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Paryžiaus Gatvėse Iškilo Riaušes
Petaino jaunuolių
KRAUJO
Iki šių metų pradžios,
kaip praneša “Sign,” žuvo eiseną užpuolė

Meksikiečiai už karą

Charkovo fronte vykstančios
lemiančios kovos

TVANAS.

kautynėse ar mirė nuo žaiz Londonas, gegužės 25d.—
Situacija prie Charkovo bloga? London
dų 2,550,000 kinų kareivių. Londono spauda paskelbė
Apie 450,000 kareivių taip Paryžiaus radio pranešimą,
menės situacija prie Char
Londonas, gegužės 25d.
sunkiai nukentėjo, kad jau jog Paryžiaus gatvėse įvy
kovo yra kritiška ir bet
—Aukšti oficialieji sluog
jie niekada negalės užsidirb kusios aršios riaušės, kurių
kokie optimistiniai nusi
sniai Londone šiandie pa
ti pragyvenimo. Lengviau metu įvykęs policijos susi
teikimai turi būti tramdo
reiškė,
jog
sovietų
kariuo

sužeistųjų skaičius siekia šaudymas su “neaiškiais
mi.
6,000,000. Daugiau, kaip 40,- elementais.”
Maskva, gegužės 25 d. —. pasistumėję dar arčiau Char
Pranešama, jog riaušės
000,000 kiniečių turėjo bėgti
Fronto pranešimai pareiš- kovo.
iš savo namų, daug milijonų iškilusios, kai užpulta Pe
Pranešimai skelbia, jog
kia, jog maršalo Timošenkos
išmirė. Japonų per tą patį taino Jaunimo organizacijos
atnaujintoj ofensyvoj rusai vokiečiai išmušti iš dar vie
laiką žuvo ar buvo padary eisena, ši jaunimo organiza
nos svarbios tvirtumos.
ta nepagydomais invalidais cija buvo suvažiavusi savo
Stebėtojai pareiškia, jog
1,250,000. Ir tai dar ne ga- pirmam kongresui Paryžiuj,
paskutiniosios kovos vyksta
las. Ginkluoti moderniškiau-1 Daugelis Suareštuota,
pasikartotinais puolimais ir
siomis mašinomis kasdien
New Yorkas, gegužės 25
nepastebima vienos kurios
didesni vyrų skaičiai išeina d. — Šiandie Anglijos radio
Monterrey,
Meksikoj,
meksikonai
sukėlė
milžiniškas
demonstracijas
prieš
ašies
vaij
pusės silpnėjimas ar aiškus
skersti kits kito. Kraujo ir paskelbė, jog okupuotojoj
stybes,
kai
ten
atvežti
iš
sutorpeduoto
mek
sikoniško
tankerio
Lland
išvaduoti
jūreiviai
pozicijų pasikeitimas.
ašarų—tvanas. Rodos, šilto Prancūzijoj įvykę skaitlingi
ir
kitų
jūreivių
lavonai
(Photo
passed
by
Office
of
Censorship,
Wasbington,
D.
C.),
j
Oficialus komunistų laik
kraujo garais oras pritvi areštai. Vien Paryžiuje su
areštuota
beveik
100
asme

raštis
Pravda pareiškia, jog
nęs, trošku darosi ir mes
esame nepaprastai išsiilgę— nų. ,
Portaleza, Brazilija, ge kovos pasiekusios aukščiau
Burmą reikia atsiimti
Laisvųjų prancūzų sluog
daugiau žmoniškumo tarp
gužės 25 d. — Autorizuotieji sio laipsnio.
sniai Londone pareiškia, jog iš japonų - Silwell
žmonių.
sluogsniai praneša, jog Sukoncentruota Pėstininkai.
Gestapo stengiasi surasti
“šiaurės Amerikos sargybi Vienoje vietoje, pasak ru
Sąjungininkams
reikia
aviacijos
organizatorius taip vadinanis orlaivis” pastebėjęs sub sų, vokiečiai sukoncentravę
1,000,000,000 DOL. DUJŲ
Londonas, gegužės 25 d.— mariną nuskandino jį gegu savo pėstininkų regimentą,
miįjo “karingo pasipriešini
KARUI.
mo.” Pranešama, jog skai New Dekhi, gegužės 25 d. siekimo sausumos Keliu su Britų sluogsniai apskaičiuo žės 23 dieną Brazilijos šiaur kuriems pasivsra didelė tan
Paskutiniais mėn e s i a i s
ja, jog pereitų metų gruod rytiniam pakraštyj.
čius prancūzų suimta provin —“Po pekliškų kovų” Bur sąjungininkais.
kų parama.
Amerika paskyrė vieną bili
moje
ir
po
140
mylių
kelio

Gen.
Stillwell
Burmoje
iš

žio 7 dienos japonų aviaci Bandydamas pasinerti sub Rusams ap
ug įsitvirti
joną dolerių pasiruošimui eijos miestuose Cherbourge, nės Burmos džiuglėmis Įeit. buvo iki pat paskutiniųjų
jos nuostoliai siekia 5,400 marinas paleidęs į orlaivį nimą vokiečiai pasiuntė paNantes, ir Rouen. Dauguma
dujų karui. Tai vis dėl to,
gen.
Joseph
W.
Stillwell
dienų
ir
tik
permatydamas,
orlaivių.
suimtųjų yra darbininkai.
šūvius iš kanuolių ir kulko- ramos parašutais ir skaičių
kad ašies valstybės nuo se
šiandie pareiškė, jog Burma jog pasitraukimas neišven Apskaičiuojama, jog perei svaidžių. Orlaivis numetė tankų, bet apsuptieji neįniai labai dideles sumasReigali būti ir turi būti atsiim giamas jis su slaugėmis ir tų metų gruodžio mėnesį ja visas savo bombas ir tuo 1 stengę atsilaikyti. Kovose
džia pasiruošimams dujų ka
ta iš japonų.
nedideliu būreliu palydovų ponų aviaciją sudarė tarp
pačiu laiku pasišaukė pa žuvę apie 600 nacių.
rui. Geriausi chemikai išra
Jis pareiškė, jog Burma išvyko Indijon.
4,000 ir 5,500 pirmos eilės galbos.
Rusai skelbia, jog žymes
dinėja kuo nuodingiausius
yra gyvybiniai svarbi teri Sunkios Kovos.
orlaivių ir du kart tiek kitų
Netrukus atvyko trys kiti nės kovos įvykusios ir Le
Londonas, gegužės 25 d.— torija įėjimui į Kiniją, kuri
gazus, daromos didelės atorlaivių.
sargybiniai orlaiviai. Prane ningrado fronte, kur nukau
sargos Lewisito ir kitų bai- Anglijos darbo partija savo dabar yra atkirsta nuo susi“Mus išvijo iš Burmos ir
šimas nepaskelbė nė orlai ta beveik 300 vokiečių ir su
šiai mirtinų dujų.
i metinėj konferencijoj nutapasiutusiai gėda prisipažin
vių nė submarino tautybės. naikinta trys tankai.
Žmonės išranda, kad ma- ■ rė ir toliau remti Churchillo
ti. Aš manau, jog mes turi
Apie Krymo kovas rusai
šinos dar per lėtai žudo žmo-1 vyriausybę, kuri didžiumoj
me surasti pralaimėjimo
nieko nepraneša.
nes ir pasiruošia dusintis sudaryta iš konservatorių ir
priežastis, grįžti ir atsiimti
Bernas, gegužės 25 d. —
dujomis.
iš keliolikos darbo ir liberaMelbourne, gegužės 25 jąAšies sluogsniai šiandie ga
Kaip baisiai žmogus su- lų partijų narių.
d.—Iš Bataano ir Corre
“Japonai nėra viršžmo
vę
pranešimų, jog Lavalis
žvėrėjęs, kaip baisi kultūra,
Darbo partijos metinėj
gidor Australijon atvyko giai,
pareiškė generolas, j
Berlynas, gegužės 25 d.—
galįs pasitraukti iš Vichy
be dvasios, be širdies ir šie- konferencijoj 2,319,000 prieš
84 amerikietes kariuome “Jei mes grįšime gerai ap
Pasak nacių radio, Vokieti
vyriausybės vadovybės.
los.
164,000 balsų atmesta pasiū
nės slaugės.
Chungkingas, gegužės 25
siginklavę, mes juos galime
jos karo vadovybė paskel
lymas, kuriuo smerkiama
Paryžiuje
Lavalis
konfe

išvyti.
busi, jog į pietus nuo Char d. — Nežiūrėdami savo žy
ravo
su
Vokietijos
kariuo

VVashingtonas, gegužės
RUSIJOS FRONTE.
^fb°. P^“S ^vimas
Jis taip pat pažymėjo, jog
kovo vokiečiai baigią apsup miai mažesnio skaičiaus ki
„
, . , ...
dabartinėj Churchillo vyriau
25d.—Senatorius Vanden- japonai buvę gerai paruošti menės ir politiniais vadais ti rusus.
nai šiandie kovoja prieš
Spaudoje skelbiama (ziur.
kurie
esą
nepatenkinti
La

berg pareiškė, jog turėtų; |r jje nepaįSę ar jįe žus ar
100,000 japonų, kad išlaiky
'News Week”), kad rusai Sybej>
Komunikatas
parei
š
k
i
a.
valio
nepaslankumu
sudary

būti varžomas ne gasoli- i§nks gyvi
tų strateginį Kinhwa mies
išstatė 350 divizijų, o vokie
jog
“
apsupta
didžioji
dali?
ti
pilną
Prancūzijos
bendra

tą Chekiango provincijoj.
nas, bet atostogos.
“Ir
kovoji su tokia
čiai prieš juos 250 divizijų. rusų — nacionalistų vadą
trijų sovietų armijų, kurių
darbiavimą
su
Vokietija.
(Berlyno ir Romos radio
grupe, būtinai reikia dauRusijos didelė dalis divizijų Vonsiatskį. Iš kalėjimo iš
tarpe
ir
didelis
skaičius
tan
Sidney, gegužės 25 d. — ( gįau” negu menko pasirenpaskelbė Tokijo pranešimus,
Iš Vichy gaunama gandų,
naujai sudarytos, taigi ne leistas komunistų vadas, pa
kų.”
Australijoj
suimta
19
as

jog japonų kariuomenė esan
gimo. Sąjungininkams la jog buvęs komunistas Jactaip patyrusios . kautynėse, so klastotojas Browderis.
Centrinėj fronto dalyj vo ti prie Kinhwa, kurios dide
menų
dalyvavusių
Austrabiausiai trukdę aviacija. - į. ques Doriot gali įstoti Vichy
bet taip pat ir vokiečių. Di Taigi komunistai gali daug
kiečiai pravedę atakas ir lės dalys esančios pasken
lia
First
Front
organiza
Belaisvius Durtuvais
vyriausybėn ar net sudaryt
džioji vokiečių armijos jėga kuo pasidžiaugti. Bet kodėl
užėmę 30 kaimų.
ei joj.
dusios liepsnose),
Subadė.
savo vyriausybę.
esanti pietų fronte — nuo gi komunistų tėvynė SSSR
Ilmenos
ežero
apylinkėje
i Laimi Yunan Provincijoj.
Gen. Stillwell pabrėžė, jog
Informuotieji sluogsn i a i
Kursko iki Juodųjų jūrų. taip apsunkina išlaisvinimą
pranešama
apie
lokalines
ru
Bostonas,
gegužės
25
d.
Bet vakariniam 1,500 my
japonai ypač atsižymėjo sa tačiau įsitikinę, kad dar kol
Čia esą 45 pėstininkų divizi visiškai be kaltės Rusijon
sų
atakas.
—
Maj.
Gen.
Hershey
pa

lių Kinijos fronto sparne,
vo žvėriškumu.
kas padėtis nepasiekusi kri
jų ir apie 5 ar 6 šarvuotos, išvežtų Amerikos piliečių.
Pačioje šiaurėje vokiečių pietvakarinėj Yunan provin
reiškė,
jog
18-19
metų
Pavyzdžiui, Indijos 17-tos tiško momento. Doriot yra
motorizuotas divizijas. Ru (Tokių tremtinių buvo ir iš
bombanešiai sunaikinę svar cijoj, sąjungininkų aviacija
jaunuolių
ėmimas
kariuo

