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Japonija Konferencijoms Nekviesta
NACIAI PLANUOJA NUSAVINTI
LIETU VI V ŽEMES
Štai paskutinieji praneši
mai skelbia apie nacių pasi PAVERGTU TAUTU ŽEMES
ruošimus pokariniam gyve
nimui. Okupuotųjų kraštų
gyventojų sąskaiton naciai
pasirengę apdovanoti savo
karius žeme ir kitokiu nejudomu turtu.
Jei mes netikėtumėm sąjugininkų laimėjimu — Lie
tuvos ir lietuvių tautos liki
mas mums tikrai atrodytų
juodas. Visa laimė, kad ban
ditizmas niekados nėra pas
tovus ir jo pralaimėjimas ne
išvengiamas.
DIKTATORIŲ
KONFERENCIJOS

Taigi Hitleris ir Mussolini ir vėl buvo susitikę ir su
darę naujas sutartis. Pažy
mėtina, jog šiose konferen
cijose pakartotinai nedaly
vauja Japonijos atstovai.
Gal būt dviems diktatoriams
tariantis ambasadoriai laiko
ma permenkais asmenimis,
o gal Berlynas ir Roma tik
sliai vengia Tokijo.
Kaip ten bebuvę, Hitlerio
ir Mussolini pasitarimai ta
po beverčiai, nes šiose kon
ferencijose Mussolini tik
klausosi. Todėl neabejotina,
kad ir ši paskutinioji kon
ferencija baigėsi visuotinu
sutarimu.

“Mes kovojame už savo
kraštą, už teisingumą ir
laisvę ir mes neturime tiks
lų užgrobti svetimų žemių
ir svetimų tautų”. Taip pa
sakė savo kalboje Rusijos
Stalinas.
Pirmą kartą mes galime
nuoširdžiai pasveikinti Sta
lino pasakytą kalbą. Reikia
laukti, kad ir ateityje so
vietų Rusija laikysis ne tik
savo ankstesnių
sutarčių,
bet ir vėliau padarytų pa
reiškimų.
BATAANO DVASIA

Bataanas atiteko japo
nams, bet jo gynėjų dvasia
dar tebegyvena. Ji gyva Co
rregidor saloje, Australijoje
ir milžiniškose Amerikos
dirbtuvėse. Nuo Pacifiko iki
Atlanto, nuo Hudsono iki
Meksikos įlankos.
Corregidor tvirtovių gy
nėjai pakartotinai ’ naikina
japonus, Australijoje sku
biai ruošiamasi ofensyvai, o
Amerikos milijonai žmonių
be atlydžio dirba laimėji
mui.
DESPERACIJA

Komunistui pasakyk teisy
bę — jis tave iškolios, bet
nebandys pasiteisinti
ar
prie klaidos prisipažinti.
“Vilnis” puo

la kun. Prunskį už tai, kam

kjis

neigiamai

pasisakęs

Hitlerio, Mussolini
konferencijos
BERLYNAS, geg. 1. —
Vokietijos radio paskelbė,
jog Robert Ley, Hitlerio lei
tenantas darbo reikalams,
kreipės į Vokietijos darbi
ninkus gegužės pirmos die *
nos proga, prašydamas dėti
visas pastangas laimėjimui.
Tuo tarpu Hitleris ir Mu
ssolini susitiko konferenci
joms Salzburge, kur jie kon
feravo trečiadienį ir ketvir : (<■
tadienį. Tai buvo jų pirma •A?4 f
sis susitikimas po Jungtinių
Valstybių įstojimo į karą.
Pasak radio, Hitleris ir
Mussolini pilnai sutarę karo
ir politiniais reikalais. Japo
nijos atstovas šiose konfe
rencijose nedalyvavo.

Žemė ir įmonės bus duodama
kareiviams

LISABONA. — Švedų lai reiviams.
Tokia padėtis esanti ir
kraštis “Stockholms Tidningen” įsidėjo savo Berly restoranų bei viešbučių ša
no respondento informaciją kose. Daugumas šitų įmonių
apie tai, kad Vokietijos ka laikinai išnuomotos specia
ro dalyviai sudarysią po ka listams, kurie valdysią jas
ro ypatingai remiamą kla iki karo pabaigos.
sę. Vokietijos užimtose pro Įdomia paralelę korespon
vincijose esą rezervuota dentas mato ir pačioje Vo
pramonės
480,000 įmonių
karo daly- kietijoje filmų
»
viams; apie 230,000 pramo srityje. Neseniai paskelbtu
nės ir amatų įmonių ir parėdymu, ten uždrausta bū
250,000 nejudomųjų turtų ti savininku ar dalyviu dau
miestuose. Ligi karo pabai giau kaip 4 filmų teatrų.
gos tie objektai būsią val Tokiu būdu kino koncernai
("Draugai" Acme telephotol
domi Haupttreuhandelsstelle būsią priversti likviduotis ir
Siaučianti audra Pryor, Okla., smarkiai sugriovė svarbiausią biznio gatvę (viršu
Berlyne. Taip pat būsią pa priklausę ligi šiol koncer- je). Audra daug sugriovė namų Pryor, Okla., mieste, bet laimingai išliko sveikas Or- Buvusioj Austrijoj
sielgta ir su žemės ūkiais. ams kinai būrėsią pereiti į dance amunicijos fabrikas, kuris randasi už miesto.
Salzburgas yra buvusioj
Volksdeutsch’ai jau gauna privačias rankas. Čia irgi
Austrijoj ir apie 100 mylių
ūkius pilnon nuosavybėn, ta turėta galvoje karo daly
į šiaurę nuo Brennerio perėji
čiau žemės dalinimas plačiu viai; todėl kinai laikinai bū Moterys karo darbams
mo, kur Hitleris ir Mussoli
mastu būsiąs atliktas po ka šią valdomi komisariškai. nebus registruojamos
ni jau ne kartą yra susitikę.
ro, kai reicho armija, bū- Kinų savininkais esą numaKonferencijoms su Hitle
aianti demobilizuota. Kol j tyti pirmoje eilėje užsitarna WASHINGTONAS, geg. 1.
riu Mussolini atvyko kartu
— Prezidenas Rooseveltas
kas tik išimties keliu dova j vę karo dalyviai.
su savo užsienio ministeriu
Rusai nenorį užgrobt svetimų žemių
šiandie paskelbė, jog atsisa
nojami ūkiai, ne aukštesnės,
Ciano.
kyta planų savanorių mote
kaip 100,000 reicho markių
MASKVA,
geg.
1.
—
Ru-,
“Mūsų tikslai yra aiškus”, Oficialus
komunikatas
Leningrado fronte
rų registracijai karo reika sijos Stalinas šiandie pareiš pareiškė Stklinas Gegužes skelbia, jog konferencijos
vertės.
Nacionalekonomišlams.
kais sumetimais stambios žuvo 58,000 nacių
kė, jog Rusijos kariuomenė Dienos proga. “Mes norime vykusios draugingoj dvasioj
Prezidentas pareiškė, jog kovos, kad 1942 metai būtų išlaisvinti mūsų sovietų tė
įmonės valdomos tik laiki LONDONAS, geg. 1. —
ir prieita visuotino sutari
nai. Kandidatais į tokius Maskvos radio šiandie pas tai padaryta po to, - kai “galutino Vokietijos pralai-l vų žemę iš vokiečių fašistų mo.
objektus,
pagal maršalo kelbė, jog per balandžio mė Paul V. McNutt, kuriam mėjimo metai”.
j žvėrių ir kad tai pasiektu- Mussolini telegrama
Goeringo 4 metų, planą, ga nesį Vokietijos kariuomenės pavesta sumobilizuoti vyrus
mėm mes turime sunaikinti
Išvykęs
Musolinį pa
Ii būti tik.karo invalidai, li Leningrado fronte žuvo virš ir moteris karo Reikalams,
įsiveržusius vokiečius iki
siuntė Hitlerui telegramą,
kę gyvi užmuštų kareivių 58,000. Tame skaičiuje yra pažymėjo, jog esą daugiau
paskutinio vyro, nebent jie
kurioje jis pareiškia, jog
įpėdiniai, grįžę
iš kitų sužeisti ir nukauti karinin moterų norinčių darbo, negu
padėtų ginklą”.
“sugrįžęs Italijon reiškiu
valstybių (ar išvaryti iš kai ir kariai. Tuo pačiu lai yra darbų.
MASKVA.
—
Praneša

Naciai silpnesni
tau, Fuehreri, savo pasiten
ten) ir ypatingai pasižymė ku sovietų kariuomenė su Tačiau Prezidentas pažy
t
ma,
jog
Kalinino
fronte
ję vokiečių tautybės žmo naikino 109 pabūklus, 113 mėjo, kad vėliau gali prisi
Vokietijos
kariuomenė, kinimą gavęs progą pasida
rasų
kariuomenė
sunaiki

nės.
I Stalinas pareiškė, “neabejo linti taip plačiomis nuomonė
apkasų mortarų, 45 tankus, eiti moteris registruoti.
nusi
virš
13,000
vokiečių
Rooseveltas
pažymėjo,
tinai yra silpnesnė negu ji mis, politinėmis ir karinė
Toliau toje informacijoje keturis šarvuotus sunkveži jog lokalinėse darbo rašti
kariuomenės.
buvo prieš dešimtį mėne mis problemomis šiuo isto
kažkodėl kalbama tik apie mius, 225 sunkvežimius ir nėse yra suregistruota be
AUSTRALIJA. — Są sių”. Tuo tarpu Rusija esan riniu momentu.
Lenkijoje esamus turtus. didelį kiekį įvairių kitų veik 1,500,000 moterų.
“Aš siunčiu tau, Fuehreri,
jungininkų aviacija į dvi ti stipresnė negu prieš karą.
Būtent, ten sakoma, kad ginklų.
įmano
draugingus ir nuošir
dienas sunaikino 53 japo
Stalinas taip pat pažymė
Iš Kuibiševo pranešama,
kaip žemės ūkis, taip pramo
nų orlaivius.
jo, jog Jungtinės Valstybės džius sveikinimus”.
nė ir amatai lenkų režime jog rusų kariuomenė atmu Sunaikino 53
BERLYNAS. — Hitle- ir Anglija teikia kasdien di
buvę taip menki, kad dabar, šė kelias vokiečių atakas,
japonų
orlaivius
rio-Mussolini konferenci desnę paramą Rusijai.
kol tie verslai galės paten nukovė 300 kareivių, sunai
kino du tankus ir suėmė be SĄJUNGININKŲ STABAS
jose visais klausimais pil
kinti• vokiečius, teksią atlikStalinas taip pat pažymė
# •
nai
suistarta.
Konferenci

ti platesnio masto darbą, laisvių.
AUSTRALIJOJE, geg. 1. —
jo, jog “mes kovojame už
NEW DELHI, geg. 1. —
Reuters pranešimai iš Kui Gen. Mac Arthur
jose
Japonijos
atstovas
'/patingai amatų įmones
šiandie
savo kraštą, už teisingumą
Maj. gen. Lewis H. Brereton
nekviestas.
esą nepatogu perleisti į vo biševo pareiškia, jog maj. paskelbė, jog pataikyta į
Į ir laisvę ir mes nemanome
vadovaujamas
Amerikos
kiečių rankas. Dauguma jų gen. Zakarovo kariuomenės eilę trisdešimties japonų
MASKVA. — Stalinas } užgrobti svetimų teritorijų skraidančių tvirtovių eskad
net esą visiškai likviduota nuolatinės atakos Kalinino bombanešių Lae bazėje, Nau
pareiškė, jog Rusijos ko ar pavergti svetimų tautų”. ronas
pravedė
smarkią
fronte
sutrukdžiusios
vokie

