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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Lincoln
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Suregistruos 18-19 Metu Jaunuolius
Ieško užmuštųjų

Buvusis Amerikos prezi Italai sakosi
dentas H. Hoover nėra populerus. Jisai savo popule- nuskandinę S. U.
rumo neteko dėlto, kad jo
prezidentavimo metu Ameri
ką ir visą pasaulį buvo už kovos laivą.

Jaunuoliu registracija Įvyks
birželio trisdešimtą dieną.
Suregistruotųjų jaunuolių kariuomenėn
nešauks iki 20 metų amžiaus^

klupus didelė depresija. Jis
nebuvo tos nelaimės kalti
ninkas, bet reikia pripažin
ti, kad jis nemokėjo kraštą
gelbėti iš tos nelaimės. Žmo
nėse susidarė nuomonė, kad
jis buvo depresijos kaltinin
kas. Todėl jei jis dabar ką
nors ir išmintingo pasako,
tai su tuo niekas nesiskaito.

Roma, gegužės 22 d. —
Romos oficialus radio šian
Washingtonan, gegužės 22 tarp 18 ir 19
ų amžiaus
die specialiam pranešime
— Prezidentas Rooseveltas t orės užsirep
.
Pagal
paskelbė, jog Italijos subma
šiandie paskelbė, jog birže esamus įstatyr-’’3 jie nebus
rinai atakavę Jungtinių Vai
lio 30 dieną visi jaunuoliai šaukiami kariuomenėn ik’
stybių laivyno dalinį ir nus
20 metų aamžiaus.
kandinę Maryland klasės ko
Toj pačioj proklamacijoj
vos laivą.
įsakoma visiems jaunuo
šį žygį atlikęs submari
liams, sulaukusiems 20 me
Mexico
City,
gegužės
22
nas Barbarigo.
tų amžiaus vasario 16 d.
d.
—
Submarinas
nuskan

Šis Italijos pranešimas
taip pat užsiregistruoti. 4
dino antrą Meksikos tan
niekur
kitur
nepatvirtintas.
Tuo pačiu paskelbimu bai
Šiomis dienomis H. Hoo
kerį ir laukiama, kad Mek
Italijos
karo
vadovybės
giama bus visų vyrų tarp
ver pareiškė, kad dabar ka
siWi netrukus paskelbs
Siame
paveiksle
matome
Kerch
pusiasaly
rusų
moteris,
po
įvykusių
mūšių,
ieškankomunikatas
pareiškia,
jog
18 ir 64 metų amžiaus re
ro metui kaikuriuose daly
ašies valstybėms karą.
“
gegužės
20
d.
Barbarigo
1
čias
savo
artimųjų,
gistracija.
kuose prezidentas turėtų, tu
rėti diktatoriškas teises. Ji atakavo Jungtinių Valsty
Berlynas, gegužės 22 d. Prapliečiama kontinentinė
bių
laivyno
dalinį
Brazili

sai sakė, kad, paliekant žo
— Vokiečių radio paskel Amerika
Prezidentas ragina nebūti
Trys ketvirtadaliai
džio ir spaudos laisvę, pre jos pajūryje, apie 100 mylių
bė, jog Mannheime pas
Be to, proklamacijoj Alas
zidentą reikėtų įgalioti kraš į vakarus nuo Fernando No- perdideliais optimistais.
merkti mirti keturiolika
nacių
siibmarinu
to ekonominius
reikalus ronha salos”.
asmenų, kurie kaltinami iš kos, Havvaii ir Puerto Rico
YVashingtonas, gegužės 22 šiandie pažymėjo, jog karas A|RQrj|(O$ DfikrSŠČiilOSe
tvarkyti diktatoriškai. Sa Diivai vykę į pietus
davimu. Pasak nacių, čia teritorijos priskaitomos prie
d- — Spaudos konferencijoj bus ilgas ir įspėjo prieš perv_
kė, kad toje srityje reikėtų
surasta komunistų organi kontinentinės Amerikos.
Rooseveltas didelį optimizmą ir taip
°P °nas> S®?*'12®8
Pasak italų komunikato, Prezidentas
griežčiaausios tvarkos.
Prezidento proklamacijoj
. .
. .
— Londone apskaiciuoianacija.
submarinas Barbarigo, va
---- pat prieš perdidelį pesimiz
pabrėžiama,
jog visi jau
H. Hooverio pareiškimaas
ma, kad britų ir Amerikos
dovaujamas cap. Enzo Gro
mą.
YVashingtonas, gegužės nuoliai, kurie sulaukė 18-19
Maine valstybėje
nėra be pagrindo Tik reikia
laivynams išvijus nacių sub
sai, atakavęs Amerikos lai
Karas, visuomenės opini
22 d. — Pranešama, jog metų birželio 30 dieną, 1942
pridėti, tai, kad griežtą tvar
marinus iš Anglijos vande
vyno dalinį, vykstantį į pie
ja ir žinios yra labai ne
šnipai
laikui bėgant vyriausybė metais ar prieš tai ir tie
ka ir be diktatūros galima
nų, apie pusė ar net trys ket
tus Brazilijos pajūriu.
pastovios, pažymėjo Prezi
Augusta,
Me.,
gegužės
22
gali
būti priversta rekvi kurie sulaukė 20 po 1941 me
įnešti ir palaikyti.
virtadaliai Vokietijos sub
Submarinas
paleidęs
tor

dentas.
Bet
juo
daugiau
pas

d. — Francis H. Farnum,
•
zuoti privačius nutomobi- tų gruodžio 31 dienos ir
marinų yra prie Amerikos
pedų salvę, ir dvi torpedos valstybės civilės apsaugos tovumo bus įnešta į visuome
. liūs pergabenimui karo in prieš ar birželio 30 d., 1942
pakraščių.
Demokratija ir laisve turi pataikiusios į laivą ir jį nūs
nės
opiniją,
juo
geriau
bus
direktorius, šiandien pareiš
dustrijos darbininkų.
metais turi užsiregistruoti
Šie submarinai perkelti į
ribas ir taikos metu, o ka kandinusios.
karo
laimėjimui.
kė, jog “kariuomenės ir pobirželio 30 dieną.
Amerikos pakraščius dar ir
ro metu tai žmonių teisės
Kanados
uostas,
gegu

Į licijos rankose yra tikrų ži Oficialieji pranešimai
Brazilijoj nežinoma
dėl to, kad Guatemaloj gyve
siaurinamos, pareigos-gi di
Cenzūra, pasak Preziden
žės 22 d. — Bijomasi, jog Jaunuoliai tinkamesni
nių,
kurios
rodo,
jog
Maine
ną
vokiečiai,
kuriems
vado

Rio de Janeiro, gegužės
dinamos. Tada reikia žiūrė
dingo 62 jūrininkai, kai Nors oficialiai ir neskel
valstybės pajūryje išlaipin to, praleidžia ir blogas ži vauja admirolo Raederio
ti, kad vieniems tų pareigų 22 d. — Oficialieji Brazili
nias,
bet
jas
praleidžia
tik
ašies
submarinas viduryj biama, bet kariuomenės va
ta paskutiniuoju laiku sve
duktė Anita, teikia vokie
perdaug neukrovus ir kad jos ir Amerikos sluogsniai,
tada,
kai
jos
nepadeda
prie

Atlanto nuskandino są dovybė geriau linkusi apmo
timšaliai agentai”.
čiams tiksliaas žinias apie
kiti iš jų neišsisukinėtų.
j kalbėdami apie italų oficia
šui.
jungininkų laivą.
mokyti jaunesnio amžiaus
“Kiti atvyko į valstybę
laivų judėjime pakraščiuose.
liuosius pranešimus, kuriuo
Toliau
Prezidentas
pabrė

per Kanados sieną ar iš ki
Adm. Raederio duktė yra
Santiago, Chillc, gegu vyrus, nes jie geriau susigy
Jei sutikome, kad jau se pabrėžiama, jog nuskan
žė,
jog
laivyno
ir
kariuome

