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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham
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Nuskandino vieną
japoną laivą.
gegužės

Šį sekmadienį,
17 d. visose J. Amerikos
Valstybėse minima I Am an
American Day—Esu Ameri
kietis Diena. Prezidentas
Rooseveltas paskyrė šią die
ną išleistu atsišaukimu. Tai
paskirų valstybių guberna
toriai ir miestų majorai, iš
leisdami gyventojams priedinius atsišaukimus. Tą at
liko ir Illinoiso gubernato
rius ir Chicago majoras.
„
Kviečia ir ragina piliečius

•

FRIEND

Pralaužė vokiečių linijas
prie Leningrado, Charkovo.

ESU AMERIKIETIS
DIENA.

.

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 14 d. —
Pravesdami netikėtas ata
kas Australijos šiaurėje są
jungininkų bombanešiai nu
skandino 3,000 tonų Japoni
jos laivą prie buvusios olan
dų salos Amboina ir sužalo
jo kitus du japonų laivus.
Tuo pači ulaiku sąjungi
ninkų aviacija atakavo Rabaul, New Britain, kur apmėtyta bombomis laivai uo8te ,r
kio.

Kerč sąsmaukoj rusai pasitraukę.
Maskva, gegužės 14 d.—
Šiandie sovietų kariuomenė
pradėjo smarkią kontrofensyvą prieš vokiečius beveik
2,000 mylių fronte—nuo Le
ningrado iki Krymo.

Viguose veiksmuose svar
biausi mūšiai vyksta aštuoniose dalyse: Charkovo, Le
ningrado, Novgorodo, Ilmenos ežero, Staraya Russa,
Smolensko, Kalinino apylin
kėse ir Kerč pusiasalyje.
Pralaužė Linijas.
Oficialieji rusų praneši
mai skelbia, jog Charkovo
ir Leningrado frontuose pra
laužta nacių linijos ir prie
“
Uka japonų hombaneSių aeNew Delhi, gegužės 14 d. šas priverstas trauktis.
minėti šią didžiai reikšmin-, r(Xjrome
Skubiai surinktų vokiečių
Namiškiai, giminės ir draugai susibūrę aplink Christopher Coal Co., Osage, W. Va., —Įgudusiems kinų kariams
gą dieną. ,
Į .
' ‘
•
rezervų
kontratakos sumuš
kasyklos No. 3 įėjimu. Anądien šioj kasyki oj įvyko sprogimas, žuvo 54 angliakasiai. I dedant visas pastangas, kad
sulaikyti Burmos keliu besi tos.
Susibūrusieji laukia žuvusiųjų lavonų iškėlimo iš kasyklos.
Esu Amerikietis Diena
Kiek anksčiau vokiečiai
veržiančius Yunan provinciNors
japonų
kovos
oriai-!
Chicagoj tikrai bus iškilmin
jon japonus, Amerikos la buvo paskelbę, jog iš Lenin
viai ir buvo pakilę į orą, bet Virš IslandlJOS.
gal minima. Tas įvyks mies
kūnai naikina japonų avia grado rusai žiemos metu išto parkuose, auditorijose, kovon su sąjungininkų or
cijos pavėgas savo drąsio kraustę 2,000,000 gyventojų
išvažiavimuose, didžiuose ir laiviais jie nestojo Ir apie
mis atakomis svarbiausiose Įvairiuose Frontuose,
mažesniuose žmonių susi jokius sąjungininkų aviaci
Tariasi tiesioginiai be Vichy.
aviacijos bazėse Burmoje ir Į Prie Charkovo rusų bombūrimuose. Patri jotinės, jos nuostolius neskelbiama.
! banešiai privedę pirmąsias
Washingtonas, gegužės 14 katąs Prancūzijos ir Ameri- Indokinijoje.
Tačiau
japonai
neteko
še

fraternalės ir kitos organiMaj. gen. Lewis H. B re- atakas, po kurių rusų tand.—Autoritetingi sluogsniai kos laivyno kitiems oficiašių
savo
orlaivių,
kurie
ban

zicijos sudarė žavingas pro
šiandie paskelbė, jog esą liesiems žmonėms kooperuo reton štabas paskelbė, jog i kai pralaužę nacių pirmą*
gramas. Milijonai įvairių ra dė atakuoti Port Moresby,
iš slaptų bazių Indijoje Ame sias linijas ir pradėję ataMartinikoj Prancūzijos karo jant.
sių ir tautinių kilmių pilie Naujojoj Gvinėjoj.
laivai yra nuginkluojami.
Taip pat pranešama, jog rikos didieji bombanešiai kuoti antrąsias nacių apsaųčių pareikš ištikimybę kraš
Šis alivų ^nuginklavimas vy- kitos smulkmenos sąryšyj pravedė devintų ataką Bur- į gos linijas. Pasiekta mtabtb
tui 4r vyriausybei. Visi did- Kinai tikis japonu
su Prancūzijos nuosavybė moję, kur apmėtyta bombo- priemiesčiai.
Nacių
K# .
O . T . |. • / .
žiuosis šios laisvos demo
rūmenos ežero rusai
mis Karibų jūroje dar tebe- mis japonų okupuotas aero
Naciai
bijosi
kratinės šalies įsigyta pilie žygio Sibiran
dromas Myitkyina ir padeg* pravedę atakas j pietus ir
svarstomos.
tybe, kuri šiandie labiau
Chungkingas, gegužės 14
Atsakingi sluogsniai pa ta didelis skaičius orlaivių. užėmę du kaimus ir kėlll
sukilimu namie
kaip kada nors visų bran- d.—Kinijos spauda šiandie
įsitvirtinimus. Sovietų Or
reiškia, jog šie visi pasitari “Skraidą Tigrai.”
Maskva,
gegužės
14
d.
—
ginama. Amerikos pilietybė, pareiškė įsitikinimą, jog voTuo pačiu laiku paskelbta laiviai pašovė 299 vokiečių
Tass paskelbė žinią iš Stock mai vedami tiesioginiai su Chungkinge, jog savanoriai transportinius orlaivius.
ar ji įgyta glmumu, ar na-ikiečių žygig Kryman galįs
holmo, jog Vokietijos storm adm. Georgės Robert, Pran Amerikos aviatoriai Kinijo
turalizacijos keliu visiems Į būti pradžįa ašiea aubendrin
truperiai atšaukiami iš fron cūzijos aukščiausiuoju ko- je, praminti “Skraidančiais
yra lygi, vieni ir kiti pilie-1į
velkamų įr kartu įspėjo, Naciai remia rumunus
Berlynas paskelbė, jog
misionierium Martinikoj ir
to
ir
jų
vieton
atsiunčiami
čiai turi lygias teises ir su-j jog eg^ galima tikėtis japojog Jungtinės Valstybės jo Tigrais,” smarkiai bombar Kryme rusai pravedę aršią
nauji
daliniai.
Iš
stormtrudaro vieną didingą laisvųjų nų koordinuotų atakų Sibi- prieš vengrus
davo svarbią japonų aviaci kontrataką, bet ją atmušusi
perių sudaromi nauji viene kiu būdu nesitariančios su jos bazę Hanoi, kur sudegin vokiečių ir rumunų kariuo
vyrų ir moterų bendruome ran.
Maskva, gegužės 14 d. — tai, kurie gerai apmokomi Vichy vyriausybe.
nę.
' ?
ta penkiolika Japonijos or- menė. Rusai tepaskelbė, jog
Kinijos Times ražo, jog Tass agentūra šiandie pas kovoms gatvėse, nes naciai
Esančių Martinikoje pran' ^ivių ir bent 25 orlaiviai didesnės vokiečių pajėgos
šis japonų žygis yra labai kelbė, jog iš Ankaros gauta bijosi rimtų vidaus neramu
privertusios rusus pasitrauk
i ęūzijos laivų nuginklavimas sužalota.
Šiai bendruomenei pri galimas ir oficialioji Kini žinių, jog Rumunija ruošiasi mų.
Chungkingas
taip
pat
pa

ti.
klausom ir mes, lietuvių kil jos žinių agentūra ragina plačiai revizionistinei pro
Sakoma, jog apskaičiuoja P®“®48 Prancūz* ortais
skelbė,
jog
kinų
ir
japonų
Kiek anksčiau naciai pas
mės, piliečiai, šimtams tūk sąjungininkus neleisti japo gramai, kad iš Vengrijos at jama, kad Sioa pajėgos Vo- vežioto»
* “ruze
kariuomenės
susirėmė
ar

kelbė,
jog Kerč pusiasalyj
stančių lietuvių likimas nu nams atsikvėpti, šiaurvaka siimtų Transilvaniją ir ki kietijoje sudarančios 1,500,- rius Emile Bertin ir Jeanne
šioj kovoj prie Lunglingo, vokiečiams pavykę visiškai
lėmė apleisti savo gimtinį rių Pacifike.
tus Vengrijos distriktus.
000 vyrų, bet manoma, jog D’Are.
Washingtono sluogs n i a i apie 50 mylių į šiaurryčius sunaikinti rusų pasipriešinikraštą ir pasiskirti naują
Pranešimas skelbia, jog | tikrumoj šis skaičius yra
taip pat pažymi, jog Jung nuo Yunan-Burmos pasie- mas.
tėvynę. Ir nenusivilta, nes
Rumunijos premjero marš daug didesnis.
Orlaivių
pavojus
\
Nacių Užnugaryje.
tinės Valstybės nesuintere nia
čia rasta laisvė ir žmoniš
Antonescu pasakytoji kalba
Prie Smolensko, pasak ru
suotos bet kokiais Vichy
kas gyveųimks, ko gimti vakarų pajūriui
davusi suprasti, kad Rumu Japonai panaudojo
sų, dideli sovietų partizanų
niam krašte neturėta, kai jį
vyriausybės pasiūlymais tol, Sunaikino dvidešimt
Washingtonas, gegužės 14 nija rengiasi žygiams prieš ugnies svaidytojus
būriai suderindami savo
kol joje yra aiškus pronavaldė svetimieji satrapai. d.—Karo sekr. Stimsonas Vengriją Vokietijai prita
Tokijo,
gegužės
14d.
—
Jar
veiksmus su reguliaria ka
Lietuvių kilmės Amerikos šiandie pareiškė, jog aviaci riant.
cis Pierre Lavai. Juo labiau naciu kariu orlaiviu
ponijos radio paskelbė pra Amerika nemano tartis su
piliečiai didžiuojasi įgyta jos atakos pavojus Amen
Kairo, gegužės 14d.—Ofi riuomene pravedė smarkias
nešimą, kuriame pažymima, Vichy Martinikos reikalu.
pilietybe ir šibmis Amerikai kos vakariniam pakraštyj
cialiai pranešama šiandie atakas vokiečių užnugaryje.
Išsklaidė ašies lankus jog Japonijos* kariuomenė Oficialieji sluogsniai pa jog antradienį britų kovos Taip pat smarkios rusų
sunkiomis dienomis lygiai esąs visai rimtas.
kovose prieš Corregidor žymėjo, jog Jungtinės Vals orlaiviai atakavo dvidešimt atakos pravestos Staraya
su visais kitais piliečiais auLibijos
fronte
tvirtoves panaudojo ugnies tybės Vichy vyriausybei ne vokiečių transportinių oriai Russa apylinkėje, kur yra
kojasi už žios šalies laisvės laisvinimą is
diktatorių
Kairo,
gegužės
14
d.
—
svaidytuvus. Radio šiuos pasiuntė jokios notos dėl vių, kurių trylika pašauta apsupta šešioliktoji vokie
ir demokratinės santvarkos kraujagerių vergovės. Tarp
Šiandie
oficialiai
paskelbta,
pranešimus
paskelbęs pasi Martinikos ir todėl jokios ir nupuolė Viduržemio jū čių armija.
apsaugą. Kaip kitų tautybių tų kraštų yra ir Lietuva,
Tačiau smarkiaušios ata
kilmės piliečiai, taip ir lie kurios nepriklausomybę pa jog britų kariuomenės dali remdamas turimomis nuo notos iš Vichy nelaukiama. ron, o septyni sunkiai sužaniai,
veikia
centriniam
Li

braukomis.
kos įvykusios prie Charkovo
tuviai piliečiai neužmiršta laužė raudonieji ir pilkieji
Prezidentas Roosevel tas olti.
bijos
fronte
išsklaidė
ašies
Tuo
pačiu
paskelbta,
jog
ir savo gimtinio krašto, sa visų tautų priešai. Po šio
Martinikon pasitar i m a m s
Pranešime pažymima, jog kur ir patys vokiečiai prisi
penkiolikos
tankų
dalinį.
gyventojai sveikinę pasiuntė vieną admirolą ir orlaiviais keliavusieji vokie- pažįsta esą defensyvoj.
vo tėvų žemės—Lietuvos, karo Lietuva ir vėl bus ne
iš kur„ į . Ameriką atvežta
Kitas nedidelis dalinys gen. Masahuru Homma, ku vieną diplomatą.
1 čiai atsišaudė kulkosvai.
priklausoma. Reikia pilnai
ris
iškilmingai
įvažiavęs
į
daug žavingų papročių ku-,
Ameriko9
priešo tankų buvo privers
1 džiais ir iš to galima spręs
Londonas, gegužės 14d.—
Filipinų sostinę.
tas
pasitraukti
britams
pa

ti,
kad
orlaiviai
gabeno
Af
Reuters paskelbė Vichy Ži
i^nto žadėjimais.
Amerikiečiai atvyko
nacionalinis lobynas.
leidus
smarkią
artilerijos
rikon
nacių
kariuomenės.
»
nių agentūros pranešimą,
Lietuvių kilmės pilietis
Chungkingas, gegužės 14 Į
ugnį.
jog vokiečiai pasiekę Kerč
sekmadienį bendrai su vi
d.—Japonų kariuomenė, su portugalu sostinėn
Lisabone Šie asmenys bus sąsmaukos galą ir užėmę
Amerikos lietuvių kilmės sais kitais piliečiais mini
Madridas, gegužės 14d.—
silaukusi paramos ir skaipiliečiai visomis pastango Esu Amerikietis Dieną, visa
Washingtonaa, gegužės 14 čiumi perviršijanti kinus, Pranešama, jog per Madri iškeisti atvykstančiais iŠ Kerč ir Takil miestus. Na
mis ir visomis priemonėmis Širdimi remia šalies vyriau d. — Iždo sekretorius Mor- šiandie pradėjo naujus žy- dą Lisabonon pravažiavo Amerikos ašies diplomatais. ciai taip pat užėmę visą są
bendrai su visais kitais pi sybę, aukojasi už Amerikos genthau pareiškė, jog turi gius ir veržiasi Burmos ke- specialus traukinys su 51 Kiti du būriai sąjungininkų smaukos pakraštį.
liečiais darbuojasi užk Ame laisvės apsaugą ir karo lai būti taksuojami visi tie, ku- liu Kinijos gilumon. Šios amerikiečiu ir kitais vakarų diplomatų jau anksčiau bu Apie Kerč ir Takil paėmirikos priešų sutriuškinimą mėjimą. Ir tiki, kad karas rie tik turi užpildyti taksų i japonų pajėgos suka Yung- pusrutulio diplomatais, ku- vo atvykę Portugalijos sos- mą taip pat paskelbė ir Svei
carijos radio.
- I chang miesto linkui.
ir įvairių pasaulio kraštų iš- bus laimėtas.
rie buvo internuoti Italijoje, tinėn
11
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

Penktadienis, geg. 15, 1942

NIAGARA FAILS, NEW YORK
Jankauskas ir M. Pasek, $1
Kot. MacUlevičienė. Yra dar
Rap.
Gegužės ė, 7 ir 8 dienomis pasižadėjusių.
įvyko 40 vai. pamaldos. Vi
durdieny bažnytėlė buvo ne Dabar patirta apie Lietu
kartą kaip ir tdėčia, bet už vos karo lakūno kapitono
tat į pamaldas rytais ir var Albino Bulvičiaua tragišką
karais Žmonės lankėsi labai niirtį. Kuomet laike pirmos
skaitlingai ir dosniai auko okupacijos tapo areštuotas
jo. Altorius dailiai papuošė jo brolis, generalinio štabo
M. Tubiiiienė ir S. Norman majoras Vytautas Bulvičius,
tienė. Gėles apmokėjo parfr* jis su žmona draugų per
pijos choras iš savo fonde; spėtas turėjo pasislėpti. Po
prisidėjo aukomis ir paviė- kurio laiko jis visgi buvo

į Iš Liet. Kai, Studentu
svarbus Sąjungos kuopos

Svarbus susirinkimas

Atlaidai praėji)

