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Sovietai Atmušę Nacių Kontratakas
Jon. Vaiva.

Sąjungininkai

27 laivai į dieną.

LUBOS.
...“O būtinai turėjo būti |a|a|faUA fnlivilAC
uždėtos lubos tų produktų 01 Ul\0 f U I UI II110 J
kainoms,” rašo komunistų
“Laisvėje” Bimba.
Taigi, iki šiol Bimba ir
Co. “budavojo socializmą,”
Sąjungininkų štabas Aus
o dabar, reikia būtinai už tralijoje, gegužės 24 d. —
dėti kainoms lubos... Įdo Gen. Mac Arthur štabas
mus bus namas, jei dar ir šiandie paskelbė, jog sąjun
stogą kartais susiras.
gininkų aviacija atakavo ja
ponų okupuotą olandų Indijų bazę Amboinoje, ' kur
FAŠISTAI.
Pas komunistus paskuti bombomis apmėtyta priešo
niuoju laiku susidarė nusis laivai ir sunaikinta trys or
tatymas, jog tie laikraščiai, laiviai. Naujojoj Gvinėjoj,
kurie praneša apie rusų pra Lae bazėj sunaikinta aero
laimėjimus yra fašistiniai.; r°m°^a^.a^
Jei, pavyzdžiui, gauta žinių,' Lae bazėje japonai parodė
kad rusai pažygiavo pirmyn j labai aršų pasipriešinimą,
("Draugas" Acme teiephotol
pavyko
tris mylias, o neparašysi bet , sąjungininkams
. .
v
.
640 tonų laivas A. H. Ferbert slenka žem yn River Rouge, Mich. Tai yra vienas iš 27 J
trisdešimt mylių - tikriau- , sunklal su2alotl ** JaPOnų laivų, užbaigtų ir išleistų naudojimui karo reikalams viena diena.
. - v. .
bombanesius.
šiai fasistas.
!

japonų bazes.

Rusų pajėgos pasitraukė
iš Kerčios pusiasalio.
Berlynas skelbia, jog apsupta didelės
rusų pajėgos prie Charkovo.
Maskva, gegužės 24 d.—!
Pranešimai iš karo fronto
pareiškia, jog rusams pavykę po vienos savaitės kovų
sulaikyti vokiečių kontrofensyvą Izyum Barvenkovo

KARO EIGA
Maskva. — Kovos stra
teginiai svarbiame Ker
čios pusiasalyje pasibaigė
ir vokiečiai gavo bazes
atakoms Kaukazan. Ru
sai atmušę nacių kontra
takas Carkovo fronte.

sektoriuje, į pietus nuo
Charkovo, šioje fronto dalyje patys rusai pradėję ti
fensyvą ir laukuose palikta
krūvos žuvusių nacių. Priešo linijos perkeltos tolokai
nuo buvusio fronto.

Berlynas, g gūžes 24 d.—
Pasak Berly: • » . adio, nacių
komunikatas p^kelbes, jog
vokiečiams pravedus sėk
mingas kontratakas į pie
tus nuo Charkovo esą ap
supta didelės rusų pajėgos.
Komunikatas pareiškia, jog
nežiūrint desperatiškų pas
tangų,
rusams nepavykę
prasilaužti.

Kiekvienoje šių atakų sąAtrodo, jog ir Maskva suSusitarta dėl U. S.
fašistėjo. Mat, paskelbė, jungininkai neteko po vieną Kinijos frontuse vyksta aršios
Berlynas.. — Naciai
kad rusų kariuomenė pasi orlaivį.
kovos
prieš
japonus.
karių
atlyginimo.
skelbia Kerčioje suėmę
traukė iš Kerčios pusiasa
Washingtonas,
gegužės
24
milžinišką
kiekį karo be
lio. Įdomu ką “Vilnis” pasa Britai bombardavo
Chungkingas, gegužės 24 1 se Kinijos frontuose — nuo
d.
—
Senato
ir
atstovų
rū

laisvių ir Charkovo fron
Maskva, gegužės 24 d. —
kys.
d. — Šiandie tebevyksta ar Yunan provincijos terpekmų
komisija
susitarė
dėl
pa

to
pietinėj
daly
j
apsupę
Burmos
uosta.
Rusai oficialiai paskelbė,
šios kovos visuose plačiuo- lių iki pajūrio apylinkių, į
•
prastojo
kareivio
algos
pa

dideles
rusų
pajėgas.
jog
jų kariuomenė pasitrau
New Delhi, gegužės 24 d.
pietus nuo Shanghajaus.
OPTIMIZMAS.
kėlimo.
Pagal
susitarimą
kė iš Kerčios pusiasalio.
Kiniečiai pareiškia, jog
— Vakar britų aviacija pra
mažiausia
kareivio
alga
nus

Prezidentas Rooseveltas vedė naujas atakas japonų Tanky ir karo
Australija. — Sąjungi Kariuomenė ir reikmenys iš
Chekiango provincijoj sėk
tatyta
42
doleriai
į
mėnesį.
įspėjo prieš per didelį opti okupuotame Burmos uoste
ninkų
aviacija tebebom- ; pusiasalio ištraukta tvar
mingai kovos vyksta, kurio
Kiek
anksčiau
atstovų
rū

mizmą. Mes pilnai tikime, Akyab, kur bombomis ap laivo kova.
barduoja japonų okupuo kingai.
se nukauta 2,000 japonų ne
mai
buvo
numatę
paprasto
kad perdidelis optimizmas mėtyta aerodromas ir pas
tas bazes Pacifike.
Maskva, gegužės 24 d. toli Iwu, bet tuo pačiu laiku
Tuo pačiu laiku riliai
kareivio
algą
50
dolerių
į
yra tiek pat kenksmingas, tatai. Kulkosvaidžiais ap— Kerčios pusiasalio ko jie prisipažįsta, jog japo
skelbia, jog Charkovo fron
Chungkingas. — Aršios te virš milijono kariuome
kaip ir perdidelis nusimini-Į šaudyta aerodmme esą javų metu įvyko nepapras nams pavyko užimti Chua- mėnesį.
mas
kovos vyksta visuose Ki-1 nės kovoja kruvinose kovo
tas įvykis, kai tankai nu nchin salą, prie Fukien pro $250,000,000 į metus.
ponų orlaiviai.
Todėl mes niekados nenijos frontuose. Chekian se.
galėjo karo laivą.
Šen. Johnson pareiškė,
vincijos pakraščių.
šešiasdešimt
mylių
į
pie

perdėjom rusų laimėjimų.
go provincijoj žuvo 2,000
jog pasiremiant sausio 1
Vokietijos karo vadovybė
Rusų
lengvasis
karo
Japonijos
tikslai.
tus
nuo
Akyabo,
Kyaupyu,
Todėl mes niekados ir netįjaponų.
jau pereitą penktadienį pas
laivas plaukiojo pusiasa
Atrodo, jog japonai bando dienos duomenimis. Jungti
kėjom, kad vien tik Rusija'bombomis apmėtyta karei
kelbė, jog kovos Kerčios
nėms Valstybėms šis karei
lio pakraščiu ir savo ar- užimti bazes Azijos žemyne,
gali išgelbėti pasaulį. Mes vinės ir sandėliai, kai tuo
Bernas.
—
Italijos
fa
pusiasalyje baigtos ir esą
vių algos pakėlimas kasmet
motomis apšaudė vokie kad apsaugotų savo užnu
žinom, jog Rusijos fronte tarpu šiaurvakarinėj Bur
šistai reikalauja, kad bū suimta 169,198 karo belais
sudarys $250,000,000 dides
bus pralaimėjimų. Tačiau moj britų bombanešiai bom čių pozicijas. Staiga pasi garį ir sudarytų sau bazes nes karo išlaidas.
tų paskelbtas karas Pran viai, 284 tankai ir 1,397
rodė vokiečių tankai, ku tolimesniems žygiams, nori
tuo pačiu mes įspėjame, kad barduoja priešo susisiekimą
cūzijai.
ginklai.
Komisija taip pat nutarė
pasiekti
Manchuko
žaliavos
rie
pradėjo
laivą
bombar

vandens
keliu
Chindwin
unė vienas pralaimėjimas nė
suteikti kiekvienam
kareiBeveik visas Krymas.
,
,
duoti. Laivas sunkiai nu išteklius, pavyzdžiui, geležį,, . . ,
ra lemiąs tol, kol viena ko pe.
. ... _
kentėjo ir įgula priversta anglis, aliejų ir pagaliau su-! „ ,
Rusams pasitraukus iš
vojančių pusių nepriversta
Vėlesnėse atakose sunai
už kurią jis turės mokėti a- Meksikos kariuomenė
daryti
kontroliavimą
žmo

