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BOMBONEŠIAI PATYS BYLOJA!
P. T.

K. BAŽNYČIOS POZICIJA.
Belgijoje veikia flamandų 

kairiųjų elementų tautinė 
organizacija, kuri susisėbra- 
vo su okupantais naciais ir 
podraug su jais puola Kata
likų Bažnyčią. Paskutiniais 
laikais minėta organizacija 
iškėlė reikalavimą, kad bel
gų bažnyčiose būtų laiko
mos gedulo pamaldąs (mi
šios) už žuvusiuosius kare 
nacius, nepaisant to, kad žu
vusieji nepriklausė parapi
joms ir nebuvo praktikuoją 
katalikai. Malinęs arkivys
kupas kardinolas Bažnyčios 
poziciją išaiškino. Jo Emin. 
per savo sekretorių pareiš
kė:

“Suprantama, kad už žu
vusiuosius rytiniam karo 
fronte, kaipo krikščionis, 

i gedulo mišios priimtinos ir 
laikomos. Bet paskirų para
pijų bažnyčiose, su kurio
mis mirusieji neturėjo nė 
kokių santykių, neleistinos. 
Tokios pamaldos virstų vien 
politiniais mitingais. Ir tuo 
tik Bažnyčios priešai būtų 
patenkinti.”

PRAGYVENIMAS. Į
Iš kainų administracijos 

ofiso praneša, kad kai nus
tatytos visoj šaly aukščiau
sios mažmenės kainos, reikia 

) tikėtis pragyvenimo atpigi
mo mažiausia iki pusantro 
nuošimčio. Bet kainų admi
nistratorius Henderson pa
reiškia, kad iki 1943 metų 
galo amerikoniškas standar
tinis pragyvenimas nukris 
iki buvusios prieš dešimts 
metų depresijos lygio. Civi
linių gyventojų pirkimo jė
ga bus tris kartus didesnė, 
negu buvusi 1932 metais, 
bet dar šiais 1942 metais 
apie 24 nuošimčiais suma
žės žmonių pragyvenimui 
reikalingų daiktų kiekybė, į 

’ Tad žmonės savo turimų pa- į 
jamų perviršius būtinai turi Į 
panaudoti karo bonų ir žen- j 
kių pirkimui. Tuo būdu bus, 
paremta šalies vyriausybė ir 
antiinfliacijos programa.

KUNIGAI UŽDUGNIJAMI.
Iš Lenkijos gauta žinia 

Londone, kad naciai Ciecho- 
cineke uždarė lenkų pasenu
sių kunigų vadinamuosius 
pasilsio namus. Buvę juose 
kunigai nukelti į vienuoly
ną Lade. Paskiau ir iš tenai 
jie pašalinti. Dabar sužino- 

I ta, kad tie kunigai uždugny- 
ti koncentracijos stovykloje 
Dachau.

NELEIDŽIA MELSTIS.
Poznaniaus mieste (Len

kijoj), anot gautų žinių, tik 
dvi bažnyčios yra atidary
tos lenkams. ‘Kitos bažny
čios arba rezervuotos išim
tinai vokiečiams, arba pa 

. keistos nacių pasauliniams

1 orines atakas 
puikiai pasirengta

LONDONAS, birž. 1. —Į 
sėkmingai atliktas britų ori
nes atakas prieš Koelną (Co- 
logne), Vokietijoje, puikiai 
buvo pasirengta. Kad trys 
ketvirtosios dalys to gar
saus miesto su nacių karo 
pramonėmis panardyta liep
snose, tas yra dėka britų oro 
vadovybės sumaningam pla
nų išdirbimui.

Sužinota, kad šioms ata
koms pavartota trylikos rū
šių lėktuvai iš daugiau kaip 
60 paskirų aerodromų. Britų 
koviniai lėktuvai patraukė 
kovon nacių kovinius lėktu
vus aukštose dausose ir tuo 
būdu duota- progos britų 
bombanešiams be sunkumų 
pralysti pro orinį frontą ir 
atakuoti nacių fabrikus. Kai 
vieni bombanešiai išmesdavo 
bombas ir apsisukdavo grįž
ti, tuojau kiti su bombomis 
atskrisdavo į atakas.

Tuo būdu naciams atsa
kyta į jų tvirtinimus, kad 
britų masinės iš oro atakos 
neįmanomos. Įrodyta, kad 
įmanomos.

Paryžiuje riaušės; 
mažai maisto

VICHY, Neoku p u o t o j i 
Prancūzija, birž. 1. — žinio
mis iš Paryžiaus, vakar ry
tą ten išalkę gyventojai su
kėlė riaušes ir pradėjo pulti 
kai kurias maisto produktų 
krautuves. Įvyko apsišaudy
mai su policija. Du polici
ninkai nušauta ir keletas su
žeista.

Nacių autoritetai tvirti
na, kad komunistai agitato
riai gyventojus sukurstę.

Naciai grasina 
i moteris

MASKVA, birž. 1.—Sovie
tų žinių agentūra Tass pra
neša, kad Jugoslavijoje na
ciai paskelbė grasinimų šau
dyti tas serbų moteris su 
vaikais, kūrių vyrai yra par 
tizanai ir kovoja prieš na
cius.

LONDONAS. — Norvegų 
telegrafų agentūra praneša, 
kad 25,00 norvegų vyrų 
naciai panaudos vakarinių 
Norvegijos pakrančių įtvir
tinimui.

MEKSIKIEČIAI Už KARĄ
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reikalams, šventomis dieno
mis lenkai negali sutilpti į 
tas dvi bažnyčias pamal
doms. Tad iš pradžių jų 
daugelis per pamaldas sto
vėdavo gatvėse bažnyčių 
priešaky. Naciams tas nepa
tiko ir griežtai uždraudė ti
kintiems rinktis į tų bažny
čių priešakius, o bažnyčiose 
nėra vietos.
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I "IJrauKas" Acme teiepnei*

Taip atsako sekretorius Hull 
klausiamas apie bombonešių žygius

Numatomos milžiniškos masinės 
iš oro atakos prieš Vokietiją

WASHINGTON, birž. 1.— antrojo karo fronto kiausi- 
Bombonešiai dabar ima kai- mu-
bėti į Vokietiją ir jų kalbos 
nereikalinga aiškinti, pareiš 
kė šiandie valstybės sekre
torius Hali.

Spaudos konferenc i j o j e 
klausiamas, ar jis galįs ką 
nors pasakyti apie britų La
kūnų (RAF) masines ata
kas prieš Vokietiją, sekreto
rius atsakė jis manąs, kad 
bombonešiai patys už save

Meksikos mieste, Constitution Plaza meksikiečiai demonstruoja už paskelbimą karo kalba ir karo eigoje jie kal- 
ašies valstybėms prieš pat Meksikos legis-latūros priėmimą karo deklaracijos. bės garsiau ir garsiau.

Sekretorius atsisakė ką 
nors aiškinti .apie žinias,Charkovo fronte ir Kryme ramu; 

ruošiamasi naujas atakas sukelti
V

MASKVA, birž. 1.—Sovie- , Sovietų karo vadovybė pri 
tų su vokiečiais trijų savai- {pažįsta, kad Kalinino fron- 
čių kruvinos kautynės Char- j te — šiaurvakarų link nuo 
kovo ir Krymo frontuose 1 Maskvos, vyksta vien loka-
pagaliau apsistojusios. Abi 
pusės dabar pasirengia į 
naujus ir, matyt, dar šiur
pesnius susikirtimus ne tik

liniai raudonosios armijos 
dalinių apsišaudymai su vo
kiečiais.

Sonetų lakūnai žvalgai
tose fronto dalyse, bet visam 1 patyrę, kad vokiečiai į pie-
ištisiam fronte.

Šiandie čia oficialiai pra
nešta, kad fronte nieko ypa
tingo neįvykę. Bet patirta, 
kad abi pusės energingai 
stiprina savo naujas pozici
jas ir reikia laukti naujų 
žygių.

6 laivai daugiau 
nuskandinta

WASHINGTON, birž. 1.— 
Vakar iškelta aikštėn, kad 
priešo submarinai 6 preki-

Reikalauja traukti 
tieson sąmokslius

NEW YORK, birž. 1. — 
Katalikiškas savait raštis 
“America” reikalauja, kad 
federaliniai autoritetai pa
trauktų tieson visus sąmok
slininkus, kurie paskutiniais 
laikais per spaudą pasišovė 
purvyti federalinio senato
riaus iš Mass. D. I. Walsh 
asmenį.

kad britai ir amerikiečiai

LONDONAS, birž. 1. — 
Britų valdininkai pareiškia, 
kad atliktas britų bombone
šių puolimas prieš Koelne, 
Vokietiją yra tik rengiamų
jų milžiniškų atakų įžanga. 
Paskutinį kartą atakoms 
panaudota daugiau kaip 
1,000 lėktuvų. Artimiausiuo
ju Laiku bus vykdomi masi
niai puolimai. Antkart bus 
siunčiama penki tūkstančiai 
lėktuvų prieš Vokietijos ka
ro pramonės centrus.

Londone vyrauja nuomo
nė, kad tik tuo keliu nacių 
režimas Vokietijoj ir Euro-

turi derybas su sovietais poj bus sutriuškintas.

Naciai Libijoj pakliuvo į spąstus; 
stengiasi kaip nors iš ją išsisukti

KAIRAS, Egiptas, birž. 1. 
—Vokiečių fieldmaršalo Er- 
win Rommelio dvi tankų di-

tų žinių, pakliuvo į britų
kaip

tinę fronto dalį sutraukia sąmokslininkai už tai turi 
būti patraukti tieson ir at
sakyti. FBI (Federal Bureau 
of Investigation) paskelbė, 
kad šen. Walsh neteisingai 
buvo purvinamas.

galybes tankų. Sako, vokie
čių šarvotosios kolonos pas
kui kolonas visais keliais 
slenka fronto link.

Sovietai sakosi, kad karo 
fronte jų laimėjimai yra 
raudonosios armijos trium
fas.

America” pareiškia, kad vizijos-jo kariuomenės nu-
garkaulis Libijoje, anot gau

Vokiečiu teroras 
okupuotoj Čekijoj

spąstus ir stengiasi 
nors išsiveržti iš to pavo
jaus.

Britų orinės pajėgos be 
paliovos puola tas ašies tan
kų divizijas tikslu jas sunai
kinti. Nežinia, kokios bus tų 
atakų pasėkos. Britai pripa
žįsta, kad vokiečiai turi vie
ną platoką neuždarytą spra-

Nėra gazolino 
rezortai tušti

BERNAS, Šveicarija, birž.
1. — Gautomis žiniomis iš 
okupuotos Čekijos, Bohemi- «?- V™ kuri« jie gali Pa

Policija aprūpinta 
duiakaufcėmis

LOS ANGELES, Calif., 
birž. 1. — Kaip čia, taip ir 
kituose Pacifiko pakrančių užvakar ir vakar daugelis

WASHINGTON, birž. 1.- 
Septyniolikoj Atlantiko pa
kraščiais valstybių ir Co- 
lumbia distrikte suvaržytas 
gazolino vartojimas. Tad

irius laivus daugiau nuskan- miestuose vakar policija ap- žmonių negavo progos kur 
rūpinta dujakaukėmis, ku- j nors išvažiuoti automobi- 
rias policininkai, matyt, kas iįaįs Pajūrio maudyklės ir 
dien nešiosis krepšiuose. rezortai pasirodė beveik 

tušti, žmonėms nutrauktos 
visokios pramogos.

Įlankos pakrantės 
nutamsinamos

SAN ANTONIO, Texas,

dino Amerikos pakraščiuo
se.

Iš Miami, Fla., pranešta, 
kad trys laivai sutorpeduota 
Karibų jūroje ir Atlantike. 
9 jūreiviai žuvo ir 123 išva
duota.

Iš New Orleans, La., gau
ta žinia, kad vienas laivas 
nuskandintas Meksikos įlan
koje. Tenai submarinas prieš 
Laivą panaudojo padegamąją 
torpedą.

