 
du užpakalyje neva užmigę nuo Esanados toli nuo pas- ko pakrantes. Vienuos no-iris pergausiai leidžia pini plokšti ir kad jo laivai, pri- 
ant dėžių su žuvimis. Iš ko r- kurinių sodybų jie pastebė- muose laivyno konirzv ilgy-1 gUs, perka vielą ištisomis plaukę prie krašto, nukris į 
to kareiviai nieko nesurado. Į jo žvejo namus. Jų dėmesį ba aptiko daugybę U. S. A. mailėmis ilgio ir t.t. Kai per bedugnę.
Tik kai vienas palindo po atkreipė nepaprastai didels laivyno signalinių vėliavė- manevrus USA kariai pri- ________
sunkvežimiu, pastebėjo apaJ tankas neva vandens atsar- lių. Šeimininkas paaiškino, • sįartino prie jo farmos, jis Švedijoj šiuo metu didžiu- 
čioje didokas baterijas. Iš! gai laikyti. Tankas stovėjo kad tai esąs “Boy Scout”|su šautuvo grasindamas ne-'mOs traukinių garvežiai kū
jų ėjo laidai į slaptą siųs- prie namų į jūrų puaę Vie-1 darbas. Bet tuose namuose ! norėjo jų leistis artyn. O renami ne anglimis, bet mal- 
tuvą, kurs buvo apdėtas dė ta atrodė apleista, tik k’auk-! gyveno tiktai trys suaugu-'tie įėjo ir rado rūsyje pa-!komis.
žėmis su žuvim. sėjo šunelis. Tie du tyrinę-Į šieji žmonės, kurių jauniau slėptus kitus tris vokiečius,

Bet Amerikos įstatymai t°jai sustojo atokiai ant šiam 47 metai. Kontržval- paaiškėjo — šnipų tinklas.
labai saugo žmogaus laisvę kranto ir nakčia atėjo pie gybos tarnautojai nuspren-
ir tas radinys dar buvo ne- sižiūrėti. j dė, kad toksai amžius jau j Signalinė lempa “kamine”
pakankamas pasmerkti tuo3 Tankas buvo tuščias, bet į ne be skautybės laikas... ii j y-j ^art^ kontržvalgybos 

vėliavėles atėmė. vyrai nuvykę į japonų na-
Skalbiniais duodavo
ženklus kada atakuoti

keturius vyrus, nes nebuvo smarkiai buvo jaučiamas 
pakankamo įrodymo, kad benzino kvapas. Iš d Igno ė 
šie vyrai tikrai siuntė prie- jo vamzdis į žemę. Jie nu- 
šui pranešimus apie kariš- ėjo į pakrantę ir paieškoję 
kas paslaptis, nors mūsų atrado kitą vamzdž o galą,

Prisidėkite Prie Jauno Kunigo 
Išleidimo Į Kariuomenę

mus rado šaltus kambarius. 
Jie paprašė leidimo pakurti 

Kitoje vietoje kasdieną pečių. Šeimininkai nieko ne- 
japonė vis iškabindavo ant sakė, ugnis buvo įžiebta. Ta- 
virvių daugybę skalbinių, čiau dūmai gulė žemėn, dūm
Namas stovėjo ant kalniu- ---------------------------------------
ko prieš jūrą. Skalbiniams

Kun. Ant. Švedas, kape- mindai išleisti jaunąjį karo SUCIUOO fllIVdZlldį 
ionas J. V. kariuomenėj, šio- ’-aDeliona. kun. Antaną Šve-
mis dienomis išvyksta į sa- da, pavyktų tai būtų gražu, Sučiupo Ralph Elias, 18 
vo paskirtą vietą, Kelley kad nors vieną eilę kariuo- m 526 s. Ashland avė., ku 
Field. Texas. Kapelionas uniformos būtų nu- rj9 * mfneai buv0
kun. Antanaš pribus j Kel- pirkta jaunam kapelionui ir . ,
ley Field, Texas, bal. 25 d., vienuoliui. Viena unifor- nužudęs Denvirą, 72 m., rū- 
1942 m. Šiuo laiku kapelio- no’ eilė kainuoja beveik du bų krautuvės savininką.
nas lankosi pas savo ėvelius ''imtus dolerių. Rūbus turi --------------------
Providence, R. I. ir grįžta į nat* pirkti. Kariuomenė ne- 4 ATSISTATĖ Iš PRANCtJ 
Chicago bal. 22 d., 1942 m.«nristato jų kapelionams. AMBASADOS

. .Išleistuvių proga. TT Ma- Prisidėkite Prip WASHINGTON, bal. 22
njonų Bendradarbių Drau- Apdovanojimo
gija yra sudariusi komisiją Prisidėti prie jaunojo ku- m' * Prancūzų
tinkamai aprėdyti ir apdov- ni*ro kapeliono Antano Šve- Ambasados nariai atsista- 
anoti jaunąjį kapelioną, kad Jo iš’eistuvių tikrai yra pa- tydino iš savo pareigų pa
sekmingai darbotusi J. V. Motiškas katalikiškas dar- reikšti protestą prieš Lavai 
kariuomenėje. bnn ir kiekvienas katalikas paatatymo yichy valdžios
Portabie Msss K,t ^Tji’uoSnTr, Kris* Paakyje.