buvo
jį
palikti.
Įgula
lai

sudaryti taikos.
Kerčios pusiasalio beveik
kintas per upę einąs laiki
pie $3.25 į mėnesį ir likusią
mingai išsigelbėjusi, o lai nių, kurie sudaro beveik vie
•
visas Krymas atiteko vo
nasis tiltas ir kulkosvai
dalį sumokės iždo departa paruošta karui.
vas nuskendęs.
ną ketvirtadalį pasaulio
džiais apšaudyta laivai į
mentas. Iki šiol ši apdrauMexico City, gegužės 24 kiečiams, išskyrus apsupto
LAIMĖJIMAS TIKRAS
žmonijos. Tie žmonės turi
da kariams kainavo $6.37 į d. — Pranešama, jog šiuo jo Sevastopolio apylinkes.
Abejoti sąjungininkų lai šiaurę nuo Kalewos.
būti pirma pavergti, kad
mėnesį.
metu Meksika turi 70,000 Tuo pačiu naciai įgavo ba
mėjimu negalima, kaip ne
juos galėtų japonai panau
<
reguliarių karininkų ir ka zę atakoms ant Kaukazo,
galima abejoti rytojaus die jos santykiai yra labai pap Vokietijos pralaimėji doti.
reivių ir nedidelį, bet bud kurį nuo Kerčios skiria tik
na. Tačiau mes esame tikri, rasti: dviejų užpultųjų ko
Todėl daugeliui stebėtojų Adm. Leahy vyksta
rų laivyną, kuris padėtų siauras vandens ruožas.
kad laimėti galima tik sun vos. Juk reikia prisiminti, mas yra tikras. '
atrodo, kad Japonija deda
Tuo tarpu rusai paskel
Jungtinėms Valstybėms sau
kiu darbu ir bendromis pas kad iki šiol dar net nė for Kairo, gegužės 24 d. — visas pastangas kaip nors pasitarimams į U. S.
bė,
jog maršalo Timošenkos
goti pietinius pakraščius,
tangomis.
maliai sutartis su Rusija ne Gen. Wladyslaw Anders, baigti ilgai užsitęsusį karą
Lisabona, gegužės 24 d.— kai Meksika įstos į karą kariuomenė prie Charkovo
Neužteks tik karių fron pasirašyta. Todėl mes nuo lenkų kariuomenės Rusijoj su Kinija.
Švedijos laivu Drottning- prieš ašies valstybes. Jau sustiprinusi savo pozicijas
te. Laimėjimui turi dirbti širdžiai remiame teikimą ir Irane vyriausias vadas,
holm iš Portugalijos išvyko dabar Meksikos kariuomenė ir atrėmusi vokiečių kont
kiekvienas amerikietis. To Rusijai ginklų pagalbos, šiandie pareiškė, jog Vokie
875 asmenys į Ameriką, ku
yra pozicijose Pacifiko ir ratakas.
dėl, kad ne Rusija, bet A- nes tai padeda ne tik sovie tija pralaimės, net jei Hit Sąjungininkai galį
rių tarpe yra diplomatai, Meksikos įlankos pakraš
Rusų ofensyva.
merika yra pavergtųjų pa tams, bet ir mūsų krašto leriui ir pavyktų laimėti ka
laikraštininkai ir kiti civi čiuose.
užimti
Dakarą.
saulio tautų ir bendrai skai kovoms už laisvę.
Kitose rytų fronto vieto
rą su Rusija.
Kairo, gegužės 24 d. — liai žmonės iškeisti į ašies
Be reguliarios kariuome
stesnio rytojaus viltis. Ry
diplomatus.
nės Meksika turi 65 tūk se — nuo Leningrado į pie
Jis pabrėžė, jog šiuo me Laisvieji prancūzai šiandie
tojaus pasaulis bus ne toks,' MARTINIKA
Keleivių
tarpe
yra
ir
Astančius apmokytų rezervis tus —- sovietų kariuomenė
tu trys ketvirtadaliai nacių paskelbė, jog Vichy vyriau
kokį sovietai iškovos, bet
Pagaliau pranešama, jog kariuomenės yra Rusijos sybė tikisi, kad sąjunginin merikos ambasadorius Vi tų, bent 20,000 militarizuo pravedė puol muosius žy
toks kokį mes, laisvosios
gius.
kės tautos gali užimti stra- chy vyriausybei adm. WiAmerikos žmonės sukursi Martinikos klausimas esąs ’ fronte ir rusai įstengsią at tegini vakaią Afrikos uostą lliam D- Leahy- kuris P®1" tų darbininkų ir apie 300,Rusų komi u Jas pareiš
000 kaimiečių, kurie turi
išrištas. Prancūzijos laivai | laikyti nacių puolimus, nes
me.
IV
nuginkluoti ir bendrai visas! paskutiniuoju laiku Ameri- Dakarą, kaip buvo pasielgta ' kvie8taa Washingtonan pa- karinio patyrimo ir skubiai kia, jog penkt^'Teri sunai
e
sitarimams. Laivu gabena gali būti paversti pirmos ei kinta 50 nacių orlaiviai ir
saloje judėjimas budriai se-1
įr Anglija pristatanti su Madagaskaru.
žuvę tik 14 sovietų orlaivių.
Kiek anksčiau buvo pas ma ir admirolo žmonos la- lės kariais.
ATEITIS.
karnas Amerikos asmenų.
milžinišką kiekį karo reik
vonas.
Ji
mirė
balandžio
21
kelbta, jog Vichy vyriausy
Paskutiniuoju laiku per Reikia tikėtis, kad griež menų.
Meksikos generalinis šta Bendrai rusų pareiškimai
bė pasiuntusi Dakaran dau- dieną.
daug dėmesio kreipiama į tesnių žygių dėl Martinikos
bas šią savaitę, oficialiai pa skelbia, jog rytų fronte po
I giau kariuomenės ir aviaci
Amerikos ir Rusijos santy neteks imtis, o Vichy parei
reiškė, jog Meksikos kariuo zicijos esančios nepastovios.
WasMngtonaa — Ka jos. Vėliausieji pranešimai
Vichy. — Vichy vyriau menė nebus siunčiama už
kius. Sakytum, Jungtinės škimai nedaug rūpesnio te
sybė bijosi, kad sąjungi Meksikos sienų, bet prezi sikos kariai bus panaudoti
reiviams numatyta pakel skelbia, jog Viduržemio jū
Valstybės būtų tapusios tik sukelia. Juk ir dabar Vichy
ninkai gali užimti Daka dentas Avila Camacho yra Amerikos kontinento apsau
ti alga iki 42 dolerių | roje pasirodęs Prancūzijos
rąja Rusijos dalininke.
vyriausybė pusiauoficialiai
mėnesį.
laivynas.
dažnai pareiškęs, jog Mek- gai.
Anaiptol. Amerikos Rusi- kovoja prieš sąjungininkus.
rą.
■
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sys), 20, farmer, res. Lai- worker, res. N. Vilnia,
AR ŽINAI, KAI)
čiai.
' 5285 Kračiunas, Kazys
Fort Bragg, N. C., kariuo(U
5257 Koslovskis, Mirosla- (Silva), 39, farmer, res. Limenės stovykloj kareivis
vas (Bronius), born 1920, banoras Saldutiškis,
Dėkojama to viso inicia- Lou Clerico liuoslaikiu nu
carpenter, res. Vilnius.
5286 Kraučiunienė-Bulinstapė paveikslą Kristaus su
5258 Kozlovskis, Stasys kaitė, Marija, 36, farmer,
Philadelphia, Pa. — Ge- kun. I. Valančiūnui, kun. St.
erškėčių vainiku. Paveiks(Pranas), born 1896, driver, res. Krišna Rudamina.
(Tęsinys)
gūžės
17
d.
Šv.
Kazimiero
Railai
ir
seserims
Kazimie

5287
Kraujalis,
Vladas,
res. Vilnius.
. las išstatytas stovyklos kopBalandėlis
5201 Kornelytė, Janina 5226 Kosmanas, Juozas 4.
5259 Kozmianas, Vaclo- 39, farmer, res. Levaniškiai parapijos sodalietės, vado rietėms.
lyčioje.
(Pranas), 21, housewife,
5227 Kossys, Juozas (Sta vas.
vybėje dvasios vado kun. V.
Ukmergė.
Gimžiai.
sys, 29, railroad employee,
5288 Kraujalienė, Zosė, Vėžio ir seserų Kazimierie- Gegužės 17 d. Šv. Andrie5260 Kozmianienė, E'ena.
ADVOKATAS
5202
Kornela,
Stasys res. Vilnius.
5261 Kozmianaitė, Živilė, 25, farmer.
čių, gegužinių pamaldų pro-.jauj parapijos patalpose į(Pranas), 17, student, res. i 5228 Kostševski, Jonas res Vilnius.
5289 Kraujalis, Algiman ga Marijos garbei pirmą sy- vyko paskutinis pasikalbęGimžiai Turgeliai.
(Pranas), 40, employee, res. | 5262 Kozmianaitė, Teresė tas (Vladas), 1.
Amerikos
5203 Korzonas, Pranas svenėionys.
5263 Kozlovskaitė, E.ena,
5290 Kraujalis,
Kazys kį suruošė procesiją. Nors Jimas reikale
ADVOKATAS
(Jonas), 43, farmer, res. 5229 Koštalskienė,
Liua, 70, farmer, res. Leonai dava (Jonas), 28, policeman, res. Šv. Kazimiero parapijai pri- pikniko. Visų trijų parapiCentrinis Ofisas:
Raseiniai Katausiai.
33, res. Vilnius.
klausau nuo pat atvažiavi jų dvasiškiai rūpinas pikniŠlekiai Ramygala.
Krekenava.
3133 S. HALSTED ST.
5204 Korzonienė, Celina,
5230 Koštalskytė,
Ona
5264 Kozenevskienė, Jad5291 Kraujalienė, Veroni mo iš Lietuvos, bet dar ne- ( ku. Gauta žinių, kad iš
(Lietuvių Auditorijoje)
55, farmer, res. Viduklė. • (Stasys), 5, res. Vilnius.
vyga *(Pranas), 56, house- ka, 76, farmer, res. Antana- teko matyt tokios sodalie- Brooklyn atvažiuos gausi VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
5205 Korzonas, Vincas i 5231 Kotolevskis, Kazys, wife, (with 3 children — vas Švenčionys.
valandos vakare.
čių iškilmingos procesijos ekskursija — lietuvių vado
(Jonas), 48, res. D. Šalči 37, worker, res. Vilnius.
13, 10 & 3 years oid), res.
5292 Kraujalienė, Marija, Marijos garbei. Eisenoj gie vybėje “Amerikos” adminis « Telefonas CALumet 6877
ninkai Vilnius.
5232 Kotolevskienė, Mar- Vilnius.
35, farmer, res. Antanavas.
134 N. LA SALLE ST.
K. D
5206 Korsokas, Juozas garita, 34, businesswoman,
5265
Kračaitytė,
5293 Kraujalienė, Veroni dojo giesmes Marijos gar tratoriaus.
Ona
Rnnm 2014
Tel. »TAU 7572
(Juozas), 40, worker, res. rėš. Vilnius.
( (Juozas), 22, workcr, res. ka, 40, farmer, res. Antana bei ir visos nešė gėlių. Su
Panevėžys.
) 5233 Kovaitienė, Petrone- ; Vilnius.
ėjus į bažnyčią, vargonams
vas.
5207 Kosakauskienė, Ele-.lė (Stasys), born
1907, , 5266 Kraščaaitytė, Vacla5294 Kraujelytė, Bronė, gaudžiant, giedota “Sveika
na (Pranas), 66, housevvife,; housewife, res. Marijampolė Va (Ttadas)
16 student 10.
Marija”. Tuo metu viduri
* WbLK’ STUDI
ADVOKATAS
res. Leonardavas Krekena
5234 Kovalčiukas, Juozas res. Kaunas.
—
5295 Kraujalytė, Ona, 6 niu taku ėjo už grotelių,
1345 VVest .35'" Street
buvusis
va.
į (Motiejus), born 1910, far5267 Krajauskis, Vytau years oid, res. Antanava.
Asslstant State’s Attorney
of Cook County
5208 Kosakauskas, Mikas mer, res. Krokšliai Rudnia. tas (Jonas), 21, worker, res.
5296 Kraujalis, Petras, 4 kiekviena dėjo gėles ant al
Dabar veda generalinį teisių praktikų
toriaus
prie
Marijos
kojų.
(Zigmas), born 1914, far5235 Kovalčiukas, Edvar- Šiauliai.
po antrašu:
5297 Kraujelis, Gabrys
mer, res. Kiškeliškiai Siesi- das, (Motiejus), born 1911,
One
North
La Šalie St.
Tai
buvo
žavėjantis
vaizdas.
5268 Krakauskienė, Salo (Tomas), 61, farmer, res.
ADVANCED PM0TDGRAPHY
ItOOM
1215
—
Tel.
: RANdolph 8322
kai.
| farmer, res. Krokšliai.
Viena sodaliečių tiltu rūbu I.OWESX POSSIBI.E PBh KS
me (Pranas), 25, res. Ša Stirniai Maletai.
VALANDOS:
nuo
9
ryto Iki 5 v. vak.
5209 Kosakauskienė-Kon5236 Kovalevskis, Zigmas kiai.
5298 Kraujelienė, Marija su velionu ant gaivos, prie IHONE I. TA V VITE
Praktikuoja visuose teismuose.
čaitė, Marija (Medardas), 28, artist, res. Kaunaas.
Specializuoja kriminališkuose srityse.
5269 Krakauskaitė, Irena (Silvestras), 50, farmer, res. Marijos altoriaus, kurs bu
24, farmer.
i 5237 Kovaliauskas, Zig- (Pijus), 7.
Stirniai.
vo paskendęs žvakėse ir kve
LIETUVIAI DAKTARAI
5210 Kosčevičius, Maka-mas (Jurgis), 62, chemist,
5299 Kraujelienė-Gylytė,
5270 Krakauskas, Erikas
piančiose
gėlėse,
atkalbėjo
ras (Matas), born 1891, res. Vilnius.
Tel. YARda 3146
Joana (Jonas), 18, farmer,
(Pijus), 5.
teacher, res. Vilnius.
maldą.
Bo
to
kun.
Lunskis
5238 Kovaliauskienė. Ma5271 Kramažienė, Sabina res. Stirniai.
5211
Koscialkovskienė, rįja (Petras), 60, house- (Vaclovas), 43, nurse, res.
DANTISTAS
5300 Kraunelis, Stasys pasakė gražų pamokslą. Ant
Irena (Juozas), 36, res. wife.
Mažeikiai.
(Motiejus), 54, forest ran- galo atgiedota Marijos gar- 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
šiaudinė Telšiai.
5239 Kovaliauskis, Jurgis
IR AKINIUS PRITAIKO
5272 Kramažaitė, Danutė, ger, res. Rudnia Marcinkony keį Panelės sv. litanija ir
Antradieniais, Ketvirtadieniais
5812 Koscialkovskytė, Ha (Juozas), born 1910, emplo 14, student.
ir Penktadieniais
(Bus daugiau)
suteiktas palaiminimas Sv. Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U.
744 West 35th Street
liną (Bagdonas), 12.
yee, res. Panevėžys.
5273 Kramažis, 12, stu
Sakramentu.
5213
Koscialskovskienė,
3147 S. Halsted St., Chicag< Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
5240 Kovaliauskienė-Šilei- dent.
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Marija, (Leopoldas), 48, res. kytė, Apolonija (Vladas),
5274 Krantauskienė, Juzė
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Zablocas Rokiškis.
born 1908, housewife.
Valandos' 3 — R popiet.
(Ignas), 80, farmer, res.
5214 Koscialkovskis, Bag
Tel. CANai 5969
5241 Kovaliauskaitė, Ra Pašešuvė Batakiai.
donas (Zigmą)s, 42, far mutė (Jurgis), born 1931,
52 5 Kraponas,
Julius
mer, res. Konstinava Ro student.
LIETUVIS
(Jurgis), 37, employee, res.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AK IV GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiškis.
5242 Kovaliauskaitė, Nijo Trinkūnai Saldutiškis.
SRECIAI.IKTAS
2158 West Cermak Road
5215 Koscialkovskis, VIa lė, born 1935, (Jurgis).
Ofisas ir Rezidencija:
5276 Krapoviskas, Nikode
Ofiso tel. CANai 2346
das (Zigmas), 46, vvorker,
5243 Kovaliunas, Ipolitas, mas (Juozas), 28, teacher,
2155 VVest Cermak Road
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
res. Panemunė N. Radviliš born 1907, forester, res. Bir res. Kunigiškiai Gaurė.
OFISO VALANDOb
Keti.: 7004 So. Fairfield Aveno»
kis.
žai.
1
šuo 7 iki 8:30 vaL vakaran
5277 Krasauskas, Balys
Res. tel.: HEMlock 8160
5216
Koscialkovskienė,
5244 Kovaliunienė-Butke- (Jonas), 28, policeman, res.
ANTRAS OFISAS
_
...
v co i__
Elvyra (Antanas), 6b, hou-,vičiu«a Marija
(Kazys), Kaunas.
Tel. YARda 2246
2017
So. VVestern Avė.
Snvlrt 20 metų praktikavimo aklų
sevvife
taisyme Ir gydyme
32, housevvife.
_
5278 Krasinskienė, MariTel. CANai 7171
5217 Koscialkovska,
Re
GERAI PRITAIKIATI AKINIAI
5245 Kovalskienė, Irena, ja (Vytautas), 51, house.Nuo
8
vai.
ryto iki 5 vai. kasdien
pataisys kreivas akis, trurnparegyst,
DANTISTAS
gina (Samuelis), 52, tar 40, derk, res. Vilnius.
tr tollregyste;
wife, res. Vilnius.
palengvins aklų įtempimą, prakalta'
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VlRginia 1886
mei*, res. Orvidava Nemen
5246, Kovalskis, Patrici5279 Krasauskas, Juozas
galvos skaudėjimų, svaigimą lr aktų
DR.
G.
SERNER
arti 47th Street
činė.
jus, 20, res. Vilnius.
(Adolfas), technician, res. LlfeTUVlS AKIŲ GYDYTOJAS karst}.
vėl.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
MODEKNlftKLALhl, TOBULIAUSI
5218 Koscialkovskis, Zig
5247 Kovalskis,_ Stasys, 19 Basiunai Tverečius.
EGZAMINAVIMO BŪDAI
Seredoj pagal sutartį.
25 metų patyrimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mas (Zigmas), 36, farmer,
Sportais atyda atkreipiama 1 valkų
5248 Kovalskytė, Stasė, 11
5239 Krasinskytė, Joana,
Tel. Yards 1829 akla.
Telefonas:
HEMlock
5849
res. Visuokenai Panevėžys.
5249 Kazokas, Stasys (Jo 19 farmer, res. Vilnius.
Pritaiko Akinius. Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
4204 Archer Avenue
5219
Koscialkovskienė. nas/, 27, worker, res. KauVALANDOS:
Kreivas Akis
LIGONIUS
PRIIMA:
5281 Krasinskytė, Elena,
10-toe iki 8-tos valandos kasdien
Ištaiso.
Leontina, 26, farmer. '
nas.
Sekmadieniais
pagal
sutartį.
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
5220 Koscialkovskis, Zig5250 Kozakas, Bronius 17.
6757 So. Western Avė.
5282 Krasinskytė, Teresė,
3401 SO. HALSTED ST.
mas (Zigmas), 2 years oid. (Jonas), 41, employee, res.
OFISO VALANDOS:
kampas 34th St.
6.
TeL YARDS 1373
9221 Koscialkovskis, Sta Į Vilnius,
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 Ud 9
5283 Krasikevičius, Henri Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
NedžĮilmto pagal aatartį.
nis
(Juozas), 60, proffe6251 Kozakienė,
Marija,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Snrlaliprill
j□udileciŲ itlfilmė
įsRiime