Atlantike nuskandinta du 
laivai, anot gautų žinių Bal
timore, Md.

WASHINGTON.—Karo ir

Pranešta, kad ir civilinės 
apsaugos darbininkai aprū
pinami dujakaukėmis.

Šis pasitvarkymas įvyk
dytas ir vykdomas, kai karo! 
sekretorius Stimson anądien 
reiškė nuomonę apie japo 
nų galimumus atakuoti Pa
cifiko pakrančių miestus. 
Tad civiliniai autoritetai ap 
sidraudžia ir budi.

SYDNEY, Australija. — 
Vietos prieplaukoje praeitą 
naktį užtikta ir nuskandin-

jos-Moravijos, tenai naciai 
vykdo terorą dėl pasikėsini
mo prieš jų valdovą R. Hey- 
drich. Iš Prahos per radiją 
pranešta, kad iki vakar jau 
83 asmenys, čekai vyrai, mo
terys ir vaikai, sušaudyta. 
Šimtai areštuota. Sakoma, 
naciai dar daugiau čekų nu- 
žudysią, jei aktualūs pasike- 
sintojai nebus susekti.

Heydrich sunkiai sužeis
tas. Jei jis ir pasveiks, tai 
bus invalidas.

LONDONAS.—Per radiją 
gauta žinių, kad Vokietijoje 
areštuota 14 vokiečių aukš
tesnės rangos karininkų ry
šium su pasikėsinimu prieš

birž. 1 — Maj. gen. Richard Čekijos diktatorių Heydrich. 
Donovan, 8-osios korpuso'
srities vado, įsakymu kas I BERNAS, švencarija. —

bėgti.
Britų nelaisvėn Libijoje 

pakliuvo vokiečių gen. Lzud- 
wig Cruewell, 55 m. amž., 
buvęs nacių šarvuotosios di
vizijos Jugoslavijoj vadas. 
Britai pašovė lėktuvą, ku
riuo jis skrido ir lėktuvas 
buvo priverstas nusileisti 
tyrynuose.

Pas gen. Cruewell rastas 
dokumentas, kad jis prieš 
vieną savaitę konferavęs su 
Hitleriu.

laivyno departamentai dar- ta trys japonų mažyčiai sub- 
buojasi susitarti su paskiro- marinai, 
mis valstybėmis, kad tarny
boje esantiems vyrams per 
paštą būtų leista balsuoti

MASKVA.—Tass praneša, 
kad apie 500 nacių jaunuo-

naktį Texas ir Louisiana 
pakrantės išilgai Meksikos 
įlankos nutamsinamos. Tas 
įvesta laivininkystės apsau
gai.

Išimtis padaryta Houston 
ir New Orleans miestams.

Anot Frankfurter Zeitung iš 
Pressburgo, Slovakijoj gy
veną žydai sutraukiami į 
jiems skirtus ten “centrus.”

Užmuštas vaikutisI
šiandie laidojamas

Praeitą savaitę, geg. 29, 
1942 m. jaunasis Robertas 
Skirmontas važiavo dvira
čiu į Lemont, III., kai auto
mobilis parbloškė ir užmu
šė. Vaikučio tėveliai Bronis- 
lava ir Jonas Skirmontai 
gyvena adresu 930 W. 36th 
st., Bridgeporte. šiandien, 
birž. 2 d., 1942, Robertas y- 
ra laidojamas iš Phillips 
koplyčios į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, iš kur yra bus ly
dimas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Jaunasis Skirmontas bu
vo didelės šeimos vaikutis, 
nes paliko tėvelius ir 6 bro
liukus dideliame nuliūdime.

LONDONAS.—Atsilygin
dami britams už atakas 
prieš Koelne vokiečių lakū- 

LONDONAS.—Gibraltaro nai praeitą naktį atakavo 
Cantenbury, Anglijoje, kur 
yra anglikonų bažnyčios sė
dyba.

nauju gubernatorium ir ka-
per rinkimus ateinantį ru- lių mokslinami prancūzų riniu vadu paskirtas gen. F
denį. laivyno mokyklose. N. Mason McFarlane.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

6101 Lipinskas, Stasys liksas^, 5.
(Karolis), 47, res. Darinė 6143 Liutikas, Ignas (Sta 
Pabradė. ' sys, 54, teacher, res. Palie-

6102 Lapinskienė, Monika i siais Kruopiai.
(Ignas), 43, farmer. ■ 6144 Liutikienė,, Aleksan-:

6103 Lipinskienė, Sofija i dra, 32, housevvife.

LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą)

Rašo prof. K. Pakštas

6145 Liutikaitė Janina 
(Ignas), 8, res. P a 1 i e s i a i 
Kruopiai.

6146 Liutkaitis Juozas 
(Jurgis), 36, employee, res. 
Kazlų Rūda.

6147 Liutkaitienė Domice-

(Romualdas), 30, farmer, 
res. Darinė.

6104 Lipinskienė, Juzefą 
(Juozas), 43, farmer, res.
Darinė.

6105 Lipinskis, Pranas,
36, farmer, res. Darinė.

6106 Lipinskaitė, Janina lė (Aleksandras), 30, house-
(Stasys), 15, | wife.

6107 Lipinskis, Vladas1 6148 Liutkaitis Gediminas
(Stasys), 13. (Juozas), 12, student.

6108 Lipinskaitė, Irena 6149 Liutkaitis Pranas
(Stasys), 6. i (Jurgis), 44, employee, res.

6109 Lipinskaitė, (Alek- Prienai.
Sandras), 12. 6150 Liutkaitienė Domice-

6110 Lipinskas, Romual- lė (Adomas), 38, housewife.
das (Pranas), 2. , 6151 Liutkaitis Vitas (Pra'

6111 Lipnickas, Jonas, nas), 11, student.
(Vincas), 40, soldier, res.. 6152 Liutkaitis Algiman-
Vilnius. i tas (Pranas), 9, student.

6112 Lipšys, Jurgis; 38,! 6153 Liutkaitytė Gražinai
monber, res. Liudvinavas; (Pranas), 2 years old. 
Marijampolė. 1 6154 Liutkutė Marija (To-

6113 Lipšienė, Albina I mas), 65, nurse, res. Kau- 
(Juozas), 33, housewife. , nas.

6114 Lipšytė, Birutė (Jur į 6155 Liutkuvienė Agota,
gis), 9, student. j 73, farmer, res. Biliūnai Gir-

6115 Lipšys, Alfonsas kalnis

Dvi pažiūros j tautybės 
klausimą

Ne visos tautos gyvena 
viename ir vientisame plo
te. Europoje stambiomis ir 
mažomis salomis gyvena ke
letas milijonų vokiečių, daug 
lenkų, švedų, prancūzų, ven
grų ir kitų. Vokiečiai seniau, 
o ypač šiuo metu, energin
gai propaguoja, kad visi 
kraštai, kur yra žymios jų 
mažumos ar kur praeity jie 
turėjo didelės kultūrinės į- 
takos, turi priklausyti Vo
kietijai. Šitą savo idėją rea
lizuojanti Vokietija ir šį ka
rą pradėjo, skelbdama, kad 
jai turi priklausyti Baltijos

kraštai, vakarinė Lenkija, 
Čekija, o vėliau gal ir Ven 
grija, Rumunija, Jugoslavi
jos ir Ukrainos dalys, nes 
visose tose šalyse yra stam 
bios vokiečių 
salos ir yra vokiečių kultū
ros žymių. Panašių pažiūrų 
laikosi ir vengrai, lenkai ir 
keletas kitų kraštų. Lenkai, 

.! kaip ir vokiečiai, stengiasi 
užimti ir sau pasilaikyti di
delius plotus rytuose, kup 
yra išmėtytų mažų ir stam 
besnių lenkų kalbos ir kul 
tūros salų. Jei kiekviena ša
lis panašios praktikos lai
kytųsi, tai karai niekuomet 
nesibaigtų.

Tačiau yra ir kitokio nu-

buvo paprasta Švedijos pro 
vincija, persiėmusį švedų 
kalba ir kultūra.

Jeigu lenkai vokiškas pa
žiūras pakeistų į gražesnes 
švediškas, tai lietuvių ir len
kų sutarimui, draugystei ir narijoje _ birželio 17 
net aiškiai sąjungai durys 
būtų plačiai atviros. Kaip 
Lenkija Vyslos baseine, taip 
Lietuva Nemuno baseine y- 
ra neardytini geografiški ir 
ekonominiai vienetai. Len
kija nemėgo jos padalinimų.
Kaipgi ji gali tikėtis, kad 
harmoningas Lietuvos isto
rinis (Lithuania Propria), 
geografinis, hidrografinis, 
ekonominis, kultūrinis ir et
nografinis vienetas leisis į 
dalis suskaldomas, per vi
durį rėžiais ar koridoriais 
išraižytas? Lietuvos idealas 
buvo ir pasiliks vėl sujungti 
į politinį vienetą Lithuania

TT. Marijonui misijos
Cicero, III. — Šv. Antano 

parap. bažnyčioje — birže 
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin 
cas Andriuška, M.I.C.

Marian Hills, Iii. — semi- 
26

dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.%

Marianapolis, Conn. — ko
legijoje — birželio 15 — 2-1 
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, MI.C.

Marian Hills, III. — No
vicijate — liepos 7 — 16 dd 
— kun. Vincas Andriuška 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. —
Šv. šv. Petro ir Povilo par 
bažnyčioje — liepos 17 — 
26 dd. — kun. Antanas Ma- 
žukna, M.I.C.

WOIK STIUI
1945 Wi»l 35* Street

ADVANCED fHOlpGRAPHY 
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ADVOKATAS

'o

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS .
Centrinis Ofisas: ™

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Ronm 2014 Tol. STAte 7572

(Jurgis), 7
6116 Lipskis, Antanas 

(Antanas), 39, baker, res. 
Kaunas.

6117 Lipštas, Ignas (Ig
nas), 45, farmer, res. Pas
valys.

6118 Lipštienė, Sofija (Sta 
sys), 41, derk, res. Pasva- 
valys.

6119 Lipštas, Algirdas į 
(Ignas), 19, student.

6120 Lipštas, Keistutis ViLn“8-

6156 Liutkevičiūtė Augus
tina (Stasys), 24, student, 
res. Vilnius.

6157 Liutkevičius Jonas 
(Jonas), 41, d r i v e r, res. 
Kaunas.

6158 Liutkevičius Juozas, 
57, worker, res. Vilnius.

6159 Liutkevičienė Ona, 
40, housewife.

'6160 Liutkevičius Juozas 
(Stepas), 5> janitor, res.

6182 Lopetienė Ona, 31, 
house wife.

6183 Los Regina (Alek 
sas), 23, nūn, res. Vilnius.

6184 Losinskas Juozas, 
engineer, res. Šventoji.

6185 Losinskienė Marga
rita, housewife.

6186 Lošis Vytautas, 62, 
employee, res. Vilnius.

6187 Lošienė Vladė, 
housewife» res. Vilnius.

53,

Propria ir Lithuania Minor.
sistatymo valstybių, p a v. j šitų. plotų ji gali kam už- 
Prancūzija ir Švedija. Pran- leisti tik pačias pakraštines, 
cūzija nereikalauja, kad be- visai nutautėjusias ir ne- Į M.I.C.
veik pusė prancūziškos Bel
gijos būtų jai prijungta, ar 
prancūziškas penkta dalis 
Šveicarijos būtų Prancūzi
jai priskirtas. Ji tenkinasi 
tomis žemėmis, kurios jai

reikšmingas sritis, kurių 
netekimas neardytų ekono
minės ir etnografinės har
monijos. Ji nesiduos karpo
ma į lopinius. Prieš tai ji 
kovos kuomi tik galėdama.

per ilgus laikus priklausė ir Tad visi, kurie nori lietuvių 
6188 Lotoch Janina °(Juo- 811(131,0 organišką Prancūzi-! draugystės, pirmiausia turi

zas), 26, farmer, res. Vil
nius.