divizijos belaisviai buvę su pareiškęs aktyvų bendradar
sams vyrų netrūksta, bet, Lietuvos, ir jie dar iki šiol
menėn yra neišvengiamas. rišti namuose, kurie paskui biavimą su Vokietijos na bų Murmanske geležinkelic ir kariuomenė perėmė inici
kiek sunkiau su ginklais. Iš j Amerikon negrįžo iš SSSR).
tiltą.
atyvą į savo rankas ir japo
USA ir Britanijos rusai iki Amerika ir pinigais, ir ginVVashingtonas, gegužės padegta. Vienas pabėgęs be- ciais.
nų pozicijoms susidarė dide
šiol gavo 1,500,000 tonų gin- kiais sunčia paramą Rusi25d. — Kongrese daugelis! laisvis pasakoja, jog britus
Dabartiniai Lavalio rūpes
lis pavojus.
narių pritaria pakeitimui belaisvius japonai panaudo niai daugiausia susidaro iš
klų. Rusijos laukuose mai- jai, bet kodėl Raudonoji RuKomunikatas skelbia, Jog
šosi kraujas su plienu, šią sija nesileidžia Raudonojo
įstatymo, kuriuo draudžia ję durtuvų praktikai.
Italijos reikalavimų, kad
vakar amerikiečiai savano
Penkiasdešimt devynių Nica ir Korsika būtų grą
vasarą ten bus istorijoje ne- Kryžiaus, norinčio pagelbėti
ma kariuomenėn imti 18Istanbulis, gegužės 25d.— riai lakūnai bombardavo
metų amerikietis generolas žintos Italijai.
girdėto baisumo kautynės, Į nelaimingiems tremtiniams!
19 metų jaunuolius.
Tiranoje, Albanijoje, leidžia sėkmingai japonų kariuome
taip pat pažymėjo, jog kinai
kurios gali Europos likimą Į •
yra geri kariai. Tačiau jiems
mam italų laikraštyj paskel nės koncentracijas ir artile
nulemti ištisiems dešimtme BIZNIS IŠ KRAŠTO
dorovę. Štai “Our Sunday dažnai trūksta geros vado Londonas, gegužės 25 d.— bta žinios apie vykstančias rijos įsitvirtinimus vakari
S^ŽINfiS.
čiams.
Šį rytą britų bombanešiai kovas su Albanijos partiza niam Salween upės krante.
Visada buvo tokių, kurie Visitor” skelbia, kad birth vybės ir ginklų.
iš žmonių silpnybių nori pa control priemones gaminan Jis mano, jog japonai ne išvyko Europos kontinentan, nais, apie nužudymą Tiranos
VONSIATSKIS, BROVVdaryti sau pinigų, nežiūrė čios firmos 1938 m. padarė galėsią žygiuoti Indijon dėl kur jie matomai praves nau policijos viršininko ir apie ti, kad Albanijoje prasidėjo
DERIS IR KITI.
prasidėjusių liūčių ir siau- jas atakas vokiečių okupuo naujai paskelbtus suvaržy nauji sukilimai prieš oku
Amerikos policija atkrei dami, kiek tas atneš nuosto biznio 250 mil.
Tai Judošiaus sidabriniai, čiančios malarijos.
mus. Iš viso to galima spręs- pantus.
toj Prancūzijoj.
pė savo budrią akį į baltųjų lių kraštui, kiek tas ardys

Prie Brazilijos
nuskandino
submariną

Japonų aviacijos
nuostoliai siekia
5,400 orlaivių

Britų darbo partija
remia Churchillo

KARO EIGA

Lavalis galįs pasitraukt
iš vyriausybės
Maciai apsupę tris
rusų armijas

Albanijoje iškilo
nauji sukilimai

Aršios kiny-japonų
kovos Chekiange
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Antradienis, rpfr. 26, 104‘

5360 Krištaponis,
Juozas (Matas), 28, army lieute(Juozas), born 1910, police- nant, res. Pabradė,
Ar žinai, kad
man, res. Šiauliai.
5386 Kručkevimus, ZbigCicero, IH. — šv. Antane
Philadelphia, Pa. — Dnr.
Kanadoje sudaužyti auto5361 Krištaponis, Algirdas nevas (Feliksas), born 1910,
parap.
bažnyčioje
birže-Į
"
Drau
S
e
”
iS
dienos
19
ge1
mobiliai
per nelaimingus at(Juozas), 1932.
i priest, res. Pilnius.
5362 Krivickas, Pranas (Juo 5387 Krukaauskas, Vsevolo- lį0 g __ 13 dd _ kun Vin
pranešime apie pagerb sitikimus netaisomi. Tokie
(Tęsinys)
zas, bor 1904, teacher, res. das (Kostas), 40, jurist, res. eas Andriuška MIC
jtuves kunRailai įvyko automobiliai skaitomi laužu
__
,
_
Kaunas.
1 Šiauliai.
šios
klaidos:
Pasakyta,
kad ir atiduodami dirbtuvėms
5301
Wlfh
^?Va9«a’ f
5330 Krikštapaštytė, Dama 5363 Rrivickienė, Natalija 5388 Krukauskienė-Liseckai
Marian Hills, III.
semi Liuda Barauskienė buvo pir- sutarpinti į geležį.
2b’ fdrmer’ į*oatĮs)’
, (Ignas), born 1908, teacher. ; tė Benedikta (Jonas), 40,
narijoje
—
birželio
17
—
23 mįnįnRė to bankieto; taip/----------- - ------------------------ret“G'
bddl KriKstapaštyte, Rimu- 5364
Krivickaitė, Lidija housewife.
— kun. Juozas Dam- jį fcuv0 pirmininke, bet tik
ADVOKATAS
1 *£?VCXk’ X VacloTvT^s te (Kostas), 8.
(Pranas), 10, student.
5389 Krukauskas,
Kazys
(Lukas), 39, priest, res. Uk- 5332 Krikštapaštis, Alvydas 5365 Krivickaitė,
Gražina (Mikas), 53, farmer, res. brauskas, M.I.C.
ne į0 bankieto, o vien tik
Rr niv f ri '
d
j
(Pranas), 2.
čežniškiai Kelmė.
Marianapolis, Conn. — ko virėjų valgių tam bankietui.
5d03 Kiavcikaite, Elena, oo3o Knkstapon.s, BenedikKrivickienė-Kraučiu- 5390 Krukauskienė, Marija
legijoje
birželio 15
24 Antra, išvardintos trys Ka- j
ADVOKATAS
™iricT’
US’ 35’ empioyee> res‘ Kau‘ naitė, Antanina (Stasys)/ (Juozas), born 1898, farmer
Centrinis Ofisas:
pj? bn
^1 °na (Vm' St
-A - born 1903, housewife, res. i 5391 Kruklis, Benediktas, dd. kun. Petras Malinaus- valiauskiūtės, o jų vos buvo
tik dvi, nes Ona ir Loretta.
3133 S. HALSTED ST.
eas), born 1920, nūn, res. 5334 Krikstapomene, Agne, Ukmergė.
70, res. Pazalvaičiai Pane- kas, M I.C.
tai yra viena ypata ir tie
(Lietuvių Auditorijoje)
Vilnius.
born 1908, nurse, res. Kau 5367 Krivickaitė, Ramutė- vėžys.
Marian Hills, Iii. — No du vardai privalėjo būti 8U. VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
5305 Kraveckienė,* Liuua, nas.
Juzė (Juozas), born 1926, 5392 Kruklienė, Ona (Anta
..
•/-•-valandos vakare,
vicijate — liepos 7 — 16 d a .
born 1901, employee,
res. 5335 Krikštapcnis, Benedik- student.
nas),
Pažvalvaičiai.
jungti.
Telefonas CALumet 6877
Vilnius.
tas (Benediktas), 2 months 5368 Krivickaitė, Danutė- 5393 Krukonienė, Juzė (To- — kun. Vincas Andriuška
Gale pranešimo yra žodis
134 N< LA SALLE gT.
5306 Kraveckaitė, Jura, old.
Alina (Juozas), born 1928, mas), 69, farmer, res. Drus- M.I.C.
“propa”, o privalėjo b ū t i K.Mim ?nn
tm. štai# imi
15, res. Vilnius.
5336 Knkštulis, Juozas student.
! kininkai Merkinė.
Minh
proga
K. V.
5307 Kreberis, Tadas (Eu (Vladas), born 1904, emp.o- 5369 Krivickas, Vytautas i 5394 Krukonis, Karolis (Jo* *. ’
.. '
genijus), 50, book-keeper, yee, res. Rokiškis.
(Juozas), born 1930, stu-: nas), 37, farmer, res. Drus- ^v;.
Pe ro ir Povilo par.
res. Vilnius.
5337 Krikštulienė, Kazė (Po dent.
i
bažnyčioje
— liepos 17 —
kininkai.
YVO I K VILUI
5308 Kregždė, Jurgis (Jo vilas), 26, employee, res.
ADVOKATAS
5370 Krivickas, Stasys, 5395 Krukonis, Julius (Jo- 26 dd. — kun. Antanas Ma.1945 We»» 15* St.eet
nas), born 1905, employee, i Rokiškis.
buvusia
26, teacher, res. Druseikiai nas), 30, farmer, res. Drus žukna, M.I.C.
Assistant State's Attorney
res. Kaunas.
! 5338 Krikštulytė, Aldona Biržai.
of Cook County
kininkai.
Dabar veda generalinį teisių praktiku
5309 Kregždienė-Strimai- (Juozas), 2.
Harrison, N. J. — Sopu MODEBN
5371
Krivickas, Kazys 5396 Krukonis, Jonas (Vla
po antrašu:
tė, Olga, 24, res. Kaunas.
5339 Krilovas, Antanas (VIa (Petras), born 1917, teach das), 17, student, res. Suba lingosios P Švč. par. bažOne
North
La Šalie St.
ADVANCED
5310 Kreivėnas, Leonar- das), 33, worker, res. Vil- er, res. Druseikiai Biržai.
ROOM 1215 — Tel.: RANdolpIl 8322
, nyčioje — liepos 18 — 26 dd i U>WE8T POSSItftE PRICES
čius. Panevėžys.
das (Baltrus), 36, teacher, nius.
VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 5 v. vak.
5372 Krivickaitė, Antoni 5397 Krukonis, Vladas (Mar
PHONE LAfAYtrik 2013
Praktikuoja visuose teismuose.
res. Bagotoji Pilviškiai.
b540 Krimas, Aleksandras ja (Augustinas), born 1906, tynas), 45, forester, res. Su — kun. Petra3 Malinauskas,
Specializuoja kriminališkuose srityse.
M.LC.
5311 Kreivėnienė-Kudir- (Stasys), 35, employee, res. worker, res. Kaunas.
bačius Panevėžys.
kaitė, Juzė, (Juozas), 30, Vilnius.
LIETUVIAI DAKTARAI
5373 Krivtezevienė,
Ona 5398 Krikonis (Vincas (Blahousewife, res. Bagotoji.
5341 Krimienė, Liuda, 32, j (Vladas)> 43) housewife, das), student.
i
TeL YARds 3146
5312 Kreivėnas, Algirdas employee, res. Vilnius.
I res Rukeliškiai Pabradė.
5399 Krukonis,
Vytautas
(Leonardas),
„
.. 10, student.,
5342 Krimaitė, Halina (Alek :5374 RrivteZevytė, Regina, (Vladas), 4.
DANTISTAS
5313 Krauciunas, Vladas gandras), 16.
114
5400 Krulikauskienė, Anta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
O. D.
(Antanas), 54, agronomist, į 5343 Rrimskienė, Smelinka, coįc Krivterevis Aleksas nina, 45, housewife, res. Vil
IR AKINIUS PRITAIKO
Anfrin-ii
Kir«n«
,5375 KrivtezevĮs, Aleksas,
Antradieniais, Ketvirtadieniais
res. Aštrioji
Kirsna RudaRuda res. Ignalinas.
ir Penktadieniais
nius.
AKIS
IŠTIRINĖJA
744 YVest 35th Street
mina.
5344 Kripaitienė, Agnietė
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
5376
Krynickas,
Danielius
AKINIUS
PRITAIKINA
5314 Kraučiūnienė, Mari (Juozas), 71
(Bus daugiau)
housewife,
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
(Mikas),
52,
worker,
res.
ja, 35, farmer.
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieaiais
res. Kaunas.
Ofise randasi kiti pataisymo
ir šeštadieniais
metodų įrengimai akims, ku
5315 Kraučiunaitė, Dama 5345 Kripaitis, Jonas (Pet- Goladajevskis Švenčionys.
Šventadieniais 11-12.
ValandoM- 3 — 8 popiet.
rioms
akinių
pagelba
neužtenka.
MAKE
5377
Kryžanauskas,
Petras,
(Vladas), 10.
ras), 28, leetor, res. Kaunas.
TeL CANaI 5969
EVERY
VALANDOS:
5316 Krauciunas, Keistu- 5346 Kripaitienė Ratkevičių 67, farmer, res. Kaniūkai 1
i
PAY DAY
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
tis (Vladas), 8.
į tė, Vincė (Antanas), 29, em Alunta.
Antradienio ir ketvirtadienio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5378
Kryžanauskienė,
Ago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5317 Krauciunas, Vytau-i ployee.
vakarais.
BOND
DAY
2158 YVest Cermak Road
tas (Vladas), 6.
5347 Krikristopavičius, Po- ta, (Justinas) 73, houseOfisas ir Rezidenoija:
137 No. Marion Street
Ofiso toL CANaI 2346
wife
res.
Kaniūkai.
5318 Kriauėiunas, Stasys vilas (Andrius), 42, major,
2155 YVest Cermak Road
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9
Oak Park, Illinois
5379 Kryžanauskas, AnSeredoj pagal sutartį.
(Juozas), 36, captain, res. res. Jurginiškiai Garliava.
OFISO VALANDOS
(Prie kampo Lake St.)
JLIETUVIS DAKTARAS
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne
5348 Krikščiūnas,
Pijus nas (Petras), 33, teacher,
Kėdainiai.
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes.
toL:
HEMIock
8160
Telephone % — EUCIID 906
OPTOMETRISTAS
5319 Kriaunamenė, Stol’a (Jurgis), 60, farmer, res.! res. Kaniūkai Alunta.
ANTRAS OFISAS
— REZIDENCIJA —
Pritaikina
akinius
' 5380 Kryžanauskienė, Ona
Tel. YARds 2246
(Adomas), born 1901, far- D. šelviai Vilkaviškis.
*2017
So. YVestern Ave.
1441
So.
50th
Ave.,
Cicero,
III
atsako mingai ui
mer, res. M.'i'ikės Krekena-!®^9 Krikščiūnienė, Marija, (Jonas), 33, teacher.
Tel.: Cicero 7681
«
TeL CANaI 7171
prieinamą kainą.
52, housevvife. _
_
5381 Kryžius, Kostas, 40,
va.
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
DANTISTAS
5350 Krikščiūnaitė, Anelė businessman, res. Skuodas.
5320 KrkŠciūkas, Adol
JOS F. BUDRIK
(Pijus),
18,
student.
4645
So.
Ashland Avenue Ofiso Tel................. VIRginia 1886
5382 Kryžienė, Juzė, 37, res.
fas, 40, teachet, res. Pabiržė
DR.
G.
SERNER
arti
47th Street
5351
Krikščiūnas,
Aleksas
KRAUTUVĖJE
Biržai.
vaL:
nuo
9
vai.
ryto iki 8 vai. vak
LIETUVIS
AKIŲ
GYDYTOJAS
(Ignas), 75, farmer, res.
Seredoj pagal sutartį.
5321 Kri '.Šukienė, Palmy Prudžiai Tulbinai.
zo metų
25
meti patyrimas
5383 Kryžius, Kostas (Kos
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Tel. Yards 1829
ra, 34, house wi£e.
Telefonas: HEMIock 5849
5352 Krikščiūnienė, Katari- tas), 16.
Pritaiko Akinius.
4204 Archer Avenue
Algis na (Jokūbas), 67, re3. Kau 5384
5322 Krixščikas,
Kryžius,
Leonidas
Telefonas:
Kreivas Akis
LIGONIUS
PRIIMA:
(Kostas), 15.
(Adolfas), 4.
Ištaiso.
nas.
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vacius
5323
Kriašakas,
Calumet 4591
Gytis 5353 Krikščiūnas,
Matas 5385 Kronkaitis,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
6757 So YVestern Ave.
3401 SO. HALSTED ST.
(Adolfas), 3.
(Juozas), born 1912, army
DEL BADIO PATAISYMO
OFISO VALANDOS:
kampas 34th St.
res. Skučiškės
5324 Krikštikas, Stasys seargent,
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 Iki 9
PASAUKITE:
Valandos
nuo
10
iki
4,
nuo
6
iki
8
Būkit Malonūs
Nedčlilmia pagal sutartį.
(Jokūbas), 35, captain. res. Kazlai.
YARDA SARA
GYDYTOJAS S CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
5354 Krikščiunienė-Lenkuty
Kliūčiai Biriai.
SAVO AKIMSI
Telefonas CANaI 4796
4729 So. Ashland Ave.
5325 Krikščiūnas, Juozas tė, Marija (Vincas), 20, far Tik viena pora akių visam gy AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
(2-troa lubos)
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
(Matas), 45, empioye?, res. mer, res. Skučiškės.
išegzaminuoti Jas moderniškiausia
regėjimo mokslas
TeL IHDvay 2880
Chicago, Ui
Ofiso tel. VTRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Kaunas.
5355 Krikštanavičius, Anta- metodą, • kuria
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gali suteikti.
Rezidencijos toL: BEVerly 8244
1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS:
35 METAI PATYRIMO
5326 Krikščiunienė-šeinytė,' nas (Antanas), 40, res. Dotpririnkime akinių, kurie pašalina
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Elena (Vincas), 27, seams- nuva.
vl«ą akių (tempimų. . .
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
ir pagal sutartį.
6924 So. YVestern Ave.
tress, res. Šiauliai.
5356 Krištanavičienė, Pranė,
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Chicago, UI.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res.
telefonas
SEElay
0434.
5327 Krikščiūnas, Keistutis 42, housewife, rėš. Dotnuva.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
(Jonas), 5.
: 5357 Krištanavičiutė, JaniNuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; TaL Cicero 1484
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. k nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
OPTOMETRISTAI
5328 Krikštapaštis, Kostas na (Antanas), 14, student.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
(Jonas), 40, teacher, res. 5358 Krištanavičiutė, Biru 1801 So. Ashland Avenue
4631 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka-į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vileikiškis Musninkai.
tė (Antanas), 8.
Res. 6958 8o. Talman Ave.
Telefonas: CANAL 0528, CIUcagc
Ofiso Tel.: Yards 0994
raia pagal sutartį.
> Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
Res. Tek OROvehill 0617
VALANDOS:
5329 Krikštapaštienė, Ma 5359 Krišta ponienė- Petkevi! KasdienOFISO
Res. Tel.: Kcnuood 4300
9:30 a. m. Iki 8:80 p. m.
Office taL HEMIock 4848
OFISO VALANDOS:
Tel. CANaI 6122
Trečiad. lr šeštad. 9:80 a. m.
rija, 31, res. Vileikiškis čiutė, Vladė (Vladas), born
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare.
VALANDOS
Iki 7:00 p. m.
Musninkai.
i 1912, vvorker, res. Šiauliai.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