Federacijos 4 sk.
susirinkimas įvyks viena sa 1
vaite anksčiau, kaip kad pa Aš atsilankius į mokslei
prastai būdavo, t. y, gegu vių susiriflhimą patyriau,
žės 20 d. 8 tai vak. Lietu kad nauja valdyba išrinkta
mėnesiniam susirinkime ko
vių žemutinėj svetainėj.
Prašomi būtinai visi Fe vo mėnesį. Pirmininku iš
deracijos atstovai dalyvauti rinktas Ed. Aksenaaitis, vice
šiame susirinkime. Bus pas pirm, V. Medoriia, sekretore
kutinis prieš gegužinę. Rei V. Slievaks, iždin. R. Jokū
kės pasitarti apie svečių at baitis.
vykstančių gegužinėn iš ki Gegužės 10 d. moksleiviai
užkluptas ‘f nušautas.
niai žmonės.
tų miestų priėmimą. Lietu turėjo išvažiavimą R i V e r
vių Kultūros Instituto komi Ftouge Park.
_
.
*
1 pamaldai * dvasias pasija pateiks planus, kokia
Pereitais
metais
įstojo
i
atvyko pralotas J«Moksleivių kuopos bankie
darbuotė bus vedama tarpe
S. kariuomenę
Majauskas, Los Afltas įvyks birželio 7 d. 7:30 ū.
pdnoj svdkatoj paeirilko fr J
klebonas,
bet
Detroito lietuvių.
m, VAITUSH, on.
valandą vakare Whittier Ho
Petras, Petronėlė Medi tel, Jefferson Avenue East. j yrnciją, Karo lakūnų moks jimo
py Bnif,
niai su sūnumis praeitą sa
pgg kun M Urbonų; buBilietai sparčiai platina-' lą jau baigi, Dabar, studh
juoja radio inžineriją, oro
vaitę buvo nuvykę į Homesvo ir kun. J. Valiukevičius
mi.
tead, Pa. Atlankė savo gi Ona Aksomaitienė gegu*1 ir kitas aviacijos mokslo Ša iš Rochėster, N, Y, B® to
kas. gino tarpu raudasi Per*
mines bei senus draugus.
visose pamaldose 'dalyvavo
žės 3 d. pakvietė Lietuvių
Medoniai Homestead ilgai1 Moterų Klibą dalyvauti rin Field, Bberman, Tesąs. kunigai kaimynai iš Sv. Tre
P. Q, Medonis Jr., yra sū
gyveno ir daug darbavosi.
jybės ir šv. Stanislovo baž
moksleivių bankiete. Pirmi
Svečiavimos proga Medoniai
nus Petro ir Petronėlės Me
nyčių taip kad visos pamal
ninkė A. Satūlditienė paėmė
užkvietė darbuotojus atvyk
donių, gerų darbuotojų Fe dos turėjo pilną kunigų atikietų bei knygučių ir žaomai nuvai&ia'n ausiai
deracijos ir kitų organiza
ti Federacijos rengiamon ge
krrivM aka. trww»awUy»t»
sistą
ir
Žmonės
galėjo
gro

' dėjo moksleiviams padėti iš
i/ (olfr«fr£*;
gužinėm Kai kurie žadėjo
cijų.
taummas «kt«
tratento
žėtis bažnytinėmis apeigo flOVfe
platinti. Ačiū jai.
<kaud«Jtm4, gvalgVn* lf akle
atvykti, jei tik dar galės
Gyvendamas Detroite pri mis, kurios išėjo tuoki gra* SMNį,
uoDEiUnsąiAVsi, tobuliausi
Norintieji
dalyvauti
ban

gauti užtenkamai gazolino.
BGKAMlNAVftlO BODAI
žiau, kad ir bažnytėlė išdeklausė
prie
Šv.
Jurgio
par.
kiete turi tikietus įsigyti iš
Speciali atyda atkreipiama | valku
choro — turi gerą tenoro koruota, ir parapijos bažny
Gegužės 24 d. įvyko Sv. anksto. Jų galima gauti pas balsą ir daug kartų yra vai* tiniai rūbai labai brangūs akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS!
Antano parapijos pirmas di Stud. kuopos narius ir kitų dinęs operetėse, dainavęs so- ir«gražūs.
tu-toa Iki l-to« valandos kasdien.
Sekmadien lala pasai atitartidžiulis piknikas su laimėji klubų bei organizacijų val lo parengimuose. Kadangi
4712 So. Ashland Avė.
mu $250,00 (cash) Beech dybos narius.
tėvas yra smuikų, gitarų, Aukos toliau plaukia
Nut Grove. Piknike svarbu
M YARDS 1Z7S
O. Aksomaitienė pardavė kanklių išdirbėjas, tai ir Sū Bažnyčios
dekoravimui
kiekvienam dalyvauti, nes pirmutinį tikietą to bankie nus gana gerai Smuiką grie dar įplaukė $102.00. Parapi
dovanos didelės.
to, Ji žadėjo dar parašyti į1 žia. Ir kariuomenėj k&rei- jos choras paaukojo $50.00;
Pikniko gaspadoriai Jo- anglų dienraščius apie moks Viams dažnai patiekia, taip. po $5.00 davė: K. Hatha[dr. SELMA SODEIKA,
nas Žyrinas, Antanas fcar* leivių rengiamą bankietą.
sakant “good time”. Dabar wy, Woodward Agency, K.
pauskas darbuojasi, kad vis Gaila, kad studentų kuo bet gi sako smuikas padė Blujienė, Urbonienė, St. DdO. D.
ko užtenkamai parūpinus ir pa mažėja nAria:s, kadangi
tas į šalį, daug laiko pašven bickai, Jos. Tunkevičiai, S. J
užtikrina, kad visko bus pa jaunuoliai šaukiami Dėdės čia mokslui
AKIS IfiTIBlKKJA
Magenti, N. N., $4.00 — M.
kankamai.
Šamo kariuomenėn.
** Ajauskąs^ $3,.00 *- LouiS AKLMt8,J?»rt,UKW A
nr-».
Parapijos komitetas pra
Ofise randasi kiti pataisymo
Katalikai moksleiviai —
Kasparas, po ^.Od* — Jonas
šo visų, kurie yra paėmę ti kolegijų bei universitetų ra Tbe Ouickest, Surest Way
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
kietų knygutes, pasistengtų ginami prisirašyti prie De* YOU Can Help Wln This
DR. Gi SERNER
VALANDOS:
jas prieš geg, 24 d. grąžinti 1 troito Studentų Sąjungos
Nuo
10
iki 5 vai. kas dieną.
komitetui ar vargonininkui kuopos. Dėl informacijų ga
Antradienio ir ketvirtadienio
Lietuvis akių gydytojas
J. Blažiui.
vakarais.
1
25 metų patyrimas
tyrimas
lima kreiptis į pirm. Edvar
TH. Yards 1829
w No. Marios Street
Prašoma Visų nesivežti iš dą Aksom&itį,
Pritaiko Akinius.
Oak Bark, Illinois
namų valgio, nei gėrimo,
Oka AhSomaitieiie
Kreivas Akis
(Prie
kampo Ltke 8L)
Piknike bus visko, Iš tikrų
ištaiko.
0ftaa« if AkkrtV DMfetv*
Telephone: — EUCLID ,906.
jų nekaip atrodė, kuomet
8441
80,
HALSTED
ST,
— REZIDENCIJA —■
net biznieriai draugus ve Iš Hartland, Mfch.
kadipas S4th St
l4“
“
dasi pas automobilius vdk
Valafidoti dUo 10 Iki 4, fino 0 ttl 8
Jamui ir KaruZUi Kundfo*
| Trečiad. b Sekmad. jagšl sutartį
Sinti, kuomet piknikas da
tams, kurie netoli šio mies
romas parapijai palaikyti.
BtfMM BOMDS—STAMPS
to turi gražų Ūkį, kur dau

4*

AMBIOtOft LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS VARUI

Koresp. gelis Detroito lietuvių lan

kosi, ne tik tyru oro pakvė
puoti, bet ir šviežia paukš
tiena, pasivaišinti, geg. 14
laikraė* d. sueina 25 metai vedybinio

K4Md«u4e* tok,: KBVerM «M

Pagerbkim ir juos...
Skaitau . lietuvių

čiuose, kad Detroite pagerb gyvenimo. Sukakties pami
ta tdš ir ta. Ar de laikas pa nėjimas bus geg. 17 d. jų
gerbti Detroito lietuvius, še ūky.
rtus Veikėjus, pionierius, lie*
J. K. Kundrotams linki
tuvių balnyčių steigėjus, ku me sveikatos ir laimingai
rie yra daug aukoję pirmu ramiam kampely . sulaukti
tinsi Av Jurgio bažnyčiai ir auksinio jubiliejaus.
mokyklai statyti, kurie pir
J. K Kundrotai prieš 10
ko pirmutines plytas ir or* metų gyveno Detroite; už
gtflizadjų organizatorius.
laikė valgyklą, alinę: buvo
Pagerbkime ttloš, kurie duoenūs parapijos ar šiaip
prisidėjo prie pastatymo pir svarbesniems reikalams. Ge
miltinės lietuvių kolonijos riems lietuviams smagu šia
Detroite. Tuos, kurie yra proga nuoširdus sveikinimas
pardavę žemės, namus atei sudėti.
viams; tuos, kurie rašė laiš

Senas pa^stamas

kus Henry Ford gavimui
darbo ir tuos darbus gavo.
Pagerbkime tuos, kurie yra
pirmutiniai kat. laikraščių

UpNIgMs

FeelOM

platintojai, rėmėjai.

r saSM.
•r»ou»-

Šių dienų veikėjams mū
sų pionierių pasiaukojimas
gal nesuprantamas, bando

Bdkil Malantis

SAVO AKIMS 1
TlR

viena pora aklų vf im gy

■■ ■/. Į. iri L'l
jkv/
lami
Rėgzamlnuotl
jaa moderni
ilnuofl jas
moderniškiausia

jtm<r M«ksM«
gkfl suteikti.

MfflA

M
pvmuMo
pririnkime aktnlą, kante psA

Dr. John J. Smetona
Dr. J. J, Smebna. Jr.
OPTOMBTRlUtAI

1501 8h. Aatt«nd Aveme
KASMas

šiandie turime.
Detroito

žiedas

l84t«

Telefonas j CANAL e&Sk, Cldcagc

orte© VALANDoat
sa>i

tmtrttftj gAKTAKAK
OMtl$tentf8TA8

IOS F. BUDRIK
KkAtnnrvkfc
3241 S®. Kiistoš K
Tėlefonaa:

ma jie net if UŽftlirtti. Bet
be jų nebūtumėm turėję tų
įstaigų, organizacijų, kurias

vrrapped around

■ tSfaSt.2
•muraa a ra«

SSU-

Ccdumot 4591
Dtt,

ch«nc«« on any
(uarantead.

___ i today. only

Tha tuaraataa

Hm iiūm ptotocteyou.

TelėfonM: IIEMLOCK 0201.

Oflto tot Vlitgfnm Mse

badio

Pataisymo

PAIAtmVt
¥ABD8 8088

M. T. DUNDULIS

c

DR. A. W. PRUSIS
0924

OtbYTOJAR IK OKZBŪIOAS
4157 Archer Avenue

F. R

So. We»tern Avė.
Chieago, DI.

Laimės negalima prie vie
nos vietos pririšti. Ji yra
Papė
Cicero, III. — 8v. Antano visur, arba niekur.
Jei nori turėti draugų, tu
parap. bažnyčioje — birže
lio 5 ■=— 13 dd.
kun. Vin ri pats būti draugiškas.
cas Andriuška, M.I.C.
Arisioteli i
Mariau hihs, m. — semi
ADVOKATAS
narijoje — birželio 17 — 26
dd. — kun. Juokas Dam
brauskas, M.I.C.
WHITNEY E. TARUTIS
Marianapolis, Conn. — ko
ADVOKATAS
legijoje — birželio 15 — 24
Centriflfcs Ofisas:
dd. — kUn. Petras Malinaus
3133 S. HALSTED ST.
kas, M.I.C.
(Lietuvių Auditorijoje)
Marian Kilis, III. —• No- VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
valandos vakare.
Vičijate — liepos 7 — 16 dd.
Telefonas
CALomet 8877
— kun. Vincas Andriuška,
134 N. LA SALLE ST,
M.I.C.

TT. Marijonu misijoj

Rnom 2014

Grand

Rapids,

ŠV. šv. Petro ir Berilo par.
bažnyčioje — liepos 17 —
26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna, M.I.C.
itarrison, N. J. — Sopu
lingosios P. Švč. par. baž
nyčioje — liepos 18—26 dd.
— kun. Petras Malinauskas,
M.I.C.

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, CteeTO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
VkMndM: 19-l2 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS
byvusls
Aartstant State's Attorney
of Cook County
Dabar veda gėnerallhj teistų praktiką
po antradu:

One Notth La Šalie Šf.
ROOM Hl& — Tel.; ftAlVcMph
VAI,ANUOS: nuo » ryto Iki 5 v. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
Specializuoja krtmtftaltSkaoae srityse.

DAKTARAI
TeL YARda 8M6

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB aminius Pritaiko

744 West 35th Street

3147 8. Halsted St., Chieago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniaia
ir SeStadieniais
Ya4andna: 3..— 3 popiet,

Pirmadieiūais tik 2-4
črientadienlnta 11-12.

TeL OANal 5969

DR. f. C. WlNSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2158 VVest Cermak Road
Ofiao taL OANkl 2845
Ofiao vaL: Ž—4 Ir 7—0
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fąirfieid Avenne
Ben. toki
8150

HBIMk

,

1 ■ -p Į

- ***

1

- ■-

TaL YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Readenoija:

2155 VVest Cermak Road
OT1BO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
i—, ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
TM. CANai 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel................ VlRginia 1886

arti 67th Street
taL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. AL RAČKUS

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
BY0YT04A8 H CHEBUMAD
6757 So. Western Avė.

MŠdatnie iaą0d antortį.
Teletoniz ČAftai 4790

. DR. PETER J. BARTKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečią^ Sgh^ tik sųpitariua.

DR. GHAR1ES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Aėhteftd Ate.
(fcfcos MM)
t* felžfotf ŪMO

Chieago, fl.

OFISO VALANDOS:
1913 8o. Kalsted St.
Nao 19 iki 12 vai. r/to, Me 2 iki •
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0
VaL popiet ir nuo 7 iki 820 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. mm 1« iki 12 vaL ryto
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
SRRtavMŽA
. Res. telefonas
.
------- --

OFISO VALANDOS:
taL Cicero 1484
Nuo 0:00 ryto 0d 12:00 ptėtų;
And 1:00 Al 5:00 VA
pfct tt
nuo 5:30 ild 9:00 vai. vakare.

ffc

Tn». STAte 7S72

Mich. —

DR. MADRIDE KAHN

Ofiso vM,: l**ė R 4—8:84
OYDYTO0A8 IR O1Z»VK0A8
TreČiadieaiais : pagal lutartž
4631 Sa Ashland Avenue
il»
■ įgmMMMMhkRfhMbšR—dMMMhfcMdh
(GYDYTOJAS & «ttttURGA8
tmRadirnlaik ir šeštadienio vakales. 605l
aiman Avė.
Ortee Tel. i Tartie 0894
Kanų). I5tos gat ir 49th Ct
:
rald yfcgfcl Sutarti.
fe* TaL dRUfAffi 9811
0
ftea. Ttil.: Kemvood 4009
OT’ISCi VALANDOS:
ŠffiM lak
tai. OAMal 6128
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal seUrtį.
ReA, 1625 So* 50fh Avenue Nedėtomia tiuo 16 du Ik VaL dieną
ėtbftOJAZ flt ČHfRU&GAŽ
dfCWoJAŽ K <JflttWlAŽ
a, ■ ■ ■■TaLi. «Oieerer i■1484
b ulini j. ■ !•■>■> i
PONAI:
faL: 2-4 ir 7—0 vak.
2201 West Certrtak M
**- HEDDock 6624
Rdtvirtad. b <M8Ū6Ais ttsttaflu. Valandos: J.—3.Įppiet, ir 7—b v, v
mihvay 9001
Rea.
—
HEMlock
1843.
REZf
s
2423 Weri
r ųuehe Rd.
(Iėetavia)
0631 S. CaHforoia Ate.
lainana nsaaaaaa^aana-^iaaaa
GYDYTOJAS ir chirurgas
Tek REPublic 7865

ŪR. S. I. PALUTSIS

A>. f

DR. BIEŽIS

M. j. j. StMOHAITIS

DR. A. JENKINS

OR. STRIKOL’IS

PHY8I0IAS AND gUKdSČM
4845 8d. Ažfrtand Atėmė

OFISO VALANDOS:

2500 VVest 63rd Street

T4L GANU 6267
Ras. taL: PROspect tigli

OR. P. Z. ZALATORIS

OFISO VALANDOS:
NoO A—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofito toiefSnSS FROnieet 67S7
Namu tokrfoaaa VIRctoia 2421

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tr» 2lb4trfludš0tfšV«.Vi*.
Rea. Tel. LAFkyette 00M
MflMkemh pkgni tattr*
1821 So. Halsted Streat
Offica taL YARda 4^97
Mamų tat rROfpecS 10fc
NtoMmilJS: 6600 06.
ryto iki 3 popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
T< TARĄ. BMI.
▼akava.
4146 Archer Avenne
Baa.: KEŪvood 5107.

