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RUSŲ AVIACIJA PRADĖJO
MASKVOJ IR SIBIRE
Komunistų spauda skel OFENSYVĄ PRIEŠ VOKIEČIUS

LAita&jiftA Ir
teises i: j
'
j'
Mes negalime uždrausti
susirinkti “vadams” Mask
voje. Mes ir nemanytumėm
jiems dttUsti, jei ir galėtu
mėm. Jei jų konferenciją
prisidės prie šio * krašto ir
mūsų sąjungininkų priešų
sumušimo, mes jas sveiki
name.
i. *
Tačiau mes būtumėm pa
tys sau neteisingi, jei mes
galėtumėm nuduoti neprisi
meną savo motinų, savo ar
timųjų giminių Sibiro šaltoi se tundrose. Todėl tai mes
kasdien ir skelbiame ištrem
tųjų vardus, kad jų giminės
galėtų dėti pastangas jiems
padėti.
•
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Vokietijoj Hitleris Panaikino įstatus

J. P.
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ęhicago, Illinois, Pirmadienis, Balandžio-April JO «d.; 1942 m.
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bia, jog šiomis dienomis
Maskvoje susirinksią “Lie
tuvių liaudies vadai” (at
seit, Paleckis ir Cie.). Tai
būsianti lietuvių konferen
cija. Tie “vadai” susisiek
sią su Lietuvos žmonėmis
per radio. Tai konferencija
Maskvoje.
Tomis pačiomis dienomis
vyksta kita konferencija, apie kurią komunistų spauda
nieko nerašo, kurį J^epasieks
Lietuvos žmonių per radio
ir kuri vyksta kasdien nuo
pernai metų. Tai ištremtie
ji lietuviai Sibire.,
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Australai sveikina Mac Arthur

Sunaikinta šešiasdešimt astuoni nacių

kuriuo vokiečiai teikdavo
savo kariuomenei karo reik
menis.
\
Tuo tarpu rusų aviacija
veda nepaliaujamas kovas
prieš vokiečius ir nuolati
nai; bombarduoja
nacių
fronto aerodromus.

Naciai bombarduoja
ligonines Maltoje

KAIRO, baland. 26 d. —
Britų karo (vadovybė pas
Kavalerija
puola nacius
I
kelbė, jog vokiečių bombar
-J KUIBIŠEVAS, baland. 26 nėšiai sužiniai tris karius
d. — Rusijos kavalerija, bombardavo ligonines Mal
nežiūrėdama pavasario metu toje. šios atakos įvykti šian
atsiradusių pelkių, kurios die ir pravestos dienos me
sustabdė kitus, kariuomenės tu.
d (s
dalinius, užėmė visą eilę vo- > irmoje atakoje sunaikinkiečiama atitekusių kaimų I ta dvi Raudonojo Kryžiaus
ir pasiekė svarbų vieškelį, ligoninės padabos?l<W AJ. u* K.
Antroje atakoje sunaikin
ta dar dvi palatos. Kitoje
Gen. Stikell kariai
ligoninėje viena bamba pa
darė nuostolių ir sunaikino
atmušė japonus
Raudonąjį Kryžių.
• CHUNGKINGAS,
baland.
Taip pat apmėtyta bom
'
9
26 d. — šiandie pranešama, bomis karo belaisvių sto
jog amerikiečio gen. StiĮ- vykla, kuri buvo ligoninės
weU vadovaujama kiniečių ribose.
kariuomenė ( atsiėmė iš ja
Pirmoje atakoje šeši as
ponų Taunggyi miestą, ku menys užmušti ir du sužeis
ris yra 100 mylių į pietry ti, o trečioje atakoje penki
JAPONAI NERVINASI
čius nuo Mandalay Burmo- užmušti, jų tarpe Vienas kū
Japonus šiandien vargina
✓ •1
dikis ir vienas italas beleisneišrišamoji mįslĮ — Mask- j®-Kiniečių
pranešimai pažy vis.
kva paskelbė internavusi a- mi, jog beveik visi mieste
merikiečius lakūnus ir Mas
buvę japohai nukauti.
'y
■
■
kva paskelbė, jog didžiau
Tačiau tuo pačiu laiku ja- Naciu pavasario
siomis ovacijomis sutinka ponams pavyko pažygiuoti
mi amerikiečiai lakūnai, at pirmyn Rangoono-Mandalay ofensyvą prasidėjo
vykę Rusijos vakarų frot- geležinkelio linkui, apie 100
LONDONAS, baland. 26.
’ tan. Vadinas, Sibire ameri mylių nuo Mandalay.
kiečiai internuojami, 0 va Londono sluogsniai šian d. — Šlandįe Londono spau
karų fronte amerikiečiai die pareiškė, jog kiniečiams da paskelbė pranešimą iŠ
džiaugsmingai sveikinami. atsiėmus Taunggyi, susida Vichy, kuriame pareiškia
Todėl šiandie Japonija ir rė rimtas pavojus japonų ma, jog ilgai lauktoji na
nėra tikra ar Maskva tikrai susisiekimo linijoms Bur cių ofensyvą Rusijos fronte
jau prasidėjusi ir pirmosios
internavo amerikiečius la moje.
kovos pasireiškusįos Donetkūnus Sibire ir Japonija nė
so baseine ir Briansko apy
ra tikra ar nesugrįš netru
CHICAGO, balandžio 26 linkėje.
kus šie lakūnai naujoms ad. — Chicagos pašte nuo
Londono laikraštis Times
takoms.
pereitų metų gegužės pir taip pat paskelbė, jog na
mos dienos karo bonų par ciai atakuoja rusus prie
AR GALI?
duota už $32,870,993.75.
Charkovo, kai tuo pačiu lai
Maskvos elgesiu nereikia I _____________________ ku rusai pradėję ofensyvą
perdaug stebėtis. Netenka1 REIKIA REIKMENŲ
prie Kursko.
manyti, kad Washingtonas
šiandie labai daug kalbaLaikraštis News pareiššiai. žygiais būtų buvęs nu- ma apie antrąjį frontų Eu- kia
Rugijo, frontan ostebintas. Šiandie tenka ma ropoję. Tačiau neatrodo,
fensyvai vokiečiai sutraukę
nyti, kad sov. Rusija dar kad invazija Europon pra
6,500,000 savo kariuomenės.
nemato galimybės pradėti sidėtų bet kuriuo momentu.
karą prieš Japoniją ir jį Pirmiausia, atrodo, bus dėsėkmingai baigti, bet neteks damos pastangos pristatyti
KALKUTA, baland. 26 d.
perdaug nustebti, kad ne Rusijai užtenkamai reikme — Vienas žymiausių * Indi
trukus susidarys patogios nų ir tik įpusėjus Hitlerio jos vadų Pandit Jawaharial
sąlygos ir Japonija pasijus pavasario ofensyvai, galima
puolama iš keturių pusių. tikėtis antrojo fronto Eu Nehru pareiškė, jog Indija
neprašysianti, kad Anglija
Tai jau nebus dviejų frontų ropoje.
karas, bet keturių frantų šiuo metu vyksta dirbtu iš naujo pradėtų svarstyti
'karas.
vių ir gamybos kova.
dominijos klausimą Indijai.
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REICHSTAGAS SUTEIKĖ HITLERIUI
NERIBOTAS ĮSTATYMAIS TEISES
Hitleris reikalauja iš vokiečių pilno

orlaiviai. Kavalerija veikia
MASKVA, baland. 26 d.,Šiandie sovietų karo vado
vybe paskelbė, jog rusų aviacija sunaikinusi šešias
dešimt aštuonis vokiečių or
laivius į vieną dieną. Tą pačįą dieną rusai * netekę de
šimties savo orlaivių.
Taip pat paskelbta apie
naujus sovietų laivyno lai
mėjimus šiaurės vandenyne,
kur sovietų karo laivai nus
kandinę Barento jūroje vie
ną 12,000 tonų priešo trans
portinį laivą.
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paklusnumo. Anglija negalinti laimėt
It
, BERLYNAS, paland- 26
d.
(Oficialus vokiečio ra
dio pranešimas) j-įJ Šiandie
Hitleris 'tapo vyriausias ir
apąoliutus Vokįetijos dikta
torius
•iIj
us.
Po Hitlerio kalbos Rei
chstagui, kurioje jis pareiš
kė, jog sąjungininkės tau
tos negali laimėti, Vokietijps vyriausybė jam suteikė
jokiais įstatymais neriboja
mas vado teises, vyritusio-