žės 22 d. — Policija šian vena su kariuomenės gyve
Amerikos kovos lai tų Jungtinių Valstybių da- nės oficialieji pranešimai ištekėjusi už Guatemalos
niems vyrams būtų įvesta j dintas
priė‘BraznUos7p’arėiš.ilių”-,Ir \ie- Pa3ak' Farnumkavos didžiausio platatodie areštavo visą eilę as nimu.
karinės tarnybos prievolė, vas
yra
tikrai
patikimi,
bet
tuo
blogais tikslais.
riaus ir yra Guatemalos pi menų ir suėmė nemažą
Tačiau šiuos 18-19 metų
tai dar lengviau sutikti kad kia nieko nežiną apie bet ko atvykę
Farnum įspėjo visuomenę, Pačiu Jis pažymėjo, kad lietė.
kiekį bombų ir amunici amžiaus jaunuolius suregis
būtų įvesta darbo prievolė. kias jūros kovas šiose van
tuos pranešimus skaitą žmo
jog
esą
labai
galima,
kad
jos, kai padaryta krata travus bus galima daug grei
Bedarbių, o ypač pašelpga- denyno vietose.
nės patys nepadaugintų.
priešas
pabandytų
išleipinti
vietos teroristų, pronacių čiau juos pašaukti karo tar
vių karo metu neturi būti.
Maryland laivų grupėje
parašutininkus ar orlaiviais
elemento būstinėje.
nybai, jei kartais kongre
Dykaduoniai, pašelpgalviai yra trys laivai — Maryland,
atgabentus
kariuomenės
da
sas pakeistų esamą įstaty
ir taikos metu yra tranai, Colorado ir West Virginia.
linius
Maine
valstybėj.
Ar
be
mą,
drudžiantį kariuomenėn
parazitai, dielės, o karo me Visi jie pastatyti 1920-21
net
galima
bandyti
suorgani
Maskva,
gegužės
22
d.
—
imti jaunesinus negu 20 me
tu jie y raa nepakenčiami sle metais. Jie yra tarp 31,800
zuoti
penktąją
koloną.
!
Oficialus
sovietų
komunika

tų jaunuolius.
keriai. Jei tokie patys neįs ir 33,900 tonų, o jų įgulą
tas
pareiškia,
jog
CharkoSąjungininkų
štabas
Aus

tengia ar nesistengia darbo normaliai sudaro 1,407 jūri
Iki šiol kariuomenė ir lai
tralijoje, gegužės 22 d. — kovo fronte atmušta naujos Chungkingas, gegužės 22
Rooseveltas už
susirasti, tai tokiems reika ninkai kiekviename.
Šiandien paskelbta, jog są nacių kontratakos ir vokie d. — Amerikos ir kiti misi vynas jaunesnius negu 20
lingas vyriausybės griežtu
jungininkų submarinai nu čiams padaryta dideli nuos onieriai šiandie išvyko iš metų jaunuol. is imdavo tik
algų apribojimą
mas. šiame atsitikime vy nei lašo gazolino.
Kinhwa, kai japonų kariuo savanoriais ir i u labai pa•
Washingtona8, gegužės 22 skandino 7,100 tonų japonų toliai, kai tuo pačiu laiku menės ofensyvą artėja prie geidaudvo.
riausybei ne tik leistina, o
Didieji angliški laikraš d. — Prezidentas Roosevel kruzerį ir du prekybinius Raudonoji žvaigždė rašo, šio miesto.
būtinai reikalinga būti griež
jog tam fronte nacių atspačiai dažnai rašinėja apie tai, tas šiandie pareiškė, jog laivus 15,000 tonų.
tai.
Šis strateginis miestas
Be to, gen. Mac Arthur ; rūmas pradedąs silpnėti,
•
kaip Vokietijoj trūksta dar vyriausybė dėsianti
visas
yra laikinoji sostinė Che- Rusai pralaužė
štabas
paskelbė,
jog
sąjun

Jei vieni turi pakelti kari bininkų. Ten visi dirba — pastangas, kad sulaikyti ne
Izviestija šiandie paskel- kiang provincijos ir geležin
frontu - naciai
gininkų
aviacijos
atakose
nės tarnybos pareigas, tai vyrai, moterys, seni ir jau ribotus algų kilimus priva
i bė, jog iš Amerikos, Angli kelio išėjimas į Kiangsi ir
sunaikinta dar keturiolika
Londonas, gegužės 22 d.
likusiems namie davę leng ni. Ten turi dirbti ir buržu tinėse dirbtuvėse.
jos, Kanados ir Argentinos centrinė Kiniją.
japonų
orlaivių,
šios
atakos
Prezidentas pareiškė, jog
viau priimti suvaržymus ai jiškos moterys, nors jos tu
gauti nauji reikmenų siunti Situacija Foochow mieste, — Britų agentūra Reuters
pravesta
Naujojoj
Gvinėjoj
šiandien paskelbė Vokieti
nįaį sovįetų kariuomenei
gų ir pelnų klausime, pri retų ištekliaus ir be darbo galima imtis keletos būdų f'-“ —
svarbiausiam Fukien pro
I Charkovo fronte per visą vincijos uoste, kur japonaai jos radio pranešimą, kuria
verstiną paskolos bonų pir pragyventi. O kiek Ameriko , algas apriboti, bet jis tų bū- ir J1"101,0 .8aį°]es
Sąjunginin ų stabas nes ,&kt. vykugioa aršiog kovos. trečiadienį išlaipino kariuo me pareiškiama, jog rusai
kimą, aprubežiavimą varto je turime visokių dykaduo- dų neišvardino. Jis pažymėpralaužė “svarbiausiąją vo
jimo maisto, drabužių, ava nių bedarbių? Jų tarpe jo, jog bus imamasi žygių, (keJbia kur ir a a 8,e ai' Kai kuriose vietose vokie menės, tebėra neaiški,
bandę pravesti tankų Apie padėtį Yunan pro kiečių liniją” aštuonių my
lo, gazolino ir tt. Tik varžy yra jaunų ir senų. Vokietija kad privatinės dirbtuvės prį, vai nuskandin i, bet iš pramai privalo būti išmintingi. visus savo žmones pristatė silaikyti bendrųjų atlygini- "ešimo ga ima 8Upr88tl’ į°g kontratakas, bet jos buvu- vincijoje kinų sluogsniai lių fronte į pietryčius nuo
Ilmenos ežero. Rusų praves
Pavyzdžiui neprotinga gazo prie darbų ir dar importuo- • mo už darbą nuostatų, ši pa sie aivai nenus an in i o ajQg atmUgtos ir vokiečiams šiandie nieko nepaskelbė.
toji ataka buvusi didelio
liną apriboti biznio reika ja iš pagrobtųjų kraštų ir reiškimą Prezidentas pada- ra jūros ovoje
padarytieji nuostoliai esą di
masto
ir joje dalyvavo tan
lams, o leisti jo turėti bur Italijos.
Taip nedaroma rė sąryšyj su vienos aviaciBernas, gegužės 22 d. dideli.
Londonas, gegužės 22
kai ir aviacija.
žujiškiems
pasivažinėji Amerikoje dėl vyriausybės jos dirbtuvės Californijoj
— Jugoslavų sluogsniai
(Tuo tarpu Berlynas pasd. — Gauta nanjų prane- ,
mams, arba jaunų išdyku griežtumo stokos. Tokio vai ^pareiškimu, jog ji sutinkanŠimų apie nacių skubotą j Nacių pareiškimas pažymi,
pranešaa, jog Jugoslavljo kelbė, jog Charkovo fronte
sių
vaikėzų pasitranky- džios griežtumo įvedimui ne ti pakelti darbininkų algas
je prie partizanų prieš na rusų atakos atmuštos ir ini
pasiruošima okupuotuose jog fronto pralaužimas esąs
mams. Tuštiems pasivažinė priešintis, o reikalauti rei ir tai sudarytų nepasitenki
cius prisidėjo 200,000 ju ciatyva perėjusi nacių pu
kraštuos prieš galimą są tik laikinas ir rusų atakos
nimą darbininkų tarpe.
jimams ar pasitrankymams kia.
goslavu.
sėn).
sulaikytos.
jungininkų invaziją.
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Sąjungininkai
nuskandino
japonu kruzerį