DR. A. X BERTUS#
mtTO/44 tt OMSURRA0

a«d 91904190
7!M W«ft 3EW» StreH

riflan ral.1 Ma 1-J>

Tel.:

HBMIjOCR

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

. 6568
Km bus ištveracdngM lk»

galot tae Mn Išgelbėtas.
i (Mat 10, 22/

26G1

gtf,

VVeešera Are.

OFISO VAf.A#riOS>
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Utį
vai. vak.; trečiadieniais nuo 0:00

eat, ryte Ud U:00 eaL stota.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUĖGEON

OFISO VALANDOS:

Nao l Ad 3 ir ano 6 ftl 8 v. vak.
2408 WeSt 63rd Street

DR. EMILY V. KRUKAS

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

Ofiso TeL LAFayette 3210
Jeigu Neatalliepla —

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris sn
tato priešais sėbrauja.
Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių

Sauk KEDrie 2Mė

VALANDOS]
Nuo 2 iki 4 lf auer g ttd 8:30 vak
Tfečlaritoaiato nao 2 ha 4 poptot
rankas.
W«wUUizwni« Parai ta,alfa rims

Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

Penktadienio,

geg. 15, 1942

KLAIKIAI DUNDA ŽEMES, ATSIMUŠDAMOS 1
NAUJA LIETUVIO GRABĄ

tuviškos spaudos reikaluo
se9’

Jis yra pats išvertęs ar
parašęs 7 knygas. Tik jo
darbus betyrinėdamas paste
bėjau, kad jo buvo išversta
ir “Olitipa”. Kai dar buvau
gimnazijoje ir mokytojas
davė parašyti “Įdomiausia
mano perskaityta knyga” —
aš aprašiau “Olitipą”, Ol
šausko išleistą veikalą apie
indijonus ir vieną misijonorių jų tarpe.
Olšauskas išleido 131 lie
tuvišką knygą, iš viso apie
210,000 tomų, o visų jo iš
platintų knygų, kaip P. Jurgėla apskaičiuoja, bus dau
giau kaip 400,000. Per eilę
metų Jis leido ir lietuvišką
laikraštį “Lietuvą”.

Žinios iš Lietuvos

CLASSIFIED

Prašo pasimelsti

Dievo Apvaizdos parap. —
Per agronomų suvažiavi
Aštuonioliktoj kolonijoj ge
mą Kaune jo dalyviai nusi
rai žinoma Barbora Panskundė svarbiausia darbo jė
- Išmoko rašto ant lietuviškų beržų žievės. kauskienė daro atminimą
gos trūkumu. Be to, trūks
savo dukters Onos TautkieKruvinais pečiais rastus nešioja. - Pirmas
ta traukiamosios jėgos, nes
nės, mirusios prieš dešimts
krašte arklių sumažėjo, kai
metų, užprašydama trejas
lietuviškas knygynas Chicagoje. - Išleido
kur stokoja ir sėklų. Agr.
Šv. Mišias Dievo Apvaizdos
Gilvydis pabrėžė, kad la
131 veikale ir išplatino 400,000 lietuviškų
bažnyčioje šeštadienį, gegu
biausia Lietuvoje atsilikusi
žės 16 d. 7:30 vai. ryto. Vi
sritis yra žemdirbystė. Gy
knygų. - Ašaros verbų sekmadienį.
sų pažįstamų ir giminių pra
vulininkystė tvarkosi žymiai
šo dalyvauti šiose pamaldo
mą knygyną, imasi leisti lie
geriau. Apskritai, per pas
Be narni), be žemes
se ir pasimelsti už jos sielą.
tuvišką laikraštį “Lietuva”
kutinius 15 metų mūsų že
Kapas tai didžiosios rim (1892 m.) — vis kad nešti
mės ūkis padarė didžiausią
ties vieta, kur giliame susi kitiems šviesą.
pažangą. Net ir Skandinavi
kaupime sueina ir draugai,
jos kraštai, pasiekę aukš
Jo veikimo centras —
l^nnylOi3C
ir priešai, kad paskutinės Bridgeportas (Čikagoj). Čia
čiausią šioje srityje laipsnį,
gyvenimo paslapties akivaiz anuo metu dar vietomis pel
nebus padarę didesnės pa
doje užmiršę tą, kas juos kės telkšojo ir sumanus ke
žangos. Nėra abejonės, kad
vakar skyrė, užbertų žiups leivis eidamas rudenį ar pa
jei ne karas, Lietuvos že
“/» war timesnelį smilčių ant karsto, kurs vasarį kartais lentą pasiim Tiesa, gal Čikagos lietu mės ūkis būtų pavijęs Da
save dimes”
slepia atšalusius palaikus davo — prieis duobę ar van viai ir turi kai kokių prisi nijos ūkį.
bendrakeleivio
grįžtančio dens pilną griovį, pertiesė minimų, bet dabar nesisaMPTY the dirt beg of your
vKuom cleaner after every
motinon žemėn...
Joniškyje sudarytas ko
lentą, pereina, vėl ją ant pe vinkime Dangaus pareigų:
deaoing job. Thii will keep the
Šiandien varpo balsai pra čių uždeda ir — tolyn.
deaoer at peak efficiency, prolong
sielas teis jų Tvėrėjas, nuo mitetas nužudytiems kun.
it* life, and reduce repair bilis.
neša, kad sustojo plakusi
Velionis anksti pramatė, kurio teismo ir mes patys P. Racevičiui ir VI. Kęse
viena lietuviška širdis — kad čia turės išaugti lietu nebūsime Laisvi ir dar neži liui paminklui pastatyti. Au
Antano Olšausko, žinomo viškoji kolonija, ėmė gelbė nia kiek kuris būsime ras kos jau renkamos.
lietuviškos spaudos ir ūkiš ti išpirkti žemes iš airių ir tas kaltu.
ko gyvenimo čempijono.
m
, v. ..
Spauda skelbia, kad Liekitų svetimtaučių.
To aštuntą metų desimti ,
. . ,
’
„ .
Jis gimė šeimoje, kurią
. v. ,.lietuvio
. . senuko
, . tuvos ŪkininkųLDraugija tu— Jis įsteigė lietuvišką ,bebaigiančio
už skolas tik ką buvo iš na banką, kurio indėliai siekė .
• •
- ... n 8,000 nanų ir__151
.__skyrių
mų ir iš ūkio išvarę. Netu arti milijono dolerių, suor duris paskutiniais menesiais f Draugija daugiausia
rūpina
You'll save many dimes through
rėdamas galimybės su kitais ganizavo pirmą Amerikoje ne kartą buvau pravėręs. Jis si įvairių pamokymo kursų
handling your electrical equipment with care.
Invest those
pasakojosi,
kaip
darbavosi
eiti į mokyklą jis išmoko lietuvių valstybinį banką su
dimes in u. s. savinos stamps—
rengimu.
for the sake of democracy!
skaityti iš savo draugų pie 225,000 dol. kapitalu. Jo sta steigiant švento Jurgio pa
rapiją,
jis
skirdavo
šiai
lie
menų, o neturėdamas lėšų tyti “Mildos” kino (teatro
popieriui pirkti išmoko raš namai. Per jo banką nuo tuvių katalikų įstaigai savo ašaros trykšta tiems, dėl ku
Motinos širdis, tai gelmė,
auką
ir
priklausė
jubilie

to ant baltos beržų žievės. 1895 m. iki 1914. m. į Lietu
rių jis dirbo, kuriuos mylė kurios dugne randasi dova
Visame beržynėly vargiai vą žmonės nusiuntė apie jaus minėjimo komitetui. Jo jo.
K. J. Prunskis nojimas.
ar buvo bent vienas jo ne 4,000,000 dolerių. (žiūr. P. gyvenimas — buvo įtempto
darbo, iki paskutinių mėne
nurašytas medis.
Jurgėlos “Antanas Olšaus
sių, bet nors didesnėmis
Uždarbis — 5 dol. savaitėje kas ir ‘Lietuva’ ”, pusi. 7-14).,
šventėmis rasdavo laiko mai
Iki 20 metų amžiaus dir Ir kai sunkmečių laiku ban
dai bažnyčioje. Buvo pilnoje
bęs ir ganęs be atlyginimo, kai užsidarė, jis pats nusto
sąmonėje, kai prieš kelias
už valgį, bandęs staliaus jo savo ilgų metų santaupų,
A. lt A.
savaites išlti&Aisiau jo išpa
darbo (dirbo su meistru kry bet žmonių nenuskriaudė —
BARBORA KASMAUSKIENC
žinties, kai dievotai priėmė
žius, altorius ir t.t.), paga jų pinigai jo banke nepra
(po tėvais Sabockaitė)
liau per okeaną pasiekė Nau puolė. Net. iki paskutinių sa komuniją ir buvo aprūpin
tas paskutiniais sakramen
Gyventi: 4535 South Wood Street.
jąjį Pasaulį ir čia pradėjo vaičių vis pats sau pragy
tais.
Jį
slaugiusi
giminaitė
Miiiė gegužės 13 d., 1942 m., 11:30 valandą vakare.
darbą už atlyginimą... 5 do venimą pasidarydavo,' nors
, . Gimus Lietuvoje.
Kilo iš Raseinių apskr., Kaltinėnų
po
velionies
misiąs
papasa
lerius savaitėje. Buvo atsi ir be to būtų galėjęs gyven
parap., Dungerų kaimo.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
tikimų kada dirbant prie ti, turėdamas gabų, rūpes kojo vieną atsitikimėlį:
*.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Stanislovą; sūnų Ste— Visuomet verbų sekma- ’ I poną ir marčią Genevieve; 6 anūkus — Stephen, Jr., Lorstatybos griaunant senus tingą sūnų adv. dr. Olį.
ralne, William, Theresa, Jerome ir Chrlstine; ir daug kitų
dienyje jis nueidavo į baž-*
namus ir nešiojant vinių pil
giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Adomą
Lietuviškos knygos
nyčią, parsinešdavo verbą.
Sabockį.
nas lentas marškiniai į sku
platintojas
Kūnas pašarvotas J. F. Eudaikio koplyčioje, 4605 So.
Šiemet
verbų
sekmadienį
ne

tus suplyšdavo, pečiai buvo
Hermitage
Avė.
O kuris net aukštus moks- sijautė sveiku, buvo lovoje.
kruvini.
.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužio 18 d.. 1942 m. Iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į švento Kryžiaus para
Ir tas savamokslis vargo 1 lūs išėjęs inteligentas pri “Verbų sekmadienis, o mes.
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
šiemet
nebuvome
verbų
par-'
vaikas steigia Čikagoje pir lygtų tam savamoksliui lienės Sielą, po pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero ka
sinešti”, — pratariau jam |
pines.
'• r
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
(taip kalbėjo jo giminaitė).
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Ir pamačiau kaip iš jo akių Į
(Įsteigta 1889 m.).
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Marti, Anūkai, Brolis ir Giminės.
ištryškusios ašaros nuriedė
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tel. YARds 1741.
jo per veidą”.
SsPETER TROOST
Dabar jo veidai ramūs ir

E
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HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

'•SINGLE
NEEDLE” lr SPECIAL
MASINOS OPERATERKOS — pa
tyrusios
prie
siuvimo
skalbiamų
drealų; viso laiko darbai, gera už
mokestis.
BESTYETTE GARMENT CO.
582 So. Throop

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488-943%

REIKALINGO8 PATYRUSIOS IR
NEPATYRUSIOS
MOTERYS
prie
skirstymo skudurų. Kreipkitės prie:
J. CHAPMAN and SONS
884 No. Kalstė,! St.

HELP WANTED — VYRAI
('ORHIARFRS
Gera užmokestis. 100% DefenM dar
bai.

MEDŽIO IŠDIRBĖJAI — patyrę pri.
“boring” mašinos Ir prie “doubleend chucking” mašinos.
STORKLINE FURNITURE CO.
44OG West 2«tli Street

B/O FOODS, INC.
JAITNOS MERGINO8 AR MOTE
RYS dirbti už velterkas prie paga
minimo sandvičių. Mes išmokinslm.
Proga (atdirbti,
gera
užmokestis,
valygis. Uniformos duodamos ir iš
valomos. Dienomis ar vakarais dar
bas. AtsiSaukite rytais (ant 2-ro
aukSto).
174 W. RANDOLPH ST. •

REIKALINGAS PATYRĘS "FINISHER"
prie
‘hovelty"
rakandų.
Kreipkitės prie:
ALLIED CABINF.T CORP.
1052 West Monroe St.

OPERATERKOS — prie Merrovv
mašinos siūti mekstinius (svveaters).
AtsiSaukite prie
NOVEI/TY KNITTING WORKS
2183 Mllwaaikee

ADVANfB AITMINUM PASTINGA COBP.
2748 Wert S8«h PI.

OPERATERKOS
ORNAMENTAI, IRON WORKERS
Mums yra reikalinga keletą gerų Patyrusios "single needle" Operadirbtuvės
mechanikų ir "fltters”. 1 terkos siūti prie "power" maSlnų.
Neatsišaukite Jai neesate pilnai paty- | Pastovūs darbai, gera užmokestis. >
RIBEN GRAIS & SONS.
rę tame darbe.
825 So. Market (3rd IT.)
E.M. WEYMF.lt CO., 2028 W. Graml

I REIKALINGO8 MOTERYS skirsty
GAUGE MAKERS IR PATYRĘ
pastovūs
MILLING MACHINE OPERATORIAI ti skudurus; patyrusios,
darbai, gera užmokestis.
Aukščiausia mokestis mokama.
M. CHAPMAN A CO.
PEERLESS TOOL & ENGINEER2884 So. Loamis St.
1NG CO., 1188 N. Kllboum.

VEITERKOS

"PACKAGE DELIVERY” PAGELBININKAI reikalingi — nuo 17 iki
20 metų senumo; švariai atrodantleji. Alga 122.00 Į savaitę. Atsi
šaukite po antrašu; 8949 Sclrubert
St., ar 829 W. 18tli St. (Mr. Wllkln)

Ilgoms lr trumpoms valandoms. Nė
ra skaldytų shlftų; uždaryta sek
madieniais ir Šventadieniais.

BOLLING’S
Naujas restaranas Mercliamllse Mart
Apmly Room 225 — 2nd fVx>r

REIKALINGI PATYRĘ "AI.L AROUND” MAŠINISTAI. Prirodymai
pilietybės yra reikalingi. Atsišauki
te sekančiai:
fifITREETER - AMET, 4101 Rav«ą»wood Avenue.

BOLLING’S
Naujas rcstarana,* Mcrchandlse Mart
Apply Room 225 — 2nd floor

DIE MAKERS
Turi būti pirmos klesos. >1.30 j va
landą ir “overtime.”
UNBTED SPECTAI/TIES CO.
9705 Cottage Grove Avė.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

CORF. MAKERS

Patyrę prie pilkos geležies darbo
“foundry" darbuose. Jei dabar prie
Defense darbų, neatsišaukite.

Taisome visokius plūktus. Taisymas
naminių plūktų, tai mūsų specialy
bė. Rąžykite dėl “Free Catalogue’*
kainavimo sąrašo.

VVHITING CORP.
1571h ir Lathrop
Harvey, III.

Prlslųsklte plūktus paštu "parcei
post.”
28

“TOOL,
FIXTIIRE IR DIE MA
KERS" reikalingi dirbti didelėj iši dlrbystėj; turi taipat būt geri prie
pataisymo
ir
užlaikymo
mašinų;
pastovūs darbai Ir gera proga ge
riems darbininkams. Naktimis ne
reikta dirbti. Kreipkitės prie .
REFLECTOR HAIIDWARE CORP.
2245 So. IVestern Avė.

NO. LOOinS STREET
TEL. MONroe 1887
RENDON

KRAUTUVE

Geroj vietoj prie pat bažnyčią ir
mokyklą. Vieta Išdirbta per 80 me
tų. Geram žmogui proga padaryti
gerą pelną. Kreipkitės prie savinin
ko dėl platesnių informacijų.
4038 WEST 15TH ST., CICERO,
ILL., Tel.: CICERO 889.

PAIEŠKOJIMAS
Paleškome Leono Leleiklo, kuris per
klek laiko pirmiau gyveno Cicero.
Iii.
Paeina iš Baltininkų kaimi.
Varnų apskričio. Mirus jo pusbroliui
Antanui Lelelkiui, yra svarbu susi
siekti su I^onu. Pats Leonas, ar kas
žinantis kur Jis yra, malonėkite at
sišaukti sekančiai: PRANCIŠKA PIeiUNIENB, 724 W. 14th Place, Chi
cago, III.