ir po to buvęs atliktas iš
jojoj Gvinėjoj. Tuo būdu į
vų planai aiškūs ir jog
ataką
ant
japonų
okupuotos
naujo visų amatų perorgani čių pavasario ofensyvos pla dvi dienas sąungininkai su
Rusija laimėsianti karą.
Japonų pavojus U. S., Rangoono bazės Burmoje.
žavimas, vadovaujant ypa nūs.
žalojo ar sunaikino 53 japo
Ataka, kuri pravesta tre
LISABONAS. — Vokie
tingai įstaigai Handwerkaunų orlaivius.
Australijos
susisiekimui
čiadienio naktį, buvo sukon
čiai planuoja nusavinti
fbau Ost. Tik atlikus per Britai Burmoje
I Paskutiniuoju laiku Ame
okupuotų kraštų žemę Vo WASHINGTONAS, geg. 1. centruota Rangoono dokų
tvarkymą, įmonės būsian
Į rikos ir Australijos lakūnai
kietijos kariams.
čios perleistos vokiečių kapakartotinai
bombarduoja
— Informuotieji sostinės apylinkėje ir padarė žymių
nuostolių.
LONDONAS, geg. 1. —. I japonų aviacijos bazes.
BURMA. — Sąjunginin sluogsniai spekuliuoja, jog
Amerikos
bombanešiai,
apie tariamąją lietuvių kon Kariniai sluogsniai pareiš Corregidor laikos
kų kariuomenė Burmoje netrukus galima laukti japo
esą Indijos bazėse, paskuti
ferenciją Maskvoje. Mato kia, jog britų kariuomenė,
Corregidor tvirtovės di
priversta pasitraukti, bet nų laivyno atakų ant Ame
niuoju laiku pakartotinai
mai, “Vilnis” pajuto lietu sauganti sąjungininkų fron dieji pabūklai sunaikino tris
susisiekimas* su Kinija ne rikos susisiekimo linijų su
viškos sąžinės neramumą. to dešinįjį sparną, buvo pri I japonų bombanešiu8.
Australija. Šie įsitikinamai bombarduoja japonų bazes.
nutruko.
Tačiau “Vilnies” informaci versta pasitraukti aštuoniae 1 šiandie japonai
pirmą
reiškiami sąryšyj su japonų
WASHINGTONAS.
—
jai galime pasisakyti kad dešimt mylių ir naujas pozi kartą nebandė atakuoti Port
laivyno pajėgų koncentraci KAIRO, geg. 1. — Egipto
Prezidentas pareiškė, jog
apie “vadų konferenciją” ir cijas sudarė trikampyj tarp Moresby, Naujojoj Gvinėjoj.
ja prie Marshall salų.
vidaus reikalų ministerija
moterys karo darbams ne
šiuos žodžius rašo ne kun. Mandalay, Kyaukse ir My- Manoma, jog Amerikos bom
Marshall salos labai svar paskelbė, jog pereitą naktį
bus registruojamos.
Prunskis.
ingyan.
banešių atakos japonų bazė
biofc strateginiai, nes jos Suezo kanalo ir Damietta
Atleiskite, ponai, bet kun.
Tačiau tuo pačiu laiku se bent laikinai sulaikė japo
yra susisiekimo centre ir apylinkėse numesta bombų.
Prunskį jūs ir taip įvairiau pranešama, jog žymios bri- nų atakas.
nų bombanešiai
atakavo Amerikos karo vadovybė tai
Nuostolių padaryta, labai
siomis pareigomis apkrovėt. i tų pajėgos tebėra skersai
Tačiau gen. Mac Arthur Horn salą. Pareiškimas sa aiškiai suprato pasiųsdama maža, bet esą sužeista šeši
Nebeuždėk jam dar daugiau. Irrawaddy upės.
paskelbė, jog aštuoni japo- ko, jog nuostoliai esą menki. laivyno dalinius atakoms.
asmenys kanalo zonoje.

STALINAS ĮSAKE KARIUOMENEI
NUGALĖT NACIUS SJMET

KARO EIGA

UŽ SAVO ŽEMŲ

Pavyzdžiui,

DIDŽIOJI GATVE PO AUDROS

I

Aatakavo japonų
bazę Rangoone

pasitraukė 80 myliu

DRAUGAS

2

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

IS CICEROS'P&DANGES

piet 3 vai. Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja turės savo susi
rinkimą.

Kenoshos Kronika
Misijos

Kviečiu visus savo parapijonus į misijas, kurios
prasidės gegužės 4 d. ir tę-,
sis iki geg. 10 d. Dabar ka- i
ro laiku reikia daugiau kreip
tis prie Dievo. Ir misijos '
yra kaip geras laikas su
Dievu pasikalbėti ir sau rei
kalingų malonių įsigyti. Yra tokių žmonių, kurie sako
ir sakys, delko aš turiu mi

Šis bei tas

Laukia tikietų
didelėms dovanoms
laimėti

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

apie laimėjimą $1,000.00 U.
S. Defense Bonų, kuriuos
dienr. “D raugo” leidėjai
duos per Labor Day “Drau
go” pikniką. Kai kurie ciceriečiai, geri “Draugo” bi
čiuliai, sako: “Kas yra., kad
dar neprisiunčia serijų tikietukų?” Sako, laikas jau
pradėti platinti kol karščiai
neužėjo.

Gegužės mėn. pamaldos
Cicero. — Vytauto parkas
trečiadienio ir penktadienio iškilmingai buvo atidarytas
vakarais 7:30 vai. Šiaip jau
bal. 26 d. dienr. “Draugo”
po šv. Mišių rytais.
pirmuoju pikniku. Kaip gir
dėt iš “Draugo” adm., pikRyt dieną įvyksta bankie niko sėkmės buvo neblogos,
tas pagerbti visus Stanislo- Ypač gerai buvo išgarsinta
Gegužės 3 d. kita graži
vus ir Stanislavas. Dar to.
kio parengimo jiems iki šio Bus koncertas ir vaidinimas, i vieta atsidarys piknikams.
sijas atlikti?
liai nebuvo. Visas pelnas Komisija, kuri rūpestingai i Tai Liberty Grove, Willow
1—Dėlto, kad aš noriu sa skiriamas nupirkimui su- darbuojasi, kad vakaras pa- ! Springs, III.
vo sielą išganyti. Ką pelnys lankstomų geležinių kėdžių vyktų, yra Lilli&n Glozeris,
Savininkai J. ir Mrs. Pil-1
žmogus, jei jis visą pasaulį! salėn. Visi kviečiami atsi- Jonas JunČius, Kristina Rau kiai taipgi ir dėdė A. Miįgys, o savo sielą pražudys. I lankyti ir šį parengimą pa- donis ir Bemicė Mickus.
liauckas yra pilnai prisiren
2—Dėlto, kad aš noriu sa-1 daryti sėkmingu. Jei šie piegę sutikti, priimti ir pama
Prašom sveikatos
vo gyvenimą pataisyti. Aš tūs išeis visu pasisekimu,
Feliksas Sedaravičia, vie tyti visus atsilankiusius, ža
užmirštu, kas yra mano už tai kas met turėsime kaip
tinis barzdaskutis ir ilgame da net duoti dykai pirmos
nugaryje, tiesiu gi save prie iki šiol turime kitų vardu
tis draugijų narys, sunkiai rūšies užkandžių. Na, o dar
vių pietus.
to, kas yra priešais.
serga. Randasi Šv. Teresės muzika šokiams bus pirmos
3— Dėlto, kad noriu išgirs
ligoninėj dr. Jono Zeko prie klesos. Aš manau, turėtų
ti Dievo žodį. Kas jūsų klau
Pereitą sekmadienį para-, žiūroj. Namuose gi randasi j žmo^us būti dideliam trube
so, manęs klauso.
pijos salėj įvyko Šv. Vardo! ligoniai Petras Jurgaitis ir ly, jei nedalyvautų taip šau4— Dėlto, kad esu reika
niam daržo atidaryme.
bowling league užbaigimo jonas Grįgutįs Sr.
lingas Dievo malonių. Kiek bankietas. Kalbėtoju buvo
vienas geras davinys ir kiek šios parapijos klebonas kun. Gavo ženklus
viena tobula dovana yra iš Pr. Skrodenis, M.I.C. Pirmoj
Praeitą ketvirtadienį už (domūs ir pamokinanti
aukštybių.
vietoj buvo Sparoo Bubble savo darbą Amerikos Rau
5— Dėlto, kad Dievas ma Up, kurio kapitonu yra Lo donoj am Kryžiui iš lietuvių
Cicero. — Kalbamieji june kviečia.. Dvasia ir sužie uis Stankus. Naują valdy moterų vieneto gavo ženklą
domieji
paveikslai bus rodo
duotinė sako: Ateiki
bą sudaro: garbės pirminin ir teisę naudotis darbinin mi šiandie, gegužės 1 d. 7:30
Kleb. kun. Pr. Skrodenis, kas klebonas kun. Pr. Skro kės uniforma: S. Rajūnienė
M.I.C. denis, M.I.C., pirmininkas ir F. Kubick. Vienete ran vial. vakare Liuosybės sve
tainėj. Įžanga liuosa. Pa
Peter Marshall, vice pirmi dasi apie 35 lietuvės mote veikslai vaizduoja karą. Vo
Susirinkimai
ninkas Jonas Bružas, rašti rys, kurios darbuojasi Raud. kiečiai bombarduoja Angli
Ryt po sumos įvyks L. R. ninkas Pranas Vitkus, iždi Kryžiui. Susirenka kas ket jos sostinę Londoną ir t. p.
virtadienį Lietuvių Audito
K. S. A. susirinkimas. Po- ninkas Ant. Kaminskas.
Be to, bus rodoma, kaip
rijoj nuo pirmos iki ketvir
civiliams
gyventojams reitos vai. popiet.
Enrikas

KAS GIRDEI WAUKEGAN'E

Garsina Lietuvą

C. J. Norem, buvęs U. S.
ministeriu Lietuva#, prieš
dabartinį karą buvo pakvies
tas kalbėti kelių anglų or-

*v Baltramiejaus choras
sparčiai rengasi prie savo;
metinio parengimo gegužės
j 17 d. Lietuvių Auditorijoj, i

Pavasarinis balius ir šo
kiai įvyksta šį vakarą, ge
gužės 2 d. Lietuvių Audito
rijoj. Vakaro komisija, ku
rią sudaro: Juozas Matulė
nas J r., Stan. Augustavičia,
Ed. Leonaitis, Jonas Navardauskas, J. Mugerditchian
ir Juozas Petraška, praneša, jog viskas prirengta ir
kviečia visus nanus ir parapijonus atsilankyti ir paremti vakarą. Šv. Vardo drgijos uždirbtas pelnas visuomet būna sunaudotas geram
tikslui. Taip ir šį kartą sa
ko. jeigu uždirbsim, pelnas
bus panaudotas ten, kur bus
naudinga.

Taupyktt apsaugoto) įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart apdrautlos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illiuois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2<^? jr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justln Mackteulch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE

OR. VA1TUSH, OPT.
mgiuvis
4RIV GYDYTOJAS

Suvlrt 20 metų praktikavimo akių
taisyme Ir gydyme
GERAI FRITAIKIATI AKINIAI
pataisys kreivas akis, truroparegyat*
ir tollregyste;
palengvins aklų Įtempimų, prakalloe

_____ Valandos: 3 — 8 popiet,____

Tel. CANal 5969

DR. SELMA SODEIKA,

galvos skandSJlmų, svaigimų Ir aklų
kartų.
MODBRNUKJAU81. TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Speciali atyda atkreipiama J valku
nkla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VAIANDOh;
10-toe Iki 8-tOb valandos kasdien.
Sekmadlertats pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TaL YABD8 1873

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

prieinamą kalną.

JOS F. BUDRIK

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DCL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
Jį

Kampas

18-tos

Telefonas: CAN AI, 0523, Oliioagr.
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:S0 a. m. Iki 8:80 p. m.
Trečlad. Ir ieitad. t: 10 a. m.
Iki 7:00 p. m.

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TeL SIAte 7572

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Avė., Cicero, IU
Tel.: Cicero 7681

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

2158 West Cermak Road
Ofiso tel. CANal 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.

Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
Res. tel.: HEMlock 8150

Telefonas: HEMLOCK 0201.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
Trečiadieniais pagal sutartį.

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

•Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

6924 So. Western Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Tel. YARds 6921.
Ras.: KRNvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: ano 1-3; nuo 6:30-8:30

756 Went

Street

(Mat 10, 22/.

Tek CANal 7171

1913 So. Halsted St.

Ofiso Tel..................... VIRginia 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
TreAiad. ir Sekmad. tik susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4729 Sa Ashland Avė.
(2-tros lubos)
Tek MIDvay 2880

Ohicago, I1L

OFISO VALANDOS:

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avenue

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

6631 S. Callfornia Avė.
TeL REPnblic 7868

Tel. OANal 0267
Res. tek: PROzpect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:
2 Iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tek Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

Kattdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.: trečiadieniais nuo 8:00

tik oto uu il:ii cab atetib

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MIDway 0001
lies. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSIČIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VTRginia 9421

2408 VVest 63 rd Street

DR. EMILY V. KRUKAS

Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

venimas nesirūpina pinigais.

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
, Jeigu Neatsiliepia —
Aauk KEIizie 2868
VALANDOS:

OFISO VALANDOS:

TeL YARds 0994
Res. teL PLAsa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

Rezidencija: 6600 So. Artesian Are.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. Tek LAFayette 0094
S iki 0 vai. vakar*.

Tek: HEMLOCK 20«l

,

Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

Tel. OANal 6122

6558 So. VVestern Avė.
Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.

2017 So. VVestern Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSIČIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki S
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

DR. STRIKOLTS

2155 VVest Cermak Road

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka Tek Cicero 1484
rais pagal sutartį.