C'Draugus"

Acme

leivphotoi

Naciu pasipriešinimas
silpnėja - sovietai

Amerikiečiu misijos
bėga nuo japonu
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j 26 dd. — kun. Antanas Mažukna. M.I.C.
Cicero, III. — šv. Antane :
Harrison, N. J. — Sopuparap. bažnyčioje — birže
i lingosios P švč. par. baž
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin -. nyčioje — liepos 18 — 26 dd.
cas Andriuška, M.I.C.
i — kun. Petras Malinauskas,
Mariau Uitis, III. — semi
' M.I.C.
narijoje — birželio 17 — 26
dd. — kun. Juozas Dam
ADVOKATAS
brauskas, M.I.2.
Marianapolis, Conn. — ko į
leg'joje — birželio 15 — 2l|
dd. — kun Petras Malinaus j
ADVOKATAS
kas. MI.C.’
Centrinis Ofisas:
Mariau Hills, UI. — No
3133 S. HALSTED ST.
vicijate — lispos 7 — 16 dn
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-tos
— kun. Vincas Ar.driuška
valandos vakare.
M.I.C.

PO 2,200 VALANDŲ DARBO

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Laiškas nuo
Sir Stafford Cripps

šeštadienis, geg. 23 d., 1942

TI. Marijonu misijos

Dr. J. Žekas trumpose
atostogose

Minint Lietuvos nepri
Gerai žinomas VVauKegan
klausomybės šventę pas mus lietuviams, taip pat popule- Į
kovo 6 d. išneštos protesto rus svetimtaučių tarpe dr.
rezoliucijos prieš bile kokius Jonas Žekas Jr., praeitą treužgrobikus arba pažadus pri- čiadienį išvyko trumpų atosjungti mūsų tėvynę Lietu- togų. Pirmiausia žadėjo su
vą prie bile kokios kitos stoti Fort Wayne, Ind., Šv. I
valstybės. Be U. S. preziden- Juozapo ligoninėj, kur se
to, sekretoriaus valstybes, niau darbavos vienus mc
rezoliucija pasiųsta ir An- tus. Paskui patrauks j Cinglijos parlamento nariui Sir cinnati, O., kur aplankys
Telefonas CALumet 6877
Raudonojo Kryžiaus Waukegano lietuvaičių vienetas, nusifotografavęs po 2,200 vaStafford Cripps, kuris buvo savo pažįstamus. Grįždamas
Grand Rapids, Mich. —
134 N. LA SALLE ST.
pareiškęs, jog po karo Lie- sustos Šv. Bedo kolegijoj, landų darbo. Žiūrint iš kairės į dešinę pirm oj eilėj sėdi: Mmes: William Kaminskas, Šv. Šv. Petro ir Povilo par. Room 2014
Tel. STAto 7572
tuva turėtų būti priskirta Peru, III., kur mokslą ėjo. Joseph Bakshis, Soter Rayunas, J. Pranaitis, Joseph Petroshius, Jack Mugerditchian, bažnyčioje — liepos 17 —
V
prie Rusijos. Šią savaitę ko- i Sako, pasiilgęs visų tų vie- J. Jackett ir T. Gust. Antroj eilėje Mmes: M. Martinaitis, Otto Kibort, Frank Rumšą,
misijos valdyba A. J. Sut- i tų, kurias mokslo metu mė- Alex Jankauskas, J. Rukstales, Frank Kubick, M. Mathes, A. Stulginskis, E. Kuzmick
2* •W(fLK' STI DI
kus, pirm. ir G. P. Bukantis go lankyti. Namo grįš gegu as, M. Bujan ir A. Kuzmickas.
ADVOKATAS
1945 We«t 35* Street
buvusis
sekr. gavo atsakymą sekan žės 24 d.
Assistant State’s Attorney
of Cook County
Dr. J. Žekas turi išsidirčio turinio:
kitos dirbančios moterys pa dotuvių direktorius. Dabar
Dabar veda generalinj teisių praktiką
po antrašu:
1 bęs plačią klijentūrą. Nors
baigoj šio mėnesio gaus ženk yra išvykęs į San Antonio,
Gwydyr House,
COMPl.ETĘ
One
North
La Šalie St.
čia gimęs ir augęs, bet lie
Texas, pas savo sūnų, Ray- ADVANCED PHOTOCRAPH*^
lūs ir uniformas.
Whitehall, S. W. I.
ROOM 1215 — Tel.: KAVdolpIi 8822
tuvių kalbą taisyklingai varOna Petrošienė yra baigus mundą, kuris yra Kelly Field LQWKM‘i I*<W>SlBLE PRlfES
VALANDOS: nuo U ryto iki 5 v. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
April 22, 1942 toj a įr lietuvių veikime vi
Sausio mėnesį buvo Wau- Raudonojo Kryžiaus Motor stovykloj. Jis ten baigia ar- PHO>E LAfrAYteTTR MIS
Specializuoja kriuiinališkuose srityse.
GH: D7.
suomet dalyvauja. Jo žmo kegane suorganizuota Lie- Corps mokyklą; turi žer’.la mijos lakūnų mokyklą ir. gaLIETUVIAI DAKTARAI
na, gimusi Lietuvoj, bet au- tuvių Moterų Raudonojo Kry ir paliudijimą iš Wa«hing- vęs laipsnį bus 2nd lieut.
Dear Sir:
gusi Amerikoj (Aurora, III.) žiaus vienetas, kuris kas ket ton.
Army Air Corps. Mokslo
TeL YARda 3146
Your letter of ’larch 6 taip pat lietuvių kalbą pui virtadienį renkasi Lietuvių Toji grupė moterų suren baigimo iškilmės buvo gegu
together w i t h Res-olution kiai vartoja.
DANTISTAS
Auditorijon siūti, nerti. Iki gė ir gražų vakarą, kurio žės 20 d. Kitas jų sūnus
passed at the recent meetLaimingo pasivažinėjimo. šiol jau yra išdirbę suvirš pelnas bus padalintas lygiai Laurence iš profesijos ad- 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
ing of the Lithuanian CathAntradieniais, Ketvirtadieniaia
Koresp. 2,500 valandų.
ir išsiųstas lietuviams tar-1 vokatas, dabar yra Ensign
ir Penktadieniais
olic Societies of Waukegan
744 West 35th Street
Waukegano lietuvės dirba naujantiems
kariuomenėj, j į Great Lakęs Navai Train- Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11.
has just arrived, and I write
išvien, vadovystėj Onos Pet- Dabar gaunama gražios pa- Į ing Station.
Koresp. 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
on Sir Stafford Cripps’ berošienės. Jai prie siuvimo dėkos nuo tų kareivių.
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
half to acknowledge it and
gelbsti Ona Pranaitis, prie
Valandos: 3 — 8 popiet.
Juozas Petrošius yra Wau 1
Tel. CANal 5969
to say that various points
nėrimo Eleonoro Mugerdit kegan ir North Chicago laiwhich are outlined vvill be
chian.
LIETUVIS
carefully noted by him.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIU GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Philadelphia, Pa. — Ge Gavusios Raudonojo Kry
SUKČIAI. INTAh
2158 West Cermak Road
Ofisas ir Rezidencija:
Yours faithfully,
gužės 30 d. taps į kunigus žiaus ženklus yra: Ona BuOfiso teL CANal 2346
2155
West Cermak Road
Ofiso
vai.:
2
—
4
ir
7
—
9
Gtvendolrne Hili įšventintas Leonas Pečiuke kantienė, Soter Rayunienė,
Seredoj pagal sutartį.
O. D.
Private Secretary vičius. Tai dus, kiek žinau, Ona Jankauskienė, EieanoOFISO VALANDOS
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes.
tel.:
HEMlock
8150
AKIS
ISTIRINEJA
pirmas kunigas iš tarpo vie- ra Mugerditchian ir Marce
ANTRAS OFISAS
Įspūdžiai iš choro vakaro
tos jurgiečiu. Primicijos bus Į iė Bujanauskienė. Ir visos AKINIUS PRITAIKINA
Tel. YARda 2246
2017 So. Western Avė.
Snvlrft 20 metų praktikavimo aklų
įvykusio gegužės 17 d. Lie-1 gegužės 31 d. 11 vai. Šv. JurOfise randasi kiti pataisymo
taisyme ir gydyme
TeL CANal 7171
įrengimai akims, ku
GERAI l'KITAIKIATI AKINIAI
tuvių Auditorijoj. Šv. Bal-igio bažnyčioje, Philadelphi-Į naį pasiliko, kaip sakoma: metodų
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
rioms akinių pagelba neužtenka.
pataisys kreivas akis, trumparegystt
DANTISTAS
lr tollregyste;
tramiejaus choras, vadovys joje.
perlas nežinomas, paslėptas
palengvins aklų {tempimų, prašallo.
VALANDOS:
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel.................. VIRginia 1886
“Ad multos annos!.. gy prieš plačiąją žmoniją.
galvos vkaudOJImą, svaigimą lr aki’,
tėj varg. Stasio Zyliaus, pa
arti 47th Street
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
karėti.
vuok daug metų!...
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
sirodė pilnoj gražumoj. Kaip
z Pranešėjas
Antradienio ir ketvirtadienio
MODERNI Ak ĮAUKI, TOBULIAUSI
Seredoj pagal sutartį.
EGZAMINAVIMO UODAI
vakarais.
choras, taip ir solistai buvo i Įgydam’s garbę garsaus i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Speciali atyda atkreipiama | valkų
137
No.
Marion
Street
Telefonas:
HEMlock
5849
akla
Sokrato,
gerai šiam vakarui prireng
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
DR. G. SERNER
4204 Archer Avenue
Oak Park, Illinois
Bei rodant taką link dan LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
VALANDOS:
ti. Dėlto gerai ir pasirodė.
LIGONIUS PRIIMA:
lo-tos Iki 8-tOb valandos kasdien.
(Prie kampo Lake St.)
gaus laimės...
Kadangi jau buvo garsinta
25
zo metų
meti patyrimas
Sekniadlerlals pagal sutarti.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
Telephone: — EUCLID 906.
Tel. Yards 1829
6757 So. YVestern Avė.
vardai, tai neapsimoka kar- j Kovok už laisvę ir tu be
Pritaiko Akinius.
—• REZIDENCIJA —
OFISO VALANDOS:
baimės
toti. Reikia duoti kreditą į
1441 So. SOth Avė., Cicero, III
Kreivas Akis
DR. CHARLES SEGAL