LIETUVIS
P.ARTNBRT8
REIKA
LINGAS GELIŲ PARDAVINĖJIMO
BIZNYJE. Jauna pora ar pavienis.
Pageidaujama tokius, kurie kalba ge
rai lietuviškai.
Matykite Mr. K.
Taylor tiktai po 8 vai. vakarais bi
le dieną iki sekmadienio. Atsišauki
te sekančiu adresu:
7880 SO. IVESTERN AVĖ.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.
Mes nesugebame pilnai orientuotis tada, kai esame
dar jauni ir jau pasenę.
Paskalis
Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo br
tikėjimo.
I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

MONUMENT CO.
[KENISKJ — VERTINO!

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENRIAI
PAMTIKUIMO MUMIS
REKORDAS

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

2814 Weat 23rd Place
Tel. CANaI 2515

1410 Sonth SOth Avenne
Tel. CICERO 2109

JOHN F. EUDEIKIS

42-44 Eaat 108th Street
Tel. ^PULIman 1270

0012 Sonth Western Avenne
Tel GROvehill 0142

laiMi Moras

8854 Sonth Halsted Ttreet

AMBUBANCH Dieną Ir NaktĮ
KREIPRITES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanlan

MODERNI Išvidinė PARODA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

VALANDOS: Kaadien 9 Ud 9 v.

tamher of

REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy St.
TeL REPublic 4298
0e*tad. Ir Sekm. 9 iki 6 v*L

DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR ŠONAI
ANTHONY B. PETKUS

Memorials Erected Anywhere

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I firma viri M m. toa paSm
ietabyno* raakoael

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dtgnlty
and Distinction.

KOPLYČIOS DYKAI I

4M6-O7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
a
Radto Programas — 19:9. vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
U Stotie. WHIP (1180), m P. Ialtlml.ru.

P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 West IRth Street
Viai telefonai: YARds 1419

J. LIULEVIČIUS

MAŽEIKA lr EVANAUSKAS
8819 Lltnanlca Avenae
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS

4848 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

10021 Sonth Michigan Avenae

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1040 West 40tb Street

8807 Lltnanlca Avenae
Tel. YARda 4908

Tel. YARda 0781-0782

Tel. PULIman 9001

A

DRAUGAS

Balsas tyruose...

.

Virš devyniasdešimta nuošimčių visų pasaulio vai
hstybių yra įtrauktos į šį antrąjį pasaulinį karą. Ka
riaujančios valstybės šiuo momentu yra pačiame įšėlime triuškinti savo priešą visomis jėgomis, visais ga
limumais, nesigailint nei savo jėgų ir turto, tuo labiau
Months — $2.00; One Month — 75c. E u rope — One Year — $7.00;
naikinant priešą su jo visu turtu, žmonių gyvybėmis
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą,
Adverttainf In "Drauga*” beings best results.
p kitomis brangenybėmis. Tokiu atveju nė viena ka
riaujančioji pusė apie taiką negalvoja. Jos galvoja apie
DRAUGAS
kitos pusės sunaikinimą ir visišką pergalę.
Išeina kasdien, išskyrus sekmadieniu*.
Tokiu tai momentu Jo Šventenybė Popiežius Pijus
Prennmerates kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
XII, minėdamas savo vyskupystės sidabrinį jubiliejų,
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam ARntesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
pakėlė savo balsą ui taiką. Daug kam atrodo, kad ta
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
sai Šventojo Tėvo balsas yra balsu tyruose.... Paviršu
Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavus
tiniškai žiūrint ne kitaip ir atrodo. Tačiau tasai balsas
• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname. jei ne
giliai įsmigo į tikinčiųjų širdis. Jį išgirdo ir visi tie,
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiaraa tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
kuriuose dar yra likę žmoniškumo jausmo, pasigailė
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
jimo pavergtiems, ištremtiems, badaujantiems, perse
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
kiojimus kenčiantiems ir ypač motinų ašaroms.
mikos ar asmeniškumų Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
Jo Šventenybė kalbėjo apie taiką. Kalbėjo apie to
dedamos.
kią taiką, kuri nėra laikina, bet pastovi. Jis kalbėjo
Entered as second-Class Matter Maxh 81, 1916 at Chicago, III.
apie teisingą lygybės dėsniais pagrįstą taiką. Tokios
Under the Act of March 3, 1879.
taikos karas, nors jis ilgiausius metus tęstus, pasau
liui neduos, jei prie taikos konferencijos sėdėdami val
Lietuvos Steigiamasis Seimas
stybių atstovai neatsižvelgs į krikščioniškąjį teisin
1920 m. gegužės mėn. 15 d. Kaune susirinko Lietu gumą.
Ir dvejoti nereikia, kad šventasis Tėvas trokšta ma
vos Steigiamasis Seimas. Vadinas, tai buvo lygiai prieš
tyti greitą karo užbaigą ir kad karui užsibaigus prie
dvidešimts du metus.
Kadangi tasai įvykis turi nepaprastai didelės reikš taikos stalo sėstų tokie žmonės, kurie būtų žmonėmis
pilna ta žodžio prasme, kurie atsižvelgtų į visų žmo
mės lietuvių tautos gyveni
nių, į visų tautų teisingus ir teisėtus reikalavimus.
me, todėl mes negalime praPopiežius trokšta, kaip jau ne vieną kartą pasaulis
nepaminėję bent ke
girdėjo ir kaipo jo taikos plano penkeriuose punktuo
liais žodžiais.
se yra pabrėžta, laisvės ir nepriklausomybės visoms
1918 m. vasario 16 d. pa
skelbtoji Lietuvos Nepri tautoms, ar jos mažos ar didelės, taip pat lygios pro
gos visoms valstybėms, nepaisant jų didumo, naudotis
klausomybės
Deklaracija
šios žemės turtais ir gėrybėmis.
ir griežtai pabrėžė,
Kitų pavergimu, kitų išnaudojimais ir skriaudomis
kad Lietuvos Respublikai
pagrindus paties arba kons paremta taika nėra pastovi. Tai laikinas dalykas, tai
tituciją paruoš demokratiš tik paliaubos. Ji iššaukia keršto ir neapykantos dva
sią, ji sudaro galimumus naujiems karams, naujam ne
ku, visuotinu ir slaptu visų
kalto žmonių kraujo praliejimui.
piliečių balsavimu išrinktas
, Dėl to Popiežius yra giliai susirūpinęs. Jis ir dieno
Steigiamasis Seimas. Tos
mis ir naktimis ir meldžiasi ir dirba, kad tik greičiau
deklaracijos autorių valia
šimtu procentų buvo išpilpasaulis išvystų taiką, paremtą krikščioniškais visų
Aleksandras Stulginskas, dyta. Lietuvos liaudis tarė
tautų ir visų žmonių lygybės ir teisingumo dėsniais.
Steigiamojo Seimo pirmi-savę žodį, išreiškė savo vaTik ant tokių pagrindų pastatyta taika tegalės būti
ninkas ir antrasis Lietu- lią, demokratiškiausiu būdu
pastovi. Ir tik apie tokią taiką Jo Šventenybė tekalba.
vos prezidentas.
išrinkdama atstovus į Stei
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
f$34 South Oakley Av*.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A melnber of the Catholic Press Assoetatkm
Suborrlpttons: One Yra r — $6.00; Six Months — $3.50; Three

giamąjį Seimą.

Ir, reikia pasakyti, Steigiamasis Seimas jį išrinku
sios Lietuvos liaudies neužvylė. Jis vykdė į gyvenimą
jos troškimus, pildė jos valią. Nors darbo sąlygos buvo
nepaprastai sunkios. Iš vienos pusės reikėjo steigti de
mokratiškai valstybei tinkamą administracinį aparatą,
leisti reikalingus įstatymus, ruošti konstituciją, iš ki
tos — reikėjo ginklu rankoje kovoti su kaimynais, ku
rie tykojo jauną valstybę pasmaugti.

