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CORREGIDOR NUOSTOLIAI DIDELI

Amerika turės sumobiliniot 10,500,000
susidariu darbininku, McNutt

Britai užima Madagaskarq.

NEŽINOMAS GEN. WAINWRIGHT IR
JO 7,000 KARIŲ LIKIMAS

Amerikoje yra
si nuomonė, kad rusai suti Washingtonas, gegužės 6
ko šį karą su entuziazmu. d.—Darbo pajėgos karo rei
Bet amerikietė žurnalistė kalams komisijos pirminin
Alice Leone Moats, kuri ilgą kas Paul V. McNutt pareiš
laiką buvo Sovietų Rusijo kė, jog šiuo metu Jungti
je, rašo magazine Colliers, nėms Valstybėms svarbiau
š. m. balandžio 25 d., kad ji sia sumobilizuoti 10,500,000
to negalinti patvirtinti. Pa darbininkų, kad karo gamy
sak Moats pasakymo, rusai ba būtų daugiau negu pa
pereitų metų gegužės mėne dvigubinta.
sį buvo nuliūdę ir nusiminę
Jis pažymėjo, jog didžiau
ir jų veidų išraiškos pasili sių sunkumų gal sudarysią
ko tokios pat ir po birželio perkėlimas darbininkų iš
22 dienos. Kada rusų kariai i vienos vietos į kitą, kur bus
žygiuoja gatvėmis žmonės sucentralizuota karo reiknereiškia jokio entuziazmo. menų gamyba.

NEŽADA KEISTI.
Amerikos žurnalistė Moats
sako, kad sovietų valdinin
kai nerodo didelio palanku
mo demokratijų idėjoms ir
nežadėjo keisti savo politi
nių pažiūrų. Bolševikų val
dininkai nerodo jokią entu
ziazmo savo sąjunginin
kams. Rusai yra realistai ir
jie nėt kiek nejaučia, kad ir
mes esame realistai.
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Manilos įlankoj žuvo penki laivai.

Senas U. S. destrojeris
nuskandino submariną

‘ < "Dmupu"

Acme teiephnto)

W&shingtanas, gegužės 6 ginklų trukumo.
d. — Karo departamentas Tariamasi Dėl Sąlygų.
šiandie paskelbė, jog Corre Anksti šį rytą paskelbta,
gidor tvirtovės pateko ja jog “kovos nutruko ir suda
ponams.
romi nuostatai kapituliavi
TVirtov® japonams pasida mui Manilos įlankos salos
vė po 28 dienų nuolatinio tvirtovių.”
bombardavimo ir maisto ir Manoma, jog kartu au Cor
regidor tvirtovėmis iš ame
rikiečių atimta ir fortai
Drum,
Hughes ir Frank.
Gorinąs išgyrė
Nora oficialiai nepaskelb
Corregidor gynėjus
ta, bet Washingtone mano
San Francisco, gegužės 6 ma, jog kartu su savo ka
riais pasiliko ir vadovaująs
d.—Melbourne radio šiandie
gen. Wainwright. Salos tvir
paskelbė ministerio pirmi
tovėse buvo tarp 7,000 ir
ninko Curtin kalbą, kurioje
8,000
amerikiečių karių,
jis išgyrė Corregidor gynė
žuvo Penki Laivai.
jus.
“Australija turėjo savo Laivyno departame ntas
Tobruką ir Amerika savo šiandie paskelbė, jog Mani
Corregidor. Šiuo nuoširdžiu los įlankoje žuvo penki padėkingumo jausmu mes ne-i galbiniai laivai ir jog Corgalime pralaimėti,” pareiš-i regidor tvirtovėse buvo 3,1 845 jūrininkai ir marinai.
kė Curtin.
Australijos radio paskel Tuo tarpu Australijoje
bė, jog ministeris pirminin paskelbta gen. Wainwright
kas pareiškęs, kad Corregi pareiškimas, kuriame jis
dor žuvus nebus nusimini pabrėžia, kad “aš buvau su
mo, bet pasididžiavimo ir savo vyrais nuo pradžios ir
pagarbos jausmas. Maža jei pateksiu nelaisvėn, kar
grupė drąsių vyrų atkreipė tu su jais dalinsiuos liki
mu.
viso pasaulio dėmesį.
V . A, '* .
T',
• ** y’

Amerikai pilnai pripažįstant ir remiant britų karo pajėgos susimetė užimti Mada
gaskarą, Prancūzijos valdomą salą pietinės Afrikos pašonėje. Tuo būdu norima nuo
New Yorkas, gegužės 6d.’ ašies apsaugoti sąjungininkų vandeninius kelius, kuriais susisiekiama su Indija, Aus
—Trečiasis laivyno distrik- tralija ir Viduriniais Rytais. Britų išlaipin ta Madagaskare kariuomenė pažangiuoju
tas paskelbė, jog senas Ame Diego Suarez bazės link. Vichy vyriausybė nusprendė britams priešintis.
rikos destrojeris Atlanto
pakraščiuose nuska n d i n o
vokiečių submariną.
Senasis destrojeris ėjo
sargybos pareigas anksti
rytą, kai staiga jo įgula pa
stebėjo tamsumoje neaiškų
New Delhi, gegužės 6 d. sėkmingą ataką japonų okuKO BOLŠEVIKAI NORI.
daiktą. Paleista šviesos, ku —Anksti šį rytą Amerikos
puotoj aviacijos bazėj MinBolševikai iš mūsų pagei rios aiškiai nušvietė priešo
bombanešiai pravedė antrą galadon, Burmoje, į šiaurę
dauja, — sako Moats, kad submariną. Submarinas spė
nuo Rangoono. Aerodrome
mes jiems siųstumėm tan jo paleisti dvi torpedas, ku
kus, orlaivius, pabūklus ir rios į destrojerį nepataikė, Britai vėl bombardavo sunaikinta keturiasdeš i m-t
japonų orlaivių ir 25 sunkiai
amuniciją. Jie nesiinteresuo- bet destrojerio šūviai aiš
sužaloti.
Stuttgarto dirbtuves
jasi dėl mūsų simpatijų ar kiai pataikė submarinai.
Londonas, gegužės 6 d.— Tuo pačiu laiku britų avi
užuojautos. Pagyrimus jie! Vėliau paleista keliolika
acija atakavo japonų laivus,
priima kaipo tikrai užpel-1 gilumos bombų, kurios ir Britai skelbia, jog pereitą
naktį anglų bombanešiai vėl gabenančius karo reikmenis
nytU8. Joks mūsų pagyri- pribaigė submariną.
* uostan.
atakavo Stuttgartą, kai kiti ar gal net ir kariuomenę
mas ar džiaugsmas dėl jų
bombanešiai apmėtė bombo Chindwin upe.
kovų juos nė vienos dienos
Londonas, gegužės 6d.— jų tankų pajėgos šiandie ko
mis pietinę Vokietiją.
ilgiau nepaskatins kovoti,
Britų kariuomenė ir lengvų- voja su prancūzų kolonijų
Aviacijos ministerija pa
negu jie norės kovoti. Taip
Amerikos aviacijos gene
kariuomene prie Prancūzi
skelbė, jog iš šių ir kitų ata
pat pagyrimo ar moralės
ralinis štabas pranešė, jog
jos* bazės Diego Suarez, Ma
kų negrįžo keturi britų bom
kėlimo stoka neturės jokios
amerikiečius lakūnus pasi
Amerika gali užimt
dagaskare.
banešiai.
reikšmės jų vedamai kovai.
tiko stiprus priešorlaivinių
Pranešimai iš Vichy skel
Silpnos nacių aviacijos pa
Vienintelė pagalba, kuri pa
Karibg
salas
pabūklų atsišaudymas ir ne
bia, jog bet kuriuo momen
jėgos pravedė vakare ir an
skatins juos kariauti, tai
mažas skaičius priešo kovos
ksti rytą paskiras atakas
. Washingtonas, gegužės 6 tu galima laukti šios bazės
mūsųsiunčiami
jiems gin UŽMIRŠO
orlaivių.
d.—Sąryšyj su Vichy vyriau pasidavimą
ŠIAS APLINKYBES.
, pietrytinėj Anglijoj, kurių
klai,
pastebižurnalistė
sybės pasipriešinimu britų Žuvo Trys Karo
Amerikos žurnalistė Moats metu žuvo pora asmenų ir
Moats.
__
* ♦
okupacijai Madag a s k a r e Tuo pačiu laiku prancū
sako, kad kiekvienas skai padaryta nedaug nuostolio. New Delhi, gegužės 6d.—
Vichy radio paskelbė, jog Tokijo radio paskelbė, jog
Washingtono diplomatini a i zai paskelbė, jog nesėkmin
tęs tojo žurnalisto paleistą
IŠ KUR KILO.
sluogsniai pareiškia, jog gose atakose prieš britų
Krikščioniškosios d e m Or žinią užmiršo šias aplinky naktį virš Clermont-Ferr- japonų bombanešiai smar
šie žygiai gali būti palaiky transportinius laivus žuvo
kratijos buvo sužavėtos, kad bes: a) Sovietų Rusijoje vi and ir Lyons, neokupuotoj kiai atakavę Kunmingą,
ti karingais žygiais prieš trys prancūzų karo laivai.
šis karas privers bolševikus suomet buvo keletas atida- Prancūzijoj pasirodę neži Yunan provincijos sostinę
New Delhi, gegužės 6d. sąjungininkus ir tapti pag Britų karo pranešėjas pa
palankiau žiūrėti į religiją %rytų bažnyčių. Vien tik Mas nomos valstybės orlaiviai. ir svarbų Burmos kelio maz
Per balandžio mėnesį, pa gą. Pasak japonų, bombos —Įsiveržę Kinijos Yunan rindu užimti Vichy kontro žymėjo, jog virš Diego Su
Iš kur tos pažiūros atsira kvoje jų huvo priskaitoma
do? Gi raudonasis metropo ligi 25. Jos visuomet buvo sak britų, anglų aviacija pataikiusios į karinius įren provincijon japonai tebe- liuojamas bazes Karibų jū arez vyrauja britų aviacija
ir aplinkinius vandenis kon
žygiuoja pirmyn Burmos roje.
litas atlaikė pamaldas, kad pripildytos žmonėmis, bet pravedė 175 atakas ir nu gimus.
Pranešimai skelbia, Jog kėliu.
Karibų jūrose yra svar troliuoja britų laivynas.
rusai laimėtų šį karą. Vie- daugumoje tai buvo vyres skandino ar sužalojo 31
Prancūzai pažymi, jog sa
nežiūrint amerikiečių lakū
biausia prancūzų bazė Mar
nes korespondentas pasiun- nio amžiaus žmonės, b) kas ašies laivą.
los
gynėjai perviršiti skai
nų padarytų japonų aviaci
•
tiniąue, kur yra vienas pran
tė šią žinią į užsienius, o ki- atsitiktų su raudonuoju met
ti nematė reikalo tai daryti, ropoliu, jei jis pasirodytų Naciai atnaujinę susi jai nuostolių Burmoje avia Kalinino fronte nukovė cūzų orlaivių vežiotojas ir čiumi ir jog atakoje daly
vauja ir parašutininkai.
cijos viršenybę palaikė ja
du kruzeriai.
Aprašymas taip gražiai bu nebendradarbiaująs su bol
1,500
naciu
karitj
Prancūzų apskaičiavimu oku
ponai.
vo suvaidintas, kad net Can- ševikais. Šalia to, visi rusai, siekimą su apsuptais
Patikimi sluogsniai, pažy
Maskva, gegužės 6 d. — dalinys pravedęs sėkmingą pacijoj dalyvauja apie 20,tebury arkivyskupas entuzi ar jie tiki į Dievą ar į Leni Berlynas, gegužės 6 d.—
000 britų kariuomenės.
astiškai paskaitė kaipo bu ną, aiškiai nenori, kad jųjų Berlyno radio paskelbė ka mi, jog svarbių rezursų ja Rusai paskelbė, jog į 72 va ataką prieš nacius ir užė
vusios politikos pakeitimą. kraštas būtų teriojamas už ro vadovybės komunikatą, ponai Burmoje nerado, nes landas Kalinino fronte nu męs naujas pozicijas.
Partizanai vokiečių oku Tokijo, gegužės 6 d.
Net jis pasiuntė kablegramą puoliko. šiandien rusai ko kuriame pareiškiama, jog pasitraukdami sąjungi n i n- kauta virš 1,500 vokiečių.
kai
sėkmingai
sunaikinę
Bur
Centro fronte nacių užnu puoto Orelio apylinkėje pa ponijos radio šiandie pas
Stalinui per britų ambasa voja ne tam, kad bolševiz atnaujintas susisiekimas su
mos
aliejaus
laukus.
garyje sunaikintas vienas siuntę Stalinui laišką, ku kelbė, jog užimta Akyab
dą, bet ši geriau žinodama mą išgelbėti, bet kad prie Vokietijos kariuomene svar
karo traukinys. Sprogimo riame pareiškiama, jog į še aerodromas, esąs į pietus
tikrąją padėtį, visai nemalo šus išvijus iš savo krašto, biose pozicijose, kurios ilgai
nėjo perduoti šios telegra olševikų laikraščiai niekur buvo apsuptos ir rusų nuo Komunikatas taip pat pa metu žuvę 150 nacių kari šis mėnesius nukauta 5,000 nuo Burmos-Indijos sienos.
mos turinio Stalinui, kad nesako, kad šis karas veda- latos atakuojamos. Mato skelbė apie kitus vokiečių ninkų.
vokiečių, sunaikinta 16 kar Akyabas buvo paskutiny
laikui bėgant Cantebury ar mas už bolševizmo išgelbė- mai. tai bus Staraya Rusas I laimėjimus Laplandijos-Mur , Sovietų informacijos biu riuomenes traukinių, 340 sis Burmos uostas britų
kivyskupas įsitikintų, kad jimą. Bet kitaip galvoja apyinkėje, kur rusai apsupę 1 mansko fronte, kur esą at ras pareiškė, jog Leningra sunkvežimių, 29 orlaiviai ir rankose ir yra apie 300 avi
nėra taip, kaip jis mano. , bolševikų vadai.
acijos mylių nuo Kalkutos.
16-tąją vokiečių armiją.
mušta rusų ataka.
do fronte rusų kariuomenės 33 tankai.

U. S. BOMBANEŠIAI SUNAIKINO
JAPONŲ Ii ORLAIVIUS.
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BRITV LĖKTUVAS” LAIMĖJO POLITIZERO PKIfcĄ

nuolyno ir akademijas kape
lionu, kun. J. Skripkum, ir
baigiant visomis rėmėjomis,
dirbta su didžiausiu pasi
Kas veikiama?!?
šventimu, kad tik pramoga
.South Side. — Gegužės 17 atneštų daugiau finansinės
d. Piliečių svetainėje Įvyks paramos Šv. Pranciškaus se
serų darbam*, šios motery*
ta Katalikiškos Spaudo* Rė
mėjų seimas. Pradžia 1:00 yra įdėjuslos daugiausia širp. m. Bankietas 4:00 p. m. įdies šios pramogos paruoši-

Pasidairius po
Pittsburghę

jams pristatoma arkliais. ( Iš “Wilnaėr Zeitung” suPav., Vilkaviškis iš Mari-1 žinome, kad Kauno miesto
jampolės laikraščius pasii statybos skyriaus vedėjas yma arkliais. Alytus ir Ra ra kažkoks Bethle.
seiniai laikraščius gabena j --------------------------------tiesiog Iš Kauno arkliais, j Moteris Ir vyras apsvalMažiausia spaudos skaito gina jauną ir seną.
Užnemunė, nes ten ją sun
klausiai pristatyti.