Yra sumanymas nupirkti „ua kareivJ Keturi kurie di.
jaunam kunigui kapelionui, 1 . . ,
Antanui Švedui, Portabie Kazimiero Akademijos no w Prancūzų Ambasados
Mass Kit, kuriame randasi mergaitės šiame darbe jau yra: Leon Marchal, konsu 
visi reikmeniai šv. Mišių at-; prisidėjo su $25.00 auka. Tai leris; Baron J. Baeyens, 
laikymui. Kariuomenė nej.; puikus pavyzdys ir visiems pimus sekretorius; A Fiot
taiso setus; pats kapelionas vice-konsulas; C. Benoit
turi jj ,s,ta,syti. Jvykdmti Aukaa aiųaklte sju0 adre. ,varbus 

su:tą sumanymą TT. Marijonų 
Bendradarbių Draugija iš
rinko komisiją, kurios prie
šakyje stovi kun. Juozapas 
Dambrauskas, Bendradarbių 
Draugijos Dvasios Vadas. 

Jei šis sumanymas, iškil-

Rev. ChnplaJn A. Švedus, AUS. 
C-0 Rev. J. Dambrauskas, MIC. 
2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois.

Bažnyčios
palengva.

Našlaičio
nekrinta.

darbas eina
La Fontaine 

ašaros veltui

M

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 a® 

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

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE f
3133 South Halsted Street Mj

Sekmadienį/ Bal.-April 26 d., 1942 m. j;j
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.

Japonai bus išstumti 
iš jūros

10,600 amerikiečių 
japonu nelaisvėje

TOKYO, bal. 22 d., Japo
nijos oficiali žinių agentūra 

Wavell, vyriausias Indijoje praneša, jog Filipinuose 
i karo vadas, pareiškia, kad virš 62,600 buvo paimta ne- 
į yra netolimas tas laikas, kai laisvėn, 10,600 iš tų japonų 
' sąjunginės valstybės, įsigi- ' nelaisvėje yra Jungtinių

NEW DELHI. Indija, bal. 
22.—Gen. Sir Archibald P.

PLATINKITE “DRAUGĄ” j“8108 dauSiau PaJe&4- visiš
kai išstums japonus iš Indų

GIVE LIVER BILE 
FL0W A BOOST-
Do Thi# Every Morning for 30 Days

Snop out of it! Get a bottle of Kruschen Salti 
tonight. Start right in tomorrow morning and 
take ‘A teospoonful in a glass of water (not or 
cold) half an hour before breokfost and keep 
this up for 30 doys. Do this and you too may 
know what it is to get up feeling fit and ready 
for o real day's work. Try Kruschen for the neit 
30 days on our auarantee of satisfaction or 
money refunded. Ali druggistl.

Vals. kareiviai ir karinin
kai. 1,600 amerikiečių ne- 

vandenyno. Tačiau iki to lai . laisvių yra Japonijos Ilgo
ko japonai gali dar daug ninėse.

i žalos padaryti Indijos pak- {_______________ _________
rantėms, sako vadas. ! SKAITYKITE “DRAUGĄ”

r\ A D A p Yra Geriausias I^aikas Pirkti Pirmos Rūšies 
LxA\D/\l\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mūsų jardą ir apžiūrėk sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vlš- 
kų, skiepų Ir flatu. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

%
OH, JOY!

What a ioy to get retief from a cough due to a 
cold. Get it with Stnith Brothen Cough Drops 
—the famoui drops that contain a spėriai blend 
of soothing ingredients. Two kinds, Black or 
Menthol. Only a niekei checki that tickle.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOL- 5*

NtiCHBorc.MooP .Sočiai, no'tkls".
ERNte. HICKS Coliai N tuTHEK TTeoK* ChiCA^O .

V/UO LS VI^ITINC V/iTM FoR A FtvJ 
V/as ęrrrriNC MoMtsieK — eknle
•-Jook MIM For a RiPE." IM Hl-S

-Sečonv Hanp Tuver . NEAnrcRPAY •.

If you suffer distress from

FEMALE
WEAKNESS

Which Makes You Blue, Cranky
NERVOUS-

At mich tlmea lt you*re troubled 
by erampg, headsche. bsckache. s 
bloated feeling, nervousnetiH - dls- 
tress of " trregularltlee" - due to 
functlonsl monthly dlaturbancea— 
try Lydla E. Plnkham's Vegetable 
Compound! It’» helped thou»and» 
upon thouianda of women and giriu 
to go "Mnlllng thru” sucb "dlfflcult 
day»."

Lydla Plnkham's Compound lis 
orte medlcine you can buy today - 
made etpecially for women-to re- 
lleve monthly paln and lts tlred 
nervous feellngs due to this cause. 
And ln such a teiufble wayl Wlth 
nature's own beneflctal roots and 
herbs. No harmful oplates.

