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Paskutinieji pranešimai iš
Maskvos duoda suprasti, jog
“skaisčioji” Stalino saulė
dar labiau pradės šviesti Ru
sijoj ir okupuotuose kraštuo
se. Mat, pagaliau po kelioli
kos metų užkulisinių derektyvų šiandie Stalinas išdrį
so viešai atsistoti Rusijos
priekyje.
Dėl to, kad Molotovas nus
tumtas iš premjero vietos ir
jo vieton pats save pasiskyrė
Stalinas, tikėtis kažkokių ne
paprastų pasikeitimų Rusi
jos vidaus ar užsienio, poli
tikoje neprasminga.
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Anglijos Parlamentas Pasitiki Churchill

Jon. Vaiva

STALINO SAULE
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The Lllhuaiilnu Daily Friend

Stimsonas ragina panaudot
laivyną Anglijai išgelbėt

Anglai kraustos iš Graikijos

Anglai gaus užtenkamai
U. S. laivų 1942 m. - Churchill

Vokietijos submarinų pavojus

Viduržemio bazes anglai ginsią

gresia Amerikos bazėms

iki paskutiniųjų

LONDONAS, gegužės 7 d.! galima, kad į Iraką atvyktų
Stimsonas buvo penktasis
— Šiandie Anglijos House vokiečiai neramumams dar
kabineto narys paskutiniosio
of Commons didele balsų nepasibaigus, bet tai tik pamis dienomis pareiškęs būti
dauguma pareiškė premjerui sunkintų anglų padėti, bet
numą imtis žygių, kad būtų
Churchill pasitikėjimą. Prieš nepakeistų išdavų,
garantuota paramos Angli
balsavimą ministeris pirmiSavo kalboje šalia kitko
jai sėkmingumas, bet jis pir
ninkas savo kalboje prane- Churchillas sėkmingai apgymasis viešai pareiškė, jog
šė, jog Viduržemio rytinėj nė ir užsipuolimus ant užpravartu tam reikalui panau
dalyj yra sutraukta apie ! sienio sekr. Edeno.
doti laivynas.
500,000 Anglijos kariuome- ;
Karo zona praplėsta
nės, kuri saugos prieš ašies --------------------------------------Pasiūlydamas
panaudoti
W. Pullman
puolimus. Be to, jis pareiš- !
ChlCaaO
laivyną Stimsonas savo ra
kė,
jog
Anglija
gali
tikėtis
•
dio kalboje pareiškė ameri- '
klebonas
užtenkamai naujų Amerikos klebonas
kiečiams, jog Vokietija neri
EGOIZMAS
prekybinių laivų 1942 metų
boto jūrų karo zoną praplė
kovoms Atlante.
Kas tikrai Kremliuje įvy
tė į vakarinį pusrutulį.
Churchillas pabrėžė, jog
ko, nežinia. Pasaulis tai ga
Jis taip pat griežtai pasi
anglų traukimasis Vidurže
lės sužinoti tik keliolikai me
sakė prieš vokiečių submari
mio baseine pasibaigęs.
.
,
.
. "ynrautfn»" Acme teiPDhoto)
nų kovojimo būdą, pavadin
tų praslinkus. Tačiau yra
Sėkmingai išvaduota iš Graikijos britų kariuomenė
“Mes esame nusistatę Kre
damas nelegaliu ir laužymu
dvi galimybės — Molotovas
galėjo kuo nors nusidėti
žmoniškumo ir teisių nuosta išlaipinama iš transporto vienam Viduržemio uoste. Ji i tą ir Tobruką ginti iki mir
ties ir be minties pasitrauk
tų. Dabartinės vokiečių sub paruošta toliau veikti prieš nacius.
“šviesiajam” Stalinui arba
ti”, pareiškė jis.
marinų taktikos esančios pa
Molotovo žvaigždė galėjo
rasitikėjimas
našios į 1917 metų taktiką, VOKIETIJA ĮSPĖJA AMERIKĄ
pradėti skaisčiau šviesti ir
Pasitikėjimas ministeriu
kuri “privertė Prezidentą ir
vžtemdyti Stalino saulę. ŽiDEL GALIMŲ PASĖKŲ pirmininku ir jo kabinetu
Kongresą imtis ginklo, kad
ioma, to negalėjo pakęsti
priimta 447 balsais prieš
išlaikytų jūras laisvas”.
Stalinas. To negalėtų pakęsti
BERLYNAS,
gegužės
7
d.
užsienio
politikos
pareiškitris.
Manoma, jog kalbėdamas
joks diktatorius. Nes kai tik
<
Churchillas pareiškė, jog
apie praplėstas karo zonas, — Sąryšyj su sekr. Stimso mas.
diktatoriaus žvaigždė prade
Stimsonas turėjo
galvoje no pareiškimu, jog turėtų Romoje Virginio Gayda ra “mes tikrai galime tikėti įs
da temti — jis turi ją vėl
Grenlandiją, nuo kurios vo būti panaudota Amerikos lai šo, jog Stimsono pareiški tengsią” išlaikyti Nilo slėnį,
iškelti, nes kitaip jam gre
kiečių paskelbtoji pavojaus vynas apsaugai Anglijon mas yra tik paprastas pir Suezą ir vidurinės Vidurže Kun. Viktoras Černauskas,
sia galutinas žlugimas.
siunčiamų prekių, Berlynas masis bandymas įvelti Ame mio jūros salą-tvirtovę Mal paskutiniuoju laiku buvęs vi
Iki šiol viso pasaulio ko
Kun. Mykolas Švarlis, lu- zona tėra tik per keletą my
tą.
pareiškia, jog “tokios politi riką į dabartinį karą.
munistinėj spaudoj Stalinas vęs South Chicago lietuvių lių.
karu Brighton Parko lietu
Japonijoje,
tuo
tarpu,
ofi

Premjeras
pranešė,
jog
gen.
kos
pasėkos
yra
aiškios
”
.
buvo garbinamas skaisčiąja šv. Juozapo parapijos klebo Įspėjimas naciams
vių Švč. Panelės Nekalto Pra
cialiai
nieko,
nesakoma,
nors
Sir
Archibald
Wavell
vadovy
Kai kurie sluogsniai, svar
saule, visų tautų tėvu ir pa- nas, paskirtas klebonu į
sidėjimo parapijoj, paskir
Autoritetingi
sluogsniai įtakingieji sluogsniai pažy
bėję
dabartiniu
metu
yra
be
našiai. Nejaugi šis “didysis We8t Pullman0 lietuvių Sv stydami Stimsono kalbą, pa vėl pakartojo vokiečių anks
tas klebonu į South Chicago
mi,
jog
ši
kalba
labai
galinti
Į
veik
pusė
milijono
kariuo

reiškia, jog karo sekretorius tesnius įspėjimus, jog bet
tautų tėvas ir saulė skaisčio Petr0 ir Povilo parapiją
lietuvių šv. Juozapo parapi
menės.
būti
pirmieji
Amerikos
žy

neoficialiai
įspėjo
vokiečius,
ji” galėjo daleisti, kad Molo- Į
jąkieno laivai vykstą Anglijon
Prieš mažą kabinetą
tovas atsidurtų visuomenės i-------------------------------------- jog yra galas Amerikos kan-1 su reikmenimis, bus skandi giai įstojimui į karą.
Londonas, žinoma, sekre Šiame posėdyje Churchillas
priekyje?
nami.
nelaimingas šūvis. Komunis try bei.
toriaus kalba apsidžiaugė ir dar kartą atmetė sumanyEsą labai galima, kad
tinėj “demokratijoj” viskas
Tačiau tuo pačiu laiku Ber pareiškia, jog galima tikė-, mą sudaryti mažą karo mė U. S„ Kanados
Amerika gali netrukus at
labai galima.
METEORAI
šaukti neutraliteto aktą ir lyno sluogsniai pažymi, jog tis, kad netrukus Amerikos j to kabinetą, nes dabartinė bendra ekonomija
pareikalauti, kaip ir 1917 sekr. Stimsono pareiškimas laivai dar labiau sustiprins santvarka patenkinamai vei
Bendrai komunistų, ypač TAIKOS PROJEKTAI
WASHINGTONAS, gegužės
kianti.
metais, kad Vokietija res nebuvęs oficialus Amerikos anglų pajėgas Atlante.
lusijoj, visuomeniniam gy
“Iš Amerikos mums reikia 7 d. Patikimi šaltiniai prane
Pagaliau gaunama žinių pektuotų Amerikos teises
venime labai dažnai netikėdaugiau paramos”, pareiškė ša, jog Kanada ir Jungtinės
jog Hitlerio propaganda ruo Įaįavai siuntinėti savo laivus
.ai iškyla asmenybės, ku
ministeris pirmininkas, “ir Valstybės netolimoj ateityj
šiasi patiekti pasauliui nau- vjsose jūrose
rios tartum dangaus meteo ją taikos projektą, kuris iš
aš tikiu, jog mes gausime”. sudarys artimai bendradar
Savo kalboje Stimsonas
rai sušvinta skaisčiai, bet viršaus atrodys labai patrau
Kalbėdamas apie situaciją biaujančias ekonomines ko
ir labai greitai pradingsta. klus, bet tikrumoje, jį priė taip pat nupasakojo apie pa
Irake jis pastebėjo, jeg esą misijas. Manoma, jog šios
LONDONAS. — Kadangi
LONDONAS. — Aviacijos
Tokių skaisčiai sušvitusių! mus, prasidėtų tikroji vokie vojus Anglijos jūrų keliams
komisijos padės dar labiau
ir jog Vokietija deda di iki šiol Irake nepasirodė vo ministerija praneša, jog į 24
komunistinių meteorų Rusi-1
oagreitinti ginklų gamybą.
čių hegemonija. Hitleris esąs džiausias pastangas,
kad kiečių kariuomenė, manoma, valandas aršių kovų pašau Anglai atmušė
jos komunistų viešajam gy-1
Šių komisijų tikslas būsiąs
pasirengęs pasiūlyti atstaty
jog Irako vyriausybės sukili ta 19 vokiečių orlaivių.
venime šiandie jau begalės.' ti Prancūziją be Alzaso ir tuos kelius atkirstų.
koordinuoti mainomosios ža
Irako kariuomenę
Pavyzdžiui, Trockis, Zinov-, Lotaringijos ir pajūrio uos
mas prieš anglus padaryta
liavos ir gaminių pasikeiti
LONDONAS,
gegužės
7
d.
jevas, Litvinovaa ir daugelis tų 01andiįą ir
mą, labiau subendrinti gamy
Suėmė 130 nacių
be Hitlerio žinios.
LONDONAS. — Admirali — Oficialiai pranešama, jog bą, ginklų, orlaivių ir amuni
kitų, kurie pirmiausia atlei jungti, sudaryti Skandinavi
•
NEW YORKAS, gegužės 7
džiami iš užimamų pareigų, jos tautų federaciją, Balka
tetas praneša, jog vokiečių anglų kariuomenė atmušė cijos ir bendradarbiauti eko
BUDAPEŠTAS.
—
Ammavėliau apkaltinami neatlikę nus pavesti Vengrijai ir An d. — Čia suimta 130 Vokie
orlaivis nuskandino pagalbi Irako pajėgas iš pozicijų nominių problemų sprendi
sąžiningai savo pareigų ir gliją, Kanadą ir Australiją tijos jūrininkų, kurie nuo ne, Transjordanijoj padary nį Anglijos karo laivą Patia prie Habbaniyah aerodromo me.
ir užėmė svarbiąsias pozici
karo pradžios buvo privers ta nepavykęs pasikėsinimas
pagaliau surengiama tragi palikti kaip jos yra.
Beto, šios komisijos studi
•
jas aliejaus siuntimo punk juos būdus k>lp sulaikyti po
ti pasilikti New Yorke. Jie prieš paliegusį iš Irako re
komedija — liaudie viešieji
Tačiau tenka labai abejo
teismai. Po to... kalėjimas, ti, kad kas nors tokią taiką suimti pasiremiant emigraci gentą princą Abdul Illali, ku
ROMA. — Vokietijos ir tuose.
karo galimus ekonominius
Tačiau
šių
įvykių
pasekjos
nuostatais,
kurie
leidžia
ištrėmimas ar geriausių at sutiktų priimti.
ris sudarė savo štabą Aminą Italijos kariuomenės daro di mingumą šiek tiek temdo ga nedarnumus.
jūrinnkams
pasilikti
uoste
veju staigi mirtis.
dėsnį spaudimą į apsuptąjį
limybės, jog per Siriją vo WASHINGTONAS, gegužės
tik tam tikrą nustatytą lai ne.
Netektų perdaug nustebti,
Tobruką.
kiečiai gali pasiųsti kariuo 7 d. — Laivyno sekr. Knox
ką.
kad netrukus ir Molotovas
menė, Irakan.
šiandie pareiškė, jog “dabar
Teisingumo departamen
atsidurtų “liaudies teisme”
TOKIJO. — Gauta iš San
Anglai
be
atvangos
saugo
yra geriausiai parengtas ne
tas įsakė suimti vokiečius jū
ir paskui, sakysim, koks
NEW HAVEN, Conn. — rytinę Viduržemio jūros dalį gu bet kada” apsiimti prista
Dalinai debesuota ir ve- rininkus, kurie yra New Francisco pranešimai, jog
nors nelaimingas atsitiki
siau. Vakarų vėjai.
Yorke, Miami, San Francis- netrukus Amerika galinti už Šen. Neye pareiškė, jog yra Įaukdami pasirodant Vokieti tytfkaro reikmenis Anglijai,
mas. Na, pavyzdžiui, staigi
Saulė teka 5:35 vai., saulė co, Philadelphia, Baltimore daryti Panamos kanalą Ja galimybių, kad Amerika ne-1 jos transportinių orlaivių su j jai jam bus ši pareiga paves
plaučių liga, automobilio ne
įsivels j karą.
vokiečių kariuomene.
ta.
r
ponijos laivams.
ir Kansas City.
laimė ar ir labai paprastas leidžias 7:57 vai.
• d
Il
WASHINGTONAS, gegužės
7 d. — Sąryšyj su karo sekr.
Stimsono prašymu, kad tuo
jau būtų panaudota Ameri
kos laivynas kovose Atlante,
reiškiama įsitikinimas, jog
Washingtono administracija
rimtai šį klausimą svarsto.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
savo praktikai vietą did- gydytojo bei jo profesijos, kio garbei jos motinos pamiesčiuose daug garbinges- Galutinai trumpai kalbėjo rašytas eiles. Sugiedojus
nę ir pelningesnę, bet jis ir kun. Karalius. Jis kreipė Lietuvos himną, labai gravažiavo, bet vietiniai šau
panorėjo grįžti į savo gim ‘ dėmesį susirinkusių į dr. žus pokylis užsibaigė. Rap.
niai pasirodė. Nors dažnai
Shenandoah, Pa, — Para-! tinį miestelį pas savuosius, šumanskio
nusižeminimą,
-------------------Apie North Side šį sykį čionai ruošiamos pramogos
pijos moterų draugija su-j darbuotis savo žmonių tar- kuklumą ir dievotumą, kas Kauno saldainių fabriko
nedaug ką galima pasakyti. parapijos labui, bet vietos
rengė dr. Edvardui šumans-, pe Todėl jis užsitarnauja jį daro tikrai dideliu žmo- “Tilka” darbininkams buvo
Nemažai triukšmaujama dėl žmonės skaitlingai jas lan
kiui pagerbti bankietą. Va-Į mūs visų pagarbos ir mei-igum. Jis pagyrė Moterų pakišta rezoliucija, kuria jie
nesusipratimo su mūsų cho ko. Iš pastarosios pramogos
karienė įvyko parapijos sve lės. Antruoju kalbėtoju bu draugiją, kuri tą vakarienę turį reikalauti, kad Šančiuoliks
gryno
pelno
virš
$600.
ru, nors ir labai neskaitlin
tainėje. Vakarienėje dalyva vo kun. Klevinskas iš Min- surenge.
se viena gatvė būtų pava
Gražus
pelnas.
Gerai
žino

