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Charkovo Fronte Naciams Nevyksta
Daugiau japonų
karių Kinijon.

Nacių kontrofensyva.

Rusai esu šešios mylios
arčiau Charkovo - sovietai.

New Yorke neseniai išėjo Chungkingas, gegužės 21
Nacių kontratakos nepavykusios
iš spaudos W. Gardnerio kny <1. — Japonai išlaipino savo
gėlė “Catholic Resistance in kariuomenę iš dvylikos tran
Maskva, gegužės 21 d. —' tovių prie Charkovo ir pasportinių
laivų,
netoli
FooOccupied Countries.”Cia nu
šiandie pranešama, jog ru- sistūmėjo dar šešias mylias
show,
svarbiausio
uosto
ir
pasakojama, kaip Katalikų
sų kariuomenė užėmusi vo pirmyn.
sostinės
rytų
pajūrio,
pro

Bažnyčia, nežiūrint nacių
kiečių vieną svarbiųjų tvirKariuomenės organas Rau
kietos rankos, Laikosi nepa vincijos Fukien. Kinijos ka
donoji žvaigždė rašo, jog
laužiamai ir kovoja prieš ro vadovybė pareiškia, jog
užėmus nacių įsitvirtinimą
nacių pagonišką mokslą ir japonus pasitiko aršus kinų
Karo
tarnybon
nebus
kovos prasidėjusios atviram
prieš prievartos priemones. kariuomenės pasipirie š i n ilauke ir nesutvirtintose ap
mas.
šaukiami
apmokyti
Katalikai kovoja aukų nesi
gyventose vietose. Kovose
gailėdami. Pvz., Vatikano
vaidmenį suvaidinę
industrijos darbininkai svarbų
pranešimu, Lenkijoje jau Chungkingas, gegužės 21
ugniaspiaudžiai ir prieštan
Washingtonas, gegužės 21 kiniai pabūklai.
žuvę 1,300 kunigų ir apie d. — Matomai norėdami užd.—Vyrų karo pajėgos ko
3,000 esą koncentracijos iimti Ki”ij°8 Pa3ūrio Provinmisija šiandie paskelbė, jog Stockholmo Pranešimai.
kempėse. Nežiūrint nacių ci« Chekiang, knrios tariasu birželio pirma diena bus
policijos budrumo, katalikai mosios aviaciJos basės sudaIš Stockholmo gauti pra
išleista drafto boardams di nešimai skelbia, jog rusai
moka slaptai susirinkti nak- ro PavoJ«* Tokij°' Wonai'
rektyvos, kad jos prieš kla užėmę pozicijas prie geležin
čia namų rūsiuose ir t.t.
nežiūrėdami savo nuostolių
sifikavimą ar reklasifikavi- kelio tarp Charkovo ir LoNiekas su tokiu atkaklu žygiuoja 150 mylių frontu į j
("Draugas” Acme telephotol
Kada vokiečiai, kurie gyrės, kad viskas Kerch pusiausaly baigta, jie sutiko smar mą karinei tarnybai vyrų zovajos.
mu nekovoja prieš diktato- pietus ir koncentruoja nau
rių ■užmačią, kaip Bažnyčia ias Pai5Sas kit0) Pr°™Ci- kų pasipriešinimą rusų rezervų, atėjusių iš Kaukazo; kitos nacių jėgos daro aklą pirma pasitartų su Jungti
Pasak rusų pranešimų, ko
nių
Valstybių
darbo
biurais.
ir ji tą daro visais amžiais M » vakarU3 nuo Chekiang. kontrofensyvą prieš atvirą kairiąjį sovietų armijos sparną, einantį Kharkovo fronto
vose pirmiausia panaudota
Kinų
sluogsniai
pareiškia,
kryptimi
šia
pasitarimas
esąs
beveik
!
artiIeriK orlaiviai ir tankai
ir visur, ar tai Vokietijoje,
jog
šiems
žygiams
japonai
____________________
•
_____________________________________________________
būtinas
tų
vyrų
reikalu,
ku-'
ir tik paskui pasil)sta pgsti.
ar Rusijoje.
rie dirba būtinose karo ga-į ninky būriai Bet0,
panaudoja tarp 30,000 ir 40,- a a.
■
w’Jj_
ICA
000 kariuomenės ir kaimy- nflinSKG nUZUOyTČI ISO
mybos dirbtuvėse.
I užėmę penkis aplinkinius
KAS KRISTAUS NEPAR ninėj provincijoj koncentruo •
Komisijos atstovas pažy kaimus ir atmušę vokiečių
asmenų
nacių
laikraštis
DUODA, NEPARDUOS
Washingtonas.
—
Planuo
mėjo, jog tai nereiškia, kad rezervų ataką.
ja apie 20,000 kareivių.
NĖ TĖVYNĖS.
jama
pajamų
taksus
iš

Tuo tarpu Yunan provinvisi karo gamybos darbinin
Bernas, gegužės 21 d. — menų nužudyta Minske. Voskaičiuoti reguliariai iš kai bus atleisti nuo karo Fortifikuotas Kaimas.
Visas pasaulis su pagarba cijoj, pasak kinų, situacija Vilniuje leidžiamas nacių kiečiai juos nužudė už tasavaitinių algų.
žiūri į šimtus norvegų moky- pasilieka nepasikeitusi. Taip laikraštis Vilnaer Zeitung riamą terorizmą,
tarnybos, bet tuo būsią su Rusų pranešimai pažymi,
tojų, kurie nepabūgo eiti į pat ir japonų žygiai iš šiau- šiandie pranešė, jog 150 as-1 Pasak laikraščio, trisdebendrintos karo tarnybos ir jog šį fortifikuotą kaimą
New
Yorkas.
—
Ašies
ra

kalėjimus ir ištrėmimus, bet rėš į Yunan provinciją su- -------------- --------------------------- šimt pakarta, o likusieji sukaro gamybos vyrų pareika vokiečiai išlaikė tris mėne
i
dio paskelbė, jog Gibral lavimas.
pasiliko ištikimi savajam laikyti
sius ir per tą laiką įrengė
šaudyta.
taran
atvykusi
Jungtinių
kraštui. Ypač stipriai pasi-,
Ašies sluogsniai
geriausias fortifikacijas ap
Valstybių kariuomenė.
Normandie
gali
būti
reiškia prieš okupantus nor D'
nonlf!
linkui sudarydami minų lau
New Yorkas, gegužės 21
skelbia, jog atvyko
vegų dvasiškija. Vyskupas jUlngO p e ll M
kus ir kitokias gynimosi
d.—Maskvos radio paskelbė,
Bernas. — Vilniuje lei išgelbėta—Knox
Eivind Berggrau yra uždą- Įęgjg Qf|gjyjgj
Gibralfaran U.S. kariai jog rytų fronte įvykę gin džiamas nacių laikraštis, Washingtonas, gegužės 21 priemones.
rytas mažame namelyje, As-i ,, x
Beto, rusai praneša, jog
ker mieste. Jį saugo 11 po-1 ..Montgomery Ala., gegukluoti rumunų ir vengrų ka
skelbia apie naums žudy-(d __ Laivyno sekretorius
New Yorkas, gegužės 21d.
atmušta
vokiečių atakos aš
reivių susirėmimai.
mus asmenų Minske ir Knox šiandie pranešė Prezi
licininkų, ginkluotų šautu_
tuoniasdešimt mylių į piet
,
. .
v. .
mas šiandie paskelbė, jog —Ašies ir ašies dominuoja
kitose vietose.
Radio taip pat paskelbė,
dentui Rooseveltui, jog di ryčius nuo Charkovo ir arvais, revolveriais, nešiojau, .
’
.
negrįžo penki U.S. kanuome mų valstybių radio šiandie jog Pragoję nužudyta sep
dysis Prancūzijos laiva9
čių plieno salmus. Devynio- _
. ,
.....
*8 J šiai laikosi Kerčios pusiasaMaskva.—Rusai užėmę
...
....
nes pratybos orlaiviai ir paskelbė, jog Gibraltaran at tyni nacių karininkai ir Lylika norvegų religinių orga
svarbias tvirtoves prie' ^ormandie gah butl lšgelbe lyje prieš nacių atakas.
nizacijų pasiuntė protesto ®:°°kley a_erodrOT"a8: M°‘ vykę Jungtinių Valstybių ons, neokupuotoj Prancūzi
j Tuo tarpu rusų partizanai
Charkovo. Kerčios fron tasbile, pranešė, jog du jų su kareiviai, šie pranešimai joj žmonės suruošė demon
Gelbėjimo darbas pavesta at8igmg iš TOkie{ių svarbų
raštus prieš nacius, pareikš
dužo netoli Atmore, Ala. ir niekur kitur nepatvirtinti. straciją prieš vokiečių or
te tebesilaiko prieš vokie
sekretoriui Knox ir Com. i mieatą BaltanIsijoje
damos, kad jos eina išvien
čius.
vienas lakūnas žuvęs.
kestro
koncertą.
William S. Sullivan. Nor- Į
su vyskupais ir kunigais.
Vichy radio paskelbė, jog
Chungkingas.—Japonai mandie, vėliau pavadintas
i •
• ■ ■ ■
Britų radio paskelbė so
lenkus, mūsų raudonieji “lie Gibraltaran trečiadienį at
Lafayette,
užsidegė
prieš
rBSKyrC
S<)
JU
flCJI
01H KIŲ
išlaipino kariuomenės Ki
vietų komunikatą, jog išti
SSSR PASKOLA
tuviai” sutiks, kad rusai tik vykęs vienas transportinis
nijos rytiniam « pajūryje, keletą mėnesių ir vėliau per
sas vokiečių kariuomenės
LENKIJAI.
rai trėmė žmones, ir tai ne laivas su 5,000 Amerikos
kai tuo pačiu laiku kiti virto ant šono New Yorko valstybių dieną
Lenkų spaudos agentūra vien iš Lenkijos. Iki šiol lie karių. Tuo tarpu nacių ra traukinys, vykstąs per Len
japonų daliniai žygiuoja uoste.
Springfield, III., gegužės
praneša, kad Lenkijos vy tuviškieji bolševikai vis tvir dio paskelbė, jog Gibralta kiją Rusijos frontan, atsisa
kitose
Kinijos
vietose.
21 d.—Gubernatorius Green
riausybė gavo iš Rusų vy tino, kad arba lietuviai pa ran atvykę 5,000 Amerikos kė bevykti toliau Varšuvos.
Dalis
kareivių
pabėgę.
šiandie išleido proklamaciją,
riausybės paskolą 100,000,- tys savu noru važiavo į... karių, kuriuos lydėję trys
Ickes nepritaria
kuria birželio 14 diena pa
000 rublių. Kitados raudo Sibirą, arba—iš viso tos pa britų destrojeriai, bet Gib
Naciai
skelbia
skiriama
Sąjungininkių Tau
gasolino suvaržymui
nieji vadai susidėjį su na vardės esą nurašytos nuo raltare jie neišlipę ir nežinia Meksika svarsto
kur jie vyksta.
New Yorkas, gegužės 21 tų diena. Savo proklamaci
ciais dalinosi laisvais kraš kapų paminklų...
atmušę
rusus
joje gubernatorius ragina
karo paskelbimą
tais, dabar nors vargo pri Niekus šnekat, vyrai, jūsų
Berlynas, gegužės 21d.— d.—Vidaus reikalų sekr. lo Illinois gyventojus tą dieną
galvose ir širdyse — kapai, Australija suregistruos
spausti pradės atgailauti.
Mexico City, gegužės 21d. Berlyno oficialus radio pasr kes šiandie pareiškė nepritariąs gasolino vartojimo reikšmingai atžymėti,
tik be kryžių ir nėra vilties
—Meksikos prezidentas Ma kelbė nacių karo vadovybės
suvaržymui vidurvakarinių 1 Kiek ansčiau birželio 14
susilaukti prisikėlimo...
35,000 vyru
nuel Avila Camacho šiandie pranešimą, jog Charkovo
TREMTINIŲ VAIKUS 18
valstybėse, nebent tai page dieną Sąjungininkių Tautų
•
sušaukė
ministerių
kabine

fronte
tebevyksta
sunkios
RUSIJOS GABENS Į
konstrukcijai
rintų situaciją septynioliko pagerbimui paskyrė Prezi
to
specialų
posėdį,
kuriame
kovos
ir
vokiečiai
atmušę
INDIJĄ IR IRANĄ.
O KIEK 18 VISO
dentas Rooseveltas. Diena
Sąjungininkų štabas Aus bus aptarta paskelbimas dideles rusų atakas ,kuriose je rytų pajūrio valstybių.
Iš Bombėjaus gautomis BESPALVIŲ ...
Tuo pačiu laiku sekreto- bus minima visoj Amerikoj.
dalyvavo ir sovietų tankai.
žiniomis pranešama apie Skelbiama, kad Amerikoje tralijoje, gegužės 21 d. — ašies valstybėms karo.
Komunikatas parei š k i a, rius davė suprasti, kad rytų, ~_
įvykusį susitarimą tarp bri kas penktas vyras ir kas Australija šiandie pasiren Užsienio reikalų ministe
tų, __
rusų
, ..ir ___
lenkų:
,. _____
keletas.penkiolikta moteris nešioja gė suregistruoti ..dar
. 35,000 ris posėdin atsinešė forma jog šiose kovose rusams pa- pajūrio. gyventojai negali rią būtų galima palengvinti
šimtų iš Lenkijos ištremtų į taturavimo žymes. Šiaip jau v^ni
on®
clJa ’
une lią karo deklaraciją Vokie daryta dideli nuostoliai ir •tlketl® £a9ohno situacijos pajamų padidėjusių taksų
mokėjimą.
Rusiją vaikų (daugiausia1 dažytų moterų skaičius žy-1 Paru°
1
8%Jun- tijai, Japonijai ir Italija,!, sunaikinta dar 63 sovietų PaSereJim0gininkų didžiosios ofensyvos kuri buvo sudaryta ašies sub tankai.
Iždo sekr. Morgenthau tuo
I
v>
v. v.
jie buvo išvežti su tėvais,, miai didesnis. O kiek žmo
baze.
tarpu pasiūlė, kad iždo de
marinui nuskandinus MekaiKaro vadovybė taip pat Dešimts nuošimčių
bus pergabenta iš Sibiro į nių slankioja visai be spal
partamentas būtų autorizuo
Tuo tarpu sąjungininkų kos tankerį.
. pranešė, jog didelės rusų1 i
laVcamc
Indiją ir Iraną. Tam suda vos... Kiek tokių, kurių plau
Kai
kurie
sluogsniai
įsitiatakos
vystosi
Ilmenos
ežeolyOS
laKSaiTlS
tas atskaityti nuo darbinin
rytas specialus Raudonojo kai surangyti, bet po jais lakūnai atnaujino savo ataWashingtonas, gegužės 21 kų ir kitų asmenų algų re
smegenys nekultivuotos, — kas ant japonų pirminių ba-, kinę, jog Meksikos preziden- ro apylinkėje, bet pareiškia,
kryžiaus komitetas.
Gal bent dabar, skaityda kiek dažytų lūpų, bet kai jos zių ir vakar apmėtė bombo tas po kabineto posėdžio, jog ir šios atakos sulAiky d.—šiandie atstovų rūmų guliariai po 10 nuošimčių,
mi pačių bolševikų paduo prasiveria neturi nieko gero, mis Koepangą ir Dili, /olan- kreipsis į kongresą, kad bū-1 tos ir rusams padaryta di- komisija svarsto planus šu kurie vėliau bus įskaičiuoti
darymui sistemos, pagal ku- į taksus.
dų-portugalų Timoro saloje. tų priimta karo keklaracija.i dėlių nuostolių.
damas žinias apie ištremtus kilnaus pasakyti...

KARO EIGA
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
■

PETRAS MEDONIS

FEDERACIJOS 4 SK. 3-jų METŲ DARBUOTĖS
APŽVALGA

Penktadienis, geg. 22, 1942

Kleb. kun. J. čižauskas
dėkojo klubui ir rengimo ko
misijai už gražią paramą
parapijai.
M. šalaševičienė, buvus
irgi komisijoj tam vakarui,
dėkojo A. Balkienei, kuri
daugiausia pasidarbavo tam
vakarui ir viską gražiai tvar

dalyvavo savieji, giminės,
pažįstami.
K. ir A. žvirgždynams ta
proga linkime laimingai su
laukti auksinio jubiliejaus.
Jų šeima pavyzdinga, dosni
parapijoms. Sūnus Julius
pirmas pradėjo katalikišką
spaudą platinti prie bažny
čios, kuomet Detroito Žinios
pradėjo tilpti “Drauge”.