Taken regularly — thruout the 
month —Plnkham's Compound 
helps bulld up reslstance agalnst 
such symptoms. Follow label dlrec- 
tlons. Worth tryingt

AM' Mokė 
Svcrr mome*
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Tada paskutinieji 6 prizai 
bus 6 U. S. Defense Bonai Į
po $2500 kiekvienas Herald-American

Tai tokiu būdu bus 12 U. .
S. Defense Bonai: vienas už rCddktONUS 
500.00, du po $100.00, trys

po $50.00, o šeši po $25.00.
Tų 12 bonų pilna vertė šie-

MEDŽIAI JAU PRAŽYDĘ VYTAUTO PARKE

Visi parko įrengimai bus naudojami pirmame 
"Draugo" piknike šį sekmadienį!
ŠALČIUS, NAUJAS VYTAUTO PARKO UŽVAIZDĄ,
MALONIAI PRIIMS VISUS PIRMO PIKNIKO SVEČIUS , ----------- ------------------- . i- “ ------
Praeitą savaitę teko kai- nikų, bus pradėtas vajus kia $1.000.00 ir sudaro di- (manam™ Aditnr) in ižplldž Ateitininkų draugo-

Naujas Chicago West Pullmano 
naujienos

Bal. 19 d. parap. 
Labdarių Są-gos 10

salėje
kuopa

William Randolph Hearst • gurengė vakarą ir su labai 
šiomis dienomis paskyrė graiia progiwa Programą

delį "Draugo” Labor Day 
pikniko laimėjimo dovaną.

bėtis su nauju Vytauto par-1 platinti $1,000.00 U. S. De- 
ko užvaizdą šalčium, kuris fense Bonų laimėjimo tikie-
su savo šeima dabar apsi- tus. Tą dieną visi galės pa- j yniems prieinama kaina 
gyveno parko užvaizdos na- siimti laimėjimo bilietukus, 
me. Prieš persikeldami į Vy- nes jie bus paskleisti po vi- 
tauto parką Šalčiai gyveno są Chicagą.
Marąuette Parke.

Pirmas prizas $500.00 
I U. S. Defense Bonas I

Per “Draugo” Labor Day

Bilietukų Kaina Laimėji
mui tikrai yra visiems pri
einama, nes persiduos po 10 1 
centų, o pilna 20 tikietukų 
knygutė parsiduos po $2.00. , 
Tokia knygutė duos pirkė- Į 
jui 20 didelių progų laimė-

pikniką »1,000.00 U. S. De- u nors vieną tų y g De_ 
fense Bonais bus leidžiami
laimėjimui, bet tas $1,000 
bus padalintas į dvyliką da
lių. Bus duodami laimėjimui 
12 U. S. Defense Bonu.

Pirmas prizas — U. S. De
fense Bonas — turės $500.00

fense Bonų, kurių pilna ver
tė yra $1,000.00.

Tad, visi, kas gyvas, tu
rėtų rezervuoti balandžio 26 
d. pirmam išėjimui į pla 
čius laukus, išėjimui į pir-

torių (managing ėdi tor) jo 
didžiajam Laikraščiui Chica
goj — The Chicago Herald- 
American.

Nauju redaktorium yra 
E. Sh ai n mar k, kuris užima 
Jono Malloy vietą, šis pa 
skirtas "supervising editor” 
Hearsto dienraščių.

Naujas Hearsto dienraš
čio redaktorius yra labai 
plačių pažiūrų žmogus ir pa
lankus tautinėms Chicago 
grupėms. Tarnavęs Chicago 
Herald American dienraš
čiui "assistant managing e- 
ditor”, jis padarė jame daug 
pagerinimų.

Ir Chicagos lietuviai gali

vės gabūs artistai. Dainuo
ta, lošta ir šokta lietuviški 
tautiški šokiai. Publikai la
bai patiko. Žmonių buvo pil
na salė. Labdariai daug lai
mėjo. Apie šį parengimą 
plačiau bus aprašyta Lab
darių Skyriuje,

Šią savaitę trys jaunuo
liai apleidžia mus, įstodami 
į U. S. kariuomenę, tai: Wal- 
ter Jucevičius, Juozas Rai
la (a. a. Karolio Railos sū 
nūs) ir Jonas Plopa, Jr. Lin
kime jiems geriausio pasi
sekimo ir sveikiems sugrįžti

Tikras gražumynas
Vytauto parkas tikrai gra 

žus. Visi medžiai jau pra
žydę. Žolė skaisčiai žaliuo
ja, o medžiai pilni pavasa
rio paukščių čiulbesio, žolė 
niekur nenuminta. Visi par
ko įrengimai apšvarinti. O- 
ras kvepia pavasarišku švie
žumu.

"Draugo” piknikas bus
pirmas ir atidarymas šiais vertės. Pirmam laimingam
metais dar niekeno nevar-! “Draugo” piknikieriui bus
totas parkas. Pirmieji gra-1 duodamas U. S. Defense Bo-
žumai teks atsilankiusiems nas $500.00 vertės.
"Draugo” piknikan. . , .... ,® r Antras ir trecias bonas
Vajaus pradžia bus po $100.00, ketvirtas.

Su šio sekmadienio balau- penktas ir šeštas bonas bus 
džio 26 d., pavasariniu pik- po $50.00 kiekvienas.

mąjį sezono pikniką — į tikėtis daug gero iš naujojo 
dienraščio Draugo pikni-1 redaktoriaus. Vienas
ką ir pradėti didelį Laimė
jimo vajų. Visi atvažiuoki
me į Vytauto parką sekma
dienį, balandžio 26 d. nusi
pirkti pirmąjį $1,000.00 U. 
S. Defense Bonų laimėjimo 
tikietą. XXX

jo a-
sistentų yra lietuvis,' Stasys 
Pieža.