DR. BIEŽIS

2423 West Marųuette Rd.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS

DR. J. J. SIMONAITIS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtai ir Nedėliotais susitarus

Ofisas ir Rezidenoija:

DANTISTAS

DR. A. W. PRUSIS
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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ANTRAS OFISAS

OFISO VALANDOS:

4157 Archer Avenue

valandos vakare.
Telefonas CAUnmet 8877

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

Chicago, UI.

Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

Centrinis Ofisas:

Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

ADVOKATAS

ADVOKATAS

VALANDOS:

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

Popiet nuo 1 iki 3 vat Vak 7 IU 9
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
NedftliSmia pagal sutartį.

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

3133 S. HALSTED ST.

Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

1801 So. Ashland Avenue

VARUS RAM

WHITHEY E. TARUTIS

ssy’*-

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

Res. 6958 So. Talmaa Ava.
Pritaikina akinius Res. TeL GROvehill 0611
a t s a k o mlngal ni Office teL HEMlock 4848

KRAUTUVFJE

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausia
metodą, kurta regėjimo mokslas
gali suteikti.

OI’TO.M ETRISTAI

D.

kalinga ir galima apsauga.
gia išvažiavimą Labdarių ūIš
mūs
organizuoto
Šiame momente tas kaip tik
kyje liepos 26 dieną.
atatinka, nes ir mes galim veikimo
Dievo Motinos Sopulingos
būti užpulti ir teriojami. Adraugija buvo suruošus sėk
Cicero. — Federacijos mingą vakarą parapijos nau
teikite visi susipažinsite su
skyriaus mėnesinis susirin dai. Šiame susirinkime per
kritiška padėtimi.
kimas įvyko praeitą sekma savo atstovę pranešė, kad
Raudonos Rožės Klubas dienį. Atstovų dalyvavo iš parapijos piknike birželio
turės savo mėnesinį susirin devynių draugijų. Atsilankė 14 d. Vytauto parke darbuo
kimą šiandie vakare Liuo- taip pat ir klebonas.
sis virtuvėje. Be to, draugi
Pirmiausia išklausyta pra ja jau išrinko dešimtį mosybės svetainėj. Nariai da
lyvaukite skaitlingai turim nešimai iš draugijų veikimo.. terų ir mergaičių padėti au
keletą įdomių dalykų ap- stai, kas veikiama mūs drau kas rinkti viėšojoj Labdakalbėti.
gijų:
;------------------------------------Pavasaris visus vilioja į
Šv. Antano draugija ren(Nukelta į 3 pusi.)
laukus, štai, šį sekmadienį
atidarymas gražaus Liberty
LIETUVIAI DAKTARAI
daržo. Savininkai J. Pilkis
Tel YAJEtda 3146
ir J. Miliauckas visus kvie
DR. P. ATKOČIŪNAS
čia atsilankyti. Visus vai
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
šins. Liberty daržas — gra
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ži vieta ir per visą vasarą
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
nėra sekmadienio, kad ne
744 West 35th Street
būtų užimtas. Net ir šešta Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
3147 S. Halsted St., Chicago
dieniai užimti. Gera, paran
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
ki, graži vieta.
D.

AKIS ISTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

VIRGINIA 1141

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1
35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
vV-ų akių (tempimų. . .

Tel.

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington,

r O. D.

ganizacijų Waukegane, Zion
ir apylinkėj. Iš spaudos, ma
tyt. jog savo kalboje, papa
sakojo, kaip lietuviai gyve
na ir kaip mokėjo laisvai
valdytis, taip pat daug pa
pasakojo, kaip Rusijai už-1
grobus, Lietuva tūkstančiais
buvo ištremtų į Sibirą ir i
kaip dabar vokiečiai šeimi
ninkauja po mūsų tėvynę.
Malonu matyti ypač anglų
laikraščiuose, kuomet svetimtautis apie mus kalba ir
užuojautą teikia, tuo pačiu
įr mūsų būsimos laisvos Lie
tuvos vardą garsina. Prie
progos draugijos turėtų tokį
narį pakviesti su kalba pas
savus. Čia būtų nauda ir
mums ir čia. augusiam jau
nimui. Jis iš amerikor.o iš
girstų apie tėvų šalį ir jos
padėtį.

Švento Vardo
Draugijos

šeštadienis, geg. 2 d., 1942

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 un 4 popiet

NedaUomia Pagal SualUrimą

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su
tavo priešais sėbrauja.
Dievas suteikia mums g.v

daiktus per musu

rankas.

Italij priežodis

,
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Šeštadienis, geg. 2 d., 1942

K

vais išrinkti P. StanislovaiCLASSIFIED ADS
tis, K. Leketienė ir M. Mi PRANEŠIMAS LITHUANIAN CHAMBER OF
lašienė.
HELP WANTED — MOTERYS
COMMERCE OF ILLINOIS
Kai dabar valdžia skiria > rie panašiu būdu esti banSkaitytas taip pat laiškas“DRAUGO”
I.AINPRV IIEI.I*
Per penkis mėnesius pra mui ir gerbūviui po šio ka
visokias komisijas, kad jos domi gyvenime,
Patyrusios prie visokių skalbykloje
kvietimas į bankietą mūs
DARBŲ SKYRIUS
darbų. Gera užmokestis, pastovūs
tvarkytų reikmenų bei vai- j Kai žmonės nuliūsta dėl parapijos vikarams pagerb eitų metų jūs girdėjote per ro susijungtų į konfedera
darbai. Atsišaukite prie
ciją vardu “Balto-Scandia”.
••draugas” h ei.i* yvanted
GREAT WESTERN I.ACNDRY
gių kiekį, kainą, ateina min- didelių nelaimių, gaisrų, po- ti gegužės 3 d.
Nutarta šią stotį naudingas paskai
2125 Vest MarllMNi Street
ADI
ERTISING
DEPARTMENT
Taigi Lietuvių Prekybos
tas vardu šios organizaci
tis — kas būtų, jeigu Vieš tvynių ir panašių gamtos skaitlingai dalyvauti.
127 No. Iloarbom Street
MERGINOS. PATYRUSIOS MARKTH.: RANdulpli 9488-9489
jos, kurias darė mūsų na Butas šion puoton pakvietė
pats danguje irgi pagal tei pasipurtimų, rodos, kad
KRS, 8HIPPERS ir ASSEMBLERS
Labdarių Sąjungos 3 kuo
dirbti "dry cleantng" ištaigoje.
sybę dalintų savo malonę, prasčiau negali būti; visgi pos viešosios rinkliavos rei rys, auditorius J. P. Varka- prof. Pakštą, kuris nušvies
HEI.P WANTEI) — VYRAI
SCHCMANN & CO.
dalyviams savo planą. Į šį
39(10 Cottage Unite Atenue
patenkintų žmogaus prašy- šios nelaimės atneša ką nors kalais pasikalbėta gerokai la.
"TOOL MAKERS”, MACHINISTV Ir
Ši organizacija ir vėl ren- parengimą pakviesti atsto- PAGELBININKŲ reikalingu. Gera OPERATERKOS — patyrusios prie
mus tiktai tiek, kiek asmuo gero kartu. Smarkus vėjas ir nutarta dėti pastangų,
užmokestis tiems, kurte kvalifikuos. "Union Speclul ir Wlicox & Gibbs
MARIO TANZI CO.
užsitarnavęs — būtų dide išrauja daug miško, bet už kad toji proga būtų ku0 gg. giasi teikti naudingas pas vai visų septynių respubli
off-lhe aini” mašinų.
200 Ko. Peoria St.
ECKERIJNG BROS.
kų.
Bus
atskiras
stalas
kiek

kaitas
lietuviškai
visuome

lis skurdas.
poros metų atsiranda mažų, riaU3iii išnaudota
12IU W. Vau Būreli. (5tli floor)
TOOL
&
IHE
MAKERS
Moterų Sąjungo8 48 kuo. nei per radijo ir laikraščius. vienai Pabaltijo tautinei gru Žymaus gabumo, dirbti naktimis.
Atsiminus, kad danguje jaunų medukų negalėję pirBe agitavimo, kad lietu pei.
BIRTMAN ELECTRIC CO.
randasi šventieji mūsų glo miau gyvuoti dėl milžinų, . pos vakaraa parapijos nau4140 Eullertoii
REAL ESTATE ANT
Bilietų gaukite iš anksto
vių visuomenė pirktų dabar
bėjai, užtarėjai, kuriems ka kurie saulę ir maistą sau 1 dai bus tą pačią dieną. Kuo
TOOL Ui DIE MARKU
PARDAVIMO
Buto direktorių raštinėj,
pos atstovė A. Zakarienė pa- vadinamus ne defense bonus,
Vienas, kuris moka išp'anuoti nau
ralienė esti pati Dievo Mo pasisavindavo.
SPECIALIS BARGENAS! —
bet Karo Bonus, Lietuvių 3241 S. Halsted St., arba jus "dies”. I-alkinas ar nuolatinis * 1734
So. Dcsplidnrs St. 4 ma
Ne vieną kartą Marija tei skleidė gerokai tikietų.
tina, Marija, mums mažiau
darbas. Atsišaukite
ži fletul su toiletals, naujai re
“Draugo”, “Naujienų” ir
Prekybos
Butas
rengia
puo

TELEFONU — YARDS 2102
montuoti. Parsiduoda už mažų
Tėvų Marijonų Bendradar
baugu, nes ji stengiasi mus kė pagalbos prašantiems,
(mokėjimų.
“Sandaros” redakcijose.
tą
“
Dinner
Dance
”
sekma

HAND
SCREW
MACHINE
OPERA

užtarti, pratęsti teikiamą dabar kai sunkenybės, neži- bių skyrius praneša parapiTORIAI
—
patyrę.
*
1712 Ruble Street Vienas di
J. P V.
dienį, gegužės 3 d. Dariausdelis fletas ir 2 maži fletai su
PROTEOTOSEAL CO.
Viešpaties
gailestingumą. nomi pavojai gręsia, Ji sa- - jos naudai turės išvažiavibathrumais, naujai remontuoti.
Girėno svetainėje, 4416 So.
1920 So. Ucstem Avė.
Kaina tiktai $1,600.00.
Dangaus gyventojams rūpi vo užtarymu nušluostys a-! mą rugpiūčio 28 d.
CORIAIAKERS
* 1823 Caiuilport Avenue. 2 aukš
Dievo didesnė garbė čia že- šaras, pralinksmins nuliūdu-| Iš šių pranešimų matome, We8ten. Avė. Vakarienė pra j
Gera užmokestis. 100% Defense dar
tų namas, št-oras su gyvenimo
aidės 5 vai. Per vakarienę |
kambariais užpakalyje ir 2 fle
bai.
mėje, tad nesiliauja prašę. sias širdis; Jai rūpi, kad kad visos Cicero lietuvių auAltVANCK Al.IMIMM CA.STINGK CORP.
tai viršuje. Kaina tiktai $800.
dainuos,
grieš
ir
šoks
lietu-J
$200 įnešti, o balansų galima
2743 W<s-t Sttlh 1*1.
kiekvienas pamiltų Jos Bran gūsių draugijos veikia. Gai
išmokėti
lengvais
mėnesiniais
Pradėjome Gegužės mėne
vių
artistai.
Po
vakarienės
išmokėjimais. Pirkėjas turi už
la, kad to negalima pasa
gų Sūnų.
A.B.C.J.
CHUNGKINGAS,
geg.
1.
HELP WANTED — MOTERYS
mokėti taksus.
sį, Marijai pašvęstą. Tas
kyti apie mūs jaunimą. Lie bus šokiai. Vakarienė, prog Šiandie paskelbta, jog susi
Komisas mokamas brokeriams.
:‘COVNTER" VEITERKOS,
dirbti
mėnuo, gamtos žvilgsniu,
tuvišku veikimu jis kaip ir rama ir šokiai kainuos tik siekimas su Kinija nenutru nuo 4 iki 6 valandų kasdien. Atsikreipkite prie —
• 'SANDtVPUH M AK EB”. 8 valandas.
maloniausias: atgija žemė, CICERO
FRANK J. PETRU
nesidomi. Jei surengia pasi $1.65 asm. Visas pelnas ski kęs. Japonams užėmus La “VEGETABLE PANTRY” MERGI
NA, 8 valandas. BIS BOYS dirbti
medžiai atskleidžia vaisinius
riamas
gamybai
karo
gink

(Atkelta iš 2 pusi.)
1443 VVest 18th Street
linksminimą — šokius, tai
laikų ar tik laike pietų. Sek
shio susisiekimui naudoja- j pilnų
žiedus, užtikrinimas, kad už
madieniais nereikia dirbti.
lų.
Tel. CANal 0806
ir viskas. Federacijos sky
STEVENS BI.DG. RESTAURANT
ma naujas kelias.
poros mėnesių džiugins mus rių Sąjungos kuopos rink
Jūs
matote
iš
laikraščių,
j
17 No. State St. (8tli Floor)
riaus susirinkimų jų atstoKinijos vyriausybė paskel
gražiais skaniais vaisiais. liavoj visam Cicero mieste
kad
Lietuvą
ant
visados
no