gu. “Pikti liežuviai” stoja
vo su virš 200 žmonių. Jų ersville, Pa. Jis pagyrė dr.
Per vakarienę stygų or dinta Lenino našlės Nadieždarban. Atrodo, kad yra dami parapijos stovį, ren
tarpe buvo koks desėtkas Šumanskio tėvus už tai, kad
kestrą grojo lietuviškas me
žmonių pavydančių mūsų pa gėjai-os nuoširdžiai darbuo
š.os apylinkės daktarų, ke- jįe nesigailėjo didelių iškaš
Tėvams nėr brangesnio
rapijai klestėjimo ir pažan jasi, kad tiktai parapijos
liolika kunigų, žymus skai-į gjų kacį davus d-rui aukš lodijas. Valerija Tamulionygos. Norima gražų darbą vakarai gerai pavyktų.
čius biznierių, mokytojų ir tesnį mokslą, kas neša gar tė padeklamavo dr. šumans- daikto, kaip vaikaisutrukdyti. Yra vilties, kad
1 kitų inteligentų.
bę ir naudą mums lietu
Balandžio
30
d.
įvyko
lai

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nuoširdžių parapijonų šal
Programa
viams. Taipgi priminė tau-'
tas protas pamatys gudriai dotuvės Teodoros Dudėnie
G958 So. Talman Ao>
Moterų draugijos pirmi tinės dorybės priežodį, sa-1
TeL CANaI 6122
užstatytas kilpas ir nesiduos nės. Velionei daroma opera
ninkė Valerija Matulevičie vas pas savus. Ragino lietu- Res. Tel. GROvehill 0617
. .
,
.
, ..
] Office teL HEMlock 4848
suklaidinti. McKees Rocks cija nepavyko, tat staiga
nė, pakvietė kun. P. K. Čes- vius profesionalus
ir kitus
mirė palikdama dideliame
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
istorija pasikartoja.
ną atkalbėti maldą. Vaka- inteligentus lietuvius priEmil
Schram,
RFC
pirmi2201 VVest Cermak Rd.
nuliūdime mylimą vyrą ir
ninkas, nominuotas į New
programos vedėju pa-' klausyti prie lietuviškų or- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
Vai.: 2—4 ir 7-—9 vak.
Srovių bendradarbiavimui dvi jaunas dukreles. Palai
York
Stock
Eachange
prekvlestas
dr
Vincas
Doreseganizacijų.
parapijų
ir
lieREZIDENCIJA:
Ketvirtad.
ir Nedėliomis susitarus.
Smetonos atsilankymas už dota Šv. Kazimiero kapinė
6631
S. California Avė.
zidentūrą į William McChes- VIČlua' lš PottBviIIr’ Pa • dr.'tuvių tautos naudai ir gar
2423 W. Marąuette Road
davė smarkų smūgį. Ar vie se. Lai gerasai Dievulis su
Telefonas REPublic 7868
ney Martin, Jr., vietą, gis šumanskio draugas, kuris! bei pasidarbuoti. Kalbėjo
ningas darbas Lietuvos gel teikia jai amžiną atilsį.
Ofiso tel. VIRginia 0036
pastarasis drafto keliu pa irgi paeina iš Shenandoah.1 trumpai, bet labai kukliai ir
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
bėjimui bus tęsiamas ir ar
Dr. Doresevičius nupasako dr. Šumanskis. Jis dėkojo
PHYSICIAN AND SURGEON
jis bus pasekmingas, paro Čionykščių jaunų moterė šauktas kariuomenėn.
jęs dr. Šumanskio gyvenimo moterų draugijai už suren 4645 So. Ashland Avenue
dys ateitis. Savo tautos mei lių naujai susitveręs klubas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bruožus, kad jis per 16 me- gimą jo garbei vakarienės,
OFISO VALANDOS:
lė mažum nugalės gimstan smarkiai veikia mėnesiniais
Archer Avenue
tų mediciną ir chirurgiją! pareikšdamas, kad jis tos Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak Ofiso4157
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
čius kivirčius ir gražins de paruošimais seserų prancišNedėliomis pagal sutartį.
studijavo vienoje iš aukš garbės dar nėra užsitarna
Nedėliomis pagal sutartį.
kiečių naudai. Susilpnėjus
gantį entuziazmą.
Office tel. YARds 4787
čiausių to mokslo įstaigų vęs. Jis tame pagerbime ma Namą tel. PROspect 1930
Tel. CANaI 0257
vietos seserų pranciškiečių
Rez. tel.: PROspect 6659
Youngstotvn, O. — Mūs pasaulyje — Mayo Clinic, ir to ne tiek jo, net jo kaipo TeL YARds 5921.
Tėvai pranciškonai pabė rėmėjams, jaunos moterėlės
Res.: KENwood 5107
plieno išdirbystės ir įvairio ten jis atsižymėjo gabumais,
gę nuo Stalino “laisvės”, ga imasi to darbo.
se kitose dirbtuvėse darbi-' darbštumu, ir net nauju būGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. KARL9 NURKAT
vo leidimą mūsų vyskupo
1821 So. Halsted Street
ninkų atlyginimas pakeltas j du gydymo išradimais. KalGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
apsigyventi Pittsburgho vys Gegužės 1 d. Šv. Vincento
Rezidencija:
6600 So. Artesian Avė.
(Nurkaitis)
i nuo 5 iki 10 centų į valan- bėtojas pažymėjo, kad dr.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3T‘ VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
kupijoj. Jie mažum apsigy moterų klubas laikė mėne
756 VVest 35th Street
• iki 9 vai. vakare
: dą. Pakėlimas, rodos, paša-1 Šumanskis galėjo pasirinkti
vens North Side, nes Dan sinį susirinkimą, kuriame
gun Įžengimo parapija turi vienbalsiai nutarė gegužės , lino streikų pavojų, bet lie-•--------------------------------------LIETUVIAI DAKTARAI
atliekamą namą.
Tuomi 25 d. suruošti kortavimo ka klausimas, ar bus u n i i u
NAUJOJ VIETOJ
viršininkai tuo patenkinti?!
TeL YARda 3146
North Side lietuviai galėtų; pramogą parapijos labui.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
Milžiniška
plieno
dirbtuvė
tik džiaugtis.
Taipgi turėjo draugišką va
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Atsakančiai ir prieinama kai
karėlį, kurį rengėjos Kuku- — Y. S. and T. Co., kur yra
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
na pritaiko akinius.
Geg. 4 d. mūsų parapijos čionienė ir Krivickienė pui didesnis nuošimtis darbinin
Antradieniais, Ketvirtadieniais
kų įsirašęs į CIO uniją, kom
ir Penktadieniais
Kiekvieną dieną randasi:
komitetas turėjo susirinki kiai suruošė.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
panijos
nėra
pripažinta.
Be
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mą klebonijoj. Peržiūrėta ke
DIDŽIULfiJE BUDRIKO 3147 S. Halsted St., Chicago
4740 SO. ASHLAND AVĖ.
'
abejonės,
ji
vėliau
prašys
uTaipgi akinius pritaikau.
turių mėnesių įeigos ir išei
Daug čionai randasi ligo
Pirmadieniais, Trečiadieniais
(virš Andes Candies)
KRAUTUVĖJE
3343
So. Halsted Street
niją
pripažinti.
Taigi,
streiir Šeštadieniais
gos. Finansinis parapijos nių. Seniūnienei Onai ir EiTel.
YARds 2148
Valandos:
3
—
8
popiet,
3409
So.
Halsted
Street
Tel. CANaI 5969
stovis labai geras. Daug vi smončiūtei buvo padarytos ' kų pavojaus debesis vis dar
1—4 įr 6:30—8:30 vakare
ŽEMOS KAINOS
TeL
Yards
3089
sokių klausimų pakelta ir sėkmingos operacijos. Žali- ' stūkso mūs miesto padan 18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
rimtai jie gvildenta. Prie mienė Barbora, Kupčikas gėje. Kaip nebūtų, bet įvai-.yal.: 10 vai. iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
gerų norų painiausi klausi Motiejus ir Vyšniauskienė riose išdirbystėse apie 100,2155 West Cermak Road
2158 West Cermak Road
Būkite Malonus
OFISO VALANDOS
mai galima ramiai išgvil Ona sunkiai sirguliuoja. Vi 000 darbininkų džiaugiasi
Ofiao taL OAVal 2345
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
pakeltoms
algoms.
Koresp.
Ofiso VaL: 2—4 ir 7—9
denti ir išspręsti. Sutarti siems ligoniams linkim greit
SAVO AKIMS
tt pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutarti.
Tik
vien*
pora
aklų
visam
gy

nas bendradarbiavimas tarp pasveikti.
Rea Tel.: HEMlock 3150
Ofiso TeL:
Resid. Tel:
venimui. Saugokit Jaa leisdami
Nebūk
kartus
—
išspiaus;
liekssjmlnuotl
Jas
modernUktaosla
komiteto, klebono ir para
VIRginia 1886
PROspect 3634
Tel. YARda 2246
metodą, kurtų regSIlmo mokslai
nebūk saldus — nurys.
gali
sutelkti.
pijos yra būtina pasekmin
Girdisi, kad kai kurios
33 METAI PATYRIMO
go darbo sąlyga. Prie to tu parapijos moterėlės rengia
pririnkime akinių, kurie pašalina
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vl-^ų aklų Įtempimų,
lUUHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiunmnnmnmiitr
DANTISTAS
rime visi eiti.
si suruošti “bingo” vakarą
1853 VVest 35th Street
Dr. John J. Smetana 4645 So. Ashland Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
parapijos labui. Vakaras bū
arti 47th Street
OPTOMETRIC
Dr. J. J. Smetana, Jr. vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
LIETUVIS
siąs gegužės mėnesį.
EYE
SPECIALIST
AKIŲ GYDYTOJAS

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS

MAINYBOS GALVA

North Side

Dr. Šumanskiui
pagerbti

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

Pakėlė darbininkams
atlyginimą

DR. A. J. BERTASH

Dr. Wm. M. Tully
Dr. V. M. Dempsey
DANTISTAI

A

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

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

DR. S. J. GLORIOSO

DR. 6. VEZELIS

DR. RAČKUS

Seredoj pagal sutartį.

Trečlad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. VAITUSH, OPT.

Wesl End

Vietinis

SPECIALISTAS

OPTOMETRISTAI

CHICAGO:

831 South Western Avenue

Balandžio 27 d. kortavimo
pramoga su pamarginimais
Tūkstantį
kartų geriau
gerai pavyko. Iš apylinkės garbingai mirti, ųegu vieną
svetelių neperdaugiausiai su sekundę niekšu būti.

Telephone — SF.Eley 0970
MELUOSE PARK:

5 BroadwayTeleplvone

—

Melrose

Park

8933

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0523 —Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien >-.00 a. m. iki S.80 p. m.
Treč. ir MeSt: 0:00 a. m. iki
1:10 p. m.

Telefofnas; HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

0/1 f f y DRAMAS

ONE K1SS
u A FMfr-TATIO*
• /✓

Two KISSESA CON4UCST

/tmSbe- A

Y LOVE AFFA»»y

p&tMtMys kreivas akis, trumparegyste
Ir toliregystę;
palengvins aklų įtempimų, prafiallns
galvos skaudėjimų, svaigimų ir aklų
k H r At i
MODERNIAKIAVSI, TORUI,IAUSI
EGZAMINAVIMO IICDAI
Speciali atyda atkreipiama į valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmudleniaia pagal sutartį.

Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

Q A Cl/m
r

•

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

•

PAVASARIS ARTftJA —■ DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

4712 So. Ashland Avė. TAUPYKITE
Tel. YARDS

1873

mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
3tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

V

UNIVERSAL
RESTAURANT
fwwX/bauD /OUR KISSES MAKE
KISSES?!
'fffti »It

V

T1REO «.

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

756 W. 3Ist Street
A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IATVKRMftS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuakriandiiaat Nei
Vieno Klijento!
Keistuto Savings and Loa> Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.
Jos.

N.

Chicago, III.

Mozeris, Sec’y.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994.