6189 Loveiki Juozas (Ka
zys), 41, businessman, res. 
Alytus.

6190 Lozoraitis Kazys 
(Jonas), 35, policeman, res. 
Baltrušiai Barzdai.

6191 Lozoraitienė Anta
nina, 37, housewife.

6192 Lozoraitytė Milda

Stanislovas T. Gross .
ADVOKATAS "

buvusis
Assistant State’s Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinj teisių praktiku 

po antrašu:
One North La Šalie St.

i t-, . ,, , ROOM 1215 — Tel.; RAN.b.lpli 8S23kun. Petras Malinauskas,1 valandos: n.... o ryto iki s v. vak.
Į Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriuiinališkuose srityse.

Harrison, N. J. — Sopu-' 
lingosios P. švč. par. baž-1 
nyčioje — liepos 18 — 26 dd. j

LIETUVIAI DAKTARAI

(Ignas), 15, student.
6121 Lipštas, Algimantas 

(Ignas., 13, student.
6122 Lisauskas, Jonas 

(Vincas), 41, farmer, res. 
Valentai Kapčiamiestis.

6123 Lisauskienė, Ona 
(Juozas), 37, housewife.

6124 Lisauskaitė, Marija 
(Vincas), 24, housewife, res. 
Kapčiamiestis Valentai.

6161 Liutkevičius Juozas, 
42, teacher, res. Gražiškiai 
Vilkaviškis.

6162 Liutkevičienė-Matu- 
sevičiūtė, Marija (Pijus), 
39, teacher.

6163 Liutkevičius Stasys 
(Karolis), 58, res. Utena.

6164 Liutkevičienė Sofija 
(Jonas). 50, farmer, res. Ve-Į 
veliškis Subačius.

6165 Liutkevičiūtė Jūratė

(Kazys), 6. ,
6193 Lozoraitis Gintautas taika, bet ir draugiškumas

(Kazys), 3. Į Ogi Suomija per 600 metų
6194 Lozoraitytė Danutė 

(Kazys), 2 years old.

jos dalį. Lygiai ir Švedija, | pripažinti Lietuvos ‘žemių 
po ilgų karų išminties įga- čielybę. 
vusi, nereikalauja, kad Suo
mija jai atiduotų švediškus'
Suomijos pajūrius ir salas 
Ji tenkinasi, kad švedai Suo
mijoj turi lygias teises sa
vo gyvenamose srityse. Ta 
kiu būdu tarp Švedijos ir 
Suomijos viešpatauja ne tik

(Bus daugiau)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: .3 — 8 popiet.

6125 Lisauskas, Jonas x ,
(Jonas) 16 (Stasys), 15, student, res.

6126 Lisauskas, Antanas . ... . .
(Joną.), 3. 61M L.utk.ene Agota, 73,

6127 Liaovskis, Juozas res- P*11“" Glrlff:lnl8t> .
(Antanas), 25, farmer, res. , «Į67 L^maitis Petras 
Vilnius Šumskas. (Petras), 39, employee, res.

6128 Listopadskis, Juo- Kaunas.
a», 40, army offioer, res. 1. 61«8 L.utv.nait.ene Man- 
Trakai 1 ja. 36, teacher, res. Kaunas.

6129 Liševska, Puacija „ Ltatvinaitis Romual-
M^s53' SeamStre3S’ ei^Sv’lnaltis Liudas

6130 Liierskis. Liudas O*“)'* v o
(Vintas), army officer, res. 617į L'^^vsk.s Roma-
Yiinius. nas (Juozas)> 54> employee,

6131 Litorovičius, Stepas ,,Xiln,ius-. ,. . -
(Aleksas), 60, technician, 6172 L.zskovsk.ene Ona 
res. Vilkaviškis. ' <8, bousew.fe.

6132 Litorovičienė, Jsdvy 6173 Loeh.nas - Tomkevi-

6195 Lozoraitytė Ramutė 
(Kazys), 2 weeks old.

6196 Lozoraitis Vladas 
(Juozas), 33, station mast- 
er. res. Telšiai.

6197 Lozoraitienė Jadvy
ga, 24, employee, res. Tel
šiai.

6198 Lozoraitytė Danutė 
(Vladas), 8.

6199 Lozoraitytė Irutė 
(Vladas), 6.

6200 Lozoraitis Rimvydas 
(Vladas), 4.

(Bus daugiau)

DR. G. SERNER
LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iitaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJ A 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telepbone: — EUCLID 908.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, Oi 

TeL: Cicero 7681

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne 

Res. tel.: HEMlock <150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeL YARda 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:3^ 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 So. Western Avė.

TeL CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
Ofiso teL VIRginia 6036 

Reddendjoa ML: BEVerly <244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRUBGA8 

4157 Archer Avenue
Ofise vėl.: 1—S ir 6-6:36 P. U 

Trečiadieniais pagal intartį.

ga (Viktoras), 60, house- 
wife.

<133 Lievinas, Pranas 
(Stepas), 37, farmer, res. 
Butkiai Kelmė.

6134 Liubinskas, Stasys 
(Jonas), 28, farmer, res. 
Tverečius Dysna.

6135 Liučinskienė, Juzė

čius Aleksandras (Sergijus), 
20, employee, res. Mažūnai- 
čiai.

6174 Loketka Ona (Mi
kas), 40, houeewife, res. Vil
nius.

6175 Lokucej’enė Marija 
(Stasys), 70, worker, res. 
Rimdžiūnai Gervėčiai.

6176 Lomsargienė Sofija

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETBISTAS

Pritaikina akiniu* 
atsako mingal ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVUS

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4581
DEL BADIO PATAISYMO

Bes. 6951 8o. Talman Are.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
i Ketvirtad. ir Nedėliomis sositaru

2423 West Marąuette Rd.

TARDA 3088

(Pranas), 24, worker, res. ■ (Gabrielius), 32, typist, res. 
Vilnius. k i Kaune.

6136 Ltulevičienė, Lalija 6177 Longytė Ieva (Juo-
(Vladas), 24, employee, res. ižas), 42, typist, res. Kau- 
Ukmergė. nas.

6137 Liulevčius, Kazys/ 6178 Lopačinskienė Ona 
31, employee, res. Ukmergė’ (Jonas), 60, houscvvife, res.

6138 Liutikas, Feliksas 1 n. Vilnia.
(Pranas), 39, farmer, res. 
Gargydai Kretinga.

6139 Liutikienė, Barbora 
(Domininkas), 39, housewife

6140 Liutikaitė, Janina 
(Felikas), 15, student.

6179 Lopatovskis Stasys 
(Stasys), 27, employee, res. 
Vilnius.

6180 Lopatovskis Leonas 
(Stasys), 21, employee, res. 
Vilnius.

6141 , Liutikaitė, Marija' 6181 Lopeta Justinas (Ka- 
(Felikaas), 12, student. ;jetonas), 40, policeman, res.

6142 Liutikas, Jonas (Fe- Turčinai Bubeliai.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora nkltj visam gy
venimui. Sausėkite ,laa. leisdami 
IšoRVamlnuotl Jas mrutemISklansla 
metodą, kuria regėjimo mokslas

- >rall sutelkti.
»» ŪKTAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vt»« aklų (tempimų. ..

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

OPTOM ETRI8T AI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
relefonas: CANAL A523, Chlcagc 

OFISO V ALANUOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 9:30 p. m. 

TreCted tr šeMad 9:94) a. a. 
Iki 7:09 p. m.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4845 So. Ashland Avenue
0FI80 VALANDOS:

Nuo t iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal intartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARda 6921.
Rea.: KENveed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiao vaL: auo 1-3; nno 6:30-8:30 
756 Weit 35th Street

Kas bus ištvermingas Iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10. 22).

6924 So. VVestern Avė. 
Chicago, UI.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir 

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: I—3 popiet ir 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
8631 S. California Avė.

_______ Tol. REPnblic 7868

TeL CANal 0257
Rea. tai.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 80. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popi** 

< iki 9 vai. rakant.

Tel.: HEMLOCK 2981

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Wcstern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:90 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:09 

vai. cvte Iki WM vaL at<*»

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CAN&l 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEley 0434.

Ofiso Tel............... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir duo 7—9 vakare 

Taipgi pAgal nutartį.
Ofiso telefonu PROspect 6787 
Namu telefonu VTRginia 9421 

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8:30 vak.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB 0HRURGA8

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros Inboe)

TeL lODvay 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vaL vak.

Sekiuad. uno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 ik. 12 vai. diena,

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MlDway 9001 
Rea. — HEMlock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 lr nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 Weat 63rd Street a
Ofiso Tel.: VAN RIJREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

Harrison-Crawford Modlcal Bldg.
523 SO. CRAWFOftD AVĖ. 

(Palaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Į Sekmadieniais pagal sutartį

Trečiameniala nuo 2 ta 4 popiet 215O I ln'oln Park Wp>it 
NMailnmU Pagal ftnattartma | Rez. Tel.: DIVERSEY 6890

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge^



Antradienis, birž. 2 d., 1942 B

•1IRE KALĖJIME IŠKAMUOTAS LIETUVIS
- Dielininkailis - Lietuvos darbo žmonių 
prietelis. - Mūsų pasikalbėjimas kalėjime.

sukurti Lietuvoje teisinges
nę santvarką, kur visiems, 
visiems būtų šilta ir sotu,

nuopelnas. Bet pirma jis tu-j 
rėjo daug nukentėti: tauti-, 
ninkų režimas suprato jo į-

kur ir darbo žmogus būtų taką ir panorėjęs atskirti jį

Baisūs smūgiai krinta vie
nas po kito ant mūsų išvar
gintos tautos. Neseniai ge
dulo juostos laikraščiuose 
pranešė apie mirtį mūsų di
džiausio mintytojo — filo
sofo, kokį Lietuva kada tik 
turėjo — prof. St. Šalkaus-

pastebėjusi jo didelius ga
bumus ir daug žadantį veik
lumą, išsiuntė pagilinti stu
dijas į Prancūziją. Studijas 
sėkmingai baigė 1933 m., 
prancūziškai parašydamas 
disertaciją apie valstybę ir 
auklėjimą. Su dideliu susi-

kio. Dabar vėl sužinome a-tdomėjimu esu skaitęs jo di- 
pie mirtį Prano Dielininkai-! sertaciją, kur tiek daug me
čio, vieno iš pačių didžiau
sių akcijos žmonių Lietu
voje.
Gabus suvalkietis

Jis buvo dar jaunutis, šie
met gegužės 2 dieną jam 
būtų suėję tik 40 metų. Ne
palaužiamą lietuvišką nusi
statymą ir veiklią dvasią jis 
paveldėjo iš savo šviesaus 
gimtojo krašto — Suvalki
jos. Teturėdamas gal tik ko
kius 16 metų jis, pirmosios 
vokiečių okupacijos metu, 
buvo mokytoju Skirkiškėsj 
ir Višakio Rūdos mokyklo- 1 
se.

Tačiau patsai ilgėdamasis
vis daugiau pažinti mokslo Darbo žmonių prietelis

džiagos surinkta tokiu ak
tualiu klausimu.

Grįžęs iš užsienio tuojau 
(1933 m.) buvo pakviestas 
į Lietuvos universitetą, kur 
dėstė sociologiją ir pagalbi
nius mokslus. Visuomenė, į- 
vertindama jo veiklumą ir 
sugebėjimus, greit įtraukė į 
organizacinį darbą. Nuo 1933 
m. iki 1935 ną. jis vėl vado
vauja ateitininkų sąjungai, 
dalyvauja studentijos kon
gresuose užsienyje, net bu
vo išrinktas tarptautinės 
kat. studentų sąjungos — 
Pax Romana — I vicepirmi
ninku.

paslapčių, baigęs 1924 m. 
Mariampolės mokytojų se
minariją, pradėjo Kauno u- 
niversitete studijuoti socio
logiją, pedagogiką-psicholo
giją ir naujųjų laikų isto
riją. Lėšų neturėdamas, bu
vo priverstas bestudentau
damas uždarbiauti mokyto
jaudamas Pavasarininkų gi
mnazijoje Kaune, mokytojų 
seminarijoje bei komercinė
je gimnazijoje Tauragėje. Ir 
dar labai veikliai dalyvau
davo organizacijų darbuotė
je. Ne veltui universiteto di
džiausioji studentų sąjunga 
— ateitininkai — 1925 —
1927 metais buvo išrinkusi 
jį savo pirmininku. Nežiū
rint taip sunkių sąlygų ir 
didelės darbų gausybės Pr. 
Dielininkaitis universitetą 
baigė trumpiausiu laiku —
1928 metų pavasarį.