OPERATERKOS prie PARSIDUODA 2 ELKTŲ. po 6 kam
vai-ės taip pat nelanko.
gegužės 24 d.
bė, jog nežiūrint japonų lai PATYRPSIOS
Cnion Special "double needle” ma barius, MŪRINIS NAMAS.
Pavasaris visada linksmas
Karšto
ri
paglemžti
Hitleris
ir
pa

šinų. Turi būt patyrusios pritaikin vandens šiluma. Garadžius dėl dve
Federacijos skyrius reika
mėjimų
“
Kinijos
kariuome

ti pečius ir įsiūti rankoves. Dieno jų karų. Prieinama kaina. Atsišau
— dabar, neišvengiamas ka
Ši draugija yra viena
lais besikalbant nutarta su daryti ją reicho dalimi. Gi nė Burmoje ir toliaus ben mis ar vakarais darbas nuo 5 iki kite po sekančiu adresu:
10 vai. vak.
ras šeimos narius skirsto veikliausių. Kas met neat««36 SO. TAI,MAN AVENUE
rengti paskaitas gegužės Rusija derasi su Anglija ir dradarbiaus su sąjunginin
1DKAL MFG. CO.
tėvynės gynimui, liūdna at-' sisako pasidarbuoti parapiAmerika,
kad
po
šio
karo
557 \V. Jackson Blvd.
NAMAS PARSIDUODA — 2649 W.
mėnesį. Kaip tik bus gau
kais”.
. i
43rd St. Medinis namas — Storas
sisveikinti.
jos pikniko virtuvėje, kur,
Lietuva
būtų
prijungta
prie
ir 4 gyvenimui kambariai, attikas,
“FOUNTAIN ir COVNTER” MER
tas prelegentas, tai spaudo
apdengti porčial ir 2 karams gara
GINOMS — proga išmokti restaBekalbant arba begiedant kaip žinome, yra sunkiau- je bus paskelbta paskaitų Sovietų Rusijos.
džius pastatytas ant cementinio pa
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Pastabos dėl Stalino kalbos
Gegužės mėnesio 1 d. proga Sovietų Rusijos premie
ras Stalinas pasakė optimistišką kalbą. Anot jo, dabar
Sovietų Rusija yra stipresnė, negu ji buvo karo pra
džioje. Sustiprėta ekonomiškai, vieningume, karo ve
dino atžvilgiu ir santykiavime su demokratiškomis pa
saulio valstybėmis, ypač su Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis ir Didžiąja Britanija.
Iš kitos pusės, kaip Stalinas sako, Vokietija silpnėja
ir moraliniu ir medžiaginiu žvilgsniu. Ji yra priversta pe
reiti j defensyvą. Jai pritrūksta žibalo, žaliavos ir kit
ko. Hitlerio imperializmo užgrobtų tautų dvasia pasi
rodė nepalaužiama. Jos kovoja su okupantu visais ga
limais būdais. Visos laisvę mylinčios tautos susijun
gusios prieš vokiškąjį imperializmą.
Padarius optimistišką Sovietų Rusijos ir visų įvy
kių apžvalgą, pranašauja, kad karas dar šiais 1942
metais turės būti laimėtas.
Tikrai įsidėmėtinas yra šis Stalino pareiškimas, ku
ris gerokai skiriasi nuo visų jo pareiškimų praeityje:
“Mes vedame karą dėl tėvynės, karą dėl išlaisvi
nimo, teisingą karą. Mes neturime tokių, tikslų, kaip
kitų kraštų okupaciją, kitų žmonių pavergimą. Mūsų
tikslas yra aiškus. Mes norime išlaisvinti sovietų že
mes. Mes norime išlaisvinti savo brolius, baltgudžius, moldaviečius, lietuvius, latvius, estus ir kareliečius.”
K

Šią Stalino kalbos dalį mes pabrėžiame vadovaudamies šiais motyvais:
1. 1941 m. Sovietų Rusija buvo užpulta. Raudonoji
armija, norint ar nenorint, turėjo gintis. Kai priešo
esi užpultas, turi gintis ir tas gynimąsis yra teisin
gas. Dėl to, reikia konstatuoti ypatingą pasitenkinimą,
kad tas gynimasis Sovietų Rusijai pradeda sektis, kad
iš gynimosi jau pereinama į puolimą. Tai, suprantama,
daug padeda Jungtinėms Valstybėms, padeda Didžia
jai Britanijai ir sukelia daugiau vilčių mažosioms, pa
vergtosioms tautoms išsilaisvinti.
2. Stalinas padarė drąsų pareiškimą, kad, girdi, So
vietų Rusija nesiekia kitus kraštus okupuoti, kitus
žmones pavergti. Šie žodžiai griežčiausiu būdu prieš
tarauja Sovietų Rusijos aktui 1940 m. birželio mėn.,
kuomet ji gausingomis karo jėgomis prieš žmonių va
lią įsiveržė į Baltijos valstybes, jas okupavo ir paver
gė jų žmones.
* >• * M
Ir Stalinui ir visiems kitiems, juk, labai yra aišku,
kad, sakysime, Lietuva yra kitas kraštas, Rusijai ne
priklausąs, kad lietuvių tautos žmonės nėra rusai, bet
kiti žmonės. Tai kodėl Lietuva buvo okupuota? Kodėl
Lietuvos žmonės buvo pavergti?
Gal būt, kai pati Sovietų Rusija buvo užpulta, Sta
linas pakeitė savo nusistatymą Baltijos valstybių at
žvilgiu? Bet, kaip žinome, visai dar neseniai Maskva
darė didžiausio spaudimo į Londoną ir Vašingtoną,
kad gauti sutikimą Baltijos valstybes po karo jungti
prie Sovietų Rusijos, šiai akcijai sustiprinti Maskva
buvo gavusi talkininką Sir Stafford Cripps asmenyje.
Juk tai čia buvo aiškus noras kitas tautas okupuoti,
kitus žmones pavergti. Juk tai aiškus imperializmas.
“Mūsų tikslas yra aiškus”, sako Stalinas. “Mes no
rime išlaisvinti sovietų žemes”. Taip, čia aiškus yra
tikslas. Reikia tik palinkėti ir padėti, kad Rusija ga
lėtų savo žemes kuo greičiausiai atsivaduoti. Taip pat
su pasitenkinimu tenka konstatuoti Stalino norą išlais
vinti iš vokiečių okupantų lietuvius, latvius, estus.
3. Stalinas savo kalboj lietuvius, latvius, estus pa
vadino savo broliais. Jis didelę klaidą daro. Nei lietu
viai, nei latviai, nei estai nėra nei Stalino, nei iš viso
rusų broliai. Tai yra visai atskiros tautos su skirtin
gomis kalbomis, papročiais, turinčios senas tautines
tradicijas ir dėl to turinčios teisę gyventi laisvu ir ne

priklausomu gyvenimu. Ar rusų, ar vokiečių, ar lenkų
noras jas prisijungti, yra okupacija, pavergimas, im
perializmas. Tokie siekimai yra neteisingi. Prieš tuos
neteisingumus aiškiai kalba Atlanto Čarteris, Jung
tinių Tautų deklaracija, po kuria yra ir Sovietų Rusi
jos atstovo parašas.
4) Kadangi aiškiai ir drąsiai Sovietų Rusijos premieras pasako, jog kariaujama už tautų išlaisvinimą,
vedamas teisingas karas, kad nesiekiama kitų kraštų
okupuoti ir kitų tautų pavergti, todėl jau laikas pada
ryti viešą pareiškimą Baltijos valstybių ateities at
žvilgiu:
a) kad Sovietų Rusija laikysis 1920 m. liepos 12
d. padarytos su Lietuva sutarties dėsnių, kuriais pri
pažįstama Lietuvai pilniausia laisvė ir nepriklausob) fcad Sovietų Rusija laikysis 1926 m. padarytos
su Lietuva nepuolimo sutarties;
c) kad, laikantis Atlanto Čarterio ir Jungtinių Tau
tų deklaracijos, taikos konferencijoj Sovietų Rusija
ne tik nedarys Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms
neteisybės, skriaudos, reikalaujant sau jas prisijung
ti, bet dar gi griežtai stovės už jų laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą ir, išeinant iš teisingumo
dėsnių, gins lietuvių ir kitų tautų teises.
Kai tokie pareiškimai bus padaryti, kultūringasis
pasaulis nebeabejos Stalino kalboj pasakytiems žo
džiams apie teisingą kariavimą, apie tautų išlaisvini
mą, apie atsižadėjimą kitus okupuoti ir pavergti.

Didysis vajus
Atitinkami vyriausybės departamentai jau viską pa
ruošė milžiniška j ai U. S. Karo Bonų ir Taupymo Ženk
lų pardavinėjimo kampanijai — talkai. Siekiama par
duoti bonų už bilijonines pinigų sumas. Visos galimos
jėgos yra įkinkomos į tą naudingą ir būtiną karo dar
bą. Pakviesta į talką spauda, pakviestos organizaci
jos. Yra pakviestas mūsų dienraštis, pakviestas ir mū
sų veikimo centras — Federacija.
Abejoti netenka — vajus bus pasekmingas. Neliks
nė vieno šiame krašte žmogaus, kurs nepirktų karo
bonų ar bent taupymo ženklų. Lietuviai jau ligšiol
daug šiuo atžvilgiu prisidėjo, bet vajaus metu dar
daugiau dėsis ir dirbs, kad visi mūsų tautiečiai būtų
pirkę bonų sulyg savo išgalės daugiausia.
Šis vajus svarbus. Jis turi pasisekti ir pasiseks, nes
Amerikos žmonės savo krašto gynimo reikalams ne tik
savo turto, bet ir gyvybės nesigaili.

"Mato prarają"
Tokia antrašte “Amerika” padarė pastabą dėl aną
dieną pasakytos Hitlerio kalbos:
“Balandžio 26 d. savo vergams, reichstago nariams”
kalbėjo Hitleris. Jis aiškinosi dėl nepasisekimų Ru
sijos fronte. Visą kaltę sumetė baisiai žiemai ir “be
protiškam” rusų gynimuisi. šaukė sau daugiau ga
lios, daugiau teisių į kiekvieno vokiečio gyvybę ir
mirtį.
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Visa Hitlerio kalba atrodo nevykusiomis pastan
gomis pridengti didelę prarają, kuri gresia Vokie
tijai. Matyti, Vokietijoje daug vidujinių nesutarimų,
nes Hitleris grąsino nerodyti jokio pasigailėjimo nie
kam.
Balandžio 26 dienos Hitlerio kalba pilna nevilties,
blaškymosi. Nieko nepagelbės jo skerėčiojimai Ame
rikos prezidento Roosevelto adresu. Amerikos žmo
nės vieningi su savo vadovybe. Amerikos žmonėms
šiandie prieš akis vienas tikslas — iššluoti iš pa
saulio barbarizmą, kurį užkrovė hitlerizmas au savo
pagelbininkais.”

Kokiais yra, tokiais ir pasiliks
“Darbininkas” pastebi:
“New York Times (bal. 23 d.) rašo, kad specia
lioji Rapp-Coudert komisija pranešė Albany legislatūrai, jog komunistų partija briaunasi į New Yorko
valstybės mokyklas per taip vadinamą Mokytojų
Uniją, kuri yra bolševikų žinioj. Kalbamoji komisi
ja raportuoja, kad nuo to laiko, kai Hitleris užpuolė
Rusiją, komunistai elgiasi lyg ir tvarkingai, kad nesugadytų savo vardo Amerikos akyse ir tuomi ne
pakenktų teikiamai sovietams pagalbai. Bet esmėje
jie nepasikeitė ir nesiliauja siekę savo tikslo, t. y.
išplėtimo komunizmo visame pasauly, ypač Ameri
koj, kur jiems pavyko prisiplakti prie demokratijos,
“flymi visuomenės dalis, — sako komisija, — įskai
tant kai kuriuos įžymius švietė j us-edukatorius, neju
čiomis buvo palinkusi manyti, kad komunizmo klau
simas pas mus jau išrištas, kaip kad komunistai no
ri mus įtikinti. Tačiau mes nusvajotume į labai pa
vojingą galvoseną, jei neturėtume omenyj. kad jei
komunistai atsižadėtų savo tikslo, tai jie būtų atsi
metėliais nuo Markso-Lenino filosofijos, kuri yra
išorinė jų tikyba ir pati jų gyvavimo esmė”. Kol kas

Šeštadienis, geg. 2 d . 1942

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 2 d.)