Lietuvių šeimynos Chica
goj prašomos siųsti foto
grafijas savo sūnų tarnau
jančių Dėdei Šamui. The 
Chicago Herald-American į 
dės nemokamai. Rap.

SU PIRMAIS LINKSMAIS, PAVASARIO BALSAIS Sąjungiečių vakaras
Cicero. — Moterų Są-gos

Įvyksta

Pirmas Sezono Piknikas!
Taip, Įvyksta Pirmas

Vytauto Parko
IR

48 kuopa rengia šaunų va
karą balandžio 26 d. para
pijos salėj. Programą išpil 
dys Chicagos Ateitininkų 
draugovė, vadovaujant Lu- 
cijai Piliponytei. Bus gražių 
lietuviškų dainų bei šokių, 

į Kas atsilankys, nesigailės 
Po programos bus šokiai. Į 
žanga 40c su tiaksais.

Programa prasidės punk
tualiai 6 valandą vakare. Šo
kiai — 8 valandą. Durys bus 
atdaros 5 valandą. Pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

Mes gerai žinome, kad 
Moterų Są gos 48 kuopa vi-

Draugo PIKNIKAS
Sekmad., Baland.-April 26,

VYTAUTO PARKE
Pradžia 12:30 popiet

19
42

.A

NĖRA "ERSATZ" DĖL OLD OUAKER!
Nėra substituto dėl Laiko ... ar dėl puikesnio sko
nio, kurį priduoda 5 metai sendinimo OLD QUAK- 
ER. Taip. . . progresuok ir būk pripažintas! Nei joks 
"ersatz” negali pavaduoti šios puikios degtinės!

lA’./d)

<0 ld <$uakcr
oisrntip rao«

thetopofthe-crop

Parapijos pavasariniam 
piknike, kuris įvyksta gegu- , 
žes 3 d. Vytauto parke, vir- MotlflŲ DlCIlČ) DUS 
tuvėje apsiėmė vadovauti ir i ■*i«i •
svetelius gardžiais valgiais ISRIllTlinyu 
vaišinti: Eva Meteišienė ir Cicero. — Amerikos Lie- 
Ona Sadulienė. tuvių Katalikių Dukterų

----------- Klūbas Motinų Dieną užpra-
Bal. 15 d. iš ŠŠ. Petro ir šė šv. Mišias 7:30 vai. pa- 

Povilo parap. bažnyčios, po rupijos visų motinų inten- 
iškilmingų pamaldų, palai-jcUa *r nuoširdžiai kvieč a

SIUISHI «OUKiOIIWmSKEY - liKOOF* THISWH1SK(Y 15 5 YiARS OLD. IH[OLOOBA*UCO.,lAWIltHtl»UKG,INO.

dota a. a. Ona Rimkienė. 
Bažnyčioje buvo laikomos 
sykiu trejos šv. Mišios (lai
kė kun. M. Švarlis, kun. Ka- 
tauskas ir kun. Gasiūnas) 
Paliko nuliūdime vyras My
kolas, duktė ir augintinė. 
Rimkai yra pavyzdingi pa
rapijos rėmėjai ir nuolati-'. 
niai dienr. “Draugo” skai. 
tytojai. Be to, Mykolas per 
daug metų yra ėjęs parap. 
komiteto nario pareigas.' 
Reiškiame gilios užuojautos 
Mykolui ir dukterims!

Kleb. kun. M. Švarlis pra
nešė, kad parapijos stovis 
dabartiniu laiku kuo pui
kiausias. Visos bilos apmo- 

suomet suruošia gražius va- ] kėtoa ir parapijos ižde pi
kams. Nepraleiskime ir šio nigų yra 8Uvirš $3)000.00.

Rengimo komisiją sudaro: 
Brazauskienė, Zakarienė ii 
Česienė. Ji deda pastangų 
kad vakaras duotų aaug p ei 
no.

Girdėjau, kad Antanas 
Paškauskas pardavė 50 ti
kietų. Sąjungietes Kotrina 
Barčienė, Elzbieta Brazaus
kienė, girdėjau pardavė po 
25 tikietus.

Kuopos pirmininkė Petro
nėlė Zakarienė tikrai yra. 
nenuiletantf darbininkė. Ma-

Džiauglamės! Rap.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

visas motinas ir dukteris 
dalyvauti "in corpore” pri
imant šv. Komuniją. Visos

moterys ir merginos bei mo-
1 terų ir merginų draugystės 
prašomos susirinkti parapi 

! jos salėn 7 vai. ryto, kad 
būtų užtektinai laiko pasi 

j puošti gėlėmis
■ Vakare 7:30 vai. klūbie- 
tės ruošia juokingą komedi
ją ir kviečia parapijiečius 
atsilankyti, ypatingai kvie
čiamos visų kareivių moti
nos. A. V.