DR. VAITUSH, OPT.
DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

Koncertą. Ir te»tra« 6:00 p. !me: J Tumawni.nl, J. Gr.

uurcvis
UI( GYDYTOJAS
rimt*-* • • ivrai*

m. Paskui visiems delega jauskienė, A. Naujelytė, K.
AKIS IŠTlRINfcJA
tams ir svečiams bendras Stravinskienė, B. MarčiulaiAKINIUS PRITAIKINA
pasilinksminimas iki 12:00 tienė, P. Jakštienė, V. Valuse rupių prektMa.au*. ae.ų
midnight. Seimo meniškame kevičlenš, A. Bartininkienė
Ofise randasi kiti pataisymo
taisyme Ir tydytne
metodų (rengimai akime, ku
ūmai nutakis n akiniai
Viaus
pasidarbavusius
bei
pagražinime dalyvauja ar
j*UUy. kreivu akte, truraperncyatt
rioms akinių pagelba neužtenka
aukų
suteikusius
būtų
tie

.t
toUrecyete:
tistai svečiai iš Cleveland,
palenffTlns aklų (tara p ima. prakalta*
Herbert Lawrence Block,
VALANDOS:
siog
neįmanoma
suminėti
—
galvot tkaudljlmų. rvalglnių Ir akle
Detroit ir dar toliau, apart
Kartų.
Nuo 10 Ud 5 Vai. kas dieną.
NEA Semdce, Ine., kartoniąMODEKNIAKIAUSL, TORVtlAtfiJ
čia vietinių pajėgų Mairo-1 tr(Uttų taiko ir popieriaus.
Antradienio ir ketvirtadienio
tas, populiariai žinomas var
KGZA MINAVIMU BODAI
nio ir Pasaulinės Parodos
turi“ P*““*1- kad maSpeciali
etyda atkreipiama ( valkų
du “Herblock”, už kurio kar
187 No. Marios Street
chorų. Už tat kad gertai vie ne sužavėjo gražus Pittstktaiei pritaikomi tiktai kada reikia
toną (kairėje) pripažintas
Oak Park, Illinois
VAIANDOOi
tiniai pasirodytų Maironio burgh moterų pasiaukoji
PULITIZER PRIZINIS KARTONAS
iu-l«e Iki l-ta* valandas kasdien.
Pulitixero
prizas.
(Prie
kampo
Lake
8t)
1
gekmadledaU pagal tutarų.
choro praktika įvyksta se- mas kilniems tikslams.
Telephonet
—
KUCLID
90*
Lai jų tas pasišventimas I
redoje, gegužės 6 d. sharp
4712 So. Ashland Avė.
— REZIDENCIJA —
Sodaliečių
susilaukia
nenuvystančio
I
NEBUS
UŽDARYTA
SVETIMŲ
KALBŲ
SPAUDA
1441
So.
50th
Avė.,
Cicero,
UI
9:00 p. m. Būkite visi, kad
TOL YARDS 1873
Tel.> Cicero 7681
džiaugsmo
vainiko
amžiny

nereiktų rausti prieš clevelandiečius, nes su jais reiks bėje. Gražūs darbai nelieka suvažiavimas
Generalinio prokuroro pranešimas svetimu
kartu dainuoti ir lošti. Leta be savo užmokesčio nei čia
Shenandoah, Pa. — Šių
LIETUVIAI DAKTARAI
kalbu spaudai
žemėje, nei anapus dangaus metų gegužės 10 d. šv. Jur
pull all—to-ge-ther.
1 ribų.
žemaitukas gio parapijos patalpose bus
TeL YARds 3146
Pas kun. Urboną
Suv. Valstijų Generalinis bos, bet lojalūs Suv. Valsti
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
antras iš eilės metinis so- Prokuroras Biddle šiandien jų laikraščiai nesulauks jo
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
.Praeitą sekmadienį, geg. Irniidjiai K
daliečių suvažiavimas.
sakė, kad Federalė Valdžia kio valdžios varžymo. Pasi
3 d. klebonas kun. M. Ka PPuu*iai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rašė Francis Biddle, Gene- 1446 So. 49th Court, Cicero
neketina
įsimaišyti
į
reika

Šiame
suvažiavime
žada
IR AKINIUS PRITAIKO
zėnas buvo išvažiavęs į Du- bruklyniečiiĮ
Antradieniais, Ketvirtadieniais
lus
laikraščių,
kurte
yra
lo-1
ralinis
Prokuroras.
”
ir
Penktadieniaia
dalyvauti apie 500 aodalie144 West 35th Street
Bois į 40 valandų pamaldas
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
jalūs
Suv.
Valstijoms,
ne

čių
iš
sekančių
lietuvių
pa

pas kun. Urboną. Kun. Ka koncerto
3147 S. Halsted St., Chicagi Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
paisant
kalbos,
kurioje
tie
rapijų:
Shenandoah,
New
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Tre&adieuiais
zėnas grįžo pirmadienį va
Lietuvoj
laikraščiai
ir Šeštadieniais
laikraščiai
yra
spausdinami.
Šventadieniais 11-12.
Balandžio
26
d.
teko
būti
Philadelphia,
Minersville,
kare ; sako, pamaldos gra
Valandos: 3 — 8 popiet.
Generalinio Prokuroro pra
Brooklyne ir dalyvauti kon Mt. Carmel, Tamaąua, GiTeL CANal 6969
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Šaradoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
7004 So. Fairfleld Avenue
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12 d. įvykusiame dovanų lai- i minlnku — P. Averka, kuANTRAH O87SAS
Paskaitas skaityti" Miss laikraščiuose”, manydami,
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Saugokite jas. leisdami
TeL CANal 7171
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Kaadien 9:>0 a. m. iki 8:t0 p. m.
OFISO VALANDOS:
apsiveikta s u nelojaliais
DR. CHARltt SEGAL
Trečlad. D Befttad. 8:»0 A. m.
Barbara
Popiet
nuo 1 Uūl 3 vaL Vak 7 Ud 9
kienė, 4420 — 17th Avė., artistės-artistai:
Ud 7:00 p. m.
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troit, Mich. No. 2336; Sv. kininkė Margareta Digrytė
DR.
A.
W.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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SENA
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3133 S. HALSTED ST.
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DR. JOSEPH KELLA
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Prieš kelis sekmadienius
įvykęs kortų lošimus Sv.
Pranciškaus akademijoj bu
vo visais atžvilgiais sėkmin
gas. Pradedant darbščiu vie-

DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

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

valandos vakare.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas CALųmat 0877

BOVLEVARD 0014

134 N. LA SALLE 9T.
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galui, taa bus išgelbėta*.
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Italų priežodis

OFIRO VAEANDOfi:

Kasdien auo lito vai. ryto Iki *:0S
(Mat 10, 22J. vaL vak.: trečiadieniai* nuo
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Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

DIEGAI

Ketvirtadienis, geg. 7, 1942

VADAUJA BRITAMS MADAGASKARE

sunku, ar kaip Britanija
CLASSIFIED
ADS
bus sėkmingai užpulta, Amerika neturės noro toliau
HELP VVANTED — MOTERYS
kariauti. Net jeigu Ameri
“DRAUGO”
“FOUNTAIN” MERGINOS
PASTOVUS DARBAS JŪSŲ APYUNKRJB.
ka nekapituliuotų, naciai
DARBŲ SKYRIUS
PATYRIMAS PAOEIIIAI1JAMAS, BRT NKKRIK ALINGAS. PRADINK ALGA $1800
sako, Vokietija būtų užtik
IR GKRA PROGA J81DIRRTI. UNIFOR
“DRAUGAS” HEIJ* VVANTED
DUODAMOS IR IŠVALOMOS. ATSI
rinta nuo puolimų. 2ymiai ADVERTISING DEPARTMENT • MOS
ŠAUKITE | —
117 No. Dearborn Street
turtingesnė žaliavomis su
WALGREEN DRUG STORE
Tel.i RANdoiph 6488-64ft
Sutrumpinta iš The Readers Digest' magazino
81
E. Adams St.; 5*78 VV. Madb«m
Rytų Indijos, Indijos, Arti
"64)1 s. Halsted; 6804) Cottagc Grove
HELP VVANTED — VYRAI
mųjų Rytų ir Afrikos tur
Patiekdami John Whitak- laimi”, tai jie turėtų bent
"Mlf.LTNG MACHINE SKALBYKLOJ MARŠKINIU! 'PRESS'
tais, ašies valstybės galėtų REIKALINGI
OPERATERKOS prosyt
marškinių
ir LATHE” OPERATORIAI. Paty- priešakius, rankovgalius, kalnierlus;
er straipsnį “Draugo” skai jau dabar žinoti, kad čekai,
tada statyti didelį invazijos ruaiejl tame darbe. Atsišaukite prie: ir taipgi kitokios darbininkės. Pas
H. P. COOPER & CO., 808 S. Green tovas darbai.
tytojams, norime trumpai lenkai, prancūzai ir kiti jau
laivyną, tuo tarpu gi Ame
TOLI, BROS. LAUNDRY
supažindinti su tuo žymiuo patyrė, kaip galima pralai
MAKERS
1725 Augusta (Netoli Ashland)
rikos moralė eikvotųsi nuo PirmosDIE
klasės. $1.30 į valandų ir
ju Amerikos žurnalistu. John mėti karą. Taip pat kas nors
”.
MEROrNOS — mums yra reikalingos
pasiaukojimų
būtinumo.
Aš ■•overtime
UNITED SPECTAT/TTES
sveikos, švarios jaunos merginos ar
T. Whitaker daug metų at pralaimės šį karą.
moterys dirbti kaipo kaslerkos die
daugelį kartų laikiau sukan
9706 Cottage Grino Ave,
nomis ar naktimis, velterkos, “grill”
stovavo žymiausius Ameri Grįždamas į tėvynę po
dęs dantis beprasmingam
merginos dirbti HITCHINO POST.
TOOL,
DESIGNERS
kos dienraščius Europos did dešimties metų užsienyje,
Mūsų darbai pageidaujami. Mokes
piktyję, kai šie planai man Profesionalė Inžinierių (staiga reika tis gera, tipsai dar geriau. Valgis ir
miesčiuose ir per paskuti kur didumą jų praleidau
lauja Įrankių "deslgners”, kurie yra uniformos dykai. —
buvo dėstomi vokiečių ar dabar be darbo iš priežasties "prl2600 N. Clark; 5442 Lake Park;
nius 10 metų gyveno be per Berlyne ir Romoje, aš kai
orltles” arba mažai darbo, kad su^)italų kabineto narių, gene slektų su mumis kogreičiausia. Mes
3688 VVest Madison
traukos Vokietijoje ir Ita po stebėtojas esu labai pa
turime Išpildyti didel) darbo progra
rolų, slaptų policijos agen- mą dėl Ilgo laiko. Aukščiausia mo- Priimsime nuolatiniai keletą manda
lijoje. Ligi pereitų metų jis veiktas Amerikos tautos
,
.____________ _ .
kestles rata mokama, bet tiktai gaJaunų merginų ar moterų dirbti
(“Draugas” Acme teiephoto)
tų, kiekvienas ramiai pripa bos vyrai kurie gan parodyti pa gių
kaipo velterkos a.r “soda fountaln”
vedė Chicago Daily News komfortiniu optimizmu. Tai
Patyrimas
nereikalinga;
Maj. gen. R. G. Sturges (kairėje) vadauja armijos da žindamas, kad mes galėtu’"w darb° rek<}rd* la* at8lftau' klerkoms.
sekmadieniais nereikia dirbti. Mo
biurą Romoje ir už aiškų yra pagrindinis ir neįtikėti liniams ir rear admirolas E. N. Syfret (dešinėje) vadauja
kestis ir valgiai laike mokinimo. At
DESIGNING CO.
mėm būti nurašyti kaipo be- LA SALLE
sišaukite j General Ofisą.
#28
VVest
l4tke
Street
nepalankumą diktatūriniams nas reiškinys. Nieko neiš britų laivynui užimant Vichy valdomą Madagaskaro salą' reikšmiai šūkaują materija
GEORGE DE MET
BERNIUKAI,
17
M.
AR
SUVIRS
režimams dar prieš karo pa mokę nuo Prancūzijos žlu (Cenzūros praleista ir radijuota iš Londono).
75
W.
Van
Buren (2-trame aukšte)
.. . .
. ., ,.
. ..
Patyrimas Ne Reikalingas
r
J
listai,
suskaldyti
rasių
skir

skelbimą buvo iš Italijos iš gimo ar Dunkirko, mes to
Dirbti "stock department" Ir “ShlpPOWER MACHINE
ptng room”. Gera proga jsidlrbtl.
OPERATERKOS
tremtas. J. Whitaker labai liau tęsėme savo nerangu daug jūsų liuksusą. Jūs ne džiajai Britanijai — tą ap tumais ir klasių gobšumu, Atsišaukite
—
Prie
“single
needle,”
patyrusios.
FLORSHEIM SHOE CO.
Darbas “cording" ir “heming.” Pas
daug keliavo ir asmeniškai mą,' kaipo neįkainuojamos sugebėsit aukotis ir įvesti skaičiavimą man patiekė kuriuos komfortas padarė
tovūs darbai.
541 VVest Adams St.
sekė paskutinius du ašies vertės žemčiūgą, nežiūrint reikalingą discipliną moder trys vokiečių šaltiniai ir pa impotentais.
EDSON NOVET.TY CO.
DIE REPAIR MAN
1223 So. VVabasli
Nei vienas iš vokiečių ka Gera užmokestis.
karus tiek Ispanijoje, tiek Peari Harbor bombardavi niško karo vedimui. Kada tvirtino William L. Batt, iš
Atsišaukite j:
AUTO
RADIATOR
MFG.
CO.
PATYRU8IOS GUZIKAMS SKYLU
Afrikoje kariaujant italams mo, Singapore ir Rytų In ašies valstybės valdys Ame mūsų War Production Board. rininkų nenumatė to išsiža
2806 Indiana Avenue
ČIŲ
OPERATERKOS,
dirbti
prie
marškinių. Defense darbai. Moder
Etiopijoj. Todėl jis skaito dijos žuvimo.
riką, aš pasirūpinsiu, kad Remdami savo apskaičiavi dėjimo ir heroizmo, kurį Aniška dirbtuvė. Gera užmokestis. At
mas geriausiu mūsų priešų
Kas gėdisi viešai išpažinti sišaukite prie:
jūs būtumėt koncentracijos mus špionažo pranešimais, merikos vyrai parodė BaW. V. BROWNING, 1622 S. Halsted
Ar mes manom, kad japožinovu ir jo nuomonės yra
vokiečiai nemato pavojaus;‘aan Pusinio apkasuose savo tikėjimą, tas jau nr
stovykloje.”
TRUMPOMS VALANDOMS
dabartiniu laiku labai svar- na^’ italai
vokiečiai panuo Amerikos ginklų garny 1 “Amerikiečiams stinga mili-' krikščionis.
VEITERKOS
Grafas
Ciano,
Mussolinio
bios. Be to, mums malonu skelbė mums karą, jog jie
tarinių tnadicijų” jie man
$1.25 J dieną Ir tipsai. Uniformos
bos ligi 1943 metų galo.
duodamos; nereikia dirbti sekmadie
sakydavo.
niais ir šventadien'ais Matykite Misa
yra pastebėti, kad jis yra mano, kad mes juos galėsi-1 žentas ir užsienio reikalų
Porterfield: MERCHANDISE MART
ministeris,
buvo
nemažiau
Vokiečių
karininkai
su
me
sumušti?
Žinoma
ne.
AJei tos vokiečių viltys ne
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puikus šios šalies patriotas
ryškus.
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aš
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pa
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aš
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pasitvirtins, tai įvyks tik
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MERGINOS m MOTERYS
A.
sakiau:
“
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yra
demokad
ateinančių
dviejų
metų
Aukštos
algos. Reikalingos PAKERpergale,
kurią
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jiems
dėka Amerikos tautos 100
menkų fizinių trūkumų pa
KO8. MARŠKINIŲ “FINI8HER8" Ir
kratijų
pusėje
”
,
jis
man
at