Penktadienis, geg. 15, 1942

D R A u a S B

KATALIKU BAŽNYČIA KINIJOJE
Kaip gyvena katalikai karo audrose

J. A. Valstybių Tikėjimo krikščionybei pirmasis lai
Platinimo dr-jos nacionali kotarpis.
niam metrašty prelatas T.
Šv. Pranciškus Ksaveras
J. McDonnell
rašo,' kad
Ka•»
.
paskiau ėmėsi apaštalauti
talikų Bažnyčiai Kinijoje
Tolimuosiuose Rytuose ir
(“Draugas”, 1917 m. ge
karas nėra jokia naujiena.
pradėjo ten antrąjį krikščio
gužės 15 d.)
Bažnyčia ten įsteigta dviem
nybės laikotarpį. Jį sekusie
Rinkliava Lietuvai.... šv.
šimtais metų prieš Ameri
Tėvas Benediktas XV gegu kos radimą. Tad ji per eilę ji, ypač didysis kunigas Matžės 20 d. paskyrė rinkliavai tų šimtmečių pragyvenusi į- thew Ricci, palaipsniui at
viso pasaulio bažnyčiose nuo vairiausių karų. Kai kurie kūrė tikėjimo ugnį Gėlių Ka
karo nukentėjusiems lietu tų karų ir vykdomi perse ralystėje, 1686 metais sos
viams šelpti.
kiojimai katalikybę tikrai to įpėdinis princas Konstan
•
tinas priėmė krikštą su se
skaudžiai ištiko. Bet šiandie
Dainuos kantatą ‘Broliai’ Bažnyčia Kinijoje jau. pa serim, našle imperatorieue
L. Vyčių choras jau pradė kankamai stipriai įsteigta ir ir šimtais kitų asmenų, pri
klausančių karališkai šeimai.
jo mokintis Sasnausko kan nebijo jokių audrų.
Jei sosto įpėdinis būtų gy
tatą “Broliai”. Choro pirmi
Šiandie Kinijoje yra 16 venęs, Bažnyčia būtų daug
ninkui J. Kazanauskui atsi
sakius, jo vieton išrinktas kinų vyskupų ir 9 kinai a- laimėjusi. Bet mirus jo tė
paštališki prefektai; iš 4,951 vui, jis pats buvo nužudy
J. Balsys.
misionierių kunigų 1,957 y- tas ir įsteigta nauja dinas
Roseland, HL.~ Šv. Kazi ra kinai kunigai ir iš 6,065 tija.
miero akademijos mokinės seserų vienuolių 3,781 yra
Nepaisant to, 1700 m. Ki
Visų šventų par. salėj išpil kinietės vienuolės. Katalikų
nijoje buvo jau apie 300,000
dė gražų programą, kurioj skaičius daugiau kaip trys
katalikų. Tą šimtmetį kilę
dalyvavo: Ona Vilkiūtė, An milijonai.
persekiojimai katalikų skai
gelą Evaldaitė, J. Urbaitė,
Kunigų misionierių Kini čių sumažino iki 200,000 ir
Gladys Vigglus.
joje yna beveik iš visų pa šie buvo priversti religiją
•
Gary, And.... Čia įsisteigė saulio dalių. Tarp jų yra ne praktikuoti slapta. Ir reli
gijai laisvė grąžinta tik 1842
L. Vyčių kuopa, kurios val- mažai ir amerikiečių.
Tryliktam šimtmety pran m. Nankingo sutartimi.
dybon įėjo K. Pažėra, J. ČepVadinamasis bokse rų su
įikas, S. Brazauskas, kun. ciškonai misionieriai pirmie
Pr. Rusis. Kuopą įsteigti ji iš Rusijos įėjo Mongoii- kilimas, kurs paviršiniai at
padėjo atvykę kalbėtojai — jon. Popiežius Nikalojus III rodė politinis, bet iš tikrųjų
paskyrė kun. Joną iš Monte- prieškrikščioniškas,
nepa
J. Sutkus ir P. Mulevičius.
•
corvino tame naujame mi prastai sužalojo Bažnyčią.
3 milijonai pabėgėlių....... sionieriams krašte platinti Išžudyta daug vyskupų, ku
Petrograde išeinąs “Lietu evangelizaciją. 1304 metais nigų, brolių, seserų ir tūks
vių Balsas” skelbia, kad iki jau keletas tūkstančių as tančiai pasauliečių katalikų.
1916 m. gruodžio 15 d. Eu menų buvo priimta Katali Tik svetimųjų valstybių įsi
ropos Rusijoj, Kaukaze ir kų Bažnyčion. Naujasis Į- kišimas nutraukė žudynes,
išleistas kinų kai- bažnytinių nuosavybių nai
Sibire buvo suregistruota 3,- statymas
•
137,127 t>abėgėliki/;‘
T (.ba ir mokykla bernaičiams kinimą ir grąžino ramybę.
•
įsteigta. Kun. Jonas paskir Po to katalikybė greit vėl
Nauja revoliucija Rusijoj. tas Pekingo arkivyskupu ir atgijo ir pradėjo klestėti.
Kilnus siekimas
Šlisselburgo amunicijos dirb Rytų .patriarchu, be to dar Dabar Bažnyčia Kinijoje per
Prezidentas F. D. Rooseveltas, kaip pranešama, davė tuvių darbininkai ir visi gy septyni Vyskupai sufraganai gyvena dar vieną ilgąjį ka
suprasti aukštiems parlamentarams ir vyriausybės at ventojai sukėlė revoliuciją. paskirti. Netikėtai kraštą iš rą ir dėl jo visus sunkumus.
Jie pranešė vyriausybei no- tiko invazija, įsteigta nauja Bet evangelizacija vykdoma
stovams, kad
šis antrasis pasaulio karas turės būti užbaigtas 1944 4 įsteigti atskirą respubli katalikybei priešinga dinas ir Dievuje daug vilties tu
tija. Taip ir baigėsi ten rima.
F. T.
ką.
metų pavasarį, o gal ir anksčiau.
Šiam tikslui yra įjudinama visa tauta, visi žmo
nės. Tęsti karą toliau būtų nuostolinga. Dėl to bus
Farm e ri o rūpesčiai
padėta visos galimos pastangos, kad greičiau pradėti
ofensyvą ir triuškinti piktų priešų pozicijas.
Tokiam Prezidento Roosevelto užsimojimui, be abe
jojimo, pritaria milžiniška amerikiečių dauguma.
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St. Seimui pavyko nugalėti visas kliūtis. Valstybės
reikalai tvarkėsi, ekonominiu žvilgsniu taip pat dary
ta pažanga. Dideliam Lietuvos ir jos liaudies mylė
tojui kun. Mykolui Krupavičiui gabiai ir energingai
vadovaujant, Steigiamasis Seimas pravedė nepapras
tai svarbų Žemės Reformos įstatymą, kuriuo valsty Mūsų pačių kraujas ir siela...
bės ekonominis gyvenimas pastatytas ant stiprių pa
“Garsas”, energingai ragindamas stiprinti Lietuvių
grindų, mažažemiai ir savanoriai kariai aprūpinti žeme.
R. K. Susivienymą Amerikoje ir taip pat kitas lietu
Tuo pačiu kartu buvo išardyti dvarai, kuriuose buvo
vių katalikų organizacijas, padaro visai teisingą ir
susisukę sau lizdus svetimi, pnešlietuviški ir valstybei
įsidėmėtiną pastabą:
kenksmingi elementai. Socialiniu, ekonominiu ir net
“Mūsų tautos golgota toli gražu nebaigta. Amžini
politiniu atžvilgiu Žemės Reforma tarėjo neįkainuo
jos ėdikai teutonai ir alavai po senovei tiesia savo
jamai didelės reikšmės. Ačiū krikščionims demokra
groboniškas rankas Lietuvą vėl išbraukti iš žemė
tams, ypač jų vadui kun. M. Krupavičiui, tasai įsta
lapio, pačią tautą sunaikinti. Kryžiuojama Lietuva
tymas nebuvo taip sau aktas dėl žmonių akių, bet jis
kreipia savo žvilgsnius ir tiesia savo rankas į savo
buvo įgyvendintas.
brolius ir seseris gyvenančius laisvoje Amerikoje.
Be daugelio kitų įstatymų, St. Seimas atliko antrą
Reiktų būti visiškai be sąžinės, kad to balso neiš
patį didįjį darbą, priimdamas Valstybės Konstituciją,
girsti ir nestoti į pagalbą. Juk tai šaukiasi mūsų
tuo patiesiant laisvai, nepriklausomai ir demokratiš
pačių kraujas ir siela.”
kai Lietuvos Respublikai pastovius pagrindus. Nors
tautininkų partijos rėžimas, paneigęs tos konstituci
jos dėsnius, kelias kitas “konstitucijas” savo rėžimui Vytaute ir bolševikai
prisitaikė, tačiau Steigiamojo Seimo priimtoji keasti“Vienybe” rašo:
tncija ir šiandien tebėra vienintėlė teisėta Lietuvos!
“Kurie skaitė Leono Prūseikos knygelę apie Vytau
Respublikos Konstitucija.
tą Didįjį, tie žino, kaip mūsų bolševikai žiūri į seno
vės
Lietuvos valdovus. Kaip bolševikai žiūri į Vytau
Lietuva šiandien yra pavergta. Jos visas valstybi
tą Didįjį, galima spręsti ii Prūseikos parašytos kny
nis aparatas yra išardytas. Ji yra vakftoma ne žmo
gelės antraštės — “Vytautas Mažasis.”
nių išrinktų atstovų išleistais įstatymais ir ne pačių
Bet, štai, Prūseikos draugas Mizara cituoja buvu
žmonių pastatyta valdžia, bet žiauraus okupanto kru
sių Lietuvos ąuislingų, neseniai susirinkusių Mask
vina kumštimi. Reikia, tačiau, tikėtis, kad Lietuvos
voje, pareiškimą, kuriame, tarp kita ko, sakoma:
liaudis netrukus išsilaisvins iš baisios okupanto ver
“Atsiminkime galingąjį Vytautą, atsiminkime Žal
gijos ir kad atstatys laisvą, nepriklausomą Ir demo
girį, kur lietuviai, ridami su slavais — rusais, len
kratišką Lietuvos valstybę Steigiamojo Seimo paties
kais ir čekais — uždavė mirtiną smūgį vokiečiams
tais pagrindais. To trokšta lietuvių tauta, to, paga
kryžiuočiams, Ifs,veržiantiems į rytus.”
liau, siekia Atlanto Čarteris ir Jungtinių Tautų dekla
Taigi, Laisvės ir Vilnies vyrai dar kartą apsivertė
racija — išlaisvinti visas tautas, išgelbėti demokra
ragožium.”
tija.
,___________
~ III» i—I—» »
I —r-. —W .. —.
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3975 Jarulaitis, Jonas (Lukas), one and half years old.
AMERIKIEČIAI LAK C N AI AUSTRALIJOJE
3976 JarulaltytB, Viktorija (Lukas), 6 months old.
3977 Jaselis, Adomas (Tomas), horn 1909, tailor, res.
Kaunas.
3978 JaseneckiB, Edmundas (Antanas), born August 16,
1922, vvorker, rea. N. Vilnia,
ius, Juozas,
Ju
3979 Jasevičius,
54, farmer, rea. Jokubiškiai,
(Tęsinys)
,
Viešinta.
3901 Janulis, (Juozas), born 1889, farmer, res. Daugelai- 3980 Jasevičienė, Ona, M, fartaer, res. Jokubiškiai,
čiai, taeškučiai.
Viešinta.
'
•
3902 Janulienė,
80,
housevvife,
res.
Daugelaičiai, 3961 Jaaevičiutė, Marija (Juozas), 25, farmer, res. Jotaeškučiai.
kumsKiai, Viešinta.
3903 Janulis, Povilas (Juozas), born 1910, farmer, res. 3982 Jasevičids, Algirdas (Juozas), 14, etudent, res. JokuDaugelaičiai.
biškiaai, Viešima.
3904 Janunenė, Jadvyga (Vladas), norn 1910, housewife, 3983 Jasevičius, Pranas, 72, farmer, Rostlavai Juodšiliai.
res. Daugelaičiai.
3984, Jasevičienė, Elena, 38, farmer, res. Rostlavai.
3205 Janulynas, Stasys (Juozas), 25, empioyee, re3. 3985 Jasenas, Kazys (Jonas), 48, esaiployee, res. Sakiai.
Alytus.
398b Jasiemene, Jane, (Jonas), 38, honseurife, res. šakiai.į
3906 Janušauskas, Adomas (Romanas), government em 3987. Jasenas, Algirdas (Kasys), 8 years old. ,
pioyee, res. Kaunas.
13988 Jasenas, Leonas, 31, empioyee, res. PSnedaunėlis.
3907 Janušauskas, Antanas (Vladas) born 190f, vvorker, 3969 Jasietuene, Vitalija (Kazys), ’ born 1911, teacher,
res. Kaunas.
(*Draugu«” Acme teiepbotoj
res.
3908 Janušauskas, Bronius, 55, physician, res. Šiauliai.
Kažkur
Australijoje
amerikiečiai
ir
australai
lakūnai savo bombonešius aprūpina
3990 Jasenaite, Leonidą (Leonas), 3 vestais old.
3909 Janušauskienė, Marija, 50, housevvife.
žibalu — gazolinu. Kaip žinoma, amerikiečiai lakūnai pietvakariniam Pacifike visur
3991 Jasenas, Algimantas (Leonas), 1_ year old.
-3910 Janušauskaitė, Irena (Bronius), 18, student
3992
Jasiene
vičius,
Jonas
(Kostas),
horn
190d,
empioyee,
ni ekia japonus,
3911 Janušauskas, Viktoras (Bronius), J5, student.
rea.
Vilnius.
3912 Janušauskas, Ipolitas
(Aleksandra®), 29,
army 3993 Jasienevičiua, Jonas, 46, teacher, res. Misiuniškis,
T~
T"
- ---- 1
sergeant, res. Vilnius.
Maryland ir Penn«.
... «NR. IH MM2MMS [HBELIU STRAItGU forijoje
3913 Janušauskas, Jonas (Povilas), 43, empioyee, res. .. 5S55—
sylvania valstybėse?
Santakai,, Sintautai.
Misiuniškis.
3914 Janušauskienė, Marija, 43, housewife, res. Santakai.
puikų rekor
Miiitarmio pasaulio ekspertai ji pagerbė ir dą,Leekadaįvykdė
3915 Janušauskaitė, Aldona (Jonas), 18, student, res. 3995 Jasienevičiua, Raimundas (Jonas), 7 years old.
jis paėmė ofensy
3996 Jasienevičiua, Genovaitė (Jonas), 3 years old.
Santakai.
vą. Antietam įvyko viso ka
3997 Jasinskienė, Fclionaina, 56, midwife, rea. Telšiai.
Piety Valstybės švenčia jo gimtadienį
3916 Janušauskas, Algirdas (Jonas), 16, student
3998
•Jasinskas,
Jurgis
(Augustinas),
56,
empioyee,
res.
ro kruviniausią kova Cha3917 Janušauskas, Gediminas (Jonas), 18, student.
TelMai. '
3918 Janušauskas, Jonas, (Antanas), 37, empioyee, res.
Pasaulio karas iškėlė eu Viskas buvo prieš Lee. neellorsville kova buvo pui3999 Jasinskienė, Liucija, 35, laadowner, res. Pasalote.
Pilviškiai.
sidomėjimą vienu Amerikos Šiaurės generolai turėjo dau kiai suplanuota militariniu
3919 Janušauskienė, Marija (Kazys), 33, houšewife, res. 4000 Jasinskaitė, Teresė, 15 years old.
Civilio Karo generolu, kuris,1 giau ginkluotų jėgų karo atžvilgiu; Gettysburge buvo
4001 Jasinskas,, Vaitiekus, 12 yeaars old.
Pilviškiai.
4002
JastnsAcaitė,
Liuda,
boru
1990,
dealer,
res.
Kėdainiai.
nors kovojo pralaimėjimo Į pradžioje ir daugiau vyrų. karo persilaužimas šiaurės
3920 Janušauskas, Jonas (Jonas), 34, vvorker, res. Ger4003 Jasinskas, Zigmas, (Juoaas), 45, res. Kėdainiai.
viniai, Onuškis.
pusėje, dabar pripažintas J šiaurėje buvo daugiau pini- naudai. Strategai vis tiki,
3921 Janušauskienė, Marcele (Juozas), 32, farmer, res. 4004Jasmakaite (Jaozas), 49, storekeeper, res. Kėdainiai. didžiausiu militariniu stra- gų, fabrikų, ginklų ir viso- kad jei gen. Lee Įsakymai
4005 Jasinskas, Viktoras, 27, musician, res. Kaunas.
Gerviniai, Onuškis.
kių reikmenų. Pietuose trū- Gettysburge kevoje būtų bu
4006
Jasinskienė, Petrone (Pranas), born 1880, res. tegu lfi-to šimtmečio.
3922 Janušauskas, Algimantas, (Jonas), 6, res. Gerviniai,
Telšiai.
Ši garinė priklauso gene ko maisto, drabužių ir gink- vę pilnai įvykdyti, tai P’eOnuškis.
3923 Janušauskienė, Julija (Jokūbas), 40, teacher, res.; 4007 lašiukaitis, Juozas, 46, farmer, res. Gadunavas.
rolui Robert E. Lee, myli lų ir nebuvo tinkamų trans- tūs būtų laimėję kovą.
Maletai.
j 4008 Jasiukaitiene, Teklė, (Jonas), 38, empioyee, rea. mam generolui Pietų Val
portaejos kelių.
Gen. iJee defensyvo stra3924 Januškaitė, Agota, 13, student, res. Malėtai.
Telšiai.
stybių, kurio gimtadienis į Generolo Lee armija buvo tegija irgi buvo puikiai ap3925 Janušauskas, Rimutis, 7 years old.
i 4009 Jasiukaityte, Nijole (Juozas), 15, student.
4010
Jasiukieniene,
Ona,
34,
empioyee,
res.
Vilnius.
3926 Janušauskas, Pranas (Mykolas), teacher, 46, res.
švenčiamas Pietuose sausio blogai aprengta, blogai vai- galvota. Jo genijus defensy4011 Jasiukonis, Kazys (Jonas), 49, ree. Joniškis, Šėta.
Pušalotas.
mėn. ypatingai Richmonde, Į gydinama ir tiktai pusiau vo kare pasireiškė Frede3927 Janušauskienė, Filomena, 35, teacher, res. Pušalotą. 4012 Jaskauskiene, Karotina (Kazys), 46, druggist res. Virginijoj, vieną sykį buvu- įrengta. Jų pilkos uniformos rieksburge, WiWerness ko
Anykščiai.
3928 Janušauskaitė, Danute (Pranas), 13, student.
siu sostine valstybių, ku- buvo austos rankinėmis stak voje jr
apgulimą Peters4013 Jaskulskis, Lukas, born 1908, cook, res. Vilnius
3929 Janušauskas, Apolinaras, (Pranas), 7 years old.
4014
Jaakunas,
Antanas
(Kazys),
vvorker,
rea.
Vilnius.
3930 Janušauskienė, Felicija (Aleksandras), housewife,
ršoe pasitraukė iš Unijos lėmie. Jų kanuolės buvo už- hurg raįegto. Petereburg j:s
4015 Jaskunienė, Agnietė, 25, res. Vilnius.
res. Kaunas.
1861 m. Lee gimė sausio 19 dėtos ant ūkiškų vežimų. Jų privertė gen. Grant, vadą
4016 Jaskunaitė, Vida (Antanas), 2 years old.
3931 Janušauskas, Aleksas (Adomas), student
kardai buvo padaryti kaimo šiaurinės armijos, ilgai kau4017 Jasulaitis, Adolfas (Pranas), 46, farmer, res. Dum d., 1807 m.
3932 Janušauskas, Ipolitas (Adomas), student.
čiai, Pilviškis.
Jvertinimas
militarinio kalvių. Prieš karo pabaigą tjs ir aukoti vyrus, pinigus,
3933 Janušauskas, Romualdas (Adomas), student.
3934 Janušauskaas, Pranas, 48, government empioyee, 4018 Jasulaitienė, Anelė, 30, hoėaewife, res. Dumčiai, stratego nedaromas pagal Pietuose jau nebuvo vyrų. ginklus. Vėliau jis paeitrau
Pilviškis'. ...
ss
res. Juodšilis.
jo laimėjimus arba pralai- nes karui buvo paaukota vi- kė, vis kovodamas, kol pri3935 Janušauskienė, Marija, 50, housevvife, res. Juodšilė. 4019 Jasulaitis, Jonas (Adolfas), 9 months pld.
mėjimus,
bet pagal jo re-I si vyrai nuo 16 iki 60 metų. gj0 prie galo Appomatoz ko4020 Jasulaitis, Vincas (Kazys), 42, army colonel, res.
3936 Janušauskaitė, Jonė (Pranas), 13 years old.
Vilnius.
surmts. Militariniai eksper- į Bet visvien gen. Lee pa- voj balandžio mėn. 1865 m.
3937 Januševičius, Antanas,
born 1875, dealer,
res
4021 JastraaaskSene, Pranė, 80, rea. Silūrai, Girkalnis.
Vilnius.
'tai sako, kad per pirmus du sižymėjo puikiu rekordu. Jo
r.
T
-s.
3938 Januševičienė, Ona, born 1892,
housewife, res. 4022 Jastžemakis, Aleksandras (Antanas), 38, techni- avilio Karo metus Pietūs puiki strategija atbloškė TO drąga jr ufaiBpyrimu nu.
cian, res. Vilnius.
Vilnius.
turėjo viena M dešimt pro- Siaurės armiją nuo pat Ridi- galėH BejTeikiamaB kfiatiB
4023
Jastžemskieae,
Irena, 34, res. Vilnius.
3939 Januševičius, Jonas (Antanas), born 1919, student
4024
Jastžemskaitė,
Alina
(Aleksandras),
5
years
old.
gų laimėti, bet paskutinius mondo vartų. Du syk us jis Taia laikais
pripa.
res. Vilnius.
4025
Jastžeraskaite,
Lilija
(Aleksandras),
5
months
old.
3940 Januševičius, Jurgis (Antanas), born 1921, wordu metus tiktai vieną iš 20 Įvykdė invaniją priešų ten- žintaB BVBrWauBiu generoiu
4026 J&sčenmskienė, Pranė, 80, housevvife, res. Bakaičiai.
ker, res. Vilnius.
"
,
konfederacijoje, bet per me3941 Januševičiutė, Halina (Antanas), born 1924, emplo- 4027 Jašelskis, Aleksas, 42, vvorker, res. Šiauliai.
__
4028 Jasinskas, Mikas (Adomas), 52, army colonei, res. 4062 Jelinskaitė, Šarūne (Juozas), 2 months old.
yee, res. Vilnius.
.
4063
Jarmolavičius,
Antanas,
31,
empioyee,
res.
tų
elg
*
Kalnągliai, Alizavas.
3942 Januška, Alfonsas, 39, empioyee, res. Tauragė.
Kupiški
buvo giliau išstudijuota, jis
3943 Janušauskiehė, Stefa, born 1903, empioyee, res. 4029 Jašinsktenė, Oiga, 50, teacher, res. Kainagaliai.
4064
Jarmolavičiene,
Valerija
(Kazys),
28,
res.
Kupiškis
tapo pripažintas militariniu
4030 Jašmskaite, Jūratė (Mikas), 15, student.
Tauragė.
4065
Jarmolavičiutė,
Laimutė
(Antanas),
6
years
old.
1
o-enliumi
Jo kovos dahsr v
3944 Januškevičius, Antanas (Antanas), landowner, res. 4031 Jaštotoes, Sergejus (Kostas), borą 1909, agrono4066
Jarmolavičius,
Romualdas
(Antanas!,
4
years
old.
i*
res. Vilniun.
Konkojai, Raseiniai.
4067 Jarmolavičlntė, Gitą (Antanas), 18 months old.
|ra studijuojamos jaunų ,ka3945 Januškevičienė, Kazė (Romanas), 45, res. Konkojai, 4032 Jaugilienė, Janina (Juozas), 70, housevvife, rea
4068 Jerškevičius, Jonas (Pranas), 54, empioyee,
res. rininkų. Būriai jų buvo iš
StaškūniSkis, Taųjenaat
Raseiniai
siųsti į Maryland ir Virg’
3946 Japuškevičius, Jonas (Aleksandras), 41, bookkeeper, 4033 Jaujininkas, Vincs, 40, res. Auaroni&i, Obeliai.
4069 Jeruševįcius, Jonas (Pranas), born 1903, -teacher, nia valflt kad
i&u
4034 Jaujinninkienė, Marija (Janas), 35, housevvife.
res. Rozalimas.
,
res. Gūdžiai, Daugai.
1 >x, ...
f ••
4035
years old.
3947 Januškevičienė, Ona, housewife, ree. Rozalimas.
4070 Jenlševičiene, Veronika, res. Gūdžiai, Daugai.
. įAstudijaoti jo strategijon
4036 Jaujininkas, Algimantas (Vincas), 3 years old.
3948 Januševičiutė, Aldona (Jonas), 5 years old.
liniją. Armijos ekspertai ly
3949 Januševičius, Pranas, (Viktoras), 38, ehauffeur, 4037 Jaujlninkaiie, Elžbieta, 40, worker, res. Marijom polė 4071 Jesenka, Varius, 28, empioyee, re3. Kėdainiai.
4072
Jeaerenaa,
Viktoras,
43,
farmer,
res.
Paveisėjai
gina jį prie Hannibalo, Ce4038
Jautakis,
Vadus
(Kilius),
46,
vvorker,
rea
Šiauliai.
res. Pivonija.
sėjai
Vritėjai.
ariQ
NapoJeono
eutiko
3950 Janušonis, Jonas (Kazys), 43, teacher, res. Ažuol- 4030Jazbuti*, Aleksandras (Jurgis), borh 1918, lieutenant,
4073
Jasiukevičienė,
Ona
(Antanas),
33,
nurse,
res.
res. Kupiškis
pamušis, Pasvalys.
priskirti jo vardą prie diVilnius.
3951 Jaraminas, Vincas (Motiejus), born Feb. 7, 1912, 4040 Jazbutis, Kazys, (Jonas), 35, empioyee, res. Alek
4074 JMiukevičiutė, Sigutė (Antanas), 12, rts. Vilnius ' džiųjų istorijoj militariniu
soldier, res. Vilnius. c
sandrija, Skuodą a
3953 Jarašiūnas, Jurgis (Juozas), born May 18, 1905, 4041 Jazbutienė, Sofija (Jonas), 32, teacher, res. Aleksan 4075 Jerinskas, Viktoras, 28, actor. res. Kaunas.
vadų.
4076 Jėsinakienė, Stefa (Kostas), 30, housewife.
vvorker, res. Kaunas.
drija, Skuodas.
1 Ne tik A. J. Valstybėse
3953 Jarašiunienė, Zofija (Jurgis), born Oet. 15, 1913, 4042 Jazdraskienė, Modesta (MiroslasiavasJ, 45, house- 4077 Jesinskaitė, Dalia (Viktoras), 12 months okl.
4078 Jesikevičiutė, Kilnutė (Antanas), 2 years old.
studijuojama gen. Lee tak
empioyee, res. Kaunas.
wife, res. Daubariai, Tirkšliai.
a
tErcinius), 38, florist res. Vilnius, jtika. Mokyklose kitų Šatų
3954 Jarašiūnaitė, Aldona (Jurgis), born May 23, 1933.
4043 Jazdamkaite, Vanda (Vladas), 17, student.
4080 Ješsaakiene, Jadvyga (Nikodemas), 53, farmer, res. .
. . . .
.
3955 Jarašiūnas, Petras (Jonas), farmer, res. Katkunai,1 4044 Jazdaaskatte, Regim (Vladas), 13, student
1
Juodimai
Vabalninkas.
karininkai
studijuoja
jo
kam
Joniškėlis.
.
4045 Jočys, Antanas (Adomas),
shoemaker, re3.
4081
Ježanskas,
Vytautas
(Alfonsas),
27
farmer.
|uanijas.
Kinijoje
generolai
395G Jarmalajevas, Partejus
(Zienka), farmer,
re3.
Panevėžys.
-p. 4082 Jeierius, Antanas (Edvardas), 42, worker, res daug iš jo pasimokino, kaip
Milkūnai, Aldutiškis.
4046 Jocy*, Lšoogiaas (Adomas), 37, carpenter,
>
Vilmus.
3957 Jarmalavičius, Antanas, policeman, ras. Kupiškis.
Panevėžys
ir Rusijos generolai, kurie
3658 Jarmalkavičius, Stasys (Mikalojus), 38, farmer, 4047 Jegintaviflene, Vanda (Stasjra), 33, farmer, re9 4063 Jocas, Stasys (Stasys), 31, teacher, res. Salantai.
pripažįsta jį genijum. Bal
4084 Jocienė,
Parimai, Veudziognla.
__ _ .. Stasė, 28, res. Salantai.
res. Dainava, Turgeliai.
kanuose
irgi jo strategija
Jocytė, Karmutė (Stasys), 8.
3959 Jarmolavičius, Tomas, 47, bookkeeper, res. Vilnius? 4048 Jakimavičius, Vincas (Jonas), 38, ehauffeur, res.
Kaunas
’
4086 Jocas, Virgilijus (Stasys), 1 year old.
mokinama.
3960 Jarmolovičienė, Elena, 43, res. Vilnius.
4049
Jeleniauskas,
Stasys
(Stasys),
born
May
5,1896,
4^
e
^
san<ira8
(Aleksandras),
35,
technician,
3961 Jarmolovičiutė, Kristina (Tomas), K years okL
šiandien, kada Pietų val
farmer, res, Virbalis.
res- Vllnius.
3962 Jarmolovičius, Vytautas (Tomas), 11 years old.
3963 Jarudas, Zigmas (Gustavas), 45, farmer, res. Ka- 4050 JeleniausUene, Teresė (Vincas), born 1907, house- 4088 Jocius, Jonas (Jonas), born 1903, army officer, stybes pagerbia jo gimta
dienį kaipo kilusį iš Virgiwife, rea. Virbalis. '
res' Ylkuualendriai, Raseiniai.
4051 Jrieoinuskaa, Juozas (Stasys), horn May 8, 1934,
>Qcy^’
2į, worker, res. Raseiniai.
Raseiniai.
nia ir ii Pietų valriijų, vi
Student
4090 Jocytė, anelė, 24, worker, res. Raseiniai.
3964 Jarudienė, Sofija, (Marijonas), 32, housevvife, rss.
sos A. J. Valstybės jį ger
Kalendriai.
4053 Jeltnlnuskaite, Stasė (Stasys), born 15, 1936.
VilniUB: bia kaipo įžymų amerikietį
4053 Jeleniauakaite, Irena, (Stasys), born May 28, 1937. 4002 Jočaa, Henrikas (Konradas), 27, engineer, res.
3965 Jitrudaitė, Sofija (Zigmas), 4 years old.
Daugelį šalyse, kuriose da
3966 J aru levičius, Vemdeljonas (Kazys), 38, carpenter, 4054 Jelenskss, Antanas (Jonas), horn 1902, gov. etnpto..
a . ,•
. . .
.... .
yee, res. Marijampolė.
V
4093 JočaitS, Marija (Konradas), 17, student, rea. Vilnius bar eina kovos už demokraros. Panrurviiė, Merkinė.
4056 Jelsnakiene, Magdenela
(Petras),
born
1903,
^^onsaB
(Julius), 80,
empioyee,
res.
3967 Jaruševičius, Jonas, 40, clerk, res. Zarasai
£©n Lee atiduodama
housewife
Vilnius.
3968 Jaruševičienė, Kazė, 36, res. Zarasai.
pagarba
kaipo strategijos
4096 Jhlenekas, Vytautas (Antanas), 13, student
Jočjnas, Ipolitas. 80, farmer, res. PaįoUai 22imial.
3969 Jaruševičius, Henrikas (Jonas), 12, res. Zarasai.
4057 Jeienekas/Aloyzas (Antanas), 10, atudent.
Jočinienė. Antanina, 45, houaewife, Padoliai.
meistrui.
FLIft
3970 Jaruševičius, Jonas (Jonas), 6 years old.
4058
Jelenakaitč,
Aldona
(Antanas),
8
years
old.
®
u
^
eni
J
a
'
^^.P°
^5
’
^
armer
3971 Jaruševičiutė, Nijolė (Jonas), 4 years old.
-- housevvife,
4098 Jočinyte, Janina (Ipolitas), 20. farmer.
3972 Jaruševičienė, Juzė (Kazys), 42, vvorker, res. Vilnius 4059 Jelenakienė, Marija, 83,
res. Vilnius.
Šiaulių savaitraštis “Tė
4099 Jočinas, Antanas (Ipolitas), 10.
3973 Jarui sitis, Lukas,
born
1907,
teacher,
res. 4060 Jelinskas, Juozas, 31, empioyee, ree. Balbieriškis.
viškė” paverstas dienraščiu.
Batakiai.
4081 Jefflnekiene, Ona (Pranas), 31, empioyee, rea. 4100 Jočys, Vladas (Mykolas), 42, res. N. Vilnia.
(Daugiau bus)
Jį redaguoja S. Miglinas.
3974 Jarulaitienė, Mikalina, 40, housevvife. res.
BsIMeriškis.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI
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CHICAGO STREETS HAVE THEIR GLAMOUR