toriams kun v Ve2Iui kleb

WHITNEY E. TARUTIS

Stanislovas T. Gross

a

DR. P. ATKOČIONAS

OR. VAITUSH, OPT.

DR. V, A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

DR. G. VEZEUS

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

4712 So. Ashland Avė.

DR. CHARLES SEGAL

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti
kas, 42, policeman, res. Ža
ssor, res. Vilnius.
38, res. Vilnius.
Telefonas CANai 4706
4729 So. Ashland Avė.
5222
Koscialkovskienė,
5252 Kozakaitė, Eleonora garė.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
(2-troe lubos)
Eugenija, 52, housevvife.
(Bronius), 15.
5284 Kraskovskis, MareTeL MIDway 2880
Chieago, Iii
Telefonas: HEMLOCK 0201.
OfiaČ tel. VlRginia 0036
5223 KosčiUskaitė, Vikto-[ 5253
Kozakas,
Jurgis kas (Antanas), born 1898,
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
Rezidencijos
tOL:
EEVerly
8244
BEVe
rija, (Marijonas), 24, teach (Bronius), 13.
1913 So. Halsted SL
OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
OFISO VALANDOS: 2A ir 7-9
er, res. Vilkaviškis.
5256 Kozakas, Eugenijus
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
ir pagal sutartį.
6924 So. VVestern Avė.
5224 KosmaHskienė-Senke (Bronius), 8.
Sekmad. nao 10 iki 12 vaL ryto.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Chieago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rea. telefonas SEEley 0434.

DR. PETER J. BARTKUS

Būkit Malonūs
Vidutė, Jadvyga, 34, tar-j 5255 Kozelienė, Zosė (JuSAVO AKIMS!
irier, rėš. Moliunai Rudnia (lius), 45, farmer, res. Lai- Tik viena pora aklų visam gy
5225
kas, 7.

Kosmanas,

Henri- čiai Alunta.
*
5256 Koziela, Vladas (Sta

YOUR SECTOR

venimui.
Saugokite jas, leisdami
Iftegzaminuotl Jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO
pririnkime akintų, kurie pašalina
visą aklų įtempimą. . .

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland AVenuc
Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Ohlcagc
OfTSO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:10 p. m.
Trečiad. lr Aeftt&d. 9:80 a. m.
iki 7:00 p. m.

LIETUVIS DARTAfcAS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. W. PRUSIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Tel Cicero 1484
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais : pagal sutartį.

4137 Archer Avenue

DR. S. R. PALUTSIS

Rkt. 6968 So. TMftnkn Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office teL HtMlock 4848

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartj.

TaL OANal 6122

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
2201 West Cermak Rd.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b ▼. v
REZIDENCIJA:
2423 Wfest Marguette Rd.

6631 S. California Avė.

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON
4643 So. Ashland Avenue

Tel. REPublic 7868
TaL CANai 0267
Rea. tel.: PROipect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

KRAUTUVME

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
(ztf

-z*

DftL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

From Lot Anįtiu Ltomlntr.

TARDS 8088

DR. L Ji BERTASH

Tel.: HEMLOCK 2061

Ofiso vai: auo 1-3; nuo 6:30-8:30

DR. JOSEPH KELLA

736 West 33«i Street

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 So. VVestern Avė.

Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.
(Mat. 10, 22).

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 if 7-8 v. vak.
ir pagal autartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomia nao 10 iki 12 vaL dieną.
Tel. Cicero 1484
TELEFONAI:

DR. A. JENKINS
(Lietuvii)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo I—.4 ir nuo 7—9 vakare 1
Taipgi pagal aatartį.

DR. EMILY V. KRUKAS

IOS F. BUDRIK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 13tos gat. ir 49th CL

Ofiso telefonaa PROspect 6737
OFI8O VALANDOS:
Namu telefono VTRginia 8421
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo
i iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Prttldkina aUnhu
Rez. Tel. LAFayette 0094
Nedaliomis pagal sutarti.
1821 So. Halsted Street
a t s a k o mingai tJ Office teL YARdk 4787
prieinamą kainą.
Namų teL PROspect 1930
Reaidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
TeL YARda 6921.
• iki 9 vai. vnkar*
Res.: KENvrood 6107.
4146 Archer Avenue

ura

DR. MAURIGE KAHN

Office r- HEMlock 5524
Emergency — call MIDway 0001
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Ud 3 ir nuo 6 Ud 8 ▼. vak.

2408 Weat 6Srd Street

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

Išmintingas žmogau — at
Ofiao Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
sikratyk draugo, kuris su
Šauk KEDrie 2868
tavo priešais sėbrauja.
VALANDOS:
Dievas suteikia mums geNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 6:30 vak.
. ,
Trečiadieniais nuo 2 bn 4 popiet 0,8 daiktus per mfiSų pačių
rankas.

Italų priežodis

OFISO VALANDO8J
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:00
'VaL ryto Utį 19:S» v*L p1Wu.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’*

D S X ū 0 X B

Pi’rmfldlenlg, geg. 25, 1942

n

šokiai, o vietoj raudų —
W. Pachankio darbu, nes1
T
5QQTPTPr)
H TA C
Paminklas
pastayfas
darbas
yra
tikrai
meniškai
O
1
A
1
u
Lz
A
U O
juokai skamba.
atliktas. Todėl nenuostabu,
HELP IVANTED — MOTERYS
- Ana, matai Antanuk, g g MatajŠlli VililHUi
kad
jie
ragina
kitus
lietu

“DRAUGO”
ten už stalo šalę tavo tėtu
MOTERYS
Valymo darbai naktimis. Valandos —
vius kreiptis į jį, nes
DARBŲ SKYRIUS
šio sėdi naujoji mama...
nuo 9:30 vakaro iki 5:30 ryto. Val
gis ir uniformos duedamoc: lr geras
kaipo amatininkas šioje sri
— Matau... Ir stebėdamas
užmokestis.
HARDI NG'S, 21 South
"DRAUGAS" HELI* IVANTED
\Yiihu-h Avenue,
tyje, jis geriausia gali jiems
Būta smarkaus ir vikraus vaiko.
tą naująją mamą, kuri dar
advlhtising depaktment
127 No. Dearborn Street
patarnauti.
REIKALINGOS MOTERYS, patyru
(Tęsinys)
' patį gražiausį žirgą ir išva- taip jauna, vos 20 metų am
Tel.: RANilolph 0488-9189
sios prie dešrų surišimo. Atsišaukite
prie —
„ u .
, .
v. žiavo. Praėjo viena diena,' žiaus, baltu velionu ir rūtų
HELP WANTED — VYRAI
•IOI IlDAN PACKING CO.
Matjai, matai, močia
.
.. . ,
Birželio
16
d.
sukanka
1
. praėjo kita, o jis vis dar ne- vainiku ant galvos pasipuo
814 W«*st (’ullerlnn Street
mirė, o tu šoki! subarė jį
TOOL MAKERS
metai kaip su šiuo pasauliu
grįžta. Vaikai laukia, kur šusi jis džiaugsmingai pa
PANCIAKU TAISYTOJOS,
patyru
AUTOMATIC Bl’RNER CORP.
teta Žindulienė iš Didsodės. į
sios. Atsišaukite ant 7-to aukšto —
atsiskyrė a. a. Mataušas Vi
903 VVrighl wimm|
tėtė taip ilgai užtruko. Jis stebi :
'■Employment" ofise,
Našlaitis, nieko nesakyda
limas, palikdamas moterį Ci
Bet ji graži... Našlai
CHAS. A. STEVENS A CO.
žadėjo parvežti naują maREIKALINGI MACHINE MOI.DEmas, sustatė savo “striūnas’ ,
19 No. Stata' Street
ną, sūnų Povilą, dukterį RIAI — dirl.ti prie aluininum lr
! mą, kuri duos dovanų: ba- čiui tur būt buvo kieno nors
breao.
Atsišaukite
prie:
ir pradėjo verkti. Tetai te
EMPLOYMENT AGENC1ES
Viktoriją Tubelienę, žentą
rankų, saldainių, o dabar ir sakyta, kad pamotė nebus
OSCAR W. 1IEDSTROM CORP.
ko tada numaldyti ir sura
Bronislovą Tubelį ir 3 pus
4830 W. Dlvlsion Street
27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
pats nebeparvažiuoja. J i e taip gera, kaip motina, kad
minti verkiantį vaiką.
Visokiam amžiui — visose vietose
brolius,
o
Lietuvoje
3
seseTOOL IR DIE MAKEIt, taipogi ir
žiūri pro langus, jie išbėga ji bus pikta, biauri ir t.t.
V Y K A M—M < H K KIM—V AI Kl N AM
vienų I.ATHE HAND. Darbas dieno
lit MERGINOM
Motina buvo gražiai pa
i ris.
mis .Atsišaukite prie:
į kiemą ir dairos į tą šalį, Jis gi dabar pastebi, kad
Didžiuma darbų yru Detantu dirbtuvėse.
SOI.AR
LIGHT
CO.
AI
—
nuo
$21 iki $llo | savaitę
laidota. Ne tik namiškiai ir
Vienų metų mirties sukak
į kurią jis prieš tris dienas naujoji mama neatrodo biau
718 \V. WaslrinKUtn Blvd.
W A B A S H
A G E N C Y
giminės ją apraudojo, bet
tuvių paminėjimui už a. a.
, .
I išvyko ir negali sulaukti nė ri ir kad ji turi gerų ypaty
202 So. State St. (15th Floor)
ypač visos apylinkės ubagai,,.
Neilgai atgal buvo pasta Mataušo Vilimo sielą bus PAIEŠKOMAS DINGTI PISTAS AR
.
__
_
„
tėvelio ne naujos mamos. bių.
ZF.CERIl’S
PVRITAN MACHINE OPERATER
jos gailėjo. Jų nemaža atėjo
tytas gražus paminklas a. a. atlaikytos gedulingos šv. Mi “Draugo" spaurtuvėj paieškomas li- KOS. patyrusios dirbti prie siuvimo
(Bus daugiau)
Bet štai, trečią dieną, kad
notipistas ar zeeerius laikinam arba f utbolių.
Mataušui Vilimui. Pamink šios birželio 16 d., 8:00 vai. nuolatiniam
į šermenis, jų būriai daly^ pasipilta vežimų eilės, kad j
darbui. Susisiekite pirm SPARTAS SPORTING GOODS CO.
su Administratorium prieš atvyks
1718 No. Damen Avė.
ryto,
Šv.
Mykolo
par.
bažny