laikotarpyje
Amerika
netu“PRESS” OPERATERKOS.
nuoš. pastangų, kurias pa
tekti karo tarnybon sutiko laimėsime mūsų pačių per
MARIJONA MAGDALENA
ACE LAUNDRY, 1767 PETERSON
gal
atšovė:
“
Taip,
jeigu
bus!
rėš
nei
išmokslintų
šarvuoKUZMICKIENR
rodys tiek pramonininkai,
leisti laužyti stuburkaulio nelyg dideliu savim pasiti
Phone: Ix»ng Beach 1700
(po
tėvais
I*letrusklewlez)
pakankamai
laiko
”
.
Vokietų
divizijų,
nei
ginklų,
nei
kėjimu.
Tai
ne
harakiri
dva

tiek
darbininkai,
tiek
farme

Gyv.3139
N.
Hamlln
Ave.
kaulus ir daryti sau sunkią
MERGINOS IR MOTERYS
Mirė'geg. 5 d.. 194 2 m., 3:30
BARBERIS REIKALINGAS. PIRMO
operaciją, kad tuo būdu ga sioje majoras generolas Ken- čių kariuomenės vyrai man Į reikalingo laivyno tonažo, riai, tiek miestų valdininkai. v. p.p.. sulaukus gilios senatvės.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
kleso. Atelšaukite sekančiai:—
Ar gali Amerikos tauta Kauno
lėtų pataisyti savo sveikatą ryo Šato užtikrino japonų sakė, kad šiame kare jie ju kad sutelkus karišką per
apskr. ir Kauno miesto.
2557 WEST 43RD STREET
Amerikoje
išgyveno
32
m.
ir vėl patekti karo tarnybon. seimo komitetą, kad žuvi to turį perdaug didelę vir svarą prieš ašies valstybes atmesti jųjų prileidimras dėl
Paliko dideliame' nuliūdime:
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MES IR MOŠŲ PRIEŠAI
Vokietija, Italija ir Japonija mano, kad mūšy
perdidelis savim pasitikėjimas padės jiems
mus sumušti. Ar jie neklysta!
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MONUMENT CO.

MENMKI — VERTINGI

PASKUTINIS
A
PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKIAI

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

REKORDAS

Al firma viri 50 m. tos pačios
ielmynos raakoael '

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP
ANTANAS M. PHILLIPS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Everyvvhere.

1844 VVest 4fith Street
Tel. YARda 0781-0782

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

JOHN F. EUDEIKIS

2814 VVest 2Srd Place
Tel. CANai 2515

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
AMBULANCE Dieną Ir Waktf

KRETPKireS PRIE LIETUVIO

8854 Sonth Halsted Ttreet

4896-87 SOUTH HKUUTAOK AVKNUK

Member of th® Llthnantan Chamher of Comnome.

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St
Tel. REPnblic 4298

42-44 Rast lORth Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS

JOHN W. PACHANKIS
MODERNI Išvidini PARODA:

LACHAWICZ IR SŪNAI

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE
TaL LAFayette 0737
Radio Programas — 10:66 vai. antradienio Ir šeštadienio rytaJa
Iš Dtotlaa WHIP (1120), au P. •altlmlera.

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 Y. vak.; ftettad. tr Sekm 0 Ud 6 vaL

B3
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Skyriau: 71# Weat 18th Street
VIa! telefonai: TARda 1419

J. LIULEVICIUS
4848 Sonth Callfornla Avei tne
Tel. LAFayette 3572

8807 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

8812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehUl 0142
MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8819 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9661
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir heprislunčiama tam tikslui pašto lenkių.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas aulig savo nuošiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Balą tik ta sąlyga, kad po karo ji būtų ir vėl sugrąžinta Prancūzijai, žodžiu, Madagaskaro okupavimas
yra padarytas* tik tam, kad jį panaudoti karui nugalėti
nacių ir japonų jėgas ir išlaisvinti pačius prancūzus.
Madagaskaras yra ketvirtoji didumu sala pasauly
(maždaug kaip Texas valstybė), ši sala buvo atrasta
portugalo Diego Diaz 1000 m. Amžiais ji buvo piratų
prieglauda. Ją yra valdę portugalai, olandai ir anglai.
1896 metais Madagaskaras perėjo į prancūzų rankas.
Kadangi Madagaskaras yra svarbus strateginis punk
tas, dėl to japonai jau buvo pasiruošę jį užimti. Ta
čiau nesuspėjo. Diego-Suarez laivyno bazė salos šiau
rėj, tai viena geriausių pasauly natūralių uostų. Vė
liausiais laikais prancūzai ten pastatė modernišką aero
dromą.

Geros žinios

Vokietijos naciai vis dažniau susilaukia “svečių”.
Angl^į lakūnai sėkmingai bombarduoja jų pramonės
centrus. Paskutinėmis dienomis sprogdino Pilseno amunicijos dirbtuves Čekoslovakijoj ir taip pat StuttEntered as second-Class Matter Ma.eh 31, 1916 at Chicago, III.
garto dirbtuves Vokietijoj. Be to, neaplenkiama nacių
Under the Act of March 3, 1879.
aerodromai Belgijoj, Prancūzijoj, Olandijoj ir Norve
gijoj. Tais žygiais Vokietijai daromi milžiniški nuos
toliai ir veikiama į nacių nervus.
Kun. dr. Jonas Totoraitis
Taip pat pranešimai sako, kad didelės rusų jėgos,
Kitoje dienraščio vietoje dedame liūdną žinią, kad gavusios anglų ir amerikiečių naujų karo pabūklų,
mirties angelas aplankė Marijonų vienuoliją Lietuvoje sėkmingai užatakavo tas Hitlerio bazes, iš kurių na
ir pašaukė iš gyvųjų tarpo du garbingus kunigus vie ciai planavo "pavasarinį puolimą”.
nuolius — dr. Joną Totoraitį ir dr. Juozą Packevičlų.
Iš tų žinių aišku, kad santarvininkų ofensyva prieš
Šioj vietoj bent kelis žodžius parašysime apie i. a. vokiečius kas kartą pradeda eiti platesniu užsimojimu
kun. dr. Joną Totoraitį, M.I.C.
ir žymiai suintensyvinama. Geras ženklas. Tai pagrei
Velionis buvo vienas pirmųjų Tėvų Marijonų kon tins karo laimėjimą Jungtinių Tautų naudai.
gregacijos narių ir taip pat vienas garbingųjų. Mes,
amerikiečiai, tiesa, neturėjome progos su juo susitikti,
nes jis pas mus nesilankė. Tačiau, kurie sekėme Lietu Karas ir spauda
vos kultūrinį gyvenimą, su kun.. dr. Jono Totoraičio
Garbingasis generolas Douglas MacArthur yra pa
vardu esame gerai susipažinę. Nereikėjo skaityti nė daręs teisingą pareiškimą, kuris vertas rimto dėme
Lietuvos laikraščių, kad susipažinti su velionies raštų sio. Jis pašakė, kad dabartinėse gyvenimo sąlygose
darbais. Dienraštyje "Drauge” gana dažnai esame skai sunku būtų vesti karą be visuomenės opinijos para
tę jo raštus, kuriuose pastebėjome jo šviesų protą, gi mos, kurią suformuoja ir nustato spauda. Vyrai, juk,
lų mokslingumą ir taurų lietuviškumą.
nekariaus ir neguldys savo gyvybių, jei nežinos už ką
Prieš apie dvidešimtį metų mūsų skaitytojai turėjo kariauja ir už ką miršta. Demokratinėj santvarkoj,
progos skaityti dr. Totoraičio eilę straipsnių apie Lie teisingai pabrėžia gen. MacArthur, visuomenė teisin
tuvos atgijimą. Tuos straipsnius “Draugo” bendrovė gai turėtų būti informuojama.
Aišku, kad taip.
išleido į atskirą 128 puslapių knygą, pavadintą "Lie
Visi tie, kurie nori suvaržyti spaudą, blogai, nepat
tuvos Atgijimas”, šioje knygoje vaizdžiai atpasakoja
riotiškai
elgiasi. Jų pasiūlymai meškiškai pasitarnau
mos lietuvių tautos kovos dėl laisvės. Aprašęs tautos
"kryžiaus kelius” siekiant laisvės ir nepriklausomybės, tų kraštui. Spaudos laisvės suvaržymas neigiamai pa
autorius, pagaliau, sako: "Šiam karui baigiantis tėvy veiktų visuomenę ir dėl to daug prisidėtų prie karo
nės meilė ir tautinis susipratimas buvo Lietuvoje taip vedimo apsunkinimo. Reikia sudrausti tik priešų spau
giliai šaknis įleidę, kad daugelis jaunų vyrų drąsiai dą. Ištikimoji spauda karo vedimo programoje nepa^
stojo savanoriais į kareiviją tėvynės ir besikuriančios prastai svarbų ir didelį vaidmenį vaidina.
Lietuvos valstybės ginti”. Knygą baigia tais žodžiais;
Gen. MacArthur, keldamas spaudos reikšmę karo
"Lietuvai tas tautinis susipratimas buvo sunkus įgyti. metu, žino ką daro.
Priėjo prie jo tik pereidama per daugelį kliūčių ir sun
kenybių. Tų kliūčių ir sunkenybių ir dabar yra daug.
Reikia tikėtis, kad, Dievui padedant, lietuvių tauta ir Dvasinė Popiežius galis
Lietuvos valstybė išplauks Iš jų laimingai ir susilauks
"Darbininkas” rašo:
šviesios ateities”.
"Geg. 13 d. šv. Tėvui sukanka 25 vyskupavimo me
tai. Tą džiaugsmingą sukaktį minės visas katalikų
Tai tauraus lietuvio patrijoto žodžiai.
pasaulis. Liūdnais laikais ta iškilmė įvyksta. Visur
A. a. kun. Totoraitis, lydimas gilios savo tėvynės
karas, žudynės, ašaros, priespauda.... Bet nežiūrint
meilės, jai vi3ą savo gyvenimą, gabumus ir mokslą
tų baisingų aplinkybių, katalikų širdys džiūgauja,
pašventė. Jis nuolat ir sunkiai dirbo, kad tik Lietuva
kad mažam Vatikano sklypely gyvena kilmingas as
būtų laisva, šviesi, kultūringa. Iš jaunų dienų velionis
muo, kurio dvasinė pajėga vis daugiau juntama. Ka
gilinosi į lietuvių tautos praeitį ir rinko medžiagą pla
da žmonėms kumštimi yra brukama mintis, kad galia
čiai Lietuvos istorijai. Per keletą metų jisai vartė se
yra ir tiesa ir teisė, toks dvasinės jėgos pasireiškimas
nus Vatikano archyvus, juos perašinėjo, fotografavo
stebina nemažiau už bet kokį stebuklą. Geležies ir
ir visą medžiagą vežė Lietuvon, kad galėtų duoti sa
žudynių išpažintojai lenkia galvas prieš beginklį se
vu tautai tai, ko ji ligšiol neturėjo — tikrai plačią ir
nelį. Brutalybė, pati save naikindama, jaučiasi betikslią istoriją. Bet tą jo didį ir kilnų užsimojimą su
silpnėjanti ir turėsianti užleisti vadovybę dvasios jė
trukdė karas. Reikia linkėti, kad velionies kruopštumu
gai. Tiesa, teisingumas ir žmogaus teisės turi grįžti į
surinkta medžiaga būtų išsaugota.
galią, kitaip žmonija turės užtrokšti nuo užplūdusių
Kun. Totoraitis yra parašęs Sudavijos ir Žemaičių
nedorybių, klastos, veidmainiavimo ir žvėriškų* žudy
Kalvarijos istoriją. Be to, parašė ir išleido vidurinių
nių. žmogus vėl nori būti žmogum ir trokšte trokšta
ir naujųjų amžių istoriją, kuri Lietuvoje buvo laikoma
tvarkos ir ramybės. Tikrąją ramybę davė mums Kris
pati geriausia. Velionis, taip pat, dažnai duodavo savo
tus. Dabar Jo vietininkas skelbia "miestui ir pasau
vertingų straipsnių laikraščiams, ypač žurnalams.
liui” paz vobis — ramybė jums. Pasaulis dar perdaug
Velionis, tiesa, jau nebejaunas žmogus, jau buvo su
įnirtime paskendęs, kad tą šūkį pilnai suprastų ir pri
laukęs septyniasdešimta metų amžiaus, tačiau norma
imtų, bet toliau matą vadai jau pradeda dairytis, ku
lėse sąlygose dar būtų galėjęs gyventi ir baigti savo
rio dvasios galiūno prietelystė būtų naudingiausia. Ir
Užsibrėžtus darbus. Karas, Lietuvos okupacija, par
— ar netenka Čia nustebti? — jų akys krypsta į be
bloškė taurųjį lietuvį patrijotą, didįjį kultūros darbi
ginklį Vatikaną.0
ninką. Jo širdis neišlaikė matydama, kaip karo audros
•
it kruvinos okupantų rankos griauja tai, ką tauta, iš
"Amerika” rašo: "šiandien nieko nėra perdaug, nie
kentusi tiek kančių, pakėlusi tiek sunkumų, buvo su
kas nėra per sunkti/ kai viskas skiriama visuotinei karo
kūrusi.
pergalei. Turime suprasti, kad tik visiškas plėšikiškos
nacių-fašistųjapohų ašies sutriuškinimas užtikrins Amerikai ir visai Žmonijai saugų rytojų. Tokiam laimė
Madagaskaras
jimui viskas atiduotina.”

Madagaskaras tiek yra svarbus strateginiu atžvilgiu,
Skaitytojau, štai šių dienų Šūkis: "Aš esu~amerikad Berlyno Tokio ašis daro viską, kad jų diriguo
jama Vlchy (prancūzų) vyriausybė priešintus anglų kietis. Ai negaliu kariauti fronte, bet aš galiu skirti
okupacijai, kuri yra tik laikina. Gaunamomis žiniomis, savo įeigų dalį U. S. Karo Bonams pirkti Ir tuo gel
Jungtinės Valstybės sutiko, kad anglai okupuotų tą

ž. I

- »l

bėti savo kraštui laimėti lt karą*'.

Ketvirtadienis, geg. 7. 1942

("Draugas”, 1917 m. ge
gužės 7 d.)
žudomi alkani žmonės...-

Vokietijos mieste M&inz įvyko kruvinos alkanų žmo
nių riaušės. Kuomet alkanų
moterų ir vyrų minia de
monstravo reikalaudama vai
dŽios maisto, pašaukta ka
riuomenė pradėjo Šaudyti į
alkanų žmonių minias. Daug
užmušta ir sužeista. Suvirš
penki šimtai areštuota.