26 dd. — kun. Antanas Mažukna. M.I.C.
Cicero, III. — šv. Antano
Ha r rišo n. N. J. — Sopu
parap. bažnyčioje — birže lingosios P. švč. par. baž
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin nyčioje — liepos 18 — 26 dd
cas Andriuška, M.I.C.
i — kun. Petras Malinauekas,
Marian Hills, III. — semi-, M.I.C.
narijoje — birželio 17 — 26
dd. — kun. Juozas Dam-1
ADVOKATAS
brauskas, M.I.C.
i

fl. Marijonu misijos

Prieš tris metus, kilo tar-. dai: Detroito Katalikų Ta
pe Detroito senų darbuoto ryba, Detroito Lietuvių Ka
jų mintis, kad surengus vel talikų Veikimo Centras ir k.
kė.
Marianapolis, Conn. — ko-1
kėj ams-bruzdelninkams ban- Didžiuma balsų nutarė pasi
Buvo kalbėta apie šėpą
kietą su pasilinksminimu. vadinti Dėt. Liet. Katalikų
susidėjimui nuosavų indų. legijoje — birželio 15 — 24 WHITNEY E. TARUTIS
Asmeniai buvo sukviesta bū Veikime Centras. Vardas
ADVOKATAIS
Gegužės 24 d. didžiulis Pavesta A. Balkienei ir A. dd. — kun. Petras Malinauskas,
MI.C.
relis darbuotojų ir bal. 26 duotas pagal tų noro, kad
Centrinis Ofisas:
Šv. Antano parapijos pikni Baronienei pasikalbėt su K
tik
nebūtų
Federacija,
kad
d. 1939 m. Šv. Antano par.
3133 S. HALSTED ST.
Marian Hills, III. — Na
kas žada būti vienas links Belickiu apie tą darbą.
(Lietuvių Auditorijoje)
mokyklos kambaryje įvyko dr-jos be baimės galėtų ben
vicijate
—
liepos
7
—
16
dd.
miausių. Prie to, Beech Nut
Parapijos pikniko gaspaVALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-tos
susirinkimas reikale suren drai darbuotis, kad jų iždas
Grove visi medžiai sužydėję. dorius J. Belickas atsilan — kun. Vincas Andriuška
valandos vakare.
gimo tokio vakaro. Susirin ekstra mokesčiais nebūtų
MI.C.
Nuo pat jaunystės darbuo Dovanoms paskirta 250 dol. kęs į susirinkimą, prašė klu
Telefonas CALumet 6877
kusieji pradėjo svarstyti ir judinamas. Bet po kiek lai
Grand Rapids, Mich. —
134 N. LA 8ALLE ST.
jasi katalikų veikime. Fede Knygutės būtinai reikia grą bo prisidėt darbu, piknikui,
plačiau išdiskusavę pramo ko pasirodė, jog tos dr. jos
žinti
tam,
iš
ko
kas
yra
pa

geg.
24
d.
Šv.
šv.
Petro
ir
Povilo
par.
R<
M
.m
2014
Tai. STAte 7S72
racijos 4 sk. nuo susiorgagos reikalą, priėjo išvados, visvien atstovų nesiunčia.
ėmęs.
Koresp.
Darbininkės
iš
r
i
n
k
t
o
s
:
bažnyčioje
—
liepos
17
—
nizavimo eina pirmininko
Veikimo Centras tuoj ėkad vieno parengimo — pa
prie tikietų, S. Bukšaitė,.
pareigas ir stengias palai- j
Stanislovas T. Gross
silinksminimo maža reikšmė. mėsi darbo, birželio 29 d.1
prie valgių P. Medonienė, M.
kyti draugiškumą su visais,
Kadangi tame susirinkime buvo iškeltas sumanymas
ADVOKATAS
šalaševičienė, A. Biauzdiekad tik veikimas būtų sėk
buvusia
dalyvavo darbuotojai iš vi kviesti Detroitan Lietuvos
nė, P. Bagdžiūtė, S. Prieš
Assistant State's Attorney
mingesnis. Jis be to yra ge-į
of
Cook
County
sų trijų parapijų, vienbal Vytauto Didžiojo Universi
Dabar veda generalinj teisių praktiką
ras smuikų, kanklių, gitarų Iš Parapijos Rėmėjų Moterų gintienė.
po antrašu:
siai nutarta sušaukti kitą teto chorą, kuris ruošės vyk
Duotas įnešimas rengti
išdirbėjas. Jo gamybos mu Klubo susirinkimo
One North La Šalie St.
susirinkimą pakviečiant dar ti į Ameriką. Chorui neat
zikaliai instrumentai ir sve
Šv. Jurgio Parapijos Rė privatų išvažiavimą. Išrink
ROOM 1215 — Tel.: RANdolph 8322
kitus katalikų darbuotojus, vykus, liepos 20 d. surengta
VALANDOS: nuo * ryto *kl 5 v. vak.
timtaučių aukštai vertinami. mėjų Moterų Klubo susirin ta komisija: A. Balkienė ir
Praktikuoja visuose teismuose.
draugijų valdybas ir dvasios piknikas, kuris dėl lietaus
Specializuoja krimtnališkuose srityse.
Lietuviams patartina smui kimas įvyko geg. 13 d., baž P. Medonienė apie tai rūpin
vadus, kad būtų galima už nepavyko. Rengėjams buvo
kas įsigyti iš savo veikėjo. nyčios svetainėj. Susirinki tis ir pranešt sekančiam su
LIETUVIAI DAKTARAI
megzti didesnis veikimas. pirmas smūgis. Bet nenusi
sirinkimui.
mą
malda
atidarė
pirm.
kle

Ilgamečiui lietuvybės dar
Nustatyta diena ir vieta minta. Spalių 8 d. surengta
TeL YARda 3146
Įnešimas duotas ir narių
bonas kun. J. Čižauskas.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
buotojui
linkime
ir
toliau
ne

bendram susirinkimui. Visi rudeninis piknikas, kuris
užgirtas paaukot iš kasos
DR. V. A. ŠIMKUS
Raštininkė S. Bukšaitė $10 maliavojimui vienos sta
DANTISTAS
pasižada pavaryti agitaciją. pelno davė $165.25. Šis pa paliauti darbuotis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb
perskaitė praeito susirinki cijos.
1446 So. 49th Court, Cicero
Gegužės 25 d. Lietuvių rengimas sustiprino dvasią.
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
svetainėj įvyko gana skait Kadangi tuo metu susirin nėj. Vėliau, gal, negalėsime mo nutarimus, kurie buvo
Naujų nutarimų nebūta ir
ir Penktadieniais
744 West 35th Street
lingas susirinkimas, kuria kimai buvo laikomi parapi gauti gazolino ir nebus pro priimti.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
(Nukelta į 3 pusi.)
3147 S. Halsted St, Chicagi
me dalyvavo kai kurių dr-jų jų salėse, piknikui pasise gos toms linksmybėms.
A. Balkienė išdavė rapor
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
valdybos, Šv. Antano par. kus, nutarta ir išmokėta vi
tą nuo rengto vakaro bal.
ir Šeštadieniais
šventadieniais 11-12.
klebonas kun. I. F. Borei- soms trims parapijoms už
Valandos: 3 — 8 popiet.
19 d. Vakaras pelno atnešė
Tel. CANal 5969
Chas
Gust-Gusčiauskas,
šis ir net katalikų vadai iš šviesą vartojamą laikant
$73.79.
DR.
VAITUSH,
OPT.
DR. F. C. V/INSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
Chicagos: kun. I. Albavičius, sus mus po $10.00. Tą patį tarnaująs U. S. Navy, buvo
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
L. Šimutis, dr. A. Rakaus mėnesį buvo laiškais atsi parvykęs į svečius pas tė
GYDYTO JAS CIR CHIRURGAS
a&IV GYDYTOJAS
SFEOIAl.lSTAb
velius.
Gusčiauskienė
uoliai
2158
VVest
Cermak
Road
kas. Kun. I. F. Boreišiui at šaukta į visas dr-jas, kvie
Ofisas ir Rezidencija:
Ofiso tel. CANal 2345
darbuojasi
Moterų
Sąjungos
DR,
SELMA
SODEIKA.
kalbėjus maldą, susirinki čiant jas prisidėti prie Ka
2155 VVest Cermak Road
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
mas pradėtas pakilusiu ūpu. talikų Veikimo Centro. Į 64 kp. ir Federacijoj.
a d.
OFISO VALANDOS
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue
Vakaro vedėjas paaiškino tuos kvietimus tačiau ma-1
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Res. teL: HEMlock 8150
AKIS IdTHUNfcJA
ANTRAS OFISAS
susirinkimo tikslą, vienbal žai kreipta dėmesio.
Kazimieras ir Anelė žvirg AKINIUS PRITAIKINA
Tel. YARda 2246
2017
So. VVestern Avė.
siai nutarta išrinkti valdy
Lapkr. 30 d. tais pačiais
SuvM >0 metų praktikavimo aktų
ždynai, gegužės 17 d. per
Ofise randasi kiti pataisymo
taisyme Ir gydyme
TeL CANal 7171
bą ir eita prie tolimesnių metais susirinkime išsireikš
DR. C. VEZaiS
įrengimai akims, ku
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
sumą darė atminimą 25 me metodų
Nuo
8
vai.
ryto iki 5 vai. kasdien
patalaya kralvaa akla, truro paregyatt
rioms akinių pagelba neužtenka.
svarstymų. Kadangi dalyvių ta, kad Kat. Veikimo Cent
DANTISTAS
Ir
toliregyate:
tų vedybinio gyvenimo. Mi
palengvins aklų (tempimų, prakaltu
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ VIRgiaia 1886
buvo iš trijų parapijų ir ro vardas kai kuriems ne
VALANDOS:
akaudljlmą, avalglmą Ir aklų
šios šv. buvo užprašytos ju Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. galvoa
arti 47th Street
kartų.
veikliausi darbuotojai val- aiškus. Duota dalyviams
DR. AL. RACKUS
vaL:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
MODERJtlSRlAUSl,
TOBULIAUSI
biliatų intencija. Pamaldose
Antradienio ir ketvirtadienio
dybon išrinkta tokie asme plačiai tuo klausimu išsikal
Seredoj
pagal
sutartį.
EGZAMINAVIMO
BODAI
vakarais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Speciali atyda. atkreipiama ( valkų
nys, kurie supranta veikimo bėti. Kai kurie pareiškė, kad
1 Telefonas: HEMlock 5849
137 No. Marion Street
AklBlkl pritaikomi tiktai kada reiki*
4204 Archer Avenue
svarbą, pakenčia užmėtinė- reikia pasivadinti tokiu var DR. O. SERNER
Oak Park, Illinois
V AI.AM)O?>;
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS
PRIIMA:
jimus, ir gali save užduotis du, kuris būtų visiems ži LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
10-toe Iki 8-tot, valandos kasdien.
(Prie
kampo
Lake
St.)
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vai.
25 metų patyrimas
Sekmadieniais pagal sutarti.
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS
atlikti. Valdybą sudarė: Pet nomas ir pagaminti konsti
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
Tel. Yards 1829
Telephone: — EIICLID 906.
4712 So. Ashland Avė. 6757 So. Westota Avo.
Pritaiko Akinius.
— Rezidencija —
ras Medonis, pirm.; Stasys tuciją. Visiems išsikalbėjus
OFISO VALANDOS:
Kreivas Akis
1441 Se. 50th Ave^ Cicere, D1
DR. CHARLES SEGAL
TeL TAROS 1873
Atkočiūnas, vice pirm.; A- vienbalsiai nutarta priimti
Popiet nuo 1 iki 8 vaL Vak 7 Iki 8
TeL:
Cicero
7061
IStaiso.
Nedėlilmia pagal eutartį.
GYDYTOJAM IR OHIRURGAfi
nelė Ambrasienė, nut. rašt.; Federacijos vardą, kurios ir
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Telefonas CANal 4796
Ona Kratavičienė, fin. rašt.; konstitucija yra tinkama
8401 80. HALSTED ST.
4729 So. Ashland Are.
;
kampas
34th
St.
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ
DRAUGIJOS
NARIAI
(2-troa lubos)
Pijus Grybas, ižd.
mūsų veikimui.
DR. PETER J. BARTKUS

EAST SIDE

Pirmininkas, užėmęs vie
1940 metais valdyba vier.
tą, pareiškė, kad Detroite balsiai užgirta ta pati.
katalikų darbuotei yra pla
(Pabaiga bus kitą penk
ti dirva ir bendromis jėgo tadienį).
mis daug kas galima nu
veikti. Žadėjo dėti pastan
gų, kad savo pareigas at Atvyksta "Draugo"
liktų kuo geriausiai. Pana
šiai išreiškė ir kiti valdy administratorius
Federacijos 4 sk. rengia
bos nariai.
I1 ma gegužinė, gegužės 31 d.
Pirmiausiai svečiai čika- bus nepaprasta. Gauta ži
giečiai pasakė įdomias kal nių, kad kun. P. Cinikas, M
bas, kaip svarbu yra kata I.C., “Draugo” administra
likams bendrai, sutartinai torius ir kiti “Draugo” šta
darbuotis. Jiems susirinku bo nariai tikrai atvažiuos į
sieji išreiškė dėkingumą. Iš gegužinę. Žada atvažiuoti ir
kviestas kun. I. F. Boreišis Chicago lietuvių jaunimo.
*
pareiškė, kad čia yra plati
dirva katalikų veikimui, tik
Adv. S. Gabaliauskas,
tai besiorganizuojančiai gru , “Lietuvių žinių” red. iš Cie
pei reikėtų surasti tinkamas velando pranešė, kad atva
vardas, kuriam visi pritar žinosiąs su K. P. Siaubais.
tų.

Jaunimas irgi rengiasi. Ge
Eina svarstymas, kokiu gužinėj įžangos tikietais
vardu pasivadinti. Kalbose i kiekvienas galės tikėtis lai
buvo pareikšta, kad Federa mėti dovanas: “Draugą” ir
cijos neorganizuoti, nes kai “Liet. Žinias” metams.
kurios dr-jos nenorės prisi
Gegužinėj svečių turėsim
dėti dėl ekstra mokesčių.
Norint, kad skaitlingesnis daug. Bus gera proga su
būtų būrys katalikų darbuo jais sueiti į artimesnę pa
tojų, Federacijos vardas ne i žintį. Detroitiečiai, visi steng
keliamas; siūloma nauji var i kitės dalyvauti šioj geguži-

balandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių vtkaiVi gy
venimui.
Saugokite jas. leisdami
lSegsamlnuotl Jas modernlftklausla
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali nuteikti.

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
vIm> aklų (tempimų. ..

Dr. John J. Smetona
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTO.M ETIŪKTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas lg-tna

Telefonas: CANAL 0523, CMcagc
OFIRO VALANDOS:
Kasdien 8:10 a. m. Iki 1:10 p. m.
Trečiad. ir kelttad. I:fco a. m.
Iki 7:00 p. ra.

LIKTUVIS DAKTARAS

Telefonas: HEMLOCK 6201.

Ofiso tel. VUtgini* 0086
Residendjos M.: BEV»rly 8244

prieinamą kainą.

TOS F. SUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Teiefonu:

DR. T. DUNDULIS

Ree. telefonai BEEley 0434.
OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; TeL Cicero 1484
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL

Ofi»o vai.; 1—3 ir 0—8:30 P. II
Trečiadieniais : pagal sutartį.

1

Bes. 6966 So. Talmaa Avė.
Res. Tel. GROvehill 061)
Office teL HEMlock 4848

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 1625 So. 50th Avenue

REZIDENCIJA:

6631 S. Califomla Avė.
TeL REPublic 7868

DR. STRIKO
pbybioian aNd surgėon
4845 So. Ashland Avenue

Nedėliomis pagal sutartį.

OR. A. 1 BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

Taipgi pagal sutartį.

Tel.: HEMLOCK 2061

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofise vtll ano 1-3: nuo 6:30-8-30
756 w«t
Street

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Wesfeern Avė.
OFISO VALANDOS:

galui, tas bus Išgelbėtai*.

Kasdien nuo
vai. ryto iki 9:9«
vai. vak.; trečiadieniais nuo * 00

vai erto Iki l*:ll vaL

(Mot 10, 22).

I

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Reaidencija: 6600 So. Artesian Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popini
6 iki 0 vai vakar*

Tei. YARds 6921.
Ree.: KENvood 6107.

DR. A. JENKINS

TaL CANal 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

1821 So. Halsted Street

Office teL YARda 4787
NAfl&ų tel. PROapeet 1030

Tel. Cicero 1484

2560 VVest 63rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

platu.

•

Chicago. Di

OFISO VALANDOS:

DR. MAURICE KAHN

•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300

7 iki 9 vakare. VALANDOS

ir pagal sutartį.

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
2201 West Cennafc Rd.
Ketvirtad. ii* Nedėliomis susitarus. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b V.

Kas bus ištvermingas iki

TAKDS 8088

2 iki 4 popiet

DR. BIEŽIS

2423 West Marquette Rd.

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:

T< CANal 6122

DR. J. J. SIMONAITIS

“

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Chicago, m.