TT. Marijonų misijos

Pataisa

WHITNEY E. TARUTIS

Stanislovas T. Gross

DR. SELMA SODEIKA.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. VVINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. C. VEZELIS

DR. AL RAČKUS

3241 So. Halsted St.

’

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. PETER J. BARTKUS

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

DR. T. DUNDULIS

DR. A. W. PRUSIS

DR. MAUBIGE KAHN 1

DR. S. R. PALUTSIS

ALSAB YV’INS YV ITHEKS MILE

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitartu.

2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALAND08:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office taL TARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

TeL TARds 6921.
Res.: KENweod 6107.

OR. A. J. BERTASR
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

Val&ndoe: 1—3 popiet ir 7—b v. v
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Tel. RBPublic 7868
TeL CANaI 0267
Res. tel.: PROapect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted StreeĮ
Residencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
d iki 9 vai. >nker*

Tel.: HEMLOCK 2061

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:80

DR. JOSEPH KELIA

756 YVest 35tt» Street

DANTISTAS

6558 So. YVestern Ave.

fLP Acmo
Alsab adding another point to his claim to three year-old championship by easily

Kas bus ištvermingas iki
winning the Withers mile at Belmont Park, N. Y. Lochnivar finished aeoond, Fairaris, galui, tas bus Išgelbėtas.
third.

2201 YVest Cermak Rd.

(Mat 10, 22).

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:09

ML ayta Iki Uilt nt olėtu.

Res. 1625 So. 50th Avenue

Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vaL dieną.

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROapect 6737
Namu telefonas VTRginia 9421

TELEFONAI:
Office — HEMIock 6524

Emergency — call MIDvray 0001
Bes. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 YVest 63rd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayctte 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 Ir nuo 6 Ud 8:20 ..L

TnuilMKiiutt nuo
M-dauinmU.

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

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su
tavo priešais sėbrauja.

D1’V“ Suteikia mums
2 in 4 poplot rus <aatu» per mūSŲ padų
fliurftartma
rankas.
Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

D B X Ū O X B

Antradienio, geg. 25, 1212

CAMACHO REIKALAUJA PASKELBTI KARĄ AŠIAI

LIETUVA IR LENKIJA

CLASSIFIED

COKEMAKERS

(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą)

Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

2713 West 3«tl» 1»|.

HEI.P WANTED — MOTERYS

Rašo prof. K. Pakštas

kitų įstaigų. Bet lenkų ma
žuma ilgokai stipriai laikė
5. Lenkų mažuma Lietuvoje
si. Tik paskiausiu laiku jau
Nėra sutarimo ir dėl len noji jų karta labiau palin
kų mažumos skaičiaus Lie kusi prie lietuvybės. Per že
tuvoje. Lenkai, savaip pasi mės reformą lenkų įtaka la
remdami 1926 m. Seimo rin biausia nukentėjusi, nors
kimų daviniais patys pri bendrai lenkai gyventojai
skaičiuoja net 202,000 lenkų naudojosi nuolat stiprėjan
Lietuvos respublikoje. T a i čia ekonomine Lietuvos ge
būtų apie 8 nuoš. visų jos rove kartu su kitais gyven
gyventojų. Lietuvos oficia- tojais. Galop lenkai įsitiki
linė statistika rodo ten len nę, kad Lietuva vis dėlto
kų esant 65,000 arba apie nėra sezoninė valstybė. Ji
3 nuoš. Mūsų statistika ne žlugusi tiktai žlugus Lenki
buvo visai laisva nuo admi jai. “Bet (Lietuva) išnaujo
nistracijos įtakos, tačiau ji prisikels; tai yra aišku kiek
vis dėlto buvo žymiai lais vienam kurs žino, kiek ta
vesnė, obejktyvesnė už len lento parodė lietuvių tauta
kų statistiką. Minimais rin statydama savo valstybę”.
kimų daviniais pasinaudoda Šiuos paskutinius žodžius
mas ir žinodamas, kad lie turime laikyti realistiniais
tuvių tarpe balsuojančių ir draugiškais. Jie nebeturi
skaičius esti žymiai mažes panašumo į tuos, kuriuos
nis (jie šaltesnio tempera 1915-1925 m. periode lenkų
mento ir jie nėra mažuma), spauda nuolat mums karto
priėjau išvados, kad lenkiš jo: Lietuva neturi anglio,
kai kalbančių ir su lenkišr geležies, naftos, druskos,
komis simpatijomis žmonių cukraus, tekstilės, ji negaLietuvoje yra apie 110,000, j lės vien iš rugių ir bulvių
t. y. 4 nuoš. Vilniaus krašte Į gyventi. Patyrusi ekonomi
jų procentas žymiai dides nių sunkumų ji susidėstanti
nis ir gali siekti apie 20 su Lenkija. Po kelių metų
nuoš.
lenkai gavo patirti labai
Teritorinių ginčų metu su nuostabų dalyką: daugumas
darytos oficialinės statisti čia paminėtų produktų Lie
kos paprastai esti labai to tuvoje buvo pigesni ir gau
li nuo tiesos, nes jų pagrin siau vartojami negu Lenki
dinis tikslas esti suklaidin joj. Kas protauja — turėjo
ti viešąją nuomonę. To klai iš tų faktų ir tinkamas iš
dinimo pavyzdžių lengvai vadas padaryti: lietuviai kū
randama Vilniaus krašte ir rė savo valstybę ne vienam
kitur. Paskirų objektyvių ir trumpam sezonui, bet il
neutralių stebėtojų daviniai giems šimtmečiams, lygiai
negali ,būti labai tikslūs ir kaip ir lenkai kūrė Lenkiją.
dažnai išreiškiami apvaliais 6. Naujos Lietuvos pažanga
skaičiais, bet tie skaičiai yŠiame skyriuje p. Lesko
ra žymiai artimesni tiesai, vviec pabrėžia, kokius mil
negu suklaidinimo tikslais žiniškus sunkumus turėjo
padarytoji oficialinė statis pakelti jauna besikurianti
tika.
Lietuvos valstybė. Kraštas
P. Leskovviec pamini, kad buvo vokiečių rekvizicijų
abiejose pusėse mažumos sunaikintas, stigo tautiškai
nebuvo teisingai traktuoja susipratusios inteligentijos,
mos, kad lenkai Lietuvoje ogi okupantai vokiečiai irgi
permaža turėjo mokyklų ir J nenorėjo geruoju prasišalin-

ADS

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 9188-9189

(Tęsinys)

PIRATINIŲ MAŠINŲ OPERATERKOH. siūti drobulines darbui piršti
nes. Turi būti putyrusioM. Gera už
mokestis, pastovūs darbai.