las
bus
pašventintas
Vaini

vavo pamaldose ir raudojo: privažiuoja pilnas kiemas *
tant. šaukite: CANaI 8910.
kų Dienoj (Decoration Day) čioje, 1644 Wabansia Avė. TOOL Ir DIE MAKERS. taipogi MOTERYS reikalingos dirbti skal
“Netekom savo motinas... nu svečių. Gražiai papuošti žir
bykloje.
Patyrimas
nereikalingas.
ASSEMBLEItS ir 8OLDE- Puikios darbo aųlygos. Atsišaukite
— gegužės 30 d., šv. Kazi Visi giminės, draugai ir pa-‘ BENCH
stojom savo globėjos”... Na- gai nerimsta ir žvengia pri
REItS. Pastovūs darbai, gera už
į skalbyklos departamentų.
žįstamieji esate nuoširdžiai mokestis.
miero kapinėse.
PASSAVANT HOSPITAL
bašninkės gerumą visi elge pildydami sodybas didelių
PROTECTOSEAL CO.
303 E. Superior St.
kviečiami
atsilankyti
į
šias
1924
So.
VVestern
Avė.
tos ir vargšai pažino. Būda iškilmių nuotaika.
Į paminklo pašventinimą
pamaldas.
V. T. MEDINIU BAKSU IŠDIRBĖJAI MERGINOS reikalingos pakuoti Salvo, ji ne tik juos apsilan
kviečiame visus velionio gi
daines.
Patyrimas
nereikalingas.
Svečiams susispietus, prie
į Tiktai tame patyrę, pastovūs dar Pastovūs darbai. $18.20 j savaitę.
kančius pavalgydins, leis su
bai.
gera
užmokestis
ir
kartais
yra
mines, draugus ir pažįsta
612 No. ORLEANS ST. (2n»l Floor)
jų prisiartina Pranciškaus
“overtinie" darl>o.
AR ŽINAI, KAD —
šilti šiltame ore, juos su
FORT DEARBORN PRODUCTS
mus.
Maloniai
prašome
su

JTekentėkitl
Žemo
per
30
tėvas Stanislovas ir pasitin
Civilio Karo metu Gaives1(11 (i Mollram
BATŲ TAISYMO ŠAPA PARSIDUO
šelps, bet duos nakvynę ir
metų gelbėjo žmonėms. Pa
sirinkti prie kapo (Block
DA PIGIAI. Pardavimo priežastis—
ka savo sūnų su jauna žmo
Pitone:
Lake
View
8700
salina eesema, Išbėrimus,
ton, Texas, laikraštis “Daisenatvė. Atsišaukite sekančiai:
jiems tikros krikščioniškos
22).
spuogus ir kitokius odos
na Tekle Adulyte iš Kalnie
2040 \VEST 35T1I ST.
lyNews” buvo spausdinamas
negalavimus.
Pirk Žemo
meilės parodys.
čių kaimo, Suvainiškio pa
šiandieni Visuose aptiekoŠį paminklą pastatė Mr. ant paprastos daiktams su
PATARNAVIMAI
se. 86c. 80c. 81.00
Praėjo metai. Tėvas Pran rapijos. Svotams atidavus
John W. Pachankis, vice vynioti popieros, o jo meti
ciškus, atlikęs gedėjimo lai išsipirkimo duoklę, vestuvi
DIAMOND POINT SAVV
prezidentas Peter Troost nė prenumerata buvo $48.
A.
A.
ką, pradėjo rūpintis ieškoti ninkai įleidžiami į trobą ir FOR SKIN IRRITATlQNS Monument Co., 4535 W. VVa
FILING VVORKS
naujos motinos našlaičiams jaunoji, kuri pirmą kart pa
shington Blvd.
Taisome visokius piūklus. Taisymas
Oras, saulė, maistas stip
PETRONĖLE
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
ir namams šeimininkės. Pra mato savo naująją gyveni
KALIKAUSKIENE
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
rina
kūną;
sveikos
mintys,
Kas
gėdisi
viešai
išpažinti
Mrs. Vilimas, jos sūnus,
(|M> tėvais Paulauskaitė)
kainavimo surašo.
dėjo į Butėniškį lankytis mo vietą, tampa šeimininke
kilnūs jausmai, dorybių vyk
Gyveno 4032 S. Muplewood.
Prisiųskite pluklus paštu "parcel
Mirė Geg.. 23. 1 942 9:30
piršlys. Jis savo atminty tu visų namų, šeimos ir viso savo tikėjimą, tas jau nr Povilas, ir duktė, Victoria, dymas stiprina sielą.
post.”
vakare, sulaukus pusės amž.
28 NO. LOOMIS STREET
yra labai patenkinti John
Gimė Lietuvoje. Kilo Telšių
rėjo nemažai panų iš visos ūkio. Butėniškis po metų krikščionis.
TEL. MONroe 1397
apskr., Telšių parap. Veišvienų
kaimo.
■apylinkės, kurios turi gra- gedulos atgyja. Svečiai linksAmerikoje išgyveno 40 m.
Tie gerbs ir mylės motiPaliko dideliame nuliūdime
žaus kraičio susikrovusios, minasi jaunosios šalyje, čio-;
vyrų Stanislovų dukterį Sta
ną, kurie bent pusę jos meinislavų VViggins, žentų Stanis
kurių ir pasogos nemažos nai dar naujo alučio rūkšlovų ir 4 anukus. sūnų Juo
lės supras.
ir giminės dori, teisingi žmo ties ragauja, giria putojan
zapų, marčių Evelyn, 2 sese
ris Antaniną Bielskis, švogerį
Portugalų patarlė
nės. O pačios panos, tai re tį alų, šoka ir linksminasi
Tomų, Marijonų Kairis, švo
gerį Vladislovų ir jų šeimų,
Žmogus — tai noras, ieš
tenybė. Jos gražios, kaip le po naujai išbaltytą trobą.
brolį Kazimierų I’aulauskį ir
JOHANNA REMEIKIENE
AGOTA KAZAKEVIČIENE
daug
kitų
giminių,
draugų
ir
(po tėvais Daukšaitė; gyv. 4408 So. Talmair^Ave.)
kąs perlų karčioj gyvenimo
(po tėvais Gamfci)
lijos, turinčios gerą širdį ir
pažįstamų.
Seklyčioj už baltai apties
Mirė Geg. 22, 1942, 9:00 vai.
Mirė geg. 22 d., 1942 m., 7:20 v v., sulaukus pusės amž.
Kūnas pašarvotas John F.
jūroj. Ar ras perlų? — klau
darbščias rankeles. Jų krai tų ir papuoštų stalų susėda
ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Eudeikis koplyčioje, 4605 So.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kaltinės par.,
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
Hermitage Avė.
simas; bet kad kartaus vančiai pačių verpti ir austi. jaunavedžiai ir svečiai.
Gedminišklų kaimo. Amerikoje išgyveno 29 metus.
nevėžio apskr., Pabuojų para
Laidotuvės jųyks trečiadienį,
pijos, Pusalaičių kaimo.
Geg. 27, Iš koplyčios 8:30 vai.
Paliko
dideliame
nuliūdime:
vyrą
Kazimierą;
3
sūnus
—
denio ligi sočiai prisigers
Pavažinėjo Pranciškus su
Amerikoje išgyveno 35 m.
ryto bug atlydėta į šv. Kry
Bronislovą ir marčią Stefaniją, Joną ir Stanislovą; 2 duk
Paliko dideliame nubudime
—
“
Antanuk,
eik
čionai,
žiaus parap. bažnyčių, kurioje
— tai negalima abejoti.
piršliu ir surado sau tinka
teris — Kazimierą Vyzniauskienę ir žentą Edvardą ir 2 anū
vyrų Vincentų, 3 dukteris —
jvyks gedulingos pamaldos už
Mary. Berniee ir Ann: 2 sū
velionės sielų.
Po
pamaldų
Labai klysta tas, kurs
kus, ir Antaniną Peters ir žentą Klementą ir anūką; 2 se
mą. Namie tetos vaikams aš tau parodysiu tavo nau
nus Antanų ir Vincentų, mar
bus nulydėta J šv. Kazimiere
seris
—
Uršulę
Blodikienę
ir
šeimą
ir
Oną
Žilienę
ir
švogerį
čių Ethel, 2 anūkus Antanų
kapines.
sau draugo ieško puikiuose
pasakodavo, kad tėtė ieškąs jąją mamą”, kviečia teta
lr William, brolj Jonų Garnį
Nuoširdžiai kviečiame visus
William; brolį Petrą Daukšą ir šeimą; uošvienę Marijoną
Ir daug kiti, giminių, draugimines, draugus-ges ir pažįs
rūmuose ir puotose. Seneca
naujos mamos. Jie ir laukė. jauniausį Deksniuką, kuris
Anulienę ir jos vyrą Joną; 2 švogerius — Joną Kazmauską
gų-gių ir pažįstamų.
tamus dalyvauti laidotuvėse.
toj svečių maišaty nieko ne
ir jo moterj Barborą ir Juozapą Kazmauską ir jo moterį Ma
Velionė priklausė prie Tre
Kur kas yra geriau turėti
Nuliūdę Vyras, Duktė Sū
tininkų šv. Pranciškaus ordenus. Marti. Seserys švogeris
Antanukas dalyvauja
rijoną, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
susigaudo. Jam vestuvės pa
išmintį, negu auksą.
no.
Brolis. Aliukai ir Giminės.
Velionė priklausė prie širdies Jėzaus, šv. Kazimiero
Kūnas pašarvotas namuose,
Laidotuvių Direktorius John
savo tėvo vestuvėse
našiai įdomios, kaip ir lai
9145 So. Kingston Avc., tele
F. Eudeikis, Tel. Yar.is 1741.
Akademijos ir Nekalto Prasidėjimo draugijų.
Nelaiminga būtų moteris,
fonas Saginaw 5898.
Kūnas pašarvotas namuose: 4408 So. Talman Avenue.
Vieną šventą dieną, pa dotuvės : daug įvairumo,
Laidotuvės Jvyks antradienj.
jei ji gimtų tokia, kokia pa
Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 26 d. Iš namų 8:30
Geg. 26. iš namų 8:30 vai.
čiame rytmetyje Pranciškus daug svečių, tik dabar vie
ryto bus atlydėta j šv. Juo
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasid. Panelės švč. par. baž
SKAITYKITE “DRAUGA” ti save pasidaro.
zapo parap. bažnyčių, kurioje
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
gražiai pasipuošė, pasikinkė toj giedojimo — muzika ir
Jvyks gedulingos pamaldos už
pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.
velionės sielų.
Po pamaldų
■(
ims nulydėta J šv. Kazimiero

DĖDĖS KUN. A. DEKSNIO
VAIKYSTES NUOTYKIAI

koh

žemo

(Įsteigta 1889 m.).

t

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Dukterys, Anūkai, Seserys, Bro
lis ir Giminės.
Laid. direkt. Lachawicz ir Sūnai, tel. CANaI 2515.
(Prašome nesiųsti gėlių.)

kapines. ‘
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę .Vyras,
Dukterys,
Sūnai. Marti. Anūkai, Brolis
Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000

620 VVEST 15TH AVENUE

PETER TROOST
MONUMENT CO.
PASKUTINIS
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKIjAI

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma virš 50 m. tos
načios šeimos rankose!