I AII/AC HADAD Pasirinkti ir Prisipirkti
L-z\ll\z\O Lzz\DAvi\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ IK KOL .IV DAR GALIMA GAUTI I 

Geresnes Rūšies Anglys Gaunamas Tik Iš Tolmteniilų VaLstlJii.
(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelzkellij tranzitus bus žymiai sumažintas narni) reikalams) 

PRIPILOYKIT SAVO SANDELIUS IŠ SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGIMA Po-skontas .Mine Kun, Iš 
geri) mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5
tonus arh« daug.au, už tonų .............................

Smulkesni yra daug pige-ni.
BLACK BAND LUMP anglys, už
toną ..............................................................................

$10.50
KOPPERS COKE (KOKSAI), už vie- C19 0R 
ną toną, .......................... .. .................................. UJAZivvJvJ

$8.40

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

%

rijona Česienė yra sąjungos 
Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį pionierė, veikėja Jos visos 

į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra
žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus 
žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame 
Vytauto Daržo ore.
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day 
Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta* 
da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to di
delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšminga 
diena "Draugo" istorijoje.

darbuojasi, it bitelės, vaka
ro pasisekimui. E. Brovvnie- 
nė ir P. Vaičiulienė žada iš
kepti skanaus vėdaro ir ku 
gelio.

Paremkime sąjungietes 
skaitlingu atsilankymu.

Dalyvis

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

Užmuštas jaunuolis, 
astuoni sužeisti

Vakar įvykusioje automo
bilio nelaimėje, prie 63 str. 
ir Komensky avė, žuvo vie
nas jaunuolius ir astuoni su 
žeisti. 1

Tik kvailas vedasi neži
nodamas kodėl vedasi.

Išvcžiojanic 
l <» vi ą 
Clii< ago.

IIEMKITK 
, SENĄ 
LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTF.R, sav.

MUTUAL LIUUOR CO. 
1707 Su. Halsted St.

T.lcfuikie.; KOULEVARU (MII t

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI 
LANKYTI | MTSV SPECIALI
UPAKDAVIM4 SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTU

M M

Didelių Ku rai m n u. mažų Baraba- 
nų, "Tnnable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Uaralrvnų ai
tų, greiti Vadiniai ••('ymbolM" Ir 
“Cynibol liolders" kur lik reika
lingi, "Hi-Uoy after lieat Pedale" 
heliams ir orkestrams, Trūbos, 
darinėtai, Suxaphonai, Trombo
nai "Standard" Išdirbysčių, Smui
kas, Celloa, St riminiai Kasai, Gul- 
tarui, Banjos, sumai, ir "easea", 
"mouth pteees", "mule reeds", Ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikam u smičių Ir 
"nosis". Patampome Ir atuuujina- 
ine visokių išdirbysčių plionogra- 
fus ar Jųjų dūlis.

A. B .O. DKl'MMKRK SERVICE 
914 Maxwell Street, Cliieago

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Scts — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators— 
Washers — Mangels — anfl 

Stovės.

Nationally advertised iteras.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKĖS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI X

IT1ARGUTU f

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
VIenintilia Ir Smagiausias ... 

Vakarinis Lietuvių Programas M 
Amerikoje'

— DESIMTI METAI! _ 
SEKMADIENIAIS I vai. p. p .. 
KITOMIS Dienomis 9:3(1 v. vak 
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v
WHFC-I45O kil|
6755 So. Western Avenue M 

Phone- GROvehilI 2242

daug.au
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VARNOS NUŠOVIMAS ĮVARE MANE 1 BEDA
Žemaičio pergyvenimai vokiečių okupacijos 
laiku. Nesirodyk vokiečiams, kad moki gerai 
šaudyti, nes tuojau tave pačiups už sprando ,

1918 metais lapkričio užtaisęs šautuvą ir man jį 
mėn. 3 d., kaip visada, į ma paduodamas, tarė Taudar- 
no ūkį visu smarkumu įva- tas.
žiavo Žemaičių Kalvarijos j Paėmęs iš Taudarto šautu 
žandarai. Vienas jų buvo vą, nušoviau medyje tupė- 
nesenai grįžęs iš prancūzų jusią varną, 
fronto. Buvo tai labai žiau-; — Tu ją nušovei netyčia,
raus būdo žmogus. Baisiai j— perpykęs pareiškė Tau- 
keikdavo. Antras buvo Tau- dartas. Tu ją šaudyk tūks-

VAŽIUOJA Į KELLY 
FIELD

dartas, mokąs lietuviškai. 
Įvažiuojant vokiečiams į

tantį kartų — nenušausi.
— Užtaisyk šautuvą ir

ūkį, mano darbininkas Fe- duok man dar kartą šauti, 
liksas Markauskas, eketėje — pasididžiuodamas tariau 
plovė karvės odą. Buvo tai Taudartui. Paėmęs šautuvą, 
sumanus žmogus. Pamatęs peršoviau tą medžio šaką, 
įvažiuojančius žandarus, j ant kurios pirmiau tupėjo 
tuojau griebė po ranka1 mano nušautoji varna, 
buvusį pagalį ir ėmė juo ne-1 žandarai, tai matydami,

MAYW00D'AS PASIŽADA KARIAMS PARAMA 
Japonai paėmę nelaisvėn 80 narių

Iš Chicagos norima 
gauti 135,000 pančių 
kraujo

Mayvvood’as, kurio 192to 
tankų batalijono, B kuopos, 
80 karių, pateko japonams 
nelaisvėn, Bataano pusiasa
ly, šiandien pasiryžo savo 
vaikams kaip galima padėti.