V/HITNEY E. TARUTIS

Stanislovas T. Gross

Iš Read. Kryžiaus
lietuvių vieneto

DR. P. ATKOČIŪNAS

Pirmas iš tarpo
jurgiečiu kunigas,
jaunas L. Pečiukevičius

OR. VAITOSH, OPT.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. SEIMĄ SODEIKA.

DR. G. VEZELIS

DR. AL. RACKUS

DR. PETER T. BRAZIS

4712 So. Ashland Avė.

choro nariams, solistėms ir;
jų vadui už gražias dainas,

Tėvynės

mūsų,

krašto

Mindaugo,

gimė ir

kurias visi pamylėjo. Dau

Kur tavo

giau tokių parengimų.

augo,
Bei kur viešėjai ir pats
anuomet —
Lai tave Dievas laimin’
visuomet!

Veikalas “Balon kritęs
sausas nekelsi” irgi buvo at
liktas gerai. Nauji, jauni lo
šėjai gerai savo dalis atli
ko, kaip tikri seniai. Reikia
duoti daugiau progos jau
najai kartai ir daugiau reng
ti panašių vakarų.

tėvas

Kazys Vidikauskas

Pirmoji Komunija

Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį (

TeL: Cicero 7681

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Oflio tel. VTRginia 0036
Residencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas. leisdami
ĮSegzaminuoti Jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
Trečiadieniais * pagal sutartį.

4157 Archer Avenue

Rei. 6958 So. Talman Avė.
Rei. Tel. GROvehiU 0617
Office teL HEMlock 4848

Gegužės 17 d. gražus būrelis jurgiečiu vaikelių, ber- •
Grasilda Jakaičiūtė pas sa. niūkų ir mergaičių, turėjo
vo brolį kapitoną Leonardą, laimes pirmą kartą priimti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuris dabar randasi Fort gv Sakramentą iš rankų
OPTOM ETRIHT AI
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Leonard Wood, Mo. Grasil vietinio klebono, kun. dr. V. 1801 So. Ashland Avenne
Kampas 18-tos
Ketvirtad.
ir Nedėliomis ensitarua.
da yra duktė Vinco ir Do Martusevičiaus.
Telefonas: CANAL 0523, (Yilcagc
2423
West
Marųuette Rd.
Onst)
VALANDOS:
micėlės Jakaičių, vietos vei
Vaikučių tarpe teko pa Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. 9:80 a. m.
kėjų iš North Chicago. Ma- stebėti Juozapo ir Stanislaiki 7:00 p. m.
no viešėti apie savaitę lai- vos šimkevičių iš BridesburPHYSICIAN AND SURGEON
ko.
go anūkučiu8 — Stasį (ku
4645
So. Ashland Avenue
LIETUVIS DAKTARAS
rio tėvai yra: S. ir J. JanRaimondas 4 Petroshius,
OFI8O VALANDOS:
OPTOMETKISTA8
sūnus Juozo ir Onos Petro- kauskai) ir Elžbietėlę su
Nuo
2
iki
4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Pritaikina aktnlui,
Nedėiiomi8 pagal sutartį.
šių, vietinio lietuvio laido- Raimundu (kurių tėvai yra:
• t a a k o minga! oi
Office tel. YARda 4787
tuvių direktoriaus ir veikė-Į M. ir J. Kalčikai).
prieinamą kainą.
Namų tel. PROgpect 1980
jų, pakeltas į leitenantus ir’ R Kalčiko, kaip teko su
Tel. YARda 6921.
JOS F. BUDRIK
baigė mokslą Gulf Coast žinoti, krikšto tėvai yra žyRes.: KENwood 5107.
Air Force Training Center mus biznierius Ed. PetraiKBAUTITVBJE
stovykloj. R. Petrošius liuos- tis ir Elena P.acevičienė, kuGYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
noriu įstojo į lakūnų kor- ri tarp kitko gali kaip lakšOfiio vai. t ano 1-3; nno 6:30-8:30
Enrikas tingala čiulbėti r.et keturio
pusą.
Telefonas:
756 West 35th Street
mis kalbomis: lietuviškai,
lenkiškai, rusiškai ir ukraiCalumet 4591
Kas bus ištvermingas iki
Kas gėdisi viešai išpažinti niškai.
DEL RADIO PATAISYMO
galui, tas bus išgelbėtas.
Labai gaila, kad likimas
savo tikėjimą, tas jau nr
PASAUKITE:
(Mat 10, 22).
jai buvo nepalankus, kad jikrikščionis.
YARDS 3088
Išvyko atostogų

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

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

3241 So. Halsted St.

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 tld 8
Nedėlilmia pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurti- pašalina
visą aklų {tempimą. ..