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

P. J. RIDIKAS
8854 Sonth Halsted Ttreet

Memorials Erected Anywhere
TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamber of Commeree.

MODERNI Išvidinė PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AMBUHANCE Dieną Ir NaktĮ

Skyrius: 710 West IRth Street
Viai telefonai: YARda 1419

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAFayetta 0727
Radio Proffifeiaa — !»:>> vai. antradienio Ir Meštadlanlo rytala,
U Stoties WHIP (1520), au P. ftaltimleru.

ir

EVANAUSKAS

8819 Lltuanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS

J. LIULEVIČIUS
4848 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP

10821 Sonth Michigan Avenue
Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

8807 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SUNAI

ANTHONY B. PETKUS

2814 VVest 28rd Place
Tel. CANaI 2515

1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

6812 Sonth Western Avenne
Tel GROvehilI 0142

46O6-4T7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

MAŽEIKA

I

Pirmadienis, geg. 25, 1042

DRAUGAS
da ir poilsį, ir padorų pasilinksminimą, ir tinkamą glo*>*■
«*
Šių centrų išlaikymui, kaip praneša ŪSO vadovybė,
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chleage. Illinois
yra reikalinga $32,000,000. Vyriausybė ir pati kariuo
1634 Sonth Oakley Ave.
Published Daily, except Sundays
menės vadovybė prie šių centrų išlaikymo medžiagi
A metnber of the Catholic Prese Association
niai neprisideda, tačiau jų veikimu labai džiaugiasi ir
Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.30; Three
teikia visokeriopą moralinę pagalbą. Dėl to visas ŪSO
Months — $2.00; One Month — 73c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
darbas turi būti išlaikomas išimtinai visuomenės lė
Advertising in “Draugas” brings best results.
šomis.
,,
Pernai,
kai
tik
ŪSO
buvo
suorganizuota, jos opera
DRAUGAS
vimui suaukota virš dešimts milijonų dolerių. Pradžiai
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
to užteko. Tačiau, įvedus priverstiną kareiviavimą, pra
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse; Me
sidėjus karui, padidėjus visam kariuomenės sąjūdžiui,
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams
keleriopai padidėjo ir ŪSO darbai, rūpesčiai ir lėšos.
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Šiemet jau reikia sukelti lėšų tris kartus daugiau negu
pernai buvo sukelta. Dėl to yra kreipiamasi į visus šio
- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
krašto gyventojus, kad aukoti šiam svarbiam reikalui
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
— ŪSO darbams vesti.
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros, korespon
ŪSO vyriausias tikslas yra — palaikyti kareivius
dentų praiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
geroje nuotaikoje, saugoti jų dorovę, aprūpinant juos
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
sveiku poilsiu, padoriu pasilinksminimu, gera litera
dedamos.
tūra etc. Nėra abejonės, kad mes visi pripažįstame,
Entered as second-Class Matter Ma.'ch 31, 1916 at Chicago, III.
jog tik toji kariuomenė laimi karo laukuose, kuri ne
Under the Act of March 3, 1879.
vien tik yra gerai apginkluota, bet ir moraliai stipri
ir nepalaužiama.
Dėl santykiu «• Rusija
Ta pačia proga primename, kad ir mūsų Federacija,
Kolumnistas Paul Mallon praėjusį ketvirtadieni Chi būdama afilijuota su N. C. W. C., įeina į National
cago Herald-American rasė tokiu klausimu, kuris šiuo Catholic Community Service ir per ją į United Service
metu daug kam rūpi. Jis teisingai pastebi, kad toli Organizations — ŪSO. Todėl ir mes, lietuviai, parem
gražu ne visiems yra suprantamas Amerikos nusistaty kime gražius ir naudingus ŪSO darbus.
mas Rusijos atžvilgiu. Anot jo, yra amerikiečių, kurie
yra tiek entuziastingi teikiant Rusijai paramą, kad jie
tikrai mano, jog Rusija kariauja dėl demokratijos iš Apie vokiečių planus Lietuvai pražudyti
gelbėjimo. Kita nemažesnė žmonių grupė bijo komu
Naciai yra ruplanavę Lietuvą prijungti prie Vokie
nizmo, kurs po karo galįs šį kraštą užlieti.
tijos. Apie tai rašo “V-bė” ir tarp kitko pastebi:
Paul Mallon pabrėžia, kad nė vienas iš tų sanprota“Paskutinis plano punktas bus pradėtas vykdyti
vimų neturi pagrindo.
gegužės 27 d. kada, pasak pranešimų, visi Lietuvos
Šio krašto vyriausybė, būdama realistė pilna ta žo
gyventojai turės ‘balsuoti’ už prisidėjimą prie Vokiddžio prasme, tiesa, remia Rusiją ir visi žinome kodėl.
tijos. O tie balsavimai, aišku, bus Lietuvos ir lietu
Neužmirškime, kad Rusija įstojo į karą dėl to, kad
vybės laidotuvės. Lietuvos žmonės tuose balsavimuo
ji buvo Hitlerio užpulta. Rusija, sako Mallon, nėra de
se turės atsisakyti savo tautybės arba būti ištremti:
mokratiška. Pirmėj vietoj ji kariauja'dėl savo egzis
Atrodo, kad ar balsuosi už prisidėjimą ar prieš jį
tencijos. “Mes kariaujame dėl savo egzistencijos, dėl
išvada ta pati — vienu ar kitu būdu tapsi vokiečio
skirtingos egzistencijos, tačiau kariaujame su tuo pa
vergu ir, kaip jau buvo iš senų laikų, lietuviai vėl
čiu priešu” — rašo tasai kolumnistas.
atsidūrė tarp kūjo ir priekalo.
Kada yra vedama žūtbūtinė kova, būtų neprotinga
Ką Lietuvos žmonės šiuo atveju darys, nei mes,
atsakyti bet kokią gaunamą pagalbą. Rusija gelbsti Anei kiti negali pasakyti, tačiau mes esame tikri, kad
merikai, Amerika gelbsti Rusijai. Tai yra abipusė tal
jie giliai širdyje niekuomet neatsisakys savo tautos
ka šiame kare. Bet tai nėra politiška talka. Mes ne
ir savo valstybės. Kryžiuočių ir gudų sąmokslai pra
same susirišę su Rusija sutartimis. Toji talka, anaip
eityje negalėjo iš lietuvių pasidaryti sau vergus, ne
tol, nereiškia, kad mes turime priimti Rusijos san
pasidarys ir dabar. Lietuviai ilgai gali kentėti, nes
tvarką dabar, ar po karo.
jie kantrūs, bet kai atsiras proga, vokiečiai para
Šio krašto vyriausybė tuos skirtumus yra aiškiai agaus to ko paragavo jų protėviai ir kiti.
pibrėžusi. Prez. Rooseveltas davė Rusijai kreditų, pri
Dabartinės Lietuvos kančios ir vargai turėtų dar
statė karui reikmenų, pagyrė rusų armiją, tačiau vi
kartą įrodyti ir paskatinti tuos lietuvius, kurie da
siškai atsisakė liesti politiškus klausimus. Jei visi pi
bar gyvena laisvose šalyse, kad tokiais gyvenimo
liečiai sektų šį Prezidento nusistatymą, visiems būtų
periodais, kaip mes šiandien gyvenam, reikia užmirš
labai aiškus Vašingtono nusistatymas link Rusijos ir
ti politiką, reikia užmiršti savo ambicijas, o daugiau
nekeltų jokios abejonės ir baimės dėl Amerikos ar jos
tiesioginiai ar netiesioginiai dirbti su minčia išsaugoti
demokratinės santvarkos ateities.
tautą ir atstatyti valstybę.
Vis dėlto p. Mallon pripažįsta, kad su tuo yra su
Delsimas, apatija ir nepasitikėjimas šiuo metu yra
rišta ir pavojų. Pavojų esą ne iš vyriausybės pusės ar
mūsų didžiausias priešas!”
žmonių vienokio ar kitokio sanprotavimo, bet iš vieti
nių komunistų, kurie per savo spaudą savo stiprią pro
pagandą varo. Ir jei toji spauda nebūsianti sudrausta,
jie mus visus įtikinsią, kad jie, komunistai, savo tik Sveikina Lietuvos Draugus
pastangomis demokratiją išgelbėję.
“Amerika”, pasidžiaugusi, kad Chicagoje susidarė
Toliau Mallon pataria, kad jei susiduriame su to Lietuvos Draugų — American Friends of Lithuania
kiais tipais ar su jų "argumentais” spaudoj, reikia užuomazga, daro tokią pastabą:
priminti komunistams, kad
“Draugijos nariais bus tik Amerikos piliečiai, ku
karo priežastimi bavo Bosija, kori buvo sudariusi
riems rūpi laisva ir nepriklausoma Lietuva, kurie
sutartį so Hitleriu ir kori padėjo naciams parblokšti
ieškos plačiausio užtarimo Lietuvai amerikiečių tar
Lenkiją.
pe. Tokios draugijos seniai laukta ir tikėtasi.
Be to, nei politiška agitacija, nei emocionalizmas nepaTenka tik palinkėti, kad jos skyriai paplistų po
dėsiąs nė vienai pusei.
visą Ameriką. Liepos 28 d. sukaks 20 metų, kai Jung
tinės Amerikos Valstybės pripažino Lietuvą laisva
Mes tokį nusistatymą karo pradžioj esame pareiškę.
ir nepriklausoma valstybe. Iki tos dienos tegu įsi
Mes remiame Rusiją, kariaujančią prieš hitlerizmą,
steigia bent 20 “American Friends of Lithuania”
bet visu griežtumu atmetame joe komunistišką san
tvarką ir tokiu pat griežtumu kovosime su vietiniais
skyrių!”
komunistais, siekiančiais nuversti demokratinę san
Panašiai apie šią draugiją atsiliepia ir “Lietuvių
tvarką ir įvesti komunizmą.
Žinios”, pabrėždamos, kad
“Prieš mūsų akis didelė kova, tai turime mobilizuoti
tai kovai visas pajėgas, kad Lietuvai laisvę ir nepri