Priemesty sudaryta or
ganizacija, iš 150 tėvų, žmo
nų ir mylimųjų, kuri pasi
ryžo sukelti pinigų, kad per 
Raudonąjį Kryžių galėtų 
padėti belaisvėn patuku
siems savo vaikams, vyrams 
ir mylimiesiems.

Ateinantį trečiadienį tam

Joseph H. King, vice-chair- 
man of the Chicago chapter 
of the American Red Cross, 
praneša jog Chicagoje ir jos 
apylinkėje kraujo pančių au 
koto jų kvota pakelta nuo 
100,000 kraujo pančių iki 
135,000.

Per visą Amerikos kraštą

mu
X Kun. Jurgis Poškaus 

kas, Visų Šventųjų parapi
jos klebonas ir Kunigų Vie
nybės Chicago provincijos 
pirm. šiandie mini savo glo
bėjo dieną. Ta proga nuo
širdžiai jį sveikiname

Kapelionas, kun. Antanas 
Švedas, M.I.C., AUS., šian
dien išvyksta į savo naujų 
pareigų vietą, Kelly Field, 
Texas, arti San Antonio 
Texas. šiandien, bal. 23 d., 
apie 11 vai. ryto Kap. kun.

tikslui Proviso Hogh School reikia 350,000 pančių krau- 
bus rodoma filmą. “Remem 3° daugiau, negu buvo nu- 
ber Manila”.

Jonas Pilipauskas, buvęs 
Marianapolio kolegijos mo
kytojas, “Studentų žodžio” 
redaktorius ir porą metų

va skalbti kažkokį drabužį, kažką vokiškai savo terpe Ant švedas, M.I.C., sėda į__ ,____________ _____•_ ;Vokiečiai, matyti, taip ir pasikalbėjo ir, kreipdamiesi 
pamanė, nes neatkreipė į jį į mane, sako: 
jokios atydos. Jei būtų su- — Tu esi rusų kareivis, 
pratę, — būtų atėmę odą, Tuojau mes tave suimsime, 
mėsą ir dar būtų nubaudę. Supratau, padaręs didelę 

Kaip visada, žandarai bu- klaidą, parodęs, mokąs ge- 
vo pakviesti į kambarį. Sku- rai šaudyti, 
biai buvo padaryti užkan- į — Tat leiskite šilčiau ap- 
džiai ir paruošta degtinė, sivilkti, — tariau vokie- 
Kadangi degtinė iš vokiečių čiams, galvodamas kaip 
tebuvo gaunama tik mainais nors iš tos savo nelaimės iš- 
į ūkio produktus, todėl vo- bristi. Grįžęs kambarin, 
kiečiai buvo girdomi dau- pasakiau žmonai skubiau- 
giausia namine. blausiai parūpinti užkan-

Galų gale vokiečiai, gero- džių bei degtinės. Galop vo
kai įsikaušę, ėjo važiuoti kiečiai taip nusigėrė, kad 
namo.

— Turite šautuvus, — 
tariau vokiečiams, išėjus vi-

traukinį važiuoti į St. Lou J 
is, Mo., iš kur vyksta į San 
Antonio, Texas. Šiuo greitu 
laiku jokių iškilmingesnių 
išleistuvių nebuvo suruošta, 
bet visuomenė daug gražių 
dovanų jaunam kapelionui j 
sudėjo ir šį ryt gražus būre-1 
lis jojo prietelių palydės jf 
į traukinį.

I

Taksas reikia sumokėti 
iki gegužės 1 d.

Cook kauntės iždininkas
vos beišėjo iš kambario ir, Toman įspėjo, kad 1941 m. 
mane palikę, išvažiavo. Ta- pirmos dalies taksai turi

kad

matyta.
Daugiau kaip 12,000 chi-

cagiečių, per vienuoliką sa- , Akcijoj, šiandien išvyko į 
vaičių, jau yra davę, per

X Jonas Pilipauskas su
savo sužieduotine Bety Ple-
kavičiūte šią savaitę padarė
visą eilę vizitų — pasakyti

.... ... ... , savo draugams iki pasima-įsdirbęs dienraščio Draugo *._  , , -* 6 tymo vakarų ar rytų fronte.

Raud. Kryžių, karo 
lams savo kraują.

reika-
U. S. kariuomenę. Jisai pa- Į Adv. Juozas Petraitis
žadėjo parašyti “Draugui” įlomis dienomis išvyksta į 

San Diego, Calif., valdžiosįspūdžių.

SIMTAS LIETUVIŲ SENELIŲ LAUKIA, 
KAD JUOS APLANKYTŲ

Kiek rūšių 
yra darbų?

Apskaičiuojama,
Jungtinių Amerikos Valsty
bių žmones dirba apie 20,000 
įvairių rūšių darbų.