DIAMOND GI.OVE CO.
710 W. .lackson Blvd.

HEI.P WANTED — VYRAI
REIKALINGI PAPRASTI DARBI
NINKAI ir KIRPĖJAI, dirbti skrepų (geležioH) jarde. Atsišaukite —

MAZGOJIMP4
MOTERYS.
trum
poms valandoms, 6 dienos J savaitę.
Alga ir valgis. Matykite Mrs. Stein.

DEOPOI.D COHF.N IRON CO.
3IMI0

South

K<xlz.i<>

HARMONY CAFETERIA
21 South Dearbom

Avenue

“STICKER HAND" — patyręs prie
išdirbinio "upholstered” rakandams
mouldlngų. PCI,I,MAN COCCH CO.

"SALAD DISHER” — Kafaterijoje
patyrusi, savlrš 30 metų senumo.
Sekmadieniais nereikia dirbti. Maty
kite Mrs. Stein. HARMONY CAFETF.RIA. 21 So. Dcailiotii.

3750 So. Ashland Avenue

VYRAI

I’PRITAN MACHINE OPERATER
KOS. patyrusios dirbti prie siuvimo
futbollų.
SP.UtTAN SPORTING GOODS CO.
1718 No. Damen Avė.

VAIRUOTI TANUS
Galima uždirbti iki $50.00 j savai
tę. Atsišaukite j —

(••Draugaa’’

Acme

telepnoo.

Meksikos prezidentas Camacho turi posė dį su savo kabineto nariais. Nutarta sušauk
ti kongresą specialion sesijon ir paskelbti karą ašies valstybėms, kurių submarinai
ėmė skandinti Meksikos prekybos laivus. (Photo passed by Office of Censorship, Washington, D. D.).
ti. Lietuva net neturėjo nu prekyba pasiekė didelių pro
statytų ribų rytuose. Jei porcijų. Jos jaunoje pramo
stambiai Lenkijai buvo sun nėje jau dirbo 41,000 darbi
ku gauti pasaulio platų pri ninkų. Nepaprastai išaugo
pažinimą, tai kiek kartų sun mokyklų tinklas, savas uni
kiau tai buvo pelnyti mažai versitetas, spausdino daug
Lietuvai! Lietuva atgavo
ir laikraščių. Visa tai
Klaipėdą ir jos uostui mo primena p. Leskovviec.
dernizuoti įdėjo ten net 40 Svetimšaliai
prikišdavę
milijonų litų. Maža valsty kai kada Lietuvai siaurą
bė be mineralų ekonomiškai “parapinę atmosferą”, jos
nesuklupo, bet darė nuola sostinė turinti vos 100,000
tinę pažangą, kas įrodė lie gyv.; ° jos gyventojai susi
tuvių taupumą ir darbštu spietę kaimuose ir mažuose
mą. Likdama žemės ūkio miesteliuose ramiai sau gy
kraštu, Lietuva išplėtė visai vena, nepaliesti didelių pa
naujas ūkio šakas ir page saulinių sąjūdžių; kad Lie
rino gamybą. Jos užsieninė tuva į viską vėlai reaguoja,

ogi jos horizontai esą siau
ri. Betgi lietuviai — ir tai
svarbiausia — jautėsi pa
tenkinti. Jie priešinosi auto
ritetinei valdžiai, iuos pa
lietė pasaulinis ekonominis
krizis, betgi bendroje gyve
nimo plotmėje jie darą ma
tomą ir didelę pažangą. Nors
neatgavę Vilniaus, lietuviai
vis dėlto buvę patenkinti sa
vo darbo laimėjimais ir nuo
pat pradžios atsisakę federuotis su Lenkija. Pasitikė
dami savo jėgomis, jie net
nenorėjo užmegsti su Len
kija normalių diplomatinių
santykių.

š. + A.
A. ”T A.
ANTANAS

PUČKORIUS

ELZBIETA M1 KOLA INIENR
(po tėvais Mileriutė)

’

Mirė geg. 28 d., 1942 m., 3
vaJ. ryto, sulaukus; pusės amž.
Gimus Lietuvoje.
Ki'o iš
Vilkaviškio apskr., Vištyčių pa
rapijos, Pabistaučių kaino.
Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vy.rų Jonų.; sūnų Jonų ir mar
čių Marijonų Ir anūkų Richar
dų; seserį Onų Šukienę ir Jos
dukteris — Onų Kučelienę ir
jos vyrų William ir Jų šeimų,
ir Komtancijų Vaznonis Ir jos
vyrų Tadeušų: kitų svarų duk
teris — Konstancijų Janulienę
Ir jos šeinių, ir Agotų Stanialovaitienę ir jos vyrų Pranciš
kų ir jų šeimų: sesers sūnų
VVilliam Kučinskų ir Jo šeimų,
ir daug kitų giminių, draugų
ir paažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuos.':
1531 S. SOth Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks trečiad., geg.
27 d. Iš namų 8 vai. ryto bus
atlydėta į Šv. Antano parap.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės ste
lų. I*o pamaldų bus nulydėta J
šv. Kazimiero kaplner.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mirė gegužės 24 d., 1942 m., 1:00 vai. popiet, sulaukęs
pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ Telšių apskr., Kantaučių pa
rapijos, Videikių kaimo.
Amerikoje išgy

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Joaną (po tėvais
Tviragikė); 3 pusbrolius — Dominiką, Povilą ir Pranciškų
Pučkorius ir jų šeimas; švogerj Joną Tviragą; sesers sūnus
Mykolą ir Petrą Page; ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko seserį Domicėlę ir daug kitų gi
minių.

Velionis priklausė prie širdies Jėzaus, šv. Juozapo ir
Šv. Vardo draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 12319 So. Emerald Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 29 d.
Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mar
ti, Anūkas, Sesuo. Giminės.
Inld dlrekt. Antanas B. Pet
kus. tel. Cicero 2109.
(Prašome nesiųsti gėlių)

Nuliūdę: Moteris, Pusbroliai, Avogeris ir Giminės.
Laid. direktoriai Lachawicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

(Įsteigta 1889 m.).

YELLOW CAB CO.
57 East 21st Street

TOOL MAKERS
TOOL DESIGNERS
MACHINE DESIGNERS

Reikalaujama.

Pilietybės

PASSAVANT HOSI’ITAL
303 E. Superior St.
MERGINOS reikalingos pakuoti Saldaines.
Patyrimas
nereikalingus.
Pastovūs darbai. $18.20 j savaitę.

60 VALANDŲ DARBO SĄ^AITE
KARES INDPSTRIJA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

Liudijimai

MOTERYS reikalingos dirbti skal
bykloje.
Patyrimas
nereikalingas.
Puikios durho sąlygos. Atsišaukite
į skalbyklos ,departamentų.

FOOTE BROS. GEAR
& MACHINE CORP.
1515 RO. WESTERN ROCI.EVARD

612 No. ORLEANS ST. (2n<l Floor)
BATŲ TAISYMO ŠAPA PARSIDUO
DA PIGIAI. Pardavimo priežastis—
senatvė. Atsišaukite sekančiai:

2010 WEST 35TH ST.
EMPLOY.MENT AGENCIES

TOOL Ir DIE MAKERS. taipogi
BENCH ASSEMBLERS ir SOLDEItERS. Pastovūs darbai, gera už
mokestis.

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

PROTECTOSEAL CO.
1921 So. Westem Avė.

VYRAM—MOTKKIM—VAIKINAM
IK MKRGINOM
Didžiuma darbų yra Def«n«e dlibtuvėRG.
AIkoh — nuo $24 iki $110 J anvaltę.

W A B A S H AGENCY
202 So. State St. (15th Floor)
PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

PETRONĖLĖ
KALIKAUSKIENĖ
(po tėvais Paulauskaitė)
Gyveno 4032 8. Maplevvood.
Mirė Geg.. 23, 1942 9:30
vakare, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Telšių
apskr., I.ukės parap., Jokšukainio kaimo.
Amerikoje išgyveno 4 0 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Stanislovų dukterį Sta
nislavų Wigglns, žentų Stanis
lovų Ir 4 anūkus, sūnų Juo
zapų, marčių Evelyn, 2 sese
ris Antaninų Bielskis, švogerj
Tomų, Marijonų Kairis, švogerį Vladislovų ir jų šeimų,
brolį Kazimierų I’aulauskį ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstam; o Lietuvoj 3 seseris,
3 švogerius ir anūkus.
Kūnas pašarvotas John F.
Etideikis koplyčioje, 4C05 So.
Hermitage Avė.
Laidotuvės įųvks trečiadienį,
Geg. 27, iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlyiėta j Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sierų, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kaz'mlero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras. Duktė Sū
nų*. Marti. Seserys švogerts

Brolis. Anūkai ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius John
F. Eudelkis. Tel. Yards 1741.

SKAITYKITE

Taisome visokius pjūklus. Taisymas
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue’’
kainavimo surašo.
Prisiųsklte plaktus paštu “parcel
post.“
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NO. I.OO3II S STREET
TEL MONroe 1397

NįORl PIRKTI VEŽIMŲ. Aukščiau
sios kainos mokamos už vežimus —
(arklių traukiami). Kreipkitės se
kančiu adresu: 1720 MILWAFKEE
AVĖ., arba Saukite telefonu sekan
čiai HlMboldt 0216.

Tie gerbs ir mylės moti
ną, kurie bent pusę jos mei
lės supras.
Portugalų patarle

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

Kur kas yra geriau turėti
“DRAUGI" išmintį, negu auksą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PETER TROOST
|X

S

MONUMENT CO.
Fk APUTIS-

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma viri 50 m. toa
pačios šeimos rankose I

KOPLYČIOS DYKAI I

a

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

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Ttreet

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

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthuanlan Cbamber of Oosncneroe.

MODERNI Išvidine PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

Skyrius: 710 West IRth Street
Visi telefonai: YARds 1419

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAFayette 0727

Radi© Prognunaa — 1.:.. rai. antradienio Ir fteštadlanlo rytais,
U Stotina WHIP
V
(1520), su P. Aaltlmkru.

ir

EVANAUSKAS

8819 Lltnanlea Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
J. LIULEVICIUS
4848 South Califomla Avenue
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP

10821 South Michigan Avenue
Tel. PULIman 9601

ANTANAS M. PHILLIPS

1R4A Weat 4fith Street
Tel. YARds 0781-0782

8807 Lltnanlea Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SANAI

ANTHONY B. PETKUS

4806-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

MAŽEIKA

2814 Weat 2Srd Place
Tel. CANal 2515

1410 South SOth Avenue
Tel. CICERO 2109

42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

8812 South Weatem Avenue
Tel GROvehill 0142

«

DRAUGAS

geę.