Studijos užsienyje
Katalikiškoji visuomenė

Ypatingas jo dėmesys bu
vo skirtas Lietuvos darbo 
ir vargo žmonėms. Nuo 1934 
metų jis išrenkamas Liet 
Krikšč. Darbininkų Sąjun
gos vicepirmininku. Vėliau 
faktinai vadovavo krikščio
niškosios darbininkijos są
jūdžiui Lietuvoje. Jis mie
lai lankė darbininkų susirin
kimus, jo kalbos ten buvo 
mėgiamos. Jis skubėjo į pa
galbą patiems vargingiau-

pakankamai aprūpintas ir 
kur darbo žmonių vaikams 
būtų atviras kelias į moks
lą ir šviesų gyvenimą. Die
lininkaitis drauge su kitais 
jaunaisiais katalikų šulais, 
naujos Lietuvos kūrėjais pa
skelbė savo pagarsėjusius 
planus — kokią naują Lie
tuvą jie nori atkurti.

Tie klausimai buvo svars
tomi, diskutuojami. Nekar
tą net prieš vyskupų kon
ferenciją įvykdavo privatūs 
posėdžiai, kuriuose dalyvau
davo ir vienas kitas iš vys
kupų. Tuose pasitarimuose 
Dielininkaitis iškeldavo ne
vieną gerą mintį, kuri vė
liau rasdavo pritarimo ir 
vyskupų konferencijose.
Plunksnos darbininkas

Atliekamu nuo gausaus 
darbo metu Pr. Dielininkai
tis kartkartėmis ir spaudoj 
pasirodydavo. Ypač jis bu
vo visa siela atsidavęs dien
raščiui “XX Amžiui”. Čio
nai jisai po savaitę, po dvi 
kasdien ateidavo į redakci
ją, padėdavo organizuoti 
naujus numerius, įtraukda
vo naujų bendradarbių, pa
rašydavo svarbių straips
nių. Atsimenu, jis davė pui
kų raštą apie naująją so
vietų konstituciją. Grįžęs iš 
kelionės po Turkiją gražiai

nuo visuomenės — uždarė 
į kalėjimą. Aplankiau jį kar
tą kalėjime. Atėjo į kalba
mąjį kambarį policininko ly
dimas. Ir per pasikalbėjimą 
stovėjo policmonas. Pranas 
buvo be kaklaraiščio, kiek 
susirūpinęs, pažymėjo:

— Apžiūrėjo daktaras, pa
sakė — tinkamas darbui”.
Kalinio žmona

Supratau, kad jį baugino 
mintis, kad gali išsiųsti į 
koncentracijos stovyklą ak
menų skaldyti. Taip buvo 
daroma. O čia mieste — žmo 
na, su mažu kūdikiu. Gal 
tas jį ir išgelbėjo — įtakin
gos Kauno ponios pradėjo 
vaikščioti pas aukštus val
dininkus.

— Jūs nesuprantate, ką 
reiškia žmonos, motinos kan 
čia, — kalbėjo jos. — Pa
leiskite Dielininkaitį dėl jo 
žmonos, dėl mažo kūdikio.

Jį tada ištrėmė į tėviškę, 
o pagaliau ir visai paleido. 
Jis laimėjo. Jis net ir sun
kiausiose aplinkybėse nenu
stodavo vilties ir pasiryži
mo. Iš dalies tą gerai pa
vaizduoja jo žodžiai, pasa
kyti 1934 m. “N. Romuvos” 
sukaktuvių proga:

— Sporto rungtynėse, pu
blika sekdama dviejų lygia-

jėgių sportininkų kovą, kar
tais spontaniškai kurį nors 
vieną iš jų apgaubia savo 
simpatija, linki jam pasise 
kimo — ir visvien, laimėjus [ 
ar pralaimėjus jam, su vil
timis laukia sekančio jo pa
sirodymo. Taip atsitinka, 
kai publika pajunta sporti
ninką turint čempijono krau
ją ir nepapirktą, tikro ko- 
votojo-menininko širdį”.

Tuos žodžius tikrai gali
ma taikyti jam pačiam, visi 
jautėme, kad jis turi nepa
pirktą tikro kovotojo-meni- 
ninko širdį.
Bolševikai areštuoja

Tą jautė ir okupantai bol
ševikai. Jų pasiuntinys Kau
ne, Pozdniakovas, tas pats, 
kurs ir Dielininkaitį kvies
davo į priėmimus pasiunti
nybėje, įtraukė jį į areštuo- 
tinų žmonių sąrašą. Buvau 
“XX Amžiaus” redakcijoje, 
kai atėjo kartą išbalusi, iš
sidraikiusiais plaukais, su 
pajuodusiais paakiais Dieli- 
ninkaičio žmona:

— Areštavo Praną, — pa
sakojo ji. Nakčia į namus 
įsibriovė komunistas, bolše
vikų slaptos policijos agen
tas ir mūsų policininkas. A- 
reštavo ir išsivedė...”

Buvo sunku žiūrėti į tą 
jauną, nelaimingą moterį 
Dielininkaitis buvo vedęs 
studentę-dentistę. Ji buvo

(Nukelta į 5 pusi.)
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“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph U4H8-t)4M)

HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGI PAPRASTI DARBI
NINKAI ir KIRPĖJAI, dirbti skre- 
pų (geležies) jarde. Atsišaukite —

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
3000 South Kedzie Avenue

VYRAI
VAIRUOTI TANU S 

Galima uždirbti iki $50.00 j savai
tę. Atsišaukite ( —

YELLOW CAB CO.
57 East 2lst Street

TOOL MAKERS
Patyrę prie "jig" lr "die" darbų.

Tool & Cutter Grinders
Patyrę prie Milling Machine Cutters. 
Daug yra "overtinie” darbo.

TRIPLEN CORP. OE AMERICA 
*2403 No. Oakley Avė.

Mes nesugebame pilnai o- 
rientuotis tada, kai esame 
dar jauni ir jau pasenę.

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

PENKIŲ METU MIRTIES 
ATMINIMAS

HOTELIO TARNAITES 
Reikalingos dirbti dideliam “near 
north aide” apartmentlnlam viešbu
tyje. Atsišaukite prie "housekeeper”.

1220 NO. STATE ST.

VALYMUI MOTERYS
Reikalinga moterų prie šlavimo. 
Mazgojimo lr dulkių valymo darbų. 
Atsišaukite ) “Employment" ofisų, 
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. ryto 
Iki 1 2tos vai. (pietų).

WIEBOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

TARNAITES, patyrusios. Atsišaukite 
j "Housekeeper's" ofisą.

EIMiEVVATER BEACH HOTEL 
5340 Slieridan Road

"BINDERY" MERGINŲ .reikalinga 
— nntvruslii. Taipgi l’HRIH- 
TIANSEN AUTOMATIC STITCHER 
EEEDERS Ir COVERERS, taipogi 
amato mokinių.

HARRISON 786#

B/G FOODS, INC.
JAUNOS MERGINOS AR MOTE
RYS dirbti už veiterkas prie paga
minimo sandvičių. Mes išmokinstm. 
Proga {stdirhti. gera užmokestis, 
val.vgls. Uniformos duodamos ir iš
valomos. Dienomis ar vakurais dar
bas. Atsišaukite rytais (ant 2-ro 
aukšto).

174 W. RANDOLPH ST.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortuotl popierio atmatų. Atsišau- 
klt prie

ROCCO RIZZO SONS & CO.
500 So. Green St.

JAUNOS MERGINOS REIKALIN
GOS prie lengvų dirbtuvėje darbų. 
Patyrimas nereikalingas.
GENERAL LUMINESCENT CORP. 

638 So. Federal St.

EMPLOYMENT AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTF.RIM—VAIKINAM 
IK MKKIilNOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
AIkup — nuo >24 iki >110 i savaitę.

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

paraše apie naujas gyveni 
mo prošvaistes tame kraš
te.

Užsienio diplomatų svetys 
Jis pasidarė žinomas ne

4-riy Metų Mirties Atmintis

tokiais miestuose lietuviškai visuomenei,siems, o 
buvo kiemsargiai (dženito- 
riai): jie gyveno drėgnuose 
rūsiuose, be saulės, be švie- 
sos ir be žmoniško .atlygi
nimo. Juos Dielininkaitis su 
savo bendradarbiais subūrė 
į draugiją ir nevienas jų or
ganizacijos reikalavimas bu
vo vyriausybės išklausytas. 
Sukurti naują Lietuvą!

Tačiau Dielininkaitis ne
sitenkino daliniais laimėji
mais — jo troškimas buvo:

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

bet ir diplomatinio korpuso 
nariais — jį kvietėsi įvai
rios atstovybės į priėmimus, 
į pasitarimus.

Paskutiniu metu jis ypač 
buvo .aktyvus politinėje sri
tyje. Tvirtų nusistatymų, 
bet šviesaus proto ir didžios 
tolerancijos, jisai buvo mie
las ir kitų pažiūrų žmonėms. 
Dažnai posėdžiaudavo su 
liaudininkų, socialdemokra
tų vadais, susitikdavo ir su 
tautininkais. Jei paskutiniu 
metu Lietuvoje buvo priei
ta prie koalicinio kabineto, 
su įvairių partijų atstovais, 
tai, beabejo, tai buvo be ki
tų ir Dielininkaičio veiklos

KLIERIKO
ANTANO J. POŠKOS

A. a. Antanas mirė Birž. 1, 
1938, sulaukęs vos 21 metų 
amž., palikdamas dideliame 
nuliūdime motiną Teklę, tė
vą Antaną ir seserj Antani
ną. Birž. 6, 1938, tapo palai
dotas šv. Kazimiero kapinės.

Minint 4 metų mirties su
kaktį, bus atlaikytos šv. Mi
šios už a. a. Antano sielą 
Birž. 3, 1942, 7:45 vai. ryte, 
Gimimo Švenč. Panelės par. 
bažnyčioje, Marąuette Park. 
Taipgi jvyks pamaldos šv. 
Kazimiero Vienuolyno kop
lyčioje ir Sopulingos Moti
nos koplyčioje, Portland, 
Oregon.

Nuoširdžiai prašome mūsų 
geraširdžių draugų ir pažįs
tamų atminti a. a. Antano 
sielą jų maldose ir ypatingai, 
jei galima, atsilankyti ant 
šv. Mišių Gimimo švenč. Pan. 
parapijos bažnyčioje.

Nuliūdusi Poškų šeimyna

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

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 Lithnanlan Chamber of Onmneroe.

MODERNI HvidinS PARODA: 
4535 VV7. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 

Tel. REPubllc 4298

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

JOHN F. EUDEIKIS

bidotuig Direktorius
AMBIJUANCH Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE 

Tel. LAFayetta 0727

Radio Programas — 10:<l rai. antradienio lr šeštadienio rytala 
U Stotie* WHIP (1520), au P. Šaltimieru.

Dvylikos Metų Mirties 
Sukaktuvės

LIUDVIKAS BŪDŽIUS

Jau sukako 12-ti metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą 
ir tėvelį Liudviką Budžių. 
Netekome savo mylimo Birž. 
4, 1930 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami ta jo liū
dną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas 
šv. Mišias su egzekvijomis 
Birž. 3, 1942, Dievo Apvaiz
dos par. bažnyčioje, 7:45 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Liudviko 
sielą.

Nuliūdę Moteris, Sūnai, 
Dukterys ir Giminės.