TeL YARDS 1878

DR. A, J. BERTASH

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAfc

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros Inboe)

TeL MIDvray 2880

Chicago, IL

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki •
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak
ir pagal sutartį.
6924 So. Westem Avė.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Sekruadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Chicago, III.
Rea. telefonas SEEley 0434.
OFISO VALANDOS:
I _ .
~------------------------------Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; T#1- Clcero 1184
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir,
nn P Q Dil IITPIO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.
Ufli Ui Ri lALUlulu

DR. A. W. PRUSIS

DR. MAURICE KAHN

Trečiadieniais ir ŠeStadienio vakaraia pagal sutartį.
;

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. ♦
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Tel. REPnbHc 7868

TeL CANal 0257
Rea. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reeidoncija: 6600 So. Artesian Are.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiel
C iki 0 vėl. vakaro
Tel.: HKMIZICK 2001

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 S«. Weste rn Avė.
OFISO VAI.ANDO8:

Kar dien nuo 9:80 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.; trečiadieniais nuo 0:00

vai. syta Ud 1HM nd. sietu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15fos gat. Ir 49th CL

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

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
ir pagal nutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomis nuo 10 ik, 12 vai. dieną

Tel. Cicero 1484

TELEFONAI:

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal nutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737
Namn telefonai VTRginia 2421

Office — HEMlock 5524
Emergency — call MIDway 0001
Rea. — HEMlock 1643.

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

Nuo 1 Ud 3 lr nuo 6 Ud 8 ▼. vak.

2408 West 63rd Street

Rez. Tei. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —

Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.
Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su
tavo priešais sėbrauja.
Dievas suteikia mums g«>

Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
« „
Nuo 2 Ud 4 lr nuo 6 Ud 8:30 vak.
, ,,
Trečiajai, nuo 2 ln 4 popiet ros ^tus per mūsų pačių
w~uiiomi.

Pm»i

dmrttarime

rankas.

Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

D R A V G

šeštadienis, geg. 23 d., 1942

A B
KUNIGAIKŠTIS KALBA
UŽ NACIUS

RIMTIES VALANDĖLEI
Juodukai Afrikoje lengvai palengvintų, niekas nesugal
nelaisvėn paima beždžiones. voja tokį prietaisą, kuris
Pastatę sunkų aruodą, įpi apsaugotų nuo visų klaidų.
la didelių riešutų. Beždžio Šventasis Augustinas var
nė, bandydama pilną saują go turėjo su blogais palin
riešutų ištraukti pro siaurą kimais; nežiūrint kiek sten-,
aruodo kaklą, nespėja pa gėsi, pagundos bei patrau
bėgti nuo tykojančių juodu kimai neišnyko, šv. Povilas
kų. Beždžionės tikrai men tą pačią mintį teikia saky
damas, kad priverstas kokas protelis.
Avelės besiganydamos pie voti su prigimtimi, kuri nevoje pasibaidė, išbėginėja, siduoda sielos įtakai, nori
bet vėl greit grįžta “pasi laisvės.
Apaštalai nesuprato Kris
teirauti”, kas galėjo būti
priežastimi to išgąsčio. To taus norų, visą laiką svajo
kiu būdu vilkas neatsargiais dami apie karalystes, kuaveles pasigriebęs pats mo- rias netrukus valdys. Sekko išminties.
minių dieną, Šventajai DvaŽmogus, apdovanotas ne siai ant jų nužengus pasi
menka išmintimi, privalėtų keitė — jų mintys, norai,
gudriau pasielgti dažnai pil siekiai eina Kristaus pir
domų nuodėmių akivaizdoje. miau nurodytu taku. Tada
Ne retas atsitikimas, kad apsireiškė pas juos tikroji
vyras, visą savaitę sunkiai išmintis.
dirbęs, viena diena prage Rytoj Sekminės. Prisimin
ria savaitės uždarbį, arba kime, kiek mums patiems
kauliukais bežaizdamas net trūksta išminties kasdienia
me darbe, santykiuose su
prasiskolina.
Mažą vaiką galima pamo artimais. Prašykime šv. Dva
kyti, sudrausti, jeigu tikrai sios kad, kaip apaštalus, ji
didelis reikalas bizūną pa apšviestų mūsų protą, stip
vartoti, bet ką apie suaugu rintų mūsų valią, nurodytų,
sį, kuris “atėjo į protą”? kuriomis priemonėmis pasi
Deja, nors įvairiais amžiais naudoti ir taip eiti padoriu,
sugalvota ir pastatyta viso pavyzdingu krikščionių ke
A.B.C.J.
kių mašinų, kurios darbą liu.

H

ADS

CLASSIFIED

HELP AVAVTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MOTE K Y S
Valymo darbai naktimis Valandos—nuo 9:30 vakaro Iki 5:39 ryto. Val
gis ir uniformos duedamos: ir geras
utiiioki'Htis. HAItDING'K, 21 South
Malia-li Avenue.

“DRAUGAS” HELP WANTED
AD\ l'.ltTISING DEPAKTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolpli 9488-9 įsu

P A T A R N A V I M A I

HEI.P VVANTKD — VYRAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

g augi: makers
Į Defense dirbtuvė; gera užmokestis.
I). (.OITI.II.B & CO.,
1110 No. Ko-tuer Au'imr

L

Taisome visokius plūklus. Taisymas
namini)) piūklu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogne”
kainavitno surašo.
Prlsiųskite puikius paštu "parcel
post.’’
28 NO. LOOMIS STREET
TEL. NIONroe 1297

TOOL MAKERS
AUTOMATIC BUItNKR CORP.
903 Hiiglii wimnI

REIKALINGI MACHINE MOLDERIAI — dirbti prie ulumlnuin lr
bri so. Atsišaukite prie:
OSCAR W. HEDs'I’ROM CORP.
■1820 W. Division Street

Bedfordo kunigaikštis, 54
metų, taikos advokatas, ku
ris gynė Hitlerio nacių rė
žimą britų lordų rūmuose.
New Orleans, gegužės
22 d. — Ašies submarino
nuskandinto laivo kapito
nas šiandie pareiškė, jog
esą galima, kad submari
nui iš anksto buvo pra
nešta apie laivo kelionę.

KUN. P. SKRODENIS, MIC.

" "■ ■

■■

*

TOOL IR DIE M AK KR, taipogi ir
vienų T.A'I'HE HA N D. Darbas dieno
mis .Atsišaukite prie:
SOI, AR LK.H’I' CO.
718 AV. tVasliiiigton Blvd.
PAIEŠKOMAS LINOTIPISTAS AR
/.ETERIUS
‘‘Draugo’’ spau- tuvėj paieškomas linottpistuB ar zecerlus laikinam arba
nuolatiniam darbui. Susisiekite pirm
su Administratorium prieš atvyks
tant. šaukite: CANaI 8010.

REIKALINGOS MOTERYS, patyru
sio prie dešrų surišimo. Atsišaukite
prie —
.IOURDAN PACKING CO.
811 West Cullertnn Street
PANČIAKĘ TAISYTOJOS,
patyru
sios. Atsišaukite aut 7-to aukšto —
“Eninloynient” ofise.
CHAS. A. STEVENS & CO.
19 Nio. State Street
EMPLOYMENT

AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose
VYRAM-M O-l EHIM—V M KINAM
IK MERGINOM
Didžiuma

darbų

yra

dirbtuvėse.