Antradienis,

26.

=

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
1334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — |2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Mohths — $4.00. Single Copy — 3 centfc.
Advertising in “DraugaH** brings best results.

DRAUGAS

I

lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $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

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Skaudi žinia
Gauta žinių, kad šių metų balandžio 6 d. Šiauliuose
mirS d r. Pranas Dielininkaitis.
Tai šio karo auka — didelė auka.
Dr. Dielinihkaitis buvo vienas iš šviesiausių, gabiau
sių ir uoliausių Lietuvos katalikų visuomenės vadų ir
politikų. Per keletą metų jisai puikiai darbavosi Lietu
vos darbininkų gerovei — vadovavo krikščionių dar
bininkų sąjūdžiui. Ir savo gabią plunksną, ir iškalbą,
ir, svarbiausia, aukštąjį mokslą panaudojo darbo žmo
nių moralinei ir medžiaginei gerovei. Jam rūpėjo, kaip
patėmijom iš jo raštų, kad darbo žmogus būtų švie
sus, kad suprastų savo paskirtį, kad gautų teisingą
atlyginimą už savo sunkų darbą.
Velionis priklausė prie tos jaunosios Lietuvos inte
ligentijos, kuri daug sielojosi, kad Lietuvai laimingą
ir šviesią ateitį užtikrinti, grindžiant jos gyvenimą de
mokratiškais ir krikščioniškais socialinio teisingumo
pagrindais.
Dr. Dielininkaitis dar buvo jaunas vyras. Baigęs Lie
tuvos universitetą, lankė universitetą Prancūzijoj it*
ten pelnė daktaratą. Tiems darbams, kuriuos jis taip
energingai ir sumaniai buvo pradėjęs dirbti, puikiai
buvo pasiruošęs.
Nors velionis buvo stiprios sveikatos vytas, tačiau
Lietuvos okupacija, jos didieji vargai ją palaužė. Vfrš
metus laiko jis buvo kankinamas kalėjimuose. Oku
pantai jį iš kalėjimo paleido tik tada, kai •jau jo svei
kata buvo suardyta.
,
Velionis paliko jauną žmoną ir trijų metų dukrelę.
Tikrai skaudu ir liūdna. Baisioji okupacija visokiais
būdais naikina Lietuvą ir skina patį. brangiausią jos
turtą — idealingąją inteligentiją, prie kurios velionis
priklausė. Velionies dr. Dielininkaičio asmenyje tauta
neteko šviesaus darbininko ir daug žadėjusio vado.
Tikimės, kad plačiau apie velionį parašys jo drau
gai ir bendradarbiai, kurių keletas dabar gyvena Ame
rikoje. Tikrai artimai jį pažino prof. K. Pakštas, kun^
J. Prunskis, Ant. Vaičiulaitis, J. Laučks, kun. K. Ba
rauskas.

ratiškai mėgina išdirbti kokį nors kompromisinės tai
kos planą, kuriuo galėtų karo pelnus išgelbėti. Ir pats
Goeringas prie šių pramonininkų priklausąs. Kompro
misinės taikos planui esą jau padaryta žygių.
Tačiau tų vokiečių industrialistų pastangos yra tuš
čios. Jungtinės Tautos apie tokią ar kitokią taiką šiuo
tarpu nė negalvoja. Karas bus vedamas tol, kol naciz
mas, fašizmas ir japonų militarizmas nebus sutriuš
kintas. Taiką diktuos ne kas kitas, bet Jungtinės Tau
tos, Jungtinėms Amerikos Valstybėms vadovaujant.

•

Vokiečiu skelbiamoji optatija Lietuvoje
Lietuvos Pasiuntinybės spaudos skyrius šiuo reikalu
prisiuntė rašinį, kurį dėl jo svarbumo ištisai čia per
spausdiname:
“Pastaruoju metu vienas svarbiausių Lietuvą ir lie
tuvius liečiančių dalykų yra nacių skelbiamoji gegužės
mėn. 27 d. optacija.
Lietuviai savo Tėvynėje pastatyti prieš dilemą: a)
norint pasilikti Lietuvoje, — pareikšti norą tapti Rei
cho piliečiais ir prisiimti vokiečių piliečio pareigas, b)
arba atsisakyti optuoti Vokietijos pilietybę, apleisti
Tėvynę su išviso 75 svarais mantos ir gyventi trem
tinio gyvenimu, kur naciai nurodys, bet tik ne gim
tojoj žemėj.
Ką gi manyti apie tokią optaciją? Tai žiaurios jė
gos diktatas! Vokiečiai paskelbs tokius optacijos re
zultatus, kokius panorės ir kokie bus jų interese, ne
priklausomai nuo lietuvių vienokio ar kitokio pasisa
kymo. Tokia optacija, žinoma, su teise nesuderinama.
Tai įprasta diktatorių taktika ir metodas. Lietuvai pri
mestos optacijos išdavos neprivalomos. Jei optacija
vyktų normaliose sąlygose, tai žmonės pasirinktų lais
vos, nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos formule.
Tik tokis pasirinkimas išugdytų lietuvių tautai pada
rytas nuožmias žaizdas.
Optacija, kaip ji paskelbta, yra didelis smūgis bei
pasityčiojimas: lietuviams savo Tėvynėje draudžiama
viešai bei atvirai pasisakyti net pasitarti dėl tų naujų
spąstų, kaip tai buvo ir Sovietiškojo seimo “rinkimo”
metu. Kaip tie raudonieji rinkimai 1940 metais (kurių
99 nuoš. balsavimo išdava buvo paskelbta balsų nesu
skaičius), taip ši rudmarškinė optacija 1942 metais Lie
tuvoje, laisvo, tai yra netotalitarinio, pasaulio teisinių
normų supratimu, yra lygi nuliui. Savo teisiniu svoriu
ji prilygsta Želigovskio rinkimams Vilnijoj 1921 metais.
Moraliniu požiūriu primetamoji optacija lietuviams
pareigų neuždeda. Moralės principas pripažįsta lietu
viui lygia teise būti lietuviu, kaip vokiečiui vokiečiu
būti. Optacija vokiečių sukurtoms prievartos sąlygoms
lietuvio neriša. Lietuvių tautos santykiai su vokiečiais
palieka kaip pavergtojo su okupantu. Lietuvoje yra
patrijotų, kurie ras būdą tą tiesą žmonėms paaiškinti.
Vokiečiai naciai teneužmiršta, kad vokiečių tauta per
savo demokratinę valdžią buvo 1928 metais ratifika
vusi pastovias Lietuvos-Vokietijos sienas. Dabartinės
“optacijos” tikslas yra paneigti anas sienas ir iš viso
krašto padaryti naują Vokietijos provinciją, prieš ką
laisvėje gyveną lietuviai protestuoja”.

Piliečio auklėjimas

“Darbininkas” davė visą eilę straipsnių apie auklė
jimą. Apie piliečio auklėjimą rašo:
“Juo labiau tikrasis krikščionis ne tiktai neatsižada
Chicagos lietuviai
šio žemiškojo gyvenimo darbu, nei nemažina savo įgim
The Chicago Daily Tribūne vakar plačiai rašė apie tųjų gabumų, bet juos net išplėtoja ir tobulina, sude
Chicagos lietuvių veiklą karo reikalams. Gana išsamų rindamas su antgamtiniu gyvenimu, kad tuo būdu kil
straipsnį parašė plačiai žinomas rašytojas Arthur E- nesnis pasidarytų pats gamtinis gyvenimas ir kad su
vans. Straipsnis įdėtas pirmame dienraščio puslapyje. sidarytų jam malonios naudos daugiau, ne tiktai dva
“Liths mobilize 100,000 strong in Chicagoland” — tai sinėje ir laikinėje.
rašinio antraštė. Rašinys pradedamas, pastebint, kad
Tą visą įrodo visa krikščionybė ir jos įstaigų isto
Chicaga dažnai yra vadinama antraja Lietuvos sosti rija, kuri sutampa su tikrosios civilizacijos ir gryno
ne — “second capltol of Lithuania, The Baltic sea re- sios pažangos istorija iki pačių mūsų dienų; ir ypa
public now ocCupied by Nažis”. Pripažįstama, kėd lie tingai šventųjų istorija, kurių ji išdavė gausiausiai fr
tuviai yra gerai organizuoti ir kad daug dirba karo tik ji viena. Šventieji aukščiausios tobulybės laipsniu
reikalams. Virš 1500 lietuvių jaunų vyrų iš Chicagos yra įvykdę tą krikščioniškojo auklėjimo tikslą ir su
ir apylinkių tarnauja Dėdės Šamo armijoj, išpirkta teikę daug naudos bei kilnumo žmonių visuomenei vi
U. S. kar© bonų už su virš $3,000-,000-, plačiai dirbama sais atžvilgiais. Iš tikrųjų šventieji buvo, yra ir bus
Amerikos Raudonajam Kryžiui. Arthur Evans teisin visuomet didžiausieji žmonių visuomenės geradariai
gai pastebi, kad — “Arherican Lithuanians are hoping ir drauge patys tobulieji pavyzdžiai kiekvienai profe
for the liberation of their homeland after America sijai, kiekvienam luomui ir visoms gyvenimo būtims
wins the war”. Kad tasai troškimas bųtų realizuotas nuo prastų kaimo sodiečių iki mokslininkų ir litera
— “Determined tb do their part in helpihg achieve tų, nuo menko amatninko iki aukštojo kariuomenės
victory, Chicago area Liths have tufhed the fūll power vado, nuo šeimos tėvo iki karaliaus, valdančio tautas^
of their many organizations into the home front battle”. ir valstybes, nuo paprastos mergaitės ir mažos ūkės
Sužymimos mūsų parapijos, mokyklos, organizacijos, moteriškės iki karalienių. O ką bekalbėti apie milži
ligoninės, chorai etc.
niškus darbus net laikinai gerovei atliktus misionie
rių, Evangelijos skelbėjų, kurie drauge su Tikėjimo
šviesa nešdavo ir tebeneša barbarų tautoms civilizaci
lelenka vilčių
jos gėrybės; apie labdarybės ir socialinės pagalbos stei
Ne tik pats Hitleris ir jo dešinioji ranka — Herman gėjų ir apie begalinę šventų vyrų ir moterų auklėtojų
Goeringas jau nebe taip smarkiai kalba apie karo lal- eilę, kurie tęsė ir daugino savo darbus savo vaisingose
hėjimus, bet, kaip pranešama, ir didieji Vokietijos krikščioniškojo auklėjimo įstaigose, padėdami žmonėms
pramonininkai neteko vilties karą laimėti. Jie despe- ir neapsakomai pasitarnaudami tautoms."

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 26 d.)

Prezidentas užtaria svetimžemius..,. Prezidento Wilsono įsakymu vyriausybė
praneša, kad ji nepersekios
šioj šaly gyvenančių vokie
čių, kaizerio pavaldinių ir
kitų svetimžemių, jei jie ra
miai užsilaikys ir neprieš
taraus vyriausybei.
•
Japonų
Japonija
riuomenę
kareiviai,
siunčiami
frontą.
* Didelės

kariai Rusijon....
siunčia savo ka
į Rusiją. Japonai
kaip pranešama,
į rytinį rusų karo

išlaidos.....

karo

Prancūzijai karas kasdien
atsieina 1,281,000,000 fran
kų arba $250,000,000.
•
Mirė Madagaskaro kara
lienė... Iki 1896 metų val
džiusi Madagaskarą karalie
nė Ranavalona šiomis dieno
mis pasimirė.
•
Rusijoj anarchija...... Pie

tinėj Rusijoj ir Sibire smar
kiai plinta anarchija. Suki
lę valstiečiai degina dvarus,
pasisavina žemės plotus, už
puldinėja miestus ir ten nai
kina ne tik valstybines, bet
ir privatines nuosavybes.
Sukilimą kursto išleisti • iš
kalėjimų kriminalistai ir
anarchistai su socialistais.

e

Po svietų pasidairius
Lietuvos balšavikų Parti
jos Centro Komiteto sekre
torius K. Preikšas Lietuvos
gyventojams išdavė tokį de
kretą :
“Jei lietuvis šiandie kovo
ja prieš okupantus, tai lais
va Lietuva (čia jis turi ant
mįslės Lietuvą po Stalino
padu) jo arba jos nepamirš.
Bet jei jis pagelbsti plėši
kams naciams — tokis tu
rės išduoti atskaitomybę
prieš Lietuvos liaudį”.
Tasai dekretas lietuviui
savo tėvynėje aiškiai pasa
ko: arba dabar mirk, arba
mes tau galą padarysim.
Nes jei dabar ateis okupan
tas pas ūkininką ir ves iš
tvarto paskutinę karvę, o
ūkininkas jos neduos ir oku
pantas už tai tą ūkininką
nušaus, — tai bus kova
prieš okupantus; o jei ūki
ninkas, brangindamas savo
gyvybę, karvę okupantui
atiduos, — tada skaitysis
pagelbėjimas plėšikams na
ciams ir už tai jis turės ati
duoti balšavikams atskaito
mybę.
Perskaičius tokį dekretą,
tikraai plaukai šiaušias, ale
nereikia nusiminti. Eis, kaip
tas dzūkas sako, po peklu ne
tik dabartinis okupantas
Hitleris ale ir visi Preikšai
su savo partija ir mirties
dekretais!