Po svietą pasidairius

Aną dien angelskose gazietose
mačiau Stalino pikt
čerį su nauja pypke. Pypkė
nieko sau — angelskos stailos, ale ei bukas, tur būt,
"Made in Russia”, ba labai
švakas ir visai nepritinkan
tis tokiai balšavikiškai sau
lei.
Duodu, tavorščiai, įneši
mą,
kad Amerikos lietuvių
U. S. kareiviai Prancūzijon.... Kaip greit preziden Literadurna draugija nupir
tas patvirtins pravestą pri ktų Stalino pypkei nauja civerstino kareiviavimo bilių, buką. Juk tam ji ir suorgani
gegužės 30 d. priimti karei zuota, kad žiūrėtų, jog balviauti vyrai bus mobilizuoti šavizmas gerai rūktų. O iš
ir jų žymi dalis siunčiama Stalino pypkės juk rūksta
visa balšavikų išmintis.
Prancūzijon.

t

Naujas laikraštis.... Išėjo
pirmas numeris laikraštėlio
"Galvočius”. Jis sakosi ei
siąs "Mėnesinis Philadelphijis katalikų laikraštis”. Ma
tyti, kad laikraštėlį veda
moksleiviai. Kodėl jie nesu-,
tinka su “Moksleiviu”?
Tautos Fondo {eigos... Nuo
savo įsisteįgimo iki 1917 m.
balandžio 1 d., kaip prane
ša sekretorius Kazys Pakš
tas, Tautos Fondas turėjo
$73,997.15 frlauklį. J,i
•
Naikina Lietuvos miškus.
Kaune leidžiamas laikraštis
"Dabartis”

daug rašo apie

gražiuosius

Lietuvos

miš

kus, kuriuos okupantai vo
kiečiai juos negailestingai

naikina.,,. "Baisu pagalvoti,
kaip jie tenai šeimininkau

ja”.

Vokiečiai atmušti. .. Gen.
Petaino,

didvyrio,

VerdŪno

vadovaujama

kariuomenė

Champagne apskrity smar
kiai sumušė vokiečius.

Dėdės Šamo kariuomenėj,
sakoma, "nelaimingiausiu”
save skaito vienas korpora
las iš Fort Warren, Wyo.
Nuo praeito vasario mėnesio
jis negali parvažiuoti namo,
kad galėtų apsženyti ir ves
ti kareivišką ir šeimyišką
gyvenimą. Vis pasitaikyda
vo įvairios priežastys; tai
pareigos neleisdavo, tai ki
tokie kariuomenės vadovy
bės patvarkymai sulaikyda
vo. Sykį, kuomet jau buvo
gavęs leidimą, ir viskas bu
vo paruošta, prieš pat išvy
kimą gauna jisai nuo mergi
nos laiškelį, kuriame tik
tiek buvo parašyta.
“Brangus Melvinai. Tavo
parvažiavimą namo ir vėl,
sulaiko netikėta kliūtis: aš
susirgau fneasles”.

rite tams patyrinėjus to vai
ko šeimos praeitį, rasta, kad
jo tėvas buvo kaltinamas
net tris syk dėl banko apip
lėšimo.

Vakar išėjęs pasivaikš
čioti susitikau vieną pažįsta
mą. Pasukau į jo pusę ir ei
nam. Už bloko mano pažįs
tamasis sako:
— Eikime greičiau,

kui mus seka kreizis.
Iš kur tu tai žinai? — pa
klausiau.
— Prieš savaitę jis man
paskolino $100, — prisipaži
no pažįstamasis.

Spicpirvirvio Dumkos
Įdomus mūsų bolševikai
žmonės: senovėje lenkų po
nai bizūnais lietuvius plak
davo, norėdami priversti
juos jų klausytis, o mūsų
bolševikai ir be bizūnų Mas
kvai vergauja.
Stalinas Lietuvoje įvykdė

savo ‘ ‘liaudinį” balsavimą,
nagi, žiūrėkite, ir po pietų
durnas Fricas vykdys savo
balsavimą. Sakoma, geg. 27
klaus lietuvių, ar jie nori
tapti Vokietijos piliečiais,
ar... 1 -

Raudonas Bimbalas ruo
šia spaudai įdomų veikalą:
“Kaip mes, bolševikai, Hit
leriui tarnaudami aną metą,
pakietavome
Prezidentą
Roose veltą.”

Okupantai rusai bruko
Lietuviškas priklodas sa savo/kalbą, okupantai vokie
ko, kad obuolys nuo obels čiai dabar bruka savą. To
netoli rieda.
kiu būdu mūsų broliai žinos
Vienoj gazietoj ' skaičiau, kaip trijomis kalbomis savo
kad 12-kos metų vaikas įsi amžinus priešus keikti: lie
laužė į savo draugo "piggy tuviškai perkunuoti, rusiš
bank” ir jį apvogė. Jauname kai matuškoti, ir vokiškai
čių auklėjimo įstaigos auto- donerveteruoti.
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CaRD POR flONDS AND StAMRS: Abovs ia a faesimile of a plcdgė card, callin*
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Netrukus visoj Amerikoj prasidės rinkimas pažadų, kiek kas išgali pirkti
apsaugos bonų (Defense Bonds) ir štampų per mėnesį, čia matome kopiją
blankas, kuria bus renkami pažadai.

Ketvirtadienis, geg. 7, 1942

DRAUGAS
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2890 Genušaitė, Marija (Juozas), 12.
Ir skandinavu spauda
2891 Geniušaitė, Teresė, 7. .
2892 Geniušas, Jurgis (Juotfts), 5.
2893 Geiušas, Kazys (Jvtraoa*), 43, res. Zuikiemis Šiluva, Kur
2894 Gensevičius, Bronius (Jonas), 30, trademan, res.
i
Iš šveioariečių laikraščių
Vilkaviškis.
90
nuoi.
2895 Geraaimovas, Afltfija&as (NaurūUaa), 34, carpefitef,'.
korespondentų Helsinkyje ir
(Tęsinys I
res. Jonava.
J
Neseniai Ateivių Regis*-, Ohio ir VVisconsin Vld Va Stockholme pranešimų ma
2890
GerMnienė-Antanaityte,
Katarina
(Jonas),
37,
L
..
_ __ .
1X1 , 4 ,,
2801 Gasparavičius, Antanas (Stepas), student, res.
teacher, tes. Kamajai.
i trac’jos Skyriaus išleistos . karuose; ir Californn ant tyti, kad tų šalių spauda
Vilnius.
2897 Germanavičius, Martynas
(Antanas), 30, army i■koitlinės parodo, kad be-1 Pacifiko pakraščio. Iš 1,101,- reiškia nusistebėjimą, ry
2802 Gatautienė, Michalina (Jonas), born 1907, employee,
officer, res. Vilnius.
veik 90 nuoš. visų vokiečių 936 ateivių-priešų vokiškos, šium su “Times” straipsniu,
res. Kaunas.
2803 Gatavienis, Jonas (Jonas), farmer, Nemunai Alytus 2898 Gertus, Bronius (Viktorą*), 40, army officer, res. ir italų ateivių — priešų itališkos ir japoniškos kil kuriame sakoma, kad Atlan
A. Panemunė.
guv Valstybėse, jos terita- mės, tuose keturiuose rajo to čarteris esąs suderina
2804 Gatovskas, Allonsas (Mykolas), born 1913, farmer,
2899
Gerulaitis,
Zenonas,
44,
army
general.
mas su Stalino noru “įsmeig
res. Tataniškės Adutiškis.
2900 Gerve, Jonas (Jonas), 30, farmer, re*. Cedanal rijose lr posesijose, dabar nuose yra apie 939,000.
2805 Gaudiešius, Simas, 60, res, Šilalė Tau ragė.
ti raudoną vėliavą ten, kur
gyvena vienuolikoj valstijų.
Panemunis.
Statistinės skaitlinės atei ji buvo iki karo su Vokie
2806 Gaudiešius, Vacius (Simas), 37, re3. Šilalė.
Vienoj valstijoj, Caiiforni- vių-priešų įvairiose valstijo
2807 Gaudešis, Jonas (Tadas (Tadas), born 1893, res. 2901 Gervienė, Anelė (Pranas), 33, teacher.
tija”.
2902 Getečas, Leonas, teacher, res. Švėkšna.
joj. gyvena didžiausias skai se seka —
Kaunas.
“
2808 Gauronskis, (Viktoras), 45, architect, res. Kaunas. 2903 Genienė, Juzė (Antenas), bom 1930, derk, res. čius japonų šioje šalyje.
Kaip praneša “Neue ZueŠvėkšna.
Maasachusctts —
53.687
4,110
Gauronskienė-Slonskaitė, Tomira (Edvardas) 38.
•
Nevv
Yorko
valstijoj
gy

richer Zeitung” korespon
2904 uibvv.uus, Rapolas (Jonas), 59, farmer, res. Radei2810 Gauronskytė, Ieva (Kasys), 8.
Connecticut
—
41,600
4.909
vena
didžiausias
Skaičius
vo

kiškis
Žemaitkiemis.
2811 Gavėnas, Stasys, 60, farmer, res. Mokolai-Pjaujiena
dentas iš Helsinkio, “Times”
2905 Gibavičienė, Teresė, 80, farmer, res. Radeikiškls.
kiečių ir italų — priešų 37 Rhode Island — 11.792 692 straipsnis ir Staffordo Crip
Marijampolė.
2906 Gibavičienė, Kasė, 27, farmer.
2812 Gavėnienė, Ona, 55, farmer.
nuoš,; ir su Connecticut ir Ncw York — 248,134 128.845 pso pareiškimai sukėlę ten
2907
Gibavičius,
Vilios
(Rapolas),
7.
2813 Gavėnas, Vincas, 35, army officer, res, Marijampolė
New Jersey valstijoms net New Jersey — 71,524 24.516 tikrą audrą. “Helsinkin Sa2814 Gavinskas, Vladas
(Balys), 40, engineer, res. 2900 Gibavičius, Vidmante* (Rapolas), 1.
2909 Gieėevskls, Mykolas (Napoleonas), 23, worker, res. 61 nUoš. visų šių ateivių — Pennsylvania — 70.934 16.657 nomat” pastebi, kad Cripps
Vilnius.
Illinois
—
34.782
28.406
Vilnius.
2815 Gdirovienė, Liuda (Antanas), 52, rėk. Vilnius:
priešų gyvena čia.
reikalaująs, jog visi suomių
2910
Ute^cuskas,
Mykolas
(
Otonas
(,
60,
farmer,
res.
Michigan
—
17,625
12,365
2816 Gečas,'Vincas, 33, employee, res. Mažeikiai.
įlankos pakraščiai ir Pabal
Eržvilkas.
Kadangi daugumoj valsti- i Ohio
2817 Gečienė, Eugenija, (Valerijonas), 26.
.
__
11,303
—
26,590
re*.
2818 Gečiūnas, Jonas),
60, farmer, res. Malaišiai 2911 Giedra, Balys (Juokas), bom 1897, teacher,
tijo valstybės būtų įjungti
jų randasi tik mažas skai \Visconsln —
3,282
14.439
Šakiai.
.♦ J
Svėdasai
į Sovietų Sąjungą. “Uusi
čius tokių ateivių, tad atei
52,008
19,417
2819 Gečiūnas, Jonas
(Juozas), 58, employee, res. 2912 vuevii ienė, Marija, born 1900, housevvife, res. Šakiai vių-priešų sukontroliavimo California —
SUottii” rašo, kad “ciniškas
2913 Giedraitis,
Vktoras, 60, farmer, res. Kačėnai
Malaišiai.
Jašiūnai.
Japonų ateivių Californi- Crippso pareiškimas” apie
problema liečia tik keturius
2820 Gečiunienė, Augelija, 53, farmer, res. Malaišiai.
2914 Gieuraiuenė, Stefa (Jonas), 40, housevvife, res. rajonus — Massachusetts, joj yra 38,171, Havajoj 38,- tai, jog gyvybingų Sovietų
2821 Gečiūnas, Bronius (Jonas), 31, farmer.
Antaninavo Maišiogala.
,
2822 Gečiunienė, Genė, 28, farmer, res. Malaišiai Svėdasai
Sąjungos pramonės centrų
Rhode Island ir Connecticut i 149.
2915 Giedraitytė, Eeva (Antanas).
2823 Gečiunaš, Justinas (Jonas), 21, farmer.
Naujos Anglijos valstijose;
Iš viso ateivių priešų vo- artumoje negalį būti mažų
2916 Giedraitis, Andrius (Antanas).
2824 Gečiūnas, Jonas (Jonas) 17, student.
2917 Giedraitis, Vytautas (Antanas).
New York, Nevv Jersey ir kiečių yra 314,715; italų — valstybių, daug ką pasakąs.
2825 Gedeika, Jonas (Ignas), 28, vvorker, res. Vilnius.
2826 Gedgaudas, Mykolas (Otonas), 57, farmer,
res. 2918 Giedraitis, Juozas (Dzidorius.), 1899, teacher, rea. Pennsylvania Vid-Atlantiko 695,363 ir japonų — 91,858. Po Roosevelto ir Churchillio
Jurbarkas.
Kulvertiškės Eržvilkas.
Valstijose; Illinois, Michigan,
FLIS iškilmingų pareiškimų At
2827 Gediminas, Juozas, 46, farmer, res. Kaunas 8th fort 2919 Giedraitienė, Aleksandra, 29, res. Jurbarkas.
lante “Times” dabar reko
2920 Giedrius, Petras, born 1908, farmer, res. Ivaškevi
2828 Gediminienė, Pranė, 42, farmer.
čiai Utena.
menduojąs su sovietų Rusi
2829 Gediminaitė, Aldona (Juozas), 17, student.
DRAFTUOTI VYRAI GAUS LEIDIMĄ SUTVARKYTI ja
2921 Giedrienė, Jadvyga, fanher.
2830 Gediminaitė, Vytautas (Juozas), 16, student.
susitarimą, kuriuo smur
2922 Giedrius, Bagdonas (Petras), 11-2 yrs. o’d.
2831 Gediminas, Vytautas (Juozas), 11, student.
tas būtų sankcionuotas kaip
REIKALUS
2923 Giedrius, Lionginas, 29, farmer, res. Ivaškevičiai SAVO
2832 Gediminas, Algirdas (Juozas), 7, student.
sykis mažųjų valstybių sąs
Utena.
2833 Gediminienė, Halina (Feliksas), 38, employee, res.
2924
Giedrienė,
Marija,
27,
farmer,
Penkias
dienas
po
priėmi(
dienas
pa
priėmimui
į
armi