4157 Archer Avenue

TaL MIDwaj 2686

•

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-6

6924 So. Western Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ Calumet 4S91
DEL BADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

1913 So. Halsted St.

DR. A. W. PRUSIS.

OFISO VALANDOS:
OPTOMETRISTAS
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Pritaikina aUbloa
atsako minga! tH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

£

Ofiso telefoną* PROspect 6787
Namu telefonu VTRginla 9441

Nuo 16-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ikt 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MlDvay 0001
Res. — HEMlock 1648.

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

2408 Weat 63rd Street

Ret. Tel. LAFayette 0004

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Kai suardora gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Išmintingas žmogau — at
Ofiso Tel. LAFayette 8210
Jeigu Neatsiliepia —
sikratyk draugo, kuris su
Sauk KEDzie 2868
tavo priešais sėbrauja.
VALANDOS:
Dievas suteikia mums ge
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:80 vak.
Trečiadieniais nuo 2 ton 4 popiet rus daiktus per mūsų pačių
rankas.
Italų priežodis
M«HAIiATnla r*agw1 UnaftaHme

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge'

G

D R A D G X A

Penktadienis, geg. 22, 1942
et:

mytėmis. Jos, kaip jauniau
sios, ėjo pačios pirmos į
bažnyčią po porą, o paskui
sekė auguaios. Visos priė
mė šv. Komuniją. Mišias at
našavo kleb. kun. J. B. čižauskas.
Septintą valandą vakare,
bažnytinėj svetainėj buvo
surengta programa — “bun
co” ir “pinochlio” lošimas.
jai buvo adjutantas Lake Programą išpildė jaunametės ir augusių choras.
Choro bankietas
County District P. Schenley,
Jaunametės
pirmiausiai
Įvyko sekmadienio vakarą kom. Markey iš Tolleston, pagiedojo “God Bless Ame
pas Peter Levent’s Whit- kom. W. Hayes iš Harbor, rica”. Pasveikino motinas
inge. Tarp svečių buvo F. kom. A. Kasper iš Chicago, Jacobs dukrelė. “Brangi maLucas, F. Mikalauskienė, J. buvusieji kom. B. R. Pet- j no mamyte” jaunamečių cho
ir W. Sebastijonas,
, .
, , . .
Prūseckienė ir Z. Kaspariū- kevicius
1kom. cS. Martin, ikanadinio
. ras padainavo labai
_ ispu
5,
tė iš Chicago.
.legijono,
..
.
,
,
,
dingai
savo
mamytėms.
musų vandens kom. [,_ ________ ,._ ;1_______VaĮ lerija Stepulioniūtė vikriai
Vestuvės
Al. Vinick ir koncilmonas J. i
pašoko. “Tap dance” atliko
Juozo Dilios su Julia Kla- Gustaitis.
labai gražiai jaunametės se
visiene buvo praeitą šešta
Svečių buvo iš Gary ir 13 sutės Jacobs. B. Vilson ir
dienį. Pabroliu buvo J. Gus
legijonierių iš Darius-Girė E. Simons, Malvina Rukšietaitis, o pamerge F. Kolanas posto. Iškilmių benas iš nas gražiai pagrojo armo
šiene. Priimtuvės įvyko va
Chicago.
nika. Jos buvo iššauktos pa
kare namuose, 4005 įvy gat
L. Mockus, 3711 įvy, au kartoti antrą sykį. “Į moti
vė.
kojo šimtinę naujai vėlia ną kreipiuos” padeklamavo
Krikštas
vai įsigyti. Dėlto ir buvo Gabriūtė.
Augusių sąjungiečių cho
Gerald Charles Wrzalinski, nutarta Harbore iškilmės
ras
padainavo gražių dainų,
sūnelio Pranciškaus ir Vir rengti. J. Butes, 3724 Parginijos Wrzalinskių, 1022 rish Ave., vadovavo iškil vadovystėj V. Cepelioniūtės,
kuri akompanavo pianu vi
151 st gatvė, buvo pereitą mėms.
soms dainoms. Dialogą pa
sekmadienį. Krikšto tėvais Sugrįžo
sakė Petkienė pasirengusi
buvo: Leo Paulik iš HamKarvelienė, jos motina, A. motina, o po to sekė dainos:
mondo ir Josephine TresnosJordan, J. Karvelienė, Ber “Aš lietuvaitė”, “Motinėle
ki.
nice Rogers ir Matt Šleinie mano brangi”, “Kur Nemu
Legijonierių vakaras
nė grįžo iš atostogų, pra nas ir Dauguva”, “Bijūnė
Praeitą sekmadienį Ame leistų Miami Beach, Flori lis”, “Leiskit į tėvynę”,
rikos Legiono Vytauto Post da. Kelionę atliko automo “Ankstį rytą kėliau”, “Už
No. 289 parapijos salėje tu biliu. Pakelyje buvo susto
rėjo iškilmes, kuriose kun. ję Hendrick’s Field, Florida,
J. J. Naudžius pašventino paimti Wm. Romanenką,
naują posto vėliavą, taip pat brolį Jacob Karvelienės. Sa
pasakė kalbą. Vakaro vedė ko, Floridoj žmogus tikrai
ju buvo komanderis A. Ei- jaučia, kad Amerika yra kaBENEDIKTA
KOWARSKIENE
Motiejus
nikis iš Gary. Kiti kalbėto- re.

IHARIBOIR©

A.

(po

East Side

Iškilmingai paminėjo

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Motinos Dieną
susirinkimas baigtas malda ; Moterų Są-gos 54 kuopa
pirm. kleb. kun. J. Čižausko. iškilmingai minėjo Motinos
Po susirinkimo pasilinks- j Dieną gegužės 10 d.
minta, pašokta. Už gražiau Visos sąjungietės susirin
sia pašoktą polką dovaną ko iš ryto į pirmas šv. Migavo P. Medoniene ir S. Buk-1 šias, visos pasipuošusios įšaitė.
Raštininkė vairiomis gėlėmis. Taip pat
------------------ir jaunametės sąjungietės
SKELBKITES “DRAUGE” sykiu dalyvavo su savo ma-

(lateigta 1889 m.).

t

pirmu vyru Urboniene, o
po tėvais Raš n.-kaitė)

Gyveno 839 W. 33rd Street.
Mirė geg. 18 d , 1942 m., su
laukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Ruzgalių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolj Williani, brolienę RaSinskus lr Jų Seimų (Murkegon,
Mich.): seserj Juozefą lr švogerj Augustinus ir jų Seimų
(Orange. Mass.); brolienę Ka
zimierą Klaurakienę ir šeimą:
ir daug k,,tų giminių, draugų
lr pažjstamų.
Kūnas
paSarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioje, 3307 S. Litunnlca Ava laidotuvės įvyks
SeStad., geg. 23 d. IS koplyčios
8:30 vai. .ryto bus atlydėta J
fiv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už ve'lonės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j švento
Kazimiero kapines.
NuoSlrdžIal kviečiame visus
gimine"', draugus lr pažrtamus
dalvvautl Sio-e laidituvėse.
Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Bro
lienės, fivoge Is iv Gi ltinės.
T,aid. direktorius Antanas M.
Phillips, tel. YARda 4908.

migk, užmigk”. Pabaigoje į šį pirmą, linksmą pikniką.
visa publika sustojus sykiu Grieš Bukantų orkestrą.
su choristėmis sugiedojo
Moterų Sąjungos himną.
Dainininkės buvo šios: R. Geg. 15 d. buvo laidotuvės
Valatkevičienė, M. Valatke- a. a. Marijonos Begansklevičienė, O. Jakubienė, J. Gu- nės.
žauskienė, A. Baronienė, O.
LaidotuVėmis rūpinosi gra
Petrauskienė, M. Mikalaus borius Chas. Stepanauskas.
kienė, B. Janauskienė, Ruselienė ir M. Cuper.
Mes nesugebame pilnai oDidelė padėka priklauso
rengimo komisijai, o labiau-’ rientuotis tada, kai esame
šiai už gražų pasidarbavi dar jauni ir jau pasenę.
mą ir prirengimą tokios gra
Paskalis
žios programos pirm. M. Ka
sė vičienei ir jaunamečių glo
bėjai O. Jakubienei ir vi
soms dainininkėms jaunametėms viešnioms ir vi
siems, kas tik kuo prisidė
PAULINA LEVITSKIENE
jo prie to vakaro.
(po tėvais Valmaitė)

t

Visos labai apgailestavo,
kad mūsų pirmininkė tiek
daug pasidarbavo ir nega
lėjo sykiu būti su mumis tą
dieną, nes, aplinkybėms su
sidarius, turėjo išvykti iš
Detroito tą dieną.
J.H.M.

Žiniij-žinelės
Pirmas parapijos piknikas
įvyks gegužės 24 d. Birutės
darže.
Visi kviečiami atsilankyti

jlnnijUise

Geriausias mokytojas yra
tas, kuris išmokina uius autf ve suvaldyti.
Goethe

MONUMENT CO.
PASKUTINIS
MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

MAUZOLEJAI

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MOTERYS
Valymo darbai naktimis Valandos —
nno 9:30 vakaro iki 6:30 ryto. Val
gis ir uniformos duodamos: ir gerus
užmokestis. HARDING'S, 21 Soutli
Avenue.

“DRAUGAS” HELI* WANTF.IJ
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolpb 9488-948U

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

HKI.P WANTED — VYRAI

G AUGĘ MAKERS
Defpnse dirbtuvė: gera užmokestis.
D. GOTTLIFR & CO.,
1110 No. Koslner Avenue

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. RaSyklte dėl “Free Cataiogue"
kalnavimo sąrašo.
Prisiųsklte plūklus paštu “parcel
post.”

TOOL MAKERS
AUTOMATIC BURNER CORP.

903

28

Wrightwood

REIKALINGI MACHINE MOLDEKIAI — dirbti prie alumitium lr
breso. Atsišaukite prie:

LOOMIS STREET
TEL. MONrOt- 1397

OSCAlt W. HEDSTROM CORP.
4830 W, DCvIsion Street
TOOL IR DTE MAKER. taipogi ir
vienų LATHE HAND. Darbas dieno
mis .Atsišaukite prie:
SOLAR LIGHT CO.
7IK \V. Vl'asli'iiigton Blvd.

MOTERYS, patyru
surišimo. Atsišaukite
PACKING CO.
Cul'ert in St eet

PANCIAKV TAISYTOJOS.
patyru
sios. Atsišaukite ant 7-to aukšto —
“Employment” ofise.
CHAS. A. STEVENS * CO.

19 No.

Algos — nuo

State St'. ect

$24

iki

$110

J

savaitę.

Tegul mano galvą puošia
ne kepurė, o smegenys.
PAIEŠKOMI VAIKAI NEŠIOTI
Gilus vanduo sriauniai neDIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”
MARQUB7TTE PARKE
bėsra.
“Draugui" reikia valkų nešioti kas
Tikrą draugą tik bėdoje rytų laikrašt) po Marąuette Park ko
lonijų. Terikrelpia sąžiningi, darbš
pažinsi.
I tūs
ir pastovūs jaunikaičiai, kurie
lanko high school arba yra 8-tame
Tie gerbs ir mylės moti skyriuje
prad'nėje mokyk'oje. Tegul
su "Draugo" Administrato
ną, kurie bent pusę jos mei surisickia
rium pirm atvykstant: šaukite CAN
al S010.
lės supras
Portugalų patarle

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

ALEKSANDRAS
MARTINKUS
Gyveno: 6013 So. Troy St.
Mirė Gegužės 20 d.. 1942 m.,
2:00 vai. ryto,
sulaukęs 78
metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime
3
dukteris:
Anna
Maskln,
Ella Gedman
ir
Catherlne
Fuller, žentus ir daug kitų
giminių, draugų ir pažjstamų.
Kūnas paSarvotas
Gordon
koplyčioje, 1729 So. Halsted
Street.
Laidotuvės jvyks Seštadtenj,
Gegužės 23 d., 1942 m. iš kop
lyčios 8:39 vai. ryto bus at
lydėtas J Dievo Apveizdos pa
rap. bažnyčią, kurioje
Jvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionlo sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti Šiose laidotu
vėse.
Nuliūdę
Dukterys, žentai lr Gimi

nės.
iAldotuvlų Direktorius Gordon Undertakers, Tel. Canat
1344.

V'
ly*

NO.

REIKALINGOS
sios prie dešrų
prie —
JOI RDAN
814 W»’st

Labai klysta tas, kurs
sau draugo ieško puikiuose
rūmuose ir puotose. Seneca

R

Invest the pennies you'll save
by your careful handling of rayon
in DEFENSE SAVINGS STAMPS, because you care for Democracyl

HELP WANTED — MOTERYS

W A B A S H
A G E N C Y
202 So. State St. (15th Fioor)

“Give Uncle Sam a lift
wtth thnft”

AYON fabrks lote itrength
• when wet. Nevet iron
rayon until it’s practically dry—
or you'll injure the threads and
shorten the life of the garment.

ADS

EMPLOYMENT AGENCIES
PAIEŠKOMAS LINOTIPISTAS AR I
ZECERH'S
2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
“Draugo” spau-tuvėj paleSkomas 11nottpistas ar zecerlus laikinam arba Visokiam amžiui — visose vietose
nuolatiniam darbui. Susisiekite pirm
VYRAM—MOTKRIM—VAIKINAM
IR .MERGINOM
su Administratorium priėji atvyks
|
Didžiuma
darbų yra Defense dirbtuvėse.
tant. šaukite: CANaI 8010.

saps...

PETER TROOST

PAMINKLAI

Mirė geg. 19 d., 1942 m..
8:30 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Panevėžio apskr., Subačių par.,
Mitošiūnų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Jurg); 2 sūnus — Vikto
rą lr S'.anis’ovą; pusbrolį Au
gustą Deveiki lr šeimą: 3 Svo
gerlus — Antaną ir Pranciškų
Lcvltskus. brolienę Julią, lr
Mykolų Zlčkų ir Seimą: Svogerkų Rozaliją slažienę Ir Sei
mą,
ir daug
kitų giminių,
draugų lr ražjrtamų. Lietuvoj
paliko motiną, seserj lr kitas
gimines.
Velionė priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų ddraugljos.
Kūnas pašarvotas namuose:
4310 S. Mozart St. Laidotuvės
Jvyks SfSS'ad., geg. 23 d., 1942
m. IS namų 8 vai. ryto bus at
lydėta j Neka'to Prasid. Pane
lės Svč. par. bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės siela. Po pama'dų bus
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugais ir pažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai ir Gi
minės.
Ladd. direktoriai Mažeika Ir
Evanauskas, tel. Ya-ds 113S-39.

CLASSIFIED

"BEAUTY SHOP" ĮRENGIMAI —
parduodami už tiktai pusę kainos.
Savininkė apleidžia biznj. Atsišaukite
asmeniškai sekmadieni t"rp 9 ir 12
vai. ,ryto, arba rašykite sekančiu
adresu:

4449 SO. CALIFORNIA AVENUE
PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS,
4548 So. Honore St., Storas ir 4
fletei po 4 kambarius ir vienam ka
rui garadžlus (mūrinis), šaukite —
PROSPECT 1057.
NORIM NAMĄ PIRKTI arti Brigh
ton Parko lietuvių parapijos bažny
čios. Pageidaujame 5 ar 6 kamba
rių "cottage". Ata šaukite telefonu
— LAJ-’AYETTE 9517 arba asmeniš
kai sekančiu a d-esu — 4351 SO.
FRANCISCO AVENUE.

Jei pastatysi gražiausią
bažnyčią, o jei katalikai bus
Kur kas yra geriau turėti
žalia medžiaga, bedievybė
ją suvirškins, o iš tos baž išmintį, negu auksą.
nyčios bedieviai padarys te Nelaiminga būtų moteris
atrą. muziejų, šokių salę pa jei ji gimtų tokia, kokia pa
galios paleistuvybės namus. ti save pasidaro.

Dievas algas Išrinka ne
Reikia bijoti te imneaus
i savaitėmis, bet kiekvieno \urs Dievo nebiio
žmogaus metų gale.
Pirk tik išmintį, mokslą
i
Olandų priežodis ir supratimą.
Saliamonas
Nesidžiaug radęs, nedeMeilės jėga gyvai pasireiš
juok pametęs.
žmogaus
A. Cechov
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

KOPLYČIOS DYKAI
VISOSE MIESTO DALYSE |

AMBl L A N C 1
DIENĄ IR NAKTĮ

ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virti 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

P. J. RIDIKAS

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

3854 Sonth Halsted Ttreet

3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

Skyrius: 710 We«t 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

LEONARD F. BUKAUSKAS

J. LIULEVICIUS

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

4348 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572
•

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

I. J. ZOLP

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Idthtumlan Chamber of Commeroe.