jo kariuomenės vado ir vy[Kili
Reikalauja paklusnumo

'. Staro Kalboje Hitleris pa- * •
reikalavo “paklusnumo iš
visų Vokietijos gyventojų
.O (L
bet kuriuo momentu, kai aš
I= >
nutarsiu veikti.’’
<
“Jei mes > pralaimėsime
karą,” pareiškė jis Reichs
tagui, “bus tada galas ir -'
O?
F*
Z
A
•'VVokietijai.”
'
, .
Z*1
Hitleriui suteiktos visos
teisės viršijančios bet ko
M
Prancūzijos aviacija
kias teises
. kariuomenės1 va.> >
1 < ■ '■
šiaurės Afrikon
dų if kitų pareigūnų jr.tei-.
1 LONDONAS, baland. 26. sėjų. Jam duota teisė paša- ,
— Spaudos pranešimąjr skel linti bet kokį asmenį iš bet ,
bia, jog geriausi Prancūzi kokių pareigų be teismo. . * .
f- c
t Draugas" Acme telephoto i jos lakūnai ir orlaiviai per
Netoli katastrofos
............. Gen. Douglas MacArthur, su šypsančiu veidu, reiškia kelti
iš' neokupuotosios U ^feavo iženos5valandos Rdlį A'J
pasitenkinimą ir saliutuoja’ džiūgaujančią mintą Mel Prancūzijos dalie? iifYfipMfr Hitfr
bourne, Aūstralijoje.’ Dešinėje brig. gen. Patrick Hurley, cūzijos šiaurės Afriką.
leristtaip pat1 paŽykaro sekretSrius, dabar U. S. ministeris Naujajai Zelan
Pranešimai : pažymi, jog m^°»
praąidėjųs žiemai
vokiečių
kariuomenė
Rusi
dijai.
šie prancūzų orlaiviai i f la
jos
^fronte
atsidūrusi
netoli
kūnai sudaro žymią avia
cijos pajėgą, šis pergrupa katastrofos, bet ateisianti
vimas įvykęs pereitą žiemą. valanda, kai prasidės kovos
Kai kurie sluogsniai įsiti-’f™1™8®,ir ^da
kinę, jog šis Vyriausybės parodys, kas buvo laimėto
žygis esąs tam, kad ji ga jas šią žiemą.”
Jis pareiškė, jog “Sovie
LONDONAS, baland. 26 tė bombų Baltijos uoste lėtų pagrąsyti naciams, kai
d: — Peritą nakt^ didieji ke- Rostocke ir ant milžiniškų- tuo pačiu laiku galima ma tų milžiną” mes nugalėsi v tturių motorų bombanešiai į jų amunicijos fabrikų Ce- nyti/ jog Vichy vyriausybė me ir iki šiol jis buvęs su 5 r
nusiteikusi suteikti ašies naikintas.
perskrido beveik tris ketvir- koslovakijoje.
tadalius Vokietijos ir nrnneatakų
į pajėgoms paramą Afrikoje. Anglį* Mtatafe
Jis pabrėžė, jog Anglijos
Skoda dirbtuvėse britų la
WASHINGTON baland. imperijai karas turės baigkūnai bombardavo, DunkirSukilę kareiviai
ką, Calais ir kitas nacių o- 26 d. — Pašto valdyba pas- tis katastrofa. Anglija nekelbė, jog bus suvaržyta) galinti Šio karo laimėti, nes
kupuotas pajūrio vietas.
perėjo pas gen.
Iš šių atakų, pasak bri pašto siuntinių siuntimas ) “teisingtfmas turi laimėti ir
tų, negrįžo penki anglų užsienį, nes tuo norima pa teisingumas yra mūsų pusė
Chiang Kai-sheką
lengvinti siuntinių perveži je.”
bombanešiai.
mą • :
* Amerikds paskelbimas ka
CHUNGKINGAS, balaųd.
Tuo tarpu aviacijos mi
ro, pasak' Hitlerio, Vokieti
20 d. — Oficialioji Kinijos nisterija paskelbė, jog na- Į
jai buvęs didelis palengvi
žinių agentūra šiandie pas ciai pravedė plačias aviaci- SlICZO dpylinkČjC
nimas ir įtraukimas Japo
kelbė, jog 500 japonų val jos atakas vakarinėj ir pie
nijos į šį konfliktą buvęs
domos Kinijos dalies karių tinėj Anglijos ir Šiaurryti- orlaivių pavojus
kvailiaujsias “mūsų priešų
sukilo Yangste uoste netoli nėj Škotijoj. • ‘
• ‘*
LONDONAS, baland. 26 žygis.”
Nankingo, nužudė skaičių
d.
— Pranešimai skelbią
Šį rytą nacių paskiri bom
japonų ir perėjo Chiang Kai
Nauji submarinu pavojai
banešiai numetė bombų pie jog vakar naktį Aleksand
-sheko pusėn.
Vokietijos submarinu pa
tryčių Anglijos apylinkėse. rijos ir Suezo apylinkėse
Sukilusieji kariai su sa
paskelbta priešo orlaivių vojus, pasak Hitlerio, ne
vim atsinešė 500 šautuvų ir
pavojaus aliarmas. Tačiau tik nesumažėsiąs, bet dar
penkis kulkosvaidžius.
bombų nenumesta ir priešas padidėfliąs, nes Vokietija
Naciai pripažįsta
nuvytas nesuspėję padaryti kaskart daugiau submarinu
nuostolius Rostocke
panaudosianti.
jokių nuostolių.
Naciai pasmerkė
Tuo tarpu Berlynas pasJis taip pat pabrėžė, jog
BERLYNAS, baland. 26 d.
žis
karas būsiąs išspręstas
mirt 200 norvegę
— Vokiečių radio paskelbė,' kel^, kad Afrikoje bntų
“rytų Europoje” ir spren
LONDONAS, baland. 26 jog britų bombanešiai pra., žvolgyho. būriai huvę pri
džiamosios kovos jau prasi
naujas atakas Rostoc- vers P*-*
.
d. — Maskvos radio šiandie vedė
• > .
wa e •
.
dėjusios.
paskelbė, jog naciai pasmer ke ir tuo pačiu laiku pažy
LONDONAS, baland. 26
kė mirti virš 200 norvegų. mėjo, jog padaryta dideli d. — Šveicarijos radio pas Pajuokia britus
Šį sprendimą padarė Oslo nuostoliai namams ir yra kelbė, jog prie Amerikos
Prisimindamas apie britų
nemažas skaičius žuvusių ir pakraščių nuskandinta Šve “commandos” žygius oku
estapo.
»
Maskvos radio taip pat sužeistų.
dijos prekybinis 6,960 tonų puotoj Prancūzijoj Hitleris
paskelbė ^pranešimą iš Stocpareiškė, jog “britus labai
Pranešime taip pat pažy laivas.
TANEYTOWN, Md., bal. padrąsina, kai 25 nujuodin
kbolmo, jog Sofijoj įkalin mima, jog britai pravedę ata 300 bulgarų, kurie pas- Į atakas pietinėj Vokietijoj, 26 d. — Gaisras visiškai su tais veidais britų kariai omerkti mirti už politinį vei- Esą pašauta devyni bomba- naikino Blue Ridge Rubber kupuoja mažą, neginamą
kompanijos dirbtuvę.
salą.”
kimą.
Į nėšiai.
j

BRITAI BOMBARDAVO SVARBIUS
NACIU AMUNICIJOS FABRIKUS
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LrtTUTOS IHMTINIU SOVTCTU
OUCHfflf
VJUHUU
KuJįJun TAKuftl
>1

1774

1775
>

(Note: For better indentificafciofi of deportėes their
fathers’ narnės are indicated in parentHesis, also tHeir
ages,^ occupations and lašt adtireses.
It is further ftoted originai Litbuabian spelling of
narnės, wiffr itS speclflc suffixes for flemifiihe msrital and
maiden narnės, is retained. The suffix “ienė”, “aitė”’ or
“y#" may indicate a singie woman (Misa). For example
in the <MB« Of AbferavičiUB, the nartfe of his wifle, Abaravičienė follows, then come the narnės of his daughters
Vida AbaravičiūtČ and Aldona Abfcravičiūtė
(Tfcsfny*)

1776
1777
1778
1779
-1780
1781
1782
1783
1784
1785

1786
1787
1788
1780

Cfliakiene, Natalija (Vladimiras), 22, student, VUnius.
Cimbolaitis, Juosss ( Jtlosas), 34, teacher, Vikšrabraščiai Musninkai.
Čeladenas) Petras (Stasys), boru 1907, physičian,
Vilnius.
Čalpovskžs, Le&ekas, 27, lawyer, Ukmergė.
Capkauskas, Matas, born 1875, wbrRer, Kaunas.
Čaplikas, Jonas (Motiejus), 33, employee, Kėdai
niai.
Čaplikas, Viktoras 40,
r, Panevėžys.
čaplihienė, Ona (Matas),. , houBewifė, Panevėžys,
Čaplikas, Algimantas, o J
old.
Čaplikas, Rimgaudas, 5 yęa^s old
Čaplinskas, Vaclovas (Antanas), 1
ęaplinskienė, Vera (Antanas), 27, h
Rajun&i.
Čaplinskas, Algirdas (Vaclovas), 5.
Čaplinskaitė , Vida f(VacltVaa), 3.
čaplinskas, Romanas (Vaclovas), 1% yesrs*old.
čaplinskas, Tadas (Adomas), 46> farmer, Ruda^
mina Vilnius.
. į ■
čapskaitė, Aleksandra, 40, housewifė,’ Kaunas.
Čapskis, Viktoras (Adomas), 67, farmer, Muležai
Kamajai.
Čapskienė, Emilija, 40, farmer.
čapskis, Augustinaas (Viktoras), 20, Muležai Ka
majai.
Čapskytė, Jadvyga (Viktoras), 15.
Čapskis, Valentinas (Viktoras), 12.
Čarkauskas, Gasparas, 36, engineer, Paventis Sugar Factory. •
C&rneckis, Voldemaras. (Antanas), bom 1893, former State Minister Kaunas.
Čaraeckienė, Eleonora, 41, housewife, Kaunas.
Čarneckis, Algirdas (Voldemaras), 17, studfent.
Čarneckis, Vytautas (Voldemaras), 16, student.
(Daugiau bus)
...... ■ - -.... -.......... - — ■
- - --1 ■
■ -----

Pirmadiehis, bal. 27r 1942»

ir toliau darbuotus, auklė
pagelblninku žymus veikė
reikale
tų jaunuomenę, iš kurios iš
jas, Kazys Dryža.
K. V.
eis geri tėvynainiai - katali
idai
kai.
Nelaiminga būtų moteris,
Vertindami kun. St. Rai pikniko
jei ji gimtų tokia,, kokia pa
los darbuotę Razimieriefiai
Philndelphla, Pa. — Ba ti save pasidaro.
pasiryžo pagerbti ir tam landžio 19 d. jurgiečių sve
tikslui rengia bankietą. Be tainėje įvyko gan skaitlin
to, V&rdadienio proga visi gas susirinkimas laikraščio
to
oasimtelsime, kad Dievas “Amerika” bičiulių reikale
PALANDSCffS
duotų jam sveikatos, štai, pikniko jos naudai ruošia
ką yra pasakęs jr pats kun mo 31 d. gegužės Mykolai RABIOBROABCAST
Stanislovas: “Mh.no tttoški- čio ūkio sode.
Featuring a Program ef
mas. kad šv. Stanislovo &ie*
YUGOSLAV FOLK MUSIC
noje daugiau būtų pamaldų- , Pirmininkavo kun. S. Raimo yž mane, kai visi UUbu- la' ° ^tininkavo Ona Un- Every Saturday, I to 2 P.ML
aytų 6v. Mišių ir priimtų 18urait®- Buvo atsaank« ir STATfON WNfP
IMS
ŠV. Komuniją. To visų mal J. Laučka su D. Overka.
dinu/’
“Gaspadorium” to pikni
ko išrinktas visiems čia ge
SUPAŽINDiNKITĖ KITUS rai žinomas biznierius-veiSU DIENU. “DRAUGU’
kėjas, Pranas Pūkas; o jo GOtfRRL
Fotografas