Vilnius.
kaitom
2925 Giedriutė, Benedikta (Lionginas), 7.
2834 Gediminas, Algirdas, 9 years old.
nio armijon draftuoti vyrai ją. Paprastai leidimas bus
Panašiai išsireiškia ir dati
2926 Giedriutė, Jolanta (Lionginas), 1 year old.
2835 Gediminas, Andrius, 5 years old.
galės
gauti
leidimą
trumpam
iš
dešimts
dienų.
Bet
kur
2927
Giedrius,
Ignas,
79,
farmer,
res.
Ivaškevičiai.
2836 Gedlovas, Jonas (Jonas), 32, vvorker, res. Pasvalys.
gelis švedų laikraščių. ”Sven
laikui sutvarkyti jų asme- vyrai toli gyvena, leidimas
2837 Gedmantas, Antanas (Mykolas), 42, teacher, res. 2928 Giedrienė, Michalina, 65, farmer.
ska Dagbladet” rašo, kad
2929 Giedrius, Jonas (lamas), 24, student.
Kaunas.
! ninius ir biznio reikalus, pa- bus iš penkiolika dienų.
“Times” ir Crippso rekomen
K „o
2838 Gedraitis, Juozas (Juozas), born 1908, vvorker, res. 2930 GiedHe^-S^ke^EugemJa Jurgi,,, 29, house- ><al
Parinktinės
Tarnystės
nau
dacijos nesančios suderina
Vilnius.
to patvarkymo.
2931 Giedrikas, Jonas (Jonas), 9, student,
jas įsakymas apie leidimus mos su Švedijos pažiūra į
2839 Gedvigas, Jurgis, 40, employee, res. Tauragė.
Naujas patvarkymas, ku
2932 Giedrikas, Arvydas (Jonas)., 7.
... .. >
2840 Gedvigienė, (Vincas), 40 m., hausevvife.
prideda;
Europos saugumą. • Jokie
2933 Giedrikas, Mykolas, 30, policeman, res. Šančiai.
2841 Gedvigaitė, Janina (Jurgis), 11, student.
rį Parinktinės Tarnystės O2934 Giedrikas, Aloyzas, born 1907, army officer, res. fisas jau išsiuntė visiems
2842 Gedvilą, Vincas, 50, res. Šiauliai.
“Vietiniams bordams pa “Times” raminimai, jog bol
Panevėžys.
2843 Gedvilienė, Kazė (Ignas), 47, housevvife, res. Šiauliai
tarta supažindinti visus vy ševikai neturį imperialisti
2936 Giedrys, Leonardas (Feliksas), 32, chauffeur, ros. vietiniams drafto bardams,
2844 Gedvilą, Keistutis, 21, student.
nių siekimų, tikrovėje nie
Vilnius.
yra dalis naujos tvarkos li rus su šiuo nauju patvarky
2845 Gedvilą, Mindaugas, 15, ’student.
ko nenuraminsią.
2846 Gedvilas, Mečys (Vincas), born 1906, driver, res. 2986 GiedVilas, Vincas, 49, Vvorker, res. Šiauliai.
beralizuoti įstojimo nusista mu ir jiems pasakyti laukti
Kaunas.
*
2937 GieštOras, Tadas (Stepas), 33, student, res. Kaunas.
Armijos Tyrinėjimo Bordo
2847 Gedvilas, Balys (Pranas), 75, farmer, rea. Nauji- 2938 Gieštoraitė, Sofija (Stepas), 23, housevvife, res. tymą.
galutino
nusprendimo ir tik
Po sistema, kuri veikė iki
Šaltupis Išlaužas
jininkai Eržvilkas.
šiolei, vyrai kurte Mlaik8įUd» sutvarkyti jų flnanei- Ar linai, kad
2939 Gieštoras, Jonas (Stepas), 16, student
2848 Gedvilas, (Balys), 34, farmer, res. Naujininkai.
2850 Gedvilaitė, Regina (Kazys).
2940 Gieniusz, Juozas (Jurgis), 41, farmer, res. Sidoriš- Daauotini sveikatos erzami- in*ua ir asmeninius reikalus,
Nuo U. S. įstojamo į šį
kiai Zulonai.
P .
• i
I
2849 Gedvilienė-Adomavičutė, Elena, farmer.
ną
armijos
priėmimo
cant“
Vietiniams
bordams
įsa
karą jau sutaupyta apie 50,2941 Gilius, Stasys (Jonas), bom 1915, worker, res.
2851 Gedvilaitė, Stefa (Kazys).
Kaunas.
ruošė, tuoj į armiją buvo kyta prie vyrų surašo pri- 000 tonų geležies, be kurios
2852 Gedvilas, Zigmas (Balys), 28, farmer,res. Naujinin
2942 Gilys, Bronius (Anastazijus), 38, worker, res. priimtl, ši tvarka buvo per segti vardus vyrų, kuriems galima apseiti gaminant
kai Eržvilkas.
Radviliškis.
2853 Gegelienė Ona (Juozas), 46, vvorker, res. Kalinas.
sunkus atsisveikinimas su toki leidimai rekomenduoti, karstus, karstams dėžes ir
2943
Gilienė, Veronika, 29, housevvife, res. Radviliškis.
2854 Gežna, Juozas, 45, teacher, res. Panevėžys.
civiliniu gyvenimu.
šie leidimai bus duoti, jeigu k. laidojant mirusius.
2944 Gilys, Eimutis (Bronius), 9. student.
2855 Gegžnienė, Vanda, 40, res. Ramygala.
2945 Gilytė, Aušrelė (Bronius), 7.
285C Gegžna, Algirdas (Juozas), 18, res. Ramygala.
Bet nuo dabar galima g.au- vietinio bordo rekOniefiduo
2857 Gefčienė-Litunaitė, Juzefą (Antanas), 21, elerk, res. 2946 Gilys, Bronius), 3 months old.
Šveicarijoj šiuo metu dra
ti leidimą ne vėliau penkias ti.”
FLIS
2947 Gilys, Izidorius, 30, employee, res. Šiauliai.
Tauragė.
,2948 Gimžauskienė, KOstė (Jonas), 40, res. Kaunas.
bužiai 70 nuoš. brangesni,
285? Geištoras, Stepas, 72, landovvner.
2859 Geištoras, Tadas (Stepas), 23, student, res. Kaunas '2940 Gimžauskas, Mindaugas (Kajetonas), 3, res. Kaunas 2975 Gipiškis), Kazys (Juozas), 45, farmer, res. Žeibiš- negu buvo prieš karą, nors
2860 Gelštoraitė, Zofija (Stepas), 16, student, res. Kaunas 2950 Gineik«. Stasys (Leonas), 47, teacher, res.
kiai Užpaliai.
Šveicarija ir nedalyvauja
Panevėžys.
2861 Gelažius, Prabas (Jonas), born 1900, physician, res.
2978 Gipiškisnė, Veronika (JuozasR 40, farmer.
šiam kare.
2861 2Gelažiua, Pranas (Jonas), born 1900, phvsiciah, res. ‘ 2951 Gineikaitė, Antanina (Stasys), 15, student
2977 Gipiškis, Jonas (Kazys), 15.
2953 Gifteitienė-Žulvtė, Teklė (Stasys),
65, housewife,
Biržai.
2978 Gipiškis, Albinas (Kazys), 13,
res. Tauragnai.
2863 GeleŽinis-Geležauskas, Antanas (Tomas), born 1913,
2970 Gipiškis, Antanas (Kazys), 10.
Charles SUmner, ameri
lieutenant, res. Vilnius.
2993 Gineitis, Juozas (Pranas), 43, student, res.Kaunas. 2980 Giraitis, Juozas, • 36, forester, res.
Luginė kietis, žymus politikas ra
2864 Geležiūnas, Albinas
(Jonas), 35, director, res. .2954 Gineitienė-Snarskaitė, Vanda, 37, employee, res.
Marijampolė.
Kaunas.
Šiauliai.
2981 Girčvs, Leonas (Silvestras), 40, farmer, res. Kavo- dęs laiko dažnai atsisėda ir
2955 Gineitytė, Gražina (Juokas), 5 yrs. old.
2865 Geležiunienė, Ona, 35, teacher, res. Šiauliai.
liai Oiiflpfns
puslapis po puslapio skaito
2956• Gineitis, Pranas (Pranas), 50, teacher, res. Utena.
2866 Gsležiunaitė, D&ibo (Albinas), 6.
2982 Girčytė, Danutė (Leonas), 10.
2957 Gineitienė-Martinenaite, Domicėlė (Petras), 45, 2983 Girčys, Edvardas (Leonas), 7, res. Kavoliai Dusetos žodyną.
2867 Geležiūnas, Vidmantas (Albinas), 4,
2868 Gelgota, Jonas, 40, dealer, res. Kalvarija.
housevvife, res. Utena.
2984 Girčys, Petras (Kipras), teacher, res.
Labūnava
res.
295?
Gineitis, Vidmantas-Pijus (Pranas), 18.
2869 Gelgotienė, Marija
(Jonas), 38, teacher,
i
Kėdainiai.
Komercijos departamen
2959 Gineitis, Rimantas-Pranas (Pranas), 13.
Kalvarija.
12985 Girčienė-Selenyte, Elena, 30, hoUSewife.
tas apskaito, kad U. S. na
' 2960 Gineitis, Mindaugas-Kazys (Pranas), 11.
2870 Gelgota, Vytautas (Jonas), 10,
I 2986 Girčytė, Gražina (Petras), 6 years old.
2871 Gelgota, Juozas (Jonas). 3,
cionalės pajamos 1941 bu
2961 Ginelevičius, Balys-Adolfas, 31, tradesman, res- 2987 Glrčys, Algirdas (Petras).
2872 Gelgota, Juozas, 48, VVorlter, res. Vilkaviškis.
Rūdiškės Trakai.
vo pasiekusios rekordinę
2988 Girčys, Rimas (Petras).
2873 Gelgotienė, Elena (Kazys), 28, housewife, res. 2962 Gine’evičienė, Vladė (Jonas), 24, housevvife, res. 2989 Girčys, Napoleonas (Justinas), bom 1921, accoun sumą —<- 98.5 bilionus dol.,
Rūdiškės.
Vilkaviškis.
tant. res. Vilijampolė.
22 nuoš. daugiau negu 1940
2963 GineleVičiutė, Kamilė-Rita (Balys), 11-2 yrg. old.
2874 Gelgotaitė, Žibutė (JuozSs), 6.
2990
Giraauskas),
Antanas
(Antanas),
born
1900.
res.
2875 Gelgutas, Kazys, 27, bookeeper, res. Luokė.
2964 GineleVičiutė-VaškeViČienė, Elena (Adolfas), 32,
m.
Pilviškiai.
res. Radviliškis.
2877 Gelgutas, Rimas (Kazys), 2.
2991 Girvainienė, 60, farmer, res. Kaunas.
2878 Gelūmbauskas, Feliksas (Ignas) 30,
lieutenant, 2965 Ginelis, Stepas (Jonas), 19, student, res. Vilnius.
2992 Girdžijauskas. Antanas (Kazys), 27, tvorker, res.
Kanada planuoja pradėti
2965 Ginelis, Stepas (Jonas), 19, student, res. Vilnius.
Subačius.
Kaunas Seredžius.
2966 G<«Waitė, Elvira-Kazė, bom 1922, worker, res. 2993 Girdžiušas, Danys (Kristupas), born 1915, farmer, gaminimą sintetinės £umo£
2879 GeTžinis, Tadas (Juozas), born 1895, res. Kaunas.
Telšiai.
2880 Gelžinis,, Vincas (Stasys), 40, worket, res. Šiauliai.
iš petroleumo, kuris bus
res. Mešoniai Švenčionys.
38, Vvorker, res. 2994 Giriunas, Vincas (Vincas), 42, accountant res. pristatomas vamzdžiais
2881 Gembickienė, Sofija (Adomas), bom 1900, teacher, 2967 Ginkus, Antanas (Motiejus),
Kaunas.
res. Zarasai Imbradas.
(pipe line) iš lt S.
2968
Gintalas. Juozas (Juozas), bom 1899, teacher, res. 2995 Kaunas.
2883 Gembickas, Bronius, 37, farmer. res. Imbradas.
Giriunienė,
dalome
(Juozas(,
40,
teacher,
rea.
Tverai Telšiai.
2882 Gembickaitč, Sofija (Bronius), 11.
Kaunas.
2969 Gintautas. Andrius (Andrius), 63, landovvner, re8, 2996 Giriunaitė, Saulė (Vincas), 12, student.
288< Gembickaiti", Bronė (Bronius), 8. ,
Yra ir skrendanti žuvis.
Glaužiai Šėta.
2885 Gembič, Elena (Jonas), born 1900, seamstress, res.
Giriunaitfi, Jura (Vicas), 6.
Ji gali skristi iki ketvirta
2970 Gintautas, Jonušas (Andrius), 37, chauffetir, res. 2997
Pastoviai StaniŠkiai.
2998
Giriunas,
Antanas
(Vincas),
45,
farmer,
res,
dalio mylios ir iškilti iki
Glaužiai.
2886 Genaitis,'(Jonas), 27, tailor, res. Kaunas.
Tarpučiai Marijampolė.
40-50 pėdų virš vandens.
2887 Genevičaitė, Stasė, (Kazys),
16, laudress,
res. 2971 Gintautienė, Marija (Andrius), 23, housew:fe.
Giriunienė, Emilija, 40, farmer, res. Tarpučiai.
Kaunas.
"‘v
2972 Gintautas, Vladas (Petras), 60, vvorker, rev.Kaunas 2990
3000 Giriunas, Laimutis (Antanas), 20, student.
2888 Geniušas. Juozas (Jurgis), 40, teacher, res. Sibbriš- 2973 Gintendorfienė, Antanina (Jurgis), bom 1897, res.
Skurdas yra revoliucijų ir
Kaunas.
kėe Švenčionys.
,
nusižengimų motina.
(Daugiau bus)
208© Geaiuėieoė, Barbora (Stasys), 33, teacher/
2974 Glntovt, Stasys (Ignas), 37, chauffeur, res. Vilnius.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI

KIEK MOŠŲ KRAŠTE YRA ATEIVIŲ PRIEŠŲ
daugausia gyvena mūšy priešų. ateivių-priešų gyvena 11 valstijų

stebisi Crippsu
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MOTINAI

r tmiirnft “ri^

MARIJAI

drahas

^s.

otto

4 *, a. • . W • * * ' • • • %

MANO MAMYTE
ar

Pažvelgk. o Marija, j liūdinčią žemę,
Gal Viešpaties ranka mus plaka?
Jau mums nuodėmėse net akys aptemę,
Per klastas nematom nei tako.
Nuimk tą ranką plakančią,
Atverki širdį mylinčią,
Gelbėk žmoniją skęstančią!

Moterys

Praskleidus padangių ūkanotą kelią,
Nuberki mums žiedus malonių.
Prie Dieviškos širdies užtarti juk gali,
Po naštos suklupusius žmones,
Šios žemės kovų sūkury,
Nutildyk ginklų žvangėsį,
Štai, nešam Tau širdis ir klojam po kojų,
Nors esam sunkiai nusidėję,
Nors kelias dygliuotas, bet vesk iš pavojų,
Nes Tavyje viltį vis dejom,
Laikyk Tu mus savo globoj/
Gyvenimo sunkioj kovoj,

2ydi skaisčios laukų gėlės — .
Jau pavasaris atėjo!
Ilgstu mielos motinėlės —
širdį liūdėsis užliejo.
Linksmi čiulba paukštužėliai,
Juos saulutė džiaugtis kviečia,
Tik, tau, brangi motinėle,
Vargai, kančios, širdį liečia.

Toli, tu atskirta viena,
Kas atspės, kas pasakys —
Ar tu gyva, dar šiandieną,
Kas man laišką parašys?

Neapvainikuota tautų Karalienė

Nuleiski taikos spindulį,

fetvlytBdtenls, &e$. 7, 1$42

Angele nuskrisk erdvynan,
Visai neabejoju, kad kiek-1 šiandien daugeEo motinų pasimelskime už karžygišIr praneški nors sapnuos:
vienas žmogus bent kartą širdys liūdi, išsiuntusios sa kas pasaulio motinas, kurios
Ar motutė mano gyva?
savo gyvenime yra girdėjęs vo brangiausius sūnus bai- tiek daug yra davusios savo
O gal ilsisi kapuos?
arba skaitęs garbingų vadų šiųjin karan apginti šios ša- ( tautoms, įkvėpusios didžius
Laima
ar kitų didžiųjų žmonių pa- 1 lies laisvę, numalšinti tą blo i vadus ir garbingus valdovus J
davimus apie savo motinas, gąją dvasią, kuri pasaulyje į atlikti savo žygius. Jos auapie tų motinų kilnias dory- yra privydavusi, išrauti tą koja savo sūnus, kad joms;de Tiega tu neverkiai
kad tu
}auti
bes ir gražius pamokinimus, neapykantą ir kerštą, kuris brangi tiesa pasaulyje vėl kitam neužduotum skaus tą ir padedi man mano gy
Girdėdami arba skaityda taip priešingas kiekvienos viešpatautų tad:
Dukra
mą, bet tavo veido pasikei venimo dienose.
geros
motinos
mokini

“Lai Dievas laimina jas,
mi tokius gražius žodžius
timas, skausmo pergyveni-Į
Tas mūs motinas geras“. mas, tuoj paliko žymes vei-į
visi džiaugiamės ir džiaug mams.
į

Dabar ir mirties valandoj.