MODERNI Išvidine PARODA:

4585 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA *
5919 South Troy St.
Tel. REPnbllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fteitad. ir Sekm. 9-6 vai.

floirrn hkrmttagf. aveniu:

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIKFIEI.O AVENIJE
T.L LAFayette 0727
RMdlo ProfrtmAi
Stotlei

U

— 10:66 rai. antradienio ir fteštadlenlo rytala
WHIP (1610), au P. fialtlmleru.

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9061

ANTANAS M. PHILLIPS

1040 Weat 40th Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI

ANTHONY B. PETKUS

^314 Weat 28rd Place
Tel. CANaI 2515

1410 Sonth 501h Avcime
Tel. CICERO 2109

42-44 Eaat lORth Street
Tel. PULlman 1270

6812 Sonth Weatem Avenne
Tel GROvehiU 0142

1
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Penktadienis, geg. 22, 1942
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DRAUGAS
THE LITHCAMAN DĄ1LY FRIEND
t$34 South Oakley Avė.
Chieago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Cathoiic Presą Association
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

nomis Vyskupų Komitetas slavokams šelpti pasiuntė
$20,000. Patys slavokai sukėlė $11,000, o kitus pridėjo
Vyskupų Šelpimo Komitetas. Vadinas, afilijavę savo
fondą su Amerikos katalikų veikimo centru, slavokai
daug laimi.
Panašiu būdu, kaip jau buvo pranešta, veikia ir mū
sų Federacija, prie kurios veikiąs Lietuvai Gelbėti Fon
das surinktas nuo k’aro nukentėjusiems lietuviams šelp
ti aukas siunčia per Vyskupų Komitetą.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina; Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Propaganda ir tikrovė

Liet. Gen. Konsulato New Yorke “Sp. Apž.” rašo,
kad po to kai Londono “Times” parašė, kad Baltijos
kraštų gyventojai nepageidauja nei rusų, nei vokiečių,
-Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašiname, jei ne*
prašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto lenkių.
tas pats laikraštis įdėjo ir kitą žinią jau iš rusiškų
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
šaltinių, būtent, iš Maskvos, kurioje atpasakojamas
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
“Izvestija” tilpęs straipsnis, išskaitliuojantis Sovietų
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne padarytas geradarybes Baltijos kraštuose. Kiek tai lie
dedamos.
čia Lietuvą, tvirtinama, kad 40,000 bedarbių po oku
pacijos aprūpinta darbu.
Entered as second-Class Matter Ma .'ch 31, 1016 at Chieago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Bet pažiūrėkime ką tuo reikalu sako pati oficiali
bolševikų statistika. Sovietų viešpatavimo laikais Lie
tuvoje išleistas 1940 m. rugpiūčio mėnesį “Statistikos
Ciceras rinkliava ir čikagietės
Biuletenis”, kuris pateikia bedarbių statistiką Lietu
Ne visuomet mes, lietuviai, išnaudojame mums duo voje už visą 1940 metų pirmą pusmetį. Pagal tą bol
tas progas sustiprinti savo kultūrines ar labdarybės ševikų išleistą biuletenį bedarbių skaičius Lietuvoje
1940 metais buvo toks: sausio mėn. — 12,007; vasa
Įstaigas, ar aplamai, lietuviškąjį sąjūdį.
rio — 11,103; kovo — 10,577; balandžio — 11,335; ge
Čia mes paduosime vieną pavyzdį.
Busimąjį sekmadienį, gegužės 24 d., Ciceros mieste gužės — 10,897; birželio — 9,007.
Iš pateiktų skaitlinių matyti, kad bedarbių skaičius
įvyksta vieša rinkliava arba “Tag Day” lietuvių sene
lių prieglaudai baigti statyti. Kad gauti leidimą ir buvo mažiausias Sovietų okupacijos išvakarėse ir kad
viską prirengti, vietinei labdarių kuopai reikėjo nema “Izvestija” pateikiama skaitlinė yra daugiau negu ke
nai padirbėti. Kuopa, manydama, kad vieni ciceriečiai turis kartus didesnė už Sovietų oficialaus leidinio Lie
nepajėgs tinkamai išnaudoti duotos progos lietuvių tuvoje paduotus statistinius davinius.
Jeigu vėliau, Sovietams Lietuvoje šeimininkaujant,
'įstaigai paremti, kreipiasi į Chicagos ir apylinkės lie
tuvaites. Tačiau nusiskundžiama, kad į tą prašymą repatrijavus Vokietijon 53,000 gyventojų, be to, areš
tavus ir deportavus žymų lietuvių skaičių, vis tik at
mažai kas dėmesio tekreipia. Labai gaila.
Kaip rimtas, svarbus ir reikalingas dalykas yra lie sirado net 40,000 bedarbių, tai tas faktas, suprantama,
tuviams seneliams prieglaudos namų statymas, taip kalba ne Sovietų tvarkos Lietuvoje naudai, ne tą įro
svarbus ir rimtas yra darbas sukelti reikalingas sta do, ką bolševikai siekią įrodyti. Bolševikų aiškinima5
tybai lėšas. Be to įstaiga nebus užbaigta. Ir jei vieno tik įrodo, kad nedarbas Lietuvoje buvo pačių bolševi
ar kito miesto valdžia mato reikalą duoti leidimą lie kų nevykusio šeimininkavimo pasekmė.
tuvių įstaigai rinkliavą daryti, reiškia ji supranta,
•
kaip svarbus yna dalykas. Tuo jie mums padeda. Tai
mes, lietuviai, turime įvertinti ir pasinaudoti teikiama Įsidėmėtina
mums pagalba ir prijautimu.
Kun. Jonas Balkūnas “Garso” jubiliejiniame nume
Dėl to, mes nuo savęs raginame visas lietuvaites,
ar jos gyventų Ciceroj, ar Berwyne, ar Melrose Parke, ryje tarp kitko rašo:
“Kovoti už tikėjimo laisvę yra kova už tautos lais
ar Chicagoj, ar kur kitur, atkreipti į tai rimto dėme
vę, už tautiškumą. Kas kovoja tikėjimą, kovoja ir
sio ir busimojo sekmadienio rytą vykti į Šv. Antano
tautiškumą. Kaip aklai kovoja laisvamaniai Bažny
parap. salę, Cicero, kad pasidarbuoti viešojoj miesto
čią. Griauti pamatus tų namų, kuriuose gyveni, yra
rinkliavoj ir padėti kelti fondus lietuvių senelių prieg
neprotinga. Mūsų spauda sveiką amerikonizmą ne
laudai, kurios reikalai yra nę vien ciceriečių, bet visų
kovoja. Ji kovoja ištautėjimą — metimą savo kalbos,
lietuvių reikalai.
savo papročių, savo įstaigų, savo religijos. Toks išIr visas kitas panašias progas, kaip Ciceros rinklia
tautėjimas nėra amerikonizmas. Amerikonizmas ne
va, pasistengkime išnaudoti viau šimtu nuošimčių lie
reikalauja tokio ištautėjimo, kurį mes smerkiame.
tuvių labdaringam arba kultūros darbui. Tai daug pa
Tikriausioj prasmėj amerikonizmas reiškia pasišven
dės mums išlaikyti savas įstaigas ir jas sustiprinti.
timą ir atsidavimą toms idėjoms ir tiems idealams
išreikštiems Amerikos Nepriklausomybės paskelbi
mo akte ir Jungtinių Valstybių konstitucijoje. To
Vienuolis, kurs buvo Kinijos premieras
kiam amerikonizmui mūsų spauda nuo pat pradžių
tarnauja.”
Kinija, kaip šiomis dienomis pranešama, savo pa
siuntiniu prie Vatikano paskyrė benediktiną vienuolį
tėvą Petrą Celestiną.
Neabejojame, kad mūsų skaitytojams bus įdomu su
žinoti, jog šis vynas, kinietis tėvas Petras Celestinas
Liet. Gen. Konsulato biuletenis paduoda:
yra buvęs Kinijos ministras pirmininkas, kuris tais lai
“New Yorke leidžiamas rusų, nekomunistų, dienraš
kais (1913 m.) vadinosi Lou Tseng Tsiang. Be to, jis
yra žymus Kinijos diplomatas: buvo Kinijos ministru tis “Novoye Russkoye Slovo” gegužės 2 dienos nume
Rusijai, atstovavo Kiniją Versalio taikos konferenci ryje pasisako dėl Stalino gegužės 1 dienos įsakymu
joj, vėliau buvo savo krašto atstovu prie Tautų Są raudonajai armijai.
Laikraštis Stalino įsakymą vadina labai reikšmingu,
jungos. Pažymėtina, kad jaunas diplomatas, gyvenda
nes
juo nustatomi Sovietų Sąjungos tikslai. Gi tie tiks
mas Petrograde, vedė katalikę belgę. Ji mirė 1926 m.
Likęs našlys, jisai priėmė katalikų tikėjimą, įstojo į lai esą aiškūs. Būtent, išvadavimas rusiškųjų žemių
Benediktinų vienuolyną, baigė seminariją ir buvo įšven iš vokiškojo užkariautojo, tai yra ne tik išvadavimas
tintas į kunigus. Dabar jis jau 70 metų amžiaus, ta Rusijos (RSFSR) teritorijos, bet išvadavimas ir Uk
čiau visomis savo jėgomis tebesidarbuoja savo tėvy rainos, Gudijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Moldavi
nės — Kinijos 8ukrikščioninimui ir jos visokeriopai jos ir Karelijos.
Anot to dienraščio, tuo įsakymu Stalinas apibrėžęs
gerovei. Tai yra didis Kinijos vyras, nuoširdus patrio
tas ir kartu drausmingas, pamaldus vienuolis kunigas, Sovietų Sąjungos sienas ir davęs pažadą jų neplėsti
kuris nuolat meldžiasi ir darbuojasi savo krašto ge svetimon sąskaiton, ko taip “biją” visokie sabotažninrovei. Kinijos vyriausybė, atsižvelgdama į tėvo Petro kai ir penktakolumnistai. Girdi, tos sienos einančios
diplomatinį patyrimą, į jo ištikimumą savo valstybei, Moldavijos, Ukrainos, Gudijos, Lietuvos ir Karelijos
jį paskyrė labai svarbiam postui —pasiuntiniu prie sovietinių respublikų sienomis, o tai esą Rusijos 1941
metų sienos. Tatai reiškia, sako laikraštis, kad Rusi
Vatikano.
jos karo tikslai toliau rusiškųjų 1941 metų sienų ne

KAIP STIPRIAI YRA SOVIETŲ RUSIJA
PASIRUOSUSI KARUI SIBIRE
Maršalo Blucherio planai pilnai įvyk
dyti. Sibiro fronte rusai turi pusę mili
(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės mėn. 22 d.)
Reikalaujama lietuvių dar
bininkų.... Daily News skel
bia: “Lithuanians for factory svork; $4.00 per day;
good chance for advancement”.
•
Didelis gaisras... Atlanta,
Ga., vakar ištiko didelis gaiš
ras, kurs sunaikino daug
namų ir turto, paliekant de
šimts su virš tūkstančių
žmonių be pastogės.
•
Pasmerktas mirti socialis
tas.... Socialistas Adlerio
pernai nužudė Austrijos mi
nistrą pirmininką grafą
Stuergkh. žudikas nuteistas
mirti.
•
Vokiečiai užgrobikai... Vo
kietijos kancleris pasakė
kalbą, iš kurios aišku, kad
kaizeris yra užsimojęs eiti
Bismarko keliais ir užgrob
ti kiek galima daugiau sve
timų žemių. Vokiečiai po ka
ro nemano atsisakyti Kur
šo, Lietuvos, Serbijos ir ki
tų šalių.
E. St. Louis, III.... čia ku

rį laiką klebonavo kun. P.
Vaitonis, žmonės jį pamylo.
Bet jis iškeltas ir jo vieton
vokietis kunigas atkeltas.
“Mes norime lietuvio kuni
go” — vienu balsu šaukia
žmonės.
•
Blaivybės reikalas... “The
Chieago Examiner” dabar
renka parašus po peticija į
kongresą dėl svaiginamų gė
rimų vartojimo suvaržymo.

Šveicarija neutrali... Švei
carijos vyriausybė siunčia į
Jungtines Valstybes delega
ciją, kuri įtikinės Vašing
tono politines sferas, kad
Šveicarija ir toliau pasiliks
neutrali.
Kauno laikraščiuos įdėtas
skelbimas, kad mirė žinomas
Prūsų Lietuvos lietuvių nu
sipelnęs veikėjas Jokūbas
Stiklorius. Jis yra miręs
Tilžėje, kur ir palaidotas va
sario 23 d.

"Every wasted penny addi
to Hitler’s bank book”
EVER walk »way from the
refrigerator without dosiog
the door. Leaving the door ajkr
wutfl either ice, electricity, or
gai—and doea the food no good!
Even if you'll need to open it
•gain soon—shut the door!

N

siekia.

Amerikos slavokai taip pat turi fondą nuo karo nukentėjusiems savo tautiečiams šelpti. Surinktąsias au
kas jie siunčia į Vyskupų Šelpimo Komitetą. Ir tuo
jie džiaugiasi, nes jų surinktos aukos pasiekia savo

Toks esąs Stalino įsakymo politiniai-karinis turinys,
kuris esąs visiškai aiškus ir priimtinas kiekvienam ru
sų patrijotui ir nė per colį neperžengiąs 26 tautų dekleracijos...
Kaip matome, rusai, ar jie būtų bolševikai ar monarchistai, vienu punktu visiškai sutaria, tai laikyti

tikelą Yisa pilnuma. Ir dar daugiau, štai, šiomis die-

vergijoje svetimas tautas.”

Nuo karo nukentėjusių šelpimas

Those pennies you’ll save will
hring your family and your coun
try added aeeurity if invested in
U. SAVINGS STAMPS AND BONDS t

I

jono armiją, daug tankų ir kitų ginklų.
Japonai prisibijo rusų.
Šiandien paduodame skai
tytojams Amerikos žurna
listo O. Hauser mintis iš
Saturday Evening Post kiek
rusai yra pajėgūs Rusijos
Tolimuose Rytuose

mis ir anglių bei rūdos ka,
syklomis, be abejonės, su
daro pažangą, kuri dauge
lyj e atvejų primindavo Amerikos Vakarų išsivysty
mą. Bet to nepakanka.

Ką sako rusų diplomatas

Tuo tarpu Sovietų armija
Kartą keliaudamas tame Tolimuose Rytuose suskubo
pačiame miegamajam su vie padaryti reikalingas atsar
nu rusų diplomatu vagone gas pradinės kovos veiks
turėjau išgirsti jo nuomonę mams, jos naujai sukurtos
apie Japonijos puolimo pla pramones niekuomet nesu
skubtų gaminti reikalingas
ną.
Jie mėgins sutrukdyti mū ilgesnio karo vedimui me
sų susisiekimo kelius, per džiagas.
kirsdami Sibiro geležinkelį.
Rimtam karui reikalingų
Greičiausiai kur nors į va redžiagų Sovietų Rusijos
karus nuo Blagoveschensko Tolimieji Rytai dar priklau
Taip pat jie stengsis perkir so nuo Vakarų Rusijos pra
sti tą geležinkelį keliose vie monės. Netgi dabar Rusija
tose. Reikia manyti japonai maitina savo Tolimųjų Ry
taip pat puls mūsų pajūrio tų kareivius su Vakarų He
sritį, stengdamiesi perblokš misferos t. y. Amerikos grū
ti Vladivostoką prieš tai ne dais. Taip pat ir Tolimųjų
gu mes spėsime sušildyti or Rytų plieno gamyba paly
laivių motorus.” Sėdėdamas ginus ją su Japonijos plie
podžiamoje barzduotas So no gamyba yra tiek maža,
vietų diplomatas su susirū kad ji neverta yra rimtes
pinimu pirštu rodė į vingiuo nio dėmesio. Taip pat da
jantį ir prie pat sienos ei bar Tolimųjų Rytų sritis
nantį geležinkelį, kuris va turi įsivežti gazoliną iš sve
dinasi Trans Sibiro geležin tur.
keliu.
Dabar rusai daro planus
Į mano klausimą, kokias sintetinio gazolino gamybai
pasisekimo galimybe galėtų iš anglių, kuris papildytų
turėti japonai, jis atsakė, tuos menkus naturalės naf
kad tai labai daug priklauso tos šaltinius. Taip pat da
nuo to, kas padarys pirmuo bar didžiausias Sovietų Ru
sius žingsnius.
sijos Tolimųjų Rytų pramo
Rusijos silpnosios vietos

nės centras Komsomolske
Didžiausias Rusijos Toli visuose fabrikuose ir laivų
mųjų Rytų tvirtovės silpnu statybos dirbtuvėse teturi
mas yra, kad ji blogoj po 30,000 darb.

zicijoj šio svarbaus geležin
kelio, kuris beveik 1,000 my
lių eina, o tik 50 mylių eina
atstume nuo sienos.
Tai yra labai jautrus So
vietų Rusijos Tolimųjų Ry
tų ryšis au likusia Rusijos
gamybos ir pramonės sriti
mis. Paskutiniais metais ru
sai skubotai dirbo pakloda
mi antrą bėgių liniją ir pa
statydami visam keliui dvi
gubus tiltus ir tunelius. Be
to, jie pradėjo statyti ant
rą geležinkelio liniją nuo
Taisheto į Pacifiko krantus.
Tačiau dideli kalnai ir
šiaip įvairios gamtos kliū
tys labai apsunkina šio ge
ležinkelio statybą.