"Amerikos

1701 Bžeskis, Antanas (Antanas)*, 53, farmer, Antanava 1790
RAdvMSkte.
1791
1702- Bltokienė-Misevičiūtė, Jadvyga (Emerikafc), 38,
fttMCfef.
179fe
' __
, 1793
1703 Bžeskis, Jonas (Antanas), 13.
1704 Bžeskis, Marijonas (Antanas), bom 1925. *
1705. Bžeskis, Antanas (Antanas), 6 years old.
1794
Studija įrengta pir
1706 BŽeSkis, Rainiund&s (Henrikas), 42, teacher, Vil- 1795
aioe rtMHaa m mo
W
B
L
K
5
1
SJ
D
I
U
nius.
dernUUcomla
uilal
1796
"J41: »V • .1 25* Strrr,
domia Ir Hollywoo<
OR; VAITOSH, OPT.
1707 Bžeskienė, Vanda (Balys), 33, teacher, Vilnius.
tvlaaomla.
Darba
Oanantuotaa
Sžezinskia , Romualdas, M, farmer, Poliese šven- 179fr
1708 Bžezini
likt u vis
/>. et
ffohys;
AJtil gVoVKOJas
*
TOJf•
•
420 W. 63rd Street
81-BOIALI8TAJS
17£
S
170T ISz&ZlnSKlS Mųndek, 10. -•?. 171
ai»\ \\t n> i’MoJoi.hM’in
1710 Bžezinskienė,
iė, Vladė, 60, farmer.
EN<Hewood S88S
TeL: Btaale
i »iva i <i r.
jų i. . k;» ..s
1711 Biovskis, ‘ Stasys (Gustavas), 73, engineer, Va- 1800
ENCHewood 6840
(faktai.
1712 Bžozovskienė, Jadvyga, 62, Casčeviai Jašiūnai.
1V1& Bžozovskis, Stasys (Adomas), 65, farmer, CasčeHuTtrs au
praktika* imu
LIETUVIAI DAKTARAI
, visi Jašiūnai:
tatejme ir gydyme
1714* Bžozovskis, Albertas (Antanas), born 1914, monk,
GERAI PJatfAnCOlTl AKINIAI
Tai YAKds 8146
patalrya kretvar akla. tmw pare»yat»
J X,Vilnius.
.....
.
OR. F. AKOMS
Ir tollragyRa:
aklų įtempimų. prateUm
1715 Bžosovskienė, Juzė, 39, houBewife, Vilnius.
DR. V. A. m zacijos dvasios vadas ir val paleoavlna
DANTISTAS
<alTdk -dtaudljtaių. a*alcb&ų Ir aklu
1710 Bžozovskaitė, Ona (Jhozas), 15*
Kur. Stanislovo Railos stybinės žemesniojo sky
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■fObERNlSKlADSl. TOBDLiIADSI
l7l7’ BŽUZOvsttis, Borisas (Juozas), 11.
nt AKINIUS PRITAIKO
EGZAMINĄ
VIRO
BCDAJ
Antradieniais, Ketvirtadieniais
riaus gimnazijos Kaune ka
1718* Bžozovskis, Miroslavas (Juozas), &
varduvių
proga
tpedUlK atrrta atkreipiama | valku
♦ - » ir Penktadieniais
744 West S5th Street •
1719v ?Bžozov«kaitė, Danutė, 6 months old.
pelionas..
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 £.11.
;
4kiillai
prttklKomi
Ūktai
kada
1720 ’Buinauskas, Antanas (Karolis), 29, farmer, Čamo11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Philadeiphia, Pa. — Ge
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos:
VAliANDObi
Apsistojęs Šv. Kazimiero 10-toa iki 8-tku
‘ bylė Trakai.
Pirmadieniais
tik 2-4
valandos kasdien
Pirmadieniais, Trečiadieniais
gužės 3 d. Šv. Kazimiero parapijoje taip pat daug de
.i
BekrnadleDiaia
papu
autartl.
Šventadieniais
11-12.
Bžozovskis, Mykolas, 50, farmer, Geseličė Trakai.
ir šeštadieniais
parapijos
lietuviai
rengiasi
Valandos:
3
—
8
popiet,
11 '*1 BžOfcSvskSenė, JhdVyga, 50, farmer.
da pastangų nesigailėdamas
TeL OANal 6969
1723 Bžęzovskaitė, Marija, 18.
pagerbti mylimą vikarą kun. savęs ir savo centų, ypatin <717 St. Ashland Avė.
1724 Bičkovaš, Jbnas (Jbttas), born 1920, employee, Stanislovų Railą. Ta proga,
TU.- VABD8 1373
OR. F. C. WWSKUMA5 OR. WALTER J. PHILLIPS
gai jaunimo tarpe. Neaplen
Kaupa*
ruošiamas bankiefcas para>GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gydytojas nt omBUROAS
1725 Balčiūnaitė, Viktorija, 38, farmer, Salamiestis Va- pijinėje salėje. Bankietas kia ir litų draugijų: lanko
Ofisas ir Rasidencija:
2158 West Cermak Road .-x
balininkaa.
susirinkimus ir teikia pa
Ofiso teL CANal 2345
2155 We3t Cermak Road
1728 Bičkuvienė, Jadvyga (Aleksandras), bom 1924, prasidės 6 valandą vakare. mokinimų. Vyrų Š'v. Vardo Būkit Malonūs
Oflao vaL: 2-4 Ir 7—9 .
Tikietas $1.00. Apie bankie- draugija pakvietė jį būti
-• OFISO VALANDOS
.
employee.
, Seredoj pagal sutartį.
Nuo
7
iki
8:30
vaL
vakarais
to programą netenka kal dvasios vadu. Visiems žino
SAVO AKIMS 1
Bes.: 70M So. PafrfiAld Avi
1727 Rtflttėjus; Adomas, 39, lawyer, didikai.
ANTRAS OFISAS
Tik viena pora aklų visam gy
1728 Baltiejienė, Ona (Adomas) 37.
bėti: mokytojos seserys Kavenimui.
Saugokite jas, leisdami
ma,
kad
Vyčių
3
‘
čia
kuopa
2017
Western Avė.
1729' Bernotas; Kazys, bom 1899, carpenter, Druskinin- zimierietės mokyklos moki
liegzamtnuotl Jas moderniškiausia
Tai. YAKdS 2246
regėjimo mokslas
čia buvo pakrikus. Bėt kun. metodą, kuria
Tel OANal 7171
.
gali sutelkti.
1730 Bidcauskaitė, Anastazija (Jobas), 18, student, Pa- nius visados gerai priruą- /( St. Railai nebuvo sunku, vėl
Nuo 8 vai ryto iki 6 vai kasdien
. DR. C. KOLIS
35 metai patyrimo
pririnkime akinių, kurie pašalina
šia.
partėKai Skaliai. <
prikelti. Ir jo rūpesčiu Vy
visų aklų įttvtfplmą. . .
DANTISTAS
Ofiso Tel............... VIBginia 1888
1731 Bemotks; Adomas, 23, soldier, Kladiniai Utena.
Kun. St. Raila į Ameriką čiai gyvuoja. Vakarais su
4645
So.
Ashland
Avenue
1733 Cimbolaitdenė, Stasė (Andrius), 24, housewife, atvyko 1939 metais su Vers
Dr. John
Smetona
arti 47th Street
DR. At. RAČKIU
sirenka daug jaunuomenės į
Vikšnabrasčiai Musninkai.
vai: nno 9 vai ryto iki 6 vai. vak
lininkų
ekskursija
į
Phila-.,
GYDYTOJAS IS CHlRtfiGAS
1733 Cimbolaitis, Algimantas (Juozas), 5.
Seredoj pagal sutartį.
parapijos patalpas, kur kun. Dr. J; J. Smetana, Jr.
OfrOilKUUST.U
1734 CinauskaSį Voldemaras, 38, farmer, Amuoniai Ro Pa. Apsistojo pas savo se S. Raila teikia pamokinimų
1853 West 35th Street
Ashland Avenue Telefonas: HEMlock 6849
kiškis.
serį Juozapą Rimgailienę, ir sykiu praleidžia laiką. 1801 So.Kampas
LIGONIUS PRIIMA:
18-tos
1735 Cinauaklas, Vytautas (Voldemaras), 11.
DR.
PEKR
1.
BRAZIS
Telefonas: CAN/VU 0523, CUcagc
318
Wharton
St.
Karui
pra

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Visi* čiat gėrisi kun. St. Rai
1736 Cinauskaitė, Galia ('Voldemaras), 7..
OFISO VALANDOS:
Tv
anas, |p Sskuadi tik snsttarius
GYDYTOJAS
IK
CHIBUBGASI
sidėjus, nebegalėdamas grįž los veikimu. Lieka tik pa Kasdien »:S0 a. m. Iki 8:S0 p. m.
1737 Cinauskas, Voldemaras (Voldemaras)-, 5.
TreClad. Ir lefitad. »:»0 a. m.
6757 So. VVeatern Avė.
ti į Lietuvą, pasiliko Ame- linkėti Dievo palaimos, kad
Ciaabskas, Rimgaudas (Voldemaras), 3.
Iki 7:00 p. m.
SS
OFISO VALANDOS:
—Clfanltoų Petras. 72, farmer, Jasaučlžha Varėna.
n&0j6 ir apsigyveno (neriPopiet nuo 1 ikt 8 vaL Vak 1 VI
..............
..
1740' Orohkiehė, Emilija, 70; ftusner, Jasaukai Rudnia. botam laikui) Šv. Kazimie
GYDYTOJA* J* GKUCVKtUta
AMERIKŪg LIKTVVIŲ PAKTAR? DRAUGIJOS NARIAI
1741i Girtautas) Kozy»< 34, book-koeper, Kaunas. '
4720 So. Ashland Avė.
ro p&nrpijoj, kur ktebematrTelefonas CANal 4706
1743 Cisimas, Adomas (Adomas),-bom 1916, Vilnius.
Telefonas: HEMLOCK 0201.
(24Ms iotae))
Ofiso M. VOtiifts OOtt
X7W CrviMSlaitė) Anele- (Jonas), 36, hobaewi?e, Rimtf- ja kuri. f. Vatartčiūnas.
Residencijoa tsLi MVerfy 82U
DR.
PETER
J.
BARTKUS
TA. lUDvrap 28M
Ckleago, IL
vl«ai* Gižai.
t
Kun. St. Raila yra lukfedr
a
praras
1744 Civinskias, Vladas (Jonas), 33, farmer, Rftnavičtei. tis (Žemaitijoje). Lietuvoj
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
DR. T. DOMDHLB
OFISO VALANDOS:
6924 So, We8tern Ave;
1913 So. Halsted St
1744 Cink. Boleslovas (Stasys), bom 1903, farmer, BerNno 10 iki 12 vai ryto, nite 2 iki •
Chicago, HV
buvo Pavasarininkų: organi 0YD7T0JA2 m OBCtRUUOAfl
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
vai popiet ir nno 7 iki 8:Ju vai. vak
natiškai Turmantas.
ir
pagal
sutartį.
Rėkimui nuo 10 iki 12 vai ryto.
OFISO VALANDOS:
1746 Ciftk, Natalija, farmer, bom 1006.
4f57 Archer Avenue
Sekmadiesiaia taipgi pagal sntarlp
Nuo
9:00
ryto
iki
12:00
pietų;
im CSnk, Totna* (BėletAbvas), 6 yearr otd.
MM flJCEsr 0484.
Ofiso vai: 1-3 ir 6—8:30 P. U nuo 2:00 iki 9•.00' vai po piet ir
OR. MAOIRGE KARN
1746’ Gink, Vanda (Boiestovas), 4 years old.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trešikdlšdaia pagri sutartį.
eram
f< Cicero 1481
1749 Cydcravačius, Julius (Bernardas),-bom 1908, drivGYDYTOJAS IK OHUtURGAS
PtlUikins
Trečiadieniais ir šeštadienio vakaĖ«r. 6988 ft>. ftlma AvA
Čr, Vilnius.
DR.
S.
R.
PAIOTSIS
a t sako minga! ui lM. Tek MOrskflk O0U
raflr fpąai nutartį
4631 So. Ashland Avenue
1790 CviatltovaS, Vosylius (Timotiejus), 60, farmer,
prfeftMftdl tuną.
Office UL BEMlock 4848
T< YARdk 0994
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jurgeliškiai Melagėnai.
XsL OANal 6122
Ras. tol PLAaa 8200
Kamp.
15tos
gat.
ir
49th
Ct
1751 Cicenienė, Stasė (Jurgfls), 27, VilhTus.
Rft
I I SHMIMffR
JUS r. BUDRIK
VALANDOS
0R.BIEŽIS
dRi Ji Ji ofmvlnnf llu
OFISO VALANDOS:
1752 Cėbittenė, Katartna (Jeronimas )\ 38, teacher, Obe
Nuo 10-12 v. rytoj 2-8 ir 7-fl v. rak
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare.
OYDTTOJA8 IR OHfRURUAB
liai Rokiškis.
GYDYTOJAS IK OHIKUKGAfl
Nedėhoons noo 10 ta 12 vai dienų
ir pagal sutartį.
Cėcevičius, Austachas, 38, Videniškė Utena;
3241^0. Halsted St.
Vabf
r-9
Res.
1625
So.
50th
Avenue
2201 West Cermaft Rd.
Cfecevičienė; Liucija (JŪozas), 34, housewffe, VideTELEFONAI:
KetrirthL b NedaHesiia tasitans. Valandos i 1—8 popiet ir 7—S t, »
Tel Oicaro 14»4
Office — HEMlock 6624
žišito.
REZIDENCIJĄ:
2423 Wwt Manpette M
Kmergency — cail MlDway 0001
1756 Cecevičrūtč, Romutė (AusttaschaaH 10:
TeleftMMŠ:
0331 S. CalRofrtta Avė.
ttee. — HEMlock 1643.
•
OR.
A,
JEN»NS
1756 Gecevičiūte, Irena (Austachas)^ 16, student.
Tai. KsaPfeMic 79ta
1757 Ceduka,. Jurgis (Karolis), 28, former policeman,
(Lietuvia)
. DL sms
DR. ALBER! J. VAtIBUS
Mi OAtol 0«f .
Kaimeliai Lazdijai.
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
PETBIOnKN
AND
SURGBoN
R«s.
teL:
PROspect
6659
MA BAMO VAMKVaCO
PUkSlULAN AND SllROEDN
1758' Clbavičius, Kostas, 57$ worker, Vilnius
2500 West 63rd Street
4845
So*
Aflhbuuf
AVefttte
PAlAOTOft:
1769- Cibavičietfė, Katarina, 46, housevHfb, Vilnius.
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
B&.P. Z. ZALAHHMS
OftSO VALANDOS:
Nno 1—4 if nne 7—8 vakaka
1760 Cibavičiūtė, Marija. (Kostas), 21, housewife:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 8 iki 8 v. vak.
GYDYTOJAS tt ONlHUKOAb
Taipgi pagal ratartį.
lino 2 iki 4 ir nuo 6 iii 8 vai vak
1761 Cibulskas, Adomas (Martynas), bom 1000, farmer,
2408 West 63M Street
Ofiso telefonas PROspect 6737
iediitMU P*«*l •ntartį.
SvertBfončiiai.
lfJŽI So. Halsted Street
Mama
Office tai jAltda 4787
ADVOKATAS
1762 Cibulskas, Jonas (t^nas), 37, former policeman,
tai. rtOlpaeC 1980
Residenęįja: 6600 So. Artesian Ava Res. Tel LAFayette 0094
Oftoo ir Bes. TeL: LAFayette 7020
Cibulinė Zarasai.
VALANDOS: lDv. ryto iki 3 popi*
fii. TAltdf 8821.
1763 Cicėnas, JbnSs, employee, Vilnius.
8 iki 0 Val/vakara
DR. EMIIY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKEIIS
1764 Cickęvičius, Antanas (Adomas), born 1905, farmer, WH1TKEYL TAKUTIS tor e KBtoraod nof.
ADVOHAVAR
TAToklat Miroslavas.
GYDYTOJA IR CHffiUHGAS
Tek: HBMLOCK 2061
PHYSICLAN and SURGEON
OR.
A.
J.
BERTASR
1765 CiekeviŽiėnė, Marija (Motiejus), tora 1910, former.
4146
Archer
Avenue
Centrinis OfisaSt
1766 Cickevičiūtė. Gėnovattft (Antanas), 1L
•rtttojšfi fit oftonmota
3343 So. Halsted Street
3133 S. HALSTED ST.
Ofiso Tei. LAFayette 3210
DR.
JOSEPH
KELLA
1767 Cickevičiūtė, Ona (Antanas), 8.
Ofise VsLi snn 1-3; nne 6':36-8JP
(Lietuvių Auditorijoje)
Jeigu Neatsiliepia —
1768 Cickevičiūtė, Aldona (Antanas), 6.
OFISO VALANDO8:
DANTISTAS
75R
WtoT
3!WH
9ttoOt
VALANDOS:
Niio
1-fDoe
flei
8-to<|
1769 CickeviČitrs, Antanas (Antanas), 4.
šauk KEDzie 2868
Kasdien, Kklrlant Sekmadieniui—
6558 So. Western Avė.
1770 CieplMtiėrtė MittulSKytė, Vanda (JbfMtt), 30, ftrmėr,
valandos vakare.
nuo S iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki
VALANDOS:
Kas
tft»
ifttvmteintfMr
lin
»:«e vai. vakaMda.
BsoietStar Vilnius:
telefonas CAbumet AT7
OFISO VALANDOS:
Bekmadleniala pagal ■untt&rlmų.
Nuo
2
ĮU
4
ir
nuo
6
iki
8:30
vak.
1771 Cieplekas, Henrikas, 3 years old.
galui, tas bus išgelbėta* KaMlen nuo >:0'0 vai. ryt®- Ikt 0:0*0
134 N. LA SALLE ST.
Trečiadienlaas nno 2 in 4 popiet
1772 Cigonaitis, Kazys, 38, employee, Kaunas.
vai vak.: tredadleniaia nuo
SKAITYKITE “DRAUGI
Madsitomfr ffcgaj fiuaitadmi
Boom 2014
TeL SIAte 70721
put 10, m
1773 Ciliakas, Gleb, 28, soldier, Vilnius.
iak cria iki UiU «at atot*
r<>
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TEISME SĄRYŠYJ SU ŠNIPINĖJIMU