Laisvutė

Nuoširdumas

For Victory...

Šioje motinos dienoje visi
de, kas parodo kaip sunku'
damiesi dėkojome Dievui už
Bttj
Kai tenka turėti santykių sim kitiems savo nuoširdų- tokią didelę savo meilės do
skirtis saviems. To pergy-!
U. S.DEFENSE
su kitais žmonėmis, su jais mą. Ne tai čia turima gal- vaną — gerąją motiną.
venimo niekados nepamir- į
BONDS
Brangioji
mainyte
kalbėtis, išklausyti jųjų pa- voj. Toks metodas patikt
šių.
Nors
eilė
metų
prabėgo,
Gražus yra romėnų motiSTAMPS
sakoj imu ir visokių įspū- yra žemas ir nevaisingas, o nos, Kornelijos posakis. Ji ' ’ žinau’ m4myte’ kad tav0 jautė. Prisimenu, kaip šven-1 bet tik prisiminus tave, ma
džių, ir mes norim ne tik pačiam net kenksmingas, kalbėdama apie didžiausius Senimo
čių proga sėsdavom prie pie- myte, tas skausmo išvago
formaliai mandagus, bet ir Prieš pradedant juoktis, tu- pasaulio turtus, parodė savo Daug v.arge,1°. pak5leL 861 tų stalo. Sukalbėjus maldelę, tas veidas stoja prieš mane.
l^nnųUJise
t ik rai nuoširdus pasirodyti, ri širdy gimti noras juoktis mylimus vaikelius tardama: ■tu mok°Jai sutikt su viskuo, pirmas žodis būdavo: “Ka- Suprantu, kad niekas pasaulabai svarbu mokėt tinka Iš savo pusės ten gali, tik ••šie yra mano turtai”.
i Tavo 6“”’ tikėjimas, nuo- žin kaip tie mūsų vaikučiai' ly negali tiek pasiaukot,
says...
paruošt
visa,
kas
galėtų
širdumas, velijimas tik ge- Amerikoj ? Kokias jie šven- kentėt ir turėt kantrybės,
mai laikytis. Tam tikslui ne
Daug šimtmečių jau pra- ro visiems duodavo 'jėgų, tęs turi?”
' kaip motina. Jau keletas megana žinoti paprastos man- j drumsti gerą nuotaiką, bet
"In war times—
Tu, mamyte, jausdavais tų, kaip negaliu mamytę padagumo taisyklės, kurios jei joje nėra linksmumo, dir bėgo nuo anos (Lenos kai to pergyvena visus sunkumus,
save dimes"
rodo, kaip reikia kojas ar btįnai šaipytis ir juoktis ne ji garbinga motina tokiais prisimenu, kaip tu skaudžia viskuo patenkinta, linksma, j sveikint Motinų Dieną, nes
rankas laikyti, bet dar svar verta, nes tai neveda į tie- gražiais žodžiais išreiškė gi- širdimi išleidai 8Ūnų> dukra8 Tu mokėdavai įnešti į šei-' tu atsiskyrusi su šiuo pa
MPTY the dirt bag of your
tet 8U viltimi, kad mos tarpą malonaus jausmo, šauliu, palikdama mus dar
bu ir tinkamą miną suda- sįus charakterio auklėjimą- liausius savo širdies jaus- j šią
vacuum cleaner after every
clean
ing job. This will keep the
mus.
Ir
šiandien
šis
jausi
auk
į
a
geresnė
dalis.
Tu
Atsimenu paskutinį atsisvei šiam klajonių kely. Bet
ryt, kad kalbantysis iš vei- si.
cleaner at peak efficiency, prolong
iii life, and reduce repair bills.
do išvaizdos galėtų matyti, I panašiai reik moMti užsi mingas posakis tebegyvuoja • nepuolei į beviltį, nors tavo kinimą su tavimi. Kokį kiekvienos dienos poterėly
jog klausytojas seka jo min laikyti ir pasakojant ki kiekvienos motinos širdyje. I gįrdįs per dienas skausmą skausmą pamačiau tavo vei- vis tave prisimenu su vilti
lis ir pergyvena tuos įspū- tiema ką nors Ėiuo atv5ju Nei badas, nei karas, nei
džius, kuriuos jis pasakoja,1 viaų pirma tenka turati gal. ugnis, nei didžiausi pervers
mai ir žmonijos sukrėtimai,
kad klausytojas neskrajotų, voj klausytojų
interesai, nei viso pasaulio atitolimas
savo mintimis ir akimis ap* ypač vengti įkyrumo, kas
link, arba laikytų širdy ką atsitinka tada, kai pasako nuo Dievo nepajėgė šių ketu
nors pikto apie kalbantįjį. tojas neatsižvelgiant, ar kam rių žodžių išbraukti iš isto
You’ll save many dimes through
Kad taip nebūtų, reikia mo įdomus jo pasakojimai ar rijos puslapių.
handling your electrical equipDienos tampa metais, su
meat with care. Invest those
kėti valdyti savo mintis ir ne, pasakoja, šneka, kas tik
dimes in u. S. savinos stamps—
metais
įvyksta
didžios
per

sekti kalbėtoją, įeiti tiesiog į galvą ateina.
for tbe ūke of democracy!
mainos; senieji draugai iš
į jo būklę, ir į visą žiūrėti
jo jausmais. Jei kartais len Pasakojant reikia taip siskirsto ir nauji jų vietas
Nelaiminga būtų moteris,
da į galvą mintis apie ko pat sekti klausytojų mintis užima. Tačiau per visus me
jei ji gimtų tokia, kokia pa
kias nors klausytojo silpny iš jų veidų ir neišleist iš tus vienas mūsų draugas
ti save pasidaro.
bes ar ydas, tai reik ko grei galvos minties, kad visų pir pasilieka ištikimas — tai
čiausiai ja nusikratyti ir su 1 ma mūsų tikslas ką nors ki- mūsų motiną. Ar toli ar ar- •
kelti savy užuojautą arba tiems gero padaryt. Galima, arti visuomet matome jos
Ar Kankina Nervingas Skil
pasigailėjimų jausmą, kad žinoma, pasakot kartais tro malonų, meilės pilną veidą
vis ir Skausmai žarnose?
klausytojas savo mintyse kštant ir savo didelius įspū ir jaučiame, kad ji su mu- I
nesmerktų ir nekritikuotų džius papasakoti, bet visą mis. Girdžime jos saldžius Į
kalbančiojo. Taip darant laiką reik turėti galvoj klau tiesos žodžius ir žinome, kad
lengva bus rast gražią užsi sytojų geruosius savumus. jos ranka veda mus tiesiais
laikymo formą, visa bus na Lyg kreiptumėmės ne į pa gyvenimo keliais.
Gyvenimo audroje galime
turalu ir pritinkama, o neat prastą kasdienį žmogų, bet
rodys lyg iš viršaus būtų į aukštesnį kokį kurinį. Ta vargan įpulti, pergyventi di
da raus pasakojimas eis iš džius skausmus ir pasaulis
primesta.
' širdies ir pataikys vėl į gali mus pasmerkti, bet ji,
Taip klausydami padary- §įrdj
kurią mes vadiname motiną,
sim pasakotojui didžiausią ,
Kai pasakojant pasirodo, "euimlrS mūsų. Jos ausys
malonumą, jis stengsis iš vi
kad klausytojų veiduose ma via 6irdėa mūsų skausmo
sos širdies papasakoti visa,
tyli nekantrumo
(sukimo, Mkiu8’ J08 rankoa via muma
1 ką tik širdy turės. Tada
kad pasakojimas greičiau pa,,tan^U8J08 aky8. ““L5?
gaus tikrą pasitenkinimą pa
kaitau II
mūsų kančias. Kartu su mu
baigtųs,
taka
reik
atsisakyt
sidalijęs įspūdžiais su tokiu
mis ji pergyvens tamsiau
žmogum, ir jei slėgė jo šir malonumo pasakoti ir baigti sias mūsų gyvenimo valan
t. t.
dį skausmas, jis daug pa kalbą.
das ir vis paguos mus.
lengvės, o jei turėjo džiau Atsitikus sutikt priešingą
tuvi.
Ji yra
neapvainikuota
gsmą jis dvigubai padidės. nuomonę, su kuria sutikt ne tautų karalienė, neapmoko
AIH
Tik toki draugai gali būti galima ir tenka pradėt gin ma pasaulio tarnaitė. Ji yra
čą, kad nekiltų piktumas,
brangesni už auksą.
nematoma meilė kankinė, iš
reik
pasistengi
suprasti
sa

Visa tai ne iš karto pasie
tikimiausių
ištikimiausia.
Modffl VI-MTK kapsulės taip greitai
vo
“
priešininko
“
nuomonę
pagelbsti T Dėlto, kari Jose randasi
tie
kiama. Pradžioj sunku min
Ji yra mums viltis ...
pagrinHnlal
elementai,
kurte
reikaltnri
ir
nemanyt,
kad
tai
eina
iš
tinkamam
reguliavimui
virškinimo
or
tis tinkamai apvaldyt. Bet
į kai vilties jau nebėra:
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
piktos
valios,
bet
iš
savotiš

gi budavoįimui naujų relių nervuose
ir pačios pirmosios pastan
Ji guldo savo gyvybę, kad
Vienos bon kūtės VI MIN kapsulių pa
ko
galvojimo.
Tada
bus
ga

V-neekad and aollarleaa, wlth aoft faline** falling from i|m skonldars and wlda
gos turi geriausių rezulta
kaks įrodyti jums. jog visi nesmagumai
mes gyvetumėm. Ji yra ver
ahirring
et
Vita.
fltted
aleavea
or,
lf
yon
prefer,
ahart
rape
elnevaa.
Trr
ir
kentėjimai gali boti lengvai p*-.iA«n
narni.
Pareikalavus.
mes
parodysime
n derk, abaar fabrla or yoatr meti keeesnlng paateL Staaa lt, 14, 16, 18, tJ.
tų. Nereiktų to pasakymo lima kriti kuot ir visai prie gas, kad mes būtume Lais
jums padėkos laiškus nuo įmonių, kurie
94ae 14 laka* S yards of 39’ materlal. SlmpUelty Prlnted Pattern 4149, 26a
šingą
nuomonę,
neparodant
praeityje daug kenUjo. o šiandien jau
klaidingai suprasti, kas ga
vi; ji džiaugiasi matydama
Ataat svsikutdllai.
ą
jai
jokios
neapykantos.
li lengvai pasitaikyti. Nemūsų džiaugsmą. Mūsų
reik manyti, kad gana dir
M. skausmas yra jos skausmas,
STEVEN’S PHAR.'.IACY
fkamtae dreaa, anbellevably alm Fk
A amart MMrromer ati'l a tul
btinai padaryt linksmą vei
-----; mūsų laimėjimai jos laimėEspecially ctfeetzvu
a.. , tlovrarmrintod rayon trope. Woor
HJ W. «3rd 8L, TeL ENG. 8515
a wk5a balt lf yoat kipa are rea..y alinti S iate 11. 14, 16, 18, SO. For ataa
M
dą, juoktis ir tuo parody- SKAITYKITE DRAUG4“ ; jimai.
' rt 19’ naa toriai. SimpUelly
16 roa wtll need »»< yards
‘
r Fatto.
Paltam 4247, 15a
Pranas

Jančius
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VI-MIN
parvlbčjo
Bmttmi atrauti
•veikai*. kurių viriklnlmo nrvanal buvo
sukrlk* ir knrtema net gydytojai netralčjo
dauaiau padėti apart bendro apibudini
mo. jor lųa Mate “silpnų nervų tr jurų
vlriklnlmo orranal neveikia kaip pnva
lo". Danteli* leiko parelboe kaip pra
skilvio nnoctnraa ruritl*. var
slančtua skausmu* Ir lipuUm*: uikietčjlm* vidufių
arba
perdidell llno»umų
KIU
bendrai
apibudina visu* neamaau
mus
''nervų Idectmu”.
"reumatizmu",
"artritu' Ir
Kitiem* kojt] ar rankų
muskulu* tranko mMluntt*. varsto dwaliat. aky* aiarnj*. vletomla nepaknm'tamal nlelU; pulkai Hberla lupa* ir lie

nuolatos jaučiasi pavarte.
lent
vai sujaudinami tr kenčia dainai tulvn*
akanMjtm«.
Įmonės.
kurie
tnip
kon
per eilę metų urnai prarieda jaustis
geriau pradėję vartoti VI-MIN kap«ul<>s.
Viena moteriškė pasakė
‘Duokit
man
dar vienę bonkutę VI MIN kapsulių
AA
arei jauti u
taip gerai
per
paataruoelus

Parsiduoda
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Ketvirtadienis,

geg. T, 1942
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Chicagos ligonius džiugina
alyvų žiedai

Wd

JĮ

9
Vyčių Chicago apskr.
Ind. Harbor lietuvių para- pirmininkas, prieš 26 metus
X Kun. K. Bičkauskas,

JAPONAI ARTI KINUOS IR INDUOS
j------------------------- —---------- --------------- nruWRi

H MU

Liet.

pijos klebonas, 40 vai. at šiam chorui dirbęs ir dai-

laidų baigimo vakare po navęs. Gegužės 9 d. šv. An
mišparų parapijos chorui iš tano parapijos salėj, Cicero,
kėlė vaišes, kuriose dalyva bus jubiliejinis choro kon
vo ir kai kurie Chicago var certas, kuriame J. Kazanaius
gonininkai ir “Draugo” re- kas papasakos savo atsimi
nimus iš “senovės” laikų.
..
« n n
I daktoriai.
Choro vedėju y.X Kun. A. P. Bendžiūno
_ ..
3
. . ..
ra L. šimutis, Draugo re- Jis yra Mutual Federal Savprinucijo. pra!daktori
ings and Loan Ass’n prezi
eitą sekmadie
dentas.
nį buvo įspū-1 x Stanley Littatlsko užeidingos. Po iš- goj prie W. 23rd PI. ir LeaX Iš Chicago lietuvių mo
kilmių bažny- vitt St., pilna svečių iš arti
tlnų, kurių sūnūs buvo pa
čioje, salėj bu ir toli. Mat draugai, kurių šaukti, ar liuosnoriais išvy
vo suruošta į Linauskai daug turi aplink,
ko U. S. kariuomenėn, su
puota, kurios' vardadienio proga sveikino
sidarė komitetas, kuris Šalmeninę dalį iš ir lihkėjo ilgiausių metų.
timiero Radio Klubui pade
pildė parapi Biznieriai Linauskai yra
daht, birželio 14 d. rengia
jos mokyklos nuoširdūs visuomeniškų ral
vakarą Civic Opera House.
mokiniai. Pri-į kalų
rėmėjai,
ių rėmėjai.
Pelnas bus skiriamas ka
micijafito pa
X
Bankininkas
Jonas
Kariuomenei pusiau sausžekun. a.
sakyta kalba. I
...
. , zanauskas
yra pirmutinis mio ir jūrų.
visiems padarė įspūdžio.
Programą gyvai vedė kuh.
A. Valančius.
A D A O Vfa Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L^/>DZ\lX Namų Materijolą Dar Žemomis 'Kainomis.
X Lietuvos konsulas P.
PIRM PIRKIMO
Daužvardis su žmona pkkviesti į Liet. Vyčių Chica
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk sta
ką IT aukitą rūšį LENTŲ—MILLgo apBkr. choro jubiliejinį
W0KK — STOGŲ IR NAMŪ MAkoncertą šeštadiehį, gegu
TERtJOLA- DŽ1 garižų, porčlų, vlSkų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
žės 9 d., Ciceroj.
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk

Alyvų žiedai ligoniams atneša pavasa

rio džiaugsmg. Si savaitė yra žydinčių

alyvų savaitė

Prieš keliolika metų Chi* daug alyvų medelių. Tad
cagoj kai kurių geraširdžių jų šakelės su žiedais nužmonių pastangomis įvesta piaustomos, atsargiai, sudės
gražus paprotys kas pavasa totnos ir dėžes ir sunkveži
rį sergantiesiems ligoninėse miais ir traukiniais atveža*
teikti žydinčių alyvų _ puo mos į Chicagą, kur tai visa
kštes, kad tie nelaimingi ir paskirstoma ligoninėms.
žmonės patirtų atėjusį pa Kiekvienas* ligoms arba in
vasarį, kai visi medžiai suža validas šiomis puokštėmis
liuoja ir apsitaiso žavin aprūpinamas ir gauna pro
(•‘Draugia” Acrų« telepno*
Naudodamies paimtu LashiO, pietrytiniai BunrioS kelio
gais kvepiančiais žiedais. gos pasidžiaugti atbudusiu
(terminalu, japonai stumiasi vis arčiau Kinijos ir Indijos
Sis paprotys greitai įsivyra pavasariu.
Šiais reikalais daugiausia pasienių. Yra pavojaus svarbiosioms karo reikmenų privo ir praplito taip, kad šian
die jau visos ligoninės už rūpinasi Chicago Plaut, Fto- statymo linijoms.
. ........ —■— ---- ■
....... ..... ■.
verčiamos žydinčių alyvų wer and Fruit gildija.
Reikia
pažymėti,
kad
Šią
Maldos
$5.00,
Šv.
Onos
$4.00,
jo:
I.
Radavičia, K. Beina
šakelių kalvomis.
Si savaitė Chicagoj yra alyvų llftdų kampaniją Ohl- ! Amžinojo Rožančiaus $3.00.1 rauskas. M. Jaunienė, M.
žydinčių alyvų šakelių sa cagoj smarkiausia parėmė i Pavieniai; Jos. F. Budrik Urbienė, A. Juškienė, I. Ru
vaitė. Chicagos priemies ir pastūmėjo laikraštis Chi $5.Q0^ A. Leščinskienė $4.00, dienei C. Pet ra i t ienė, S. Dau
J. Mozeris $3.00. Po $2.00: gėlienė, O. Kalėdienė, R. Ma.
čiuose ir apylinkėse- yra cago Tribūne.
S. Lovick, J. P. Ridikas, A. aeliauskienė, • A. Budria, U.
Obeliūnienė, J. Mačiulis.
Gudas, P. Jknčausk&itė, A.
cijos ir pertaisymo namų.
D. Varnas "politikoje'' Nuoširdžiai ačiū
Kuh. A. Baltučio stip
Auksutienė, E. Stanevičienė,
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Po $1.00: Ą. K&lašinskai- C. Ūkelis, D. Rutkauskas, J. rėjimu džiaugiasi visa Gi
(Iš mūsų tarpo)
:
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
Bridgeport; —' šv. Prantė, A. Vinckienė, P. Štara Bartasius, B. Kazlauskas, mimo Panelės šv. parapija
STANLEY LITWINAS, General Manager
"Tai gerai turėti narsu- cigkalM Vienuolyno Rėmėjų
M Ambutįeng (ir
ir
ateinantį
sekmadienį
ren

M. Fuamas, O. Kubinienė,
mas. Visi mano norai išsi 1 skyriaus vajaus vakarie
CARR-MOODY LUMBER CO.
giasi savo klebOhą pagerbti
10
svarų
mėsos),
F„
RuntuAleksas,
P.
Knaber,
O,
ArLIETUVIAI SALESMANAI
pildė. Tapau net kandidatu nė įvyko balandžio 26 d. Li tienė, K. Gebatienė, -rV. ar,
MikJ, LukaS, F. ŠC- šauniu bankietu. šį pavasa
3039 South Halsted St.
Tel. VICtory 1272
į miesto aldermonūs. Tai po ko : gražaus pelno.
nienė,
Milkus (ir 10 sva metas, Lement Dairy, J. rį sueina 15 metų, kai jis
4*
litika!” Taip džiaugėsi LauVakarienės rengimo ko- rų mėsos), S. P. Mažeika, E.
buvo paskirtas organisuoti
Rožienė,
A.
Razbadauskieųė,
rinas vieną dieną. Vos tik misiją sudarė: Staražinskai- Gjljen^ A Smagurienė, Vailietuvių parapiją Marąuette
spėjo ištarti tuos žodžiūs ir tė, P. Jančauskaitė, E. Sta- čekauskien8, A Lenauskie. F. Jutkienė, Giržaitienjė.
Su tikietajs pasidarbavo: Parke.
jo rūpesčiai prasidėjo. Ne neviėienė, A. Auksutienė, J.
L g Janulis t
WHOLESALE
P. Staražinskaitė, P. Jan
X
Stasys
šimulis,
žino

laimingas žmogus! Kiek jis Pukeliene.
kas, K. Beinorauskas, O. Ka- čauskaitė, O. Balčiūnaitė,. J.
mas Chicago jaunimo veikė*
FURNITURE
vargų ir neramumų perkenNuoširdžiai ačiū vakaro lėdįene, M. Jaunienė; M. Sa- Str&zdauskienė, A. Auksujas,
savo
vardadienio
išva

tėjo į dvidešimt-keturias va vedėjui kun." J. Prunskiui,
roškienė,
BROKER
/ s- ’ i »•K.
13 *Misunckienė, J. tienė,, J. Pukelienekarėse sulaukė 8urprL2o: bū
landas, kiek daug pražilo, prelatui M. L.‘ Krušui už at- Pukeliene,
M. Kareivienė, J.
tys jo bičiulių ,užklupo jį jo
Dining Room Sete
Parlor *«
tai ttk M^^ima-pamatyti
. VTOlip.;
kurie ntailanUp
atsilankė ir
ir knlriii
kokiu nnra
nors ' paties krautuvėj. Sveikino, Sets — Bedroom Sets — Rūgs
scenoje gegužes 9 dieną ŠV. U-v’-"--- - -...................
1
“
V UnriP
laidotuvių direkta- a? Kinįleris, S. Shlepovicz, būdu prisidėjo prie šio va
vaišino ir linkėjo ilgiausių — Radios — Refrigerators —
Antano parapijos salėje, Vy
“A. Phillips, R. Mage- O. Balčiūnaitė, O.
. Gumbra
Washers — Mangels — and
karo.
metų.
uilenei.
čių choro parengime,
Stovės.
i . ,'jz '
gienė, A. Fisher, B. Pipirie
bominikas Varnas, gerai t, x.xUzikalėa progrąmps ¥dn
Valdyba
ir
rengimo
X
M.
Okonos,
848
W.
33
j
Nationally advertised items.
nė, M. Derd2iftska, V. Gumžinomas jauliikaitis lietuvių gėjui komp. A. Pociui, so
St.,
Šv.
Dovydo
parapijos
ba^agis, M. Pociils, J. Sebekomisija
tarpe, loš Laurino rolę. Jis listei- B. Strazdauskkltel.
dženitorius, kritęs nuo laip
liauskai, A. šebelskienė, M.
tiek juokų pridaro su savo
tų nusilaužė ranką. Mercy
Rinkliavoj* x pasidarbavu Maaeliauskiene, R. Maze
“triubeliais”, kad sunku yra sioms: P. Staraainskaitei, R.
ligoninėj ranką sutvarsčius
liauskienė, K Ūsas, M.
FACTORY REPRESENTATIVE
išpasakoti. Laurinas geras
parvežtas namo. Jo žmona
pakaitei, O. Kazlaus-; Bchultz, K. JasUtis, M, Aleir apsukrus politikierius, bet
u* P. Garbužakei, O.' liūnienė, O. MuSliauskienė,
yra žinoma lietuvių draugi 6343 South Western Avenue, Chicago
vistiek negali išgalvoti, kaip Antikauskaitei. •
jų Bridgeporte veikėja.
Telefonas — REPUBLIC 6051
\
! J. Saroškienė, Pm Jančausišsisukti
iš
4
..
. . kliūčių,
.... . .kurtos
.SeihaiėįžkėnaA: A. Smagu- * kaitė, A. Razbadatukiėnė, A.
X
P»
Čižauskas
žinomas
iviėna paskui kit, is^te:
. fiUMdauskiensi, | UkMs, E. B.rtdi«iė, O. R..
^^£251
mūs veikėjas po operacijos
iI Jo gyvenimą.
ai pollU- j, CarBuia!teU;JI. Kami- i Jienė, Diiflia. Valgių Įtiko,
NEŽICRINT
KUR
BCNA
—
NAMUOSE
—
SVEČIUOSE
—
jau gerokai sustiprėjęs, ta*|
ka
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
fauskisnei, A.yihckjenęi, M.
čiau vis dar gydytojo J. Si-1
apylinkes lietUVUA Kasdien bu atyda Klausosi
fearoškienei.-1
-j
>■ monaičto priežiūroje. Šiomis
Skelbiame susirinkimą Prie stalų pJtąrnautfo^ ereliASKYTI
teAT* nvrt)ciA*a atsi.
dienomis Cižauskai išsikėlė
I M CSV SPHOIAI4
joms: B. Straadauakaitei, C.
VASAROS ISPARDĄVtlLA
į naują butą adresu 6793 S.
sEKAkctv mvaiikoą
AR
SKAUDA
KOJOS?
ir tariame ačiū!
Urbaitei, O. Antikauskaitei,
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
:
1S8THVMJRNTV »
Artesian Avė.
Dėl yerlaoalo palengvIAitno
4 k M
J.
Rozaitei,
S.
Kraitei,
‘
J.
v
14
Ciceros TT. Marijonų Ben-:
Vienintėlis ir Smagiausias
> krelpkiUs prie
X Kaz. Kasiliauskis, sa
Idotli} Barabantj, mažų SarabaBučienei, O. Kazlaūsjmitel.
Vakarinis Lietuvių Programas
dradarbių 21-ma* skyrius
‘Tunable Tom Tom*’' pritalFOOT B—Z SHOE SHOP
FO(M
vininkas taverno, adr. 3364
Amerikoje!
4He visokių Baramai) 88šiuomi skelbia mėnesinį su Prie baro patamavtelemsĄ
“NO PAIN” Patentuoti
(rejti pėdintai “Cymbols” lr
S. Halsted St., pirko nuo
— DEŪIMTI
METAI! —
Ručui, Auksučiui, i
Holdera” kur tik folkaArches,
prieinamomis
sirinkimą, kuris įvyks šian ^Prte tikietų: A. SUdaUs- ••Cymbol,
* n«b ' Hl-Boy after beak ledais”
kainomis, pritaikinti jū
Keistučio
“
spulkos
”
gerą
pąSEKMADIENIAIS
1 vai. p. p.
«Smns lr orkestram* TrUbos.
sų
kojoms,
kad
paleng

dien, ketvirtadienį, geg. 71
,
darinėtai, Saxaphonal, Trombo-'
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
mą, kurs randasi tarpe lai
vinti visus kojų Bkausd. tuojau po gegužinių pl- *±*
"Standard*’ IMIrbysčtų, SmuiPENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.
Rtrūnlhial Basai, Gul
Blus.
dotuvių direk. Ridiko įstai
Prie durų: E. Stanevičie imi,Čelloi,
Banjos/ sta nai, lr '“cases”,
maldų Šv. Antano parapijos
“HEALTH SHOES.” PaduS"mouth pieeea". "mute reeds", lr
gos ir Martink&us krautu- •
nei, P. Staražlnskaiteią
WHFC~I45O kil.
kaitės dėl Kornų, Callouses
muzikos
stovi
k
iėa.
Pilnas
pasi

mokyklos salėje.
if
Bunions.
rinkimas
smulkoms
smičių
lr
vės.
Pasibaigus
lysUi
Kasi
'/.Amžinai narei, įmokėju- "caseM'', PaBUsOma lr atnaujina
6755 So. VVestern Avenae
šis TT. Marijonų BehdraKojos Anstpauda Veltui
me visokių ISdirbysčių phenograliauskis taverną perkels į
Phone: GROvehil) 2242
ted $100.00 N. N.
fua ar jųjų dalis.
darbių susirinkimas begalo
f Draugijos aukojo: šv. Pe A. B.O. DH1MMERH SERVICE
BATAI Ir7X% 20c nuosavą namą.
svarbus, nes rengsimės prie
•
14
Maxwell
Htreet,
CSUcago
tronėlė* $9.00. Apaštalystės
189 NO. LA SALLE ST.
svarbaus mūsų draugijos pa
i
rengimo parapijos naudai.
Taip pat tariame didelį nuo
Tariame ačiū taipgi vi
širdų lietuvišką ačiū visiems,
siems ir visoms pritidėju*
AIKAę HARAfe Geresnės
PM,rinkti Rūšies
,r
kurie gelbėjo apdovanojime.
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFtNANSAVIMtI
Anglis
siems prie labai gražios auValdyba
ATEINANČIAI 2IEMAI
kos padarytos kapelionui
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
KOL KAINOS NEPAKILĘ IB KOL JŲ D A lt (.ALTMA GAUTU
Antanui Švedui, MIC., prieš
(ierranėn ROAlcs Anglys (iaoaMiM* Tik fl ToUtnamlų Valstijų.
PANAUDOKITE PROG^ DABARTINftMS ŽEMOMS
(Valdftloa patarimai amtllnlnkams rturbdo, kad trumpoj ateityj. ka*ea proProtection
jam išvažiuosiant į paskir
NUOŠIMČIO RATOMS.
auketjoe adiel, cellksllų itansltaa bua kymldl autdaftintae namų rolkalama)
lor
vo»ir
PIltriLDYKIT savo SANDftldUS t* SEKANTO PASIRINKIMO:
tą vietą Kelly Field, Texas
CONRAD
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLĄIJSOMI !
WEST VIRGINIA PocalioatM Mine Ran. «
JA

ALEX ALESAUSKAS and SONS

lUBCbTIT

i

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ !

' Fotografas

VVOLK STLIIIO
1941 W.,l 3?* Stnet

'7Ar Jfrfrr/

Studija IMbSU pir
Ji oi rOAIna nu mo
dcrniBtonUa
utlat
domi* lr Hollywood
tvlMorata.
D*rb*»
OArantUOU*

420 W. 63rd Street
AliVVM FD PHOTOliR U’HY

TaL: Biznio - ENGlewood A8RS
&M.I r

gerų mainų, daug dulkių IŠnita. Perkant k
tonus arba įlaiųftau. Ui tonų ............
Snuiik.-Mni yra <l*u« pi»<MU.
BLACK BAND LtJMP anglys, ui
tonų ... t............ .. .............................................
KOPPERS COKK (KOKSAI), už vienų tonų.....................................................................