fonset park atsidaro
šį sekmadienį

P. P. c.

the longest bar in the city.
The tenders coul sling a
Neighborhood
slrceta
stein of
beer to any
should not become monotodesignated spot, and would
nous. 'Bhere is alvvays some
give you a free stein if the
little romance
connected
tender missed. Those facts
vvith them or, at times, they
and other stories came to
have characteristics vvhich
me during the lašt visit
enchance their importance
home.
and even add a touch of
A sad looking pipe
allurement. In boyhood days
smoker told me the story
those scenes were drudgery,
about the tavern of the
and our imaginations carolden days vvhile I vvas
ried us off to the distant
vvaiting for a Street car on
climes. The other day I
the very šame corner. The
learned that the ‘ ‘front
1 grand old gentleman, vvho
Street” at my Chicago
informed and told me
a
address has a historical
fevv more
stories of
value.
Vincennes avenue, slyly
Vincennes avenue vvas a ucked his chops. “Yes”, he
path beaten vvide by the aaid, “so passed the glory
hoofs of cattle being driven of old Vincennes road and
to the slaughter houses. now, a hot-dog stand domiThen close by is Halsted nates the historic spot”.
Street, where vve novv find
the vvorld’s famous stock- OLD BOUL. MICH
yards, and the scene of Some
streets in the
Edna Ferber’s novel, “So “Windy City” maybe losing
Big”. Dovvn Vincennes road their glamour, būt the
later oame
the
gentie attraction of others
is
trickle of the truck farmers’ increasing. The northern
traffic to the markets of section of “Boul Mich” could
South Water Street.
j be called the vvindiest
A score and ten years ago 1 business Street in the world.
this šame road had a unique The autumnal breezes from
allurement to vvhich cattle j Lake Michigan whip the
drivers and even laborers pedestriant with vvild fury.
succombed. I learned of this At times the vvind necessidravving card only when its tates the ūse of ropes along
traces were ennihilated by-the buildings “to keop 'the
the merciless hand of the I’■ man on' . the Street
• -v ”; Police.i
vvrecker, The cattle drivers’ meti often help the vVomen
decoy was embodied in a across the streets, Yės, that
vvayside tavern, a three- (is Michigan Boulevard on a
store buildipg vvith a vvide vvindy day.
projecting roof below the1 At night (say 10 o’clock)
second story, to protect the upper Michigan boulevard
loiterers from the sun. In1 puts on its romantic robe
those days the inn
vvas for the pedestrians. So let’s
famous because it sheltered take a walk dovvn upper
-...........
1
OLD VINCENNES AVE!

CONN BREAKS HAND ON FATHER-IN-LAW

V. Kubaičio pikniko dar
žas Srunset Park pradės sa
vo sezoną su dideliu Grand
Opening pikniku šį sekma
dienį, gegužės 17 d.

ONE OF THE NATIONS OUTSTANOINO CENTERS AT

MARQUETTE IH 1939-40

HEAVYVVEIGHT BOXING CHAMPION
OF THE W0RLD 1932-1933

ALL-AMERICAN iN PO0T- HURLED |-WlT<jAne
BALL-ViLLANOMA W38 FOR YANKS IN *38

JOHNNYGOODMAN

EDDIE WAITKUS

WINNER OF 1933 WESTERNOPEN,
1933 UNITED STATES AMATEUR,
AUO 1937 NATIONAL AMATEUR-'

* ^GEDWILLAS5S«“SXK!rS.

BLOND FIRST BASEMAN
CHICAGO CUBS

Lietuviškiems ir ameriko-

★ WALLYZALEW
NATIONAL AND WESTERN
INDOOR MlDGET AUTO
RACINO CHAMPION RAI

* TED HENNIS Ml
-,es
BN '00'IPRO
“u
STAR
AT"PURPUS
STAR
★ FRANK LlIBIN AMElUcnH
★ ^ŠZMSCOSKEY»'«'
PHILAOELPHV
a’k
n. FRANCIS" WHITEY° TO^OT'L^A.U^CMURO^N
★ VITO TAMULIS PHUME
uSK
WISTERT
★ JOE KRAKAUSKAS
★ ^0ICKSH0TSXT
LEAOOE M39 ALL-ANVERICAN FOOTBALL AND
BASt9wx STfcą AT KKHIOAN 1933

Vincentas ir Ona Kubaičiai nuoširdžiai užkviečia
savo skaitlingus draugus ir
pažįstamus ir užtikrina visiems smagų laiko praleidi
X. X.
mą.

V. Kubaitis, kaip ir kas
met, duoda išlaimėjimui dy
kai keturias brangias ir vi
sų mėgiamas dovanas: šešių
savaičių paršiuką, didelį lie
tuvišką sūrį, 10 svarų na
minių lašinių ir keisą Schlitz
alaus. Išlaimėjimo tikietai
dalinami dykai, o kas dar
negavo, gaus atvažiavę į
daržą. Laimėtojai turės bū
ti darže.

JOHNNY WY$OCKl JOHNNY BROACA

JUST DUMS
th<

•oat vjemt y havot

Soum AMD t UiAA f ITbtJVfcV
SltflMMlNG for 1 MOT Tb
fiuo HOUA5 \ FLlCrl
DEPO RE I
Pi C Kfc y UP’
n

CLEVELAND INDI AKS STAR

Reprinted from the “Lithuanians”, an illustrated booklet of Lithuanian people.
This book is priced at $1. per. A. D. Yuknis, 1405 S. Fairfield Ave., Chicago, III.

Boul. Michigan, starting
where the boulevard really
ends (Oak Street) dovvn to
the river and the snovvwhite towers of the Wrigley
building. The late autumnal
night is clear, būt the stars
cannot be seen through the
giare of thouaando of auto
headlighU. On the left the
two vvell known landmarks
of our modern life go tovvering above us — the Drake
Hotel and the Palmolive
building with its Lindbergh
beacon. Farther on, to our
left, vve see the fashionable
Episcopalian church and
štili deeper m the čorest of
skyacrapera standa the late
Cardinal e artistic
prep
seminary, likę some elaborate sylvan shrine. Coming
upon Chicago avenue, the
; tall, ancient,
illuminated

VI-MIN
p^elbėjo
ilmtaniR .tcauti
.veikalą, kortų Virškinimo organai ouvo
nukrik* ir kurtema net gydytojai negalėto
dalinau padėti apart bendro apibudini
mo. Jog lų» eaate silpnu nervu tr Jueų
virškinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieėko pagelboa kaip pra
šalinti it skilvio nuocingas rūgina, var
slanėiue akanamns ir itputimą: užkietė
jimą vidurių
arba perdidelj liuosUiną.
Kiti bendrai apibudina visus nesmagu
mus
"nervų įdegimu".
"reumaliiniu”.
"artritu' ir t t. Kitiems kojų ar rankų
muskulus trauko mėšlungis, varsto dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
mai metti: puėkai išberia lupas ir lie
tuvi. nuolatos Jaučiasi pavargę.
leng
vai sujaudinami ir kenčia 'dainai galvos
skaudėjimą.
žmonės.
kurie taip kmtėjo per eilę metų urnai pradeda Jaustis
geriau pradėję vartoti ’VI-MIN kapsules.
Viena motenfckė pasakė: "Duokit man
dar vieną bonkute VI-MIN kapsulių. At
nesijaučiu tąip gerai per pastaruosius

matus."
Kodėl VI MIN kapsulės taip greitai
pagelbsti T Dėlto, kad Jom randasi tie
pagrinclntai elementai, . kurie reikalingi
tinkamam reguliavimui vlrtklnlmo organų veiklos; elementai būtinai reikalin
gi budavojintui naujų celių nervuose.
Vienos bonkutėe VI-MIN kapsulių pa
kaks įrodyti jums. Jog visi nesmagumai
ir kentėjimai gali būti lenrval prašau
nami.
Pareikalavus.
mes
parodysime
jums padėkos laiškus nuo tmoolų. kurie
praeityje daug kentėjo, o Šiandien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY

SEZONO ATIDARYMO PIKNIKAS

Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

Duodam paskolas už

Paulina Russian and Turkish Baths
h''tol
for heavyweight
after New York
broken. Conn in-i
Jimmy Smith, in

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai Žarnose?