Nr. 5 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. bai. 15 d.
Atlanto Carterio dvasia
turi būti pripažinta
Kanados parlamento na
rys Anthony Hlyrika, pasa
kė parlamente kalbą, kuri
paskelbta Canadian House
of Commons Debates, Officikl Report vasario mėn. 2
d. Toje kalboje jis stipriai
remia Ukrainos ir kitų tau
tų nepriklausomybę, tarp
kita ko jis pasakė: “Lais
vės principai turi būti nuo
lat turimi omenyje ir įkū
nyti pokarinėje santvarko
je....

3

CLASSIFIED

Prisidės prie
jubiliejinės
vakarienės

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Waterbury, Conn. — Mo
terų Sąjungos 43 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyko ba
landžio 15 d. Susirinkimas
buvo skaitlingas ir tarp kit
ko nutarta dalyvauti M. S.
33 kp. (New Haven, Conn.)
ruošiamoj jubiliejinėj vaka
rienėj. Kuopą atstovauti iš
rinktos S. Sapranienė, M. Digimienė ir M. šambarienė.
Girdėt, žada ir daugiau 43
kp. sąjungiečių dalyvauti ir
platina bilietus.
M. D.

kai tariami plebiscitai buvo
suruošti Baltijos valstybėse,
Lenkijoje, Bukarinoje ir Be
sarabijoje tikslu įrodyti,
kad 99.9 nuoš. tų kraštų gy
ventojų esą norėję būti in
korporuoti į S.S.S.R.’ Tokie
plebiscitai negali būti pri
pažinti ir mes turime turėti
užtikrinimą, kad Sovietai nąsigriebs panašių eksperimen
tų ateityje. Sprendimai pa
grįsti jais nėra teisingi ir
negali užtikrinti pastovios
taikos Europoje.”

ADS

REIKADINOOR — 5 P ATT RUgfOS
SKUDURŲ RKIR8TYTOJO8.
Atsi
kreipkite prie:
. . « f . I J *1
ADVANCE PAPER STOCK CO.
1348 No. VVestern Avc.

“DKAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 Nn, Dearborn Street
Tel.: RANclolph 8488 845b
HELP WANTED

VYRAI

BERNUKAI reikalingi. 18 Iki 21
metu amžiaus, operuoti "proof” pre
sus. Stiprūs Ir sveiki. Įsidirbtmas
pagal gabumus. Atsišaukite asmeniš
kai tarp 9 vai. ryto ir 6 vai. vak.
Matykite Mr. Roth.
J. M. BUNDRCHO
•3 E. South Water Rt.
FOUNTAIN VYRAI. BUS BOYS,
VEITERIAI Ir KEPftJO PAGELBININKAS reikalingi dirbti dideliame
West Side restorane. Pastovūs dar
bai, gera proga jsidlrbti. Matykite
Miss Mųllen.
3950 W. MADISON RT.

OPERATERKOS
STNGLE NFEOI.F, PINKERS. BPTTON ir BUTTON HOLE OPRRATERKOR siūti skalbiamus drabužius.
Nuolatinis* darbas per ištisus metus.
Kreipkitės p —
3031 NO. PUTxA.SK! ROAD

OPERATERKOS
Patyrusios “single needle” operaterkoB reikalingos siūti moterų dreses.
Pastovūs darbai, gere užmokestis Ir
bonus. Atsišaukite ) —

SMOLER BROS. i.
2300 VVabansia Avė.
PATYRUSIOS MARŠKINIU PRO8YMO MAŠINŲ OPERATERKOS —
reikalingos dirbti “ptece work”. pe
re užmokestis, pastovūs darbai.
LEADER LAUNDRY
• 1833 VVest 43rd, Street

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ
somas tautas. Jokia tauta KIMŠOJAI REIKALINGI "PANTRY GIRL” — dirbti trumpo
Dr»»,geš” Acrne tetobhotol
mis valandomis. Patyrimas nereika
William Grace (kairėje) “Citizens United States Com — jokia laisva tauta — ne Kreipkitės prie: Employment Offlee lingas. Pastovūs darbai. Sekmadie
nereikia dirbti. Atsišaukite:
ARMOUR and COMPANY niaisTRIANGLE
bus saugi kol jis gyvas.”
mittee
”
pirmininkas
ir
Mrs.
Lyril
Van
Hyning
“
We
the
RESTAURANT
Paslėptas Sąjungininkų
43nl Ir Parkers Avenue
119 South Clųrk Street
Mothers
Mobilize
for
America,
Ine.
”
pirmininkė
pašaukti
UNION STOCK YARDS
“Sąjungininkai turėtų pa frontas
. .1 .iU I I I
■
I I ■!
apklausinėjimui ęhieagos federaliam teisme, kur tyri-! Dėmėtoji šiltinė
ENGINE LATHE HANDS
sidaryti sargais suvereninių
Patyrę
prie
produkcijos
darbų,
“Fact Digest” balandžio nėjama priešvalstybinis veikimas.
idealų ir suvereninių tautų.
"gear*’ išdirbimo dirbtuvėje. Užten
"overtime” darbo.
Lietuvis
^nn<Wise
naciu kariuomenėje , kamai
persispausdino
Ar mes negalime visoms pri .mėnesį
forminąs prižiūrėtojas prie darbų.
KUIBIŠEVAS, bai 24. — AMERICAN GEAR & MFG. CO.
pažinti tautinį suverenumą, straipsnį iš “Christian Sci karo nukentėjuriems. Ten Hitleris — nepataisomas
6845 West 65th St.
pasakyta,
kad
1941
m.
biragresorius
ence
Monitor
”
,
kuriame
tarp
Komunistų
laikraštis
Pravkuris atitiktų Atlanto ČarPATARNAVIMAI
terio dvasią, kuris būtų ver kita rašoma: “Pasipriešini želio mėn. 24 d. sušelpimui
“Bulletins from Britain” da šiandie paskelbė, jog Ru
"Tbe 'kiteben brigade*
paskirta
$25,000;
spalių,
m.
tas jų revoliucinio sukilimo. mas dar* jaunas Estijoje,
Nr. 75, 1942 m. pateikia ši sijos fronte vokiečių kariuo DIAMOND POINT SAW
can clean up Hitter”J j
Mes žinome, kad nėra stip Latvijoje ir Lietuvoj, bet jų 28 d. Baltijos kraštams — tokią A. Edeno kalbos iš menės tarpe siaučia dėmė
FILISTG
VVORKS
• 1
•
’
*.
resnės pakurstančios jėgos, gyventojai greitai perima -21,666 ir gruodžio mėn. 16 trauką: “Bėda su Hitleriu tosios šiltinės epidemija.
Taisome visokius plūklus. Taisymas
ON'T wash dishej under the
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
faucet. Ūse good sudsy
kaip toji, kuri pasireiškia techniką, kuri naudojama d. vėl Baltijos kraštams — buvo ne tame, kad jis na Pranešime
D
be.
Rašykite
dėl
“
Free
Cstalogue
”
pabrėžiama, kainavlmo surašo.
t rinse of
water
in « pan—■with
’
$20,000.
ginant asmens ir tautos eg kituose kraštuose, kur stovi
mie buvo nacis. Visa bėda jog, pasak gaunamų prane Prlslųskite plūklus paštu "parcel
hot water. ft's 1 healthier—and
thriftier. Brtveen-plates numtng
”
's
■
i .
vokiečių kariuomenė. Trys Pavergtos Europos
zistenciją.
tame, kąd jis nenorėjo ,na šimų iš priešo užnugario, post.28
NO. LOOMIS STREET
vrater is wasted water and wasted
buvusios Pabaltės valstybės
TEK MONroo 1397
money. Remember: water powe<
mie pasilikti. Jis buvo ir te epidemija plačiausiai išsiplė
“Pokariniame teritc~nia- yra trys naujos sritys, kur tautos nori laisvės' - f .1 t
it defense powef.
PARSIDUODA GĘR A GROĄERN6
me sutvarkyme sukurta a“The Tablet”, išeinąs Lon bėra sąmoningas agresorius tusi vokiečių tarpe Jartsevo IR BUČERNft — West Pu'lman’e.
Hitleris priverstas siųsti ka
Biznis garai išdirbtas ir randasi ge
su nepasotinamu viešpata garnizone. *
pie vienuolika valstybių, ku
roje kanfptnšję vietoje (skersai gat
riuomenės tvarkai palaiky done, sausio mėn. numeryje vimo apetitu. Jis ryžosi už »—■ ■
vės nuo lietuvių šv. Petro ir Povilo
■■ ■ ■
■■■■ ■ ■
rios nefigūravo 1914 m. že
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Mūsą darbai ir rūpesčiai
Didelė dauguma Jungtinėse Valstybėse gyvenančių
lietuvių yra piliečiai. Piliečių, tiesioginė pareiga yra
visu kuo dėtis prie savojo krašto gynimo ir prie visų
karo reikalų. Bet ir tie, kurie nėra šio krašto piliečiai
veržte veržiasi į darbus, kad tik kuo galint padėti Amerikai laimėti karą. Taip jie daro dėl to, kad jie myli
šį kraštą, kad jiems patinka demokratinė santvarka,
kad pasitiki prez. Rooeevelto nusistatymu, inkorporuo
tu ir į Atlanto čarterį ir į Jungtinių Tautų proklamuo
tuosius šio karo tikslus — visoms tautoms nepriklau
somybė, visiems pasaulio žmonėms visokeriopa laisvė
ir gerovėm Netenka, tad, stebėtis, jei Lietuvos piliečiai
savanoriais stoja į U. S. armiją ir noriai dirba visus
tuos darbus, kurie veda prie karo laimėjimo.
Tuo būdu turime aiškių-aiškiausią vaizdą, kad visi
Amerikoje gyveną lietuviai visas galimas pastangas
deda gelbėti Amerikai ir Jungtinėms Tautoms laimėti
karą. Visi mūsų tautiečiai, mat, puikiai žino, kad Ame
rikos laimėjimas yra ir Lietuvos laimėjimas.
Mūsųveikimo centras — A. L. R. K. Federacija tuo
reiškiniu labai džiaugiasi, nes žino, kad mūsų tautos
viltys yra sudedamas į geras ir patikimas rankas.
* Federacijos centro sekretorijatą džiugina pranešimai
iš skyrių ir apskričių, kad jie nuo pat Amerikos įsto
jimo į karą — nuo 1941 m. gruodžio 7 d. visas savo jė
gas įkinkė j Amerikos Raudonojo Kryžiaus, į U. S. Ka
ro Bonų pardavinėjimą ir į kitus karo darbus.
Tiesa, tai gerokai apstabdė tuos darbus, kuriuos Fe
deracija ir jos skyriai veikia normaliais laikais, tačiau
tuo ne tik kad nesiskundžiama, bet priešingai džiau
giamasi.
Nore Federacijos skyrių vadų rankos buvo užimtos
Amerikos Raudonojo Kryžiaus ir kitais krašto gyni
mo darbais, tačiau šis tas nudirbta ir savo organiza
ciją bestiprinant. Savo keliu buvo vedamas ir Lietuvai
Gelbėti Feodo vajus, kurio metu kai kurie skyriai ir
rajonai savo kvotas pajėgė išpildyti. Pasitikima, kad
neatsiliks ir kiti rajonai, šiuomi kreipiamas dėmesio į
Connecticut, New York—New Jersey ir Pennsylvanijos rajonus. Bostonu, Chicagos, Clevelando ir Detroito
rajonai savo kvotas sa kaupai išpildė.
Besistengdami išpildyti LGF kvotas, žinokime/ kad
lietuvių tremtinių šelpimo problema toli gražu dar nė
ra išspręsta. Toji problema besitęsiant karui didės.
Dar didesnė ji bus karui pasibaigus. Dėl to yra būtinai
reikalinga auginti Lietuvai Gelbėti Fondą.
Talka Lietuvai išlaisvinti. Federacija yra religinė,
kultūrinė organizacija. Politika ji neužsiima. Bet šiuo
momentu, kuomet mūsų tėvų kraštas žiaurių priešų
yra pavergtas ir kai visai tautai yra taikomas mirti
nas smūgis, A. L. R. K. Federacijos veikėjai, vaduodamies krikščioniškąją, artimo meile ir giliu lietuvišr
kurnu, Lietuvai gelbėti darbą ir kovą skaito pirmaei
liu dalyku. Dėl to ji ir per savo užlaikomą Liet. Kult.
Institutą ir kitokiais keliais informuoja ir Amerikos
valdžios sferas, ir kultūrines institucijas, ir visuome
nę. Kiekvienu atveju, kai tik iškyla reikalas, energin
gai užstoja už lietuvių tautos teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.
ALRK Federacija dar 1940 m. suprato reikalą su
daryti bendrą visų grupių centrą, kuriuo yra Amerikos
Lietuvių Taryba, jau atlikusi keletą svarbių žygių Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo reikalais; Federaci
ja remia ir Lietuvių Tautinę Tarybą, kurią neseniai su
darė Lietuvos Piliečių Sąjunga, nes mato, kad toji ta
ryba lietuvių tautos kovose dėl nepriklausomybės tu
rės suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Be to, ir primin
ti, berods, nereikia, kad Federacija stengiasi veikti,
kiek leidžia sąlygos, kontakte su Lietuvos pasiuntiny
be ir konsulais.