Telefonas CANaI 7329

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! !I

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos:
SuvlrS 20 metų praktikavimo akių
taisymo ir gydyme
GŪRAI PRITAIKINTI AKJMAI

DR. V. E. SIEDLINSKI

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartj.
Res. telefonas SEEley 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lnbos)
TeL MIDway 2880

Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt®. nno 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
I Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

Ofiao telefMas PROspect 8737
Varną telatoua VIRginia 2421

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dierJ

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
vės verta tauta.
Gen. Skorupskia

DRAUGAS

ketvirtadienis, geg. 8, 1941

ŽIEDŲ KARALIENE

Sveikata - Brangus Turtas
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Argentinos Šventovė arba Lujan'as Argentinoje

Lujan, tai mažas mieste-1
lis, apie 40 mylių į vakarus
nuo Buenos Aires, Argenti
nos sostinės. Tame mieste
lyje randasi gražiausia Ma
rijos šventovė. Ot, kodėl Lujan’as garsus ir žinomas vi
soje Pietų Amerikoje.
Šio miestuko bazilika yra
labai turtinga savo bronzų
bei marmuro puošimais. Ji
didinga. Čia, už didžiojo al
toriaus, aukštai ant sukan
čio auksinio paaukštinimėlio (platformos), yra ste
buklinga 300 metų senumo
stovylėlė. Ne aukšta — tik
tai 15 colių. Mariją dengia
kapa, kuri papuošta auksu
ir brangakmeniais. Ji stovi
ant mėnulio — delčios. UžJean Muske, iš South Ha- pakalyje
yra žvaigždėtas
Ven, išrinkta Southvvestern mėlynas dangus.
Michigan Blossom metinių ^as Šv- Mariją Lujane suiškilmių karalienė Benton sirenka maldininkai ne tik
iš visos Argentinos, bet ir
Harbor.
iš visos Pietų Amerikos. Ko
Atsakymas F. š. — Mė plyčios balkone yra įvairių
Garsioji Argentinos ir kitų Pietų Ame
Argentinos Tautos šventovė — Lukano
gink tamsta mazgoti šla- tautų vėliavos: lietuviška, (Lujan) bazilika, kurioj yra stebuklingoji rikos valstybių Dievo Motina Lujano baž
piuojančias kojas, kasdieną! amerikoniška ir t.t. Maldi- Šv. Panelės stovykla.
nyčioje.
su degutiniu muilu
(tar ninkai išgiję, palieka savo
soap). Jei negelbės, kreip dėkonę užrašytą bazilikos Iškrovė visas prekes. Tuo-' Lietuviai — maldininkai riai ir giesmės sudomino
kis pas daktarą. Zinc Ste- sienose. Daug yra ir votivų. jau ratai pasisuko. Vežimui kas met keliauja į Lujan. smalsų argentinietį.
reate miltelius vartoti gan žodžiu, Lujan, tai mažas užėjus ant gero, sauso ke- Šiais metais nepaprastai paVakarop, blėstančios die
Liurdas.
pavojinga... tai gali pakenk
lio, visi siuntiniai naujai su gerbta Marija. Važiavo 4 nos šviesoje, prie Marijos
Kaip
atsirado
Marijos
sto

ti plaučiams, o kartais net
dėti vežiman. Bet, kas čia? dideli busai iš Buenos Aires, kojų, atsisveikino maldinin
vylėlė Lujane? Buvo tai se
ir akims.
3 iš Valentin Alsinos (kur kai: “Su Diev brangioji Ma
niai. Mini, kad 1630 metais Nesijudina vežimas. Visi nu laikinoji lietuvių koplyčia, ir rija, iki kitų metų, jei Die
Atsakymas A. Y. — Jo
keliavo vežikai pro tos vie tarė, kad “kliudo” važiuoti 1 busas iš tolimos kolonijos vas norės”.
kio recepto per laikraštį
tos sunkiais vežimais. Vežė vienas siuntinys. Taigi, ati lietuvių — Berrisso. Kiti lie
Dideli omnibusai pasiju
skelbti negalima, tad ir
prekes iš vienos vietos į ki darys tą siuntinį, jame ras tuviai važiavo kitais busais, dino baltu keliu, atgal į suo
tamstos prašymo patenkin
tą. Viename vežime ir buvo ta toji stovylėlė. Nuo tos
ti negaliu. Medikalės etikos
traukiniais bei kitom susi diną miestą. Bet, lietuviai
toji stovylėlė. Vežikai susto dienos, Marija gyvena Lu
grįžta stipresni dvasioje, nes
nuostatai to neleidžia.
jo pasilsėti. Anksti rytą, prie jane. Seniau buvo menkas siekimo priemonėm. Iš viso malda sveikas vaistas nua
galėjo būti tarp 300-500 lie
Atsakymas J. T. — Tams vežimų, pakinkyti stiprūs ar
lintai sielai.
namelis. Dabar, Marijos gy
tos minimas “tonikas” yra kliai. Vežimas nei iš vietos.
tuvių Marijos šventovėje....
Kun. K. Vengras
patentuotas preparatas ir Vežikai sako: “Upės purvas venamas namas, didingas: Toje kovo mėnesio dienoje
Buenos Aires,
neracijonalus jo vartojimas neleidžia išvažiuoti”. Prikin jis yra 350 pėdų ilgumo ir lietuviški pamokslai, pote
Argentina. IV.3.’41
gali pakenkti žmogaus svei kyta daugiau arklių. Veltui. 200 pėdų pločio.
katai. Patarčiau būti atsar
vai, Svistunovai, Košelevai darbus. Marijampolėje už
“neparodžiusių pažangumo
giam. Žalių mielių valgymas1
t kitoki Merzavcevai....
vienos arklio kojos pakausmoksle.” Tas jų nepažangu
taipgi yra nonsensas; bent
------------------ —
tymą imama po 7 rublius.
mas moksle” pasireiškė tuo,
tamstos ligos nepagydys.
Laikraščiai nusiskundžia, Už 6 colių ratams ašies nukad jie r.erodė pakankamo
Kauno universiteto tech uolumo, lankantis tokiose kad kaimo kalviai reikalau- kirtimą reikalaujama po 40
nologijos fakultetas skelbia, paskaiLcee, kaip “marksiz- ją aukštų kainų už atliktus rublių.
kad jis išbraukęs iš studen mas-lcninizmas," kurias 3kai
■uw
tų skaičiaus 120 asmenų, to “tovariščiai” Kurojed ?

Rašo Dr. Kačkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

ros kaitros dažniau pribloš
kia tuos, kurie saldžiai val
Vaikai labai mėgsta sal
go.
dainius. Ir suaugusieji daž
Saldainiai užmuša apetitą.
nai vaišinasi saldainiais. Bet
Pastebiama,
kad kuomet vai
neviskas yra sveika kas
kas pareina iš mokyklos, tai
skanu.
motina negali priversti jo
Pagrindinė saldainių sudė
pietų valgyti. Palengvėl toks
tis yra cukrus su visokiais
vaikas darosi išblyškęs ir
prieskoniais, paspalvinimais
nyksta. Kaipgi vaikas ne
bei priemaišais. Cukrus sanyks, jei jis nesimaitina tin
vaimi yra maistas, teikian
kamu maistu, o beveik vie
tis daug energijos bei kait
nomis saldainėmis ir “keikros. Bet užtai saldainėse nė
sais” gyvena. Tuomet ir vi
ra jokių vitaminų, kurie bū
sokios ligos labiau kabina
tinai reikalingi sveikatai ir
si. Neduok vaikui saldainių,
gyvybei palaikyti. Vien tik
ypač prieš valgį, o pamaty
saldainiais maitinanties, žmo
si, kad jis turės geresnį ape
gus negalėtų ilgai gyventi.
titą.
Didžiuma gydytojų yra įVieton saldainių, vaikai
sitikinę, kad perdidelis sal
dainių vartojimas neigiamai privalėtų gauti razinkų, džio
veikia į vidurių virškinimą. vintų slyvų, obuolių, oranO jei viduriai gerai nevei džių ir visokių vaisių. Rakia, tai aišku kad žmogaus zinkos ir obuoliai turi savy
je daug geležies ir kitokių
sveikata turi nykti.
Niekur
pasaulyje tiek organinių mineralų, reikalin
daug žmonių nesuserga a- gų kraujo stiprinimui. Džio
pendicitu, kaip Amerikoje; vintos slyvos lengvai liuosiir niekur tiek daug saldai na vidurius, be to, tai yra
nių nesuvalgoma, kaip Ame maistas. Vaikučiai gaudami
daug vaisių, auga sveiki, yra
rikoje.
Dažnai ateina į mano ofi stiprūs, jų veidukai raudo
są jauni vaikinai ir mergai ni, dantys sveikesni, jie ma
tės su spuoguotais veidais žiau serga ir mokykloje
ir prašo, kad pagydyčiau jiems geriau sekasi mokin
juos nuo spuogų. Niekam tis.
Išmintingos motinos pri
nemalonu turėti spuogus ant
veido. Gerai ištyrus, dažnai valo duoti savo vaikams kuo
paaiškėja, kad darbininkės daugiausia vaisių. Perdaug
mergaitės vieton sveikų pie saldainių valgyti yra nesvei
tų, kasdien suvalgo apie pu ka.
sę svaro saldainių. Reikia
žinoti, kad kuomet kraujas Daktaro atsakymai
jau negali pakelti cukraus į klausimus
pertekliaus, o inkstai jau ne
Atsakymas Pr. L. — Akis
suspėja išmesti lauk cukrų egzaminuoti ir akinius pa
iš kraujo, tuomet ir išsiver keisti reikia kas trejetą, ar
čia ant odos visokios pik- ba kas penketą metų, — jei
votės ir spuogai.
norima, kad regėjimas ir
Nuo perdidelio saldumynų sveikata būtų gera.
vartojimo, daug žmonių gau
Atsakymas M. A. ž.
na “cukrinę” ligą (diabetes
» mellitusj. žmogus gavęs t,-, TaiP- tamsUj gydytojas tieją ligą, pradeda ūmai nykti, są pasakė. Kas perdaug rū
ir jei laiku nėra gydomas, kytos mėsos valgo ir dar
tai nuo tos ligos turi ir mir priede alaus užgeria, tai tik
ti. Taigi, saldainių mėgėjai rai inkstus suvargina ir nuo
Pastaruoju
metu GPU
lai pasisaugoja, kad nega to gali gauti inkstų ligą.
žvalgyba sudarinėja sąrašus
vus “cukrinę” ligą.
Atsakymas O. V. — Jei visų lietuvių, kurie anksčiau
Daug žmonių mano, kad gydytojas patarė tamstai priklausė šaulių Sąjungai.
iš visų saldainių šokoladas išrauti nesveiką dantį, tai Geležiniam Vilkui ir kitoms
yra sveikiausia valgyti. Tie geriau klausyti jo patarimo. panašioms organizacijoms.
sa, truputis šokolado svei Blogi dantys yra dažnai Taip pat į tuos sąrašus įtrau
katai nepakenks, bet tik priežastimi reumatizmo, šir kiami asmens, tarnavę revo
tiems, kurių viduriai gerai dies ligų, kraujo ligų ir t.t. liucijos laikais priešbolševiveikia. Šokoladas kietina vi
Atsakymas J. L. — Speci-1 kinėse kariuomenėse. Spėjadurius.
finių vaistų sustabdyti plau- ma kacĮ vįsj į tokius juoduoŽiemos metu galima dau-',kų slinkimą nesiranda. Prie- sius sąrašus įtrauktieji bus
giau saldumynų valgyti, nes žasčių dėlko plaukai slenka iš Lietuvos išvežti arba kaip
cukrus teikia kūnui daug yra labai daug, ir tik su gy kitaip izoliuoti iš Lietuvos
šilumos. Bet vasaros metu, dytojo pagalba galima nu gyvenimo.
kuomet kaitros siaučia, tai statyti diagnozą ir imtis tin
jau reikia vengti saldainių kamų priemonių, kad išgel
ir cukrinių skanėstų. Vasa- bėti plaukus nuo slinkimo. PLATINKITE • ‘ DRAUGĄ ”

SALDAINIAI

Neuolūs marksizme,
e
lauk iš universiteto

Maskolių žvalgyba
surašinėja Šaulių
Sąjungos narius

HIUNIIUIIININNIM

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
(Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui
Under U. S.

f

LOAN ASSOCIATlONofCbicafo
JUSTIN MACKIEVVICH, Prest.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111

CRAYON.
“ 0/ ON SAVINOS
/0£ INVESTMENTS
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Currcnf Rote

Sharp Accounft

Ky Bob Dart

Why lolerafe »haf irrltat-

ing gray that to ditlurbt
the color harmony of

I^StN N 6CNCONE ,A NEW YORK FUR DESKSNER.HASMAPE

/aRRANGEMENTS WlTHfHC SOVlET GOVERNMENT,THAT WUt

your hairf Touch it oway

kR£SULT M TME OHLVRUSSIAN SASlE FARM IN AMERICA,,
klT WILL NOV/MEAN A PRICE LEVEL FOR THESE EX^PENSlVE FURS THAT WILL BfilNG SABlf TO THE
kAVERAGE PURSE, ASHAS MAPPENED TO *'NK
LANP FOX.

tafely with thit new Clai-

MAKE YOUR WISH
KE HIM
) GENTLY.'
mightgetmis
irisu up Į

Supervision

AVINGS

FACTS YOU NEVER KNEW!H
<CCORDlMG T© |R|$M LC6CND, THE LEPRECHSUN.ONE
OT THE MOST FAMILIAR characters IN IRISH
FOLKLORE , WlLL GRANT YOUR EYERY WI«H * YOU BELIEVE^
HIM..... AU Y0U HAVE TO PO 15 RuB HIS BACK AND

Go*f

IF i DON'T GET MY
WlSH,I*U stkorshim]
WrTH A fHIILELAH Į

rol Bruth Crayon. it per-

mitt coloring from the root out without dripping or tmudg*
Ing, and it the perfect antwer to ln-between finfingt or
thote ditlracting firtt gray hairt. Ir a tmart “carry-every-

where” cate that opent in a Jiffy ready for ute. >1 .,.
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų.
;edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. 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.
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rčmčjama ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie Jvairius katalikams jdomlus dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugftja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

į, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
Laodicca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

nedidelė, bet, turėdama gerą vadą, stebėtinai daug nu
veikė.
Šv. Kryžiaus parapija yra žymiai didesnė ir, žinoma,
senesnė. Daug metų vadovavęs tai parapijai a. a. kun.
A. Skripka, pastatė puikią, erdvią bažnyčią. Už tat pa
rapija turi nemaža skolų ir, be to, tinkamos salės pa
rapijoj ir organizacijų veikimui neturi. Naujam klebo
nui reiks imtis darbo ne tik skolas mokėti, bet įvairių
taisymų ir pagerinimų daryti. Dėl to ne be reikalo Šv.
Kryžiaus parap. žmonės džiaugiasi, kad jiems klebonu
paskyrė veiklų, sumanų ir patyrusį kunigą, kuris, ne
abejojame, visus parapijos reikalus puikiai sutvarkys
ir visuomeninį gyvenimą bei veikimą išjudins.
Kun. A. Linkus pasireiškė gabiu visuomenės veikėju
ir uoliu mūsų spaudos darbininku dar studentu tebe
būdamas. Jis daug veikė lietuvių katalikų studentų ra
teliuose, daug metų redagavo jų mėnesinį žurnalą, da
lyvavo ir kitų organizacijų veikime. Reikia pažymėti
ir tą, kad jisai mokė lietuvių kalbą Valparaiso univer
sitete ir St. Bede kolegijoj, kur anais laikais buvo daug
lietuvių studentų. Tose mokytojo pareigose ir dabar
tebėra, nes dėsto lietuvių kalbą Quigley prirengiamojoj
kunigų seminarijoj.
Pastaruoju laiku naujasai Šv. Kryžiaus parap. kle
bonas daug darbuojasi Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
gai, vadovaudamas senelių prieglaudos namo statymo
darbui.
Gerb. kun. Anicetui, artimam mūsų dienraščio ben
dradarbiui, perėjusiam vadovauti senai ir garbingai lie
tuvių parapijai Chicagoj, linkime geriausio pasisekimo.