A. f A.

BARBOROS SLAJENES
(po tėvais Emlzelikė)

Jau penki metai sukako, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų, ir bran
gių mūsų motinėlę Barborų 
Slajenę.
Netekome savo brangios mo

tinėlės Birž. 3 d.. 1937 m. ir 
tapo palaidota Birž. 7 d., Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. I^al Gailestingas Die
vas suteikia jai Amžinų Atils). 
Ilsėkis, brangi mūsų motinėle. 
Viešpaties ramybėje Ir lauk 
mūs, nes ir mes pas tave atei
sime

Atmindami mūsų brangios 
motinėlės liūdnų prasišalinimų 
iš mūsų tarpo, užprašėme dve
jas šv. Mišias. Vienos šv. Mi
šios bus atlaikvtos rytoj. Birž. 
3 d., Gimimo švenč. Pan. Ma
rijos bažnyčioje, Marųuette 
Park. 7 vai. ryto. Antros šv. 
'Mišios bus 6 vai. ryte. Birže
lio 7 d., šv. Antano parap.
bažnyčioje. Cieero, III.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. kaimynus. pažjsta- 
mus-mas dalyvauti Siose pa
maldose Ir pasimelsti už a. a. 
Barboros sielų.

Nuliūdę
Dukterys, Sūnai, Žentai, Mar
čios, Anūkai ir Gimines.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūktų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo surašo.

Prisiųskite plūktus paštu “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

NORI PIRKTI VEŽIMŲ. Aukščiau
sios kainos mokamos už vežimus — 
(arklių traukiami). Kreipkitės se
kančiu adresu: 1720 MTLW.\UKEE 
AVĖ., arba šaukite telefonu sekan
čiai HUMboldt 0246.

PARSIDUODA MŪRINIS COTTA- 
•E. West Side, su 2 karams gara- 
žius, už prieinamų kainų greitam 
ardavimui. Atsišaukite sekančiu ud- 
?su:

2154 VVEST 23RD PLACE, 
r pašaukite telefonu - CANAL 6394

Nelaiminga būtų moteris, 
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Ttreet

Skyrium: 710 Weat IRth Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS 
4348 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1646 Weat 4flth Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAVVICZ IR SUNAI 
2314 Weat 23rd Place 

Tel. CANaI 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Michigan Avenue 

Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehilI 0142
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"Boba iš ratų - ratams lengviau"
Praėjusios savaitės “Dirvos” numeryje K. S. Kar

pius paskelbė “svarbų pareiškimą”. Po savo pavarde pa
sirašo — “buv. A. L. Tarybos narys”. Tai duoda su
prasti, kad Karpius iš ALT išeina.

Jo pasitraukimas — tai mažas nuostolis, nes jis tik 
save ten atstovavo. Nė vienos organizacijos jisai ALT 
neatstovavo. Bet ALT, norėdama visų lietuvių vienin
gumo, neatstūmė nė jo. Jei Karpius nesuprato, kad 
tai buvo jam duota lyg ir privilegija ir jisai ja nemo
kėjo pasinaudoti, tai jo paties kaltė. Tuo atveju gerai 
padarė, kad ir pasitraukia, nors oficialaus pasitrauki
mo rašto, ALT, berods, dar nėra gavusi.

Savo pasitraukimą iš ALT Karpius motyvuoja tik 
rai piemeniškai. Pirmoje vietoje jisai pyksta, kad ta
rybos vykdomasis komitetas užgyrė Lietuvos piliečių 
sudarytą Lietuvių Tautinę Tarybą, kuri, anot jo, ieš
kanti federacijos ar unijos su Lenkija. Tai yra tiesiog 
piemeniškas vapaliojimas, negražus šmeižtas ir mė
ginimas suardyti Amerikos lietuvių ir visos mūsų tau
tos vienybę, kuri šiuo metu taip labai yra reikalinga.

Kai žmonės bloga valia ima daryti įtarinėjimus ir 
purvina sau nepatinkamus veikėjus, jie pasidaro kenks
mingi visuomenei. K. Karpius jau kelintas mėnuo, kai 
drapsto purvais geriausius mūsų tautos sūnus, juos 
šmeižia, siekdamas suteršti jų gerą vardą tiek, kad 
visuomenė nuo jų atsisuktų, šiuo atžvilgiu jisai elgiasi 
taip, kaip elgiasi lietuvių tautos pardavikai — Bim
bos, Andruliai ir kiti.

Tačiau Karpio pastangos apjuodinti visuomenės a- 
kyse ir Lietuvių Tautinės Tarybos ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikėjus yra tuščios. Visuomenė žino ta
rybų tikslus, žino jų vadų nuoširdžias pastangas padė
ti Lietuvai išsilaisvinti iš nacių vergijos ir dėl to į 
Karpiaus piemeniškus užsipuldinėjimus ir jo skleidžia
mus šmeižtus nekreips jokio dėmesio.

ALT, apsivaliusi nuo Karpiaus tipo šmeižikų, sklan
džiau galės veikti. Priežodis sako: “boba iš ratų — ra
tams lengviau”.

Minėjo sukaktį
Praėjusią savaitę kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y., 

Apreiškimo parap. klebonas, minėjo kunigystės 30 me
tų sukaktuves. Sukaktuvininkas kunigu įšventintas 1912 
m. Kaune. Amerikon atvyko 1916 m. Trumpai darba
vosi Lewistone, Me., Chicagoj. 1922 m. buvo išvykęs 
Lietuvon, bet grįžo ir jau nuo 1923 m. darbuojasi 
Brooklyne. Dirbdamas pastoracijos ir visuomeninį dar
bą, jubiliatas vis gilinosi į aukštuosius mokslus. Chi
cagoj Loyolos universitete įsigijo magistro laipsnį (so
ciologijos mokslų), lankė garsųjį Anglijos universite
tą Oxfordą, mokėsi Vokietijoj.

Jubiliatas kun. Pakalnis ne tik sėkmingai klebonau
ja, bet darbuojasi Kunigų Vienybėj, Federacijoj ir ki
tose mūsų organizacijose. Taip pat yra lietuvių kata
likų spaudos rėmėjas ir bendradarbis.

Ilgiausių metų!

Ir Meksika kariaus
Ir Meksika oficialiai jau paskelbė karą Vokietijai. 

Tai labai yra svarbu. Tiesa, tai nėra didelė valstybė, 
karui neperdaug teprisirengusi, vidujinių nesantaikų 
— naminių karų nuvarginta, tačiau ji daug kuo galės 
prisidėti prie Berlyno Tokio ašies nugalėjimo. Jos stra
teginiai punktai, kovinga kariuomenė, darbininkai — 
tai bus tikrai gera talka Jungtinėms Valstybėms ir 
Jungtinėms Tautoms. Be to, iš Meksikos išnyks nacių 
šnipų lizdai, kuriy., sakoma, ten nemažai buvo.

DRAUGAS

XTikslios žinios ”1
“Amerika” pastebi, kad 1942 m. “Encyclopedia Bri- 

tannica” turi įdomų skyrių apie Lietuvą. Aprašo apie 
1940 m. okupaciją. Pažymi, kad bolševikai išgabeno 
Rusijon apie 60,000 lietuvių ir pastebi, kad norėta iš
vežti pusę lietuvių tautos. Rašo apie 1941 m. birželio 
sukilimą, apie Ambrozevičiaus vyriausybę, apie jos 
prašalinimą, apie vokiečių okupaciją.

Žodžiu, paduodamos tikslios žinios apie lietuvių tau
tos ir Lietuvos skaudžią dalią. Įdomu, ką dabar darys 
mūsų bolševikėliai — ar jie rėks, kad “E. B.” reda
gavo naciai?

Kelia Vilniaus klausimą
“Free Europe” Nr. 62 kovo 22 d. tarp kita ko rašo:

“Lenkų Tautinė Taryba kovo mėnesio 17 dieną pri
ėmė rezoliuciją, kurioj skelbiama, kad lenkų tauta 
nepripažįsta jokių viešosios teisės nuostatų, padary
tų okupacinių organų Lenkijoje ir kitose šalyse. To
kie aktai bus skaitomi neturinčiais galios....

Negali būti teisingos taikos, jeigu pokarinė pasau
lio tvarka nebus pagrįsta aiškiu nusistatymu respek
tuoti teisę, pagrįstą tarptautinėmis sutartimis bei 
susitarimais.

Lenkų tauta ne tik Rusijos atžvilgiu nori užmiršti 
praeities ginčus. Nežiūrint nepagrįsto lietuvių rei
kalavimo esmėje lenkiško miesto, Vilniaus, Tautinė 
Taryba lenkų tautos vardu reiškia viltį, kad lietuvių 
tauta išsilaisvins iš vokiečių okupacijos ir atstačiusi 
visišką nepriklausomybę tuojau sugrįš į Vakarų 
krikščioniškąją civilizaciją bendradarbiaudama su 
centralinės Europos tautomis.”

Dėl šio “Free Europe” pareiškimo Lietuvos Gene
ralinio Konsulato “Spaudos Apžvalgos” redakcija pri
dėjo tokią pastabą:

“Į tai galime pastebėti, kad Lietuva visuomet res
pektavo tarptautines sutartis. Ji nesiliovė reikalavu
si, kad ir jos kaimynai jas gerbtų. Ji siekė, kad ne 
ŽeligovskiadoS žygiais ir ultimatumo priemonėmis, 
bet sutartimis santykiai būtų grindžiami. Ar Lietu
vos aspiracijos nepagrįstos tik todėl, kad ji jas kaip 
tik sutartimis bazavo, pavyzdžiui, Suvalkų sutartis? 
Lietuvių tautai nėra reikalo atgavus nepriklausomy
bę grįžti į Vakarų krikščioniškosios civilizacijos ke
lią dėl tos paprastos priežasties, kad lietuvių tauta 
nėra iš to kelio išėjusi.

Lietuvių tauta gražiai sugyveno ir bendradarbiavo 
su Centralinės Europos tautomis tiek politiškai, tiek 
ekonomiškai, kaip pavyzdžiui, su Čekoslovakija, Švei
carija ir kitomis. Nėra jokio pagrindo manyti, kad 
ji ateityje su tomis tautomis nesugyventų.”

"Aklas redaktorius"
J. Tysliava, “V-bės” redaktorius, tokia antrašte įdė

jo pastabų:
“Dabar, kai jau ir Bimba pripažįsta, kad ne tik

Amerika, bet ir Anglija kariauja už demokratijos 
laimėjimą, tai, rodos, turėtume džiaugtis.

Deja, 1941 m. sausio 10 d. tas pats Bimba šitaip 
rašė: »

“Blaivai protauja žmonės nė Rooseveltu netiki, kai 
jis įkalbinėja Amerikos žmones, būk šis Anglijos ka
ras esąs už žmonių laisvę ir demokratiją. Tai tik mo
liai.” > V’

Štai kodėl “blaivai protaują žmonės” dabar ne
tiki Bimba.

Komunistas Mizara pravardžiuojasi “Hitlerio a- 
gentais”. Bet buvo laikas, kada jis pats skundėsi:

“Hitleris ir Mussolinis Vokietijos komunistus va
dina ‘Churchillo agentais’, o Cliureliillas apšaukia An
glijos komunistus ‘Hitlerio agentais’. Na, o Ameri
kos karo ruošėjai šio krašto komunistus vadina “Hit
lerio agentais’.

Anot žemaičio, “kuo pats kvep, tuo kitą tep...” 
štai, dar viena musė bolševikų barščiuose. 
“...Gyvename karo isterijos gadynę. Kiekvienas do

ras karo priešininkas yra biauriojamas, niekinamas, 
pravardžiuojamas. O tie, ką šaukia už žmonių sker
dynę, už imperialistinį karą—didvyriais laikomi, di
deliais patriotais skelbiami, ant jų galvų laurų vai
nikai maunami. Bet ateitis pagerbs tuos, kurie ko
voja už taiką, o pasmerks tuos. kurie stoja už žmo
nių skerdynę, už antrąjį imperialistinį karą. Jei kas 
to nežino, jis yra vertas didelio pasigailėjimo.”

Taip rašė Mizara, Laisvės redaktorius.
Iš tikrųjų, “jis yra vertas didelio pasigailėjimo.”