$O«*1U

$10.50
ėfl 4 AC

CRANE COAL COMPANY
5832 BO* LONG AVĖ.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka

TKL. PORTSMOUTtt 9022

^>VI<

mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Palsrnatimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jim. M. Moierin, Bee y.

32M 80. HALSTED 8T.

ftsitnvsa

S
LAIVYNO

je praretėjo tėvų
marijonų gretos

ftsMrtnęnems, geg T, 1942

ATSARGINIS

Chicago mayoras
buvo Washingtone

Sovietų Rusijoje paltas kaštuoja
2000 rublių

Mirė prof. Dr. J. Totoraitis ir kun. Dr. J.

Amerikietė žurnalistė už paprasčiau

Pockevičius, o kun. V. Dvaranauskas

sios medžiagos suknelę sumokėjo 100

kalėjime. Užsienyje esantieji marijo

dolerių. Dauguma žmonių minta duo

nai studijuoja ir ruošiasi gyvenimui

na ir sriuba

•?' Chicagoje iš patikimų šal
tinių gauta žinių, kad Lie
tuvoje mirė prof. Dr. Kun.
Jonas Totoraitis, • M. I. C. ir
Kun. Dr. Juozas Packevi
čius, M. I. C., o Kun. Vincen
tas Dvaranauskas, M. I. C.
nacių pasodintas į kalėjimą.
Spėjama, kad kun. V. Dva
ranauskas buvo nacių įmes
tas į kalėjimą, kad epidemi
jos laiku neuždarė bažny
čios.

Chicago mayoras Kelly
buvo šalies sostinėje —
Washingtone. Jis tenai dar
bavosi iš vyriausybės gauti
tris milijonus dolerių lė
šoms, kad mūaų mieste ir
apylinkėse nuo orinio priešo
užmaskuoti fabrikus ir vi
sas svarbesniąsias įstaigas.
Anot mayoro, priešui
yra
galimumų iš oro atakuoti
Chicagą. Tad saugumas yra
gyvas reikalas.

Vokiečiai jį grąžino iš Vo
Amerikos žurnalistė Alice įstengdavo mokėti dvigubą
kietijos atgal į bolševikų
Leone Moats, grįžusi iš So kainą. Nedaugelis galėdavo
okupuotą Lietuvą.
vietų Rusijos, Colliers maga tai padaryti su vidutinėmis
Kaip su kitais marijonais,
zine, dar ir tokių žinių pa trijų šimtų rublių mėnesinė
kurie gyvena užsienyje
duoda apie Sovietų Rusiją mis algomis. Paprastos mai
Kun. Juozas Kupstaitis
gyvena Varšuvoje, bet ren
Kadangi Sovietai nuo se sto kainos buvo jau taip au
giasi važiuoti į Miunsterį
nai atkreipė dėmesį į sunkią kštos ir be jokių pakėlimų. Seniausia Chicagos
studijuoti. Klierikas Pranas
("Draugu” Acnu telephoto! pramonę ir nesirūpino
var- Paprasto sviesto kilogramas
Laivyno atsarginių klasės Annapolise, Md., naujas vė totojų prekėmis, todėl labai į kainavo 28 rublius arba gyvetnoja
Brazys dabar
studijuoja
Pragoję, o Pranas Garšva liavininkas W. B. Spencer iš Petersburgh, Va., rodo Mil- sunku nusipirkti rūbų.
$5.60 (kilogramas du ir puChicagoje yra - seniausia
ir Viktoras Rimšelis studi dred Perdūe gautą diplomą iš laivyno akademijos.
galima gauti pirkti Mostorg sė avaro), mėsos kilogramas
entoja Mre Sarah Jane
juoja Tubingene, jiems ne
krautuvėse — nepaprastai kainavo 14 rublių, duona | Swanson, kuriai š. m. vasaleidžiama į Romą važiuoti,
brangu. Pavyzdžiui vyriškas nuo 1,50 iki 2,70 rublio, dėš
rio 1 dieną suėjo 111 metų.
kur yra tėvų marijonų na
Jonas Totoraitis
kostiumas — eilutė kainuo
ra nuo 12 ligi 22 rublių kilo Seniausia Chicagos moteris
Griškabūdėje, savo tėviš mas.
ja 1500 rublių, o paltas 2000
Klierikas Konst. Veleniškėje, mirė a. a. Kun. Dr.
rublių, pora batų 700 rub gramas. Dauguma gyvento- gyvena South Chicagoje,
Jonas Totoraitis, M. I. C., kis Romoje įšvęstas į kuni
lių. Aš užmokėjau 250 rub jų minta sriuba ir duona, i 9855 Exchange avė.
buvęs Lietuvos Marijonų gus, o Jonas Paliukas kuni
Jaunuoliai plaukė pusę mailės ir išgel- lių už metrą suknelei me
vvvvvvvvvv vvvvv
provincijolas, Vytauto Di gu bus įšvęstas šią vasarą.
džiagos ir tai prasčiausios
bėjo
savo
gyvybes
ir
laivelį
džiojo Universiteto profeso Kaip gyvena kiti tėvai
rūšies ir prie to pridėjus
rius, žymus istorikas, kuris marijonai — neturima žinių.
Vaikinas ir mergaitė, iš j ke krantą ir išgelbėjo ne reikaligus priedus pasiuvyyra parašęs nemaža veikalų
Park Ridge, mažu laiveliu įtik savo gyvybes, bet ir lai- mui man toji suknelė kaš
iš istorijos srities, ilgą laiką
išplaukė į Michigan ežerą. jvelio neprarado. Jaunuoliai tavo amerikoniškais pini
Gatvėkarių vyrai
yra buvęs Marijonų gimna
Laivelis ramiai sau iriasi, o buvo nugabenti Evanston Ii gais šimtą dolerių. Kada aš
Peoples Gas
zijos Marijampolėje direkto už naujas sąlygas
dvi jaunos širdys džiaugiasi goninę, kur buvo aprūpinti vykau į Taheraną (Iranas),
rius. Prof. Dr. Kun Jono
Chicagos gatvėkarių dar- pavasario grožiu.
pirmąja pagalba, nes šalta tai aš prirašiau pilnus ketu
Totoraičio palaikai iš Gris(motormenai
ir
me vandenyje buvo smar- ris puslapius įvairių prekių,
Ežere kyla audra, jaunuo
kabūdžio perkelti į Marijam konduktoriai)
nusprendė liai dar vis iriasi į ežero gi kiai išvarginti ir gerokai kurių manęs prašė parvež
polę.
ti iš ten mano draugai lai
peršalę.
reikalauti didesnio atlygini
A. a. Kun. Jonas Totorai mo, kai gatvėkariais važinė lumą. Staiga laivelis apsi
Jaunuolis, kuris plaukė kraštininkai ir diplomatai.
verčia ir jaunuoliai tekšt į
tis, M. I. C. yra gimęs 1872 jimas pabrangintas.
ežere pusę mailos, yra W. Tų prekių sąraše buvo tokie
vandenį,
šalta
ir
baisu.
Tai
m. gruodžio 24 d.
C. Smith, 21 m.‘, 1027 Touley dalykai: kava, arbata, žva
Jie nori, kad už darbo va įvyko netoli Wilmette mies
Suorganizuotas naudai National Nntrition
Kunigu buvo įšvęstas 1895
avė., kuris dirba Chicago kės, užuolaidų medžiagos,
telio.
Bet
jaunuoliai
.nenori
landą
būtų
mokama
nuo
12
Programos, leidžiamos per Ofisą Defense
m. gruodžio 29 d. 1910 me
Daily News skelbimo sky elektros lemputės, vilnoniprarasti
laivelio.
Jie
varosi
iki
14
centų
daugiau
ir
pri

Health and YVelfare Services — Paul V.
tais įstojo į Marijonų vie
riuje ir yra pasižymėjęs fut niai baltiniai, batų tepalai,
laivelį
ir
patys
plaukia
van
pažintos
ilgesnės
apmokaMcNutt, Direktorius.
nuolyną, vienas iš pirmųjų
bolo sporte, o mergaitė va skustuvų piliukai, thfermos,
deniu pusę mailos kol pasiestojo į Marijonus, beveik Į mO8 atostogos
dinasi Doris Carr, 20 m., puodai, rašomųjų mašinėlių
kartu su vyskupu Pr. Būčių.
901 Crescent aVe., J. O. Juostelės ir puodeliai vande* Kadangi sveikata ir energija kiekvieno
A. a. Prof. Dr. J. Totorai
dirbančio vyro ir moters priklauso tiek
Carr, prezidento Teletype jniui gerti. Nei vienos iš tų
daug nuo tinkamo maistingumo, kiekvie
tis aukštuosius mokslus yra
Corporation, duktė, kuri ir | minėtų prekių Kubyševe ne
na patrijotiška šeimininkė stengiasi atlik
^baigęs Šveicarijoje, Fribur
ti savo dalį Amerikai paruo&ant maistin
gi pasirodė esanti gera plau galima buvo gauti,
gus ir gerai paįvairintus valgius.
go universitete, kur gavo
kikė, nes šaltu ežero vande
Pereitų metų gegužės mė
Kad pagelbėjus Chicagos moterims iš
filosofijos daktarato laipsį
niu plaukė kartu su jaunuo
rišti
klausimus liečiant maistingumą už
nesį didžiuose miestuose ga
•už knygą parašytą apie
Per pirmąsias dvi dienas daugiau kaip liu pusę mailos.
žemas kainas, Peoples Gas Kompanija su
lima buvo gauti reikalingo
organizavo Maistingumo Centrą. Čia ga
Mindaugą, Lietuvos kuni
lėsite apturėti brangių patarimų Planavi
maisto. Ir dabar jo turima
pusantro milijono užregistruota
gaikštį.
mui, Pirkimui, Virimui ir Pristatymui ka
Įsigiję cukraus paskirsty
rės laiko valgių. Šis patarnavimas yra vel
pakankamai.
Tačiau
blogas
A. a. Prof. Dr. Jonas
mui
knygutės
žmonės
jau
tui.
asmenų
maisto paskirstymas sudaro
Totoraitis kurį laiką gyveno
kreipiasi į krautuves ir ga
NuoSirdžiai kviečiame Jus naudotis Šiuo
Šiandie, ketvirtadienį, yra
Kai šiandie vakarą bus li nusipirkti cukraus — vie šalyje jo stoką. Maisto stoRomoje’ir dirbo Vatikano
Peoples Gas Maistingumo Centro patarna
vimu. Ateikite ir gausite visas reikalingas
ir dabar dar tebejaučia
bibliotikoje, kur rinko me paskutinė diena registruotis užbaigta registracija, Chica- nam asmeniui vieną svarą, ika
i
informacijas kaip jūs galit kuodaugiausia
maisto nusipirkti su savo doleriais. . . iš
džiagą Lietuvos
istorijai cukrui. Registracija vykdo- go ir apylinkės turės įsigiję ko turi tesėti per dvi savai ma. Maisto kortelės buvo
moksite kaip paruosti energijos-duodanįvestas
pereitų
metų
bir

ma
nuo
8:00
ryto
iki
8:00
naują
1
gyventojų
cenzą,
1939 m. (prieš pat karą)
tes. Perkant cukrų reikia iš
čius ir gerai paįvairintus valgius.
a
grįžo iš Romos į Lietuvą ir vakaro visose viešose prad- 1940 metais įvykdytas Chi- knygutės išplėsti ženklą ir želio pabaigoje. Darbinin
cagoj
federalinis cenzas atiduoti krautuvininkui.
PIRKITE U. S. DEFENSE SAVINGS STAMPS
kams buvo suteiktos dides
pastaruoju laiku savo palai žios mokyklose.
ARTIMIAUSIAME PEOPLES GAS OFISE.
šiandie prieš piet regis- :‘gyventojų surašymas) čia
kus padovanojo Lietuvos že
Kai kurios šeimininkės į nės maisto porcijos, negu
mei, o savo sielą pavedė [truojasi visi tie, kurių pa rado 3,396,000 gyventojų. krautuvę turi neštis krūvas valdininkams. Tačiau kiek
ČOOKMV.. CONSTAMT HOT WATM .. MUNT MNHOMAnON .. OA« MATOM)
Tad bus įdomus ir vertingas tų knygučių ir iš kiekvienos
.Dievui.
vardės prasideda raidė
vienas galėjo nusipirkti di
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
šis mūsų mieste atliktas išplėšti ženklus. Tas daroma
* A. a. Prof. Dr. Jonas Toto G popiet iki vakaro tie, ku
desnį
kiekį
maisto,
jei
jis
“cukrinis” cenzas.
matant pačiam krautuvinin.raitis yra vienas iš žymiųjų rių pavardės prasideda raiPer registraciją labai ma ninkui, arba krautuvės tar
, Lietuvos vyrų ir mokslinin- dėmis
ir
kų.
Pranešta, kad per pirmą žai žmonių pasisako, kad nautojui.
sias dvi dienas registracija namie turi per daug cuk Ši visa procedūra ima lai
Kun. Dr. J. Packevičius sklandžiai vyko. Pirmadie raus. Spėjama, kad pasisa- 'ko. Bet kaip žmonės, taip
aukojasi,
mirė Ukmergėje. Kun. Dr. nį įregistruota 821,301 as kymai yra teisingi. Nes už ! krautuvininkai
Kelionė iš pavergtosios Lietuvos per įvairius kraštus — Ispaniją, Portugaliją,
Packevičius gimė 1907 muo, o antradienį — apie melavimus numatytos aš- !kad tik veikiau karas būtų
ir Pietų Amerikos valstybes — į laisvės šalį — Ameriką.
trios
bausmės,
jei
tas
būtų
laimėtas
ir
grąžinta
pasaum. spalių 17 d. Į Marijonų
K. B A
susekta.
, liui pastovi taika ir ramybė.
/vienuolyną įstojo 1927 m., 830,000.
laibai įdomiai, vaizdžiai ir gyvai aprašo savo {spūdžius, kuriuos patyrė keliaujant per
1936 m. buvo įsšvęstas kuni
įvairias kraštus ką tik išleistoje knygoje —
lOOot
gu.
"TREMTINIO PERGYVENIMAI"
A. a. Kun. Dr. J. FackeviK. Baras yra autorius labai įdomios knygos “Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”. Toji kny
čius buvo kurį laiką Lietu
Tanpyktt apsaugoto] įstaigoj, kad nžtikrintt savo ateitį. Apart ap
ga labai greitu laiku buvo išparduota, šiuo laiku autorius K. Baras išleido šią labai įdomią
vos Marijonų provincijos se
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
80 puslapių knygą apie savo pergyvenimus.
kretorius; jisai profesoria
Duodam paskolas už 4^^ ir aukščiau
vo Tėvų Marijonų seminari
joje, jisai taip pat daug ra
Tremtinio Pergyvenimai”, su meniškai nupieštu viršeliu, parduodami po
50
centų
už vieną koniją; 20 kopijų galima nusipirkti už $8.00; 50 kopijų už
šė Lietuvoje įvairiuose žur
$19.00;
ir
100 kopijų
$33.00.
naluose ir
laikraščiuose.
AND LOAN ASS'N. OF CHICAI
(Visas šios knygos pelnas skiriamas a. a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui)
Gražiai ir meniškai valdė
Justin Macldewich, Pres. and Mgr.
UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:
plunksną, šalia to, labai
4192 ARCHER AVENIJE_________________ Tel. VIRGINIA 1141
gražiai kalbėjo.
CHARTERED AND SUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT
"DRAUGAS"
Kun. Dr. J. Packevičius
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washlngton, D. C.
•dėl bolševikų teroro buvo
Daily 9 A. M. to 4 P. M. YVed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
apleidęs Lietuvą, bet naciai
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