Japonai bijo rusų

Blucherio pirmykštis To
limųjų Rytų raudonosios ar
mijos sąstatas paskirstytas
į dvi atskiras vadovybes,
viena turi savo buveinę pa
čiame Tolimųjų Rytų gale,
o antra į rytus nuo Baikalo
ežero.
Jųjų jungtinės jėgos su
sideda maždaug iš 600,000
vyrų, kurie gerai yra aprū
pinti tankais, orlaiviais ir
artilerija. Sovietų apsigyni
mo pozicijos yra paskirsty
tos plačioje juostoje su po
žeminiais sandėliais ir an
garais ir 4,000 fortų.

Ligi kurio laipsnio jie pa
naudojo savo turimas jėgas
Sibire Vakarų Rusijos gini
Ligi šiol tepavyko pasta
mui, niekas, išskyrus rusų,
tyti tiktai atskirus nedide
tiksliai nežino. Tačiau yra
liūs ruožus, kurie tarpe sa
vęs neturi ryšio. Bet kas gi aišku, kad Rusija su savo
pasidarė su Sovietų Rusijos 7,000,000 kareivių kariauda
Tolimųjų Rytų ekonomine ma prieš Hitlerį, vargiai ar
nepriklausomybe, kurią su galėtų suteikti kokią nors
manė maršalas Blucher? Rei pagalbą Tolimiesiems Ry
kia pasakyti, lieka dar tik tams.
Pasienio incidentai, kurie
tai projektų stadijoje. Tik
rai, jei atsiminti, kad ligi paskutiniais metais įvykda
paskutinių laikų rusai ga vo tarp Japonijos ir Rusi
bendavo iš Vakarų Rusijos jos paaiškina kodėl 80,000,visas gyvenimui reikalingas 000 japonų jaučia baimę,
prekes, tai tenka pripažinti, kuomet jie galvoja apie ru
kad progresas yra ryškus. sų meškiną..
Tarpe 2,000 mažesnių su
Staigiai išdygę Sovietų Ru
sijos Tolimuose Rytuose pu sikirtimų, ypatingai yra ryš
siau dykumose nauji pramo kūs trys. Tai buvo jėgos
(Nukelta į 5 pusi.)
nės centrai su savo liejyklo

l
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62, farmer, res. Plaušai Vy4969 K.ndoravlčiu3, Stažuona.
sys (Nikodemas), 56, res.
4925 Kiaušienė-Guzevičiu- rapaičiai Žasliai.
(Nauja lenkų pažiūra j Lietuvą)
tė, Stefa, (An.anas), 56, 4970 Kindoravičienė, Mahousewife.
, rija (Juozas), 38, farmer,
4926 Kiaušas, Jonas (An- įes. Paparčiai.
Rašo prof. K. Pakštas
tanas), 19, farmer.
i 4971 Kindoravičiu3, Vy4927 Kibirkštis, Juozas 1 tautas (Stasys) 14, student. 2. Lenkų-lietuvių unija
džiaugsmas, kad vien gud
(Antanas), 55, farmer, res J 49/2 KindoraVic.us, Jorumu ir apsukrumu lenkų
Dumblynė Dusetos.
nas 1 (Stasys), 10, student.
Keturiuose puslapiuose p.
kalba
įsigalėjo Lietuvoje ir
4928 Kibirkštienė-Urbonai
49/3 Kondorąvtčius, Aiui- Leskovviec perbėga lenkųvė, Ona
(Juozas),
36,
t Stasys), 7.
lietuvių unijos periodą, dėl sukūrė sunkią Vilniaus proteacher.
i 49/4 Kmauias, Jonas (Via
b’emą. Į visus bandymus nu
kurio
abi
tautos
Laikosi
skir
4929 Kibirkštytė, Eugeni- das), born 19O±, employee,
tingų pažiūrų. Lenkai tą u traukti- tą uniją lietuviai
ie±. Viekšniai.
ja (Juozas), 6.
žiūri kaip į labai patriotiš
4975 Kmduūenė, Bronė niją laiko labai teigiamu kus žygiu3, gi lenkai juos
4930 Kiečikaitis, Izidorius
(Petras), born 1889, driver, (Juozas), born 1900, teach- reiškiniu. Ir turi pagrindo:
ei, res. Viekšniai.
es. Vilnius.
nuo Palangos iki Odessos laiko išdavystėmis. Šių skir
4916 K.iiviUiaite, Danutė- išsitiesusios Lietuvos žemė3 tingų pažiūrų abi tautos tur
4931 Kidolis, Feliksas
(Juozas), 27, worker, res. B.tUtė (jonas), oorn 1924, stora siena pridengė Lenki būt visuomet laikysis, nes
student.
Kazlų Rūda.
judviejų tikslai yra skirtin
< Kinstlens, Albertas ją nuo totorių ir rusų pul gi: Lietuviai nori visą etno
4932 Kiela, Jonas (Pra
nas), 26, driver, res. Vilnius L x enuux as), 40, Klykoniai dinėjimo ir lenkų ekspansi grafinę Lietuvą turėti savo
jai atidarė milžiniškus plo
4933 Kiela, Pranas, 40, Akmenė.
ti9<8 Kirdeikis, Stepas, 31, tus. Lietuvai unija rusų į- tautinės kultūros įtakoje, gi
teacher, res. Kaunas.
4934 Kielius, Kostas (Vin agibnomisc, įes. Marijam taką pakeitė lenkiškos kul lenkai nori išlaikyti ten se
;as), 32, worker, re.s Mari polė.
tūros įtaka, bet lietuvių tau niau įgytas placuvkas ir dar
•xs<9 Kirdeikienc, Anelė
jampolė.
naujų įgyti.
4935 Kiemovskis, Zig- (Vladas), born 1918, house- tinei kultūrai kilti sąlygų
Įsikūrus Lietuvos univer
, nesudarė. Žinoma, tai buvo
ma8, 55, farmer, res. Vai- wife.
sitetui pradėjo rimtai augti
*±o80 Kiriliauskas, Stasys [ne vien unijos ir ne vien
č.unai Rudamina.
4936 Kieronovskienė, Jad- (Stepas), 6 months old. res. lenkų kaltė, bet daugiau mū- jaunas lietuvių. istorijos
i vyga, 52, res. Vaičiūnai Ru- Raudėnai.
(Antanas), 42, juiisconsul- Daugėliškis.
’J*
l sų smulkios šlėktos ir ben mokslas. Pr'siauginom apie
^b81 Kiri.iauskienė, Joana drai bajorijos klaida: bajo tuziną jaunų gabių istorikų.
tant, res. Kaunas.
4850 Keldušis, Antanas /p4*
Kepalai.e, Izolina ■ damina Vilnius.
(
Izidorius
), 19, housewife,
4937
Kiernovskytė,
Ona
Jų reikalas bus pagal ob
4811 Kazlauskas, Teofilius (Petras), born 1904, teach- (Petra®)> 4.
rija
daug
daugiau
rūpinosi
(Silvestras), 55,
farmer, er, res. Vilnius.
( 4894 . □ Ja, s’ Antanas Zigmas), 20, res. Vaičiūnai. res. Raudėnai.
jektyvius faktus dokumenres. Kalnėnai Telšiai.
4851 Kelertas, Jonas, 40, (Vincas), 38, farmer,
res.
4982 Kinliauskis, Stepas savo privilegijomis, negu t a 1 i a i nušviesti Lietuvos
4938 Kiernovskis, Stasys
tautinės lietuviškos kultū
(Zigmas), 15.
......... (Antanas), 20, worker.
4812 Kazlauskas, Juozas), farmer, res. Kalvarija Vii- ^^enai Deltuva.
Janina ros kėlimu. Liublino Unijos praeitį, kas jau sparčiai ir
17, salesman, res. Marijam- kaviškis.
489j Keraitis, Jonas (Vin 4939 Kiernovska, Alina 4983 Knsnytė,
polė.
Į 4852 Kelertienė, Ona, 30, cas,) 35> taimer» res. Pa- (Juozas), 25, farmer, res. (Jurgis), born 1912, vvoraer, metu 1569 m. Lenkija pasi daroma naujose jų knygose
res. Kaunas.
Mickūnai Vilnius.
4813 Kazlauskienė, Elena employee. res. Kalvarija.
'
Ukmergė.
savino beveik pusę Lietuvos ir istorijos žurnaluose. A(Petras), 50, nurse, res. I 4853 Ke ertaitė, Ramutė,! 4899 Keras, Juozas, res. 4940 Kiša, Vladas (Juo- 4984 Knš.nas, Jurgis, 35, žemių, būtent ukrainiškas fsič’.ai gal nebus griežtai
zas), born 1934, worker, res. res. Šiauliai.
Zarasai.
Į (Jonas), 10, student, res.1 Vihįius.
svarbu, kuri tauta praeity
Volynės,
Kijevo
ir
Podolės
Rudnia
Vilnius.
4985
Kiršinienė,
30,
house
4814 Kazlauskas, Vladas Kalvarija Vilkaviškis.
[
.Kenene, Veronika,
provincijas. A’šku, Lenkijai padarė daugiau klaidų, ku
4941 Kiesilis, Izidorius vvife.
(Kazys), born 1901, teacher, i 4854 Kelertas, Algiman-t rea' Y* Inius. ~ ri kurią labiau išnaudojo.
res. Pošnia Ayltus. ,
tas (Jonas), 8.
j 4898 Keraite, Milda (Juo- (Pranas) 30, soldier, res.I 4986 Kiršinylė, (Jurgis), tai buvo didelė nauda, bet
Račiukenai Kupiškis.
12.
Lietuvai didelis nuostolis. Aišku, kad klaidų buvo a
4815 Kazlauskienė, Sofi4855 Kelertaitė, Dalia (Jo zaaJ,'
_
. •
ja, 45, housewife, res. Poš- nas), 3.
4899 Seredžius, Vincas,
4942 Kigelis, Rudolfas; 4987 Kiršinytė (Jurgis), Po Liublino Unijos lenkų biejosc šalyse. Nebus Lietu
nia.
i 4856 Ke’melis, Juozas, 60,
carP®uter» res. Karčia- (Krištupas), born 1906, f ar- 9,
kalba pradėjo sparčiau plės viams daug naudos, jei jie
4816 Kazlauskienė, Sofija tarmer, įes. Paliepiai Kap- mai Radviliškis.
mer, res. Eidžetoniai Vaš4988 Kirvelaitis, Salemo- tis Lietuvoje tarp bajorų ir visų savo tautos r.e’.aimių
(Jokūbas), 47, farmer, res. čiamiestis.
i 4999 Kerpauskas, Anice- kaij nas (Jonas), born 1905, wor miestelėnų, lenkiškai kaJban-; ieškos tiktai Lenkijoj. Ne
Vilnius.
| 4857 Kelmelienė, Marija, 4as (Augustinas), 65, phąr- 4943 Kigelienė, Nilda (Jo
res. Siaubai.
išmintingai pasielgs ir len
4817 Kazlauskaitė, Lidija, ,60, housewife.
j macist, res. Kalvarija Tcl- nas), 37, farmer.
į 4989 Kiselevas,
Mikas čių salelių pradėjo atsiras kai, jeigu savo apsukrumu
4944 Kilertas, Jonas, 40,! (Povilas), 34, f.orist, res. ti vis dar dideliuose Lietu- ■
4818 Kazlauskaitė, Juzė. į 4858 Kelpšienė-Jankūnai- siaL
res. Vilnius. '
tė, Elena (Ipolitas), 37,1 t994 Kerpauskienė, Mar- employee, re3. Suv. Kalvari- Vilnius.
vos plotuose. Lenkai teisi įgytas Lietuvoje kultūrines
4819 Kazlauskienė, Juze- seamstress, res. Batakiai
(Petras), 33, pharmi.- ja1 4990 Kisieliausaas, Juo nasi, kad jų kalbos išpilti-, placuvkas stengsis visuomet
fa, farmer (wiht monther- Tauiagė.
ceut.
,
4945 Kilerienė, Ramutis zas (Mikas), 28, forest ran- mss Lietuvoje įvyko be fi išnaudoti prieš tautiškai at
in-law), įes. žvirgždynai
4859 Kemerzunas, Petras 4902 Kerpauskas, Ajfre- (Jonas), 9
ger, res. šalšininkai Vilnius zinės jėgos. Gal būt, tačiau gimusios Lietuvos interesus
Pabradė.
(Jonas), born 1895, farmer, das (Anicetas), 7.
, 4949 Kilius, Juozas (Jo4991 Kisieliauskienė, Ste
šių Laikų lietuviui mažas į
(Daugiau bus)
4820 Kazlauskas, Juozas res. Virbalis.
j ,4993. Kerpauskas, Tomas nag), born 1910, soldier, res. fa (Karolis), 28, worker.
(Martynas), 34, student,
4860 Kemerzunienė, Mari- (Aincetas), 6.
Vilnius.
4992 Kisieliauskas, Anta
res. Kaunas.
ja (Juozas), born 1898,
4904 Kersnovskienė, Ali- ■ 4950 Kimantaas, Juozas nas (Jonas), farmer, res.
4821 Kazlauskienė, Anas- housevvife.
na
( Juozas), 26, farmer, j (Aleksandas), 24, soldier, Šalčininkai.
res.
Mickūnai
Vilnius.
res. Kaunas.
tazija (Juozas), 36, empio4861 Kemerzunaitė, Salo4993 Kisielienė Budzelytė,
yee, res. Tikėliai.
mė (Petras), born 1925,t 4995 Keršis, Vincas (Vin-j 4954 Kimbaris, Pranas, Teofilė (Benediktas), 60,
Federacijos Chicago Į felką kilniam
4822 Kazlauskas, Gintau- student.
cas), 40, teacher, res. Aly- įorn 1856 (wįth 4 sons & 2 farmer, res. Čedasai.
tas (Antanas), 6.
4862 Kemerzunas, Romu- tus_ daughters),
farmer, res.
4994 Kisielytė, Apolonija apskrities veikla
darbui - labdarybei
4823 Kazlauskaitė, Laimu aidas (Petras), born 1933. ! 4999 Keršienė, Petronėlė, Trakai,
(Jonas), 29, farmer.
tė (Antanas), 1.
4863 Kemeža, Pranas (Jo- 4^> housewife, res. Alytus.
4952 Kimbariens, Pranė,
4995 Kisielius, AleksanFederacijos Chicago aps
Sekmadienį, gegužės mėn.
4907
Keršytė,
Aldona
4824 Kazlauskas, Vladas nas), 41, farmer, res. Uofarmer, res. Trakai Burbiš- Iras (Jonas), 37, teacher, kritis laikė susirinkimą. Su 24 d. Ciceros mieste bus
(Vincas), 15, student.
(Kazys), 42, teacher, res. 8įai Alvitas Vilkaviškis.
kiai.
res. Čedasai.
4908 Keršis, Vitas (Vin- 4953 Kimbris, Jonas (Juo
Pošnia Miroslavas.
4864 Kemežienė, Marija
4996 Kisielienė, Galina, sirinkęs nemažas būrys at “Tag Day” lietuvių senelių
stovų, svarstė bėgamuosius prieglaudai baigti statyti.
4825 Kazlauskienė, Sofija (Juozas), 40, housewife.
8tU<?ent'T
/T zas), 28, employee, re3. Šiau 23, teacher.
4909 Keršelis, Jonas (Juo- 1{liai.. ’ ’
r ' •
(Motiejus), 43, housevvife.
4865 Kemežaitė, Birutė
4997 Kisielius, Petras reikalus. Trys apskritys# — Rinkliava rūpinasi Labdarių
zas), born 1897, cashier, 4954 Kimerienė, Zofija (Petras), 32, teacher, res. Federacijos, Moterų Sąjun
4826 Kazlauskas-Kaibuta (Pranas), 17, student.
Sąjungos 3 kp. Pasišventu(Jonas), born 1905, teacher,
4866 Kemeža, Vytautas res’
r
a ♦
! (Jonas), 49, seamstress, res. Kaunas.
gos ir LRKSA rengiasi prie sios Labdarybei cicerietės
4910 Keršulis, Antanas, §iauiiaį
res. Miroslavas.
(Pranas), 15, student.
4998 Kisielius, Kostas, ju bendro pikniko, tik gaila, lietuvaitės stoja į darbą.
Vytautas rišt, res. Vilnius.
4827 Kazlauskienė, Sofija
4867 Kemeža, Gediminas 40,' teacher, rec Sventeže- 4955'
(Silva), born 1903, teacher. (Pranas), 9, student.
**,inaį .
ai- (Antanas), born 1923, stu4999 Kisielienė, Benedik kad apskričių skirtos komi Nuoširdžiausiai kviečiamos
4911
Keršul.ene,
Anele,
dent
re3
šiauliai
sijos nariai nesilanko į su ir čikagietės lietuvaitės, ku
4828 Kazlauskas, Vikto
4868 Kemežaitė, Vida
ta, housevvife.
ras (Vincas), 32, employee, (V ytautas), 17,
student,
4
__ , .. _
I 4956 Kimerytė Sofija-Bi
5000 Kisielis, Ignas (An- sirinkimus. Tas apsunkina rios prašomos pekmadienio
4912
Keselyte,
Regina,
21,
(Antana8)
,
1925)
res. Vyšpiniai žvirgždaičiai. ---rea.---------------------Joniškis Šiauliai
x
----- - — ----- - tanas), born 1903, lawyer, veikimą pikniko rengėjams. rytą būti Šv. Antano parap.
4829 Kazmazinas, Mikas
4339 Kemežys,
Vincas nu™®’ reJ; Maieikialstudent, res. Šiauliai.
, res. Raseiniai.
Fed. apskritis džiaugiasi salėj, Ciceioj, gauti
« dėžutes
(Antanas), 42, employee, (Andrius), 48, mason, res.
4943 Kevalas,Antanas
Kimerytė, Ona (Vinir
kitus
dalykus.
Rinkėjos
(Bus daugiau)
kunigų klebonų patriotišku
reSoyilniUS, . , Kunigiškiai Pajevonys.
(Matas), born 1909, empio- cag)
atudenti res. Kuni4830 Kaznauskaite, Alek4370 Kemežienė, Ona (Jo- ^ee’ !re3' ^aV.naa'
.. on g.škiai Pajavonys.
mu, kurie rūpinasi išgauti bus pavaišintos ir pusry
sandra (Jonas), 22, artist, naa) 4^ farmer>
'_.4_?įt
32, 4958 Rimantas, Porfirijus Sov. Rusija-Japonija leidimą turėti rinkliavą baž čiais ir pietumis.
res. Panevėžys.
4871 Kemežyiė, Ona (Vin WOI*e5’ reį
(Juozas), 68, farmer, res.
nyčiose Lietuvos nuo karo
Praėjusį trečiadienį šv.
4915 Keželienė, Liuda Riukšeliai Šiluva.
(Atkelta iš A pusi.)
ir
tremtinių
šelpimui.
Be
Kryžiaus par. salėj buvo
ja (Jonas), 18, worker, res. ~4372"’ Kemežys, Bronius (Jonas), 23, houeewife.
4959 Kimontienė, Teklė,
Panevėžya.
(Vincas), 10, student.
4916 Keielytė, Irena- Lai- 60, farmer, res. Riukšeliai. mėginimai ir japonai kovų abejonės, leidimą gauti ne labdarių centro susirinki
4832 Kazmierciukas, Vin4873 Kemežys, Antanas mute (Karol^>' 6„
4960 Kimantaitė, Elena gale pamatė, kad kara3 bū- bus sunku. Jau Rytinėse val mas, kuriame paaiškėjo, kad
cas, 44, policeman, res. Vii- (Vincas) 7
i 494^ Kežunas, Stasys (Porfirijus), 30, farmer, aį^8 gunku3 įr žiaurus. Pir- stijose kai kur rinkliava į- l ai kurių kuopų Chicagoj
nius*
,
i 4874 Kemzūra,
Juozas <K!«?fa8b
worker, res. res. Riukšeliai.
1 mas susikirtimas
...
. ,
vyko. Tik'mės, kad ir Vaka veikėjai rūpinasi gauti Ci
v
t.
•
įvyko 1937
4833
Kazmierciukienė, (pranas), 64, farmer, res. Vaitkunai Pabrade.
4961 Rimantas, Motiejus
A .
,. ,
.
rinėse valstijose, o ypač di ceros “Tag Day” darbui rin
Marija (Juozas), 38, house- Ugįškia,i Betygala.
i 4918 Kiaunienė, Ona, 75, (Porfirijus), 28, farmer.
meUls blržell°
wife.
__
4875 Kemzurienė,
Marija farmer, res. Mairiškis Kre- 496? Rimantas, Izidorius kuomet japonai nuskandino džiojoj Čikagoj, įvyks. Pe kėjų. Jais daug pasitikima
4834
KazmierČiukaitė, (Antanas) 27 worker res kenava.
du Rusijos laivus Amūro u- reitais metais kunigų pas ir galime būti tikri, kad jie
Elena (Vincas), 16, student. įajuria Nedarna.
’
*
4919 Kiaunytė, Julija (An (Porfirijus), 24, farmer.
tangomis, Lietuva gavo $50,- mėgins savo žodį išpildyti.
4963 Kimantaitė, Irena pėje ir užėmė dvi salas.
4835 Kazmierciukas,
Jo4g7g Kemzūraitė,
Ona- tana9), born 1929, student.
009 iš vyskupijų suorgani Be to, jie padės rinkėjoms
(Porfirijus), 19, farmer.
na?oiy^ca8)’ 18;.8?dentflA Danutė, 7 months old.
4964
Kinčinas,
Liudas,
Antras
įvyko
1938
metais,
4920 Kiaunė, Algimantas
zuoto fondo.
nuvykti į Cicero busimąjį
♦
4836 Kazura, E zbieta, 60,
4877 Kenstavičius, Anta- (Antanas), born 1936.
teacher, res. Radviliškis.
liepos mėnesyje, prie Kore- I
| Chicaga be priemiesčių sekmadienį, kad padirbėti
nurse maid, res. Vilnius.
nas 30 worker rea utena
4965 Kinčinienė-žygelytė, jo® rubežiaus dėl Changku4921 Kiaunė, Jonas (Anturi
septynias
lietuviškas tikrai kilniam darbui — lab
4837 Každailevičius, Bro4878 Kenstavičienė, Do- tanas), born 1940, res. Kre
Ona (Vincas), 34, teacher, feng kalno ir trečias 1939
mus (Kazys),
78, farmer micelė (Mikas), 68, farmer, kenava
darybei.
Labd.
res. Radviliškis.
metų vasarą Išorinėje Mon- parapijas. Tad susirinkusie
G;inkiik?- reS Budginai 2ar8nai4922 Kiaune, Juozas (SU4966^ Kinčinas, Vitas (Liu golijoje, kur nukentėjo su- ji pageidavo ir nutarė, kad
4838 Každailevičius Ka4879 Kenstavičius, Stasys 8ys), 37, employee, res. Vii- das), 9.
į kiekvieną Federacijos aps
žeistais, žuvusiais ir užmušzys, 74, lawyer, res. Rasei- (Domininkas), 23, farmer,1 oius
krities susirinkimą būtų pa mes. kad gerbiami kunigai
4923 Kaupa, Adomas, 50, daire.“"41“1“’
<U"' U 3 apie 18000
■"•i*
res. Budignai.
kviestas vienas iš kunigų, neatsisakys suteikti apskri
4839 Kebleris,
Jurgis
4880 Kenstavičiutė, Vale-1 farmer,
res. Kaišedorys.
4968 Kindla Vvtautan 50 ' Kįtą kartą apie karo pla- kuris pasakytų kalbą sau čiui savo naudingų patari
(Jurgis), teacher, rea. Skar rija, 22, teacher, res. Malė-I
4924 Kaukas, Antanas, inCriZt rea^U “na ' r.us Sibire.
pasirinktoje temoje. Tiki- mų.
E. S.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