• .
Didžioji Britanija vis labiau išsijudina bombarduoti 

lėktuvais didžiuosius Vokietijos pramonės centrus. Pas
kutinysis anglų lakūnų žygis į Colognc miestą vokie
čiams turėjo duoti suprasti, kas jų laukia netolimoje 
ateityje. Juk tai tik ofensyvos pradžia. Kai bus paju
dintos visos ne tik anglų, bet ir Amerikos oro jėgos 
prieš Vokietiją, naciams bus tikrai riesta.

Cicero, III.... L. Vyčių 14
kp. vakaro programą išpil
dė: V. Stulpinas, V. Paža
ras, J. Balsis, D. šulekaitė, 
P. Gedgaudas, B. Šlegaitė, 
S. Daunora, J. Ruika.

•
Nori h Side, Chicago.... L.

Vyčių 5 kp. laikė susirinki
mą, kuriame kalbėjo moks
leivis Pranas M. Juras, dek
lamavo P. Mureika, diologą 
vaidino A. Bacevičius ir Pr. 
Valaitis. Klebonas kun. F 
Kudirka Vyčių kuopos kny
gynui nupirko knygų už $50.

e
Lietuvoj.... šio karo metu 

labai nukentėjo didieji Lie
tuvos miestai, ypač Vilnius 
ir Kaunas. Didelė stoka 
maisto. Padėtį sunkina tai, 
kad ūkininkai, negaudami 
tuose miestuose nusipirkti 
reikalingų dalykų, neveža 
jiems žemės ūkio produktų.

Gaila kuri. A. Baltučio.....
Šiomis dienomis su mumis, 
Rockdale, Ilk, lietuviais at
sisveikino mūsų klebonas 
kun. A. Baltutis, kuris arki 
vyskupo iškeliamas klebonu 
į Chicago Heights, III. Jis 
šią parapiją gerai sutvar
kė, suorganizavo jaunimą į 
L. Vyčių 64 kuopą ir kitų 
gražių darbų nuveikė.

Lietuvių Tautos Taryba...
Vasario 11 d. lietuvių suva
žiavimas Petrapilyje suorga
nizuota Tautos Taryba sro
vių lygybės pamatais. Į .ią 
įėjo atstovai: Demokratinės 
Tautos Laisvės Santaros, 
Tautos Pažangos, Krikščio
nių Demokratų, Katalikų, 
Socialistų Demokratų ir So- 
cialistų-Liaudininkų. Tary
bos pirmininkas St. Šilingas 
pavaduotojai kun. Kaz. Rėk
laitis ir Vacį. Bielskis, sek
retoriai — L. Noreika ir A. 
Tumėnas, ižd. — A. Liut
kevičius. Nariai — M. Yčas, 
kun. Laukaitis, M. Januške
vičius ir P. Keinis.
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Po svietą pasidairius
Pasakojama, kad sykį 

vargšas žmogelis paklausęs, 
kam Dievas sutvėręs bulvę? 
Kaž kas jam atakęs, jog bul 
vę Dievas sutvėręs tam, kad 

ir vargšai žmonės turėtų
kam skūrą lupti.

Iki šiol, tavorščiai, bulvė, 
gal, ir buvo sutverta tam, 
kad ir vargšai turėtų malo
numo — jai skūrą lupti. Ale 
šiandie bulvė — visai kita 
rokunda. Ji ptffeidarė įrankis 
vienos biauriausių Amerike 
Hitlerio prapagandų, kurias 
lietuviški balšavikai labai 
uoliai seka, renka, čekiuoja 
ir kuriomis kreipia dėmesį 
Steito Departamento, kad 
tokius propagandistus turė
tų suvaldyti: jų gazietas už 
daryti, o visus redaktorius į 
džėlas pasodinti.

— Kokius nonsensus čia 
prof. Kampininke pasakoji? 
— paklausas kuris-nekuris.

— Jokie nonsenai, o da
lykas rimtas ir į ji reikia 
kreipti dėmesio. Buvo ši
taip:

Vinco Pupaičio užeigoj 
prie alaus štaino susifaita- 
vo — ne kumščiais, aie lie
žuviais — du tavorščiai. Vie 
nas jų pasisakė skaitęs ga- 
zietose, kad šįmet Lietuvo
je bulvių pasodinta viena 
bulve daugiau, negu praei
tais metais.

— Noser! praeitais me
tais buvo pasodinta viena 
bulve daugiau, negu prie 
Smetonos diktatūros, — at
kirto kitas tavorščius. — 
Tie paršyvi žmones — sme- 
toninkai visuomet norėjo 
darbininkus laikyti alka
nais, dėl to bulvių sodinda
vo mažiau, negu reikėdavo. 
Ale kuomet Sov. Rusija bu
vo prijungta prie Lietuvos, 
tai Stalino draugai sodinda
mi bulves pasodino viena 
bulve daugiau, negu prie

Smetonos.
— Aš nežinau, kaip ten so 

niau buvo, kiek Smetonos ir 
Stalino valdžios bulvių yra 
sodinusios, ale tik konsta
tuoju faktą: skaičiau gazie- 
tose, kad šįmet Lietuvoje 
bulvių pasodinta viena bul
ve daugiau, negu praeitais 
metais.

— Tai hitleriška propa
ganda! — sušuko aiškus 
Stalino tavorščius. — Tokia 
propaganda kenkia Alman
tams laimėti karą. Už tokią 
propaganda reikėtų tave už 
daryti į koncentracijos kem
PS- MU

— Kuku esi, ar ką? — 
— pastebėjo šiam jo tavor
ščius. — Kokia čia hitleriš
ka propaganda: kad Lietu
voj šįmet žmonės bulvų pa
sodinta viena bulve dau
giau? įJi

— Jeser! Tai hitleriška, 
propaganda, kad skleisti 
apie nacius gerą nuomonę, 
ba karui einant jie pervir- 
šino produkšiną negu buvo 
prie Sovietų valdžios.

Buvę užeigoj Stalino ta- 
vorščiaus tavorščiai vienbal 
šiai nutarė, kad skleidimas 
žinios, jog šįmet Lietuvoj 
bulvių pasodinta viena bul
ve daugiau, negu praeitais 
metais, yra šlykšti hitleriš
ka propaganda, į kurią tu
rėtų atkreipti rimtą dėmesį 
Valstybės Departamentas, j 
ba ji gali pakenkti Alman
tams karą laimėti.

■T If AN EARACHE IS P NEGLECTED, THE INFLAM- r MATION MAY SPREAD INTO 
SOMS AIR

CELLSINTHE 
BONY LUMP 
BEHINDTHE 
EAR AND 
CAUSE THE 
SERIOUS 
MASTOlD 
DISEASE.

K

DO ’A GRe/tT DEĄL ’ 
TOVVAROS
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child or

COLDs//••
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OTHER EXPLO5iVE CLEANING
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Tūkstantis Texas vyrų masiniai priima priesaiką Houston, Tex. Šie vyrai įstojo lai- 
vynan, kad papildytų nuostolius, padarytus japonams nuskandinus prie Javos kro- 
zerį Houston.

Padėka

Koncerto-vodevilio 
pasiklausius

Brighton Park. — Muz.
Justas Kudirka su savo cho
ru ir solistais gegužės 24 
d. parapijos salėje buvo su- 
ruošęs tikrai gražią meninę 
puotą. Programa išpildyta 
artistiškai. Nors chorui 
trūksta vyriškų balsų, bet 
vedėjas sugebėjo sunaudoti 
esamas balsų pajėgas. To
kie numeriai, kaip “Indian 
Love Call” (Friml), “Itali- 
an Street Song” (Herbert),
“Pasakyk mergele” (Žilevi
čiaus) buvo majestotingai 
išpildyti.

Florutė Poškaitė užimpo
navo publiką artistišku iš
pildymu Verdi ‘Caro nome” 
ir “Zo! here the gentie lark”
(Bishop).

Ona Gedurienė labai pui
kiai padainavo “Will you re-
member" (Romberg) ir “Ma; p Gubista 4355 g() Mo_ 
čiau besileidžiant” (Aleksio). zart gt sunkios
Abi solistės užsipelnė daug • , .r ® operacijos ir sveiksta namie.
aplodismentų. “A Dream” .... , M -n, . . 1 Aciu dr. M. Stnkol uz pa-(Bartlett) padainavo Juozas . .. „r 1 darymą operacijos. KazimieGudas, veteranas choro so- .rietems sesutėms uz gerą
listas, baritonas, kuris vi- . . , ,patarnavimą, lankytojams:
suomet turi pretenzijos su- , T • i o v i1 J i kun. Juškai, kun. S. Valuc-
bytinti tenorus ir sį kartą kjui jr kun Baltu6iui Tai
pasirodė pilnoj aukštumoj. . . . ...(TT f ... “ gi aciu visiems giminėms,Ugdė motuše (Žilevičiaus)

Naujos Maldaknygės 
leidėjas

gražiai padainavo Liudvikas 
Žurlys.

Bridgeport. — Lietuvių 
Demokratų li to Wardo Klū 
bas smarkiai ruošiasi prie 
pikniko. Šis piknikas įvyks 
birželio 14 d., Liepos darže, 
Kean Ave. ir į pietus nuo 
Archer, Willow Springs, III.

Liepa yra daržo savinin-! 
kas. Bet šiame darže taip 
pat yra labai daug liepos1

draugams ir pažįstamiems, j 
kurie mane aplankė ligoni
nėje.

Ir taipgi ačiū tiems, ku
rie suteikė mano dovanas ir 
gėles. Mr. A. Gubista

iškamuotas lietuvis no rusai, matyt, Dielininkai- 
dio nebespėjo išvežti. Išėjo 
jis iš tvankių kalėjimo ka
merų su palaužta sveikata,

(Atkelta iš 3 pusi. 
bebaigianti mokslą. Turėjo 
mažą dukrelę ir dabar ją 
kamavo klausimas:

-r- Kaip reiks gyventi?!
Ji vis turėjo viltį, kad iš

leis. Juk Dielininkaitį paži
no ir Paleckie, per kratą net 
rado Paleckio laiškų. Bet 
niekas negelbėjo. Vėliau ji 
skundėsi:

— Neduoda į kalėjimą nu
nešti nei maisto, nei drabu 
žiu. Neprileidžia nei pasi
matyti, nežiną* nei kur yra. 
Per tardymus, kaip kiti pra
nešė, jo net kiauše, kodėl 
disertacijoje blogai atsilie
pė apie komunistų mokyk
las.

Raminome ją ir šelpėme. 

Bolševikų kalėjime
Turėjau vėliau progos su-,

pie baisius kalinamųjų kan-l Gilus vanduo sriauniai ne
kintamas. Bebėgdami iš Kau- bėga.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

o čia vėl visa tėvynė virtusi 
kalėjimu. Ar bereikia stebė
tis, kad tas mielas lietuvis 
toliau nebeišlaikė ir nuėjo į
kapus.

žinia apie jo mirtį lyg 
kažką nuo širdies atplėšė. 
O, kaip būčia laimingas, jei 
tai būtų netiesa!

K. J. Prunskis

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai Žarnose?

For Vktory...

I. S. DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

drabužis — nusidėvi ir su
plyšta. Gi užsidarius susisie
kimui su Lietuva, naujų mal \ įtikti sukalė jimo gydytoju 
daknygių nebebus iš kur

WHOLESALE
UIQUOR
IŠTAIGA

Radio
Dainuos grenadierių trio, 
dramos, juokai, patarimai, 
pranešimai etc.

parsigabenti. Tad rūpestin
gam kunigui leidėjui atėjo 
laiminga mintis tam trūku
mui už akių užbėgti: į patį 
laiką atidarė naują “Maldų 
Šaltinį”. Ir koks tai jaukus, 
gaivinintis šaltinis! Katali
kų Bažnyčios dvasiniame iž- 
dyne yra labai 4aug maldų. 
Tiek daug, kad joms visoms 
atspausdinti prireiktų kelio
likos stambių tomų. Neįma
noma visas į vieną maldak
nygę sutalpinti. Tad reikia 
jas taip atrinkti, kad tik pa 
čios reikalingiausios būtų 
sunaudotos. Čia tai ir glūdi

kuriame buvo uždarytas Die- 
lininksaitis. Gydytojas buvo 
nuo seniau pažįstamas ir pa
slapčia man pasakojo:

— Baisus jų likimas! Jau 
seniau buvo maži langeliai, 
dabar ir tuos užmūrmo, pa
likdami mažą plyšį. Net kri
minalius nusikaltėlius išleis
davo į kiemą pasivaikščiota, 
dabar gi jų nei žingsnio ne
išleidžia iš kameros. Krimi
nalinius kalinius iškėlė į ar
timą mokyklą, o lietuvius 
patrijotus vis bruka ir bru
ka į kalėjimą....”