Dėl "atmainų" Maskvoje
Juozas Stalinas apsišaukė save Sovietų Rusijos premieru, kuriuo ligšioi buvo Molotovas. Pastarasis pasi

liekąs tik užsienių reikalų komisaru.
Tas įvykis, žinoma, yra pažymėtinas, bet Maskvos

politikos jis nepakeis. Juk Stalinas ir nebūdamas pre
mjeru Rusijos politiką nustatydavo ir komisarai jos

aklai turėdavo laikytis. Jei Stalino politikai nepavyk

davo, jis numesdavo kaltę ant komisarų, juos vienaip
ar kitaip nubausdavo ir į jų vietas statė kitus. Jisai
panašiai pasielgdavo ir su tais, kurie perdaug inicia

tyvos pradėdavo rodyti. Stalinas, kaip ir visi kiti dik
tatoriai, nepakenčia

už save

gudresnių

ir likviduoja

tuos, kuriuose pamato kad ir mažiausią savo “sostui”
pavojaus šešėlį.

Molotovas, matyt, jau per daug išsigarsino, per daug
pasidarė populiarus, todėl ir jį jau pradeda likviduoti

taip, kaip jau daug tokių ponų Stalinas yra likvidavęs.

Bet kad nebūtų įtarimo, tuo tarpu svarbesnes Molotovo
pareigas pats Stalinas pasiėmė, o mažesnes Molotovui

paliko. Iš kitos pusės, Stalinas jau tiek savo “draugų”
likvidavo, kad nebeturi ką Molotovo vieton statyti.

Toks Maskvoje įvykusių “atmainų” aiškinimas, be

rods, bus tiksliausias.

Tiesa, yra ir kitaip manančių. Esą Stalinas, koncen
truodamas valdžios jėgas vien tik į savo rankas, dar

labiau pagreitintu tempu rengsis karan. Bet su kuo?
Kerenskis, buvęs Rusijos premiėras ir vadovavęs re

voliucijai prieš carą 1917 m., tvirtina, kad tokį žygį
daryti Staliną privertė paskutinieji įvykiai. Jo many

mu, Stalinas dabar užsimojo dar stipriau remti Hitle

rio karo žygius. Greičiausia sovietai pulsią Iraką ir Tur
kiją, nes ten koncentruoją savo jėgas. Kerenskis pa

stebi, kad Stalino bendradarbiavimas su Hitleriu buvo
tiek pasekmingas, kad jis ir toliau eis ta kryptimi.

“Galima laukti, kad, artimai, bendradarbiaudamas su
naciais, Stalinas užduos Anglijai naujų smūgių” — sa
ko Kerenskis, kuris yra gerai susipažinęs su Rusijos
padėtimi.
Bet, vis dėlto, apie tai tenka abejoti. Nors niekam

nėra paslaptis, kad bolševikai padeda naciams, tačiau

Kas nulems karą?
Tokį klausimą stato “Darbininkas” ir taip į jį atsako:
“Kad anglai didžiausios vilties turi jūroje,
nes jie pasitiki — jūrai. Jūra juos apgynė nuo Pilypo
II armados, nuo Napoleono pasikėsinimo ir — nuo
Hitlerio. Tiesi, tik laikinai, bet vis gi apgynė. Sugniuždę italų laivyną, britai pasiėmė visas jų kolo
nijas. Taigi pirmenybė jūroje ir čia suvaidino labai
stambią rolę. Ją taip pat gali suvaidinti ir būsimose
su vokiečiais kautynėse Viduržemio jūroje. Jei čia
vokiečiai nugalėtų, tai britams iš tiesų būtų sunku
karas laimėti. Bet anglai mano, kad jūroje jie nenu
galimi. Jei taip, tai ir karas galutinai būsiąs laimė
tas. Britų optirtiizmas pagrįstas jų pačių skelbiama
maksima: ilgai užsitęsusiam kare tas būna laimėto
jas, kieno valdžioje yra okeanas. Istorija tą maksi
mą, rodos, iki šiol patikrindavo. Bet ar patikrins ir
toliau? Kautynių būdas daug yra pasikeitęs. Prieš
britų laivyną vokiečiai turi du baisingu ginklu —
orlaivius ir submarinus. Kas savaitė jie nuskandina
po kelis desėtkus tūkstančių tonų. Tų nuostolių an
glai neįstengia užpildyti ir su pasibaisėjimu stebi, kad
jų laivynas vis mažėja. Tiesa, jų laivynas milžiniš
kas. Įskaitant paimtuosius kitų valstybių laivus, Bri
tanija turėjo apie devynis milijonus tonų. Kas metas
ji pastato nuo pusantro iki dviejų milijonų tonų, bet
vokiečiai daugiau sunaikina, negu britai pasigamina.
Tuo būdu jų laivynas sistemačiai nyksta. Tad gi jie
šaukte šaukiasi Amerikos pagalbos: laivų ir orlaivių
ko daugiausia!
Visas klausimas štai kame glūdi; ar Amerika su
skubs duoti Anglijai užtektinai pagalbos pirmiau, ne
gu vokiečiai užkariaus Egiptą? Mums atrodo, kad vo
kiečiams Egiptą užėmus, Anglija turės pasiduoti. Bet
britai sakosi kariausią, kad. ir vokiečiai užimtų Gib
raltarą ir Suezą ir nušluotų juos nuo Viduržemio jū
ros. Stebėtinas užsispyrimas. Bet toks jau britų ypa
tumas. Sumušti ir sužaloti jie galų gale savo opo

i^or

(“Draugas”, gegužės 8 d.,
1916 m.).
Daugiau Suv. Valst. ka

riuomenės į Meksiką!... Meksikonų banditai kasdien puo
la miestelius Texas valsty
bėje... Prezidentas Wilson
priverstas imtis kuo aštriau
šių priemonių. Pasiųsta į
Meksikos pasienį Texas, Arizona ir Nevv Mexico mili
cijos pagelbėti kariuomenei.
Dabar Meksikoje ir pasie
nyje randasi 37,000 Ameri
kos armijos. Abelnai spėja
ma, kad karas su Meksika'
neišvengiamas...
•
Austrų armija palaidota
snieguose... Nuo Alpių kalnų
nuriedėjo sniego galybė ir
gyvai palaidojo austrų ar
mijos stovyklą....
•
Santo-Domingo respubli
koje iškilo revoliucija... Pre
zidentas Džimens prašalin
tas... Revoliucijonierių skai
čius kasdien didėja... Suv.
Valstijos žada pagelbėti
prez. Džimensui atgauti sa
vo valdžią...
•
Amerikos moterys stato
savo kandidates į Suv. Val
stijų prezidentus... Kandida
tėmis bus sufragietės Alice
Paul ir Harriet Ėletch....
•
Amerikos lietuvių delega
tai atvyko į Stockholmą....
Kun. dr. Bartuška ir dr. J.
Bielskis, delegatai į Centralinio Lietuvių Komiteto su
važiavimą atvyko į Švediją...
Surandama daug kliūčių prisiuntimui Lietuvos gyvento
jams pinigų ir drabužių....
Komitetas rūpinasi surasti

Po Svietq
Pasidairius
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milijonierių Sov. Rusijoj. Vi
siems taip pat įdomu būtų
žinoti.

Dėl ko šuns nosė šalta?

Prof. Kampininke! Pra
šau padėti ant savo vožnaus
delno man atsakymą, dėl ko
šuns nosė šalta.
Striukas-Bukas.

Visokių esama patrijotų.

Prez. A. Smetonai važinė
jant po lietuvių kolonijas
patrijotai jį pasitinka kaip
kas išmano: ir kas kuo ga
li pasirenduotais frakais,
cilindrais, gėlėmis ir kitaip.
Clevelande,
kaip
daneša
“Lietuvių Žinių” Žirnis, vie
nas patrijotas, pasitikęs
prezidentą,
net “ašarėles
bėrė, bet matyt buvd, kad
tos ašarėlės paėjo nuo ki
tokių ‘ašarėlių’ ”,

Atsakymas. Ir kaip tam
stai atėjo į galvą toks klau
simas? Su šunimis aš neuž
siimu, jų neglamonėju, ne
myluoju, nebučiuoju,
kaip
bevaikės “sosaidi” leidės,
dėl to mažiausiai apie juos
ir žinau. Dėl ko šuns nosė
visuomet šalta yra toks pa
Chicago buvo tokių pat
sakojimas: esant didžiąjam
tvanui Nojaus arkoj pasida rijotų, kurie ėjo• prez. Smerė skylė, per kurią pradėjo toną pasitikti tiktai dėl to,
sunktis vanduo. Pamatęs tą kad pasirodyti ant pikčerio.
šuo pradėjo loti. Neturėda Tačiau dabar kai kurie
mas kuo skylę užkimšti, No kremtasi; fraką pasirendajus ją užkišo šuns nose. Ka vo, o fotografai jų į pikčedangi vanduo buvęs šaltas, rius “nepagavo”___
tai ir suns nosė pasidarė
šalta.

Migdolai

O kiek Sov. Rusijoj.
Kaž koks A-n-s Chicago
balšavikų gazietoj išfigeriavo, kiek Amerike yra mili
jonierių. Esą, iki 1881 m.
Amerike buvo tik trys mi
lijonieriai, 1929 m. jau buvo
38,889, o 1936 m. nupuolė
iki 18,196.

Geras daiktas yra žinoti,
kiek mes turime Amerike
didelių. Prašom pons A-n-s
pasakyti taip pat, kiek yra

priemonių pagreitinti pagal
bą Lietuvai...

Moterys ant žemės taip il
gai bus nelaisvėje, kol neiš
nyks visokios mados.

Gazietos redaktorius yra
gazietos žvakė, o skaityto
jai — knatas. Jei nebūtų
knato, žvakė nedegtų.
Juo žmogus senesnis, tuo
palengviau vaikščioja, bet
greičiau bėga ___ į kapus.
Išdidus žmogus panašus
išpūstai pūslei, dėl to leng
vai plaukioja ant kvailystės
kūdros.

___

nentą vis kažkaip pasmaugia”.

į atvirą karą jie vargu eis. Nei bent jie turėtų aiškų

užtikrinimą iš Hitlerio pusės, kad jie laimės. Kitaip jie
bijotų kariauti.
Bet, neužmirškime, kad yra ir dar kitaip manančių.

Sakoma, kad Stalinas labiausia bijo Hitlerio ir dėl to
prie jo taikosi, jo visas užgaidas pildo. Jei kas, tai toji

baimė Staliną gali privesti išeiti į atvirą karą prieš
Angliją. Toji baimė veda prie to, kad bolševizmo išsi
laikymas Rusijoj, taip kaip ir fašizmo likimas Italijoj,

beveik visiškai pareina nuo Hitlerio. Jis su Stalinu ga
li žaisti taip, kaip katė su pele. Į kurią pusę Hitleris

tą “pelę” mes, netrukus turės paaiškėti. Galimas daly
kas, kad ir Molotovas pradedama likviduoti su Berlyno

patarimu.

Naujoj vieloj

Vertiname
Pastaromis dienomis mūsų tautos vardas buvo labai
plačiai išgarsintas Chicagoj ir apylinkėse. Tai įvyko
Lietuvos Prezidento lankymosi proga. Mūsų visuomenė
yra dėkinga didiesiems dienraščiams, kurie nesigailėjo
savo brangios vietos lietuvių pagarsinimui. Ypač daug
tos vietos pašventė Chicago Herald American net visą,
gražiai iliustruotą, puslapį Lietuvai paskirdamas. Rei
kia neužmiršti, kad tokia palanki publikacija mūsų tau
tos reikalams nė už pinigus nėra nuperkama. Dėl to,
tai tinkamai vertiname ir nuoširdžiai dėkojame tų dien
raščių leidėjams.