LIETUVA IR LENKIJA

DRAUGAS

Moralinis kariuomenės stiprinimu

(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą)
Rašo prof. K. Pakštas

(Tęsinys)
4. Ginčas dėl Vilniaus

Šiame skyriuje p. Lesko(“Draugas”, 1917 m. ge
wiec pamini, kad lietuvių
gužės 25 d.)
politinis sąjūdis Lietuvos
Gausi auka..., So. Boston, sostine visuomet laikė Vil
Mass., Šv. Petro ir Povilo nių. 1905 m. lietuviai tai
bažnyčioj badaujančiai Lie pabrėždavo ypatingu būdu.
tuvai sušelpti surinkta $1,- Jis trumpai pamini ir Len
063.35. Worcester, Mass., Šv. kijoj paruoštą 2eligowskio
Kazimiero bažnyčioj tą pa “sukilimą” ir Vilniaus užė
čią dieną ir tam pačiam tiks mimą. Zeligowskio klastin
lui surinkta $1,800.00.
gu žygiu jis nesigėri, jam
būt geriau patikę, jei len
Daug amerikiečių sulaiky kai būtų Vilnių užėmę tie
ta Vokietijoj... Valstybės de siai, be derybų, be sutarčių,
partamentas praneša, kad be klastos. Jis tiki lenkų
Vokietijos vyriausybė imti statistikai, kad Vilnius yra
niais paėmė 420 amerikonų, lenkiškas ir kad jis dabar
gyvenusių Vokietijoj ir Bel jau nebe sala lietuvių jūro
se, bet pusiasalis susisiekiąs
gijoj.
tiesiai su lenkų etnografi
niais plotais pietuose. Tuom
Įvesti karo mokesčiai... tarpu visi neutralių šalių
Žemesnysis kongreso butas geografai ir etnografai sa
329 balsais prieš 76 prave vo žemėlapiuose Vilmių ir
dė $1,800,000,000 karo mo jo apylinkę rodo kaipo len
kesčių bilių. Ta suma bus kų kalbos salą, apsuptą iš
sukrauta ant šalies gyven šiaurės, vakarų ir pietų lie
tojų.
tuvių kalba, ogi iš rytų šo
•
no — gudų kalba. Tai pa
tvirtina
kiekvienas neutra
Revoliucija Portugalijoj....
Pranešama, kad Portugali lus to krašto tyrinėtojas.
jos karo laivynas bombar Lenkų statistika 1931 m.
duoja sostinę Londoną. Gy randa Vilniaus krašte tik a
ventojai revoliuciją kelia pie 80,000 lietuvių, ogi pran
dėl maisto stokos. Revoliu cūzų garsus geografas prof.
cionierių pusėn perėję jūri Emmanuel de Martonne tais
ninkai ir sostinės policija. pačiais metais tvirtina, kad
Sausžemio kariuomenė kol lietuvių ten esą apie 400,000.
kas palikusi ištikima vyriau Tai perdaug didelis skirtu
sybei. Todėl visur eina bai mas, bet prancūzo tyrinėto
jo nuomonė turi daugiau
sūs kraujo praliejimai.
šansų bešališkai pasireikšti,
•
negu ypatingai suinteresuo
Patinka “Garsas”.... šio
tų Lenkijos statistikų, švei
mis dienomis čikagiečiai ga
caro M. Wehrli išleistas kal
vo naujo laikraščio “Garso”,
bų žemėlapis aiškiai patvir
LRKSA organo, numerį ir
tina, kad visas Švenčionių
džiaugiasi jo turiningumu.
kraštas šiaurėje kalba lie
“Garsą” redaguoja gerai či
tuviškai, ogi 30 km. (20 my
kagiečiams pažįstamas Ju
lių) į pietus nuo Vilniaus
lius Kaupas.
vėl prasideda lietuviškai kal
banti zona 80 km. platumo
Daug saliūnų.... Chicagos ir 130 km. ilgumo (nuo Drus
miesto kolektorius praneša, kininkų iki Dieveniškio).
kad pernai Chicagoj buvo Etnografiškai lenkiškas
išduota 7,008 leidimai laiky kraštas prasideda prie Bal
ti saliūnus.
stogės ; geležinkelių skaitant,
bus apie 230 km. į pietų va
BUY
karus nuo Vilniaus. Bet pats
UNITED STATES
Vilnius turi lenkų daugu
DEFENSE
mą, kuri vis dėlto neturėtų
viena spręsti viso didelio
krašto likimą, prieštarauda

UIP

ma lietuvių ir gudų daugu
mai. Lenkiška mažuma tu
rėtų susitarti su Lietuva dėl
savo kultūrinių teistų ne
priklausomoje Lietuvos val
stybėje, ogi lietuviai turėtų
parodyti didesnį palankumą
šiose derybose su lenkiškai
kalbančiais savo piliečiais.
Ne vien p. Leskowiec, bet
ir kiti Lenkijos oficialūs
žmonės nereiškia jokių in
tencijų atsisakyti Vilniaus.
Jie sakosi neturį teisės tai
padaryti. Ant šito aukšto
slenksčio ir sustoja lenkų ir
lietuvių santykiai, nebegalė
dami toliau pasijudinti. Lie
tuviai dėl Vilniaus šiuo me
tu yra kiek aprimę. Jie gy
vena kaž kokiu nujautimu,
kad Vilnius jau pasiliks Lie
tuvos ribose ir bus jos sos
tine. Dėlto tad ir su lenkais
dėl Vilniaus mažiau besigin
čija. Jie labiau susirūpinę
savo nepriklausomybe, ku
rią gali ištikti nelaimė būti
apkarpytai Rusijos naudai.
Jei Rusijos reikalavimai Gu
dijoj būtų pilnai patenkin
ti, tai Lietuva ir Lenkija
rubežiuotusi tikrai prie Su
valkų, nes Gardiną ir Bal
stogę Rusija labai norėtų
sau pasilaikyti, kaipo gu
diškai kalbančias zonas. Pa
gal 1909 m. lenkams gana
palankia statistika lenkiškai
kalbančių Gardino apskrity
buvo 15 nuoš., Sokolkos ap.
35 nuoš. ir Balstogės apskr.
40 nuoš., ogi rytuose nuo
Vilniaus lenkiškai kalbančių
buvo Vileikos apskr. 5 nuoš.,
Ašmenos 20 nuoš., Lydos 23
nuoš., Naugarduko 6 nuoš.,
Slonimo 6 nuoš. (Žiūrėk:
lenkų veikėjų J. Grabowskio
ir A. Lednickio lenkų kal
bos žemėlapį, išleistą Mask
voje, 1912 m.).
(Bus daugiau)

Ar žinai, kad Neseniai buvo atlaikyta
pirmos šv. Mišios atvirame
ore toje vietoje, kur pirmie
ji anglų emigrantai įsteigė
nuolatinę koloniją, būtent
Jamestown Island, Va. Mi
šios šv. buvo laikomos Ka
talikų Pietų Komiteto šuva
žiavimo proga.

AMERIKOJE SOVIETŲ KARININKAI APŽIŪRI AMERIKIEČIŲ TANK£

klausomybę iškovojus.”

Klusų- malonus skaitytojai, be abejojimo, jau paste
bėjo, kad šiuo metu yra vedamas didis vajus, kad su Popiežiam kalbos vertinimas
kelti lėšų, labai svarbiam karo reikalui.
Visi" rimtieji Amerikos žurnalai labai giliai vertina
Šį vajų veda United Service Organizations (ŪSO),
kurios dirba naudingą ir būtinai reikalingą darbą. ŪSO Jo Šventenybės Pijaus XH kalbą, kurią jis pasakė
susideda iš šešių didžiausių Amerikos visuomeniškų or vyskupavimo sidabrinę sukaktį minint. Visi aiškiai pa
ganizacijų, kurių tarpe yra katalikų veikimo centro stebėjo tą kalbos vietą, kur Šv. Tėvas su dideliu pa
įsteigta taip vadinama National Catholic Community sitikėjimu kalba kreipdamasis į Ameriką ir pasitikė
Service. Jų visų bendromis pastangomis prie įvairių damas, kad teisybė paims viršų; kur išreiškiamas troš
kariuomenės stovyklų yra užlaikoma apie septyni šim kimas, kad teisingumo laimėjimas būtų greitas; kad
tui klūbij arba rekreacijos centrų, kuriuose kariai rau laimėjusieji karą, utpraiaimctiį taikos.

C’DrturtM”

icme

t«leoB<mk

Sovietų Rusijos armijos karininkai (priešaky), apžiūri M-3 tanką, kur$ie
Ufcinoustruojamao Fort Beauiug, Ga.

--- ---

—f r

i

buvo

D R AT G A

Pinus dienia, geg. 25. 1912

KARO UNIFORMA MOTERIMS
-------------------

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Širdingas dėkui

5
X Or. P. Vileišio desertacija “La Lithuanie et le
probleme de la securite internationalė”, yra išleista
atskira knyga ir viena ko
pija randasi Chicago univer
siteto knygyne. Mokantiems
prancūzų kalbą verta per
skaityti.

Reikalas, be kurio nei
vienas negali apseiti

ARD XXIII seimo
dalyviams

Bridgeport. —Jau bus du
Maloniai reiškiame didelį metai, kaip Bridgeporte vei
X Willard kantono bizX LRKSA seimas šįmet
nuoširdų ačiū visiems Šv. kia pilietybės pamokų mo
niavas
narnos,
adresu
6915
kykla.
Šios
pamokos
buvo
įvyks birželio mėnesį. Chi
Kazimiero Akademijos Rė
So.
Western
Avė.,
dabar
re

įsteigtos
11
Wardo
Lietuvių
cago kuopų valdybos ir vei
mėjų 23-čiojo seimo daly
montuojamas.
Baigus
darbą
Demokratų
Klubo.
Pamo

kėjai pasitarimui renkasi
viams. Dėkojame visiems
namas
atrodys
kaip
naujas.
koms
klubas
duoda
moky

trečiadienį, gegužės 27 d.,
mūsų geradariams, rėmė
tojus,
o
prel.
M.
L.
Krušas
jams, gerb. kunigams, rėmė
X Joninių gegužinė įvyks adv. J. Grišiaus ofise, 4631
duoda
Šv.
Jurgio
parapijos
jų skyrių valdyboms, įvai
birželio mėn. 27 d., Liberty So Ashland Avė. Kviečiasvetainę.
rioms draugijoms, delega
Grove. Šią tradicinę lietuvių 1 mi vis* dalyvautiIš
kart
reikėjo
net
trijų
tėms ir svečiams už nuošir
iškilinę rengia Ateitininkų
Islandijos vyriausybė yra
dų palankumą, naudingus mokytojų; mokytojavo A.
drdūgbVė, kuri populerizuopatarimus, medžiaginę para- Gudaitis, V. Stulpinas ir F.
ja lietuvių tautinius kostiu- SUtogistravus visus gyven
Naujokas.
Dabar
jau,
dau

tojus, kurie turi namuose
mą, o ypačiai, kad įvertino
; mUS ir liaudies šoklūs.
geliui
tapus
piliečiais,
mo

radio.
te auklėjimo bei kultūrini
X
Labdarių
ūky
darbai
kytojauja
du:
A.
Gudaitis
mo darbų reikšmę ir svar
prie senelių prieglaudos ne
ir V. Stulpinas. Šie vyrai
bą.
net ir pilietybės pamokoms
sustoja. Dabar lyginama že
WHOLESALE
Savo gilų dėkingumą reiš- išleido vadovėlį — knygumė ir nemažai jos vežama
rurauru"
Aom«
MiefcboBdt
kiame klebonui A. Baltučiui, įę Vadovėlis tam tikslui yprie tvenkinio keliui pada
LIQUOR
Šis vaizdas parodo pirmą kartą demonst ruojant moterų armijos kariškas uniformas. ryti. Visuomenė labdariams
Gimimo parapijos klebonui, i ra labai patogus.
IŠTAIGA
kuris parodo savo nuoširdų *
. .
.
' ---------- --------------------------------------------------turi padėti kiek išgalėdama.
bai. Gal teks kariubmenėj
palankumą maloniai priimK*ek teko Patirti’
kas lAIČIfAC
I C
AIICTDAIIIAC
X “Adftittfc EVėrilbg”, kO.
damas seimo dalyvius ir už- tik Palanko šias Pamokas’ L A
AUjIKAUJUj
kapelionauti. Paaiškės vė
Išsežiojanie
po v 1.-4
leisdamas savo parapijos ‘ kiekvienas be varS° «auna I
yv
į liau. Turiu dar kelia egza- ttiedijoj šv. Kazimiero akaCliicago.
kus
laikrascius.
Nei
svajot
i mjnus islaikyti
dfemijos auditorijoj, praeitą
salę seimui kasmet; vice-i P»UetyM. popieras. Kadan- UjiaUOjaSI ”DraUOU" •
8,
provincijolui kun. J. MačiuPoškos t e i s ė s yra
MI tiutfu
nesvajojau kad bus tok. di- bos, tada būsiu “perfect in šėkmadieriį puikiai vaidiho:
REMKITE
K: Auksutis, A. kubaitė, De
lioniui kun. I. Albavičiui, mums būtinai reikalingos,
Didž’.ai malonus redakto- Į dehs pasiilgimas LifetūVOS. English”.
SENĄ,
LIETUVIŲ
lbtos Kathlfeeri Wysė, A. Va
kun. J. Dambrauskui, kum tai visiems, kuriuos šis rei- riau,
K “Draugo“ tik ir sužinoDRAUGĄ.
Nors kai kurie Australi lančius, J. Norkus, K. Vil
J. Cinikui; L. Šimučiui, adv. ' ^las paliečia, patartina paNegu tjk
kad -ig ma. me kas darosi mūsų tėvy
N. KANTER, sav.
jos miestai buvo apmėtyti kytė, B. Stakauskas, J. Pau
nėj Lietuvoj.
.
,
J. Grish, prof. K. Pakštui, sinaudoti proga. Pamokos
,
no laiškas jus pasieks, bet
japonų bombomis, bet mes lius ib F. RaštUtytė. Rėzi- MUTUAL LIQUOR CO.
laikomos
trečiadienių
vaka1
,
„
.
4701 So. Halsted St.
A. Valančiui, ir kitiems,
------- ku , . _ _
_
pasiryžau vistiek šį tą jums Į Būrelis Brisbano lietllvių, dar pakol kas Brisbane ra
SOriUm
bUvo
kUh.
A.
Valan