Iš tų 20,000 darbų tik 6S3 v. ? iz • -
darbų rūšys yra svarbios Gražios dainos. Puikus Sv. Kazimiero
karo reikalams. Akademijos choras

Jei nesate buvę, aplanky- Lietuvos sodybas, iš kurių 
kitę kada nors Oakforestą, atvažiavo ir kurios tiek nu- 
senelių prieglaudą. Čia yra kentėjo nuo okupantų, 
daugiau šimto lietuvių, ku-, Mielai savo daina nuteikė 

apdai- 
kurs 

linkui.

čiau išvažiuodami vistiek 
siems į kiemą. — Nušaukite įsakė man kitą dieną atvyk 
bent vieną varną. Tiek daug ti žandarmerijom Kadangi 
jų priviso, kad negaliu jų buvo nusigėrę, matyti, apie 
nusikratyti. mane pamiršo ir aš palikau

— Imk ir nušauk pats, — nesuimtas.

būti sumokėti iki gegužės 
mėnesio 1 dienos. Kurie iki 
tos dienos nesumokės, tiems 
bus uždėtos pabaudos.

I PLATINKITE “DRAUGI'

7 būdai sutaupyti

pinigų ant jūsų skalbinių

Net “prityrusios rankos” 
skalbime namuose, su mo- 
d-emiėkiausiais įrengimais, 
dabar atsimena būdus kaip 
sutaupyti pinigų kuomet tas 
staigiai pasidarė svarbu.

Apsvarstykite savo skal
bimo būdą — atydžiai pil
dykite Šiuos septynius punk
tus. Jūsų iSlaidos bus ma
žesnės — ir jūsų skalbiniai 
gal bus daug baltesni.

* Matei drabužių reikia virinti.

Tlnknnml skalbiant Jūsų drabužiai bus 
Haiti be virinimo, tokiu būdu šutau- 
Pinant ekstrų lakančius plovimo VI 
rinkit tiktai kūdikių d abuž ua. no
sines Ir ligonių drabužius.

2
Sužinokite kiek dėti į skalbykla.

Perdaug drabužių mažina vandens 
akcija Ir apsunkina elektroa moto- 
ių. permažai drabužių padaugina 
kartus skalbimų. Skalbimas 7 iki 12 
inin. turėtų užtekti vienam plovimui

Svaktoklte vandens mirrų.

Vanduo virt mieros gali pakenkti 
mo'orui ar užplugdytl dirbančius ra
telius.

Visuomet pallnosnoklt ųrčitnvų.

Ksda gręžtuvas nevartojamas Jis turi 
būti paliuosuotas. kad ižvengus au- 
plnjlmn guminių rolerių.

Atlejnokit kas g mėnesine.

Skaitykite nurodymus atydžiai. sH«. 
Juoklte dirbančius ratelius Ir motorą 
nemažiau kaip 2 kart j metus.

Orėgdnklt drabnžius atydžiai.

Lygus sudrėginimss priveda prie grei
tesnio prosymo. Vartoklt bonkų su 
skyliuotu kamščiu, kraplnklt su žil
tų vandeniu (susilieja lygiau).

Susipažinkite su gerais audiniais.

Pallglnklts nežlollma d-ab-tlų IA- 
mokdamos specialius būdus, kaip rei
kia skalbti žllkinlus Ir vilnonius Ai
tus faktus galite įsigyti mūsų Home 
Service departmente

PUBLIC SERVICE COMPANY Ot NOKTHBRN UilNOM

Šiemet reikės daugiau 
popieriaus

Jungt. Amerikos Valsty- j-je išsiilgę laukia savo žmo- p. Irena Aitutytė, 
bėms šiemet reikės 1,000,- gaus. | nuodama laivelį,
000 tonų vartoto popieriaus i — A-bi kojos nupiautos, plaukią piliakalnio 
daugiau, negu seniau, kad — skundžiasi vienas. — Kol Skambiu balsu žavėjo p. A. 
reikėjo. Iš tų senų ir varto- aveikas buvau, daug draugų Grigoniūtė. Ypač pasižymė
tų popierių bus pagamintas turėjau, dabar — užmiršo, jo šv. Kazimiero Akademi- 
naujas popierius. — Nei persižegnot nega- jos choras ir artistės savo

—---------------- liu, ranka suparaližuota; dainomis, tautiniais šokiais,
u. i i-i g « kalba kitas. Į vaidinimu.
YIS Oar 001 O CCniŲ Tačiau dauguma iš jų at-' K. J. Prunskis priminė,

George F. Barret, vy- rodo sveiki ir šti dideliu ma Rusijos ir Vokietijos kietas 
riausias Illinoisf Valstybės lonumu klausės puikios pro- gyvenimo sąlygas jėgų ne- 
prokuroias padavė Illinois gramos, kurią suruošė per- tekusiems žmonėms, pasi- 
Valstybės Commerce Com- eitą sekmadienį Lietuvių džiaugdamas, kad šie lietu- 
mission peticiją, kad dar Moterų Klubas. Programa viai, senatvėje rado prie- 
kartą būtų persvarstyta dėl gyvai vedė p. Gugienė. 1 glaudą. Amerikos šalyje kur 
aštuonių centų važiavimo j Kons. Daužvardis savo vertinamas kiekvienas žmo- 
stritkariais ir būtų grąžinta ’ nuoširdžioje kalboje priminė gus.
septyni centai. Illinois Vai- '------------------------------------------------------------------------—
stybės Commerce Comm i’ R j j^j
ssion pokuroro peticiją pn- .■ vinių
ėmė ir šiuo reikalu galuti- 16,000 gydytoju 
mas sprendimas bus paskelb ‘ 1
tas š. m. birželio 15 dieną.

skiriamam darbui Consoli
dated Aircraft Corporation 
įstaigoje. Jis yra žinomas 
Chicago jaunimo Vyčių vti- 
kėjas, buvęs “Vyties” red.