Šv. Kryžiaus parapijos klebonu, kaip vakar prane
šėme, paskirtas kun. Anicetas Linkus, ilgoką laiką kle
bonavęs Šv. Petro ir Povilo parapijoj, kurią jisai pui
kiai tvarkė, daug pagerinimų ir pataisymų įvedė ir be

Visi tie, kurie rimtai domisi šių laikų socialiniais gy
venimo klausimais, turėtų dalyvauti Chicagoj įvykstan
čioj katalikų konferencijoj, kuri nuodugniai svarstys
industrines problemas. Ši konferencija bus gegužės m.
11, 12 ir 13 dienomis, Stevens viešbuty, kurios inicia

veik visas skolas išmokėjo. Parapija buvo, palyginti,

toriumi yra patsai J. E. Arkivyskupas Samuel A. Stritch.
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Studentai, Meilė Ir Ceka

PASIKALBĖJIMAS SU LATVIAIS jįp|[
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- Trys dėsniai kelyje tautos laisvę. Amerikoje 50,000 latvių. - Koks buvo
slaptas Ulmanio įsakymas? Bendradarbiauti 100 procentų!
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Rašo A. T. Vienuolis

Laiškas, kuris prašosi bū
ti paskelbtu.
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
“Raudonojoj
Lietuvoj
Išvertė Ant. Pauliukonis
daug kas naujo, tačiau ne
(Tęsinys)
norėk viską žinoti, nes už
Siekdami Lietuvos laisvės teina iš Vašingtono, iš mū- tai aš atsidurčiau saulės pa
Pirmuoju programos punktu buvo svarstomas šokių
vėsyje. Mes patys daug ne
klausimas: ar iš viso reikia rengti studentų balių, ar mes turime vykdyti trejopą sų pasiuntinybės.
žinom, tačiau daug pergyprogramą:
Mes gailime,
ne.
kad mūsų Venam.. kažin ar peržiema1. Stiprinti pačių lietuvių prezidenta8 Ulmanis negavosim šią žiemą (ne gyvu-1
Pirmasis išėjo kalbėti nepaprastai plataus veido stu veiklą, j kūną turi jungtis
Įėjo
išvykti
į
užsienį,
bet
jiš
liai>
j Niekados Lietudentas, apsivilkęs balta bliuze.
visos patriotiškai nusistapaliko svarbius nurodymus voj žmonės tiek daug nekal— Ketvirtojo kurso medikas, — šnibžtelėjo man į čiusios grupės.
atstovybėms: jis davė įsa- bėdavo apie mirtį ir po tei.
2. Plėsti ryšius ir ugdyti
ausį kaimynė. — Jis labai gerai mokosi, dėlto universi
kymą, kad jei kas įvyktų sn 8ybės “mirįta”...
tete jį nori pasilikti asistentu. Labai puikus kalbėtojas bendrą pavergtųjų tautų vei jo vyriausybe, tai vyriausy-[ “Sausio mėnesyje Stalino
kimą prieš bendrus okupan
ir baisus juokdarys.
bės funkcijas turi vykdyti Alėjoje (kapitalistiškai Laistus.
pirmoje eilėje Londono P®~į ves ūlyčia) žydėjo liepos vi— Draugai, kaip ten bebūtų, vis dėlto leiskit mums
3.
Ieškoti
sau
draugų
tarp
siuntinys Zarinš, o antras su šaunumu ir didžioji saupasišokti, — sušuko jis iškilmingu tonu. — Nors mes ir
nepriklausomų
valstybių.
Latvijos pasiuntinys Va-; jg kepino tautos sūnų nugavisus vakarus slankiotume po pakampes kaip užsimiego
Geriausia
gal
su
trečiuošingtone p. Bilmanis. Jie ras Kitam rytui išaušus vijusios musės, tai nuo to fronte nė kiek nepalengvės! Tad
ištraukite smuikus! Jaunyste, sukis apsvaigimo sūkury! ^3U punktu — mus, paverg palaiko ryšius su kitais Lat- 9Uomenė buvo informuota ir
Su tavim eina juokas ir skaidri šypsena! — ėmė jis de tąsias tautas jau savaime vijos pasiuntiniais. Pasiun kartu įspėta, kad “vištas
klamuoti. — O ką dabar reikia pasakyti dėl to, kad ei užjaučia laisvosios, bent ne- tinybė iš Vašingtono leidžia naktimis
yra
uždrausta
biuletenius
—
informacijas
imperialistinės
valstybės.
na karas? Man rodos, kad kaip tik dėl to ir reikia išlai
skersti”. Mat, aptaškoma
Stalino Alėja “vištos” krau
kyti giedrią nuotaiką! Mes norime linksmintis, kol tik Mes turime savo pusėje ga apie Latvijos padėtį,
lingiausią
pasauly
kraštą
—
jais.
galėsim!
žinios iš Latvijos
U. S. A., su jos energinguo
“Galiausiai laiškas baigia
Jam baigus, plojimams nebuvo galo. Visiems buvo ju prezidentu Rooseveltu ir
Labai gaila, kad mažai
mas šiaip:
aišku, kad jis kalbėjo tikrai iš širdies.
mūsų inteligentijos pabėgo
tas mus džiugina.
“Tegul už drąsų žodį gaudys
’’ užsienį, — kalbėjo p. Siks.
Tačiau, triukšmui šiek tiek aprimus, pakilo iš vie
Daug jau atsiekta ir pa- Vienas mano draugas pora “Kiekvieną, kurs jį tars —
tos pirmininkaujantis ir savo dusliu, tyliu balsu tarė:
trijotinių grupių bendradar mėnesių buvo po bolševikų “Visų žmonių juk nesušau
dys,
— Ne, draugai, mes neisim šokti! Mūsų susirinki biavime, sudarant bendrą okupacijos Latvijoje, o vė
mas turi būti gedulo diena, bet ne džiaugsmo šventė. tarybą, kuri gegužės 15 d. liau atvyko į U. S. A. Jis “Nenunuodys ir nepakars.
Mūsų studentiškasis balius turi virsti gedulo sueiga, ku šaukia savo posėdį, sudaro pasakoja, kad tik tie latvių
Šio mėnesio pradžioje ‘The
rioj mes turime atsiminti savo kritusius kovos draugus j vykdomąjį komitetą ir pra- intelektualai liko užsieny,
ir tuos, kurie turės paguldyti galvas gal ir jau šią pa- deda naują, tikime — ener- kurie buvo komandiruotėje. National Refugee Service’
pranešė, kad dabartiniu lai
čią minutę....
Į gingą savo veiklos etapą.
Iš Latvijos gauname daug
ku Amerikoje esą 130,000
liūdnų žinių; labai daug iš
Iš jo žodžių ir balso tryško kažkokia slaptinga jė- 'bandelė pas latvius
Europos karo pabėgėlių. Iš
ga, kuri pavergė visus susirinkusius ir privertė užsimirTarp pavergtųjų tautų vežtų į Rusiją. Žemė nacio to skaičiaus 100,000 yra žy
šti linksmą nuotaiką, kurios jie buvo dar taip neseniai bendradarbiavimo galimybės nalizuota, namai didesni taip dai išsinešdinę iš Hitlerio
pagauti. Ir aš pati dar niekuomet nebuvau pajutusi tiek didelės ir sąlygos palankios. pat; užėjo taip sunki oku okupuotųjų kraštų.
daug jėgos žmogaus žodžiuose, tokios jo įtikinančios kal Tą turėjau progos patirti pacija, kad daugelis baigė Taip ir kvepia žydiški va
bos sugestyvios galios, kaip kad šiuo akimirksniu.
atsilankęs latvių įstaigose saužudybe. Daug Latvijos lerijonų lašai!
gėrybių išgabenta Rusijon.
Tūkstančiai mokslo ir kul
— Ne, ne smuikai turi skambėti, bet laidotuvių gies- Amerikoje.
Čikagoje tebėra latvių gar Žvilgsnis į ateitį
tūros žmonių ištikti baisaus
mės! Kiekviena melodija, kuri tik suskambės mūs vaka
bės
konsulas Augustas Barre, turi pripildyti mūs širdis skfeusmo ir gailesčio! Mes
— Tikiu į. Latvijos atsi gyvenimo klaidžioja po Eu
turime atsiminti ne tik tuos, kurie kaip karo aukos kri toux. Mielai jis priėmė lie-’ kėlimą, — kalbėjo Siks. ropos priegLaudas ir už jo
tuvį laikraštininką.
to fronte, bet ir tuos, kurie, nors ir nedalyvaudami ka
Daug kas, žinoma, priklau kią kainą neįleidžiami į šį
— Kaip Tamsta, Pone
re, taip pat žuvo — dėl karo metu kilusio skurdo ir ne
sys nuo to, kaip baigsis šis kraštą, kaip tuo tarpu Izra
Konsule, žiūrite į Latvijos
priteklių .... Antra vertus, ar iš viso būtų galima link
karas. Diktatorių principais elio vaikai be didelio vargo
ateitį ?
smintis dabar, kai visur matom tik darant neteisybę,
pasaulis gali kai kurį laiką randa kelius.
— Žinoma, — prabilo kon
kai viešpatauja jėga ir priespauda? Mes turim pasiro
būti valdomas, bet ne amži Gal jie vieni kitais labiau
sulas, — ateitis visada ne
dyti gedėdami ir pagiežos kupini savo studentiškam va
nai gi taip bus. Ankstybes- rūpinasi ?
tikra, bet mums daug gali
nėje, šimtmečius trukusioje
kare. Gedėdami kritusiųjų ir neapkęsdami tų, kurie juos
padėt ir ateities mįslę iš
okupacijoje rusai kaip no Dalis Amerikos spaudos,
pasiuntė į mirtį! Mes nenorime šokių! šalin juos!
spręsti tos tautos praeitis.
rėjo ištautinti, atmiešti lat kuri yra nusistačiusi prieš
Jo kalba sukėlė tokią pritarimų audrą, kad, rodės, Ar gi Latvija seniau nebu
vius, taip pat ir lietuvius, bet kokią Anglijai paramą,
vo rusų pavergta? Buvo;
niekad nenustos ploti.
bet mūsų tautiečiai atsilai cituoja iš Churchill parašy
tiesa, praėjo šimtmečiai, bet
tos knygos “The World Cn
— Kas prieš šokius, pakelkit rankas! — susuko pir
kė, atsilaikys ir dabar.
laisvę atgavo. Taip ir da
sis” sakinį, kaip jis vertine
mininkaujantis ir aštria žvilgsniu permetė visą salę. Vi
—
Svarbiausia,
mes
turibar. J ateitį mes žiūrime su
Amerikos įstojimą į pirmą
sų rankos pakilo kaip viena. Taip tos mūsų projektuo
me
visi
drauge
dirbti
—
Lieviltimi. Ta kryptimi ir turi
jį Didįjį karą.
tos studentiškos pramogos likimas buvo išspręstas.
tuva, Latvija, Estija, ir, — Skamba šiaip:
eiti mūsų visi siekimai.
— Kokios Tamsta nuomo- pridėjo p. Siks, — Lenkija,
“If America had stayei
Grįždama namo, aš su pasibaisėjimu pamaniau, kaip
lengva žmogų uždegti t?k vienais žodžiais ir pakreipti į nės apie pavergtųjų tautų £aįp gaįia kad mea — pa- out of the war and mindec
vieną ar į kitą pusę. Per vieną valandos ketvirtį minia bendrą veikimą.
baltės valstybės —. pakan- her own bu’iness, non o
, - ,
...
...
..._ ...___ ,
—
Bendradarbiavimas
tar karnai nesuartėjome prieš these “isms” vvould todav
padare du gręžtai priešingus sprendimus!
pe lietuvių ir latvių buvo dešimtį metų bendrai kovai,------_r______________ anksčiau pradėtas, tuo la. prieS
priešu8
Lapkričio 20 d.
Mane išrinko į komisiją, kuri turės puošti iškilmėms

t

salę. Kol nudažėm kioskus, praėjo ir kelios valandos. Buvo pastatyti keturi kioskai: vištininkas, japoniška pirkęle, piramide ir ledaune. Triukšmo ir juoko buvo į valias. Tarp susirinkusių studentų pastebėjau ir labai daug
tų. kurie dalyvavo anam slaptajam susirinkime. Aš atsiminiau Grizeldą Nikolajevną. ir man pasirodė keista, kad
niekas jos nepasigedo. Susirinkusieji beveik daugiau apie
nieką nekalbėjo, kaip apie Rasputiną. Visi jį plūdo. Tik
vienas Gvozdiovas stengėsi įtikinti, kad, kaip ten bebū
tų, vis dėlto reikia būti visiems labai dėkingiems, nes
niekas kitas tiek nepadeda griauti monarchijos, kiek jis.

-! 'Latvis apie Lietuvą

8^™a8’
ne? 1

|*8 **** at

— Mano tėviškė netoli
Lietuvos
sienos. Dažnai Lief
/
•">«>'“*» lr del •mulkcs-. turą esu lankęs. Paskutinių
kartu buvau 1935 m. Jspū, k(°’,,ulat0 r.ar, džiai gražūs. Juk lietuviai
Ameriko n'
asako
giminingos tau
tos,
gali
sakyti
— širdis ta
~
® OJC’ ~ J“
pati. Norėčiau, kad plėstųsi
*
žymi? i mažiau negu lietuvių1 lietuvių ir latvių patrijotų
— bus taip apie 50,000. Dau į bendradarbiavimas, ir tai
gelis jų yra pabėgėliai iš visuose klausimuose. Tas išAš mačiau, kaip jis vaikščiojo nuo vieno būrelio prie ki 1905 m., taigi net Latvijos eitų abejiems į naudą. Abie
to ir visa burna pasakojo, kad dabar Rusiją valdo ap3i- atžvilgiu turi viookių nuo jų tautų interesai paraleli
skarmaliavęs girtuoklis, kuris iš tikro apie valdymą tiek monių, tačiau mes turime niai ir bendradarbiavimar
tenusimano, kiek sena avis. Paskum jis papasakojo kai | nemažai susirinkimų, bažny-1 — būtinas reikalas. Čia dvie
kurias smulkmenas, kaip Rasputino dėka buvo paskirti tiftių klubų, kur vyrauja gra jų nuomonių negali būti, no
ministeriai. Bet iš kur jis visa tai ir žino? Studentai Žus patriotinis nusistatymas. rime turėti laisvę, — pabrė
susimąstę kraipė galvas. Buvo aišku, kad Gvozdiovo žo-1 Nevv Yorke yra latvių pa- žė p. Siks, — tai jos siek
džiai jiems padarė didelį įspūdį.
triotų klūbas, kur* vadovau dami turime visu šimtu pro

**

ja visam veikimui, nors, taip centų bendradarbiauti.