Pirmadienis, bal. 27, 1942

šventojo Tėvo sukaktis. Amerikos katalikų veikimo

centras — National Catholic Welfare Conference ener
gingai ragina visuomenę minėti Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XII vyskupavimo 25- metų sukaktuves. To
minėjimo planai yra paruošti ir spaudoje jau skelbia
mi. Federacijos ir visi lietuvių katalikų veikėjai turėtų
tais planais ir patiekiama medžiaga pasinaudoti, kad
Jo Šventenybės sukaktuves tinkamu būdu ir iškilmin
gai minėti. Visi mes, juk, gerai žinome, kad Šventasis
Tėvas mūsų tautą tėviškai globoju šelpia ir gina jos
šventas teises. Ir šiuo ir visais kitais atžvilgiais męs
parodykime Romos Seneliui savo nuoširdų dėkingumą.
Lietuvos Steigiamasis Seimas. 1920 m. gegužės mėn.
15 d. susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas, patiesęs
Lietuvos valstybei demokratiškus pagrindus, pravedęs
išganingą kraštui žemės reformą Įr daug kitokių įsta
tymų. Būtų svarbu ir naudinga šiemet visur, kur tik
galima, minėti Lietuvos St. Seimo susirinkimo dieną.
Ta proga reiktų parinkti aukų darbui ir kovai, kad, Amerikai laimėjus karą, laisvi ir nepriklausomi Lietu
vos žmonės ir vėl galėtų slaptu ir demokratišku būdu
išrinkti savo atstovus į seimą ir patys būti savo kraš
to tvarkytojais ir šeimininkais.
Be čia suminėtųjų, Federacijos skyriai turi ir kito
kių darbų eibes. Svarbu, kad tiems ir kitiems darbams
dirbti, būtų gerai susiorganizuota ir įtraukta visa lie
tuvių katalikų visuomenė.
Kai gerai atliksime savo organizacijos darbus, la
biau sustiprėsime, tvirčiau susiorganizuosime ir dau
giau galėsime prisidėti prie Amerikos greitesnio karo
laimėjimo.
A.L.RJ&. Federacijos sekretorijatas

>

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 27 d.)

Kaizeriui liepė šaBntis....
Hohenzollemų dinastijos na
rių susirinkime pareikalau
ta kaizeriui pasitraukti nuo
sosto, kaip kad yra pada
ręs Rusijos caras, jei neno
rima įtraukti vargan Vokie
tiją. Kaizeris tai girdėda
mas nublankęs.

Yčas Rusijos ministru.....
Chicagoje gauta žinia, kad
Lietuvos žymus veikėjas,
rusų dūmos atstovas Mar
tynas Yčas paskirtas Rusi
jos švietimo ministru padė
jėju.

7 bilijonų bihus.... Prez.
Wilsonas pasirašė bilių, ku
riuo karo reikalams kongre
sas skiria septynis bilijonus
Trėmimui ir lietuviškieji bolševikai
dolerių.
Bolševikų “Laisvė” ir “Vilnis” vis dar triukšmauja
•
ir savo gerkles drasko rėkdami, kad, girdi, laikraš
Žadėję Lietuvai laisvę,....
čiuose skelbiamas Lietuvos tremtinių Sovietų Rusijon Grįžęs iš Europos Chicago
sąrašas esąs melagingas, nes Raudonąjį Kryžių naciai Daily News korespondentas
uždarę.
Svving tvirtina, kad vokie
Lietuvos Raudonasis Kryžius buvo uždarytas pernai čiai, siūlydami taiką, turė
gruodžio mėnesį. Per keletą mėnesių toji įstaiga su ję programoj duoti Lietuvai
spėjo surinkti keliolika tūkstančių tremtinių vardų. laisvę. Bet jų pasiūlymų tal
Reikia pasakyti, kad toli gražu ne visi vardai surinkti. kininkai nepriėmė, nes nė
Yra gautų telegramų iš Sibiro ir iš tokių tremtinių, vienam iš jų nepasitikėjo.
kurių vardų gautame sąraše nėra. Tai rodo, kad daug Visiems buvo aišku, kad tie
daugiau buvo Ištremta, (buVo pranešta, kad virš 50,000) vokiečių pažadai neturėjo
ir kad Lietuvos žmonių ištrėmimas nėra jokia, mela reikšmės.
gystė. Kokiu gi būdu tie Žmonės būtų atsiradę Sibire,
•
jei okupantai jų ten nebūtų ištrėmę.
Reikalauja įvesti prohibiBe to, nacių uždarytam L. R. Kryžiui vadovavo ne ciją.... Didelė žmonių grupė
kas kitas, bet dr. Garmus, kurį J. Paleckis pastatė pasirašė po memorandumu,
“liaudies seimo” nariu, Kauno burmistru ir dar kaž kuriame įrodinėjama, kad
kokiu komisaru. Reiškia jis buvo bolševikams patiki vyriausybė visame krašte
mas žmogus. Tai kodėl bolševikų laikraščiai dabar a- turi įvesti prohibiciją.
bejoja jo surinktu tremtinių sąrašu? Be to, tasai są
rašas iš Lietuvos išsiųstas ne šiandien ir ne vakar, bet
Svarbi konferencija.,. Ren
pernai metais.
kasi į Vašingtoną talkinin
Priežodis teisingai sako, kad “kuo pats kvepia, tuo kių valstybių atstovai į la
ir kitus tepa”. 'Lietuviškieji bolševikai įprato skelbti bai svarbią karo konferen
savo šlamštuose tik melagystes ir šmeižtus, patys yra ciją.
patentuoti melagiai ir a&vo vardą kitiems mėgina pri
kergtu
<r
Rusai atmušė vokiečius....
Šia proga bus vietoje pažymėti tą faktą, kad pati Karo fronte prie VladimirSovietų Rusija nesigina ištrėmusi iš Lietuvos visą eilę Volinski rusai gerokai su
žmonių. Jei ji tai ginčytų, nebūt leidusi Lietuvos trem pliekė vokiečius.
tiniams kablegr&momis prašyti amerikiečių pašalpos.
Ir, kaip esame patyrę, Maskva nepyksta, jei kas iš
SOCIAL JUSTICE
Amerikos siunčia pašalpą tremtiniams. Ji taip pat ne
REDAKTORIUS
pyktų, jei visų tremtinių adresaĮ susirastų ir visiems
būtų galima pasiųsti pagalba. Tokiais motyvais mes
tą tremtinių sąrašą ir skelbiame.

Lietuva gyvuos
Dėl Hitlerio planų Lietuvą prijungti prie Vokietijos,
‘T-nė”, tarp kitų dalykų, rašo:
“Tai taip suplanavo Hitleris pabaigti Lietuvą! Tai
šitaip jis “didina” Lietuvą! Bet tas “pabaigimas”
dar nebus Lietuvos pabaiga! Lietuva buvo drasko
ma per šimtmečius. Ją draskė tie patys naciai, se
niau besivadiną kryžiuočiais. Draskė ir pavergę Lie
tuvą buvo rusai. Kėsinosi prieš Lietuvą lenkai. Bet
Lietuva niekad nebuvo amžinai nugalėta, sudrasky
ta ar pavergta. Nebus ir dabar! Juk dar eina ka
ras. šį karą, aišku, laimės ne kas kitas, o tik demo
kratiškos valstybės, kurios Atlanto Čarteriu laiduo
ja nepriklausomybę kiekvienai, kad ir mažiausiai,
tautai Po šio karo Lietuva vėl bus atsteigta laisva
ir nepriklausoma. Tuomet ne Lietuva bus prijungta
prie Rytų Prūsijos, bet gal Rytų Prūsija (bent iki
Tilžės) bus prijungta prie Lietuvos!
Mes taip tikime. Nes mes tikime, jog šį karą lai
mės Suvienytos Valstijos, Anglija ir jų sąjunginin
kės. Prie šio karo laimėjimo prisideda ir lietuviai,
gyveną laisvuose kraštuose. Po karo Lietuva bus išlaisvinta su gerais pridėčkaia.”