X Komp. A. Pocius, da
lyvavęs 40 vai. atlaiduose 
Aušros Vartų bažnyčioje ir 
paskutinį vakarą grojęs var 
gonais mišparuose, kompli 
mentavo vestsaidiečių cho
rą už išpildymą mišparuo
se klasinių “Magnificat”, 
“Regina Coeli” ir “Tantum 
Ergo”. Garbė už tai choro 
vadui muz. J. Brazaičiui.

X Kun. P. Aukštikalnis, 
MIC., Šv. Gabrieliaus para
pijos, Milwaukee, Wis., kle 
bonas šiomis dienomis vie
ši Chicagoj. Dalyvavo ir 4b 
vai. atlaiduose Aušros Var
tų bažnyčioje.

X A. a. Nikodemo Vilimo 
dviejų mėnesių mirties su
kaktuvėms paminėti, bal. 24 
d. šv. Kazimiero akademi
jos koplyčioje 8 vai. bus at
laikytos šv. Mišios už velio
nio sielą. Giminės, pažįsta
mi prašomi atsilankyti.

X Veronika Liepienė, 624 
W. 18 St., sunkiai serga. Pa
žįstamieji prašomi ligonę at
lankyti.

X Jurgį Pūkelį, 7034 Sa 
Lowe Avė., vardadienio pro- 

alumino fabrikas. Fabrikas S* sveikina visa eilė drau. 
priklausys Amerikos alumi- S1! *r pažjstamų. J. Pūkelis 
no kompanijai, kurios cen- !™. vyras žinomos veikėjos 
tralinė raštinė randasi, J°iės Pukelienės. 
Pittsburgh’e. , x Aido K,ab0

Sakoma, kad šiame naujai komlsija skelbia kad norin.

tieji dalyvauti kun. K. Ba-

Chicagoje pradėjo 
statyti alumino fabrike

Chairman Paul V. McNutt, i Šios savaitės 
of the new War Man Power! pradėjo statyti
Commission, praneša, kad 
šiais metais dar reikia 16,- 
000 gydytojų ir 3,000 dan- 

' tistų Jungtinių Amerikos 
vvraj ui 1 Valstybių kariuomenei, ku-
’ I ■ *** . ri būtų aprūpinta medici-

Pirmadienį Cook kauntė- niška pagalba.
je turės įsiregistruoti nuo 
45 iki 64 metų amžiaus vy-

Cook kauntėje 
įsiregistruos 474,553

rai savo drafto boarduose. 
Daugiau- kaip 600 vietose 
vyks vyrų registracija.

Skaitoma, kad pirmadienį, 
balandžio 27 d., Cook kaun-

pradžioje
Chicagos

vakarų pietinėje dalyje dide 
lį alumino fabriką. Tai bus 
didžiausias visoj Amerikoje

Mc Nutt pareiškė, kad 
jau yra 186,000 gydytojų 
71,000 dantistų ir 12,000 ve 
terenorams pasiųsta klau
simų lapai, kuriuose klausia

fabrike reikės 6,000 
ninku.

darbi-
rauskui pagerbti ruošiamam 
bankiete bal. 26 d., Aušros

ma kokias kalbas jie moka, Australija, inimant s alą Vartų parapijos salėj, ku- 
„. --- "7” ~""įį'gjįj kokią turi patirti svetimuo- Tasmania, yra 2,974,581: rių komisija nepasiekė su

se kraštuose ir kiek yra kvadratinių mylių, t. y. tik j tikietais, galės tikietą įsi-
| įgudę svetimženklių skaity- truputį mažesnė už Ameri-1 gyti prie įėjimo į salę. Ban- 
jme ir rašyme ir tt. 1 kos Jungtines Valstybes. Į kieto pradžia 7:30 vai. vak.

vyrų.

Ateities spėjimas 
brangiai kainavo

Mrs. M. Gerambio, norėda
ma sužinoti savo ateitį, pasi 
kvietė į savo namus čigonę, 
kad ši jai pasakytų ateitį. 
Čigonė paliepė Mrs. M. Ge
rambio suvinioti visus turi
mus pinigus, $140, į nosinal 
tę ir kuriuos čigonė paėmė. 
Išeidama čigonė nosinaitę 
Mrs. M. Gerambio grąžino, 
bet Mrs. Gerambio vėliau 
pastebėjo, kad pinigų nosi
naitėje nebebuvo.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyklt apsau gotoj įstaigoj, kad užtikrinti aavo ateit}. Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj -

Duodam paskolas už 41/ą% jr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

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

-V'-v

CHARTERED ANT) SUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington, D. C. 

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