Neteko daug vyrų... Pran
cūzijos karo laukuose trum
pu laiku Vokietija neteko
235,000 kareivių užmuštais,
sužeistais ir nelaisvėn pa
imtais.
Rooseveltas ir kariuome
nė.... Senatorius Harding iš

Ohio senate pareikalavo,
kad pulk. T. Rooseveltui, bu
vusiam prezidentui, būtų
leisti suorganizuoti kariuo
menės diviziją ir su ja vyk
ti į Prancūzijos karo lau
kus.

e

Gins Petrogradą.,.. Rusi
jos teisingumo ministras
Kerenskis paskelbė, kad pa
siruošta ginti sostinę Petro
gradą nuo vokiečių užpuo
limo.
Laivų skandinimas.... Vo
kiečiai giriasi, kad nuo blo
kados pradžios nardančiais
laivais — submarinais nu
skandino 1,600,000 tonų lai
vų.

Užtaria Airiją.... 200 Jung
tinių Valstybių kongresmanų pasirašė po reikalavimu,
kad Anglija duotų Airijai
savivaldą ir kad tai padary
tų tuojau. Šis reikalavimas
pasiųstas Anglijos vyriau
sybei.

dinąs asiliuką. Jis reikalą
vo, kad barberys ir asiliuką
apkirptų.
ŽEMAITIS IK BARBERYS
Šis atsisakė. Tuomet poli
(Pabaiga)
cijos buvo nuvestas pas
Prezidentas išK.ausęs že
prezidentą ir šis jam pasakė
maitį tarė: “Tavo pusei yra
priklodą, kas atsitinka kaip
tiesa (eąuity), bet barberio
piliečiai nepildo sutarčių.
pusėj yra žodžiai (law),. Tei
Vargšas barberys negalėjo
sės susidaro iš žodžių, o su
išsisukti, akyvaizdoj didelio
tartys sudaromos žodžiais.
būrio susirinkusių aplink
Tad sutarčių žodžiai teisė
smalsuolių barberys turėjo
mis yra užlaikomi ir turi bū
apkirpti ir žemaičio asiliu
ti pildomi. Kitaip pranyksta
ką.
pasitikėjimas vieno žmogaus
V. Balanda
kitų. Šiame atsitikime teisė
yra barberio pusėj ir jis lai
Seniau sakydavo: Lenda,
mi”.
kai paibelių apsėstas. Dabar
Žemaitis nuleido akis ir
reikia sakyti: Lenda, kaip
kantriai laikė sukandęs dan
visokie laisvamaniai prie
tis. Jis žemaitiškai pyko ir
katalikų, kad imtų juos į
jautė, kad pralaimėjo, net
savo vakarų programas.
aukščiausioj tėvynės instan
Seniau sakydavo: Nujojo,
cijoj.
Bet prezidentas jį pasišau kai velnias ant žydo kume
kė arčiau savęs ir, niekam lės. Dabar reikia sakyti:
negirdint, patylomis ką tai Nujojo kai balšavikai ant
pasidirbto melų
arkliuko
į ausį pakuždėjo.
su
Po to, grįžta žemaitis pas pas valdžios atstovus
tą patį barberį ir sako: skundais, kad lietuviai, išė
“Kiek reikės mokėti už dvie mus juos, yra pro naziai
jų plaukų nukirpimą?” Bar
Seniau sakydavo: Nusi
berys pasakė savo kainą. mano, kai kiaulė apie astro
Žemaitis pinigus tuojau su nomiją. Dabar reikia saky
mokėjo. Nukirpęs ir nusku- ti: Išmano kai kaikurios
tęs žemaitį barberys paklau mūsų draugystės kviesda
sė, kur yra jo antras drau mos laisvamanius, net balgas. Žemaitis atsakė, kad šavikus, kad jie išpildytų
jis tuojau ateis. Tuom tarpu jų rengiamų vakarų progra
jis išėjo lauk ir sugrįžo ve- mas.

Po svietą pasidairius

nėra jokių įrodymų, kad komunizmo esmė būtų pasikeitusi. Tad saugiausia mums prisilaikyti tos nuomonės, kad jų pražūtinga ardymo taktika, laikinai
patriotizmo skraiste prisidengusi, iš naujo pasireikš.
kai tik tinkama proga pasitaikys.”

Mama: Klenuke, ar tu žinai kur mažos blogos mergaičiukės eina?
Elenukė: Taip, Mama. Vi^sur.

Gegužės mėnuo ir įkalintas pasaulis
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DRAMAS
Kodėl aš taip manau?
E. J. Fitzgerald jau indorsuotas darbo unijų. Jis
senai pasirodė draugingas
PASIRINKIME GERUS
mums ir teisingas žmogus.
KANDIDATUS
Bet yra dar viena priežasLAKE PAVIETE
| tis. Jo žmona yra lietuvė ir
daugeliui
lietuvių
niRY IND
I di«.
---- °----- --------1 ir kitų beJi dirba
vttl,tlioi’ I)ri[narv baiaav,

Artinantis Primarem
Indianoj

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuviai meldžiasi už Bus dovanu ir vaišiu
Brighton Park. — ARD 6
Amerikos pergalę
skyriaus parengimo komiai

Ji taipgi pagelbsti mūs broJinai tiek mums pusitar^ams ieškoti atlyginimo už nauja, kad verta visokiarioskšiaudas per įvairius de- pos paramos o jos vyras
I,a men u* 'a
na gi yra geras kandidatas,
nauja ,egaliais patarimais, DeIto ^suokime už jj prinieko už tai neimdami, kai- .mary balsavimuose. (Adv.)
po savo pareigą atlikdama.
_________________________
r_
i
z=~

For Victory...
U. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

Vakar prasidėjo gražu- joa narė3 šiomis dienomis
sis gegužės mėnuo _ skir- rūstingai darbuojasi. Mat. {
1
tas šv. Panelė Marijai.
kaip kas met, ruošiama pas- ma, bus gegužes 5 d. Tai jau Active League ofise kuris 1 . i
*
lietuvių
. Visose
,
k
pa»tare kUUnė pram°&ų Pram^a “ "^oli. Lake> County, Gary,
Hu|, H;,ase o doktimeiltlj...
bažnyčiose vikar vakare “bunco party” sekmadienį Hammond, East Chicago ir ^^ar yra ant 587 S. Dear- !
prasidėjo gegužės
mėnesio
3 d 3 vaj popiet Indiana Harbor — jau eina born gt
*
į Manoma, kad šiomis diepamaldos. Per visą mėnesį
' 4~4R q .
smarki kampanija už kandi-,
’
nomis prasišvietimo ir mok
lietuvių bažnyčiose skam-1^1"
’
Į
“ ^ry p Fttzge-; ,,0 žuhkyslės ir apgaulys%
.
Slin Averald žmona, pagelbsti dau- te tai vra dalykas praeities,
bes sv. Paneles garbei skir-« Nors Rimkų name nėra
Mums lietuviams irgi rei- geHul pilietybės reikalais, bet nelaimė tame, kad taiD
tos gražios giesmės.
linksma nuotaika, nes jau kla tuo reikalu susirūpinti.
nėra. Dabar, kaip ir praei
tuose
laikuose, nekalti, ge
I’er šį mėnesį visose lietu keiįntas mėnuo kaip Rimkus| PRIMARĖSE eina balsari žmonės būna apgauti ir
vių bažnyčiose bus meldžia- nesveikuoja, bet kadangi jie j vlmai rep įblikonųirdemollnnifU) ise nėra tokios transakcijos,
masi už taiką, kad Jungti- vr8 nuoširdūs mūsų darbų kratV kandidatų,
kaip pirkime nuosavybės,
nės Amerikos Valstybės lai- rėmėjai, sutiko užleisti ir šį Šiemet bus renkama kon— įvyks —
kurioje dauguma žmonių
mėtų šį karą ir mūsų broliai kartą namą pramOgai. Sky- gresmanai, kai kurių miesdaugiausia apgauti.
Sekmadieį, Gegužės-May 3 d., 1942 m.
lietuviai vėl išvystų laisvą riug begalo dėkingas už tai I tų viršininkai, taipgi tei
"In iva r times—
Yra stebėtina kaip žmo
ir nepriklausomą gyvenimą. Rimkams. Taigi> ^g na_ 1 sėjai.
AMALGAMATED CENTER SVETAINĖJE
save dimes”
nės neapsižiūrėję tinkamai
333 South Ashland Avenue
Lietuviai mėgsta geguži rėš ir svečiai, prašomi skait., w kurju09 kandidatu,
dalykus leidžiasi tapti ap
(šiau n'*-rytu kampas Vau Ituren Ir Aslilaml Blvd.)
nes pamaldas, nori Ameri
MPTY the dirt bag of your
šauti ir dažnai po mirties
lingai atsilankyti. Dovanų lietuviai turėtų balsuoti?
Pradžia 5:00 vai. Vak............ Durys atsidarys 4:00 vai.
vacuum cleaner after every
kai laimėjimo, todėl per šį bus daug ir gražių. Knygu
šeimoje
suranda, kad tas
cleanmg job. This will keep the
ĮŽANGA: — $1.00 (SU TAKSAIS).
mažas namelis, už kurį tau
mėnesį visi lietuviai
ypač čių laimėjimas duoda net
Mano manymu, reikia žiū
cleaner at peak efficiency, prolong
its
life,
and
reduce
repair
bills.
pė kiek galėdami visą gy
Bus Šokiai Po Programo — Trejose Svetainėse
melsis, kad Amerika laimė* p^j^g dovanas, tik visos rėti, kurie indorsuoti CIO ir
venimą.
tikrai
nėra
jų,
nes
ADF
unijų
ir
kitų
organi

tų šį karą ir į pasaulį grįžtų narga turi iki tos dienos
Dėdės Šamo kareiviams, uniformuose, įžanga dykai.
paaiškėja netikri dokumen
zacijų.
ta*ka‘
j£ grąžinti knygutes. Kaip vi
tai, ir reikalas prisieina
SOPHIE BARČUS RADIO VAKARUŠKININKAI kvie
Reikia taipgi žiūrėti, ku
rūpintis per teismus, kad
-----sada, taip ir šį kartą neapčia visus ir iš visur atsilankyti.
rie mums atrodo gali būti
įgyti pilną teisę prie namų. %—:-----------------------—------- ---------------------------------- V
seisim ir be vaišių.
tinkami.
Kaip apsaugoti savo nuo
Vienutė
Aš čia noriu pakalbėti a
-------- --—=—-1-----------savybės reikalus, skaitykit
pie vieną kandidatą demok
šios dienos Chicago Title
You’ll save many dimes through
ratų tikietų j Superior tei
Moterų Sąjungos Chicago Lenkų šventė
handling your electrical equipand Trust kompanijos skel
sėjo
Room
No.
4
vietą.
Šiai
ment vvith care.
Invest those
bimą, kuris randasi šios die
apskritis eis bendrai prie
„ . .
m
„ .. .. ,
dimes in u. s. savings stamps—
„
,
j•
Rytoj prie Tado Koscius- vietai, mano manymu, bus
nos “Drauge”
Pran.
for the sake of democracy!
sv. Komunijos sekmadieni,, kos paminklo Humboldt geriausias kandidatas Ed-

. . .

,

, valst'j°j pri™av,

..