903 W. 6Srd St. Tel. ENG. 6515
absorbed
in
pleasant
Ithoughts, trying to forget i
'the business cares of the Jr
day. Nothing really exciting
ever happens during these
walks, būt a certain sense
,
,
’ ,
of
profound
restfulness
is always soothing
and
SUNSET PARK (KUBAIČIU) DARŽE
invi ati
A„ about __ dings. Colder nights draw
we notice well-to-do buaineas the Panhandlers to Boul
(135th St. ir Archer Ave., Lemont, III.)
executives out for „ breath Mich for a
aoftcup of
Sekmad., Gegužės (May) 17 d., 1942
of air, either for themesel- coffee. A coin to one is the
ves or the dogs many cue for another approach— KETURIOS VELTUI DOVANOS —
are follovving. Everyone is ing you a half block dovvn,
1-ma—6 savaičių Paršiukas, 2-ra—Didelis Lietuviš
walking leį8urely, although for theX
a system of
kas Sūris, 3-čia—10 sv. Namė Gamintų Lašinių^
įt .g pasged ten Scattered letting their buddies know
4-ta—Reisas Schlitz Alaus.
groups
are doing their Į the “soft eggs” on parade.
Laimėtojai turi būti darže gauti dovanas
“window shopping” in the Adventure can be found
GERA MUZIKA x
ĮŽANGA — VELTUI
fansy antique shops or even on the big city streets.
atorea Herc and there
Visi iš visur kviečiami. Kviečia Wm. Kubaitis, Sav.J
aome
|(,
laina
SKAITYKITE -DRAUGĄ”
tjred yet the brigk
Jt'.-.-t*
j
ajr Į,eepg them out. All aeem
to be so friendly, yet none i
NVOAK
of the groups ar seen
Taapylctt apsaugoto] ištaigoj, kad užtikrinti savo ateit]. Apart aptalking together.- Each is
draudos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

limestone
vvater
tovver
looms up ahead. from here
Chicago pumped its vvater
out of the lake; now it iš
būt a shrine.
,
The breeze from the lake

j?

Private Billy Conn, chief contender
championship, displays banda,ged hand
doctor confirmed his fear that it was
jured hand in fight his father-in law,
the Smith home in Pittsburgh, Pa.

Kaip ir kiekvienais me
tais, rengiasi važiuoti į šį
smagų pikniką skaitlinga
Chicagos ir apylinkių lietuvių visuomenė, nes Sunset
parkas yra gerai žinomas
daržas, vienas iš gražiausių
ir didžiausių mūsų tarpe, ir
visų labai mėgiamas. O V.
Kubaičio piknikai ypatin
gai gerai žinomi kaipo sma
gūs, linksmus ir neužmirš
tami suvažiavimai.

RAY APOLSKIS

AHATEun COLF CHAMPION

niškiems šokiams grieš ge
ra orkestrą.
Todėl, pasivažinėdami šį
sekmadienį, užsukite į Sun
set parką, kur gražioje gam
tos aplinkumoje ir smagio
je kompanijoje, tikrai links
mai praleisite laiką.

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
i Alą Modernišką Lietuviu Įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterimi! — TreNadHeniai*.

Telefonas: VIRginla 9493
A.. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

ir aukžčiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGOI
Jastin Msčlilėvlfh, Pres. and Mgr.
UR? ARCHER AVENUE
TeL VIRGINIA 1141
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washlngton,

D.

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

C.

Penktadieniu, rev. V>, 1*) i?,

SIBIRAN IŠTREMTA LIETUVE GAVO SIUNTINĮ
IS AMERIKOS

== i. ■ — .. u

KAS GIRDĖT SOUTH CHICAGOJ

įsi svemui parap.

Gegužės 10 d. šv. Varto ir penktadienių Vakarais
i dr-jos nariai ir šv. Teresės 7:30 vai., o kitomis dieno
Sodalicijos narės dalyvavo mis po šv. Mišių, išskyrus,
atlaidai
Visų Šventųjų parap. baž su mamytėmis bažnyčioje: sekmadienius, kuriuose pa
nyčioje 40 vai. ŠŠ. Sakra išklausė šv. Mišių ir bend maldos įvyksta po temeta
mento Viešo gkf6ifiirfio at rai priėmė Šv. Komuniją. Sv. Visi raginami naudotis Dielaidai bus geg. -17. 18 ir 19 Mišias laikė kun. Andriuška, Vo malonėmis.
dd. Šiose iškilmėse pritai MIC. ir pasakė pamokslą akintus pamokslus pasakys pie motinų meilę ir jų pa Mokyklos Vaikučiai/ vado
sišventimą savo šeimai.
vaujant seselėms Leonardai
šie pamokslininkai:
Po pamaldų visi nariai su ir Josettai, jau mokinasi į
Sekmadienio vakare —
savo motinomis dalyvavo vairių drilių, deklamacijų ii
kun. Kaž. Barauskas, per
bendruose pusryč uose para veikalė^ų programai, kuri
nai atvykęs iš Lietuvos, bū
pijos salėj. Motinėles nuo įvyks mokslo metų užbaigi
vęs “Mūsų LrtikraŠčk>” be
širdžiai pasveikino klebonas me birželio mėnesį. Dieną
daktoriuS.
pranešime vėliau. Bus pfo
kun. V. Černauskas.
Pirmadienio rytą: kurt. Š.
Pusryčius surengė ir pa gos pasigerėti mūsų parapi
Adortiinas, Šv. Kryžiaus pa tarnavo: K. <itkua, E. Vs- jos mažyčių gabumais.
rap. ’Chicagb, Ki. vikaras; chen, V. Strtbulioniettė, A.
vakare: kurt. Arti Naudžius, Cherfy. Sodalietės padaina Sočikagiečiams
žinomas
Šv. PfanciŠk&ūs parap. vi vo keletą dainelių motinų ilgametis parapijonas L.
karas, Indianrt rfarbor.
pagerbimui. Chorui vadova- Skrėbutėnas susituokė Su
našle A. Ivinskiene iš Ne
Antradienio rytą: ktm. V. VO varg. K. Gaubis.
. kalto Pras. Panelės šv. par.
Černauskas, Šv. Juozapo pa
rap.- klebonas Chieagojj va Gegužės 15 d. 7:30 vai. Brighton Park. Sveikiname
kare: kurt. L Premskis, šv. vak. sočikagiečiai turės gar- ^mdą porą ir linkime paJurgio parap. vikaras Ghi- bės priimti aukštą svečią sisekimo naujame luome.
oagoy III., buvęs “XX Am- J. E. vyskupą W. O’Brien,
Mūsų parapijoj randasi if
Žiaus” redaktorius Lietuvoj.' kuris suteiks Sutvirtinimo
ligonių.
Vieni serga sunkiau,
TihinižB, kad ^^. ^ramenų. Kleboną,, ąesu«« » apylinkių tikint'tėa mokyt°I°s "■ vargontrrin- kiti lengviau. Štai, jie: 8.
gaUsitti paainaudoa »ų a{.: kas stropiai ruošiasi kad Vasiliauskas, Ę. Pociūtė, V.
laidų toalondrtia ttoiiai ta«-Įtvark,‘
ku0 Pulll,au9’a' MikaJaviČienė, M. Eiklaus.
Pažįstamieji prašomi aplan
kydamies į pamaldas ir prt-i
kyti ir suraminti juos stmmokslrtš.

'

Kryžius su trimis skersisiAb, vadinamas šv. Tėvo
kryžiiim, niekaomet nėra
buVęs šv. Tėvų insignia. To
kį kryžių įsivaizdavo artis
tai ir tokiu būdu buvo įves
tas į popiežiškus meno kūri
nius.

Ar žinai, kad

bažnyčioje 40 vai.

Šiomis dienomis K. J. dol., reikia sumokėti perPranakis gavo nuo savo mo-, siuntimo išlaidų, apdraudos
;
tirtos telegramą, kur prane daugiau 20 dolerių.
'
Lenkai
yta
tadarę
su
Ru
šama, kad gavo siuntinį. Dar
peteitais metais vasarą iš sija sutartį ir s&vo tremti
NeW Yorko buvo išsiųsta niams gabena siuntinius iki
drabužių. Siuntinys kelyje 22f svarų ir už Jų persiunti
mą. tereikia mpkėti 5 dot.
išbuvo apie pusę metų.
Tuo* keliu siųsti ką trem Tas operacijas atlieka Polstiniams gana nepatogu, bes ka Kasa Opieki^ 9. A., 903
už siuntinį, į -kurį sudėti Broadvvay, New York, ft. Y.
Tačiau lenkai nesutinka
daiktai kaštuoja kokius 13
priimti siuntinių ištremtiems
iš Lietuvos į Sibirą. Tik Vil
ARD seimas
niaus krašto gyventojai, ku
23-čias iš eilės ARD sei rie turėjo Lenkijos pasus,
mas būs gegužės 17 dieną. gali gauti siuntinius per lertSeimas prasidės šv. Mi- kų įstaigas, ffe&eniai išsiųs
šiomis 9:30 vai. ryto Šv. Ka tas drabužių siuntinys lie
zimiero vienuolyno koplyčio tuviui kun. Petrui Pruuskiui
je, o 1-ji sesija 10:30 vai. kurs darbavosi Vilniaus
Gimimo P. Šv. par. salėje. krašte ir turėjo Lenkijos pa
Antrą valandą popiet pra są. Kun. Petrą Prunskį, o
taip pat Amerikon atvyku
sidės antroji sesija.
Vakare palaiminimas Šv. sio bun. J. Ptufldkio tėvus,
Sakramentu ir vakarienė su nežiūrint jų senyvo amžiaus,
nepaprasta akademikių prog bolševikai yra išgabenę Si
biran. Neseniai iŠ Sibiro gau
rama.
ti kvitai, su jų parašais, kad
Seserys KmSraierietės ir
gavo siųstfts jiems pinigUs.
rėmėjos su savo VadoVe pirm.
Buvo bandyta" laiškais ir
A. Nausėdiene kviečia lietelegramomis sužinoti adre
tuviuS skaitlingai suvažiuo
sus kai kurių lietuvių, km
ti. Rėmėjos stengiasi su kvie
rie buvo išvežti Rusijon, bet
titaU neapleisti ir nei vienos
nežinia kur. Iki šiol tie pa
draugijos: prašo išrinkti de
kartotini bandymai nedavė
legatus ir paskirti auką. Šv.
rezultatų.
Kazimiero akademija reika
linga paramos. Kiekviena
lietuvio pareiga paremti pa Dar apie kun. A.
rodant savo dosnumą įstai
gai, kuri yra tikras lietuvių Baltučiui pagerbti
tautos pasididžiavimas i r
bankietų
garbė svetimtaučių akyse.
< Akademikės, seselių.,.įšauk, __ Marųuette Park. — Gegu
lėtos, kelia lietuvių vardą. žės 10 d. prisirinko parapi
Tat atjauskime ir skait jos salė pilna žmonių pa
lingai dalyvaukime 23 sei sveikinti kun. Baltutį trigu
me. *
S. J. bo jubiliejaus proga.

HftKBOIRO

b R X tJ Q X S

. •- • . - » *

šv- Juozapo parapijos pik-

- nikas jau čia pat, būtent ge- kiose valandose. Linkime vi
Kun. J. Paškauskas, , gUg£g 24 d. Vytauto parke. siems greit sustiprėti ir grįž
Visų šventųjų par. kleb. , Par,spijonai pardavinėja lai ti prie kasdieninio užsiėmi
.. .. Rap
mės tikietus. Dovanos pini mo.
Programoj
pirmiausiai gais. Nuoširdžiai kviečiami
mokyklos orkestrą pągriežė mūsų prieteliai iš kitų pa
Neatidėliok darbo fytdie
kūrinių, diriguojant seserei rapijų atvykti. Piknike, kaip nai, jei gali jį šiandie at
M. Klaritai. Gražų vaizdelį paprastai
likti.
visa ko.
sudarė antro skyriaus mer
gaitės, kurias paruošė sesuo Gegužės 17 d, po sumos
M’
vado
parapijenųtiflUT^H^
vaujant kun. A. Zakaraus įšaukiamas
mas, kad išrinkila darbttrtn-4i
8EK£NČIV MtzmOS
kui, pasižymėjo žavingu dai kus-es parap. piknikui. Sus- i
INSTRCMENTŲ
4 4 w
navimu, ypač “Marijos Var mas įvyks parapijos svetai;
Didelių Lfsrabanrj. ma^Q Sarabapelis”', kurią parašė pats di
nėj.
nų, "Tunable Toni Toma" pritairigentas kun. A. Zakaraus
kOml prie vfcjokftj BalTabaifų ae^ų, greiti nėriniai —Cymbola” ir
kas ir “Desert Song”1. Solo
"Cymbol Holdera" fttlr Ėfk reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais”
dainavo A. Druktenytė ir K
Gegužės mėnuo, tai mūsų b'ėftams Ir orkegfrom's, Trfibdg,
Saxaphorrial, Trombo
Skelly, Abi solistės palydė-^vis^
mėnuo, šv. iter Clarinftsfct,
nai "Standard” lšdirbysėlų, Smui
kas, CelloS, StrūAttaMl BUKI, Goitos aplodismentais. Duetą zapo bažnyčioje gegužinės tarai,
BanJos, stūnal, lr “casee”,
“movth pfėces”, “rtlute reMsT’, hgražiai dainavo M. Janu pamaldos esti trečiadienių muzikos
stovikiės.
Pilnas paslu
uiė
■/radi
rln'klmaa
sAinikoms
s/iilėttj
tr
šauskienė ir J. Samoška.
"cases”. Pataisome ir atnaujinaMė visokių išdlrbyėčh, plioaofraAnt galo parapijos choras
fus ar jųjų dalis.
WO
’
K
STIilMf
padainavo keturias dainas,
'94T W
39* St.eet
A. B.a DRUBČMKRS 8ĖRVICK
«14 MarMUSrteet, GUėfeJb
7/if jfcfetS iT/fjfoSmy
vadovaujant varg. B. Janu
šauskui.
Vakaro vedėju buvo adv.
Antanas Lapinskas.
C. S.
5^

Irlandijoj suvaržytas ar
batos vartojimas. Kiekvie
nas žmogus per savaitę ga
li gauti tik pusę uncijos ar
batos.
JA

-s. -JA

0 Yr*

%

HARA
Geriausias Laikas Pirkti Arinos RS5ICS
k/ ADMK Nartu? Materijoią Drif gemomis Karnomis.
PIRM

PIRKIMO

Atvyk | mūsų jardą lr apžlfii^k ata
ką tr iuk&tą
kukštą rūSJ LENTŲ—MlLLnefttfc — STOGŲ IB NAMŲ MAĮERIJOLĄ D81 garažų, porčių, vfe-

SU

lepų Ir

MČSŲ EKSPERTAIS dėl kOMtrukcijoa lr pertaisymė namų.
pAITMas DyKai d
ČrtA arba Lėngfab Mmokėjimate

ArtttftAYtttAs IK

STANLEY LITWINAS, Gfertėhtf Mariager

CARR-MOODY ItIMMSR CO.
LIETUVIAI SALES#ANAI

Tel. VICtory 1272

3039 Sotifh Halsted St.

J

I A IK A ę n AR ARI

?»*rtnk« b Prisipirkti
Geresnės Rūšies Anglis
ateinančia!
ž i ė M a i
rtoL sAntOta NBrtAimAs m kol it Mr oAliUA bAfrrrt
Geresnės Rūšies Anglys Gaunamo* tA H Tohmfenrtą Vafcittją.

L/AIIn/AO

(VaMžfo* patsertfhaf irtgTfninkdfrftf rUttbio, kad trumpoj ateityj, Uar6s pr6dokcfjos dūlei, gelzkelių tranzitas bua t/nifal surmtimtas baito u rūtkalamd j
PmpttDtari SAvb SAltnatfrS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO;
ŽVElVt tlROlNfA Cbialiontas Mine Run, iš
K«rų mainu, dutig dtilklu išimta. Perkant 6

foriuš drbd

$8.40

tUUįM, St toną

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

Smulkesni yra daug pigesni.

ŠLAcrt

UAnU tCrtP auglys,

noppEns
tou4,

n«

CORE

MCI,So

ui

(KOKSAI),

tie- $12.95

u<

.

CRANE COAL COMPANY
5833 SO/

tel. portsmolth

Long AVfc.