i tai.

4881 Kenstavičiutė, Domi
celė (Domas), 2, Budginai
Telšiai.
4882 Kenstavičius, Balys
(Juozas), 55, soldier, res.
Alytus
Veisėjai.
t Tęsinys j
4883
Kenstavičienė,
(with
4801 Kazlausnas, Mikas, uupiai Sintautai.
4
children),
housevvife,
res.
16, svuueut, įes. Vilnius.
^840
Kekerienė-Gylytė,
Veisėjai.
4802 ivaziaussas, J uozas, Mat celė, 28, housewife.
4884 Kenstavič.utė, Elena
45, teaciier, res. Girininkai
4841 Kebleris, Leonidas
(Pranas),
35, wo. ker, res.
Pakuonis.
,
(Juvenecijus (Jurgis), 4.
4803 Kazlauskas, Julius
4842 Kederis, Petras, 30, Vilnius.
4o8o Kenstav.č.enė, Ona
(Jokūbas), o£>, engineer, res. employee, res. Bartininkai
(Jonas),
67, flonst, res.
Biržai.
ViiKavišKis.
4804 Kazlauskaitė, Mari
4843 Kederienė-Lunackai- Vilnius.
ja
(Stasys), born 1905, tė, Albina, 28, teacher, res. ' 488b Kenstavičius, Stasys
(Pranas), 18, worker, res.
martininkai.
maid, res. liaunas.
_________
4805 Kazlauskas, Otonas 4844 Kederis, Algimantas • 4”1118'
. ,
(Povilas;, born ±901, empio (Petras), 3.
488i Kentra, Jonas (Kayee, res. Vilnius.
4845 Kedys, Juozas, 45, zya\’ Z.4, farmer> res- Lukau
4806 Kazlauskienė, Ona worker, res. Skaudvilė.
skitai Kretinga.
(Vincas), 64, housewite, res.
4846 Kedienė, Magdalena 4888 Kepalas, Petras, 58,
Vilnius.
(Kazys), 42, teacher, res. employee, res. Rozalimas
4807 Kazlauskas, Pranas Skaudvilė.
'
, a?fn,?ZZ-8’ »•
(Jonas), 31, res. Kaunas.
4847 Kedytė,- Milda (Jk>4889 Kepaliene, Ona, 37,
4b08 Kazlauskienė, S«.efa zas), 15, student.
housevvife.
4848 Kedytė, Laimė (Juo4890 Kepalas, Albertas
(Pranas), 28j res. Kaunas.
(Petras),
16.
4809 Kazlauskienė, Juze- zas), 10
fa, 75, hcusewife, res. Kau-į 4849 Keima, Jonas (Jur-1 4891 Kepalaite, Aldona
gis), born 1877, with faminas.
4810 Kazlauskas, Kazys ly, iariner, re3. Maliokalnis
4892 Kepalas, Vytau.ab

LIETUVA IR LENKIJA

CHICAGOJE IR APYLINKES!
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Penktadienis, geg. 22, 1942

KONFERENCIJOS IŠKILMINGUMO SVARBIAUSIAS AKTAS

Adele does it the
business way and there is
novv a secretary to the
secretary of the secretary. j
Our
treasurer, Valerie
The Knights of Lithuania
Shenandoah, Pa. — Gegu- land of our forefather*
Mickevice, as
mentioned Chicago District vvill have
žės 10 d. buvo antras iš ei- Lithuania.
before, is middle-aisling it an
extra meeting
for
lės metinis sodalieeių šuvag With the uncertainty
on May 16th. Therefore, it Thursdey, May 28th —
žiavimas. Penki šimtai da- i of Įįfe around ugi the norm- į
vvas necessary to elect a nevv 7:45 P. M. at Our Lady of
lyvių atvažiavo iš sekančių aj pUr9Uįtg of home, career
keeper-of-the
coin. This Vilna Parish — the contenSchuylkill apskrities lietu- and professions restrieted. ;
turned out to be none ohter ders of C-24.
viškų parapijų: Shenandoah, we reconsecrate ourselves
than Lucille Minelgo.
This scheduled meeting
Nevv Philadelphia, Mahanoy to thee, O Virgin of virBig
plans
ar
under
vvay
vvill decide the success of
City, Minersville, Mt. Car- gįna our Mother; aid us to
for
the
May
Crovvning
on
our 4th of July picnic.
mei, Tamaąua, Girardville, 8how our love and devotion
May 24th.
Should our attendance prove
St. Clair ir Hazleton.
|0 thee by works of piety
Competition for the honor to be a failure, vve may ręst
Suvažiavime dalyvavo ku- by personai holiness by help
of being May Queen was assured that the picnic shall
nigai: J. Karalius, dr. J. B. of our neighbor and to th?
exceedingly keen.
not be ventured, therefore,
Končius, K. Klevinskas, A. defense and spread of the
Virginia
Balnis
was įf we vvould likę to see the
Degutis, P. Lauma^is, P. Church or Christ.”
eleeted Queen. Her court is traditions come to light,
Čėsna, dr. K. Batutis, J. De-' Gražūs ir kilnūs sodalie- i
to be composed of Sonia come to the meeting and
gutis, S. Venslauskas, A. gjų pasiryžimai neliks vien
Bartkus, Irene Jankus, H. assure us of your enthusiasNeverauskas ir J. Gaudins- popieriniu pasižadėjimu...
Teresė Matukonis iš Shenandoah, konferencijos karalienė, vainikuoja Panelės Šv. Lukas and Albina Miksas tic fervor vvherein the K of
kas. Be to, dalyvavo sese , _
statulą prie Šv. Jurgio bažnyčios. Tai buvo iŠKilmingiausias aktas Schuylkill apskrį-! fn addition, there are to be L name may be mentioned.
lės kazimierietės, pranciš-|
*s ** as
U^a ties Sodalicijos metinio suvažiavimo, kuriame dalyvavo virš penki šimtai lietuvaičių j foyr other attendants, sekietės ir Nukryžiuoto Jė- ~.™„U 8 Z"
1Sltin;L 1 .e mergaičių iš Shenandoah, Nevv Philadelphia, Mahanoy City, Minersville, Mt. Carmel, Ta- leeted from
the Junior
May vve hope to see
*
”
***’ ’
jjr.
Elena
1
anoms i
siek
representatives
from C-24
zaus.
,...
...............
, maąua, Girardville, St. Clair ir Hazleton. (Shenandoah Herald Staff photo).
Sodality.
' The catholic giri in every/
j— ex-chairman A. Stankus
More about the
May
Didingoje airių mokyklos! day ufe”, Motina M. AloyCrovvning vvill be vvritten in !i & Ann Alekna. Sally Jesulai
salėje suvažiavimą atidarė sja
pįttsburgho “The soMAY OUEEN
tis from C-13, vvho has
a forthcoming edition.
nurodydamas jo tikslą ve-1 dality retreat”, kun. dr. Davvorked v ei y hard to reWe just heard that Estelle
dejas kun. K. Rakauskas. Po ' niei • b. Povvell, buvęs šv.
Lukas is vvearing a ring on suseitate the Council and vve
Amerikos himno, vietos kle-' Karolio seminarijos Phila:
she’s going strong.
Brighton Park.
the third finger, left hand. hear
Well, Another important Date
bonas kun. J. Karalius karš- į delphijoje profesorius, savo
„
u i * j u
u
Sauc.unas, the good
Our
belated
best* vvishes
go i Agnės
6
6 *
If yQU
good musjc
tai sveikino, linkėdamas su turiningoje kalboje lietuvių it’s almost here - Monday,
little
vvorker
from
C-36.
W.
to her. She’s been engaged
važiavimui sėkmingos klo adresu pasakė daug graž ų
T° many peop c and ge, a thril 1 out of vodvil
, Gramalas and The Waitkus’s
for Severai months novv.
ties darbuotėje.
minčių. Jo kalba jaunų so- it’ll be just another day, būt — and vvho doesn’t? —
from Indiana Harbor’s coun______________
to the Sodalists it’s a day of ., , ,.
. ,
. ,
.
«
’ attend the parish musicale
Beatriče Vance iš Maha daliečių širdyse sukėlė pasi
nrrvr/viiii
cil
come vvhenever
special importance. On that on Sunday evening, May
noy City perskaitė šio turi gerėjimą savo kilme.
r tKjON AL j
the oceasion permits them
day. another group of young 24th Qur
c„jb jg t
nio rezoliuciją, kuri suva- Išpildžius sodalietėms skoWe vvondered vvhy
Ann to travel the distance. Lašt
ladies vvill pledge thema stellar part; in the presenziavusių buvo vienbalsiai ningai parengtą muzikalinę
i
Rapsis
vvas
going
around
būt not least, vve are certain
selves to the Blessed Virgin tation, so that in itself is
dalį
—
visi
išsirikiavę
pra