Vėliau girdėjosi kalbos a-1

Hvežiojame 
Jlo vi 4 
Chicago.

REMKITE 
SENA

LIETI'VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

VI-MIN šimtam® atgauti
sveikatą, kurių virškinimo organai buvo 
nukrikę ir kuriems nei matytojai negalėjo 
daugiau pndčti apart bendro apibudini
mo, jog jus esate “silpnų nervų ir jūsų 
virškinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieško pagelbos kaip pra
šalinti iš skilvio nuocingas rūgštis, var
stančius skausmus tr išpūtimą; užkietė
jimą vidurių arba perdidelį liuosumą. 
Kiti bendrai apibudina vihus nesmagu
mus “nervų Įdegimu", “reumatizmu**, 
“artritu* ir t. t. Kitiems kojų ar rankų 
muskulus trauko mėšlungis, varsto dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
mai niežti: pučkai išberia lupas ir lie
žuvi. nuolatos Jaučiasi pavargę, leng
vai sujaudinami ir kenčia dažnai galvos 
skaudėjimą. Žmonės, kurie taip ken
tėjo per eilę metų urnai pradeda jaustis 
geriau pradėję vartoti VI-MIN kapsules. 
Viena moteriškė pasakė: “Duokit man 
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. AS 
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius 
motus."

Kodėl VI-MIN kapsulės taip greitai 
pagelbsti? Dėlto, kad jose randasi tie 
pagrindiniai elementai, kurie reikalingi 
tinkamam reguliavimui virškinimo or
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
gi budavojiniui naujų celių nervuose.

Vienos bonkntės VI-MTN kapsulių pa
kaks įrodyti Jums. Jog visi nesmagu mal 
ir kentėjimai gali būti lengvai prašali
nami. Pareikalavus. mes parodytume 
jums padėkos laiškus nuo žmonių, kurie 
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
903 W. 63rd St. Tel. ENG. 6515

r

Kun. Pr. J. Juškaitis išlei
do naują maldagnygę vardu 
“Maldų šaltinis”, kuri jau
atspausdinta ir tarsi naujas i visa uždavinio svarba — mo 

Radio klausytojai galės pamaldumč apaštalas, siun- kėt atrinkti. Gerb. leidėjas 
medžių. Mūs protėviai liepos smaSiai ir valandė-, čiama į pasaulį, kad neštų tą uždavinį labai sumaniai
medžius labai mylėdavo Jie lę Pra^e^sti’ klausydami re- mūsų žmonėms dvasinę nau i atliko: maldų rinkinys tiks
ypatingai mylėdavo liepos 
žiedų'medų. Tai ir mums vi
siems bus labai malonu pa
sigerėti liepos medžių žie-

dą. Reikia pripažinti, kad liausiąs. Rodos, išskaitė iš 
gerb. leidėjas pasirinko patį žmonių širdžių, kurias mal- 
tinkamiausią psichologinį das daugiausiai pamils. Iš 
momentą naujai maldakny- tiesų, verta įsitikinti, kad

leidimu
Furniture Company. šian- i liau pasakius, turėjome kiekvienam lietuviui katali 
dieninėj programoj daly- daug įvairių maldaknygių, kui patariu iš tos maldak 
vaus harmoningas “grana- bet jų išteklius jau sumažė- nygės pasimelsti. Jų galima [ 

jo ir laikui bėgant visai išsi- gauti Draugo Ofise 2334 So. | 
sems, nes knyga tai kaip Oakley, ave., Chicago, III.

guliario antradienio radio 
programo. kuris įvyksta šia
ndie 7 valandą vakare iš sto
ties WGES. Šių programų

dais, iš kurių darbščios bi-|lclul“‘“ Peoples gei išleisti. Turime, ar tiks- nė kiek čia neperdedu, ir
tutės medų lipdo.

B. J. Jakaitis klubo pir
mininkas deda daug pastan
gų, padėdamas komisijai, 
kad šiame piknike būtų vi
siems linksma, Visus nuo
širdžiai kviečiame pas mus 
į svečius. Korespondentas

dierių” trio, “dėdė” Vaite
kūnas ir kiti žymūs talen
tai. Malonėkite nepamiršti 
pasiklausyti patys ir kitiems 
priminti. Rep. XXX

ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I mTnP SPKCTAL1

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIU MUZIKOS

INSTRUMENTV 
* M M

Didelių Barabanų, mnių Baraba
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai “Cymbols” lr 
“Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
Ciarinetai, Saxaphonui, Trombo
nai “Standard“ Iftdirbysčių, Smal
kos, Cellos. Strūninlal Basai, Gut- 
tarart, Banjos, at finai, Ir “casa6”, 
"mouth pieces”, “mute reeds“, ir 
m-uzlhos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių Ir 
“casea". Pataisome ir srtnaujina
me visokių Iftdirbysčių phonogra- 
rn» ar jųjų dalis.
A. B .C. MH7MMKR8 SBRVKfc 

• 14 Mazwell Street, Chleago

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
YVashers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertiaed itema.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Moterų Sąjungos 49 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 2 d. 8 vai. va
kare Šv. Jurgio parap. salė
je. Prašome visų sąjungie
čių neužmiršti į susirinki
mą ateiti. Vasarą susirinki
mai taip pat bus kas mėne
sį. Rašt. Sofija žičkus

Kaip negalima kairi gcle 
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo bf 
tikėjimo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengrta plr 
.nos r0Sies su mo
demiškomis uSlal 
domis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbai- 
Oarantuotas.

ENGIezrood 58M 
ENGIewood 5840

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:

A 11/ A C R ĄD AD Pasirinkti ir Prisipirkti 
L/A\D/Ar\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAISTOS NEPAKILĘ IR KOL .IŲ DAR GALIMA GAUTI! 

GeremSn ItflMcs Anglys Gulinamos Tik U Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai angllnlnkiiins nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas Ims Žymint sumažintas namų reikalams)

PRIPILDYKIT SAVO SAM»f:14US IS SEKANČIO PASIRINKIMO:
'V------ U ĖST VIRGINIA I’ik aliontas Mine Run, U p rn

• A s, gerų mainų, dang dulkių išimta. Perkant 5 00.0U
, tomis arba dnug.an, nž Urnų .........................

Į Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK BAND LUMP angly*, ui $10.50
KOPPERS COKE (KOKSAI), ui vie- Č1 O QCna tona.......... ....................................... IZi.OO

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

I

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMftGŲ — 

SlflflJ IR KAILIŲ
Jaunavedoms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziuhak ir Duktė, Sav.

r\ A R A D ^rft iriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšim 
L-'/yD/AIY ^amy Materijoią Dar Bomomis Kaiarnnts.

PIRM PIRKIMO
Atvyk J mūsų jardą ir anžiflVRk sta- 
Uą Ir aukštą rlM| LENTŲ—MHA,- 
UORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERMOLĄ. DPI garažą, pnvNitj, viž
lo,, skiepų lr flatų. PASITARK SU 
MfSŲ EKSPERTAIS dtl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arha Lengvais Iftmokftjimate 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS ?

DM geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie.

FOOT E—2 SW0E SHOP

t
 “NO PAIN” Patentuoti 

Archeft, pnemamomia 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

"HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

PaRglnDI 
FsųtlaMtftl

189 NO. LA SALLE ST.

BATAI „

ALEK ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051 

%nirm»t. i ir r----------------------

.X. .-66c?<

NKJMtRtNT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — [S 
AR VA1INFJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR (•]

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

fflARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. ( } 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. $
WHFC-l450kil.S

6755 Se. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ 11
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! Į;j
Prote t tioe

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUDMMCIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mū«ų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai glebo*- 
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/^%. Jūsų pinigai greitai išmoka- §8; 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 — ĮH

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.
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Civilės Apsaugos 
mėnesinis laikraštis

Šiandie Civilės Apsaugos 
Chicagos apylinkės štabas 
paskelbė, jog pirmas nume
ris Civilės apsaugos mėnesi
nio laikraščio Civilian De
fense Alert pasirodys birže
lio 7 d. Pirmiau civilės ap
saugos biuras leido savaiti
nį laikraštį, kuris buvo ski
riamas blokų kapitonams. 
Šis naujasis leidinys bus 
skiriamas visai plačiai vi
suomenei.

Laikraščio tikslas dvejo
pas: ( 1) painformuoti vi
suomenę apie civilę apsaugą 
ir (2) paraginti daugiau sa
vanorių civilės apsaugos 
programai.

Laikraštis bus teikiamas 
visuomenei dykai ir jį išpla
tins blokų kapitonai.

Apiplėšė kleboniją
Nežinomas banditas, 

reikšdamas jog jam reikia 
dvasinio patarnavimo, įsi
veržė į Holy Cross bažnyčią, 
842 E. 55th Street ir apiplė
šė Msgr. D. J. Dunne, para
pijos kleboną. Iš klebono 
banditas atėmė 140 dolerių.

Msgr. Dunn pareiškė, jog 
banditas laįkė ranką kiše
niuje, tartum turėtų ginklą, 
bet ginklo nepavartojo.

pa-

Klevickaites pirmasis operos debiutasProduk,Ų kamM
„r ... n .. „ bus išstatytosCavalleria Rusficana

Turtingos dainos meno vertybės 
ir sunki Santuzos rolė

Per šventes žuvo 
287 asmenys

Paprastai švenčių metu
Amerikos vieškeliuose žūda 
vo didelis skaičius žmonių.

Chicago, III., birželio 7 d. 
— Ateinantį sekmadienį va
kare, Kimball Hali, Ameri
can Opera kompanija stato 
dvi operas: “Cavalleria Rus-

Šaltimiero radio programos prasidės 
ši ketvirtadienį iš WGES

Šį ketvirtadienį WGES dio stotis lietuviams yra 
radio stotis pagausės dar , plačiau žinoma ir bent šiuo 
viena lietuvių radio progra- momentu daug galingesnė, 
ma, nes iš jos nuo šio ket
virtadienio vakarais nuo 7 
vai. iki 8 vai. bus transliuo
jama Šaltimiero radio pro
gramos.

Iki šiol Šaltimiero radio 
programos buvo transliuoja 
mos iš WHIP radio stoties 
kurią, tačiau, perėmė kiti 
savininkai ir nutraukė visų 
svetimomis kalbomis radio 
programų transliavimą.
Be perspėjimo

Pats šaltimieras pareiš
kė, jog “naujai administraci 
jai užėmus direkciją WHIP. 
radio stoties, iš kur buvo 
transliuojama šaltimiero 
kasdieninės radio progra
mos, be jokio perspėjimo, be

Palengvina pilietybės 
gavimą svetimšaliams

Illinois valstybės, karo tar 
nybos šaukimo viršininkas 
pulk. Paul G. Armstrong 
paskelbė, jog pakauktieji 
kariuomenėn svetimšaliai, 1 
po trijų mėnesių karo tar- 1 
nybos gali tapti pilnais Ame 
rikos piliečiais. Šia proga 
gali pasinaudoti ir tie, ku
rie iki šiol dar nėra padavę 
pareiškimo norį tapti pilie
čiais ir kurie dar nepadavę 
prašymo “pirmiesiems po
pieriams’’.