9022

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Mnlng Robin Sets

Srts Bbdrbbny Sets asu- Rrfg#
Radio* u. Rert^geftrtors —
Wasrtėrs — Mangels — and
Stovės.
NationaHy advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

ittd'RESENTATIVE

6343 South Weštern Avėnue, Chicago
JI
TMrtfortrtrt
RErtJBLlC &>5l

p .1

ADVt\

FI) PHOT

ir jos uošvė, kuri čia
Ačiū rodfordiečiMB Avė.,
svečiavosi, išvyko į Mįllbury,. Mass. Dubicklenė nese
Mums, harboriečiams,
—1*1
*
1
•la-5 niai grįžo iš šv. Katarinos
bai patiko rockfordieėių pri
ėmimas. Gardžiai pavalgė- ligoninės. Laimingos kelio- (oufliiffg, uasping
WHOLESALE
•rtznkFtš š DOctsr-. fc**įętlort
rtie ir malonų laiką turėjo-f nės ir linksmų atostogų.
Mendaco. thousands no» pail lake tcrrlblė reattaeks ot choklng. gasplng, cough
LiguaR
tf'
* > *'
Asthma
helplng
me jų tarpe. Džiaugiamės ir1 ptrrrt<yj| Komunija bus ge- eurrtnc
nature remove thlck szcess mucus. No dopes,
1
!
no smokerf, i(V «rtKt»n». Just tasteless,
(STAIGA
skaitlingu^ susirinkimu. 2o- gužes 31 d.
pleasant tablets. The rapld. dellghtful palllatlTe action commonly nelps nature brlnij
džiu. roekfordiečiai mums
uelcome sleep—a "
errapped
F. Urzalirtsktel, 1022 151 guarantee lnsures
g_.
padarė gero įspūdžio. Nuo
the tūli cost unless you
Isflęd. You Jisve eierythi
S
t.
gegužės
3
d.
susilaukė
Išveifojamn
širdžiai dėkojame -kleb. kun.
sūnelio/
-- Motiejus b^cTguiznte?'Ii ’
K. Juozaičiui, dr. ir Mrs. B.
E. Bolotoff, visam rengimo
į i mui
komitetui ir dalyviams,
fcEMKITB
GERKIT TIK GER/J ALŲ, padarytą
Visi
itiūsų kareiviai
geria ir mėgsta AMKftOSlA Alų, bėt,
bdt, gHė
prtč «ė,
«©, ilftrti^
DRAUGĄ.
Jai
rtušprėfldė
padirbti
daf
grtrertrtį
alų,
kurį
džvrtrdb
Iš mūsų parapijos sekan
N. KANTER, «av.
no NBCTAR. šis Alus yre pagamintas iš importuotų
tieji tarnauja Dėdei Šamui:
MUTUAL LIQUOR ČO.
pirmd* rūšies produktų.
lakūnas Petras Kolas, Sgt.
4707 So. Halsted f4t.
Telefonas:
BPI’LEVARO 0014
Pranciškus Uinskas, Corp.
_
Jeronimas Jocis, Povilas Bei
r šinas, Pranciškus Gelbogis,
fllSTRlBtJTOR
Jonas Greičiūnas, Bruno Gu
or
das, Stanislovas Gudas, jū
CONRAD
reiktai: Edvardas Gužis, Jo
Fotograf&ri
nas Mikaitls, Donlinikas Mi
Studija (rengta
*
aio« rflšlea su
BEERS
kalauskas, Jonas Rudaitis ir
dem Iširomis ‘X*
domia Ir Holiy^beO
Bronius Sabatiauskas.
•tdaaomls
Dari**
Oarantnota* ■
žinutės
Urmo (who&enate) kaincttnlrf pristato į alines ir kl-_
tas įstaigas. Visrtotaiėt kreipkttės pas NORKty, kur
F. Laučiai, 3734 Parrish
420 W. 63rd Btreal
gausite
greitą ir teisingą patrtanavimąr
Avė., gegužės 10 d. sUsiltU
Tel.: fMnrio * ENlBszVood 8ŠM
kė sūnelio'.
2259 W, Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
.i * ENO!ewood &M0
J. Dubickienė, 3832 Elm
S/>

NKMORiNT KUR BCNA «• NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAJHNftjAOT LAUKUOS# — VfSA CfnCAGOS IR
APYLINKES LlEifiTMA KASDlfcN SV ATfrbA KLAUSOSI

AN SKAUDA KOJOS!

DARGIU /

rlIOSL I.AFAI LYTE 2*13

Dėl geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

Asthma Mucus
ing, urheeslng Bronchial

LEO mus, Jr.

Ambrosia & Nectar

^naB—

Vienintėlis lr ^koaglmMfaieL
▼dkarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

sų kffjonfg, kad paleng

by

Mendaco

M£IO unCBASCIO PROGRAMŲl

FOOT Ė—Ž SHOĖ ŠflOĖ
•'tiO PAIN’1' Patefituori
Archee, > prietnAmomls
kainomis, pritaikinti jū

i

— DEŠIMTI

vinti visus kojų skaus
mus.
“SĖALTH SttČBS.” Ptfdulkaitės dėl Komų, Callouses
ir Šunions.
Kbjbs Artatpaūda Veit iri
Partgtntl

METAI! -

MADIEN1AM t rkl. p. pi
)MIS Dlėnoftils 9:3A t. Vkk.
PENKTAD. ir SBOTAD. 7 vi v.

WHFC-l450 kil.

BATAI fr PapISfMtt 2T
189 NO, LA 8ALLK 8tj

B1.55 So. tVestern Avenue
f nKOveMff 2242

M

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ!
STATYBA! —

reMontavimui arba
•* I

.

■

REFINANSAVIMUI
•

t

i

dflt Lengtų M&ntsiniiį Išmokėjimų 1
PANAlrtMntrtnc Pkoaj BABAvtiNflriB žemoms

Prote*’ tion
4or your
>4 avinai.

NUOMMČIO BATOMS.

' ĮjĄtTIEĮB

A

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPVKIYĘ ngbttįątatgęjo. Jfisų Mrieiftu Eflpesimgni glbfvrJarttt ir ligi
apdrtiuah per Federal Swri0gp and boart InSurAdrtė Čertprirati<Wi. Mbkmrė
Jūsų pinigai greitai išmoka
nti ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LlfrttVIŲ FINANSINE fSTAIOA
-« 4ri Metai Sefcmiduo Fetamavlmo i —

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION
TEL.

UALuMKT

AHA

Jos. M. MozerH, flėc’y.

ft23fi 80. HALSTElf ST.

=35Z

BftSftffpa
<

Studentų seimas įvyksta rugpiūčio
(august)
1 ir 1 d.* Chicagoje
d

t ’

Penktadienis, geg. 15, 1512

»

DAUGIAU AMERIKIEČIŲ AUSTRALIJOJE

Chicago penktojo wardo aldermanas
Douglas išvyko i karą.

Šis seimas žada įnešti naujos dvasios

Atsisveikindamas su Taryba jis iškėlė

ir jėgos į organizacijos gyvenimą.

rezoliuciją prieš mokyklų boardą.

•X
... Centro Valdyba nutarė
Kaip teko girdėti, chikaAmerikos Lietuvių katalikų 1 giečiai visu rimtumu seimui
Studentų ir Profesionalų Są ruošiasi ir laukia iš visos
jungos seimą šiais metais Amerikos gausiai atvyks
Saukti rugpiūčio (August) tant tiek atstovų, tiek ir
1 ir 2 d.
svečių. Todėl labai svarbu
Seimas eis International kitoms kuopoms irgi tinkaHouse rūmuose, 1414 E. kai pasirodyti seime, kuris
59 str. Chicago, III.
žada įnešti daug naujos dva
v1 Seimas bus pradėtas šeš sios ir jėgos į organizacijos
tadienį iškilmingomis mi gyvenimą.
šiomis. Tą pat dieną po pie
Vėliau bus papildomai
tų bus profesionalų posėdis. pranešta apie šį seimą.
Vakare bus speciali progra
Centro Valdyba
ma.
Rytojaus diena bus bend
ras posėdis, kuriame bus Apsimoka lošti tenisas
įvairūs pranešimai, rinki
(“Draus**" Acme telephoto/
mai ir tt Po pietų įvyks su karaliumi
Po ilgos kelionės su lydimaisiais laivais (kurie matomi
trečias posėdis su Centro
Artinantis bolševikų oku- j atvaizdo dugne) kitas amerikiečių kontingentas pasiekė
Valdybos raportais (įteikti pacijai Lietuvoj,
grafas ' Australijos žemyną ir išlipa neišvardytam uoste.
raštu), rezoliucijomis, rin Tyškevičius nutarė išvažiuo I
■ ------ ------------ --------- ---------------kimais.
ti į Švediją. Bet labai buvo

imu
X U. Rimšelienė, buv. Mažeinienė, gyvenanti Milladare, Wis., savo laiške K.
Gaubiu! už atnaujinimą dnr.
“Draugo” prenumeratos, sa
ko: malonu yra kasdien skai
tyti žinias iš Chicagos ir
apylinkių. Rašo, kad oras
pas juos šaltas. Praeitą sa
vaitę net gerokai pasnigo.
X Iš McCormick dirbtu
vės šįmet keturi darbinin
kai išėjo į pensiją. Vienas
jų lietuvis — Dominikas Ju
revičius, kilęs iš Mosėdžio, į
Ameriką atvykęs 1913 m.
ir pradėjęs dirbti McCor
mick fabrike.

Chicagos aldarmanų tary
“Tarp mūsų buvo nesusi
ba trečiadienį turėjo nejau pratimų. Bet aš niekados ne
kų posėdį. Penktojo wardo pasakiau nė vieno žodžio
ąldermanas Paul H. Doug prieš aid. Douglas viešai, ar
las atsisveikino su taryba. ba privačiai. Kai jis 1939
Jis savanoriu išvyko karo metais buvo išrinktas, sa
tarnybon. Sutiko tarnauti ei kiau, kad mes reikalingi
liniu kareiviu marynų kor naujo kraujo savo tarybai.
puse. Nors yra 50 metų am Manau, kad, tamsta, aid.
žiaus, bet fiziškai sveikas ir Dougls, Šauniai atlikai savo
tarnybai tinkamas. Jis yra darbą. Ir man gaila tamstos
buvęs ekonomikų profeso netekti mūsų taryboje. Ačiū
rius Chicagos universitete, tamstai už visus atliktus
politikon įstojo, kaip jis Ba- darbus”.
kosi, žmonių gerovei, kad
kovoti su jų išnaudojimu.
Išeidamas iš tarybos jis iš New Yorke šeši vyrai
kėlė rezoliuciją, kad taryba
X Lucė Piliponytė, Atei
ištirtų Chicago viešųjų mo susimetė klastoti karo
tininkų draugovės tautinio
kyklų boardo metodus, kaip ženklus; suimti
baleto mokytoja, jau antra
tas boardas tvarko mokyk
Federaliniai agentai Nevv savaitė, kai moko Sv. Kazi
lų reikalus. Jis kaltina boar
dą rimtais nusikaltimais, Yorke areštavo šešis vyrus, miero akademijos studentes
palaikymui tamprių ryšių kurie sutarė pasipinigauti lietuvių tautinių šokių. Be
sunku gauti švedijon įvažia
su politika, favoritizmu ir klastuodami karo ženklus' aukštai pastatyto mokslo
vimo vizą. Grafas Tyškevi
Keturi tiltai
kitais nepakenčiamais ir vi- ', po 25 centus. Ženklus jau| S v. Kazimiero akademija no
čius Kaune švedų konsulate
Parašė dabar Prancūzijoje gyvenąs
suomenei skaudingais pasiel dirbdino ir planavo juos pla ri studentes supažindinti ir
bus pertaisyti
negavęs vizos, prisiminė,
gimais.
čiai pardavinėti. Agentai su su lietuvių liaudies kūryba
kad kadaise jis lošęs tenisą
mūsų
poetas.
Chicagos aldermenų ta
Jo rezoliucija ir sukėlė koneveikė jiems šiuos žy- — tautiniais šokiais.
su švedų karaliumi Gustavu
ryba nusprendė išleisti 645,Netrukus bus išspausdin-, Marianapolį, užsisakydami daug nejaukimo. Vieni tary- gius.
X Pranas ir Ona Rimkai,
Nicoje. Tuojau Tyškevičius
000 dolerių keturis tiltus
telegrafavo švedų karaliui, ta J. Aisčio-Aleksandravi- Į “Be Tėvynės Brangios” po bos nariai pradėjo jį pulti,, New Yorko agentų virši- žinomi cieeriečiai, atostogau
per pietinę Chicagos upės ša
kad jūsų senas teniso part čiaus eilių knyga “Be Tėvy vieną ar daugiau egzem kiti jį gynė. Visgi jo rezoliu ninkas su keletu agentu gė ja Hot Springs. Jau kelinti
Ką pertaisyti. Tiltai bus per
pliorių.
cija priimta ir pavesta mo gūžės 12 d. nutvėrė klasto metai jie ten važiuoja pa
neris iš Lietuvos prašo pa nės Brangios”.
taisyti, kad būtų galima
A.
Vaičiulaitis,
Stud.
žodžio
tojus ir konfiskavo 210,000 sinaudoti ypatingomis mau
kyklų komitetui.
galbos gauti švedijon įva
Tos knygos autorius da
juos iškelti laivams plau
taip dynėmis. Petras pabus tik
Prof. Douglas nesugyveno atspausdintų ženklų,
žiavimo vizą. Karalius atsa bar gyvena Prancūzijoje, Red. ir Marionapolio spaukiant. To reikalauja karo lai
gražiuoju su miesto mayoru pat ir klišus. Visi ženklai keletą savaičių, nes turi
kė, kad teniso partnerib ne Grenoblio mieste, ir yra dos vedėjas.
vyno vadovybė.
Ji
Kelly. Nežiūrint to, mayoras yra 25 centų denominacijos. grįžti į darbą, o Ona žada
prisimenu, bet bandysiu pa laikomas vienu iš geriausių f
Be to dar bus pertaisyti
Suimti: Abraham ir Jo ilgiau pabūti.
per posėdį nutildė tuos ta
jaunos lietuvių kartos poetiltai ir per sanitarinį kana- dėti gauti vizą.
rybos narius, kurie susime seph Perkes, broliai, Harry
, X Gegužės 16 d., šešta
Grafas Tyškevičius ne tik,
Visi kritikai pripažino
Glick- dienį, Marąuette Parke, Ju
tė atakuoti Doti&lUsą. Mayo Horowitz, Abraham
gavo vizą, bet atvykęs Šve- nepaprastą jo lyrikos forštein, Morris Rubin ir L. liaus ir Petronėlės Dubinskų
ras tarp kitako pareiškė:
dijon aplankė karalių ir pa- mos gražumą, jausmų giluSamouski. Visi newyorkie- namuose, 6605 So. Fairfield
pasakojo sunkią Lietuvos
nuoširdumą. Pasiro- .Deimantų piaustymo uniTaupė dešimtukus
čiai.
Avė. Tėvų Marijonų*Ben
būklę. ' Geraširdis karalius džius pirmiesiems jo veika- jos
*!!? Miesto nutamsinimo
Maloney
sako,
kad
vasa

dradarbių 5 skyrius turės
per 7 metus
užjautė Lietuvos didiką ir lama, kai kurie laikraščiai savaitėje. Tačiau tapti tos
rio
mėnesį
tie
vyrai
buvo
su
unijos darbininku yra labai įstatymas
lietuviškas vakaruškas, ku
Josephine Gabrisko, 25 m., seną savo teniso partnerį sakė, kad jo eilės esančios sunku, nes neužtenka gerai
sekti sąmoksle ir nuo to lai rios prasidės 6 vai. vakare.
darbu, , kad galėtų 1 krauju rašytos
taip gaį Chicago aldermenų taryba ko jie buvo sekami. Sako Kaip vietiniai, taip ir sve
amž., 1600 No. Tripp gt., aprūpino
mmidaryti lėšas pragyveni- , bngai jos buvo iš poeto sie mokėti amatą, bet reikalau
pranešė Cragino nuovados
los ištryškusios. Tad visai jami, kad tas, kuris nori įs , pravedė miesto nutamsini- ma, nebuvo galima jų anks čiai, ypač Marijonų Bendra
mui.
ordinansą čiau suimti. Laukta iki jie darbiai, malonėkite tą vaka
policijai, kad ji per 7 metus
nenuostabu, kad už vieną toti į deimanto piaustymo , mo (blackout)
taupė dešimtukus
kavos
savo knygų poetas laimėjo uniją, kad jo tėvas būtų , (įstatymą), Mayoras Kelly pradės klastojimo darbus, rą gausiai suvažiuoti ir pa
skardinėje savo miegamąja
valstybinę literatūros premi unijoj, žodžiu, į deimanto i rekomenduoja, kad tą įsta kad būtų aiškus įrodysiąs. silinksminti.
Pavogė
150
dėžių
me kambaryje. Ir turėjd
ją, Paskutinis jo veikalas piaustymo uniją priimami tymą pripažintų ir Chicagos Pagaliau ir sulaukta.
X “I am American” bus
jau apie 113 dol. Buvo ža kiaušinių
tėvų vai- t apylinkės.
(“Poezija”) apėmė visas tik unijoj 3 esančių
"
apvaikščiojama Šv. Jurgio
dėjusi pirkti karo bonus.
Įstatymu numatyta 200
ankstesnes jo jo eiles ir tur- kai.
parapijos piknike, gegužės
Trys vagys naktį įsilaužė
Deja, aną vakarą ji skar
dol. baudos, arba vieneri me ' r dudIKĮOS IS DUlYllį
rėjo apie 400 puslapių.
17 d. Vytauto parke. Pritai
dinės neradusi. Vagys įsi- White and Rosin Poultry
tui kalėti kiekvienam, kurs
Iš
Washingtono
praneša,
Būdamas
toli
nuo
tėvynės,
kintos dainos, ištikimybės
kraustę į jos kambarį ir su- Company krautuvėn, 137
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