ėhicagoVimmigrants pro-Saugokitės netikru

SOPHIE BARČUS RADIO

VAKARUŠKININKU KERMOŠIUS

E

Sąjungiečių
dėmesiui

gegužės 3 d. Dievo Apvaiz- parke lenkai turi dideles iš- wjn j. Fitzgerald Jis yra geNelaiminga būtų moteris
dos parapijos bažnyčioje, kilmes Lenkijos konstituci- ras .dvoktas, turi ofisą SUPAŽINDINKITE KITUS
jei ji gimtų tokia, kokia pa
SU DIENR, “DRAUGU”
prie 18-tos ir Union gatvių. jos dienai minėti. Tikisi,. Haramond, Ind.
1 ti save pasidaro.
Visų kuopų narės prašomos kad bus gubernatorius ir _____________
majoras Kelly. Yra pakviesbūti salėje apie 8:30 valan tas ir Lietuvių Tautinės Ta- i R
dą ryto. Iš ten susigrupa rybos Sekretorius prof. K. 1/5
EAST CHICAGO, INDIANA PILIEČIAI
vusios 9-tą valandą eisim Pakštas. Dėl lietuvių pak
Ar Kankina Nervingas Skil
BALSUOKITE UŽ
vietimo
Charles
Rozmarek,
1
pn>
vis ir Skausmai žarnose?
bažnyčion.
Ši dvasinė puota įvyksta minėjimo komiteto pirmi- feį
persiorganizavus: o j
3-čioj ninkas, pareiškė
ir Lietuva abi susiduria
kuopoj ir pas apskrities dva vienu ir tuo pačiu priešu na
sios vadą kun. A. Martinkų, cizmu. Geros valios santytad skaitlingai dalyvaukime kiai tarp tų dviejų kraštų
DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATĖ
kad ne tik parodžius šiai ko i
būti užmegsti.”
lonijai, jog vieningai dar- ------------------------------------EAST CHICAGO MIESTELIO
buojamės, bet kad aavo gra-j
PARODYKIT SAVO
RINKIMUOSE
žiu pavyzdžiu priduotumėm
PRITARIMU TEISINGAM
daugiau energijos šios kuo-' IR GERAM VISUOMENES
VI MIN
pagelbėjo
įimtam, atgauti
pos narėms bei paskatintu- •
PATARNAVIMUI
sveikatą, kurių virškinimo organai buvo
sukrikę ir kuriems nei gydytojai negalėjo
SY'LVIA DONORĄ yra pirma iš Lietuvių tarpo East
mėm nepriklausančias įsira RENOMINUODAMI
daugiau padėti apart bendro apibudiuU
Chicago miestelyje, kuri kandiduoja už svarbią valdžioje
mo. jos jus esate “silpnų nervų ir jūsų
šyti mūsų organizacijon.
.virškinimo organai neveikia kaip priva
vietą, ir yra pirma moteris, kuri pastatė savo kandidatūrą į
lo”. Dantelis ieško pagelbos kaip pra
MAVOR’O vieta visame Lake County apskrityje.
Cm
šalinti iš skilvio nuocintras rucštis. var
Kviečiamos ir centro valdy
stančius skausmus ir išpūtimą: nikietAJi yra motina trijų vaikučių ir yra pląčiai atsižymėjusi
jimą vidurių
arba
perdideli liuosumą.
bos narės sykiu dalyvauti.
miestelio veikėja.
Kiti bendrai apibudina visus nesniaruJos programe ji yra pasiryžusi apvalyti mieste IĮ nuo pik- mJI
mus
“nervų įdegimu”.
”retni)aUxniiT’.
Beje, valdybų narės pra
artritu’ ir t. t. Kitiems kojų ar rankų
. tadarybių ir gambleriavimo srityse ir prižada suteikti mies- Įfeį
muskulus trauko mėšlungis, varsto die<M teitai geriausią administraciją, kokios miesj/elis dar nėra Cm
šomos šeštadienį paskam
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
turėjęs
W mai niežti: pučkai išberia lupas ir lie
binti (Canal 1504) ir pra
žuvį. nuolatos jaučiasi pavartę.
Ien<JŪSŲ BALSAS DEL JOS UŽTIKRINS JŪSŲ MIESTE- įi
vai sujaudinami ir kenčia dažnai rulvne
LUJI GERĄ, NAUDINGĄ IR SĄŽININGĄ ADMINISTRAskaudėjimą.
Žmonės.
kurte taip
ken
nešti V. Galnaitei apie kiek
tėjo per eilę metų urnai pradeda jaustis
giją.
geriau pradėję vartoti VI MIN kapsules.
narių dalyvaus iš jų kuopos.
Viena moteriškė pasakė- “Duokit man
Balsuokite
už
[xl
SYLVIA
DONORĄ
įf
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Aš
Po Mišių salėje bus ben
nesijaučiu taip ferai per pastaruosius
i* metus.”
dri pusryčiai, kuriuos pa
Kodėl VI MIN kapsulės taip rreltal
paaelbsti * Dėlto, kad jose randasi tie
ruoš 3-čios kuopos narės.
paari m.4 niai elementai.
kurie reikalingi
tinkamam
reruliavimui
virškinimo
or
Pusryčiai ir gėlė narei kai
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
dr
gi budavojimui naujų celių nervuose.
nuos nedaugiau kaip 50 cen
VI MIN kapsulių pa
Paulina Russian and Turkish Baths kaksVienosįrodytibonkutės
tų. Raginkime viena kitą,
jums. jog visi nesmagumai
ir kentėjimai gali būti lengvai p*-.»x<jiSavo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
kad nepamirštumėm daly
narni.
Pareikalavus.
mes
parodysim*4
jums padėkos laiškus nuo žmonių, kurte
j Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
vauti.
Pirm-kė
FRANKIE
ELEKTRIKINIAI TREA
TREATMENTAI
r
čiasi sveikutėliai.

iSsl Sylvia Donorą
S 48-A

už M A Y O R

'

Gegužės (May) 5 d., 1942 m.

HE LMAN

Radio

S 34- B

Budriko radio programos
prie progos pasiklausykite IJŽ CALUMET TOWNSHIP
nedėlios vakare 6:30 vai.
TRUSTEE
Chicagos laiku iš stoties
41 PARIf.ADA:
WCFL, 1000 k. Bus žymūs
1. — Pataikyti įlahartlnę an-ra
admlnlMtravIme
dainininkai ir didž ulis or tvarka
visiems įvirtai. nunUrdilai Ir eko
kestras. Budriko rakandų ir nomiškai.
— ' I'tt«lgtl mok ykly staty
radio krautuvė, 3241 ir 3409 mo2 projektus.
reorganizuoti <’«lunr« township auk Ala ta mokykla.
So. Halsted St. yna leidėja. Iv MiitetkU mnksfci tuwnla tovvnsliln vaikau'tams lygta* kaip vai
Dar eina didelis pavasa
kučiam* mtento mokyklose. Ir ne
bertH kalingai apMinktnant taksi*
rinis rakandų išpardavimas. mokytojus.
Patogumui tų, kurie gy
S. — Žeminti takai) ratą kaip
aplinkybes prlleldfln Ir apmokėti
vena toliau, krautuvė atda
<lepnw<>>M laikų skola*.
ra ir nedelioj iki 5-tos va
4. — l*rave*tl visuomenei pagoiininMi.s. sveikatos. -anlta<-1 <>s
landos po pietų.
Ir aaugionai sritys*' taip kad tovvnslilp miesteliai taptų patogūs |r
Pranešėjas groJ.iis hninėiiii gyventi Ir ank«M4

Reikia bijoti to žmogaus,
kurs Dievo nebijo.
Portugalų

patarlė

savo

vaikintais.

PHIMAKY RINKIMAI —

Geg. (May) 5 d.

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiationa, Swedish Massage ir Movementa.
Moterims — Trečiadiienials.

Telefonas: VIRglnia 9493

Parsiduoda

STEVEN’S PHAR...... JY

MASSnet

A. F. CZESNA, savininkas

903 W. 63rd St., Tel. ENG. 6515

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

n A R A D Vr* Oerianslaa Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvvk | mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ka Ir aukštą rūŠ| LENTŲ—MILU,WORK — STOGU IR NAMU MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir flatu. PASITARK SU
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMYS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais Išmokėjimais

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

IrA-ž

Dideli* Pasirinkimą*
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernama.
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPublic 1538—9

NEL AUKITERyloj Gali Būti Pervėlul
Jei norite užsitikrinti nno ugnie* namus, baldus, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Ner&itnei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
‘'Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE 4 MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ 11
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

9n/suSicd
Protection
lor vour

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

♦jy

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

ii

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globojami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Ixian Corporation.
Mokame
Jūsų pinigai greitai išmokami ant

pareikalavimo.

U

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE |STAIGA
— 16 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

♦?
)
323« SO. HALSTED ST. 5'f

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
ĮJj TEL. CALUMET 411H

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

DRAUGAS

šefttkdieniB. prep. 2 d., 161?

Šv. Kazimiero akademijos nauti kapelionu U. S.
studentės yra įsteigusios J. vyne.
Didelė garbė akademiValstybių Kariuomenės
ir
Laivyno Kapelionų šelpimo kėms už tokį pasidarbavimą
Fondą, iš kurio teikiamos J kapelionų reikalams.
Jie
aukos naujai
paskirtiems dvasiniai aprūpins tų pačių
Gimimo Panelės švenčiau
akademikių brolius ir arti sios parapijai vėl tenka di
kunigams kapelionams.
mus pažįstamus kariuome delė garbė susilaukus nau
Pinigai šiam fondui ren
nėje ir laivyne.
jo kunigo asmenyje Antano
kami savotišku būdu.
Čia
Bendžiūno.
Šiandie jaunas
akademikės parodo daug pa
• rr
levitas priims kunigystės
sišventimo. Jos namie iške
šventimus iš Jo Ekscelenci
pa keksų ir kitų dalykėlių
Anglų kalboje yra vienas
jos Samuel A. Stritch rankų
ir pardavinėja mokykloj stu labai įdomus veikalai “The
Šv. Marijos koplyčioje, Mun
dentėms.
Akademikės turi Virtue of Satan”, kuris bus
delein. III.
taipgi vadinamą
“Campus atvaidintas Šv. Kryžiaus pa
Šių metų Mundelein semi
Shop”, kurioje parduodami rapijos naujoje salėje sek
narijos laidoje yra tik vie
įvairūs mokyklos ir mergai madienį, gegužės 10 d.
nas lietuvis Chicago diece
čių reikmenys. Pelnas eina
Visi, kurie supranta anglų
zijoj. Iš viso bus įšventinti j
Kapelionų Šelpimo Fondtii. kalbą, patariama pamatyti
38 klierikai.
Fondas yra įteikęs $50.00 veikalą. Vaidins profesionaauką kapelionui kun. Anta-j iaj artistai. Pelnas parapijos J Rytoj primicijos

Jis nušluostys ašaras, pralinksmins nuliūdusius..
Ryt kunigo Antano Bendžiūno primicijos

"Šėtono dorybė

nui švedui, M.I.C., kuris jauI
darbuojasi Kelly Field, Te
xas, o šiomis dienomis įtei
kė $50.00 ir kun. J. Reikui,
kuris balandžio 29 d. išvyko
į Fort Schyler, N. Y., tar-

naudai.

Kur tik šis veikalas yra
vaidinamas,
vis
susidaro
trukdymų bei kliūčių — tai
artistams, tai rengėjams.
Bet sėkmės vistiek būna ge-i
ros. Ir jūs jei pasijusite, kad
kas trukdo pamatyti šį veikalą, žinokite, kad šėtono
darbas. Bet nesibijokite.

Sosirinkimai
Brighton Park. — Dr-stės
Saldžiausios Širdies V. J.
No. 1 susirinkimas įvyks ge-|

XXX

' Rytoj važiuosime į

gūžės 3 d. 2 vai. popiet pa
rapijos mokyklos kambary. į
j ■ -■«
Nariai malonėkite laiku su- ( LduCldNŲ ŪKĮ

nauja žolė gražiai žaliuoja,
o medelių lapeliai ir žiede
liai teikia nepaprastai ma
lonų kvapą. Be to, piknikierius linksmins ir šokiams
grieš visų mėgiamas Phil
Falmers orkestras. Kviečia
me visus ir visas atvykite
ir praleiskite linksmai lai
ką. Su įžangos tikietų kiek
KUNIGAS ANTANAS P. vienam duodama proga laiBENDŽICNAS
MA STB mgti $25 U. S. boną. Bus
Kunigo Antano P. BendBENDZIlNAb,
M.A.,
b.i B.
J*
žiūno prįmįcįjoS bus gegupenkios dovanos. Klebonas
žgg 3 d Gimimo Paneiės šv. sirinks pagerbti jauną ku- M- švarlis su ParaP- trusti;
parapijos bažnyčioje 10:45 nigą ir palinkėti jam geriau- sa*8 organizuoja piknikui
yaj ryto
sios kloties darbuotėje.
1 gabius ir patyrusius darbi
Kun A Bendžiūno Mišioninkus, kad visiems mandase kun A Baltutis panapi_
Kunigas Antanas Bend- gi,aį patarnautų. Pasimatyjos klebonas, bus asistos ku- į žiūnas yra čikagietis. Pir- sįme sekmadienį!
nįgas. kun p A Schmal, muosius mokslus ėjo Chica
s j į Mundelein seminariviešose mokyklose ir kurį
Parapijiečiai
gražina į
jos — diakonu; kun. VI. Ur-pa^4 lanke Harper Junior parapįjo8 raštinę pikniko

UGfflORrdlŲ L00R
p , i
tounry Lygos žinios

"Tai politika" ir
Vyčią choras

1 Jie davė 5 keisus papso. Rei

X Jaunieji Jurkai, gyv.
4614 So. Wood St., džiau-i
Siasi £arn>° dovana — sū
neliu. Nemažiau džiaugiasi

ir jų dukrelė Diana.
turėsianti broliuką.

Mat.

X Ciceriečiai sekmadienį,
gegužės 3 d. turės nepapras
tą puotą, kuria pagerbs pa
rapijos vikarus: kun. Gri
nių
ir kun. Abromavičių
’ Puota bus parapijos salėj.
Pradžia 6:30 vai.

|X| 7 - C
UŽ TEISEI^
Lake Superior Court, Room 4.

Demokratų Kandidatas

CONRAD
Fotografas
Studija (rengta pir
•nos rūšies su mo
dernlškomls
užlai
domis lr Hollywood
žvlMoruis.
Darbas
Garantuotas.

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio
Rex.:

N.

m.AGK HAND IA MP anub', už.

BONO DAY

.....................................................