Dumtos

Po svietą pasidairius
Vienas geras mano tavorščius ■.— Vyturėlis savo gr,omatoj sakosi negalįs išfigeriuoti sekančios rokundos.
Kai Stalino saulė užkaiti
no ant Lietuvos, Bruklyno
lietuviškų išverstskūrių gązieta rašė, kad “daugelis
lietuvių liuosnoriai išvažia
vo į Sov. Rusiją aukšto siek
ti mokslo”. Kai dabar “Drau
gas” pradėjo garsinti pavar
dės lietuvių, ištremtų į Si
birą, man, sako Vyturis, ne
aišku, ar lietuviški runke
liai skaito einančius “aukš
tą mokslą” ir tuos 199, ku
rių lavonai esenai buvo atpa
žinti Braveniškių miške ir
kuriuos paskui artimieji pa
laidojo kapuose? Ar taip
pat skaitomi einančiais Sov.
Rusijoj” aukštus mokslus”
ir tie, kurie kalėjimuose ir
kitur miškuose buvo čekos
nužudyti ? Vyturis abejoja,
ar pačios Bruklyno Viedomosties redaktoriai norėtų
važiuoti į kapus “aukšto
mokslo” siekti. Man, sako,
kila klausimas, kas nuva
žiuos į Sov.- Rusiją parvežti
nors likučius einančių “auk
štus mokslus”? Seniau kada
tai buvo šnekama, kad ga
lima bus susišnekėti su nu
mirėliais. Atrodo, liėtuviški
balšavikai tam tiki. Ne tik
tiki, ale net tikisi iš jų su
laukti profesorių ir iš jų
mokytis.

Taigi, kas sako, kad betų
viski balšavikai nėra sma it
vyrai? Jie išrado naujos rū
šies mokyklą — kapus. Tik
tai vienas dalykas neaiš
kus: balšavikai kitus į tą
mokyklą siunčia ir su di
džiausiu malonumu apie jas
rašo, bet patys bijo jos,
kaip velnias kryžiaus.

Jurgis Ženočius paskelbė
savo žmonai “totalitarinį”
karą, Sako, jei tu man kirsi
su kočėlu, tai aš tau atgal
kirsiu su kuo tik rankoje
turėsiu.
Maskva

Lietuvą

norėjo

paversti kapų laukais, o rizai, sakoma, nori iš jos pa
daryti bulvių laukus. O kai
lietuviai laisvi buvo, tai tu
rėjo kviečių laukus, linų
laukus, rugių laukus ir net
žalias pieveles.
Jurgis Grinorius pradėjo
anglų kalbos mokytis ir da
bar nesupranta, žodis “love” ar lovą reiškia, ar lovį?

Daugelis žmonių, kurie
mano esą “labai gyvi”, tik
renybėje, yra “dead from
the neck up”. Pavyzdžiui,
mūsų balšavikai.
Tas “literatūros ratelis”,
kurį Maskvoje dabar Cvir
ka, Neris, Gira, Marcinkevi
čius ir kiti sudaro, mums
primena kitą “ratelį” Joliet
kalėjime, kur vienodai aprė
dyti dryžuotais rūbais kali
niai, vienas kitam kairę ran
ką ant viens kito peties pa
dėję marširuoja po kalėjimo
kiemą, prižiūrimi geros sar
go akies. Ir šis ratelis iš ke
lio neišklysta, ir negali
pasakyti, ką tikrai mano.
_
OPERACIJA PO
GARVEŽIU

Kurie suprantate angelską šneką, štai dedu jiems
ant delno ištrauką iš “That
Sailor Bard”:
Little girls play tvith dolls.
Little boys
play
with
soldiers.
Big girls play with soldiers.
Big boys play with painted
dolls.
Praeitą gavėnią
mirė
Onos Žiberklienės numylė
tas vyras. Palaidojus ji nu
tarė tam tikrą laiką nėšio- ‘
ti žėlabą (gedulą). Praeitą
sekmadienį suėjęs ją •jtenam vakare sakau:

— Na, misis, vis dar ne
gali pamiršti savo mirusio
vyro...

("DrtufM"

Acme

telephoto)

< "Drauga*" Acme telephoto)
— Negaliu. Matai, ir žėE. Perrin Schwartz, kun.
Charles E. Coughlin laikraš labą vis dar nešioju.
— Kaip ilgai tą žėlabą
čio Sočiai Justice redakto
rius, pakviestas Washingto- nešiosi ?
nan sąryšyj su nacių pro
— Kol kitą vyrą gausiu,

Marina Diez-Rivas, iš Puerto Rioo, 22 m., Richmond
ligoninėn mokinė, turėjo pnlysti po garvežiu ir nuplau
ti peiliu Bra ke man koją, kad
galėtų jį ištraukti iš po gar

paganda.

vežio. Brakem&n sveiksta.

— gret atsakė.

Pirmadienis, bal. 27, 19d2
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APKERPAMAS JAUNASIS MacARTHUR

Gėda jums melagiai!

NR

BRIGHTONMRKffTtS MOTINOS VABUB
KITŲ MOTINŲ SŪNUS
Gegužės 23 tf. ruošiama nepaprasta vakarienė
Brighton Pferk. — Raudo Teko pastebėti, kad vie
nojo Kryžiaus vieneto na nete yra daug narių, kurios
rto; be savo pareigų dar išdirbo virš 140 valandų^
randa laiko duoti ką nors nes už tai buvo apdovano
naujo. Balandžio 17 d. su tos Raudonojo Kryžiaus
sirinkime nutarta suruošti ženkleliais. Ištikrųjų, tai
pramogą — vakarienę su pasididžiavimas moterims.
programa ir šokiais ir į ją Rodos, tik valandą, kitą pra
pakviesti, sulyg vieneto iš leidi, o jau ir šimtai pasi
galės būrį kareivių, kad daro.
jiems davus progos valan Taigi, moterys ir mergai
t "Dra uraa” Acme telepboto j
dą, kitą pabuvoti mūsų tarT tės, kurios neturėjot progos
Douglas MacArthur keturių metų amžiaus sūnus ap
pe ir pamatyti, jog mes, mo pirma būt to vieneto narė kerpamas. Jo motina dešinėje. Sūnus ir motina kartu su
terys — visus atjaučiam, ar mis, ateikit susipažinti.
tėvu Douglas MacArthur atvyko iš Corregidor į Austra
tai būtų mūsų sūnūs, ar kk Kviečiame visas. Marcuks.
lijątų motinų išlydėti savo kraš
to ginti. Visi mums bran
nemyli klausytis mūsų liau
gūs.
[vairumų vakaras
dies gražių dainelių, kurias
Nors reikės padirbėti ir Cicero. — Daugelis jau įdainuos moterų Panevėžio
aukomis prisidėti, bet vie sigijo bilietus bankieto pa West Side. — Gegužes 3
choras ir taipgi neseniai su
neto narės to nepaiso; jos gerbti kun. J. Grinių ir kun. dieną Aušroe Vartų parap. siorganizavęs, bet jau pa
pasiryžo dirbti nuoširdžiai K. Abromavičių, rengiamas salėj Mot. Są-gos 95 kuopa garsėjęs Mot. Są-gos 21 kuo
ir tikisi, kad tas darbas pil gegužės 3 d. šv. Antano pa rengia įvairumų vakarą, ku pos iš Town of Lake choras.
rapijos salėje 6:30 vai. Ka- riame bus lošimas, dainos,
nai pasiseks.
Atvykusios viešnios tikrai
Vieneto narės jaučia, kad | dangi dar yra žmonių, ku- muzika ir t.t.
Komedija “Bobutės susi žada padaryti surprizą.
jų sūnūs, kurie randasi ka rie norėtų įsigyti bilietų^
Td\Vn of Lako pasižymėję
rių eilėse kitur, gal, kito R. bet nežino kur kreiptis, šiuo pyko” žada visus prijuokin
dainininkai Ona ir Juozas
KryŽ. vieneto bus vaišinami mi pranešama, kad prie du ti iki ašarų. Na, o kas gi
Norkai palinksmins visus
tokių pat geraširdžių motinų. rų nebus parduodami, bet
gražiais duetais.
Nors tas parengimas dar išanksto galima gauti pas S. Cicero Ave.) ir Vaišvi
.Žada būti viešnių ir iš M.
toli, nes bus 23 d. gegužės,’ sekančius asmenis: L. Še- lienės vaistinėje. Bankietą
S. centro, kurios pasakys
bet jau pradedama darbuo putienę, Mozerienę, Petraus rengia ARD 9-tas skyrius.
moterims naudingų žinių.
A.V.
kienę, E. Brazauskienę (1400
tis.
Gi po programos bus smagi
muzika, prie kurios visiems
bus smagu pasišokti ir kar
NAUJOS KNYGOS VIRŠELIS
tu pasižmonėti.

Norintiems žinoti

Lietuvos tremtinių sąraše Balandžio 19 d. West Pull rauskaitė, našlaitės Onutės
suradau ir savo artimos ir mane parapijos patalpose į- — Sonja Pipiraitė, Onutės
mielos giminaitės vardą. Ji vyko trumpas, bet svarbus draugės — Lucija Piliponybuvo neturtinga, bet darbšti ir reikšmingas draugovės tė, Onutės mylimo — A.
mergaitė. Kadangi jau buvo susirinkimas, kuriam vado Skirius, kaimo jaunuolių —
augusi, tad iš savo uždar vavo stud. Pov. Baltinis ir Bronius Šatas, Antanas Pet
bio sutaupų turėjo įsigiju sekretoriavo Ona Pėtroshus. rokas, Vlkdas Klemka, Va
si mažytį sklypelį žemės, ku Susirinkime kun. dr. A. lerija Tžrnapavičiūtė, Jur
rį mylėjo ir ant jo gyveno. | Deksnys, draugovės dvasios gis Paškauskas, Ona Petro
Žinau ir tą, kaip ji bijojo vadas, perskaitė Ateitininkų šiūtė, L. Paliulytė, V. Burbolševikų. Savo paskutinia Sąjungos įBtatų projektą, bul’ytė. Labiausiai pubjikai
me laiške, birželio 11 d. 1940 kuris papunkčiui buvo ap1- patiko lietuviški žaidimai:
m., ji rašo: “Norime grei diskusuotas, papildytas bei “Gražus mūsų jaunimėlis’’,
čiau prasišalinti iš šio pa pataisytas ir patvirtintas • “Šiaudiniai batai“, “Atlėkė
saulio, nes jaučiame, kad vienbalsiai visų dalyvavusių paukšteliai’’, “Mes ėjom”,
teks gyventi su bolševikais. narių. Konstitucija įsiga Bronė Motuzienė smagiai
Per didįjį karą su jais gy lios, kai A. L. R. Kat. Fe- dalyvius nuteikė savo solo
venau tris mėnesius, tad ži deracijos valdyba ją patvir dainomis: “Myliu aš tėvy
nau ką tai reiškia. O gal tina. Nutarta jau patvirtin nę”, “Pūtė šiaurūs vėjai”,
mus visus kaip paukštelius tą konstituciją patiekti spau
“Ant melsvo ežero bangų”
išvaikys iš savo gūštelių., dai.
ir su L. Burbulyte dueo dai
Geriau savo žemėje numir-| Kitas susirinkimas numa- nomis: “Važiuosim, gražuo
ti.” .
tytas šaukti gegužės 17 d; le, į jūrą”, “Vakaras” ir kfc.
Neklydo. Ji kaip ir tūks pas draugovės iždininką An 'Ateitininkų draugovės titur
tančiai kitų tremtinių, rau taną čelkį, kuris dabar gy tinis baletas gražiai pašoko
donųjų barbarų prievarta vena prie pat Michigan eže lietuvių senovės tautinius
buvo išplėšta iš savo namų ro.
šokius: Kubilą, Kalvelį,
ir išvežta į Rusijos gilAimą. Vakaras pavyko
Klumpakojį ir Sukčių. Po
Gi mūsų tautos atmatos
programos publika dar ilgai
— bolševikų laikraščių re Balandžio 19 d. VVest Pull grožėjosi programos dalyvių
mane vakaras buvo sėkmin
daktoriai, per savo šlamš
gas. Tokią programą iŠ gry tautiškais kostiumais, žaidi
tus vis dar tebebūbnija, kad
mais, šokiais lir dainomis
jie patys išbėgo. Gi jų silp nai lietuvių tautinių žaidi
salėje.,
.......
napročiai skaitytojai tiki, mų, šokių ir liaudies dainų
We8t Pullmano lietuviai ma Ray V iš t artas, jaunas ir
kad tai tiesa.
gabus muzikas, su akordioGėda jums mūsų tautos tė pirmą kartą. Programa
viri buvo sužavėti. Vaidi nu griežė tautinius šakius
šašai, melagiai!
nime “Kaimo gegužinė” svar ir žaidimus, o taip pat ptar
Lietuvaitė blausias roles atliko šie na nu akompanavo solo ir du
riai: pamotės — Stasė Pet- eto dainininkėms.