Kai Amerikos lakūnai at
likę Tokio bombardavimą pa
klydo ir nusileido Sibire ir
Sov. Rusija juos internavo
ba Rusija su Japonija palai
ko neutralumo sutartį, tai
Amerikos lietuviški ruskiai
Bilijonas talkininkams.....
pasidžiaugė, kad dėl inter
Amerikos vyriausybė nus nuotų nereikia rūpintis, nes
prendė suteikti talkininkams jie turės puikią viešnagę.
bilijono dolerių paskolą.
“Amerikos” Telšių Plium
pis liepia pasikarti su tokia
Neteko 250,000 karių... Vo viešnage. Balšavikai juos už
kiečiai kare su anglais ir darė į liogerį, o toji gazieta
prancūzais per paskutinius sako, kad tai viešnagė.
du mėnesius neteko 250,000 Browderis, sako, nė kiek ne
kareivių užmuštais ir suj blogesnę turi viešnagę, o žiū
žeistais.rėk Bimba nepatenkintas.
Bus pravesta prohibicija...
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė visu rimtumu svarsto
prohibicijos įvedimo klausi
mą.
D

(Kai Pliumpis tuos žodžius
rašė, Browderis dar sėdėjo
Atlanta džėloj).

Dr. A. L. Graičiūnas lie
tuviškų ruskių gazietoj ra
šo, kad kaip apsigyveno miš
ke, tai pajuto turįs savy
sielą ir dar... sergančią. Va
dinas, kaip gyveno mieste,
tai nieko savyje nejautė.
Mano delnas, tavorščiai,
rodo, kad laisvamaniams, ei
cilistams ir visiems taip sa
kant bedušninkams geriau
sia gyventi miške. Tik miš
ke jie pasijunta esą žmonė
mis. Mieste gyvendami jie
vidujiniai nesiskiria nuo gy
vulio, kuriems reikalinga tik
maistas ir guolis.

Spicpirvirvio Dumkos
Washingtonas geras meis
tras: reikmnenų kainoms už
dėjo lubas, o taksais kišeniuose pridarė skylių. Sako,
bus sveika ventiliacija.
Padangų nėra, gazolinas
apribotas, traukiniais ir busais važiavimas būsiąs su
varžytas — tikrai, šią vasa
rą atostogas teks “ant sto
go” namie praleisti!

Dzūkas Slebiznikas “black
out” aptemdimų sako nebi
jąs: jis kambaryje pasika
binąs Mahanojaus Saulę ir
jam vis šviesu kaip dieną ir
nieks jos šviesos nemato.

Jau trys katalikų kunigai
stojo eiti karo kapelionų sun
kias pareigas Dėdės Šamo
ginkluotose spėkose: Paulėkas, švedas ir Reikus, — o
mūsų bolševikai dar vis lie
žuvius rodo katalikų visuo
menei, net “donosus” rašy
dami. Hitleris, taip pat, ka
talikus persekioja; reiškia,
mūsų bolševikai eina ranka
rankon su Hitleriu!
Plumas Nacionalėj girai
tėj auga trys skirtingi me
džiai išdygę iš vieho kelmo.
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DRAUGAS
POTVYNIAI IŠTIKO PENNSYLVANIJ^

Už nedarbą apdraudos I
išmokėjimai didėja
|

CHICAGOJE IR APYIINKESE

5
2odžiai be minčių nieka
dos neina į dangų.

(Sbakespeace)

Iškelta aikštėn, kad už ne
darbą darbininkams apdrau
dos (kompensatos) išmokėji
Gegužės mėn. tai karalie- j
Ar Kankina Nervingas Skil
mai paskutiniais laikais taip
nė visų mėnesių. Ką gamta
vis ir Skausmai žarnose?
daug padidėjo, kad šiuo
gražiausio turi, visą pado
klausimu net patsai guber
vanoja gegužei: lapijos ža
natorius Green susirūpino.
lumas niekad akį taip ne
Gubernatorius nusprendė da
traukia kaip gegužės mėne
r
lyką ištirti ir rasti to prie
sį. Gėlės pasipuošusios švel
žastį. Jis sako, kad šiandie
niais žiedais savo grožiu
visur darbų yra pakanka
praneša kiekvieno mėnesio
mai
ir nedarbo turėtų būt
augmeniją. Gamta džiūgau
gana mažai. Dabar gi yra
ja ir pasipuošia iškilmingai,
kaip tik atvirkščiai.
nes gegužė yra Marijos Mė
Praeitą balandžio mėnesį
nuo. Tolygiai ir Šv. Kazi
VI-MIN
PWlbtįo
šimtams atgauti
sveikatą, kurių virškinimo organai buvo
už nedarbą kompensatomis
miero akademijai džiugu ge.a M kriste ir kuriems nei gydytojai nugalėjo
daugiau padėti apart bendro apibudiniIllinois išmokėta 2,589,805
njo. jog jus esate ' silpnu nervų jr ju»ų
gužėa mėn. kada Alma Mavirškinimo organai neveikia kaip priva
dol., o 1941 m. balandį tik
lo**. Daugelis ieško pageibos kaip pra
ter sukviečia savo vaikelius
C'Di»uąas” Aoin« telephotoi
šalinti ii skilvio nuocingos rugius, var
1,531,208 dol. Vadinasi, šie
skausmus ir išpūtimą: užkietė
JReading, Pa., miesto gatvės vandens užlietos. Dideli potvyniai daug bendruomenių stančius
į metinę puotą.
jimą vidurių
arba perdujeli h uos uotą.
met balanždio mėnesį išmo skaudžiai ištiko. Tas įvyko po ilgo smarkaus lietaus. Nuo kadnų vanduo ūžtelėjo į že Kiti
bendrai apibudina visus oestnjigu'nervų įdegimu”,
“reumatiznui”.
kėta apie 70 nuošimčių dau mumas ir patvindė upelius ir upes rytinėj Pennsylvanijoj. Pranešta, kad daug žmo-1 mus
“artritu* ir t. t. Kitiems kojų ar rankų
Šįmet alumniečių vaišės
mugkulus trauko mėšlungis, varsto dieg
giau.
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia*
buvo gegužės 14 d. Susirin
nių žuvę. Milijonai dolerių medžiaginių nuo stolių.
mąi niežti: pulkai išberia lupas ir lie
žuvį. nuolatos jaučiasi pavargę.
leng
A. SIMUTIENE
x
----------ko alumnietės pas Alma Mavai sujaudinami ir kenčia dainai galvos
skaudėjimą.
Žmonės,
kurie
taip
kvo
ter prisiminti bei pergyven idealus. Jubiliatės linksmą Su&rinkmai
per eilę metų ūmai pradeda jaustis
išgąstingas garsas pripildo tėjo
geriau pradėję vartoti VI-MIN kapsu los.
ti mokslo dienų malonius nuotaiką sudrumstė mintis,
moteriškė pasakė
"Duokit man
kambarį kartu su blykstelė Viena
Bridgeport. — Lietuvai
dar vieną bonkutę VlJrflN kapsuliu. Aš
jaučiu
taip gerai per
pastaruosius
įspūdžius. Šįmet į alumnie- ,k3d i06 aOnus LeonardaB tu- Gelbėti Fondo 1 skyriaus aujusia liepsna. Antanuko ne- nesi
nistus.’’
c.ų eiles įstojo 124 alumnie-1
stoti į šalies gynėjų ei- sirinkim,a įvyks gegužės 26
besimatyti. Jis skęsta dūmų
Kodėl
VI-MIN kapsulės
taip greitai
pagelbsti ? Dėlto, kad jose randasi
tie
tęs. Kasmet Alma Mater ge- les. Brangi Angelą, Alma d g
y
p
ij.33
debesyse. Išgąstis baisus tinkamam
pagrindniai elementai,
kurie reikalingi
reguliavimui
virškinimo
or
veiklos: elementai būtinai reikalin
ns. priaugančių pulkeliu: Mater didžiuojasi tavo kil- svetainiy Susirinkimas neTačiau nelaimė pralėkė pro ganų
gi budavojuuui naujų celių nurvuoae.
(Tęsinys)
vo į bažnyčią. Stasiukas su
tai naujas bnlijantas jos nia motiniška auka ir žada
,tai 8varbus skyrius
šalį. Visi šatrą.i praskridę
Vienos bonkutos VI-MIN kapsulių pa
Anūkas
tėve
vestuvėse
Antanuku,
abu
jaunieji
,br«įrodyti jums. jog visi nesmagumai
darbingų metų vainike. Bet maldomis lydėti tavo sūnų. ' užs;br6žęf. eilę veikimų, kupro Antanuko galvą sulindo irkakskentėjimai
gali būti lengvai pcaAaiinami.
Pareikalavus.
mes
parodys* n ie
a.™.-,.. ypatingai Gyvuok mūsų mylima ju. rje turį b.ti įvykintj
euhuia mesti rūkymą
bai. Pae,‘lk«
vienas deimantas
į sienoje kabojusius kaili jums padėkos
laiškus nuo žmonių, kurie
i geriau jsiziureti j tą nepa.praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
puošia Alma Mater vainiką; biliate ilgus metus! Alma
Turim pasitarti dgl ren
nius, tik jo veidelį gerokai čiasi
sveikutėliai.
Naujieji
dėdės
Aduliąi
paprastą
tėvo
maži
ną
“
strieltai pirmutinis ir vienintelis Mater širdingai linki savo
Parsiduoda
paglostė popieros skuteliai,
giarno kun. S. Gaučiui pa sirodė duosnūs ir geri Dęksbrilijantas, kuri Dieviškasis, sidabrinei gėlelei sulaukti gerbti vakaro birželio 28 a. ntukams. Juos ąpdovąnpjo bą” vadinamą, kuri ir mo kuriais buvo užkimštas pat STEVEN’S PHARMACY
kius bebėgančius per laukus
Auksakalys prieš 25 metus auksinio jubiliejaus.
908 W. 68rd St. Tek «NG. 6515
ir kitais svarbiais reikalais, papirosais. Antanukas taip ant vietos užmuša ir skren ronas.
įdėjo į Alma Mater vainiką.
(Bus
daugiau)
Alumnietės taipgi pavergtos Lietuvos gi gavo papirosą ir šeštų dančius vanagus numuša.
Tas žėrįs brangakmuo prieš
klausimu.
metų vaikas panorėjo savo Tėvąs gi kaž kodęl ne tik
25 metus vadinosi Angelą
Prašome visų narių atsi tėvo vestuvėse pasirodyti n e n p r i to stebuklingoje
Evaldaitė, mums šiandien
RA DIO
lankyti ir naujų atsivesti. dideliu vyru. Jis užtraukė vamzdžio jiems parodyti
WHOLESALE
žinoma vardu A. Simutienė, Dainuos Jonas Romanas,
su kitais, lyg senas rūkytp- bet net gi prie jo prisiliesti:'
Valdyba
“Draugo” redaktoriaus L. seserys Praninskaitės,
jas. Skonis bet gi ne saldi draudžia. Ilgai .lauktoji pro
FURNITURE
Šimučio žmona.
“dėdė” Vaitekūnas,
nio, gerklęj kartu, kosulys ga, — ištirti, kaip reikiant
“Piršliai” t.t.
BROKER
kutena, o. dūmai akis ėda, to vamzdžio mašineriją, fitąi
JC8 ESATE KVTKCIAMI ATSIJaunutė Angelą Evaldaitė i T
ixAMKVTl | MCSV KFKdALI
bet tąi niekis sp garbe — pasitaikė. Stasiukas, Kaip
Dining Room Seto — Parlor
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
įstojo į Šv. Kazimiero aka-1 Prabėgus savaitei ir vėl
SUKANČIU MPZ4KOS
Sets — Bedroom Seto — Rūgs
būti suaugusiu vyru. Tačiau vyresnis, ėmėsi .iniciatyvos
INSTRUMENTŲ
demiją prieš 29 metus. Ta radio klausytojai turi ma
—
Radios
Re/rigerators—
X M M
šie “vyrystės” egzaminai ne Jis mėgina visus mekanizda akademija buvo tik kū- lonumo pasiklausyti gražios
VVasheru
—
Mangels
— and
Didelių Barabanų, macų Barabapasisekė. Kad pradėjo galvą mus, jis žino, kur tas daik
rimosi stadijoj. Angelą tais ir įdomios radio programos, nų,
'“runable Toni Toms" pritai
Stovės.
komi prie visokių Buuabanų se
sukti, kad užėjo noras į tas buvo paslėptas. Jis ma
laikais savo būdu gražiomis I kuri įvyks šiandie, antradie- tų,
greiti pėdintai "Cyaibols” Ir
Nabionally advertised itema.
"Cymbol Holders" kur tik reika
“Rygą važiuoti”, taip ir te tė, kaip tėvas prieš šauda
savybėmis; malonumu bei nį 7 valandą vakare iš sto- lingi,
"Hl-Boy after beat Pėdais”
ko mesti papirosą į šalį ir mas vanagą atlenkė gaidu
bename ir orkestroms, Trflbos,
meilumu buvo akademijos ties WGES, 1390 kilocycles. darinėtai,
Saxaphonul, Trombo
atsižadėti rūkyti ne tik tė ką, o paskiau priąidėjęs prie Į,
nai "Standard” ISdirbysčIų. Smulpasididžiavimas. Jos kilnios Stotis jau turi padidintą jė kos.
Cellos, StrdnirUai Basai, Gulvo vestuvių dienoje, bet — veido paspaudė tokią geleBanjos, stopai, ir “ęases",
dvasios turtas ir moksle pa- į gą — 5000 watts. Tad pnog tarai,
"rnouth pieces", "mute roeds”, ir
visam gyvenimui.
FACTORY REPRESENTATIVE
želę. Dabar jis paėmęs, kaip i
stoviklės.
Pilnas pasi
sižymėjimas paliko ją nuo-jramas dabar galima girdėti muzikos
rinkimas smulkoma snilčLų
tr
tėvas, pakiloja, pavarto, pa
”. Pataisome ir atnaujina i Tėvo šautuvas ir šūvis
lankią — prastutę. Angeles toli nuo Chicago. Šios die- "cases
6343 Souih Western Avenue, Chicago
me visokių ifidlrbysčių phonogražiūri į vamzdį šautuvo ir
grožio meilė pasireiškė mu- nos programą pildys J. Ro- fus ar jųjų dalis.
pro Antanuko galvą
Telefonas — REFUBLIC 6051
B.CL DRUMMERS SERVICE
viską aiškina, kaip žinovas,'
zikoje. Jaunai akademijai manas, seserys Praninskai- A. •14
M*xwell atrast, Chicago
Vieną šventadienį tėvas
savo jaunesniam broliukui.
Angela menišku pianino tės, “dėdė” Vaitekūnas,
su kitais sūnumis tšvažia— Pū-ū-ūf! netikėtas ir
skambinimu teikė daug “Piršliai”. Be to, leidėjai tų
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
skaidraus džiaugsmo. Muzi programų — Peoples Furni==:
=5=
AB VAMNEJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIEIUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.
kos meile jubiliatė A. Simu ture Co. praneš daug nau
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
FEET HURT?
tienė įskiepijo ir savo vai dingų patarimų apie pirki-Į
mą
įvairių
namams
reikme