V

(Bu* daugiau.)

sakant, Ideologinė* Unijos a-

K. J. Prunskis

be svveeping the Continent garbintojai randa sau pasi
of Europe and breaking tenkinimo nekaltų žmonių
down parliamentary govern-, kančiose ir tėvynės trage
ment. We would have made dijoje. Bet dar per anksti
peace vvith the Central Pow- jiems tai suprasti.
...“ir jis susiprato, kad bu
ers in the spring of 1917,
and then there would have vo blogai padaręs išduoda
been no colapse in Russia, mas savo Mokytoją ir me
follovved by communism; no tęs pinigus į bažnyčios prie
breakdown in Italy, follovved angį išbėgo iš miesto ir ant
by fascism; and nazi-ism sausos šakos pasikorė“.
vvould not at present be en-'
Nėra didesnės atsakomy
throned in Germany'’.
Anglijos atstovybė Wash- bės mums šiandien, kaip šis:
ingtone aiškina, kad Chur neturėti laisvos tėvynės ir
chill niekados savo raštuo jos ateitį pavesti laiko ap
se ar kalbose nėra panašių linkybėms.
Jeigu yra pateisinama,
nuomonių pareiškęs ir, kad
tai esą lakioji vokiečių pro kad Lietuva neteko savo
sunkiai iškovotos Nepriklau
paganda.
Viena kas tikra, kad jei somybės vien dėl to, kad
Amerika nebūtų įsikišusi į “taip turėjo įvykti”,*tai, dar
pirmąjį Didįjį karą, šian toli gražu nereiškia, jog jos
ateitis priklausys nuo to
dien nebūtų ir antrojo.
“kaip Dievas duos” be mūsų
Ateinantieji laiškai iš ka darbo ir pastangų.
rių tarnaujančių Amerikos
kariuomenėje piešia vaizdą,
jog absoliutinė diduma ka
rių neabejoja ir esą tikri,
jog jiems teks dalyvauti šia
me Europos kare ir visur
vyrauja karo dvasia. Tačiau,
nėra tokių, kurie norėtų ko
voti ir mirti už Anglijos in
teresus.
Simpatijos jausmas, tie
sa, anglų pusėje, bet jis ky
la ne todėl, kad Anglija
griaunama, bet todėl, jog
neapkenčiama vokiečių.
Gaila žiūrint su kokiu
džiaugsmu ir entuziazmu šū
kauja tėvynę pardavę komu
nistai, kaip tuo tarpu vis
dažniau gauname baisesnių
žinių. Kas gi ten tikrumoje
vyksta sunku net įsivaiz
duoti.

Ukrainiečių
dienraštis
“Svoboda” 11 d. balandžio
įdėjo pranešimą apie atsi
lankymą Lietuvos preziden
to A. Smetonos į Arlingtono
kapines ir jo ten pagerbimą
21-nos kanuolių šūviais.

— Okupuotoje Lietuvoje
pasireiškė naujas Josifo Visarionovičo tautietis, gruzi
nas M. Cikadzė. Jis paskir
tas Kauno ruožo transporto
prokuroru.

PRANEŠIMAS
VYČIŲ CHORO NARIAMS

Šįvakar, gegužio 8 d. šau
kiamas svarbus special su
sirinkimas lygiai 8-tą valan
dą vakare, Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos kambary
je. Visi choro nariai būti
nai turi dalyvauji, nes yra
Sąžinės ir žmoniškumo labai svarbių dalykų aptar
jausmo netekę banditizmo ti.

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo'ta

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941
'K7

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybė

ModerniAkiaunl įrengimai
Patyrusios Grožio Specialistas

Prieinamos Kainos

I.ietnviska {staiga

Marty’s Beauty
Shop
6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPub ic 9202
Mary Sueilla, savininkė

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
•
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES

BILIETAI.....................
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago

DRIFOAS
GREENBERG HITS TWO HOMERS IN FAREVVELL GAME

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Taupykite Vartotus

M

> pie laivą, ant kurio aš at
vykau į New Yorką iš Ham
burgo, viduryje rugpjūčio
mėn., 1913 m. Atsakydami
Klausimas. Pradžioje 1918
man padavėte vardus trijų
m. atvykau kaipo jūreivis ir
laivų, kurie atvyko į Nevv
per tris metus dirbau prie
Yorką tarpe rugpjūčio 12 d.
laivų čia ir kurie plaukė į
ir rugpiūčio 15 d. 1913 m.
West Indies. Nuo Velykų
Bet man tik svarbu sužinoti
1921 m. aš nuolatai gyvenu
ant kurio laivo aš atvykau,
New Yorke. Ar galiu tapti
ne vardus visų laivų, kurie
Amerikos piliečiu?
tuo laiku atvažiavo.
Atsakymas. Taip, bet pir
Atsakymas. Apgailestau
miau turi legalizuoti savo
jame, jog tų informacijų
st ovį. Visi ateiviai, kurių J
negalime tamstai pristatyti,
paskutinis nelegalia atvyki- j
jas galima gauti tik nuo val
mas į A. J. Valstybes įvyko
prieš birželio 3 d., 1921 m., Į džios imigracijos rekordų,
arba nuo rekordų Hamburgkurie neturi kriminalio re
American Line; tai linija,
kordo ir kurie yra asmenys
gero moralio karakteriaus, kuri tamstą atvežė į šią ša
lį. Valdžios rekordąi mums
gali legalizuoti buvimą pra
šydami užsiregistravimo cer neprieinami, nes tik valdžios
darbininkai gali egzaminuo
tifikato. Form 659 vartoja
ma tam tikslui, reik pasiųs ti tuos rekordus, o mes ne
same valdiška įstaiga. Lai
ti piniglaiškį $10 ir dvi fo
vų kompanijos rekordai lai
tografijas.
komi Hamburge, Vokietijoj,
ir, suprantama, mes ir prie
Įrodymas metų
tų rekordų negalime prieiti.

Pašto Ženklus

Ateiviai, kurie nelegaliai
atvyko prieš birželio
3 dieną, 1921 m.

Klausimas. Neturiu gimi
mo metrikų ir man kaip tik
dabar reikia įrodyti savo
metus. Kaip tą galiu dary
ti?

(“Drausiu*
Hank Greenberg, Detroit Tigers outfielder, being congratulated by teammates .after
hitting tvvo home runs in game thought to be Kis farevvell appearance of the season,
as he is to be inducted into army May 8.
J. Valstybių pilietis. Turi pasiųs smulkmeniškų infor
gyventi Nevv Yorko valst. macijų.
mažiausia penkis metus iš
pastarųjų
devynių metų Ar neištekėjus motina
prieš paduosiant prašymą. gali reikalauti vaikui
Jis privalo būti asmuo, ku pagalbos?
ris negali savęs užlaikyti, ir , Klausimas.
Neištekėjus
be kitų įeigų.
motina New Yorko su trijų
• metų vaikučiu dabar reika
Ateiviai atvykę prieš
lauja pašalpos. Ar ji gali
liepos 1 d., 1924 m.
į prašyti taip vadinamos “mo
Klausimas. Aš atvykau į tinos pensijos”?
Atsakymas. Taip, jeigu
J. A. Valstybes nelegaliai
vasario mėn., 1923 m. Ilgai Socialės Gerovės Departa
laukiau, kad legalizuoti bu mentas ras, jog geriau yra
vimą, kad galėčiau tapti A- vaikui pasilikti jos globoj.

Žvalgyba jau seka
darbininkus

Ar norite prisidėti prie
tikro misijonieriško darbo*!
Taupykite vartotus paštą
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga
Ii pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose,
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
Kada susidarys keletas
svarų pašto ženklų, siųskite
juos "4th Class Mail” šiuo
adresu:
MISSION CLUB,

Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

Niekad negalima ko nors
pasiekti, kol esi įsitikinęs,
kad to pasiekti nestengsi.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

— Patirta, kad okupuoto
sios Lietuvos darbininkų
tarpe vis didėja nepasiten
kinimas dėl baisiausios eks
ploatacijos ir badmirio gy
venimo, kurį įvedė bolševi
kiniai “išlaisvintojai iš ka
pitalistų jungo”. Dabar GPU
peržiūri darbininkų visuo
meninę veiklą, ypatingai r*)
gistruodama tuo3,
kurie
anksčiau veikė įvairiose lie
tuvių darbininkų organizaci
jose, nieko bendra neturin
čiose su bolševizmu.

MENIŠKAS DARBAS

Tai mums tik lieka teikti
ŽEMOS KAINOS
tokias informacijas, kokias
TEISINGAS PATARNAVIMAS
tamstai persiuntėme pirma
me laiške. Mes pasiuntėme
vardus laivų, kurie tamstos
Atsakymas. Metų įrody paduotu laiku atplaukė į
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103
mui gali pristatyti senus ap Nevv Yorką. Mes tikėjome,
saugos certifikatus, jie pa jog, gal, tamsta galėsi iš tų
prastai neša apdrausto žmo vardų atsiminti vardą laivo,
gaus metus, gimimo rekor ant kurio atvykai. Kad kas
dą, apsivedimo leidimą, ar primintų vardą. Šimtai žmo
merikos piliečiu. Ar teisybė,
ba kitus dokumentus kaip nių galėjo atsiminti turėda
PASKUTINIS
jog dabar tokia proga pa Legalizuojant stovį svečio
įvažiavimo leidimą, klinikos mi tokias informacijas.
Klausimas.
Atvykau
su
rūpinta ?
rekordą ir pan. Jeigu tokių
PAGERBIMAS
savo žmona į A. J. Valsty
Atsakymas. Teisybė. Kon bes legaliai rugpiūčio mėn.,
— Sovietų Lietuvos laik
dokumentų neturi, tamstai Senatvės pensijos
4
greso abu Butai priėmė įsta 1925 m., su svečio viza še raščiuose paskelbtas oficiapagelbės tamstos paduotos New Yprko valst.
informacijos apie metus
Klausimas. Ar negalite tymą, kuris teikia ateiviams, šiems mėnesiams. Dėl viso linis pranešimas, kaip gy-l|
kuomet atvykai į A. J. Val man pranešti senatvės pen kurie nelegaliai atvyko į kių aplinkybių mano šalyje, Į ventojai turi elgtis, išgirdus
stybes.
sijos reikalavimus Nevv Yor A. J. Valstybes prieš birže Europoje, čionai pasilikau. “oro pavojaus’ signalą, sve
lio 3 d., 1921 m., privilegiją
timos valstybės aviacijai I
ko valst. ?
Aš
galiu
save
ir
visą
šeimą
regularizuoti stovį. Pasinau
pasirodžius Lietuvos padan
Dėl atvažiavimo dienos
Atsakymas.
Aplikantas, doti tuom įstatymu vyras gražiai užlaikyti, niekad ne gėje. Pranešimą paskelbė
Klausimas. Kiek laiko at prašydamas senatvės pensi ir moteris gali įrodydami, reikalavau pagalbos. Girdė “tovarišč” Plastun, Kauno
gal aš jums rašiau laišką jos Nevv Yorko valst., turi
jau, jog kongresas pravedė miesto priešaviacinio štabo
jog:
prašydamas informacijų a būti 65 metų amžiaus ir A.
bylą leidžiant tiems, kurie
1) atvyko prieš liepos 1 čionai gyvena ilgiau dešimts viršininko pavaduotojas.
d., 1924 m.
j metų, legalizuoti buvimą. Ar
Kaip tu jam, taip jis tau.
2) išgyveno nepertraukia [yra toks įstatymas?
mai A. J. Valstybėse nuo to
Atsakymas. Buvo toks Ki
AMBULANCE Dieną ir Naktį
atvažiavimo.
lius 75-tame kongrese. 76IYO1K STIBIO
1945 VVrst 35* 5freet 1
3) doro karaktoriaus.
tame nebuvo. Tamstą ir žmo
4605-07 SOUTH IIERMITAGE AVENUE
4) nepatekę deportavimo ną gali deportuoti, bet gali
įstatymam
legalizuoti savo stovį išva
Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Aplikacijas užsiregistravi žiuodamas iš A. J. Valsty
Tel. LAFayette 0727
ADVANCED
PHOTOGRAPHY
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviftkn*
mui reikia paduoti arčiau bių liuosnoriai ir atvykti I.OWEST P0&SIRI.E PRięES
llteratfirns Ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai
Radto Progrnmaa — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienio rytala,
siam imigracijos ir natūra vėl su reguliare imigracijos PHONE LAFAYETTE $913
užkirtus kelia lietuviSku knvgy spausdinimui. LIETUVIŠKA
IS Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimieru.
KNVGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
lizacijos
ofisui
ant
form
659.
viza.
Kongresas
pravedė
įjy dar lieka.
Sykiu reikia siųsti pinig- statymą, kuris liečia ateiA
laiškiu $10 ir dvi fotografi vius-svečius,
LITERATŪRA
atvykusius
jas.
Pareikalavus
Common
prieš
liepos
1
d.,
1924
m., ir
JONO BTLIONO RASTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi........ $1.00
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
ŽEMATTF.S RASTAI, T t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....-.$1.00
Council, 222 Fourth Avenue, kurie pasiliko po išsibaigiLIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
New York City, maloniai mo vizai laiko.
Basanavičius. 260 pusi ....................................................$1.00

Yenetian Monument Co.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotimg Direktorius

KNYGOS! KNYGOS!

PRAOIEDRTJLTAT. III t.. Vaižeanto. 290 pusi................ $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t.. ^Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi..................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ......................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
<1914-1916 m.) ...................................................................... 75c
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas. Iliustruota, 130 pusi......................... 75c

GRANO OPENING PIKNIKAS
SUNSET

PARK

135th St ir Archer Avenue

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi............................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, ParuoSė
K. Binkis, 230 pusi................................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.................... • . .50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi............................. 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas. 100 pusi . .. ,......................... 35
GAMTOS PRTT.YGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .......................................................... 35
MEILE. M. Gustaičio. 1914 m..........................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m............................................... ’.25

DARŽE

Sekmadienį, Gegužio-May 1lt? d., 1941 m.
I A L A I M E J I M A I:
1. 6 Sav. ParShikas.
2. 10 Sv. Naminių EaSIntų.
3. Didelis Sūris.

4. Butelis Old Taylor Deątlnės.
B. Reisas Schlltz Alaus.
(laimėtojai Turi
BOtl
Darže.)

— įžangos ir Laimėjimo TI kietai Duodami Dykai —
GEDRIMO ORKESTRĄ
-----SMAGUS LAIKAS VISIEMS

Visus Širdingai Užkviečia —
Vincentas ir Ona Kubaičiai.

KELNER - PRUZIN

Chicago. III.