Telefonas:
BOILEVARD 0014
rie savo sveikinimais sukėlė rais’ ‘ vaL Įs^- Jurgio pa- paragyti Pirmiausiai rtuo- karui pfasidėjus su Japoni mūs, nors visi esame pasi
čius.
dalyvių entuziazmą, iškėlė ^Pijos svetainėj. Kampas širdžiausiai ačiū už “Drau ja, išsisklaidė po plačias
ruošę sutikti priešų atakas.
daug naudingų sumanymų ir 32nd Place :r Lituanica Av. go” numerius. Nežiūrint ka Australijos vietas. Sunku ki
Baigdamas dar kartą dė
rezoliucijų, o aukomis sutei Man teko būti liudininku ro sunkenybių “Draugas” tus ir besugaudyti.
koju už “Draugą”, tikimės,
kė paramos; kun. B. Urbai, pilietybės gavimui senutei vis lanko mus lietuvius BrisWHOLESALE
Turime nemaža ir ameri kad “Draugas” ir toliau mus;
Šv. Kazimiero akademijos šnieškienei. Ji jau turi 82 bane. S u tik U ir apsakyti, kiečių. Girdėjau, kad esą ke
kapelionui, už jo uolų pasi metus amžiaus. Nors anglų koks didelis džiaugsmas ap letas lietuvių jų tarpe, ta neužmirš. Kun. J. Tamulis
FURNITURE
darbavimą ir rūpestį seimo kalbos mažai moka, bet tei- ima kai gauname lietuviš- čiau nesuspėjau jų dar su
BROKER
sekmingumui;
laikraščiui sėjas ką tik jos klausė, ji
rasti. TėkO sutikti kitų tau iCS .ESATE KVIEČIAMI ATSI
“Draugui” už įvairius apra- labai nuosekliai jam atsakė,
Dining Room Sets — Parlor
| RPRiz SPKCIALJ
tų amerikiečių kareivių, ku- j LANKYTI
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
šymus ir paskelbimus; sei Teisėjas klausė, kur ji taip Susivienymo valdybų
SKKAVfTt MUZIKOS
rie man nurodė pavardes ke
— Radlbs — Refrigerators —
INSTRUMENTU
mo prezidiumui, ypač Nau- gerai išmoko apie Amerikos
ygj|ęgjy (jŠfTlCSilli
lių lietuvių ir kur kreiptis, j
X M M
Washers — Mangels — and
sėdienei Už tvarkingą seimo valdžią. Ji atsakė, kad Šv.
kad juos pamatyti.
Stdves.
Didelių Barabanų, maZų Baraba
vedimą.
i Jurgio parap. pilietybės moLRKSA Chicago apskri
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
Nationally advertised items.
komi prie visokių Batabanų se
Uar vis einu kapelioho pa- tų,
Nuoširdų ačiū reiškiame 1 tykioj. Teisėjas senutę pa- ties priešseiminis susirinkigreiti pėdiniai "Cymbols" ir
"Cymbol Holders” kur tik reika
kun. K. Barauskui, kuris at- gVrė už tokį gerą ir platų mas įvyks trečiadienį, gegu- reigas didelioj airių college. lingi.
"Hi-Boy after bėk t l’ėdatš"
benams Ir orkestroms, Trfluos,
našavo šv. Mišias Šv. Kaži- žinojimą amerikoniškos val- žės 27 d. 8 vai. vakare adv. Neseniai gavau neoficialų Clarinetai,
Saxaphonui, Trombo
nai "Standard" ISdirbysčių, Smutmiero vienuolyno koplyčio- , os reikalų. Tai čia yra J. Grišiaus ofise, 4631 So. pranešimą “through the back kos,
Cellos, Strūninlai Basai, 0(11Banjos, stūnai. Ir "cases”,
FACTORY REPRESENTATIVE
je ir pasakė įspūdingą pa j nuopelnas A. Gudaičio ir V. Ashland Avė. Kuopų valdy- door”, kad būsiu Brisbano tarai,
"mouth pleces”, "mute reeds”. Ir
stovi
Pilnas
mokslą; ačiū klebonui kun. -Stulpino.
Korespondentas bų nariai ir veikėjai prašo- arkivyskupe nuskirtas ki muzikos
rlnklmas amuikoms smičių
tr
6343 South Western Avenue, Chicago
“cases”. Pataisome Ir atnaujina
mi būtinai dalyvauti šiame tur.
A. Baltučiui, kuris pašven- ;—
. . ..--- —“—
me visokių . ISdirbysčių pbonograTelefonas — REPUBLIC 6051
tino Liurdo Grot,; kun. A. te lstlkuni 8,08 liet’,vik kul susirinki^?. Labai svarbu.
fus ar Jųjų dalis.
_
,
, ,
....
Buvau, kaip anglų pihe■- -TT‘.MIS m*
Valančiui, kun. I. Zakaraus- tfir08 ?dm'° “V1610!81Ig. Nekalus, sekr. tis, pašauktas karo tarny,kui, kurie asistavo Liurdo
8v- Kallmlero S*88^
------------------------------------------------------------ ------------ ------------ ... . ...
NETURINT KUR BCNA — NAMtR
(JOSE — SVEČIUOS E — t
Šventinimo apeigose.
, 1,1 ' * ------ ,
AR VAZINB4ANT LAUKtOSfe — VISA CHICAGOS IR
%
klausė prie visų idėjinių drAPYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
Į
Iš mūsų dėkingų širdžių jų
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
FEET HURT?
veržiasi gilūs padėkos jaus
Mirusioji paliko nuliūdu
AR SKAUDA KOJOS?
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
mai ir širdinga malda. Te
Dėl
geriausio palengvinimo
Visagalis gausiai atlygina sius vyrą, sūnų, marčią ir
KABIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
KAINOMIS
kreipkitės prie
visiems, Jums, mūsų gera anūką.
FOOT E—Z SHOE SHOP
ViettintSlis ir Smagiausias
dariai ir rėmėjai, kurie esaVakarinis Lietuvių Programas
‘‘NO PAIN” Patentuoti
PILNAS PASIRINKIMAS
Arches,
prieitiatilbniUi
Amerikoje!

ALŲ ALESAUSKAS and SONS

mARGIJTIZ

Mirė sena Cicero

CONRAD

gyventoja

Studija (rengta pir
jioi rūglee su mo
dernlgkomts
užlai
domis ir Hollywoor
•vlssoMii.
Darbai

SICTŲ IR KAILIŲ

Fotografas

Cicero, III. — Gegužės 23
d. mirė sena Cicero gyven
toja Elzbieta Mikolainiehė.
Ji buvo gera katalikė ir ge
rųjų darbų nuoširdi rėmėja.
A. a. MikoLainienė pri-

I All/Aę
L./AII\/AO

SUKNELIŲ — SERMttHJ —

Jaunavedėms Šyrai it Suknelės
Mūsų Specialybė

Garantuotas.

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP

420 W. 63td Street
Tai.: Biznio . ENGleerood 6888
' ENGIewood 6840

ATEINANČIAI

__ *1

1

’

(į

p cn

JŪ.JU

Smulkesni yra daug pigesni.

-*• 1 1

BLACK UANll LEMI* anglys, ui

toną

.............................................. r...................

KOPPERM

COKE

(KOKSAI),

ui

vie-

$10.50
$12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

BATAI

Paplatinti

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. «
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

20

6755 So. VVesteni Avenue
Phone: GROvehill 2242

189 NO. LA SALLĖ ST.

nata

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namu Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

ŽIEMAI

WEST VIRGINIA Po. almnlas Mine Run, Iš
gerų mainų, įlaiuc dulkių Išimta. Perkant &
tomis arba daug.ao, už. tonų .............................

-V---------

'•

Yards 2588

n AR A D Pasirinkti Ir Prisipirkti -t Pi A R A D ^rft
Geresnės Rūšies Anglis

KOL KAINOS NEPAKILI;: llt KOL JŲ <>AR GALIMA GAUTU
Geresnės Itfišles Anglys Gaiinanins Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
(Valdžion patarlmnl angllninkaiim nurodo, kad trumpoj ateityj, karfta produkcljoa dėlei, geizkellų tranzltaa bua žymiai numažintai* namu reikalams)
rrtlPlf.OYKIT SAVO SANDftl.lUS 16 SEKANČIO PASIRINKIMO:

r,

1711 W. 47th St.

1

kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visos koją skaus
mus.
‘‘HEALTH SHOES.” Paduikaitės dėl Kornų, Cdilduses
ir Bunidns.

PASKOLOS
DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ! i||
STATYBAI — REMbNtAflMul AfeĖA RfeHNANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! [{)

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mūsų jardą ir apžiurk ata
ką ir aukšta rūšį LENTŲ—MILLVVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOL^. Dėl garažų, porčių, vHkų, skiepų Ir fiatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konsttukcljos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

Protecfior.
<or your
ziavr/tud

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tfel. VIOtory 1272

KEISTUTO SAVINOS drid LOAN ASSOCIATION
TEL.

CALUllET 4118

ĮJi

TAPKITE FINANSINIAI NĖURlKLAt SQM(!
TAUPtRITE mfitrtj įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai gldbojarrit ir ligi $5,008.00 apdrausti per Federal Savings and Loan lnsurance Corporation. Mokame 3l/2%. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
skNlAtSlA 19 ŽYMIAUSIA IAI5TUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
40 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
nuosImcIo Ratoms.

Jos.

M. MbtoHk, 9efc’fr.

9286 90. HALSTED 9T;

»
(f j
« ’
■
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F nūdienis, geg.