Kaip vestsaidiečių taip kį:
tų kolonijų svečių skaitlin
go atsilankymo lauks sąjungietės. Vakafo pelnas bus
pusiau au parapija. Ta pati

SGARY, IND.
Visą savaitę nėra
name

_y

B

Roseland. — Suvienytų
Lietuvių Amerikos Politikos
Klūbas 9-to Wardo laikys
mėnesinį susirinkimą antra
dienio vakare, - balandžio 28
d. parapijos svetainėje 8 v.
Yna ,abai daug dalykų ap.
svarstymui kas link ateibančio baliaus. Todėl visi na
riai ■ kviečiami atsilankyti.
Po susirinkimo bus didelis
šurum burum.
Mrs. Ona žilius, rašt.

J. Marčiui užuojautos.

Spaudos platintojas

“Draugo” agentas J. Aukš
kalnis, kiekvieną laisvą nuo
darbo ir kitokių pareigų
proga darbuojasi katalikiš
kai spaudai platinti. Ne tik
lanko vietos lietuvius, bet
nuvyksta ir į kitus mieste
lius. Juo toliau, tuo daugiau
sudaro pažinčių. Jis taip pat
yra įinomas ir politikos vei
kime.
Rodo gražias filmas
Kaz. Aukškalnis (“Drau
go” agento J. Aukškalilio
sūnus) visuomet “busy” su
rodymu judamųjų paveiks
lų; Judamuosius paveikslus
rodo ne tik lietuviams, bet
ir svetimtaučiams. Praeitą
antradienį rodė Sv. Kazimie
ro parapijos mokytojų sese
rų Kazimiertečių naudai.
Žmonių buvo atsilankę daug.
K. Aukskalnis turi įsitaisęs
modernišką paveikslams ro
dyti aparatą. Jis priima
kvietimus ir it Chicago. Jo
adresas yfa toks: 1354 Har
KĄ TIK IŠLEISTA K. BARO nauja knyga “TREMTINIU PERGYVENIMAI,” kurio
je aprašoma įspūdžiai keliaujant iš pavergtosios Lietuvos,, per Vokietiją, Ispaniją, rison St., Gary, Ind.
Pčrtugaliją ir Braziliją, į laisvės šalį — Ameriką. Viena knyga kaštuoja $0.50. 20 Sta telkė džiaugsmo
kopijų kainuoja $8:00; 50 kopijų $19.00; 100 kopijų $33.00. Visas šIob knygos pelnas Šiomis dienomis pas Ruz
skiriamam a. a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui.
gus viešėjo Jų sūnus, tar
naująs

kariuomenėj.

Linki

f

-

B

Mūsų klebi klun. J. Mar
me Dėdės Šamo kariui pa
tis šią savaitę yra išvykęs
sisekimo visame. Ruzgai yį Nesv York dalyvauti bro
, ra pavyzdingi katalikai.
lio laidotuvėse.
Spaudos veteranas
Visi gariečiai reiškia kun.

Galima užsisakyti šiuo adresu: “Draugas”, 2334 So.. Oakley Ave., Chįcago, Illinois.

ATEITMHKŲ DRAUGOVE VIRIMAS

WHOLESALE
L1QUOR

ĮSTAIGA

I A 11/ A C n AR A D
Lr\llx/\O UADAK

Paslrtnkti ir Prisipirkti t
Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKELI; IR KOL JV DAR GALIMA GAUTU
Geresnės Rūšies Anglys Gaunamus Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
(Valdžios patarimai anglintnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, kar&s pro
dukcijos dėlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namu reikalams)

PRIPILDVKIT SAVO SANDELIUS IŠ SEKANČIO PASIRINKIMO:
DVĖST VIRGINIA POeshooUM Mino Run, Ii d»O
gerų mainų, daug dulkių Išimta. Perkant 5 ų)O.“U
ton ils arba daugJMi, už tonų
Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK BAND LUMP anglys, ui
tonų
.......... ........... ................

$10.50

KOPI*ERS
nų tonų, .

cOke

(Koksai), ui vie-

$12.95

CRANE COAL COMPANY
TEL. PORT8MOCTH 9022

9332 SO. LONG AVE.

V/HOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parlor
Sete — Bedroom Sete — Rage
— Radios — Refrlgerators—
Washers — Mangels — and

Stovės.
IšveiioJMme
po vl‘ų
Chicago.

Natlonally advertised items.

MEX ALESAUSKAS and SONS
REMKITE
SENA
LIETU VIŲ
DHAGOĄ-

N. KANTER, aav.

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 So. Halsted' SU

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Telefonas: BOULEVARD 0014

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — I
AR VAŽlNfcTANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
I
APYIJfNfttS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: ,
4(18 ESATE KVIEČIAMI ATMLANKYTI f MOŠŲ 8PBOIALI
IŠPARDAVIMU SEKANČIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
X

M

M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunablė Tom Toms" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdlblal •'CyvnlMJlB’’ ir
"Cyinbbl Holders” kur tik reika
lingi. "Ht-Uoy after beat Pt-dailB”
banams ir orkeatroma, Trflbos,
Clartn.tal, Sazaphonai. Trombo^
nai "Standard" fidirbysčlų, 8muikos, Cellos, StrOntnlal Basbl, Oultaral, Banjos, stflnai, lr "cases''.
"mouth pleces”, "mirte re*da”, ir
muzikos stovlklėa.
Pilnas pasi
rinkimas amulkomn amlėt.ų lr
"case*”. Pataisome Ir atnaujina,
me visokių išdirbysčių ifhouografu» ar jųjų dalia.
A. B.O. DRIMMF.RH KERVICB
• 14 Mazwe.ll Street, Chicago

JURGUIO
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vicntnteite tr dmagtatialaa
Vakarini* Lietuvių Programa*
Amerikoje!
— DEflTMTl
METAI! SKKMA’DVRNIAIS I vai. p. p.
KITOMIS Dienomis
v. vale
PENKTAI), ir AKŠTAD. 7 v. v.

WHFC-!450 kil.
6755 So. VVestern Avenne
Phrtua? CHtOvenm «M2

n
=s=±=
TUBERKULIOZA KASMET SURIJA
APIE DU BILIJONUS DOLERIU

Pirmadienis, tai. 27, 1942
SĄJUNGININKAI BIRMOJE STUMIAMI

čio. Taigi jis nėra “midget” į
giminės, tik mažo ūgio žmo
gus. Be to, jis turi labai
įdomią praeitį.
j
X O. Jankauskienė, naš
lė vestsaidietė, šiomis die
nomis begalo džiaugiasi.
Turi du sūnus ir abu pa
šaukti į kariuomenę. Vili
mas yra Fort Leonard, Mo.,
stovykloj, o jo brolis Raymond — Arizona vai. šiomis
dienomis Vilimas parvyko
savaitei atostogų. Jis yra
Lakūnų mokykloj ir jau at
žymėtas už nepaprastai taik
lų 'šaudymą.

Chicagoje išsiėmė

leidimus vedyboms

•Joseph Kmice, 24 ir Helen
Mipiewicz, 25.
Reikia rimtai saugotis tuberkuliozos.
Joseph J. Kwiatkowski 32
ir Marion L. Kirsha,~25.
Kasmet ligoninėse randasi 200,000
Walter J. Naazkiewicz ir
Su tuberkuliozu reikia išlaidų, kurios reikėjo pada
Constanęe A. Butka, 23.
X Nekalto Prasidėjimo
visu rimtumu kovoti ir sau ryti statant ligonines.
Joseph Paulius 21 ir Panelės Šv. bažnyčioje (Brigotis nuo jo užsikrėtimo, Taip pat į šią suma neįsEleanor Guss, 20.
ghton Park) misijos anglų
nes toji liga daug skausmų skaitdmos išlaidos privačių
David Saviano 19 ir Betty kalba pnasidėjo sekmadienį.
ir rūpesčių sukelia žmoguje, šeimų, neįskaitomas sugaiš
Jane Petrakis, 18.
Misijas veda kun. J. Mačiu
o taip pat kraštui teikia di tos dienos, ir neuždirbtos
Robert Kuždąs, ' 20 ir lionis, MIC.
deles išlaidas.
pajamos.
«•
Dorothy Kuhte, 20.
Apskaičiuojama, kad vi Yra žinoma, kad ligoninė
Dominick Muscia 32 ir
X Julius Radišauskas,
soj Amerikoje ligoninėse se sergančių tuberkuliozu —
Martha
Petruzates,
35.
THAInorthsaidietis, tarnaująs U.
sergančiųjų
tuberkuliozu džiova randasi kasmet 200,George Gerakis 37 ir S. kariuomenėj, šiomis die
LAND
H
priežiūrai kasmet išleidžia 000 (tiek esti kasmet užsi
Christine Szarvak, 34.
nomis baigęs Army Mechama $70,000,000, taigi kas registravusių). Visas išlai
William Kuhar 22 ir nic School, pakeltas į kordas sudėjus į krūvą tuber
dien $200,000.
Ethel Dunovsky, 19.
(“DrauCM” Acme telephotol
t ♦ poralo Laipsnį. Randasi Geišitos sumos daugiausia kuliozu sergantiems prižiū.i' L
Leo Sapikas 23 ir Cathe- ger Field, Wash., stovykloj.
Naujos japonų jėgos tankais ir lėktuvais grasina In
padengia piliečių taksai. Bet rėti susidarys $2,000,000,rine Hillgoth, 25.
dijai ir Kinijos daliai. Kinai nori išsikovoti New Assam
____________
į šią suma neįskaitom tų 000.
X Dr. Al. M. Račkus ge
kelią (viršuje dešinėje), kad jiems galima būtų pristaty-1
* ti karo reikmenų. Britai ir kiniečiai stumiami į Burmos Atvyksta Daugirdas gužės mėn. pradžioje per gerų, naujų, 1942 metų ra
kels savo ofisą į kitą vietą
šiaurės vidurį.
Chicagoje gauta žinių, adresu 4204 Archer Avė. dio, nors išdirbystė yra
kad Andrius Daugirdas, ku Naują ofisą žada modemiš sustabdyta. Budrikas pri
ris Lietuvoje buvo XX Am kai įrengti. Dabar dr. A. sipirko iš kalno ir dabar
parduoda tomis pačiomis,
žiaus administratorius, pas Račkaus ofisas randasi ad senomis žemomis kaino
•ll
taruoju laiku gyveno Portu resu: 1853 W. 35 St.
Registruotis turi piliečiai ir nepiliečiai
mis,
s
Restoranų direktorių nutarimas. Prtigalijoje, greitu laiku žada
Šiandien nuo 45 metų iki namo namo.
atvykti į Jungtines Ameri > X Adv. J. Grišius balan
nyks
cukrus
nuo
stalų.
Cukraus
regisdžio 30 d. atidarys septynių
65 metų vyrų registracija.
Registruotis turi visi vykos valstybes.
•Registracijos vietos bus rai nuo 45 metų iki 65 metų
tracija įvyks geg. 4-7 dd. Visi bus aprū- Andrius Daugirdas turė savaičių pilietybės kursus,
ątdaros nuo 7 vai. ryto iki amžiaus,
tiek
Ameri| « '"j ) j » , iv K "t I ’ jo atvykti į Ameriką dar kuriuose bus duodama pa
9 vai. vakaro.
kos piliečiai, tiek nepiliepinti cukrumi.
*/ .
prieš 1940 metų birželio m. mokos nepiliečiams, norin
tiems įsigyti pilietybės poRegiatracijos punktai Chi čiai. Jei kas neužsiregis
Chicagos restoranų orga pabaigoje pajus cukraus sto 15 dieną ir jau buvo gavęs
•
i.betx xtechniškos
v. -xi ~ ikliūtis f
pieras.
oagoje ir jos
apylinkėse truos — bus skaudžiai bau nizacijos direktorių posėdy ką.
vizą,
, . Adv.. J.. Gnšius
, ■ sa.
" »
. L .f
ko,
kad
nei
vienas
lietuvis
džiamas.
.
daugiausia bus pradžios mo '.i .-.rv’j'V.,.. - (• ■ je buvo nutarta rekomenduo Ant stalų cukraus nebe privertė ilgėliau pasilikti
kuria
lankė
jo
seniau
veda