AI
— nuo $24 Iki $llt» | navaitę
gegužės 22 d. J. E. vysk. _____ __________
TOOI.
ir DIE MAKERS. taipogi
W A B A S II
A G E N C Y
BENCH ASSEMDLERS ir 8OLDEBernard Sheil įšventino į IgyJfjĮę,, fa(|j0
202 So. State St. (15th Floor)
RERS. Pastovūs darbai, gera už
mokestis.
kunigus. Metus lankė Kata- Į
l’ROTI '.CTOSEAL
PAIEŠKOMI VAIKAI NEŠIOTI
likų Universitetą Vašingto
1921 S<>. W«*stvrn Avė.
DIENRAšTf “DRAUGĄ"
MARQUETTE l’ARKE
ne, mokytojavo Marianapo
MEDINIU
BAKSI.'
IŠDIRBĖJAI
Dainuos Ona Juozaitienė ir
"Draugui
” reikia vaikų nešioti kas
Tiktai tame patyrę, pastovūs darlio kolegijoj, du metus vi Antanas Chapas. Budriko
hal, gera užmokestis ir kartais yra rytų laikrašti po Marųucttc l’ark ko
lonijų. Teflkreipia sųžiningi. darbš
“overtime” darbo.
karavo Šv. Kazimiero par. radio orkestras pagros
tūs ir pastovūs jaunikaičiai, kurie
FORT
DEARBORN
PRODUCTS
mią lietuvišką programą iš
lanko high school arba yra 8-tame
Worcester, Mass. Nuo 1937 gražių lietuviškų rneliodijų
l«10 VVolfian.
skyriuje pradinėje mokyk'oie. Tegul
galingosios WCFL — 1000
Pitone: I.ake V!ew 8700
susisiekia su “Draugo” Administrato
m. rugsėjo mėn. sėkmingai ir serenadą iš “Student
rium pirm atvykstant: šaukite CAN
kil. radio stoties.
aI 8010.
klebonauja Kenosha, Wisc.
Tie gerbs ir mylės moti
Prince”.
Budriko rakandų, radio ir
BEAUTY SHOP" ĮRENGIMAI —
Uoliam Kumgui-klebonui,
Gegužės 24 d., sekmadie jevvelry krautuvė, 3241 So. ną, kurie bent pusę jos mei “parduodami
už t'k'ai pusę kainos.
Sa.vinin’-e apleidžia bizni. Atsišaukite
tauriam lietuviui, drausmin nio vakare 6:30 vai., tuoj Halsted Str. yra leidėju tų lės supras.
asmeniškai sekmadieni t-rp 9 ir 12
Portugalų patarlė vai. .ryto. arba rašykite sekančiu
gam vienuoliui linkime il- po basebolo rungtynių Juo radio programų.
adrt «u:
Žmogus
—
tai
noras,
ieš

4119 SO. CALIFORNIA AVENUE
zas
Budrikas
transliuos
įdoĮ giausių metų!
Pranešėjas
kąs perlų karčioj gyvenimo PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS.
So. Honore St.. Storas Ir 4
Šią savaitę, būtent gegu-t atmokėjo. Dvasiniu atžviljūroj. Ar ras perlų? — klau 4548
fintui po 4 kambarius ir vienam ka
žės 22 d. suėjo lygiai de- giu taip pat daug padaryta.
enrndžius (mūrinis), šaukite —■
simas; bet kad kartaus van rui
PROSPECT 1057.
šimts metų, kaip įšventin Dėl to parapijiečiai rytoj
denio ligi sočiai prisigers
Listen to
NORIM NAMĄ PIRKTI arti Brigh
tas į kunigus dabartinis Ke gausingai susirinks, kad pa
ton Pirko lietuvių parapijos bažny
— tai negalima abejoti.
čios. Pageidaujame 5 ar 6 kamba
PALANDECH’S
nosha, Wis., lietuvių para sveikinti savo darbštų kle
L
rių “eottoge”. Atsmaukite telefonu
Labai klysta tas,
kurs — I.AFAYETTE 9517 arba asmenišpijos klebonas kun. Pran boną.
s- knr>č<u sd»*ru — 4351 SO.
RADIO BROADCAST San Francisco, gegužės 22 AGATA KAZAKAVICIF.NĖ sau draugo ieško puikiuose jI kni
EUANCPCO AVENUE.______________
ciškus Skrodenis, M.I.C. Ta
Kun. Pr. Skrodenis gimė
d. — Maskvos radio šiandie
(po tėvais Garais)
Featuring a Program of
rūmuose ir puotose. Seneca (brighton PARKE PARSIDUODA
Mirė Geg. 22, 1942. 9:00 vai.
proga kenošiečiai rytoj yra; 1906 m. vasario 18 d. Brooknamas. 6 kambarių: 2 por
paskelbė
pranešimą,
jog
na

ryto. sulaukus pusės amžiaus.
Kur kas yra geriau turėti medinis
ėtai su langais pastatyti ant cemen
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
surengę pagerbimo puotą, lyn, N. Y. Jo tėvas Matas YUGOSLAV FOLK MUSIC
tinio pamato, beismantas Išeemennevėžio apskr.. Painioju para
cių Gestapo deda didžiau
išmintį, negu auksą.
tuotas; furnico šiluma: 2 karams
pijos, l’usulaiėių kaimo.
nes jie savo kleboną gerbia yri kilęs iš Nemakščių, mo Every Saturday, 1 to 2 P.M.
garadžius. Lotas 31 pėdų platumo.
Amerikoje iSgyveno 35 m.
sias pastangas, kad nuramin
tiktai $3,950. Atsišaukite se
Paliko dideliame nubudime
ir myli, vertindami jo veik tina Liudovika (Totilaitė)
Nelaiminga būtų moteris, Kaina
STATION WHIP
kančiu adresu:
tų didėjantį nepasitenkini
vyrų. Vincentų. 3 dukteris -=lumą ir sumanumą. Dar tik iš Skirsnemunės.
4011 SO. CAMPBELL AVE.
Mary. Bernice ir Ann: 2 sū
jei ji gimtų tokia, kokia pa
1«M kfUsjrrtaa (To*
tu Dial)
mą ir neramumus pačioje
nus Antanų ir Vincentų., mar
penkeri metai, kai kun. Pr.
Pradžios mokslus ir Ka
ti save pasidaro.
čių Ethel, 2 anūkus Antanų
Vokietijoje.
ir NVIIIIam, brolj Jonų Garnį
BATU TAISYMO ŠAPA PARSIDUO
Skrodenis klebonauja Keno- tedros kolegiją kun. Pran
Reikia bijoti to žmogaus, DA PIGIAI. Pardavimo priežastis—
ir daug kilų giminių, drausenatvė. Atsišaukite sekančiai:
gų-glų ir pažjstainų.
Pranešime pabrėžiame, jog
shoj, tačiau daug gražių dar ciškus baigė Brooklyne. 2
kurs Dievo nebijo.
Velionė priklausė prie Tre
2040 WEST 35TH ST.
tininkų šv. Pranciškaus orde
bų nudirbo: bažnyčia iš lau metu mokėsi Kauno semina RED-1 TCH Y-SCALY Gestapo Berlyne, Cologne,
no.
Pirk tik išmintį, mokslą
Žmogaus geidulys pradžio
Kūnas pašarvotos namuose.
Hanoveryj, Franforte, Dresko ir vidaus ištaisė, klebo rijoj, kurioj išėjo filosofi
9145 So. Klngston Avė., tele
lr supratimą.
Saliamonas je pašalinis, paskui — sve
fonas Saginatv 5898.
dene ir kituose Vokietijos
niją atremontavo, į mokyk jos mokslus. Teologiją bai
Utidotuvės jvyks antradienj,
Meilės jėga gyvai pasireiš čias, paskui — namų šeimi
Geg. 26, iš namų 8:30 vai.
miestuose suareštavo grupe
lą ir salę pagerinimų įvedė gė St. Prokopijaus semina
ryto
bus
atlydėta
)
šv.
Juo

Effective Home Treatment
žmogaus.
A. Cecho v ninkas.
Talmudas
zapo parap. bažnyčių, kurioje
ir parapijos skolų nemažai rijoj 1932 m. ir tais metai*
Promptly Relieves Torture! teisėjų, kurie buvę pernuojvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų.
I’o pamaldų
First anplications of wonderful sooth
laidūs asmenims nepatenki
ing meoicated Žemo—a doctor’s formula
bus nulydėta j šv. Kazimiero
—promptly relieve the intense itehkapines.
ntiems karo ir Hitlerio reži
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
ing aoreness and start at once to help
NuoSirdžiai kviečiame visus
heal the red, scaly skin. Amazingly sucgimines, draugus-ges ir pažįs
mu.
cessful for over 80 years! First trial of
PRUZIN FUNERAL HOME

programa

kos

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Gestapo prieš nera
mumus Vokietijoje

ECZEMA

(Įsteigta 1889 m.).