KOPPIJtS
(OKI;
(KOKSAI),
nų tonų, . . ........................................................

už

vie-

$10.50
$12.95

CRANE COAL COMPANY
5S32 90. LONG AVĖ.

REMKITE
HKNĄ
LIKTI VIŲ
DRAUGĄ.

1945 Wsu 35* Street

$8.40

MAKE
EVERY
PAY DAY

Išvcžtojame
po vl-l>
Cliieago.

vvniK sTiinin
'

TEL. PORTSMOL'TH 9022

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

“HEALTH SHOES.” Paduškaitės dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.
Kojos Anstpauda Veltui

BATAI

Pailginti
Ir

W

Paplatinti

189 NO. LA SALLE ST.

MJ

C’
- s W
* .

Dining Room Sets — Parlor
Kets — Bedroom Sets — Rūgs

— Radios — Refrlgerators —
Washers — Mangels — and

ENGIewood 5883
ENGIewood 58 W

I AII/AQ I^ARAD

tuną

bus Moterų Sąjungos 20 kp
«horas, vedamas taip pat
moters O. Metrikienės. Be
I to, J. ir O. Norkai iš Brigh| ton Park dainuos duetu. Da1 lyvaus ir Panevėžio choras.

ARMIJAI REIKIA TUOJAU 5.000 GYDYTOJU ..
p>abar tuojau Jungt. Amerįkos Valstybių armijai rei
kia 5 000 gydytojų/ Iki šių
metų gruodžio 31 dien09 dar
reikės n 000 gydytojų,

kia pasakyti, kad kaip Wardų, taip ir Lygos susirinki Al)\ AM F.D l’HOTGGM M’HY
mai prieš nominacijas buvo I.OWC8T I’OSSIBI I PRK F>
PIKAI t AFAYFTTE 28I3
North Side. — Šiuo vi-1 skaitlingi, už ką esame pub/
siems northaaidiečiains pri-1
mename- kld rytoj, gegutės
3 d jvyks pMlratini, mėsų
Rasirinkt’ ’»* Prisipirkti
L/MIN/AO L^/AD/Al\ oew>snPa Rūšies Anglis
pftrap svetainėje parengiATEINANČIAI ŽIEMAI
mafl ftv Vardo draugijos
ROti KAINOS MG’AKII I;, IR KOI, .|Ų ll\R GALIMA GAITIt
(in-i'«nė« Kilšlcs Angly* (J»iiiihiimis Tik Iš 'l'oLinc-ntų Vnlstljų.
pr„idM ,ygiai 7 val,nd,
(Valdžios patarimai anKltntnknnia nurodo, kad trumpoj ateityj, karta pro
vakare Sokiaj 8:3ft val
dukcijos dSlol, grlzkdiij tranzitus bus žymiai numažintus nninij reikalams)
rnn’iLnvitiT navo sa\i»F:ui s iš sekančio pasirinkimo:
kare Programą iipildys vieWi:sT V IRGINIA l*n, nbonlus Mino Run. Iš
gori) mainų, <laiiK dulkių Išimta. Perkant 5
tin6g meninSg jžgos Tikie.
lotiMH arba ilnuir.au, už tonų
.................................
taj
Nary,
Smulkesni yra tlauu pijfr-ni.

X

šonai užeiti į parapijoe salę
7:30 vai. vakare.

AR SKAUDA KOJOS?

Paskutinis
priminimas

MarąueJte Park. — ARD
8 skyriausi susirinkimas j
vyks gegužės 5 d parapijos
salėj 8 vai. vakare. Malonė
kitę atsivesti naujų narių.
Valdyba

S ACKETT

•DRAUGI'

kuriB įvyks šeštadienį, geTaipgi Lygos valdyba dėgūžės 8-tą dieną šv. Anta koja iaikraščiams už gkeino parapijos salėj
1 bimus, radio pranešėjams už
Stella Kupria, kuri turi, gar,in1mą ir biz„ierlams.
Marės relę, yra gerai laši-! pn^tdejuairma prie progralavinus ir jai pritinka būti i
mos Velykų dienoje. Nors
Seimininke. Rodos, kaip koks man neteko patirti vardai
generolas, kad komanduoja, bet nu0 savęs fKkoJII stan.
tai ji taip komanduoja savo,ley Drigotams, kurie turi
“Flliutė papso ir sodės išdirbystę.
namuose,

I

Teisėją Homer E.

X Kopūsto galva bus daik
tas dėl kurio rytoj susipyks
West Side sąjungietės. Kas I
nori skaniai prisijuokti, pra |

PRIMARY RINKIMAI
lietuviai, perką Defense BoKlebonas kun. M. švarlis nuS- Garbės parapijai atžvil- Gegužės (May) 5 d., 1942
Seminarijoje kun. Antabažnyčioje prašė tėvų ar giu, visi prašomi bonus pirk- ,_______________
nas įgijo du laipsnius, bū- ,
,
3 J
draugų, kurių sūnūs ar drau-1 (į per sudarytą lietuvių ko į SKAITYKITE
tent M.A. ir teologijos laips
gai tarnauja U. S. kariuo-, m i tetą. Iki šiol užrekorduo- i
nį S.T.B.
v
menėje iš mūsų parapijos, ti šie- A Dambrauskas A
Kunigo Bendz ūno moti- , ,
,
KT i
*
’
‘
r, r,._.XI.____ kad praneštų jų vardus. No- Sakys, V. Kaitulis, Maks-;
nėlė G. Bendžiūnienė gyve i
rimą bažnyčioje tinkamoje vyčiai, Rutkauskai, Švedai,
Dėl geriausio palengvinimo
na Marąuette Parke adresu ,
cĮkuždi ct
1 vietoje iškabinti jų sąrašą. gaį visokios rūšies maleva
kreipkitės prie
*
Is mu^ Kolonijos Dėdės Sa- Į Kavaliauskai ir P. KarpaFOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti
mo kariuomenėje jau tar- vičius.
likai dėkingi ir tikimės lai
Arches,
prieinamomis
nauja suvirs 20 jaunuolių. (
x Tovvn of Lake choras
kainomis, pritaikinti jū
mėti lapkr, ,3 d. rinkimuose.
sų kojoms, kad paleng
Rap. I West Sidėje. Kada? Rytoj
vinti visus kojų skaus
Lygos kor esi. S. Gurskis
_______________
! vakare parapijos salėj. Tai
mus.

i

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas
jvyks sekmadieni, gegužės 3
d. 12 vai. dieną Chicagos
Lietuvių Auditorijos svotainėj. Susirinkimas yra svarbus. nes turime svarinu rei
kalų svarstymui. Todėl kiekvienas narys privalo būti
nai atsilankyti. P. K., sekr.

mu

ba, Dievo Apvaizdos para- High School. 1931 m. prade- bilietų knygutes ir užsimoX Šv.
Mykolo
parapijos
! pijos vikaras — subdiako-įj° lankyti Chicagos diecezi- ka po $2, o Ona Vinckienė!
_.
o._
nu; ceremonijų magistru —įjos Quigley seminariją. 19o6 vjena pardavė 20 knygučių. *aCj.’
°'
1 6’
aS Pirrna'

Rytoj, tarp 2 ir 5 vai. po
kis, Nekalto Prasidėjimo pa- j
pietų, bus pašventintas per
rapijos vikaras.
taisytas Labdarių ūkio na
mas, kuriame apgyvendina- Puota parapijos salėje
ma lietuviai seneliai. Bus ir
,
.
.
,
.
,
1 vai. popiet jvyks kun.1
piknikėlis, pirmas šį pava
Antanui Bendžiūnui pagerb-'
Town of Lake. — Moterą sarį šv. šeimos Vilos mišti puota. Visi Bendžiūnų šei- j
«,«
Sąjungos 21 kuopos mėne kuose.
r
sinis susirinkifnas įvyks geManoma, kad daug kasi
gūžės 3 d. 1:30 vai. po pie- norės atvykti, pamatyti iš-1Z7
“
7
“
tų mokyklos kambary. Svar ' kilmę ir pasigrožėti pavabių reikalų turime aptarti, sario gražumėliais tik ką
v. .
tad prašomos narės skait- sužaliavusiuose miškuose ir
lingai susirinkti.
| pražydusiuose soduose.
Lietuvių Demokratų Lyga
Pirm. N. Šatūnas
Labd. laikys mėnesinį susirinkimą
bai. 26 d. 8 vai. vak. Lygos
Lietuvių Keistučio Pašal
Headąuarters, 6825 S. West-.
pos Klubo mėnesinis susi
ern Avė.
Nariai prašomi
rinkimas įvyks sekmadienį,
skaitlingai atsilankyti, nes
gegužės 3 d. 12:30 vai. po
šiame susirinkime bus svars
“Tai politika”. Marė at
piet Hollymood svetainėje,
tomą įvairūs dalykai.
randa savo Lauriną meiliai
2419 W. 43rd St.
Šia proga Lyga dėkoja viLucille S. Dagis, rašt. kalbant su mergina. Ką ji
turi daryti? Ką ji daro? Tik siems demokratų sleito rėCicero'. — šv. Antano dr- galima bus sužinoti atvykus m©jams už jų paramą bai.
d- balsavime
gijos mėnesinis susirinkimas į Vyčių choro parengimą,

Bridgeport. — Dr-jos Šv.
Petronėlės susirinkimas
įvyks sekmadienį, gegužės 3
d. 1 vai. popiet parapijos
svetainėj. Narės malonėkite
atsilankyti ir užsimokėti sa
vo duokles.
A. Laurinaviche, rašt.

Prie parapijos pavasari
nio pikniko, kuris įvyksta
gegužės 3 d. Vytauto parke,
jau kuo puikiausiai prisi
rengta. Šeimininkės, kurioms
vadovauja E. Meteišienė ir
Ona Sadulienė, pikniko sve-į
čiams gamina įvairių gardurnynų ir lietuviškų vaigių. Vytauto parke dabar

X Tovvnoflakietis P. Bikus su A. Kramp (svetim
tautė) šiomis dienomis su
situokė Šv. Kryžiaus bažny
čioj. Per šliūbą S. Jurgaitė,
DKK narė, jaunojo broliui
X Misijos anglų kalboje smuiką ir V. Daukšai varNekalto Prasidėjimo Pane- ■ gonams pritariant, giedojo
šv. bažnyčioje baigsis “Avė Maria”.
rytoj 3 vai. popiet. Misionierius kun. J. Mačiulionis,
MIC., ir kleb. kun. A. Briš-.,
VfiL IŠRINKIT
ka ragina visus dalyvauti.

z

Vytautas
Mikolaitis.
pa. metais išvyko į Mundelein
mokslą sakys kun. S. Valuc- seminariją, Mundelein,. III.

sinhkti, nes yra daug kas
aptarti. Kurie pasilikę su
mokesčiais, prašomi užsimo
kėti.
Nut. rašt. G. Pakeltis

įvyks gegužės 3 d. 1 vai.
popiet mokykloje. Visi na-Į
riai kviečiami atsilankyti,
nes bus daug svarbių prane
šimų
Valdyba

Vakarą rengia Mot. Sąjun
gos 55 k p.

ŠIANDIE MAROUETTEPARKIETIS SVENTINAMAS West Pullmano
lai I KUNIGUS
naujienos

AKADEMIKIŲ FONDAS KAPELIONAMS

HAMEIl,

lUH LEVAItD

(Mtll

JCH ESATF. RVIliZIAMI ATSI
LANKYTI I MCSŲ SPKOIAI4
IAPARDAVTMĄ SEKAJICIV
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
K

Stovės.

Nafcionally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

mv.

MUTUAL LIQLOR CO.
4707 So. Halsted St.
T. Icfonns:

*

*

Dūle,ii) Ikirahanų, mažų Rambanų, 'Tunable Tom Toma” pritai
komi |n le viaokių Barabanų Ke
ti), greiti pCdlulal ••Cymbols'' ir
"Cymbol Holdera" kur tik reikalin«l, "Hl-lloy after bi'at Pedalu"
bouams Ir orkeslroma, Trūboa,
darinėtai, Saxaphoual, Trombo
nai ••slandai-d" išdlrbysčlų, Smulkoa, Celina, Strūnlnlal Rasai, Gultarai, Italijos, alūnai. Ir "casea".
"mouth pliaes', "mute reeds", Ir
muzikos slovikba.
Pilnas paalrinkimaa smalkoms amb'lų
Ir
“citaes" Pataisome Ir atnaujina
me visokių lAdlrbyadlų phonoifrafua ar jųjų dalis.

A. n .O. imi MMF.RS SF.RVIOK
• 14 Maiwell Strefk Cl»l<a«o

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAMNfclANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTI-T

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenlntėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p

KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir SEKTAI). 7 v. v.

WHFC-l450kil.'
6755 So. WcHtcrn Avenue
Phoss: GROvehUI 2242

BUKVffftS

5e*tadlen!s, geg. 2 4„ 1S42

„vv

—

\

VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Iškilmingame

Atidaryme! ’!