Vyrai,
kurie
bus
atvykę
kyklose. Registruotis reikia
ti savo organizacijos na bus, bet kiekvienam
bus Portugalijoje.
mus kursus, nebuvo atsta-1
toje wardoje, kurioj gyve- Chicagon iŠ kitur, jie galės riams, kurių yra 1,500, kad
atnešama vienas ar du šau- Atsargiau su vynu .tytas dėl nemokėjimo atsanarna ir patartina rogistruo- užregistruoti centraliniame šitie nariai savo restorauud ,kštukai cukraua
j
lėjimą.
ti toje mokykloje, kuri ar- punkte, Chicagos miesto sa- se kostiumeriams duotą vie Į ,
7‘ <
* *1
' .j
Woonsocket, R. I., moti
randasi jtoj gyve-Bse.
X
Petro
Tumasonio,
dnr.
ną šaukštuką cukraus, kuris i
,
>
.
i
•
<
,
«
• s.
• Chi
• •  na augino du dvynukus, ku
Cukraus
registracija
reikalingas paprastam pa
riems šiomis dienomis buvo “Draugo” redakcijos nario, Geros Midget Radios po
cagoje
įvyks
gegužės
4-7
saldinimui, o maximnm du
sukakę pustrečių metų am 40 m. literatįnio darbo su
dd.
Bus
suregistruota
4,000
šaukštuku visam valgiui,
žiaus. Motina šiek tiek pri kakties proga, Philadelphia,
7 ir 8 tūbų Radios, gra
000 žmonių. Cukraus regis- '“'u70. M'aiįi" rad77v^io Pa., išeinantis Karpatarusų
vienam asmeniui.
žiuose kabinetuose po
Kokius siuntinius galima siųsti už kon Jei restoranų direktorių tracijai bus
naudojama
pasidalindami ėmė i “v*11”1*** “America” įdė; $69.50
patarimas duoti du šaukštu ' 12,000 mokyklų, šiame dar- tuštinti ir sakyti “sveikas 3° atvaizdą ir trumpą biotinentalių Jung. Amerikos vals. ribų
cukraus vienam asmeniui, tie dirbs 50,000
savanorių brQliuku dgku broliuk,, Vai: grafiją. Šiame dalyke pasi- Radios Jr Phonographas,
~
... Jungtinių Amerikos Vals- irgi skaitysis už kontinentą- valgant pietus ar vakarienę, .darbininkų,
krūvoj, po
kiukai - gerokai įsismagino. tarnavo mūs dienraščio ben
tybių paštas praneša, kad lių šalies ribų.
nebus vykdoma restoranų i Šeimos registracijai už- Nuo per didelio kiekio vyno dradarbis PhiladelphijOj K.
$49.50 ir aukš. Vidikauskas.
jpkie siuntiniai ir jokio. Sjlultiniai
adresuojami savininkų, tai jie mėnesio truks 20-25 minutes.
paėmimo vieno vaiko viduRCA Victor, Philco, Zeklases jų tarpe ir anmtmia w
jffcom8 (
New
rėliai plyšo ir šis tuojau mi
X Jonas Lukas, apie kurį
nith, Crosley ir kitų.
oro pastų, adresuojami už York jr
Teatras — daugeliui žmo- KOTO boilŲ ir Ženklų rė, o antras nuvežtas į ligo neseniai šioje vietoj buvo
Budriko dvt milžiniškos
kontinentalių
Jungtinių taip pat skaitysis kaipo nių yra literatūra, ypač]
ninę, gal ir pasiseks šito rašyta, kad tai vienatinis kon krautuvės yra pri
Valstybių ribų, neprivalo bū siuntiniai už kontinentalių tiems, kurie neturi laiko centras Chicagoje
gyvybę išgelbėti.
visam pasauly lietuvis “mid krautos namams Rakan
. ti priimami siuntimui, jei jie šalies ribų.
skaityti. ‘ '
Beuve
Iš Washingtono iždo de Reikėtų motinoms atsar get”, sako, kad tas netiesa. dų, Pečių, Parlor Setų,
sveria daugiau negu 11 sva
Žmogus — tai noras, ieš partamentas į Chicagą at giau laikyti vyną, kad ir Jo broliai ir seserys yra nor Miegamo Kambario Setų,
rų arba yra ilgesni negu 18 Visi tarptautiniai siunti
’' •
siunčia 2,100 tarnautojų, ku kitur tokių dalykų neįvyk malaus, vidutinio ūgio. Tik Karpetų. "
/I
colių arba daugiau negu 42 niai, išėmus Meksiką ir Ka kąs perlų karčioj gyvenimo
Pirkėjai pirkdami da
rie dirbs karo bobų ir ženk tų.
jis yra keturių pėdų aukšnadą, skaitysis kaip adre jūroj. Ar ras perlų?— klau
eolių apskrities. :
bar
sutaupys iki 40 nuoš.
liį pardavimo įstaigoje, šios
Siunčiami siuntiniai' skai suojami už kontinentalių simas; bet kad kartaus van
denio Ligi sočiai prisigers perkeltos iš Washingtono į
tomi už Jungtinių Valst;
Amerikos Valstybių ribą.
R A R A D Yr» Geriaasla8
Chicagą įstaigos darbas
kontinentalių ribų, kai
‘Per savaitę už Jungtinių — tai negalima abejoti.
E. Ožeškienė prasidės nuo š. m. birželio
bus adresuojami ne tik už Valstybių kontinentalių riPIRM PIRKIMO
1 dienos. >
sienin, bet ir į Alaską, Ka-! bų tas pats asmuo ir tam
z
t
• ; i* « . ? *. 'f
Mes nesugebame pilnai o- Po to, neužilgo į karo bo
Atvyk | mūšy jardą Ir apžiūrėk ata
nalo Zoną, Hawaii, Puerto pačiam adresatui galės pa rientuotis tada, kąį esame
ką lr ankštą rūšį LENTŲ—BOLLnų ir ženklų įstaigą bus
3241 S: Halsted St
,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA
Rico ir į Jungtinių Ameri siųsti vieną siuntinį ar pa- dar jauni ir jau pasenę.
įtraukta 1,900 chicagiečių.
TERIJOJ. Dėl garažy, porėtą, viškos Valstybių salas.
kietą. Išimtį sudaro tam
ką, skiepą lr fintą. PASITARK SU
3409 S. Halsted St
R
Paskalis
Tie iždo darbininkai, 4,MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
• Visi siuntiniai adresuoja žmogui, kuris turi specialų
cijos ir pertaisymo namą.
•
000, savo algomis į Chicagą
Tek YARds 3088
mi Armijos Pašto punktams pašto, karo departamento ar
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
NEW YORKAS, baland. įneš per metas $45,000^)00.
Už senus rekordus mo
(Per New Yorką, San Fran- laivyno departamento leidi- 26 d. — Anglijos ambasa Yra kalbama, kad tarp
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
kama po 2 centus iki 10c.
cisco arba Seattle, Wash.) mą.
STANLEY LITWINAS, General Manager
Atneškite pas Budriką.
dorius lordas Halifaz ap valstybinių muito
centro
CARR-MOODY LUMBER CO.
žiūrėjo Amerikos Laisvės biuras bus perkeltas į Chi
Iridžiam m
tymus IlstuviftkAs
LIETUVIAI 8ALESMANAI
Radio
programas
Sekmadienio
cagą.; , .
, '
Oi ta tabaka
Jungtinių Valstybių Stovylą.
vakare «:S0 P M. WCFL 1000 k.
3039
Sonth
Halsted
St.
Tel.
VICtory
1272
Radios stoties.
Karo bonų ir ženklų įs
J
- Bloga kai žmogus neda- iždo balansas,
taiga, "kurioje dirbs tūkstan
▼algęs, pilvas tik gurgia ir
J čiai tarnautojų, rasis Mer$50,000 padarė
kelia revoliuciją.
balandžio 23 d.
4
4 * * dhandise Mart rūmuose.
J /
t' .
gaisras
nuostolių
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Bet dar prasčiau pypko Nuo šių metų pradžios
Stebėtina, kad 40 vištukų,
riui, kai pritrūksta tabakos. iki š. m. balandžio 22 d. į
Šiomis dienomis Qiuncy,
Taupyktt apsaugotoj Įstaigoj, kad nštUcrlnti savo ateitį. Apart apdrandos mes turime didŽlansį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
Sakoma, kad kai kurie ame U. S. iždą įplaukė $19,240,- UI., miestelį ištiko gaisras, Kurie buvo krautuvės lan
merikiečiai kareiviai, įpratę 819.60; išlaidų buvo 122,- kuris sunaikino Pape ir ge, gaisras nepalietė.
Duodam paskolas už 4V2 %> jr aukščiau
rūkyti, turėjo didelio strio- 376, 459.96; grynas’ balan Loos Milling kompanijos
ko dėl tabakos Bataane. Už sas buvo $3,337,415,625.89; trijų aukštų įstaigą, padary" SUPAŽINDINKIT^ KITUS
vieną cigarietę kareiviai mo veikiantis balansas $2,575,- damas $50,000 nuostolių. SU DIENIU. “DRAUGU”
kėjo po $2.50. Tai matote, 782,059.01; muito pajamos Du gaisrininkai buvo sužei
AND LOAN ASS'N. OF CHICAI
Jnstin Markienrlch, Pres. and Mgr.
kad ne juokai pypkoriui gy šį mėnesį buvo $22,015,- sti ir 10,000 bušelių kornų
4192 ARCHER AVENUE________________ Tai. VIRGINIA 1141
venti ant šio margo pasau 628.32; biznio metų paja- ir kitų sėklų sudegė.
MAKE
lio, žinoma, lengviau yra ne mos (1 liepos) $9,610,070,1VERY
CHARTERED AND SUPER VIS ED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP„ Washington, D. C.
rūk&nčiam, nes šis klausi 526.74; biznio metų išlaidų $113,414,253,488.42; bendra
JAYDAY
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
$23,024,324,015.14; skola buvo $70,290 567,761,mas jo gyvenime nekelia jo buvo
S* BONO DAY
pervišijančios išlaidos buvo 96.
kių rūpesčių.

DIDELIS

PASIRINKIMAS

ŠIANDIEN NUO IŠMETU IKI iŠ METU
AMŽIAUS VYRU REGISTRACIJA
TIK DU ŠAUKŠTUKAI CUKRAUS

i nųnuniR

'
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$12.95

SVARBUS PAŠTO ĮSPĖJIMAS
t • J

Laikas

Namų

Materijolą

Dar

Pirkti

Pirmos Rūšies

Žemomis

Kainomis.

Jos. F. Budrik, Ine.
Furniture House

I

STANDARD FEDERAL SAVINGS