priimta:
talking to herself these past ' that Council ll2 and their
ėjo miesto gatvėmis į baž- and vvill be formally enrol- reason enough to be present. !
Įfevv vveeks. We found out at i tireless leader
Florence
1. On the oceasion of the „y-ią Eisenoje buvo gieda.. led into the Sodality. On
Getting Personai
1 our Mother’s Day program Eisin vvill come vvith her
Silver Jubilee of the Episco- mos Marijog garbei ]ietuvlš that day also, the crovvning
that it vvas nothing more faithful vvorkers. As for
... Wonder vvhat ever happate of His Holiness. we as ko3 gie9mSs Sv Jurgl0 baž of our Heavenly Mother vvill
DJe
Vaikutis
serious than the faet that Council 14 she vvill
most
Sodalists rejoice with the ny{ios duryse buvo Taikof take place. As vvas annouced pened to that once enthudouse she vvas memorinzing lines certainly be their — ’eause
Scdalist Pope Pius XII. We Karalienės
vainikavimas, previausly, Dale Vaikutis siastic group of bovvlers? I Well,guessI’d better
Į Father J. Grinius and most
continue our pledges of pray- Dangijįkai Motinai ant
vvill reign as May Queen; can’t be that you’ve given the lamp and quitburning for her part in the play.
up
that
midnight
oil
—
—
.
•
of her members
haven t
ers, masses and communions vos gėlių vainiką uždėjo Te- ber attendents vvill be M. up, girls, can it? Come,
this
Jose
P
hine
Davidoni3
i
’
missed
one
District
meeting
all
beyond the oceasion of the resė Matakonis.
‘ Gudas, Eleanor Kisielius, come, that isn’t a bit likę after all, vvith
going to look well in her old since November for exam.
you...
Irene
Pakeltis
’
pet
rationing,
one
can
’
t
be
too
, .
__ i
-----------Silver Jubilee for the intenBažnyčioje tėvas Geralda3 Florence Poška and Laverne
age — ^y^^
conservative. Toodle-oo!
U! Ple Good ’ole Emily Waitie’
staying
in
tion of His Holiness.
pasakė trumpą pamokslą, po• Naugzemis. This all impor- excuse for
and all. This vvas
ąuite kus, one can alvvays count
2. Through the interces kurib kun. J. Karalius n- tant event vvill begin at evenings is įier corre3ponGabby evident from her portayal on her energy to be throvvn
sion of our Blessed Mother teikė palaiminimą šv. Sak- 7:30 P. M. We feel sure dence. Of course, vve needn’t
of a benign grandmother.
in the bounds of the K of
-------------------' everyone vvitnessing these remind you that “Svveeney” Į
our Patron, vve pledge our ramentu.
And Sonja Bartkus! It’s L spirited circle.
heart of
Marąuette Park. — The
daily prayers, masses and
Minėtos apskrities soda- ceremonies vvill leave the is “deep in the
a
good thing there vvere no Į
-------------communions for W o r ’ d liečiu tarybą sudaro: pirmi- church feeling thrilled and Texas”... We feel sure that recent meeting of the NatiSKELBKlTES “DRAUGE’’
(Nukelta į 7 pusi.)
Ann
Baranauski .s
and vity B. V. M. Senior Sodality
Peace.
ninkė Beatrce Vance iš Ma- inspired. If you haven’t as
hummed
vvith
3. As loyal Americans vvr hanoy City, vice pirmininkė yeĮ aeen any of the previous Frances Urnezis attempted literally
making some of those cin- activity.
More
buzzing J/
dedicate ourselves to the de □na Novak iš Shenandoah,
May crovvmngs, be sure to namon
rolls they savv vvould not have been heard
Paulina Russian and Turkish Baths
fense projects necessary for kasininkė Izabelė Baltrusha
.
„„
,
, , _ _ . see this one. You 11 feel as demonstrated at the Blue in a beehive. Motions vvere
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
the safety of our nation; to iš Hazleton, sekretore
Jamį šią Modernišką Lietuvi
aid the Red Cross, take na Rutka iš Minersville, ko- many other have ,elt’ that Room Supper. Aren’t you Į being made right and left,
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
vvell tvvo going to let us knovv ,’deas kept popping
up,
Ultra-Violet Sunshine Ir Infra Red Light
ėourses in first aid, nurses; respondentė M. Nevulis iš it vvas an evening
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
idiscussions
vvere
no
sooner
hovv
they turned out?...
aid, home defense; to buy Mahanoy City, dvasios va. spent.
Moterims — Treėiadiieniais.
finished than ohtres started,
Telefonas: VIRginla 9493
War Bonds and Stamps; and das kun. K. Rakauskas,
i and poor Adele Rudman vvas
Mflssncc
A. F. CZESNA, savininkas
to aid our boys in the serSuvažiavimas praėjo pa-1
heard
oomplaining
that
she
1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
vice through the U. S. O. and keltoje nu-otaikoje ir tvarcould
hardly
keep
up
vvith
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jy
other means available.
kingai. Miesto gyventojams
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
the minutes. It seems that __
4. We again pledge our- gerą įspūdį padarė eisena,
no NF-CTAR šis Alus yra pagamintas iš importuotų
selves to abstain from buy- melodingos lietuviškos giespirmo- rūšies produktų
ing and reading unclean and mės ir pilnas grožio Panelės
salacious literature and do švenčiausios vainikavimas,
all in our povver to rid our Dalyvės dėkingos suvažiaviTaupyktt apsaugoto) ištaigoj, kad užtikrinti savo ateiti. Apart ap*
DISTRIBUTOR
draudoH mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
tovvns of this printed filth mo organizatoriui kun. K.
that soils the mind and Rakauskui ir vietiniam maOF
Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau
darkens the soul. Also, to loniam ir vaišingam šeimi
follovv the list of motion ninku! kun. J. Karaliui, įšpietures rev evved and clas- siskirstė į namus.
V-tls
sified by National Council
_____________
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGO
BEERS
of the Legion of Decency.
Justin Marklenrtrh, Pres. and Mgr.
5. We again ask the in4192
ARCHER
AVENUE
Tel. VIRGINIA 1141
Urmo
(vvholesale)
kainomis
pristato
į
alines
ir
ki

MAKE
tas
įstaigas.
Visuomet
kreipkitės
pas
NORKŲ,
kur
tercession of our Blessed
EVERY
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
Mother for the liberation of
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C.
PAY DAY
the occupied and oppressed
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday B A. M. to 8 P. M.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
X* BOND DAY
nations, especially for the

SCHUYLKILL APSKRITIES SODALIEČIU
SUVAŽIAVIMAS

High lights from K of L-Chicago district

į

SODALITY NEWS

r

LEO NORKUS, Jr.

5.

Ambrosia & Nectar

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

STANDARD FEDERAL SAVIHGS

DMXUUXS

Penktadienis, geg. 22. 104-2

X Brldgeportiečių moterų
either the Juhior or Senior she had excellent help in
ir merginų nemažaB būrys
Sodality, recited her lines the persons of Helen Rodis,
ruošiasi į talką Cicero lie
very charmingly.
Phyllis Pechukas,
Sonia
(Atkelta iš 6 pusi.)
tuviams
Lab.
Są-goe
3
kuoIš mūsų vyrų veikimo Gegužės 17 Sue Stogis was Jill-of-all- Bartkus and Lorraine Sharpoe ritakltavoj, kurt Įvyk. l»ymen in the
We
ka.
24 d i
fove them rolling in trades in the pantomime.
Town of Lake. — Šv. Var reikšminga diena
sekmadieni, gegužes 24 d. I
afld cUmwingfor She įlayed a shriveled old; Anh Mosteika, Adele Ruddo dr-jos skaitlingas sus
•
X Chicago vokiečių kata the attention of the beauti- lady, then later reversed man, Irene Jankus, Albina
inąs įvyko gegužės 17 d. Su Prieš dvidešimts penkis
the proceBs and became a Miksas and He’.en Druktelikų
naujos bažnyčios, prie fūl nurse.
sirinkime kalbėta apie reko metus geg. 17 d. iškilmin
gorgeous bride.
nis were responsible for the
X Anelė Stoėkfenė, žino- W. 36 ir Gakley Avė., pašlekcijas May šlake birželio gai pašventino Šv. Kazimie
There was Aldona KopusA ąuartet -composed of beautiful table arrangement.
12 d. Rekolekcijos tęsis tris ro Seserų koplyčią, šventi mo Bridgeport veikėjo ir ventihimas prastą sekma- cis playing the part of a
DKK nario V. Balandos uo- dienį įvyko didelėmis iškildienas. Penktadienį važiuos no pats kard. Mundelein.
....’U“i“ Sonia Bartkus, Teresė, Kąs The sight of the evenihg
busai. Taigi, kas norės, ga
tutis, Lucille Minelgo and: was Father Zakarauskas in
(jeath
lės nuvažiuoti. Vieta labai Geg. 17 d. 1941 m. sese popieras. Liudininkais jai Dat įus Girėnas posto benas. Į
Adele Rudmah gavę forth his “formai” playing bus
rys šv. Kazimiero priėmė buvo 0. Gudienė ir Zalato X
a lusty and good rendition boy.
Flashligt Fil.
puiki.
kisielius prašo
Lorraine Sharka dre\v a of “My Kero”.
kvietimą vykti į Pietų Ame rienė.
prkueŠtL kad V. Rūkštalis lot of attention in her part
Pirm. P. Kilmitzs prane riką — Argentiną ir ten su
šė, kad lietuviams karei kurti naują veikimą, auklė X Antanas Pūtis, buvęs vedė jo dukterį ir jam skai in the ptay; and she had not
Harriet Lukas, as usual YOU CAN BACK UP MacARTHUR
tosi
ne
Švogerts,
kaip
buvo
HELP TO SHORTEN THE
viams jau pasiųsta 35 “kar ti ir lavinti vaikelius Die darbštus vyčių narys Bos
one speakihg line! As a was in beautiful voice and j ANO
WAR
BY SUBSCRIBING TO /
tone ir Detroite, dabar dir rašyta aplink mus, bet žen Rving statue of the Blessed accompanied and directed j
tūnai” cigaretų. Visi prašo vo meilėje.
UNITED CHINA RELIEF^Z
ba Chi'cagoj ir gyvena ad tu.
mi paaukoti cigaretų mūsų
Virgin, so štili did she the Glee Club to perfectioh. 1
resu
4405
So.
Aftesiah
Avė.
Geg. 17 dieną įvyko 23
jaunimui, tarnaujančiam Dė
X Ateitininkų draugovė stand that at times it
, ,
,
. It was good to see the JMB 6553—B—4-341 j
Pastaromis
dienomis
jis
įsi

ARD seimas. Pažymėtina,
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vaikus ir daug gera nuvei-' seimus.
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kia. Ir Šv. Vardo draugija Galop geg. 17 d. pašven gia Tėvų Marijonų Bendra doj. Ji yra kilusi iš Skrista- Were
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joh valdyboh išrinkta: dva lyno sode, pastatytos atmin- paskirtas seminaristo fon- kaimo. Jos tėvai žuvo per directed the playlet. That was wa^ Pas'" his
po vL>4
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sios vadas kun. S. Adomi čiai Motinos Marijos 25 mė- dui
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nas, pirm. J. Juška, vice nėšių mirties sukakties pro
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dis, ižd. M. Russoka, tvark Diena pasitaikė graži, šil Spellmah iš New York UŽ prezidentu. Prieglaudon at presented its songs in a in the course of the evening. N. RANTEIt, sav.
ta, saulėta. Vaizdas buvo gražų šv. Tėvo kalbės sudariu Juozapas Norkus.
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4707 So. Halsted St.
Nariai dėkingi buvusiai rodo graduantės šviesiomis čiams praeitą savaitę. Sta
pantomime of the life of a herself chief cook, much to
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nepaguodžia,
neapdo

valdybai, kuri daug pasidar-1 suknelėmis, baltais velionais. siui Piežai tikrai sekasi. Be
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Visi Town of Lake vyrai
gūžės 16 d. atlaikė svhrbų (Brazilija) prel. M. L. Kru not yet old enough for
FURNITURE
vykę
seiman,
ministrantai
ir
šas gavo laišką, kuriame ui
raginami priklausyti prie
susirinkimą
redakcijoje.
Padvasiškija sutartinai gie
kojama už auką Girskau^
Šv. Vardo draugijos.
BROKER
dant “Sveika Marija, Dievo! sikal!6U aPia '**«<*«« «’ (100 dol.), kuri buvo siųsta
Ef»A'nE KVHCf»AMI ATSIDlnteg Room Sets — Parlor pH
Beje, nariai džiaugiasi Motina“. Balsai kyla, daro- “**>)“** ir
LAVKVT1 I MfM ‘.PKflALl
per prel. M. L. Krušą. Iš se
VASAROS IšPARDAVIMA
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
Motinų Dienos minėjimo pa si jauku, o malonus vėjalis1^ barimų. Adm. kun. P. selių laiško matyti, kad dėl
sekančIv Muzikos
—
Radios — Refrigerators —
INSTRUMENTU
vykinau.
Korespondentas neša aidus tolyn, tolyn... !«»*»■>. “IC., pavaišino ir karo gyvenimas Brazilijoje
M tf >.
Washers
— Mangels — and
iškėlė daug svarbių klausipasunkėjo. Duona pabrango Didelių Barabanų, maZų BarabaStovės.
Visi sustoja paskirtoj vie- mų
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
du sykiu, anglys taip pat. komi prie visokių Barabanų se
Nationally advertised items.
Paskutinis kvietimas toj. Kun. A. Baltutis, asistų. greiti Įpėdiniai “Cymbols” ir
Gazolino
sunku
gaūti,
pre
X
Legionieriui
Dirius-Gitoje kun. A. Valančiaus, kun.
■‘Cymbol Holders" kur tik reika
“Hi-Boy after beat Pėdais”
Toun of Lake. — Marijo- Zakarausko ir seserų kape- rėnas posto benas šįmet De- kių pristatymas pablogėjęs, lingi,
bėriams tr orkestrams, Trūbos,
Saxaphonal, Trombo
nų Bendr. 8 skyrius rengia ,ioBO B Urbos patinta coration Dienoje kapuose dėl to viskas brangsta. Lit darinėtai,
nai “Standard" iSdi-rbysčlų, Smal
Cellos. Strtlniniai Basai. GUI“bunco party” gegužės 24
tto. Kun A valančius dalyvaus naujose unimormo- tuvės seselės dėkingos prei. kos,
taral, Batijos. st-ūnat, tr ‘‘casee”,
FACTORY REPRESENTATIVE
"moulh pieces”, "mute reeds”, ir
d. 3 vai. popiet O. Brazaus-1 pasakg iškllaei pųtiiMlrt, Se, kurios kainuos apie $1,- M. L. Krušui ir visiems, ku muzikos
stoviklės.
Pilnas pasikienės svetainėj, 4558 So.,pamoksią &rie
Moti. 500. Šįmet pirmą sykį tas rie joms gelbsti darbuotis, rinkirrras smalkom S smičių tr
6343 South Western Avenue, Chicago
“cases". Pataisome Ir atnanjtnaPaulina St. Įžanga 25c.
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j— -m
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dovanų. Pirm. P. Turskienė
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—
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——
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gražiame
sode,
paP) A R A D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
pavykimui. Lauksime svečių
L'/'DAIv Namų Materijolą Dar žertomis Kainomis.
budėti
keletą
minutų,
pasi

FEET HURT?
ir iš kitų kolonijų.
melsti ir paprašyti palaimo
AR skauda kojos?
PIRM PIRKIMO
DBI geriausio palengvinimo
je
Motinos
Dievo,
ypač
šiais
Jau kelintas mėnuo, kaip
Atvyk ) mūsų jardą ir a]
8ACIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
kreipkitės prie
neramiais
laikais.
&.
J.
ką ir aukštą rūšį LEN1
Raudonojo Kryžiaus viene
VVORK — STOGV » p
FOOT
fooj E—Z SHOE SHOP
Vienintelis tr Smagiausias
TEltlJOLA. Dėl fttraBt,
tas čia turėjo pirmosios pa
6N0 PAIN” Patentuoti
Vakarinis Lietuvių Programa*
kų, skiepų ir fiatų. PAS
•Archės,
prieinamomis
•, |! Amerikoje!
galbos (First Aid) kursus ;
MCSŲ EKSPERTAIS 431 kotfettukkainomis, pritaikinti ju
VIENUOLIKTI
METAI! cijos ir pertaisymo namų.
(pamokas), kuriuos lankė CONRAD
kų kojoms, kad paleng
APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS DV^AI •
SEKMADIENIAIS 1 Vai. p. p.
vinti visus kojų skaus
keletas desėtkų mergaičių ir
fotografas
mus.
t
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
Cash art>a Lengvais tšmokftjhnais
moterų. Gegužės 18 <3. buvo Studija Įrengta plr
“HEAtTR SHOES.” PadušPENKTADIENIAIS
7 v. v.
Jioa rfiAlea au m‘o
STANLEY LITWINAS, General Manager
kaitės dėl KOriių, ’Callouses
paskutinė pamoka. Kurios I dcrnl&kotnla užlAI
ir Bunions.
domia ir Hadlywoor
CARR-MDODY LUMBER CO.
WHFC-I45O kil.
laikė kvotimus gavo požy Jrlaaomla.
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Garantuot**.
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BATAI
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J
(5755 So. Westorn Avenue
Ir Paplatinti
3039 South Halsted St.
Tel. VlCfcory 1772
Phone: GROvehill 2242
Po visam vieneto pirm. N. ' <20 W. 63rd Street
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SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
1 A 11/^ A Q 1*^ A D A D Pasirinkti ir Prisipirkti
LA\ll\r\O UMDnR Geresnės Rūšies Anglis
StA'rVRAl
REMONTAVlMtJl ARBA REFINANSAVIMUI
KAINOMIS
ATEINANČIAI ŽIEMAI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
KOI, KAINOS NEPAKILĘ IK KOI, JŲ DAR GALIMA GAUTU
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Jaunimas

CHIC&60JE IR APYLINKĖSE

ALEX ALESAUSKAS and SONS

IBARGUTIJ-

1

| PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI

tomas arha daugiau, už fonų

suknelių
simj

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

Nnmikerini yra darrg plge-nl.