B3S

_________PatanariBM — Moteris patunavja

Phone 9000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Lemont, Illinois

IT, m. LAIDOTUVIŲ DZBBR011AI

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

6-tas Metinis

620 W. 15th Avė.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 491 h Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

Tel. YARds 4908

Tr^—f?ep. 8, 1941

DRAUGAS

l

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

ŽUVŲ AMERIKIEČIAI LAKŪNAI

I

"House warming"

Vyčiu choro dėmesiui

Labdariu ūky

Vyčių choro pirmas susi
rinkimas po DLK Gedimino
600 metų mirties minėjimo
vakaro bus šį ketvirtadienį,
gegužės 8 d., Aušros Vartų
parapijos mokyklos kamba
ryje, kur visados praktikos
buvo. Yra daug svarbių dalykų aptarti, raportų išduo-,
ti ir t.t. Visi choro nariai |
prašomi būtinai atsilankyti!
Valdyba

7

85,000 dolerių
labdarybei .
Vasario mėnesį Chicagoj
mirė kun. Thomas J. Plunkett, 80 m. amž. Velionis iš
savo brolio, pieno prekiau
tojo, buvo paveldėjęs 85,000
dol. vertės nekilnojamų sa
vasčių.
, Velionis kun. Thomas visą šį turtą užrašė Chicagos
katalikų vyskupui, skirda
mas labdarybės reikalams.

senelių namas reikalingas
CLASSIFIED
kuo daugiausiai rėmėjų. Pri
sidėkime visi prie to gra KAMAI, PARMOS IR BIZNIAI
Kreipkitės J mus. kurie norite pirk
žaus darbo.
1 it, greitai parduoti aru* išmainyti
kų tiktai turite. Taipgi statome nau
Rašt. Ona Ivinskaitė jus namus. Priimsime Jūsų aeuų
uaiuų i mailius. Taisome imu* na
mus.
Apt-kLičiavimaa veltui.
BARGtA.il

M.VRŲVE’TIE

PARKU

IR APYLINKĖJE
Britai skubina
Dabar pats gražumas.
Mūriniai bungalows, kainos uuo
14600 ir aukočiau, 6 duflečiai *6&u0
Laukuose viskas žaliuoja.
ir aukščiau, 14 keturllečiai *11,600
malšint
sukilimą
ir aukščiau. 7—10 fletų *21,600 ir
Vaismedžiai žydi. Tik džiaug
aukščiau 12—bimiavų namų
nuo
*4600 ir aukščiau. 17 medinių ka
LONDONAS, , gegužės 6 ndžių.
kis sykiu su gamtos gražu
Kainos nuo *2700 ir aukš.
namai gal.ma pirkti ant lengvų
d. — Šiandie Anglija atsisa- irišmokėjai
mu.
ų. Kreipkitės pas:
kė priimti Turkijos pasisiuGegužės 10 d. Labdarių
CHARLES P. SIKORSKIS,
COMPANY,
lymą tarpininkauti, bet pasi
ūkyje bus ūkio diena”, ar#021 So. Western Avė.
ryžo parvesti sustiprintą k& REPubllc >112; Vakarais Prospect
ba “house vvarming”. Prasi
U17«.
ro kampaniją, kad kogreidės 1 valandą po pietų.
REIKALINGA LIETUVAITE
čiausiai būtų baigta neramu
Menedžerius A. Bacevi
KNYGVEUE
mai
Irške.
Reikalinga katalikė lietuvaite
čius kviečia visus darbinin
knygvedė švento Kazimiero Ka
Anglijos
aviacija
ir
žemy

kus, kurie praeitą vasarą
i
?"
Brighton Park. — Labda
pinių otisui. Turi būti priimi, pri
V,
no
kariuomenė
deda
didžiautyrusi knygų vedime, mokanti an
dirbo ūkyje. Sako bus parių 8 kuopa laikys susiringliškai ir lietuviškai. Kreipkitės
;
«•*...
vaišibti šviežiais ūkio pro- 23 d
o sye
kimą sekm., geg. 11 d., tuoj sias PastAn8aa- kad panaikin asmeniškai į Kapinių ofisą: 9T
lllth ir So. Crauford Avė.
(“Draugas” Acme telppfiotoj
dūktais visi, kas tik atsi- .
., , .
„
__ .
po pamaldų, mokyklos kam- ‘X ‘Šagalų” premjero Rako bndal shower žinomai
Tel. BEVerley 0021
Ellis
Friedrichs
iš
Peoria,
III.
(kairėje)
ir
Robert
bary.
Visi
nariai,
kurie
dar
shid
E1
Gailiani
režimą,
‘
veikėjai jaunimo tarpe LeoPARDAVĮML'I GAZOLINO STOTIES
Pirmininkas senelių prieg
BIZNIS
Bagdado numesta 24,
kadi j ai Bileckaitei ir W. A- Fordyce iš Chicago, du iš vienuolikos amerikiečių la i turite knygutes, arba tikieParduosiu,
išranduosiu

laudos kun. A. Linkus sako,
arabų kalba rašytų atsi siu gerai išdirbtų — per ar12 išmainy
metų —
domaičiui. Jaunuolių gimi- I kūnų, žuvusiųjų Atlantike. Jie vyko prekiniu laivu į tus nuo buvusios “bunco”,
gazolino stotį, Randasi geroje vie
kad šios iškilmės bus įdo
toje. Atsišaukite į:— 10o24 South
nės ir draugės juos gausiai Angliją savanoriais ir dingo Atlantike. Matyt, vokie- prašomi grąžinti susirinki- šauk‘mMM c-ntwurUi Avenue.
mios, tad visi lietuviai pra apdovanojo dovanom. Leo- čiai laiv’ ”“^»”>’ino.
me. Visi Brighton Park lie
PARDAVIMUI
šomi dalyvauti.
O. I. kadijos mamytė S. Jonikie-1
tuviai kviečiami įsirašyti į PHILADELPHIA. — Kn
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
turite ?
Labdarių Są-gą. Statomas 'riuomen®n ėmimo tarybos kų2 jūs
nauji mūriniai namai po 4 ir
nė viešnias-svečius pavaiši5 kambarius, bus atidaryta dėl pa
pirmininkas nori pertvarky žiūrėjimo
šeštadienėje ir Sekmadie
no vakariene.
i
. .
w
ti imamųjų vyrų amžių. Jo nyje, nuo 2 valandos iki 6 vai. va
Leokadijos Bileckaitės ir pdGGKOS ZOGIS
karo. Randasi gražioj vietoj
prieš
Lietuviška Radio Įstaiga
manymu, kariuomenėn netu Marųuette Parko.
Marųuette Park. — Jau Walter Adomaičio vestuvės
3007 ir 3011 VVest 7 lįst Street
1940 metų taksų Chicagoj
Mažas (mokėjimas
rėtų būti šaukiami visi virš
tik kelios dienos liko iki va įvyks gegužės 11 d., Nekal Atvelykio sekmadienį į
CHARLES P. SLKOMSK1S CO.
Ashland
Boulevard
auditouž
nekilnojamas
savastis
karo, kurį ruošia Gim. Šv. to Prasidėjimo Panelės šv.
6921 So. Wcstrrn Avė.
30 metų amžiaus
i Tel. REPubllc 3713
1854
W.
47th
St.
riją
atsilankė
tūkstantinė
yra
152,818,759
dol.
didžiauPanelės parapijos choras, parap. bažnyčioj per mišias
Vakarais PROspeet 0176
REIKALINGI VAIKINAI
gegužės 11 d. 6:30 v. v., pa 10:30 vai. Vestuvių puota minia lietuvių pasigerėti į- si per praeitus devynerius
RADIO SERVICE
Reikalingi vaikinai, nuo 17 in. iki
spūdinga šaltimiero 1941 metus. 1931 metais buvo
— REPAIRING —
23 m., dirbti ant išvežiojiino troko.
rapijos salėj.
įvyks American Legion Hali,
Atsišaukite 7-tų vai. ryte j 329 W.
metų Šurum Burum progra 179,915,404 dol.
Darbas Pilnai Garantuotas
ĮKUi Sl. — Mr. U’ilktn; ir 3940
Gegužės 11-tą yra Motinų 4416 So. Western Avė.
Schubcgt St. — Mr, Ebcit.
ma.
HOUSE or CAR RADIOS
Personalinių
taksų už
Diena, taigi ir proga visiems
are sure to be
Leokadija yra viena iš
l’ARSIDI’ODA BVCERNR SK
Šiuo reiškiu nuoširdžiau 1940 metus tik 57,834,489
pagerbti savo motinėles ir veiklių mergaičių, baigusi
just what you vvant—
SUGEDO RADIO?...
BlČERNft
Parsiduoda modemiška bučernS ir
light,
delicious
and
of
sios
padėkos
žodžius
visiems,,
dol.
tėvelius šiame vakare.
grosernė. Biznis išdirbtas per daug
Šv. Kazimiero akademiją.
metų. 'Priežastį pardavimo patirsite
texture.
fine
kurie
taip
skaitlingai
atsi

Šaukite
Yards
4693
Komedija “Pyragas” labai
Apskrities iždininkas J.
Jaunai porai linkime Die
ant vietos. 1245 ėoutli Cicero A vė
line, Cicero, Illinois.
tinkama tai dienai.
Poublt Te«t*4 Double Action
vo palaimos naujam gyveni lankė. Dėkoju įvairioms ko- Toman tai iškėlė aikštėn.
Rap misijoms, kurios rūpestinuking
KGIKAUNOAS STALORIUS IK
Kita programos dalis bus me.
PAG ELB1N1N KAS
'gai savo užduotį atliko. Dė
STANLEY
GAVCUS
iš dainų, kurias išpildys cho
Reikalingas stalorius ir gerai paty
ręs pagelbininkas. Ateikite į darbe:
koju visiems darbininkams— Parduoda—
Usc only one levei tearas ir solistai, vadovaujami
227# No. Oyborti Avenue, Chicago,
CONRAD
spoonful to a cup of
ėms, radio artistams ir mu
JUODŽEMĘ
muz. B. Janušausko. Visos
sifted flour for most recipes.
į
Fotografas
zikui Stasiui Rakauskui, vi Studija
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
Jrengta pir
dainos bus iš operetės “KiaiMoteris težiūri ; pasaulį
mos rūšies su rtp
soras organizacijoms ir gar •derųlškomis
MILLIONS OF POl'NDS HAVF RFEN
$1.00;
10
buš.
už
$1.50
užlaido

pėdos Julė”.- Dainos—
• •V • • • * -i U
..
motinos akimis, tegu ji jau
Iri Perkraustd
USED BY OUR GOVERNMENT
mis ir Hollywood
Baldus, Vežioja Angį Iv
Town of Lake. — Sekma- ’sintojams, Dariaus - Girėno šviesomis.
gražios ir melodingos.
Darba*
čia motinos širdimi.
Kreipkitės prie;
dienį, gegužės 11 d., drau- postui, ir visiems atstovams. Garantuotas.
Vakaro komisijon įeina
Jr
gija DLK Mindaugo No. 1
Visiems, visoms širdingas 420 West 63rd Street
šie asmenys: muz. B. Janu
V '■
»
o t i rengia pikniką Liberty dar- lietuviškas “ačiū”!
110 So. Ridgeiand Avenue
Tel.: Biznio - ENOieuood 5888
sauskas, B. Niksaite, S. Ju-l .
Wcrth,
III.
Tel.
Oak
Ijnvn
193-J-1
Res.: - ENGlewood 5840
1 ze.
revičiūtė, H. Lesčiauskaitė, I T.
, .
.
....
Povilas
B.
Šaltimieras
—
I Kas neturi automobilio,
K. Skelly ir E. Norbutas.
, .. . .
.. . .
J
ar kitokios nuvažiavimui
*
Choras ir komisija nuošir-l
.
.. ,.
%
J
,
priemones, galės nuvažiuoti Jr
WHOLESALE
džiai kviečia visus atsilan-1
M
I užsimokėjęs 25c. 12 vai. die
LIQUOR
kyti į šį vakarą.
ną važiuos trokas nuo StaDINING ROOM SETS — PAK
(STAIGA
LOK SETS — BEDHOOM SETS
— RENGIAMAS —
Po programos bus šokiai. kausko svetainės, 4600 So.
— ItLOS — RADIOS — RE
ROSELANDO MOTERŲ KLILBO
(TRIGEKAIORS — VVASHERS —
Grieš L, Šimučio, Jr. orkes Marshfield Avė.
MANGE LS — STOVĖS.
*11
Natlonally Advertlned lt
trą.
C. Skelly
Piknike bus daug dovanų
Išvežtajame
po visų
ROSELANDO LIETUVIŲ DARBININKŲ SALfiJE
laimėjimui.
Chicago
10413 South Michigan Avenue
Joseph Chalup, 67 m. amž.,
Gegužės 11 d. prasidės
Bus 2-Jų Veiksmų Veikalas “MOTERYS ANT STREIKO”
kurs operavo gazolino stotį, naujų narių vajus, kuris tę
DAINUOS:
E. PAŽARftKIt’Tft
---------E. MAZILIAUSKIUTR
8244 Archer avė., Willow sis iki rugp. 10 d. Visi kvie
REMKITE
•„
IR MOTERŲ KLIUBO CHORAS
SENĄ
FACTORY REPRESENTATIVE
Springs, rastas toj stoty nu čiami įsirašyti, taip, pat sek
LIETUVIŲ
PRADŽIA 7 VAU VAK. — PO PROGRAMO ŠOKIAI. — ĮŽANGA 25c
DRAUGĄ
—
VISI
ŠIRDINGAI
U2KVIECIAMI
—
N. KANTER, Sav.
šautas. Policija, patyrusi, madienį atvykti į pikniką.
J?
6343 So. VVestern Avenue
ka<įl tas žmogus sirguliavęs.
Komitetas Ir Valdyba,
MUTUAL LIQUOR CO.
Telefonas REPUBLIC 0091
J
4707 S. Halsted St.

Susirinkimai

"Bridal shower"

Nuoširdžios

Scenoje "Pyragas”

Taksai už nekilnojamas
savastis

MEISTAS

KC

-labaif-

Kviečiame į
Liberty Grove

Stanley Gavcus

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

MOTINŲ DIENOS PAMINĖJIMAS
Sekmadienį, Gegužio-May litą d., 1941 m.

ALEX ALESAUSKAS & SONS

NEWS FACTS

JUBILIEJAUS PROGA

by GEORGE
I
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10 Savaičių Prenumerata Siūloma
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių |
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis "Draugas” yra Žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- I
ltams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi- |
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikrąs bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
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•
•

T ■!'>

M’/•• ••

BOULEVARD 0014

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

• r-

fi

'

Tel.

' ■■

w-

KEY

PLA.