I

PEIER TROOST
MONUMENT CO.

..ŽEMO

SKELBKITĖS

“DRAUGE”

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000

620 VVEST 15TH AVENUE

0

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKI,AI

tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę .Vyras,
Dukterys.
Sūnai. Marti. Arnikai. Brolis
ir Giminės.
laidotuvių direktorius John
F. Eudeikls. Tel. Yards 1741.

■ marvelous clean, staioless liąuid Žemo
convinces! Ali drug
Stores. Only 85i.

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
SI firma virš 50 m. tos
oačios šeimos rankose!

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

Memorials

Erected

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Ttreet

Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinetion.

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną lr Naktį

Member of the Lithnanlan Chamber of Commeroa.

MODERNI Išvidine. PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublIc 4298

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

EVANAUSKAS

10821 South Michigan Avenue
Tel. PULIman 9661

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

PACHANKIS

ir

8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

JOHN W.

Skyrius: 710 West 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

MAŽEIKA

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAPayette 0727
Radlo Programas — 10:0t vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
U Stotie. WH1P (1520), au P. šaltlmieru.

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehilI 0142

0
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Krikščioniškoji pareiga
Rytoj, per Sekmines, visose katalikų bažnyčiose bus
renkamos aukos labai svarbiems reikalams, galima pa
sakyti, patiems svarbiausiems — katalikų labdaringo
sioms įstaigoms.
Reikia neužmiršti, kad iš ryt dienos rinkliavos baž
nyčiose yra išlaikoma visa eilė Chicagos arkidiecezijos labdaringų įstaigų, kurių tarpe našlaičių ir senelių
prieglaudos. Jų yra gana daug. Arkidiecezijos vadi
namos Catholic Charities neatstumia nė vieno, kuris
reikale į ją kreipiasi pagalbos.
Suprantama, kad ir lietuvių parapijoms yra nuskir
ta kvota ir dėl to ir lietuvių bažnyčiose bus kolekta,
nes ir lietuviai reikale yra sušelpiami.
M
Mes, lietuviai, tiesa, turime savo Labdarių Sąjungą,
kuri, kiek galėdama, saviškius sušelpia ir kuri dabar
stato lietuviams seneliams prieglaudą. Tuo mes lyg ir
labiau praplečiame arkidiecezijos didžiuosius labdarin
guosius darbus. Lietuviai labdariai, kaip gerai žinome,
turi savo arkivyskupo ir pritarimą ir paramą.
Šia proga norime pabrėžti dar ir tai, kad mes nė
kiek neabejojame apie tai, kad kaip tik lietuvių sene
lių prieglauda bus užbaigta statyti ir pradės veikti, ji
gaus medžiaginės paramos iš arkidiecezijos labdary
bės fondų, kuris yra papildomas metinėmis rinkliavo
mis bažnyčiose.
Šie faktai turi mus paraginti būti duosniais ryt die
nos rinkliavoj bažnyčiose, išpildyti kvotą ir taip pat
rūpintis, kad greičiau lietuvių seneliams prieglaudos
namai būtų pastatyti.
Daug yra garbingų, kilnių darbų ir reikalų, bet ka
talikams krikščioniškos artimo meilės darbai yra pa
tys kilniausi ir svarbiausi. Nieko garbingesnio ir kil
nesnio negali būti, kaip alkaną papenėti, trokštantį pa
girdyti, nuogą pridengti, benamį priglausti ir daug
kitų panašių gailestingų aktų atlikti. Tai svarbi krikš
čioniškoji pareiga.

Mes gerai žinome, kad Lietuva šiandien yra okupuo
ta. Mes gauname žinias, kaip skaudžiai kenčia mūsų
broliai, nešdami naciškąjį jungą. Mes dedamės prie
Amerikos ir jos sąjungininkų vedamo karo, kad ir Lie
tuva būtų išlaisvinta ir kad ji atsistatytų laisva ir ne
priklausoma valstybe. Vadinasi, mes griežčiausiu būdu
stovime už visišką Lietuvos nepriklausomybę, atmes
dami ne tik naciškąją vergiją, bet ir komunistiškąją,
kurią Maskva ir jos agentas Crippsas norėtų Lietuvai
uždėti.
Aiškiai žinodami Lietuvos žmonių didžiausią troški
mą nusikratyti žiaurių okupantų ir vėl gyventi laisvu
ir nepriklausomu gyvenimu, nusikalstume. jei nepadėtume jiems tą troškimą realizuoti. Mūsų šventa ir
lietuviška ir krikščioniška pareiga yra viską daryti,
kad, pertvarkant karo sugriautą Europos tarptautinį
gyvenimą, Lietuva nebūtų nuskriausta. Patys pasidar
buokime, savo draugus šio krašto ir politikus, ir kul
tūrininkus, ir visuomenės veikėjus pasikvieskime į tal
ką, kad jei ši tyla ir būtų tyla prieš audrą, kad mes
būtume pasiruošę ją sutikti, pergyventi ir kad lietuvių
tautos siekimai į laisvę ir nepriklausomybę nebūtų vie
nu ar kitu būdu pažeisti.

Vieni iš pirmųjų
Lietuvių bernaičių kolegija įsisteigė 1926 m. Chica
gos priemiestyje — Hinsdale, III. Kolegija atidaryta
dviem garbingiem Marijonų vienuolijos vadams — a.
a. arkiv. J. Matulevičiui ir J. E. vysk. P. Bučiui daly
vaujant. Šiai lietuviškai mokslo įstaigai vadovauti pa
skirtas a. a. kun. J. Navickas. Toji kolegija yra persi
kėlusi į Thompson, Conn. ir dabar vadinasi Marianapolio kolegija, o Hinsdale, IIL, yra įsteigta Tėvų Mari
jonų seminarija.
Vieni pirmųjų tos kolegijos studentų buvo kun. Ado
mas Jeskevičius ir kun. Pranciškus Skrodenis, kurie ry
toj jau mini kunigystės 10 metų sukaktį. Nors tai pa
lyginti nedaug metų jiedu tekunigauja, bet abu jau
spėjo gražiai pasidarbuoti pastoracijos darbe. Be to,
jų sukaktis primena, kiek naujų jėgų nuo anų laikų
išėjo iš tos lietuvių kolegijos ir kunigais ir pasaulie
čiais veikėjais ir taip pat, kaip gražiai išbujojo jų
Alma Mater ir iš jos išaugusi seminarija. Tai yra mū
sų, lietuvių katalikų, džiaugsmas ir pasididžiavimas.
Šių dviejų kunigų vienuolių sukaktis primena ir tai,
kad ir visiems savąją lietuviškąją kolegiją baigusiems
ir visai visuomenei turi rūpėti, kad šių mokslo įstaigų
darbas ir ateity darytų pažangą, kad nepritrūktų joms
nei studentų, nei lėšų.

Savo nesutvarko, bet kitu grobia
“New Europe” Nr. 3 vasario mėn. Will Schaber tarp
kita ko rašo: “Veimaro respublika... nenorėjo ir nega
lėjo padaryti tai ką Baltijos kraštai ir Čekoslovakija
padarė pokariniais metais, suskaldydamos didesnius
dvarus ir apgyvendindamos žemės savininkus ir žemę
dirbančius. Hitleris niekuomet nemėgino pravesti že
mės reformos. Rytų Prūsijos dvarai yra apgailėtinam
stovyje, dezorganizuoti, dezintegruoti kaip visada. Jo
kio kolonizacijos ženklo šioje Lebensraumo dykumoje.
Masės vokiečių ūkininkų dabar slenka į rytus.... jos
grobia kitų tautų lebensraumą (gyvenamus plotus).”

Tyla prieš audrą?...