“Jei svetimšalis priima-
- - i mas karo tarnybon”, pareiš

raštiškos žinios suspendavo | k8 ,k Armst ..Sis žy 
visus “Ateivių- programus . garantuoja, jog jia „ 
lenkų, vengrų ir lietuvių . įaigyti pilietybę M dicnų

tarnybos, jei jo elgesys tuo 
laiku buvo tinkamas”.

Tuo būdu nutraukta ir Po 
vilo šaltimiero programa, 
nors, pasak šaltimiero, pro- ’ gydytojains
gramos buvo pilnai apmokė
tos ir kontratakas išsibaigė 
tik birželio 1 dieną. Progra
mos suspenduotos visą sa
vaite anksčiau.
Trauks teisman

Paskutiniosiomis žinio
mis, šaltimieras yra pasiren 
gęs traukti WHIP radio sto
tį teisman už padarytus 
nuostolius, ir už sulaužymą 
kontrakto.

Tuo tarpu savo radio pro 
gramoms šaltimierui tepa
vyko gauti laiko iš WGES 
stoties tik ketvirtadienio va 
karais. Tačiau jis tikisi, jog 
netrukus pavyks gauti vieną 
valandą kasdien. WGES ra-

Visiems svetimšaliam pa
tariama tuojau po šaukimo 
kariuomenėn paduoti prašy
mą savo vadui, kad piliety
bės gavimo procesas neužsi- 
tęstų.

Be to pulk. Armstrong

Nuo dabar visose Chica
gos krautuvėse turės būti 
visiems pragyvenimo reik-
meninis aiškiai .iškabinta lTa{ia'1 Sįmet’ Prisimindarai 
pereito kovo mėnesio kai
nos.

Prekybininkų asociacijos

žuvusius savo artimuosius 
karuose, amerikiečiai galėjo 
pasidžiaugti, jog šventės 
praėjo be didelio skaičiaus

oficialieji žmonės ir kainų gyvybės aukų.
administracijos pareigūnai 
sutinka, jog ne visos krautu 
vės tai padarys, ypač ma
žesniosios krautuvės neiška 
bins kainų. Tikimasi, jog 
apie 10 nuošimčių Chicagos 
prekybininkų apsilenks su 
šiuo nuostatu.

Tačiau tuo pačiu kartu 
pabrėžiama, jog už apsilen- 
kimą su šiuo patvarkymus 
bus baudžiami visi. Nežino
jimas neišgelbės nė vieno 
nuo bausmės, nes buvę duo
ta dvi savaitės pasirengti.

ticana” ir “Pagliacci”.
Cavalleria Rusticana ope

roj, Santuzos rolėj parinkta 
dainuoti lietuviams gerai pa 
žįstama Genovaitė Klevic
kaitė (Jean Justin).
Kompanijos vadovybė apie 

parinkimą Klevickaitės ra
šo: “Mes didžiuojamės galį 
pranešti, jog Miss Jean Jus
tin parinkta dainuoti “San
tuzos” rolę. Ji turi geras 
kvalifikacijas šiai sunkiai 
rolei”.
Talentinga dainininkė

Klevickaitė yra viena tų 
retenybių lietuvių tarpe, ku 
ri turėdami savyje aiškių 
dainavimo meno vertybių 
nesiskubino tapti “garseny
be”, bet kruopščiai lavino 
savo balsą ir tobulino jo 
techniką. Negalima pasaky
ti kad Klevickaitė šiandie 
jau būtų pasiekusi pačios 
aukštumos, bet galima tvir
tinti, kad ji drąsiai gali ti
kėtis tos aukštumos pasiek
ti.

Lietuviams ji gerai žino
ma ir visado būdavo mielai 
priimama. Ji yra nekartą 
pasirodžiusi “Draugo” kon
certuose, Vyčių suruoštuose 
parengimuose, ir kituose lie ; 
tuvių suėjimuose
Pirmoji progai į

Tačiau bene pirmoji pro
ga Klevickaitei išeiti plates- 
nėn viešumon pasitaikė su 
American Opera kompanija, 
kuri, matomai, pilnai su
prasdama jos balso verty
bes ir pasitikėdama jos me
niniu pajėgingumu paskyrė 
jai sunkią Santuzos role.

Reikia tikėtis, kad lietu
viai skaitlingai susirinks pa-

pažymėjo, jog pagal naujuo sigėrėti savos dainininkės 
sius nuostatus svetimšaliai pirmuoju debiutu ir tuo su- 
gydytojai gali tapti pilnais I teiks jai moralės paramos, 
karininkais. Juo labiau, kad lietuviams

Šie asmenys turi stoti ka kiekvieno nuoširdaus lietu- 
riuomenėn savanoriais per vio ryškesnis pasirodymas 
savo drafto boardą ir po turi būti ne tik mielas, bet 
trijų mėnesių tarnybos jie į ir svarbus.
įgys pilietybę ir tada galės Tikietai į operą kainuoja 
paduoti prašymą, kad būtų 83 centai ir $1.10 su visais 
paskirti gydytojų Stribo ka- j taksais. Jų galima gauti tą 
rininkais. I vakarą prie durų ir dabar

Dėl karo nusižudė 
Chicagoje japonas

Susirūpinęs dėl vykstan
čio karo, jausdamas, jog jis 
yra įtariamas ir vengdamas 
kitų žmonių Joe Tekieuchi, 
Amerikoje gimęs japonas 
šiandie pasikorė.

Jis gyveno 5703 W. 64th 
Street.

SKELBKITCS “DRAUGE’

Visoj Amerikoj per dvi 
švenčių dienas težuvo tik 
287 asmenys, kai anksčiau 
tuo pačiu laiku žūdavo apie 
400.

Manoma, jog čia daugiau
sia pasitarnavo gasolino tru 
kūmas rytinėse valstybėse 
ir nepertraukiamas darbas 
kitose Amerikos dalyse.

Išgelbėjo katę
“Aš negaliu surasti mano 

vaiko! Aš bijau, kad jis yra 
yra mūsų apsemtam base
monte!”

Tokį pagalbos šauksmą 
gavo telefonu Woodlawn po 
licijos stotis, kuri per radio 
susisiekė su patroliuojan- 
čiais policininkais. Šie nusi
skubino į Mrs. Helen Jack
son namus, 6141 Eberhart 
avenue.

Basemonte policininkai iš 
braidžiojo vandenyje iki ke
lių ilgoką laiką, bet jie nie
ko kito nerado tik... katę.

“Labai ačiū! Tai mano 
‘vaikas’, sušuko Mrs. Jack
son.

PAS MYLIMĄJĮ KAREIVĮ

U
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Edith King, 18 m. amž., iš Oklahomos pasiprašomais 
pavažiavimais nuvyko į Bostoną — apie 1,500 mailių tolį, 
pasimatyti su savo mylimuoju kareiviu Sam York, tar 
naujančiu Fort Devens, Mass. Jiedu planuoja greit susi
tuokti.

čion, kur tuo metu buvo tei
kiamas sutvirtinimo sakra-Perkūnas nutrenkė 

vaikę, sužalojo namus į”ent“-.Jam beį'u*ianttrax * 1 fiko sviesų pasikeitimo zai-
Vainikų Diena Chicagoje bas trenkė į šalimą medį ir 

prasidėjo puikiausiai, bet , vaiką kartu užmušė, 
pasibaigė liūtimis, kurių me

mu
X D. g. mons. M. L. Kru

šas buvo kelioms dienoms 
išvykęs į Pittsburghą, kur 
svečiavosi Sės. Pranciškie
čių vienuolyne drauge savo 
patarimais padėdamas jomst ♦plėsti naudingus Bažnyčiai 
ir lietuviams darbus.

X Aušros Vartų parapi- 
jonys džiaugiasi nauju baž
nyčioj pagerinimu, būtent: 
klebonas kun. J. Dambraus
kas įtaisė pora didelių “fe-

X Felicija Nausėdaitė, du
ktė Izidoriaus ir Antaninos 
Nausėdų, gegužės 20 d. su
sižiedavo su John Francis 
Gilmore, biznierių nuo W. 
63 St. Tarno ir Margaretos 
Gilmore sūnumi. Vestuvės į- 
vyks vėliau vasarą. Abu jau
ni žmonės yra išlavinti ir 
kultūringi. F. Nausėdaitė 
baigusi Šv. Kazimiero aka
demiją, mokinosi Rosary 
College. John Francis Gil
more baigęs šv. Ritos high 
school, lankė Northwestern 
universitetą, dabar turi val
dišką darbą.

X Dr. E. J. Chesrow ir jo 
žmoną gegužės 21 d. aplan
kė garnys ir paliko dovanų 
— dukrelę. Dr. Chesrow ži
nomas daugeliui ir lietuvių, 
nes Cook County Institu- 
tions, Oak Forest, UI. (arba,nų”, kurie, ištikrųjų, taip 

išvėdina bažnyčią, kad net I kaip lietuviai vadina, Oak
malonu ir melstis. Dabar jo
kių karščių vasaros metu 
vestsaidiečiai nebijos lanky
tis dažniau į bažnyčią. Už 
suteiktą patogumą, parapi
jiečiai didelei dėkingi savo 
mylimam klebonui.

X Kun. Antano Deksnio 
kunigystės auksinio jubilie
jaus kaip bažnytinės iškil
mės, taip ir bankietas šau
niai pavyko. Sutraukta daug 
žmonių. Jubiliatas susilaukė 
šimtus sveikinimų telegra
momis, laiškais ir gyvu žo
džiu. Gavo daug dovanų. Vi
sa jubiliejinė programa bu
vo graži, apie kurią bus pa
rašyta vėliau.

X Mrs Antoinette Wey- 
land, dukrelė Jurgio ir Alek
sandro Pūkelių, 6447 South 
Washtenaw Avė., gegužės

Forest senelių prieglauda) 
yra gydytojų štabo viršinin
kas.

X Visos draugijos, pa
prastai, susirinkimus laiko 
salėje, ar tai būtų žiema, 
ar vasara. Bet Ateitininkų 
draugovė vasarą susirinki
mus laiko po atviru dangum. 
Birželio 14 d. draugovė su
sirinkimą laikys net Labda
rių ūkyje. Į tą susirinkimą 
kviečiami ir rėmėjai.

X Prie A. Daugirdo pa- 
liuosavimo iš Portugalijos 
kalėjimo, kaip jau buvo rar 
šyta, daug prisidėjo Lietu
vos Pasiuntinybė Washing- 
tone. Min. žadeikis tuo rei
kalu buvo kreipęsis į Por
tugalijos ministerį ir tas ga
lėjo turėti lemiamos reikš
mės. Lietuviai dėkingi savo

31 d. Šv. Kryžiaus ligoninėj, pasiuntinybei už rūpestį.
liko apdovanota gražiu sū
neliu. Tėvas, Mr. R. Wey- 
land, labai džiaugiasi dova
na, nes turės savo šeimoje 
antrą sūnų. Nemažesnis 
džiaugsmas J. ir A,. Pūke
liams. Jauna motinėlė ir sū
nus, ačiū Dievui, sveiki ir 
linksmi.

X šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijoje, Rockforde,
III., per keturiasdešimt va- •
landų atlaidus, Sekminėse, 
daug žmonių lankės į pa
maldas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF ,

Ambrosia & Nectar
BEERS

tu pasitrankė ir perkūnija 
padarydama nuostolių.

Perkūnija užmušė vieną 
vaiką ir apardė kelis na
mus. Aštuoni asmenys su
žeisti automobilių nelaimė
se.

Nuo perkūnijos žuvęs vai 
kas yra 12 metų Ernest 
Gruner, 6836 Roosevelt 
road, kuris su savo broliu 
ėjo St. Mary of Celli bažny-

iš The American Opera 
Company, .771 N. Clark 
St., ir Suite 629 Kimball 
Hali.

Operos pradžia 8:20 vai. 
vakare, sekmadienį, birželio 
7 dieną.

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau nr 
krikščionis.

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

................ <?

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TaupykR apsaugotoj Įstaigoj, kad nžtikrinti aavo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiau*) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGl

Justin Mackienrtch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington, D.

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