RSHEKMEN HiRED BV
GOVERNMENT LGENC1ES ARE LOOKING FOR THE
•MANTA’ RAY OR OtVIL RSH —. IT IS ONE OF
THE STRANGEST PH E HOME NA OF THE DEEPIT WEIGHS SEVERAL TONS, AMO OFTEN .
MEASURES 30 FEET ACROSS iN WIDTH /
k

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
arba šaukite CANaI 8010

VARTOTŲ KARŲ
.
SKYRIUS:
806 VVest Slst Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

s

DKfftTGKS
UŽMIRŠO JOS VARDĄ, BET SURADO

Direktorius Durkin praneša,
kad nedarbas mažėja

Taip Entuziastiškai Sutiktas —
ęp'*
f|r:Sw;

Anot

Martin P. Dur riausių sėkmių.

Sį T

jo,

kin praneša, kad šiemet per šiandien nedirba darbininkai

><*•'$
, » •>, s
„ y, ••

S

iki 50 nuošimčių sumažėjo

balandžio tas

m.

Senei BAZINIŲ Refrigeratorio

kurioms negalima gauti rei

>

Illinois, palyginus tai su ne kalingos medžiagos. Bet ši
1940

KOKYBĖS PATIKRINIMUI ANT

nedarbas lik sezoninėse . pramonėse,

balandžio mėnesį

darbu

60-DIENU IŠMĖGINIMAS

... :§;

4

f

Darbo direktorius Illinois ma ir reikia laukti kuoge-

valstybėje

nedarbas yra laikinis.

Jo niekas negali panaikinti,

mėn.

.Tis tą išvadą daro remda nes kas metai tas pat pa

kėjimais netekusiems darbo

Šių

sezoninių

mėnesį 201,686 as valstybinės

landžio

pramonių

1940 m. ba darbininkai yra

darbininkams.

Kad visi gautų progą pasi
naudoti, šis nepaprastas pa
siūlymas dabar pratęstas ke
liom savaitėnr. Pasinaudoki
te dabar, kol dar nepervėlu.

reikalingi

apsaugos

ir
•*

kompensuoja jiems tas užtikrinta Unem-

menys buvo

PRATĘSTAS KELIOM SAVAITĖM

z

kompensacijos išmo sikartoja.

masis

J

mi, o šiemet balandį 104,969. ployment Compensation ak

("Draugas”

Tas reiškia, sako direkto- tu. Nedarbo laiku jie gauna
lius Martin, kad Illinois val savaitinį atlyginimą, moka

jei dar visiškai neišspręsta, trumpiau

tai ji vykusiai

iki

sprendžia darbą.

Tomis dienomis preziden
tas

Rooseveltas

kad

Vokietijos

yra reikalinga

pasiekti

dominavimo ore. Tas galima
gaminant

bombonešių.

daugybę

Prezidentas

reiškė pageidavimo, kad J.
A. Valstybių lėktuvų fąbri-

kai kas mėnesį

pagamintų

po 500 didelių bombonešių.
Tuo būdu

pagalba ją surado. Čia rodoma kaip Archer

būtų

pralenkta

Vokietijos lėktuvų gamyba.

to laiko nežinojo, kad ji turi savp mylimąjį, o tas yra John West, 24 m. amž., Golden

Gloves sunkaus svorio mistras iš Kaliforni jos. Jis sveria 250 svarų. Helen su juo sus7-

nepaprastai

štėmis.
Kai tai visa būtų paruoš

ta ir prasidėtų masinė bom
bonešių gamyba — 500 lėk
tuvų per mėnesį, kas mėne

sį pasidarytų mažiausia 100
dol.

išlaidų.

Jei

būtų mažiau lėktuvų gami

atsako,

kad tai yra milžiniškas už

simojimas

jokiu

ir

būdu

greitu laiku

neįmanomas

įvykdyti.

yra

reikalingi

SERVEL,

Chicagoj
pratęstas vasaros
laikas
ba antradienio vakare posė

kart didesnės.

balsavo pratęsti vasaros lai
ką Chicagoj vienu mėnesiu

Sudegė dvieju aukštu
mūriniai namai
Gaisras sunaikino dviejų
2216-44

mūrinius
West

namus,

Kinzie gat.,

ilgiau, įėmus dar ir spalio
mėnesį.

Ugniagesiai

gesindami

dangi mažumas pliečių prie
šinosi pratęsimui.

prezidento žmona ponia Roo
sevelt. Rytą ji lėktuvu at

vyko iš Seattle, Wash.
Čia ji atidarė ir dedikavo

South Side Community Art
Center,
avė.,

3831 So. Michigan
kur

išstatyti negrų

meno darbai.

Apvogta vaistinė
Nakties laiku apkraustyta

kad

Priimta rezoliucija,

šiemet vasaros laikas pra
tęsiamas iki spalio mėnesio

mu iki šio laiko vasaros lai

kas Chicagoj
prasidėdavo
trejų metų kruopštaus pasi gaisrą daugiausia pastangų
balandžio paskutinį sekma
gaisrui persi
ruošimo.
Reikalinga
iki dėjo neleisti
dienį ir baigdavosi rugsėjo
namus,
350,000 specializuotų darbi mesti į pašalinius
paskutinį sekmadienį,
šie
ninkų ir mažiausia vienas bi kuriuos užima Wrightwood
met gi baigsis spalio pasku
lijonas dolerių investinimo. Lumber Co. ir Minardi Co.
tinį sekmadienį.
Pagaliau lėktuvų
gamybai Namai apginti, bet užpaka
Vasaros laiko pratęsimą
turėtų būti panaudota viena ly buvusioji pašiūrė sudegė.
vienu mėnesiu sumanymą iš
ketvirtadalis viso Amerikoj
kėlė
aldermenai 19 wardo
Kvailys be reikalo ieško
produkuojamo aliumino.
J. J. Duffy ir 44 wardo J.
Tai ne viskas. Turėtų būt kvailybės; jis jos neras.
J. Grealis.

Lemieux Brothers vaistinė,

Nurodė atlyginti buvu
siems aldermenams

dabar visa Amerika kalba.
Dirba tykiai, ilgiau nesu-

genda. Išmėginkite savo
nambose per 60 dienų.

mu

tas Barnet Hodes miesto al
15;

I

dermenų

tarybai

dermenams, arba jų namiš
kiams 53,600 dol.

1932-33-34-35 metais

dėl

blogo miesto finansinio sto

Taksai už cigaretes —
rūkytojams
Illinois Federation of Rctail Associations

paskelbė,

kad kai Illinoiso legislatūra

praves

taksus už cigaretes

— 2 centus už 20 cigarečių
pakelį, tai cigarečių parda

taksų.

tų

Sako, juos turės mokėti pa
tys perkantieji.

Aiškinama,

kad

jau

ir

rimas pelnas.

gonininko pareigas Šv. Kry

taksų

Vedybos

dermenams atlyginti už jų

“pasiaukojimą.”
*1 DOM>T

HOM MLKjH ČOBM PAJZM&C. 'B* CAH
CHUGC M TUBE.E UOUfLS/*

daug publikos. Bus išpildyta

name. Daukšai gyvena Mar sidegino ranką.

begalo džiaugiasi ir pasiry

ąuette Park apylinkėj.

žę dideliems darbams.

X “Estera” — tuo vardu

ėjo net penki choristai. Vi-

4

ČIA GAUSI
jcrclt, leng
vais išmoloėjlmnks —
NVO S IKI 20 METV.

PASKOLA

IT1ARCIJTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN
ASSOCIATION
OP OHIOAGO

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

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: CANAI. 8887

WHFC-I45O kil.

Mokame
Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.

<1 000,000.00

TURTAS
VIRA r

1

’

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|

Gauti leidimai tuoktis:
Frank Gruszewski,

DOCK MTOPI.
CoaaaoAoa
Pumos Immlatim taaaM
CoMOTtlW*GMMmM Boasm
hom»t»

VILEIŠĮ
Ber

John J. Cross, Bernice J.

John Dusek, Grace L.
Stanchus, 25—19.
John E. Brodemus, Theodore S. Jeseikas, 41—34.

John Poška,
Kas į akis giria, už akių
sich, 37—25.
duobę kasa.

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij
Sutaupysite Daug PinigŲ.

PAS

mokėtojai Judge, 27—29.

bus priversti buvusiems ai

X Kotrina Sriubienė, Lab.

graži programa.
žiaus parapijoj, po užbaigi Sąjungos centro pirm.
ir
mo 40 vai. atlaidų svečius- žymi Moterų Sąjungos vei
X Kun. A. Linky pasky
muzikus
šaunia vakariene; kėja šiomis dienomis susi rus šv. Kryžiaus parapijos
vaišino biznierių Skinderiu žeidė namų ruošoje — ap klebonu, visi townoflakiečiai

Jei InsuraRce Reik,

pusigriebė tas dalis atgauti Katauskas, 30—18.
William Stancik, Florence
ir per teismus laimėjo.
Dabar

6 o f o

tes yra visiškai nykus aptu

vio tie aldermenai
negavo nice Kukenis, 30—29.
John Smaidris, Lucille S.
savo algų dalių. Iš pradžių
jie sutiko, kad jų algos bū Campbell, 22—21.
tų sumažintos. Bet paskiau

A A 8 A •> H

ša sako, kad iš jo choro iš

patarė

buvusiems 21 al

PMONf

X Lietuvių jaunuolių — gegužės 11 d., Dievo Apvaiz

V.-.-

atlyginti

MOMIH COOKERY . . CONSTANT MOT WATl» . . SIICNT MFMOCIATION .. OAS HIATIMO
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

yra šv. Jurgio parapijos salėj.
X Muz. V. Daukša, kuris suose mūsų choruose
sutraukti
'jau 37 metai kai eina var daug tuščių vietų vaikinams. Komitetas tikisi

šiandien parduodant cigare

advoka

Chicago miesto

Įsitikinkite patys ir dabar
priimkit šj pasiūlymą. Kreip
kitės į artimiausią Peoples
Gas ofisą, prie Servel par
davėjo, ar šaukite: Wabash
6000 ir pasakykite, kad no
rite išmėginti Servel šaldy
tuvą per 60 dienų, šis pa
siūlymas neužilgo pasibaigs,
todėl negaišinkite!

X A. Daukšaitė, slaugė
Išnešta 300 švarų geležinė veikėjų eilės Chicagoj gero dos parapijos salėj bus vai duktė muz. V. Daukšos, il
spinta, kurioj buvo 200 dol. kai praretėję. Ypač tai jun dinimas. Vakarą rengia Ro gą laiką sunkiai sirgus eina
sveikyn. Tėvai ir visi drau
pinigais ir 35 dol. vertės ta mūsų chorai. Varg. K. žių ir Lelijų Klūbas.
gai,
pažįstamieji džiaugiasi.
narkotikų.
Gaubis nusiskundė, kad iš
X Kun. J. Prunskiui pa
rengiamas
Be to, vagys pagrobė 50 jo choro Dėdė Šamas pa gerbti vakaras
tris sekmadienį, gegužės 11 d., PLATINKITE
kąrtonų cigarečių ir
porą šaukė karo tarnybon
"DRAUGĄ”
choristus,
o
varg.
V.
Dauk

kamerų.

3701 Fullerton avė.

vėjai neprisiims

LIFE IN THE ROAR 6yKANE

viešėjo

Chicagoj

Tas padaryta, ka

stambūs investinimai į nau kuriuos turėjo užėmusi Illi
paskutinio sekmadienio. Ci
jus fabrikus,
reikia daug nois Art Products Co.
ateinančiais metais šis klau
Apie 100 darbininkų vos
naujų ir komplikuotų maši
simas bus paduotas piliečių
ninių įrankių ir galybės iš suspėjo išsinešdinti gatvėn
referendumui.
tirštus
mokslintų specialistų darbi per troškinančius
Paprastai
miesto įstaty
dūmus viduje.
ninkų.

Tas atsiekti galima tik po

Vakar

Gazinis

šaldytuvas, apie kurį

Ponia Roosevelt vakar
buvo Chicagoj

Chicago aldermenų tary
dyje 31 balsu prieš 10 nu

aukštų

Anot jų,

pažino, kai abu lankė Stanfordo universitetą Kalifornijoje.

narna, tai išlaidos būtų tris

Lėktuvų gamintojai ir to

specialistai

(dešinėje) knisasi į miesto direktoriją tiks

lu ją surasti. Kairėje yra ta gražuolė — Helen Linger, 23 m. amž. Deja, Archer iki

statomi nauji

milijonų

Taip pat sužinosite kodėl
Servel yra geresnis už ki
tokius šaldytuvus. Servel’io
šaldinimo aparatas neturi jo
kiu ratų ar .iudomų dalių.
Maža gazo liepsna atlieka
viską. Kas geriausia, Servel
yra visiškai tykus, negali
ma girdėt jokio krutelėjimo.

Louisville motorcikliu drožė stačiai į Kansas City ir tenai su laikraščio reporterių

pareiškė, ruimingi fabrikai su milži
(Hitlerio) niškomis patalpomis ir aik

J. A. Valstybėms

atlikti

Earl Archer, 20 m. amž. Arkansas universiteto studentas, motorcikliu buvo išvykęs

arba į Kentucky Derby, Louisville. Jis ten susiėjo su viena gražuole iš Kansas City, Mo. Lai
gauna kokį mėjęs iš arklių lenktynių penkis dolerius Archer dėl susijaudinimo užsisuko ir tuo;
tarpu iš jo akių minioje dingo ta gražuolė. Jis užmiršo jos vardą, tik neužmiršo jos!
,
žavingų akių, plaukų ir šypsenos ir žinojo, kad ji yra iš Kansas City, Mo. Tad jis iš;

Milžiniškas užsimojimas
gaminti lėktuvus
nugalėjimui

Mes norime kad jūs patys,
savo namuose sužinotumėte
ką Servel Jums duoda. Su
žinokite patys kodėl gazinis
šaldytuvas nepralenkiamas ekonomiškumu ir valgių už
laikymu.

Acme telephoto)

problema mą per 16 savaičių,

stybėje nedarbo

darbo

omenis, geg. 8, 1941

Mary Lač^i*

EIK!
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DR PETRAS
VT1.KIAI8,

L. Sutaupysite 40% kūro;
i. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
J. Padidina namų vertę;
L Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.,

AMotm

The Prudential Ins.
Co. of America
OFEJCE:

175 W. JAOKSON BLVD.
8UITE A-1820
Home Office: Ncwark, If. J.
RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

KAPayette 0771

Dykail

L

MAMwav.Coweam.f9a

F.HJU

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRE8KNTATTVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warahow«: 9401 So. Stony Ialand Ava, tm.

’ k