1IBERTY GROVE, buvusi Dambrausko Farma, Willow Springs, Illinois

oFTfMADIENĮ
3 DIENĄ,
1942
METAIS
Gera Muzikė
Šokiams. DYKAIGEGU2ES-MAY
- Skanūs Valgiai DYKAI!
Jonas Pilkis
ir Antanas
M. auckas, sav.

Žandarai šaudydavo Į vaikus.

KULKA MAŽOS MERGAITES GALVOJE

Kolumbo Vyčių suvažiavime laukia
ma 50,000 delegatų

Moterys ir vaikai turėjo dirbti miškuo
se. Vargai ir bėdos dėl paršų. Labai
dažnai žandarai darydavo kratas.

Perka už $3,000,000 karo bonų

1916 metais, vasaros me- rėjau ją saugoti nuo šunų.
tu, vokiečiai ėjo per visus •— Mano paršas kažkur
Zapyškio valsčiaus gyvento- pabėgo, — nuėjęs pas senjus ir varė į priverstinius iūną savo tėvelis. Kad gi
darbus. Kurį rasdavo pasis- gaus mušti, kad prisipažinlėpusį ar šiaip bandantį ne-. tų, kur nuslėpė gyvulį. Bet
klausyti, be pasigailėjimo tėvelis neišdavė. Žinoma, tė
tvodavo nagaikomis. Suaau- velis nieko seniūnui nebūtų
gusius varydavo miškų
sakęs dėl paršo, jei jis nebū
sti, o nuo 10 metų vaikus ir tų jo užregistravęs. Seniūmoteris pušis Pasaulio miš- nas atėjo daryti kratos ar
ke skinti. Kasdien į tą miš neras kokių skerdimo pėdsa
ką mums tekdavo suvaikčio- kų. Nieko nerado.
ti apie 30 kilometrų. Į tų
Kitą dieną su baime nu
darbininkų eiles ir aš pate vežėm į mišką rūkyti; bijo
D„_u„„„
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("Draugas” Acme telepnoto.
jom pakeliui vokiečių sutik
kau.
Barbara Fernn, 4 metų, deda ranka prie žaizdos, kur
seniau buvo patekusi šautuvo kulka. Mergaitė, manė^ kad
Mes, vaikai, slėpdavomės ti.
jai į galvą kas akmeniu sudavė, bet po'dviejų savaičių
nuo darbo už krūmų. Vokie- -------------------------— ;xi.
..
__
..
.............. Dabar polici4
paaiškėjo,
kad būta ,kulkos.
Kulka
išimta.
tis, pamatęs mus slepiantis,
ja tyrinėja šį paslaptingą įvykį ir nori surasti kaltininką.
nuėmęs nuo peties šautuvą
tt

Lietuvių Tautinę
Tarybą pripažino
Washingtonas

į mus taikydavo, o kartais
ir iššaudavo. Išdirbęs dvi
savaites, gavau keturias
markes algos.
i Lietuvių Tautinė Taryba
Tėvelis dirbo miškuose, i plačiai painformavo apie jos
Sutaupęs kiek pinigų, nupir tikslus, statutą ir jos narių
ko paršelį, paaugino ir pas sudėtį State Departamentą
Lenkijos legijonai
kerdė, Bet užgirdo paršelio Washingone. Šiomis dienoPersijoje
žvilgimą šenrūnas, atsivedė mis buvo gautas iš State
žandarus, o šie tėvelį primų Departamento atsakymas,
Kaip praneša Newsweek
šė ir visą mėsą atėmė. kad jis priėmė domėn Lietu magazinas Lenkijos organi
Mums nepaliko nė kąsnelio. vių Tautinės Tarybos parei- zuojami sovietuose legijonai
Pirkti nebuvo kur, nes, jei I škimus. Taigi džiugu yra sutiko nepaprastus sunku
kas ir turėjo, bijodavo par-;pastebėti, kad Lietuvių Tau mus ir patys kareiviai, tiek
duoti, žandarai kas trečią tinė Taryba trumpu laiku jų vadai iškentėjo didžiaudieną ediavo krėsti čia so- ne tik Amerikos Lietuvių^ SU vargą. Kadangi Lenkidžiuje, čia miestely.
i Tarybos oficialų pripažini- j°s ir Lietuvos piliečiai bu1917 m., pavasarį tėvelis mą sulaukė, bet taip pat iš- vo tremiami į tas pačias
vėl nupirko paršą, tik šį kar gavo iš Amerikos Federali- vietas, tai jų pareiškimai at
vaizduoja ir lietuvių tremti
tą jau gerokai paaugusį. Jis nių įstaigų pripažinimą,
nių padėtį bei kančias. Pa
tą paršą užregistravo pas
-------------------vyzdžiui, tame magazine nu
žandarus, nes U,p buvo įsarodoma, kad lenkų legijonų
kyta. Vėl buvo didelis varkariai, kurie atvyko iš Sibi/ gas, kaip jį paskersti, kad
rio sričių, tik penki žmones
neišgirstų seniūnas ar žan
Prof. Juozas Eretas, ku iš šimto turėjo paltus, 10
darai. Sugalvojo. Prikabino
ris yra plačiai ž nomas ir žmonių iš kiekvieno šimto
kitame namų gale prie lubų
Amerikos lietuvių visuometurėjo batus ir tik 25 iš
ratelį, užvėrė paršui virvę
nei,
apleidęs Lietuvą dėl j
mariklnius.
už kaklo ir pakėlė aukštyn.
bolševikų teroro, nesenai ta Toks kareivių pareiškimas
Paršas smaugiamas nežvie
po paskirtas Friburgo uni vaizduoja sunkią tremtinių
ge ir tuo būdu pasisekė ty
versiteto rektoriau? pava- padėtį Sibire. Be jokių plaliai jį paskersti. Paskui bu
,
..... .. .duotuoju,
vo daug vargo
nusvilinti :
J
zacijų yra šie vardai: Ame
ir paslėpti. Mūsų laimei, tą 1
naktį žandarai kratos neda ChlCdCĮOIl S'JVflŽllIOS
rican Nurses Association,
National League of I^ursing
rė. Kitą naktį Dievogalos I
.
Education ir National Orkalne iškasėm duobę ir joje
zu wj
Chicagoje gegužės mene-' ganization for Public Health
užkasėm mėsą.
Ryt, apie dešimtą valan šio 18 23 dd. įvyks trijų Nursing.
Manoma, kad Chicagon
dą, nueiname, žiūrime — šu Jungtinių Amerikos Valsty
bių
norsių
organizacijų
susuvažiuos
tarp 10,000 ir
nes jau beveik baigia iškas
ti mūsų mėsą. Dabar aš tu-, važiavimas, šių trijų organi' 20,000 registruotų norsių.

Pirmadienį Kolumbo vyčių suvažiavimo delegatams
šv. mišias laikys Vyskupas
Samuel A. Stritch ir pamoks
lą pasakys vyskupas A.
Griffin iš Springfieldo.

Dar dėl cukraus
registracijos

Illinois valstybės Kolum
bo vyčių organizacijos na
Vakar esame padavę ku
riams yra nustatyta kvota
riose vietose ir kaip reikia
nupirkti karo bonų už $3,registruotis.
000,000.
Šį kartą dar primename,
Kolumbo vyči^ suvažiavi- kad cukraus registracijoje
me kalbės J°Seph A‘ Lamb’,turi būti
užregitruoti.
Kolumbo vyčių organizaci- Cukraus registracija bus š.
jos generalinis sekretorius. , m. gegužės 4, 5, 6, 7 dd., nuo

Sunki Lietuvos tremtinių dalia
Sovietų Rusijoje

pavaduotojas

jį

apie

Chicagoje gegužės 4 die
ną, pirmadienį, šv. Vardo
katedroje iš ryto pamaldo
mis. Illinois valstybės Ko
lumbo vyčiai atidarys 45
metinį suvažiavimą. Kolum
bo vyčių suvažiavime lau
kiama 50,000 dalyvių. Po
sėdžiai bus Morrison viešbu
tyje.

Ann
, norsiŲ

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Registracija bus viešose pra
džiose mokyklose.
Nereikia kiekvienam pas
kirai eiti registruotis. Užreregistruoti gali tėvas,, mo
tina, pageidaujama, kad tė
vas užregistruotų visą šeimą, J€i Ps negali, tai tada
šeimos narius registruoja
motina ar šeimos narys, ku
ris turi daugiau kaip 18 me
tų amžiaus.

Per cukraus registraciją
reikės pasakyti kiek kas tu
ri cukraus atsargos namie.

Įdomus piknikas
Lietuvos Piliečių Chicagos
skyrius numato šiemet su
ruošti didelį ir įdomų pikni
ką, kuriame dalyvaus visų
lietuviškų srovių visuomenė.
Dabar rengėjai ieško tam
dideliam piknikui visiems
patogią vietą.

M

dabar formuojami
tesnių paaiškinimų aišku
kas ten darosi...
Ištrukę iš bolšėvikų ver
gijos, dabar Lenkijos legijo
nai formuojami Persijoje ir
yra apvelkami ir ginkluoami Amerikos Anglijos vyriaušybių pastangomis.

TAI BUVO LESLIE P. MUNN VARDAS

. . . BET NE JO PARAŠAS . . .

Pakeista 24,840
telefonų

NEKALTAM SAVININKUI MUNN NUOSAVYBES BUVO
PAVOJUS NETEKTI SAVO TEISIŲ AR “TITLE”!

Nuo šių metų balandžio 1
dienos iki 29 dienos Chica
goje buvo pakeisti 40,192
elektros skaitliukai, pereitais metais tuo pačiu laiku
buvo pakeista 43,094.
Illinois , Bell
Telephone
Company padarė 24,840 tele
fonų pakeitimų nuo balan
džio 1 dienos iki 29 dienos.
Pereitais metais tuo pa
čiu laiku
buvo pakeista
24,352 teleforiai.
Visoks gyvenimo kelias
turi savo erškėčius ir dėl
to, pradėjęs vienu keliauti,
eik drąsiai pirmyn! Grįžti
; atgal yra silpnybė

Laimė, kad naujas savininkas turėjo Title Guarantee Policy,
kuri apdraudė jį net ir netikro parašo atsitikime.
“N
l^KTIKRI
DOKFMKNTAI
visuo
met iksmbft lyg kas 16 "mot irs” nr radio
programų. Bet labai tankiai | vyksta atsiti
kimus. kuris gręsia žmogui praradimu namų,
jo gyvenimo sutaupų. Atranda, kad namų,
kur) pirko pilname panltikėjlme buvo par
duotas jam su netikru paruAu.
Rūpestis, kuris apsiaubia tokiu lalkn tai
kaip kokia baidyklė. . . kankina imagų tie
pasigailėjimo diena ir nakt|. laimė, kad
tokia rūpestis nereikalinga ir galima vengti
jos apshiraudent
idraiident sli Title Guarantee Policy.
Vi
-tienų -kartų
ifestėmns
— kad Ir netikri do
kumentai vėMau a ‘ si rw<t ų — jūs esat ap
drausti nuo nuostolių, kaip yra garantuoja
ma.’

Tai yra .II’HV teisė reikalauti Title (Inaranfee Policy |>crkant nekuriu nuosavybėKaKų aprūpintas, ta Guarantee Policy pa
silieka pilnoj galioj Iki jūs |mlaik>s<te šių
nuosavybę Man.
Pagal nurodymns Title Guarantee Policy,
Chicago Title and Trust Kompanija apsMma
pilnų atsakomybę apginti jūsų nuosavybės
teises kalu yra garantuojama, apmoka 'vi
sus iškasė! us. Ir atsitikime nuosavybės pra
radimo. TUOJAU APMOKA.

Ne jokia kita forma nuosavybės teisių ap
draudimas neduoda jums tokį pilnų sauguuų nuo prarudlmo. . . ir rupesėio!

CHICAGO
TITLE and
TRUST
COMPANY

Ti«l«

that Gwira*t*««
•«U OFFFND1

•• WBST VAIIINGTMITBIIT

S. Pellico

PAVASARINIS PIKNIKAS
Rengia ŠV. PETRO IR POVILO PARAP.

__

(West Pullman)

Muzika: Phil Palmer Orkestrą - Šokiai ir įvai
rūs žaidimą - Skanūs užkandžiai ir gėrimai.

Sekmad., Gegužės (May) 3 d., 1942
Pradžia:

1:00 va'andą po piet__________

VYTAUTO
/litui,

tarnp

DOVANOMS BUS DALINAMA U. S. DEFEN
SE BONDS vertės viso — $125.00.

Pnlnuki

DARŽE

Nuoširdžiai kviečia visus iš visur į šį pirmą Sezono Pikniką.

KLEBONAS, KOMITETAI IR RENGĖJAI