keliams : sūnus Leonardas
AR SKAUDA KOJOS ?
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
Dėl
geriausio palengvinimo
nų,
kurių
šiais
laikais
yra
šįmet baigs De Paul kole
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
KAINOMIS
Įtrenkite# prie
Rep. XXX
gijos muzikos skyrių; Rū sunku gauti.
FOOT E—Z SHOj£ SHOP
fooj
Vienintėlis ir Smagiausias
telė, Šv. Kazimiero akade
'Vakarinis Lietuvių Programas
“NO PAIN” Patentuoti
mijos auklėtinė, ir seka mo
PILNAS PASIRINKIMAS
Amerikoje!
Arabes,
paeinamomis
kainomis, pritaikinti jū
tinos pėdomis — lavinasi
- VIENUOLIKTI METAI! SUKNELIŲ — SERMfiGŲ —
sų kojoms, kad paleng
muzikoje; jauniausias sūnus CONRAD
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
SKITU IR KAILIŲ
vinti visus kojų skaus
Fotografas
mus.
V
KITOMIS Dienomis 8:30 v. vok. I
pradžios mokykloje priklau Studija Jr«o<ta plr
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
“HEALTH SHOES.” PadušPENKTADIENIAIS
7 v. v.
aaoB rflSlea su mo
so prie orkestro.
kaitės dėl Komų, CaUouses
dernlfikomta
užlai

SV. KAZIMIFSO AKADEMIJOS JUBILIATE

DFOfS KUN. i DCKSHJO
VAIKYSTES NUOTYKIAI

ALEX AlESAUSKAS and SONS

UlARCtlTI/

1

Mūsų Specialybė

domis ir Hollywoo(

Alumniečių puotos metu trlraoml*. Darba*
Garantuota*.
jubiliatė trumpai prabilo į
seses alumnietės. Jos trum 420 W. 63rd Street
pa. bet nuoširdi kalba dvel- f Tek: Biznio • ENGIewood 588S
kė giliu .dėkingumu Alma
Re*.: < ENGlewood 5840
Mater už įdiegtus kilnius

1711 W. 47th St.
."..i

Crt

IlIACK BANĮ) L L'.M P anglye, ui

U >114

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

KOPIMAMS UOKE (KOKSAI), ui «letopt*. ...................................................................

$10.50

$12.95

TEL. POKT8MOUTH 8«22

Ifil PASKOLOS DAROMOS
ANT
MRMU
MORGICIŲI
— BEMONTAyiMLUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Leagvų Mėnesinių Išmokėjimų ! į)

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsv jardą ir apįliirC'k sta
lui Ir aukštą rtšj IA5WPŲ—MH/L,>OKK — STOGŲ J1R NAMŲ MATERUOLg. Dėl gandų, portfu. vlškų, skiepų ir Datų. PASITARK SU
MORŲ EKSPERTUS dėl fconatoakr
oljos ir pertaisymo namu- APROKAVJMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

P,

tiov

*or yovr

CARB-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 Roottt MalHted «t.

Tel. VICtory 1272

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

SAJPNjjTE FŲNANSPUA* NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir lįgi $5,000.00 apdrausti per Fedcral Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 9^%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
8£MMUgIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ISTAIG*A
.v- 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

Jl^

OROveMH 2242

J

A D A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Matorijolą Dar Žemomis Kainomis.

CRANE COAL COMPANY
5832 80. LONO AVĖ.

.

6755 gk>. Western Avenue

NO. LA SAU4C ST.

Yords 2&88

Mrs. K. F. Bziubak ir Duktė, Sav.
, .. ai, ■jjiįį ■ .
■ ............. . ,

WHFC-I45O kil.

BŠWI .-XX, 2T

PEOPLES OOAK and BfSOM 5H0P

I
Aę n AR A D Pasirinkti Ir Prisipirkti
L./AI1\/AO L>/AD/Al\ geresnės Rūšies Aaglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI
Mot KAINOS NEPAKILĘ IR KOL 4V OĄR GAI.IMA OAUTII
ItŪMirK AiikI.vm Gaunama, Tik IA Tolimatnlų VaUrtiJų.
(Valdžios patarimai angllninkams nurodo, ,k«d trumpoj ateityj, Karfts pro
dukcijos dSlel, Kelcknlių tranzitus ims ftynilal suma Jin tus namų reikuluina)
PIUPlIdOVKIT SAVO SANDSUUN JA MJKANČlIO PASI1UNKIMO:
WKHT VIKLrtMA Pa, alum tau Mine Run, IA
Kerų inaiiiŲ, dauic dulkiu iaiuita. Perkant 5 4>O»vw
touiia ariat dautpuu, už tom) .............................
HmuUtuaui yra daug plge-nl.

ir Bunions.

KEISTUTO SAVIRGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMBT 018

Im.

M. Mausta. 6M'y.

3238 80. MAL8TED 8T.

n
Užpuolikas gali netekti rankos,
kurią užpultoji auka įkando

t

Vernon Anderson, 29 m. j
amž., matyt, neteks dešinė-1 $900 senelių
sės rankos užsinuodijus i
kraujui nuo įkandimo. Jis prieglaudai
yra Bridewell ligoninėje,
Cicero, III. — Lietuvių R.
kur gydytojai sako, kad, ra K. Labdarių Sąjungos 3 kuo
si reikės jam ranką ampu pa praėjusį sekmadienį bu
tuoti.
vusioj viešoj rinkliavoj —
Sekmadienio anksti rytą “Tag Day” surinko lietuvių
jis užpuolė apie 20 metų senelių prieglaudai $896.67.
amžiaus merginą, išlipusią Rinko 77 rinkėjos. Daugiau
iš Fullerton avė. gatvėkario siai surinko kuopos veikli
linijos gale. Jinai suklyko ir i pirmininkė Kotrina Sriubiesuleido savo aštrus dantis į nė — $50.50.
užpuoliko rankos mažąjį pir
Džiaugiamasi, k ad iš
štą, kai piktadaris ją tempė Bridgeporto, Chicagos, buvo
į tuščią sklypą. Du motoris • 9 rinkėjos ir surinko $132.tai išgirdo jos kliksmą, pik 70. Rinko ir labdarių 5 kuotadarį sugavo ir pavedė Cra
I pos veikėjas Jonas Dimša —
gino nuovados policijai. Te
surinko $21.00.
nai Anderson išpažino, kad
Labdariai šioą rinkliavos
jis Wisconsino valstybėje
pasekmėmis labai patenkin
kalėjo už moterų gėdinimą.
ti. Dabar rengiasi prie Ka
Dėl sužaloto jo piršto jis pų Lankymo dienos rinklia
pirmiausia buvo paimtas į vos Šv. Kazimiero kapinėse.
apskrities ligoninę. Ten jam
suteikta pirmoji pagalba ir
jis grąžintas nuovadom Ne Kuris blokas turi
trukus jo ranka pradėjo tin
ti. Susektas kraujo užnuo- daugiausiai lietuvių
dijimas (gangrena).

Graži auka Liet.
Kultūriniam Institutui
paremti

tarnaujančių Dėdės
Šamo armijoj?