25, 1S42

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

VISAM AMŽIUI KALĖTI

PO TEISMO SPRENDIMO LOSIĄ

KOKIAS SKAITLINES ŽMONES
LABIAUSIA MĖGSTA

KORTOMIS
Clarence Mc Donald pasikeitė, jo vei
das nušvitęs. Nusikaltėlio motina bu
vo apalpusi ir nepatenkinta sprendi
mu. Nužudytosios mergaitės Dorothy
motina nepaprastai gailisi savo
dukters

Kg primena skaitlinė: trys, septyni,
dvylika ir trylika
Skaičiavimo mokslas jau ' rų šeimynų. Yra žinomi tris
nuo žilos senovės laikų žmo septynių metų karai. Senonėse kėlė didelį susidomėji- į ves išminčiai tepažinojo sepmą. Skaitlinės 2, 7 12, ir 13 tynius metalus.
Muzikoje
labai dažnai skaitomos ypa yra žinomi septyni pagrindi
tingomis.
s- ,
niai tonai. Septynių metų
žmogus pradeda protauti, po
Trejuke
1 W 9 sekančiu septynių metų pra
deda bręsti, o dar po septy
Pas daugeli tautų skaičius nių metų tampa pilnamečių.
3 turi šventą reikšmę. Pa
gal Aristotelį ir Pitagorą Dvylika
skaičius 3 reiškia simbolį
Skaičius dvylika turi di
trijų fazių, kurias turi per
deles reikšmės astronomijo
eiti kiekviena esybė: gimi
je ir astrologijoje, žemė ap
mas, gyvybe ir mirtis. Šven
sisuka per 12 mėnesių ap
tarte rašte labai dažnai už‘ link saulę. Para turi 12 va
tinkame skaitlinę 3. Graikų
landų dienos ir dvyliką va
orakulai t. y. pranašai duo
landų nakties. Buvo 12 Iz
davo savo pranašystes sėdė raelio genčių. 12 apaštalų,
dami ant trikojo. Varžytinė
Herkulesas atliko dvyliką
se kartojama ligi trijų kar didvyriškų žygių. Romėnų
tų. Ligi trijų kartų šaukia teisė buvo surašyta ant dvy
masi pagelbos atveju ar likos lentų. Senovė žmonės
kartojami svarbūs parėdy skaičiavo ne dešimkėmis, bet
mai.
po dvyliką ir dabar dar yra

Pereitą penktadienį Claren-? džiaugsmas, kad jis išvence Mc-Donald, 17 m., kuris ge elektros kėdės.
vasario mėnesį 24 d. nužu
Kada prie Clarence McDo
dė Dorothy Broz, buvo jury nald po teismo sprendimo
pasmerktas iki gyvos galvos priėjo kalėjimo sargas ir ve
kalėjiman, po teismo spren dė jį į kalėjimą, tai nusikal
dimo jaunas nusikaltėlis at tėlis pareiškęs, kad “su juo
gijo ir jame reiškės didelis viskas tvarkoje”, bet užtat
į

Naujos
Radios

Mažutė Radio, nereikia
aerial, už

$14.95
Kailio ir Phonografas krūvoj,
automatiškai groja 10
rekordų už

$59.95
Radio ir Phonografas, kuris
patsai daro rekordus

$69.95
Didelis pasirinkimas RCA
Victor, Zenith, Phileo, Crosley ir kitų už žemiausias kai
nas Chicagoje.

„
.
....
("Dr&uiM" Acme teiepl-----tuo laiku nusikaltėlio advoClarence McDonald uždarytas kalėjiman, kai teismas jį nuteisė visam amžiui kalėti
kalas Mr Aronin pasakęs, ,uj. nužudymą 17 metų mergait&) Dorothy Bros Chicagos filmų teatre. Dešinėj mato,
x ... motina,
i gal
5 su tavim ir tvarkoj,
, .-"ima
žudiko
bet su manim netvarkoje,
nors mes šį mūšį pralaimė
jom, bet karas dar nepralai Per klaidą kareivis
Teismas pasmerkė
Miestelis, kuris
mėtas ir aš manau, kad Dr.
nusikaltėlį mirti, bet nebijo Hitlerio
Samuel Kraines ir man pasi buvo pakeltas į
seks įtikinti visuomenę, kad
pulkininkus
jis prieš teismo
Civilinės apsaugos valdi
tokie vaikai turėtų būti de
ninkai New Jersey valstybė
dami į tokias įstaigas kur
sprendimą buvo
Vieną
dieną
kareivis
J.
je parašė visiems valstijos
jie pagytų, o nebūtų varomi
Pfluger,
Goodfelow,
Tex.,
užsilikęs tuzinas, kuris su
miesteliams paklausimus, ką Septyni
į kalėjimą”.
kulkos
nuskirtas
sideda iš dvylikos.
jie daro savo miestelių ap
Jaunas nusikaltėlis,
po gavo pranešimą, kad jis iš
teismo sprendimo, nuvestas eilinio kareivio yra pakelia Šiomis dienomis, Harlan, saugai. Tačiau į laiškus ne>
Skaičius septyni turi dar Trylika
į kalėjimo celę jautės visai mas tiesiog į pulkininkus. Ky., teisme buvo teisiamas, siteikė atsakyti Pahaąuarry didesnės reikšmės žmogaus
Skaičius trylika skaitosi
gerai ir nušvitusiu veidu lo Kareivis nieku būdu negalė Manzo Shepherd, 24, už Joe miestelis. Pagaliau po ilgų gyvenime. Savaitė susideda prietaringas ir beveik visos
jo suprasti už ką jis buvo
šė vienas kortomis.
Christian nužudymą, jo la raginimų to miestelio, 72 gy iš septynių dienų. Septinta tautos jo vengia. Viešbučiai
pakeltas
į
pulkininkus.
Ta

McDonald motina, Mrs.
vonas buvo rastas Juoduose ventojų, vardu atsakė Mi- diena yra šventė. Turime nededa 13 kambario, žmo
čiau
kareiviui
neilgai
teko
nard Hamilton. Jis sako. septynius sakramentus ir nės nenoriai keliauja 13 mė
Wagner, kuri sprendimo lai
kalnuose.
džiauktis
pulkininko
laips

ku buvo apalpusi, jury spren
Kai jury nuėjo į atskirą “Neturim policijos, neturim septynias dideles nuodėmes. nesio dieną. Vežikai ir taxi
niu.
Greitai
kareivis
patyrė,
dimu nepatenkinta ir manan
kambarį pasitarti kokią bau mokyklos ir turim nuolatinį Pagal senovės padavimus vengia šios skaitlinės, nes
kad
jis
tėra
iš
kareivio
pakel
ti, kad vaikas turėjo būti
smę nusikaltėliui pritaikyti, užtemdymą. Jei priešas nori slaptos magiškos išminties jiems ši skaitlinė įvaro bai
'nepasmerktas kalėti iki gy tas tik į puskarininko laips tai Jack Hacton, 26 m., pa veltui eikvoti ant mūsų mies knygos buvo užantpauduo- mės.
vos galvos, bet padėtas į ■ nį. Mat, štabe kas tai sukly leido į kalinį M. Shepherd telio bombas, tai teik vo j a. tos septyniomis antspaudo'sveikatos pataisymo namus. do ir Joseph Pluger pakeli- kulką teisme už dėdės nužu Mano name yra vienintelis mis. Senovėje buvo septyni
Mrs. Wagner, "nusikaltėlio |“° iaa><5™a“ vieton “corpo- dymą kalnuose ir kalinys telefonas, taigi puolimo me- < pasauno stebuklai. Graikų Tėvas, kurio 19 vaiku
motina mananti, kad šis rai” įrašė “colonel”
krito negyvas. Jury išgirdo
*
sprendimas yra neteisingas
teismo salėje kokį tai šūvį, o as uzsoKęs ant arKiio i- kUr septyni miestai sueina.
Italui
Antonio D’Antonio,
ir ji pareiškusi, kad Broz
bet pamanė, kad taip kas pėsiu visus miestelio gy ven | Senovės Roma tapo pastaty
šeima darusi spaudimą, kad
tojus”.
; ta ant septynių kalnų. Ro kuris neturėjo Amerikos pi
nors įvyko?
jos vaikas būtų žiauriai nu Naciai bijo, kad
moje viešpatavo septyni ka lietybės popierių, New Jer
Po dvidešimts minučių iš- •---------------------------------teistas.
Į eina jury nariai ir praneša, ' kovojo už Ameriką Batano \ raliai ir septyniasdešimt sep sey valstijos įstatymdavyMrs. Frank Broz, kurios žmones neišgirstu
kad nusikaltėlis
Manzo pusiasalyje su japonais, oI tyni cesoriai. Senovės grai- stės rūmai išleido specialų
dukterį Dorothy nužudė Mc
Shepherd už žmogžudystę ketvirtas sūnus tarnavo ka kai puolė Romą per 77 me įstatymą už jojo nuopelnus
tiesos
žodžio
šio karo vedimui. Mat, jis tu
Donald, susirūpinusi triušę
pasmerktas mirti, bet pas riuomenėje. Valdžios atsto tus. Anglija tapo sukurta iš
ri 11 sūnų kariuomenėje ir
aplink namus ir yra gydyto
merktasis jau nebegyvas.
Nors
Vokietijoje
ir
nacių
vai tai sužinoję — paliko septynių grafisčių. Prancū- 3 sūnūs netrukus stos į kajų priežiūroje nuo to laiko,
Dar prieš teismo sprendimą
okupuotose
kraštuose
yra
ją ramybėje ir leido gyven- zijoje viešpatavo po septy- riuomenę ir 5 dukteris dirba
kai ji apalpo teismo salėje.
buvo nužudytas.
uždrausta
klausyti
radijo
Mrs. Frank Broz visai nes
Jack Halton buvo teisme ti ten, kur ji gyveno seniau. Į nius karalius iš trijų atski- įkaro pramonėje.
kaitė spaudoje apie teismo fanailacijų iš kitų kraštų, areštuotas sheriffo Clint
eigą, nes bet koks prisimi bet paskutinė prezidento
nimas apie jos dukters nu Roosevelto kalba buvo ne
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
žudymą nepaprastai gyvai paprastai nacių trukdoma
klausyti okupuotuose kraš
Tanpykit apsaagotoj ištaigoj, kad nžtikrinti savo ateiti. Apart ap
veikia į jos nervus.
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
tuose,
matyti
naciai
labai
Motina, kuri išaugino
Mrs. Frank Broz po teis
Duodam paskolas už 41/2%> ir aukščiau
mo išsitarė: “Jury reikalas bijo, kad jų pavergti žmo
4
kareivius
nėra
nes
neišgirstų
tiesos
žodžio.
las nuspręsti ir pasmerkti”,
prisiminus McDonald. “Bet O juk nepasapltis, kad pa Amerikos priešas
ĮįMSt
jis užmušė mano Dorothy ir vergtųjų tautų žmones viAND
LOAN
ASS'N.
OF
CHICAGO
jis turėjo ui tai užmokėti Bas
deda » ,Jun8tini1
Justin Macklewtch, Pres. and Mgr.
Amerikos
Valstybių perga Italų pilietė Mrs. Victoria
savo gyvybę’
Santo buvo tremiama iš sa4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRGINIA 1141
lę, nes ši pergalė duos pro
_
vo buto, kaipo nepa tikima
CHARTERED AND SUPERVIS ED BY U. S. GOVERNMENT
gos visiškai išpliekti kailį svetimšalė, bet valdžios at
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP-. Waahington, D. L.
Siuvėjas apie kelnių
naciams, kurie engia ir ple stovai didžiai nustebo, kai
Daily 9 A. M. to 4 p. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
čia pavergtuosius.
cuffs reikšmę
sužinojo, kad jos trys sūnų* <

o^ružstkę^ ^Tarknob' !yrikas tHomeraa> ?ime ten kovoja už Ameriką

Bal1-

’tll

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Įsigykite Oil Bumer dėl ap
šildymo kambarių dabar, iki
10 dienos kito mėnesio, nes
paskui bus sunku gauti.

Už $69.00 jūs gausite ge
riausi Oil Burner dėl ketu
rių kambarių kuris jum tar
naus 10 metų.

Netoli New Yorko vienas
siuvėjas su kraida rankoje,
Pas Bud riką einasi “Once
įrodinėjo, kad uždraudimas
a Year Sale”, ant Rakan
kelnių vartoti cuffs yra ne
dų, Parlor Setų, Lovų,
tikslus. Siuvėjas sako, kad
Pečių, Matrasų, senovės
paprastus cuffs, t. y., kel
žemos kainos.
nių užlenkimams susinešiojus galima pakeisti į pran
cūziškus cuffs, o tiems susi
nešiojus — visai nupiauti.
Furniture House
Tuo tarpu pagal dabartinį
3241 S. Halsted St. parėdymą, kelnių galams
susinešiojus reiks
mesti
3409 S. Halsted St lauk visas kelnes.

By Bob Part

F ACTS YOU NEVER KNEW!IJ
fe1 ovster can change

its sek at will

WlTHIN A F£W VVEEKS

A-AH,NUrS.GO

LAV AN EGG J

1

OKAV,WIS6GUVJ

JUST POR THAT
VVILL

1

I

ightning in
SOUTHERN ENGLAND
PUSE D TWO TMKSK WlRE MAUS ON
TOP OP A POST COMPLETELV AND

ARTlFlClAl EVE PIRM IN LONDON MATĖS j

"AN ARTlFlClAl EVE TO GNE THE APPEARANCE

OPA HANGOVER.

’o

INSTANTANfcOUSLV

Jos. F. Budrik, Ine.
Tel. YARds 3088

Tai matote kaip išvedžio-

ja kelnių speci&list&B.

v
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