BIJLCK BAND LUMP aiųflye, ai
ton*
KOVFERR COKE < KOKSAI),
nų tonų........................................................

—

brrmrgv
ir kailių

$10,50

Mūsų Specialybė

ui v>- $12.95

4or your

—

Jatmavedėms šyrai ir Suknelės

1

3!?

1711 W. 47th St.

TEL. PORTSMOtJTfl 9022

Yettdf 1569

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
l1^

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indcBai riipestingad globo
jami ir Ugi $5,0R0.00 apdrausti per Federai Savings and Loan In

surance Corporation. Mokame 31/^%. Jūsų pinigai greitai išmoka- _

mi ant pareikalavimo.
>4
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮStAIOA
— 4M Metai Sekmtngo Patarnavimo ! -*•

PfOHFS CLOAK and BR1DAL SHOP

GRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

Protection

PILNAS PASIRINKIMAS

(Valdžloa pabarimai angltntnkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kar&a prOd ūkei Jos dilei, valakėlių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
PRIPILDYKIT SAVO MANDCMUA W KIJKANfŠO PASlftlfcKlMd:
ĮVEST rlKGlNIA 1*o,*h<mt*H Mine Ran, M *A
Zl-rų mMirt), daug dulkių Mlnita. Perkant a M/OaUU

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TIKI,. CALUMET 4118

Jos. M. Mnnrris, Sec’y.

8238 SO. HA1.STBD ST.

0WK00S9

PenĘTaęT.eni>, ge£. 22, P352

----------- -

DIENRAŠTIS "DRAUGAS" LIETUVI
IŠGELBĖJO IS KALĖJIMO

ARMIJOS BOMBOS, PAKREIPUSIOS LAVOS KRYPTĮ, IŠGELBĖJO MIESTĄ

AUTOMOBILISTO KOVA SU
PAUKŠČIU ROBIN

Andrius Daugirdas žada rašyti apie

Galėčiau paukštį robin nušauti, bet įs

Portugalijos žymesnius įvykius ir vie

tatymai draudžia. Reikės galvoti, kaip

tas.

čia su juo susidoroti.

Nepaprastas portugalų pamaldu

mas į Šv. Panelę Mariją.
Andrius Daugirdas, buvęs
Andrius Daugirdas rašo,
XX Amžiaus administrato kad Lisabonoje balandžio
rius, okupavus rusams bol 8-12 d. d. įvyko didžiulis
ševikams Lietuvą, dėl bolše Mergaičių katalikų (Juvenvizmo teroro turėjo apleisti tude Catholica Femina)' kon
savo gimtąjį ir mielą kraš gresas, kurio aprašymą su
tą. Daugirdas, apleidęs Lie paveikslais pažadėjo atsiųstuvą, atvyko į Lisaboną, iti vėliau, nes dabar jis rūpi
Portugalijon ir rengės vykti naši Anglų ir Amerikos kon
į Jungtinės Amerikos Vals sulatuose, kad cenzūra šiuos
tybės, bet panaikinus į USA laiškus ilgai neužlaikytų.
turistinės vizas, jis negalėjo
Daugirdas savo laiške
išvykti iš Portugalijos, o apie šį mergaičių kongresą
taip pat neturėjo teisės gy rašo:
venti Portugalijoje, todėl i “šis kongresas buvo paš
už tai jį Lisabonas policija vęstas Marijos Garbei, nes
pasodino į kalėjimą.
šiemet gegužės 13 d. sukan
Šiomis dienomis Kun. J. ka 25 metai, kad šv. Panelė
Prunskis gavo iš A. Daugir pasirodė piemenėliams Fatido laišką, kuriame jis rašo: mos apylinkėje, netoli Iri
“Vėl esu laisvas ir už savo nos. Ta vieta nuo Lisabonos
laisvę esu skolingas labai lyra maždaug 160 kilometrų
daug Tau ir “Draugui”, nes į šiaurę. Ta proga šv. Pane
tik turėtas korespondento lės statula buvo atgabentai
pažymėjimas, taip nelauktai Lisaboną balandžio 8 d. vair netikėtai suteikė man lai ' kare ir balandžio 13 d. vai.
svę. Sėdint už grotų teko rytą Stebuklingoji šv. Pane
perskaityti Antonio Ferro, lės statula buvo išgabenta
direktoriaaus Secretario Pro atgal į Fatimą, t. y., į tą
paganda Nacional, vieną jo vietą, kur 1917 metais buvo
paskutiniu laiku parašytą šv. Panelė pasirodžiusi. Li
knygą ir ją perskaitęs dar sabonoje. Toji statula buvo
paskatintas vieno portugalo patalpinta Fatimos bažny
gimnazijos mokytojo vasa čioje. žmonių pamaldumas į
rio 18 d. parašiau jam laiš šv. Panelę nepaprastas. To
ką, išdėstydamas mano at-‘ kio pasitikėjimo ir tokio at
vykimo sąlygas ir kliūtis, sidavimo neteko man niekad
kurios susidarė dėl panaiki matyti. Portugalija, kaip ir
nimo U. S. A. vizos, kurią tu Lietuva yra vadinama “Ma
rėjau. Prašiau, kad duotų rijos šalis” (terra Mariana).
man galimybę pažinti tą
Daugirdas rašo, kad Por
kraštą laisvėj esant, o jei tugalijoje gyvenimas yra
nėra galima man išeiti į lais normalus, perdaug nekrenta
vę, kad prisiųstų man pro- į akis karo pasėkos.
pogandinę turizmo literatū
rą apie šį kraštą, kurį galė
čiau studijuoti būdamas ka
lėjime. Vietoj atsakymo į Birželio 1 dieną žmones
mano pasiųstą laišką, kovo pasisakys dėl
13 d. po pietų apie 4 vai.
buvau paleistas laisvėn be jo susiekimo kompanijų
kių suvaržymų, t. y., galiu
gyventi kur noriu ir galiu sujungimo
lankyti taip pat įdomesnes
Norima Chicagoje kompa
krašto vietas”...
nijas, kurios turi susisieki
mo priemones, kaip streetĮdomus ir šaunus
karius, elevatorius, busus ir
kitas priemones sujungti į
pikninkas
krūvą. Tuo reikalu birželio
Lietuvos Piliečių Sąjungos, 1 dieną bus referendumas,
Chicagos skyrius, š. m. bir kad žmones pasisakytų, ar
želio 7 dieną, rengia įdomu jie nori, kad susiekimai tar
ir šaunų pikniką, su įvairiau naujančios kompanijos pas
šia ir gražiausia programa. kirai veiktų ar būtų sujung
Piknikas įvyks Kubaičio tos.
darže.
Frank A. Hecht Jr., president, ir Charles A. Snyder,
Gal Chicago ir išvengs viceprezidentas, of the West
Central Association, vakar
kai kurių aliejaus ir
painformavo Chicagos ma
jorą Kelly, kad jie sutinka,
gasolino suvaržymu
kad susisiekimo kompanijos
Visoje Amerikoje planuo būtų sunjungtos ir jie žmo
jama nuo liepos 1 dienos nes ragins balsuoti už kom
įvesti gasolino ir aliejaus panijų sujungimą. W. Cen
kvotas. Chicagos sritį pasie tral Association viršininkai
kia vamzdžiai, kuriais yra savo rašte pastebi, kad repumpuojamas gasolinas ir ferendumos duos žmones
aliejus. Aliejus ir gasolinas tiksliausiai pasakyti savo
lengvai pasiekia Chicagą, to nuomones ir sujungimas
dėl manoma, kad gal Chica kompanijų įneš į susisieki
goje ir nereikės įvesti gaso mo reikalus daugiau vienin
lino ir aliejaus kvotų.
gumo ir sklandumo.

“Kas, vagystė?” klausia
desk seržantas, prie Damen
Avenue, policijos stoties.
“Jūs norite raportuoti apie
vagystę?”
“Ne”, atsakė William
Fair. “Aš noriu pranešti
apie paukštį robin. Jis atbėI ga — kaip čia pasakius —
sabotažninkas”.
Mr. Fair, kuris gyvena
(“Draugas" Acme tei.n__
Belle Plaine avė., kada tik
Hawaii, iš Mauna Loa jau dvidešimts dvi dienos kaip veržiasi ugnis ir lava ir gręsė
i pastato gatvėje savo
auto
pavojus užlieti lava Hilo miestą. Armijos bombos pakreipė ugniakalnio siautimo
mobilių, tuojau atbėga pauk
kryptį ir liko išgelbėtas Hilo miestas.
štiš robin ir jis savo snapu
į kapoja jo automobilį.
Chicagoje yra 8,597 1 “Taip tas paukštis nukakojo mano automobilių, tiek
tavernai
daug visokių taškų, kad net
pasakė
Chicagoje yra 8,597 ta nejauku žiūrėti”,
vernai. Praėjusiame antra William Fair. “Reikės man
Duoda galimybę ne tik turtingam, ale ir dienį policija uždarė 317 ta iš naujo pentuoti automobi
vernų, kurie neturėjo išsiė lių. Aš galėčiau jį nušauti,
biednam gauti priklausančią dalį
mę leidimų laikyti tavernus. bet įstatymai neleidžia pau
Lawndale uždaryta 30, En- kščių šaudyti”.

KAINU NUSTATYMAS TURI
NEPAPRASTA REIKŠME
už teisingą kainą.

Karui prasidėjus pradėjo
kilti prekių kainos. Jungti
nių Amerikos Valstybių val
džia pamatė, kad tai nenor
malus reiškinys, todėl tuo
jau paskubėjo šį reikalą su
tvarkyti. Dabar daugeliui
prekių įvestos pastovios kai
nos, remiantis tuo, kokios
buvo kovo mėnesį.

Hendersonas, kainų Admi
nistratorius pareiškė, jei ne
būtų sulaikytas kainų kėli
mas, tai įvyktų infliacija ir
pralošimas naminiame fron
te blogai atsilieptų į kovas
frontuose.

glęwoode 18 ir Grėsliam apy
pareiškė, linkėję 14 tavernų.

Hendersonas
kad kainų nustatymas patik
rina žmonėms pirkimo, al
gų ir uždarbio pastovumą;
kainų
nustatymas duoda
daugiau energijos reikmenų
gamintojams, nes jie žino,
kad kainos jų gaminių bus
pastovios; kainų nustaty
mas duoda žmonėms progos
sutaupyti pinigų ir už juos
pirkti karo bonus Amerikos
pergalei; kainų nustatymas
duoda galimybės visiems
gauti priklausančią dalį, už
teisingą kainą, o ne tik
tiems, kurie daug turi pini
gų-

Kiek Jungtinėse Valstybėse yra svetur
gimusių gyventojų.

Tarės svarbiais
klausimais
Vakar Chicagoje gyveną
Lietuvių Tautinės Tarybos
nariai buvo susirinkę posė
džiui ir tarės svarbiais lie
tuvių tautos klausimais.

‘ ‘Apdeng automobilių po
pierių”, patarė seržantas.
“Nieko negelbės, nes pau
kštis ieškos neapdengtų vie
tų ir jis jas kapuos. Reikės
ką nors galvoti, kaip čia su
sidoroti su tuo paukščiu, jei
nepasiseks, ateisiu pas jus
pasitaryti”. Ir Mr. Fair nu
ėjo kovoti su sabatažninku paukščiu.

$75,000 gaisras sukėlė
Hoosier karo
fabrike nuostoliu

Užvakar, South Bend,
Ind., karo fabrike dėl explio
zijos kylęs gaisras sukėlė
$75,000 nuostolių.
Karo fabrike gaisras ki
lo dėl geležies žiežirbos, ku
ri pakliuvo į aliejaus tanką
ir sukėlė explioziją. Sprogin
Chicagoje gamins
mas buvo toks didelis, kad
metalą ir medžius nubloškė
lėktuvams motorus
už 100 jardų.
Chicagos srity tarp 71 ir
Gaisras sunaikino South
79 gatvės, Crawford ir Cice !Bend Tool ir Die Company
ro avė. Crysler automobilių fabriko Nr. 2 namą, kur
kompanija pradėjo statyti grėsė gyvybei pavojus de
milžiniškas dirbtuves, ku šimčiai darbininkų.
I
riose bus dirbama lėktu I-----------------------------------vams motorai.
i PLATINKITE “DRAUGĄ”

Mrs. Burton mokinasi
kaip užlaikyti

savo kaurus
Helen Scott, namų patarėja,
praneša jai jdomių faktų

Nuo 1930 metų 1940 metų rodo, kad 1940 metais Jung
Jungtinėse Amerikas Vals tinėse Amerikos Valstybėse
tybėse sumažėjo svetur gi buvo 4,168,886 ateivių.
musiųjų gyventojų skaičius
18.4 procentus.
Per tą laiką mažai žmo Illinois bedarbiams
nių atvyko į Jungtines Ame išmokėta
rikos Valstybes, nes varžė
kvotos įstatymai, kai ku- $100,000,000
kurios šalys Europoje nelei
Illinois darbo apdrauda
do žmonėms išvykti į Ame
riką, o šalia to, Europoje Illinois bedarbiams šiais me
karas prisidėjo* prie mažes tais iki gegužės mėnesio iš
nės imigracijos. 47,000 as mokėjo $100,000,000.
Dabro apdrauda daug pa
menų daugiau išvyko iš šios
šalies, negu į ją atvyko. Ša dėjo tiems darbininkams,
lia to, ir mirtis smarkiai pa kurie laikinai neteko darbo,
lietė svetur gimusius, bet pakeičiant paprastas dirbtu
čia gyvenusius, nes dauge ves į karo industrijos dirb
lis iš jų buvo senyvo am tuves.
žiaus.
1940 metais cenzos biuras Chicagoj
užregistravo net 11,419,138
svetur gimusių, o 1930 me jūrininkų vajus
tais jų buvo užregistruota 1
13,985,405.
•
( šias savaitės pradžioje
7,250,252 svetur gimusie Chicagoje prasidėjo vajus
ji tapo šio krašto naturali- rekrutuoti jūrininkus į Jung
zuoti piliečiai, o 3,343,814 tinių Amerikos Valstybių
buvo ateiviai.
laivyną, šiuo vajumi norima
Cenzo skaitlinės rodo, kad gauti kodaugiausia rekrutų
net 825,072 asmenys nepris į laivyną.
tatė informacijų apie savo
Birželio mėnesį manoma
pilietybę, bet manoma, kad iš Chicagos gauti 10,000 jutai buvo ateiviai. Taigi at | rininkų.
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MRS. BURTON: K* Slo skaitliniai reliktą
ScottT

Mirs

MISS SCOTT: Baugumas moterų rOpinaal tik
tomis dulkėmis, kurios sugula ant baldų ir ki
tose kambario vietose, nes tai lengva matyti.
Bet ar tinai, kad apie 85 nuoAlmėlų visų
dulkių sugula ant jūsų grindų patiesalu arba
kauruose T
.

Mish SCOTT: Bet tamstos kauro vartojimo
laikų sutrumpina trečioji dulkių rflils — gi
liai |aėd.« purvaa Ir smilčių dalytės, kurios
rtntnnl stsėial perplauna gaurlnlus kauro ain
ius. A| giliai įsėdusi purvą Ir smiltis galima
Kimtį tik uperlatlu būdu. vartojant moderniš
kų. smarkiai veikianti elektr)kln| dulkių va
lytoj*.

MBS. BURTON:
vaizdi kauro.

ftls

paveikslas

rodo

skers-'

MISS SCOTT: Tas tiesa, ir tai parodo dar
tris paskiras dulkių rfltls, kurios randasi kau
ruose. Pirmosios dvi matai kenkia tamstos
kaurų vartojimo kokybei. Lengvai nuvalomos
paprastu kaurų vartojimui arba net Ir su pa
prasta iluota.

MRS. BURTON:

Ar tai

taip dirba?

MISS SCOTT: Taip. Kai tamstos dulkių va
lytojas stumiamas skersai kauro, jis atskiria
gaurus, (r t* pat kart* ištraukia giliai (sė
dusi purv* Ir smilčių dalytes stačiai | malTamstos kaurai tada lieka vtsKkal (va
rna. Tuo bodu tamstos kaurams yra ultlkrlnta Ilgesnis Ir patenkinus vartojimas.
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