Chicagos didysis Hearsto
dienraštis, The Chicago He
rald-American trečiadienio
laidoj geg. 27, turės paveiks
Bridgeport. — Gegužės 21 lus kareivių, kurie gyveno
d. parapijos svetainėj įvy 4000 S. Artesian bloke. Dau
ko prof. K. Pakšto paskai gelis jų bus lietuviai.
ta, surengta Katalikų Fede
Bet ar nebūtų mums, Chi
racijos 26 skyriaus su dva
cagos lietuviams, garbė, kad
siškių pagalba.
atsirastų blokas su vien lie
Paskaita buvo temoj: “Ga
tuviais
kareiviais.
limybės Lietuvos išsilaisvi
Turėtų tokių blokų būti,
nimo”. Paskaitos klausės apie 100 žmonių. Kurie gir- j kaip Town of Lake, arba
Marąuette Park, ar kitur.
dėjo šią paskaitą, dabar bus
Štai, paraginimas lietu
daugiau susidomėję Lietu
vos reikalais, o taipgi iš viams bloko kapitonams —
paskaitos buvo aišku, kad suraskite grynai lietuvišką
yra galimybės, karui pasi bloką!
baigus, alijantų laimėjimu,
Pašaukite redaktorių dien
kad Lietuva bus laisva.
raščio The Chicago HeraldLietuvių Kultūros Institu American. Telefonas — Anto užlaikymui, kurį veda dover 1234. Arba laišku pra
pats prof. Pakštas surinkta neškite apie lietuvišką blo
$21.08. Aukojo sekantieji po ką. Galite pašaukti ir to
$1.00: P. Juška, A. Budris, dienraščio redakcijos štabo
A. Čepauskienė, J. Šliogeris, narį — Stanley Piežą. Rap.
A. Naujokas, V. Stulpinas,
Katauskas,. kun. J. Pruns
kis, A. Stoękienė, V. Balan Italų fašistai nori karo
da, S. Fisher, M. Dardžins
kas, P. Freitikaitė, U. Gu su Prancūzija.
dienė, A. Petrauskas, A.
Maskva, gegužės 24 d. —
Stočkus, A. Mažeikienė ir Turine italų juodmarškiniai
N. N. Smulkiais surinkta fašistai surengė demonstra
$4.08. Viso $21.08. Pinigai cijas prie Prancūzijos kon
vietinio skyriaus iždininko sulato.
prof. A. Pociaus perduoti'
Pranešimai iš Šveicari
Federacijos centrui, o cent-'
ras perduos Lietuvių Kultū jos pareiškia, jog šie de
monstrantai šaukė, kad “Ni
ros Instituto palaikymui.
ca turi priklausyti Italijai.”
Po paskaitos prof. Pakš
tas buvo apdėtas visa eile Cremona fašistai paskleidė
peticiją Mussoliniui, kurio
klausimų, į kuriuos atsaki
je reikalaujama, kad Italija
nėjo.
paskelbtų karą Prancūzijai.
Ant galo buvo susirūpin
ta to instituto palaikymu.
Palikta vietiniam skyriui rū Chicagos jaunuolis
pintis finansine parama.

BB X Pffll

Antradienis, geg. 26, 1942

X E. Statkaus su Ambrosaite vestuvių puota praei
tą sekmadienį šv. Kryžiaus
parap. salėj buvo didelė ir
šauni. Svečių dalyvavo iš vi
sur. Po vestuvių jaunasis
išvyko atgal į tarnybą U. S.
karo laivyne, iš kurios bu
vo paleistas trumpų atosto
X A. Banis, Federacijos
gų
26 skyr. Bridgeporte veikė
X Kapui puošimo dieną,
jas, nuoširdžiai darbuojasi
po
pamaldų Vytauto parke
rinkdamas Liet. Kultūrinio
Labdarių Są-ga garsins viInstituto rėmėjus.
; suomenei tuos, kurie bus yX Ona Kasputienė, 7657 patingai prisidėję prie prieg
S. Sangamon St., žinoma ka laudos statybos fondo. De
talikiškų įstaigų rėmėja ir dama pastangos šią vasarą
organizacijų veikėja šiomis baigti vidaus įrengimą.
dienomis rimtai susirgo.
X Lab. Są-gos 1 kp. pirm.
Draugės prašomos aplanky M. Sudeikienė kuopos var
ti.
du dėkoja V. Rėkui ir visai

MOTERYS SARGYBOJ LĖKTUVŲ DIRBTUVĖJ

mu

X LRKSA Chicago kuopų jo lošėjų grupei už gražiai
(“Drauraa” Acmu telepbmat
veikėjai ryt vakare renkasi, atvaidintą komediją “Ponas
Čia matome lėktuvų dirbtuvę Hagerstown, Md., kur 32 moterys policininkės sau i adv. J. Grish ofisą, 4631 °1Ug^ori8”
Labdariams
goja dirbtuvės gaminius. Pirmiau tą darbą dirbdavo vyrai.
So. Ashland Avė. priešseimi- šis vakaras pavyko.
niam pasitarimui. Posėdis įX Tėvų Marijonų ir Lab
darių Sąjungos ūkiai šven
Pienas kas antrų dienų vyks 8 vai. vakare.
tomis dienomis esti pilni
X
Kun.
K.
Barauskas,
bus išvežiojamas
svečių iš Chicago. Netrūks
t “Draugo” bendradarbis, yra ta ir šiokiomis dienomis. Tė
Office of Defense Trans išvykęs į Rockfordą, III. vų Marijonų ūky svečiai gė
Vyresniojo teismo tei- praktikuoti mediciną. Krei- portation įsakė, kad pieno1 Sekminių atlaiduose sakė risi gražia seminarija, o
sėjo Allegretti nuospren-! pės į valstybės registracijos kompanijos Chicagoj 25 nuo i pamokslus Šv. Petro ir Po- Lab. Sąjungos ūky — stato
džiu valstybės registracijos ir gvįeymo departamentą. šimčiais sumažintų sunkve-, vįį0 lietuvių bažnyčioje,
ma seneliams prieglauda.
ir švietimo departamentas Jam nurodyta, kad šis de žimių padangų vartojimą.
įpareigojamas padaryti kvo partamentas 1941 metus va Tas turi būti vykdoma pra
X Varg. Justas Kudirka Chicago lietuviai katalikai,
timus dr. Charles A. Learsy, sario 21 dieną, nusprendęs dėjus birželio 1 d. Norima, su savo choru ir solistais ištikrųjų, turi kuo pasidi
kad jam gavus leidimą gy nepripažinti jokių medikali- kad padangos ilgiau išlaiky praeitą sekmadienį Nekalto džiuoti.
dytojauti Illinoise.
Prasidėjimo P. Šv. parapi X E. Samienė, Federaci
nių mokyklų kreditų, išė tų.
jos salėj buvo suruošęs tik jos Chicago apskrities sek
Dr. Learsy, 46 m. amž., mus J. A. Valstybių ir KaKad tai atsiekti padaryta,
rai gražią meninę puotą, bet retorė, savaitei buvo išvy
darbuojasi Chicagos uni nadds. a
planas Chicagoj pieną kas i
gaila, kad žmonių susirinko kus į Pittsburgh, Pa., kur
Dr. Learsy advokatas tei
versiteto akių klinikoj, jis
antrą dieną išvežioti. Išvenedaug.
sme
argumentavo,
kad
daktuo pačiu laiku buvo ir Kat.
ėjęs mokslus Europos uni
žiotojų unijos (Milk Wagon
versitetuose ir per 20 metų ' taras medikalinius mokslus j Drivers), prezidentas James
X Federacijos 26 skyrM Spaudos Dr-jos seimas. Po
praktikavęs Luxemburge. Iš baigė prieš tą departamen- ‘ G. Kennedy šį planą peikia. Bridgeporte, rengia visą ei seimo buvo užsukus dar ir
tenai jis paspruko prieš na- to nuosprendį. Teisėjas šį ar Jis sako, kad į krautuves lę pramogų veikėjų namuo į Cleveland. Įdomiausia, kad
būdama Clevelande ji atvi
ciams įsiveršiant ton mažon gumentą pripažino
pieno pristatymas turėtų bū se Lietuvių Kultūrinio Ins
valstybėm Taip ir daug kitų Chicagoj yra daug iš Eu- ti žymiai sumažintas, o į na tituto reikalams. Be to, ža rukais sušaukė trijų Chica
bėglių atvyko Amerikon ir ropos pasprukusių gydyto mus — praplėstas. Anot jo, da tam pačiam tikslui su go apskričių (Federacijos,
LRKSA ir Mot. Są-gos) ko
apsistojo Chicagoj. Čia bū jų. Jie gali pasinhudoti šiuo, į* Chicagą pienas kasdien at rengti ir išvažiavimą.
misijų susirinkimą. Sus-me
damas bandė gauti leidimą teisėjo nuosprendžiu.
vežamas, jis turi būti kas
X Ciprijono Druktenio, pati negalėjo dalyvauti, nes
dien šviežias ir kasdien iš • Aušros Vartų parapijos ko
tą vakarą buvo Clevelande.
vežiojamas.
miteto nario ir Tėvų Mari1 jonų Bendr. Chicago apskr.
16 sužeista per gatvė- į pirm. žmona, jau grįžo iš Brazilijoj vyriausybės pa
ligoninės ir eina geryn. Druk tvarkymu gazolino vartoji
kariu susidaužymą ,
teniai gyvena adresu 2202 mas sumažintas 30 nuošim
International
Harvester klausyti unijai ir mokėti uni
W. Cermak Rd.
čių.
kompanijos aštuoniuose fab jos iždan skirtas duokles. i _ Stony Island avė., du gatrikuose, Chicagoj ir kitur, Kurie darbininkų to neda- j vėkariai susidaužė 16 asmedarbininkai 9,703 balsais ro, kompanija įpareigojama nų sužeista. Medžiaginių
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
nuostolių būsią apie 100 dol.
prieš 1,000 pasisakė už dar tuos paleisti iš darbo.
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
bininkų uniją, kuri turi tver Vadinasi, minėtuose Inter
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
ti visu karo metu ir su ku national Harvester kompani
pirmo* rūšies produktų.
fabrikuose
įvesta
WHOLESALE
ria kompanija turi rimtai jos
“elosed shop’*. Unijai nepri
LIQUOR
skaitytis. Čia nėra kalbos, klausantiems darbininkams
ĮSTAIGA
kokia ta unija turi būti. Tik nėra darbo.
DISTRIBUTOR
einasi apie tai, kad kiekvieDarbininkų
balsavimai
•OF
nas darbininkas turi pri- atlikta WLB vadovybėje.
Iivcžtojame

Europos gydytojas laimėjo teisme:
tas svarbu ir kitiems

International Harvester kompanijos
darbininkai pasisakė už uniją

LEO NORKUS, Jr.

po visą
Clih-ago.

Ration boardai
ima veikti

Chicagos rajono Office of
Price Administration direk
torius Michael F. Mulcahy
praneša, kad rytoj, trečia
dienį, aštuoniuose vvarduose
pradės veikti vadinamieji
War Price and Rationing
boardai. Kituose 42-uose
warduo8e boardai bus įsteig
ti už poros savaičių.
Direktorius pažymi, kad
boardai skiriami ryšium su
cukraus paskirstymu ir auk
upėje prigėrė
ščiausių kainų nustatymu.
Korespondentas
John Valline, 21 m. amž., Rytoj minėti boardai pra
815 So. Ashland avė., prigė dės veikti šiuose warduose
Gatvėkario nelaimėj
rė Fox upėje, ties St. ir jų ofisai bus:
Charles, apvirtus valčiai. Su First Ward, 1009 Fortydu, sužeista
juo valty buvęs jo draugas seventh st.; Sixth Ward,
Indiana avė. gatvėkaris Carl Bua, taip pat 21 m. 6555 S. Cottage Grove avė.,
ties 18 gatve nušoko nuo bė amž., 1122 So. Hermitage Eight Ward 7915 S. Cottage
'Grove avė.; Tenth Ward,
gių. Sužeista du negrai.
avė., išvaduotas.

Pašauta šeši ašies
orlaiviai - britai.
Kairo, gegužės 24 d. —
Britų aviacijos komunika
tas šiandie pareiškia, jog
kovose virš Viduržemio jū
ros sunaikinta šeši ašies or
laiviai ir žuvo keturi britų
orlaiviai.
Tuo tarpu Berlyno radio
paskelbė, jog Libijoje virš
Marmarikos pašauta penkio
lika britų orlaivių ir žuvęs
vienas nacių orlaivis.

9211 S. Ewing avė.; Twentieth Ward, 815 W. Polk
st.; Twenty-seventh Ward,
1111 W. Jack son blvd.;
Thirty-third Ward, 2118 N.
Damen avė., and Thirtyninth Ward, 3801 West
Lawrence avė.

Ambrosia & Nectar

REMKITE
SENA
RIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N.

KANTER,

sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas:

BOULEVARD 0014

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J—"I

f/

------

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taapyktt apsaugoto] Įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart apdraudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4V2?0 ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Mackievrich, Pres. and

Mrt.

4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141__________________________

CHARTERED AND SUPERVIS ED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., IVashington,

D.

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