Jau kitoks kalbos tonas

Prieš keletą savaičių daug kalbėjome ir rašėme apie
naujojo Didžiosios Britanijos ministro Crippso akciją
Baltijos valstybes prijungti prie Sovietų Rusijos. Apie
tai daug rašė ir angliškoji spauda. Dėl tos p. Crippso
akcijos apipylėme Jungtinių Valstybių vyriausybę pro
testais ir prašymais, kad nebūtų pažeisti Atlanto Carterio ir Jungtinių Tautų deklaracijos dėsniai, garan
tuoją visoms tautoms, ar jos mažos ar didelės, laisvę
ir nepriklausomybę.
Sukeltoji protestų prieš Crippsą audra nutilo, nes
lyg duota suprasti, kad jis savo tikslo nepasieks ir
nepasieks ypač dėl to, kad Vašingtonas griežtai stovi
už Baltijos valstybių nepriklausomybę. Pagaliau, ir
patsai Crippsas buvo išsiųstas su svarbia misija In
dijon. Ir tai prisidėjo prie “apmarinimo” Baltijos kraš
tų klausimo.
Dieve duok, kad mes klystume. Bet, ar tai tik nėra
tyla prieš besiartinančią dar didesnę audrą, galinčią
atnešti mūsų tėvų kraštui — Lietuvai dar didesnę
skriaudą ir mums visiems skausmą.... Maskva savo pre
tenzijų prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos dar nėra išsi
žadėjusi ir girdisi, kad vis dar tebedaro didį spaudi
mą į Londoną ir Vašingtoną, reikalaujant po karo jung
ti Baltijos kraštus prie Sovietų Rusijos. Ir Crippsas
dar nėra išsižadėjęs agentauti šiam imperialistiniam
užsimojimui.
šiomis pastabomis mes nenorime gązdinti savo mie
lų skaitytojų, bet tik perspėti, kad mes nenustotume
akylai budėti ir suintensyvinti savo darbus. Tiesa, da
bar ramu, bet tai neturi būti akstinu mums traukti is

Iš šiomis dienomis Goeringo kalbos, pasakytos na
cių darbininkų grupei, labai aišku, kad nacių vadai
yra labai susirūpinę ir savo (žinoma, pirmiausia) ir
Vokietijos likimu. Patsai Goeringas, dešinioji Hitlerio
ranka, pripažino, kad dalykai neina gerai, kad karo
frontuose nesiseka, kad kai kuriuos karo žygius buvę
“priversti daryti prieš savo norą”. Pripažįsta, kad ir
ekonominė krašto būklė yra nepaprastai sunki.
Matyt, Hitleriai, Goeringai ir kiti jau patys jaučia
sau netolimą galą.

sargybos postij ir nustoti dirbti.

LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą)

Rašo prof, K. Pakštas

(Tęsinys)

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 23 d.)

Kėsinosi nužudyti rusų
ministrą.... Gauta žinia iš
Petrogrado, kad buvo pasi
kėsinta ant karo ministro
Kerenskio gyvybės. Spėja
ma, kad tai bus senosios val
džios šalininkų suokalbis.
Suomiai

reikalauja lais,

vės.... Gelsingforse suomiai
laiko didelį suvažiavimą, ku
riame išnešta rezoliucija rei
kalaujant Suomijai laisvės
ir nepriklausomybės.

Suėmė amerikonus... Gau
ta žinia, kad Vokietijos vy
riausybė suėmė visus ame
rikonus, gyvenančius Vokie
tijoj ir Belgijoj.
Vyčių 36 kp. vakaras......

Vyčiai surengė vakarą. Vai
dino “Pabaigtuves” šie as
menys: A. Aušriūtė, P. Paškauskas, A. Jovaišas. M.
Slušnaitė, P. Jovaišaitė, J.
Paškauskas, O. Danisiūtė,
A. Zaromskis, M. Paukštis,
P. Danisiūtė, K. Zaromskis,
J. J. Drulis. Dainas tvarkė
varg. S. Žilius, režisoriavo
J. Balsis.

Nori kito Bismarko... Vo
kietijos junkerių (karo par
tija) spauda šaukia: “Duo
kit mums kitą Bismarką!”
Daroma spėliojimų, ar tuo
“antruoju Bismarku” tik
nebūsiąs gen. Hindenburgas.

For Vietory

BUY U. S. BONDS
AND STAMPS

3. Tautinis lietuvių
atgimimas

Ponas Leskowiec primą
na, kad šešioliktame ir sep
tynioliktame amžiuose Vil
niuje pamokslai buvo sako
mi lietuviškai ir lenkiškai.
Bet aštuonioliktame amžiu
je lenkų kalba pradėjo vis
aiškiau vyrauti. Devyniolik
to amžiaus vidury susidarė
aplink Vilnių lenkiškai kal
banti sala (prisiminkim Mu
ravjovo laikus, lietuvių spau
dos draudimą).
Atsirado tuo metu ir dau
giau lenkų kalbos mažučių
salelių, ypač aplink mies
tus. Tik Suvalkijoj lietuvių
kalbos riba per du šimtu
metų beveik nesikeitė. Su
valkijoj kaimiečiai išlaisvin
ti 60 metų anksčiau, negu
kitur Lietuvoje. Tad iš čia
ir prasidėjo masinis lietu
vių tautos atgimimas. Ta
čiau kultūrinių židinių Lie
tuva turėjo keletą. Nuo 1547
m. iki 1864 m. buvo išleista
1048 lietuviškos knygos, ku
rių 50 nuoš. pasirodė Vij
niuje, 20 nuoš. Karaliaučių
je ir 10 nuoš. Tilžėje. Spau
dos draudimo metu (1864
1904) Rytų Prūsuose išėjo
net 60 nuoš. lietuviškų kny
gų, kurių per tuos 40 metų
išėjo 2773. Nuo 1904 m. Di
džioji Lietuva atgavo spau
dą ir vėl greit pasidarė
svarbiausiu literatu r i n ė s
produkcijos centru: 1914 m.
čia jau ėjo 25 lietuviški laik
raščiai. Ponas Leskovviec
mano, kad lenkai lietuvių
tautinį atgimimą šutui o pa
lankiai. Tačiau lietuvių pa
tyrimas tokio manymo nepa
tvirtina.
Parodydamas geros valios
suprasti lietuvių tautinį at
gimimą, p. Leskovviec Lie
tuvos, kaip valstybės, atsta
tymą vis dar senu lenku
dirbtinu įpratimu aiškina
vokiečių įtaką pirmosios okupacijos metu (1915-18 m.)
Geriems santykiams pradėti
labai jau laikas būtų nebe
vartoti lietuvius įžeidžian
čių ir neteisingų formulių.
Jeigu lietuviai panorėtų —

tai panašių formulių len
kams dar geriau pritaikin
tų, primindami Pilsudskio
legionus pas vokiečius ir šių
planus atsteigti Lenkiją.
Lietuvoje visi bent truputį
apsišvietę žmonės žino ne
vien iš raštų, bet ir iš gy
venimo patyrimo, iš sav
pralieto 1918-20 m. kraujo,
kad Lietuvos nepriklauso
mybė gimė prieš vokiečių,
prieš rusų ir prieš lenkų no
rą, labiausia dėlto, kad Lie
tuvos armija turėjo pakan
kamai savanorių, pasiryžu
sių mirti dviejų metų ko
vose prieš rusus, vokiečius
ir lenkus; ir dar dėlto, kad
tuo metu Lietuvos priešai
tarp savęs nesutarė Lietu
vos pasidalinti ir buvo nusilpnėję Didžiajame Kare
bei revoliucijose. Kaipo rea
listai, 'lietuviai galėjo ten
kintis plačia autonomija
1905 m., kada dar nebuvo
vilčių Rusijos Imperiją su
griauti. Betgi 1916 m. jau
pasipylė lietuvių nutarimai
iš daugelio centrų (Ameri
kos, Šveicarijos, Švedijos)
reikalaudami savo kraštui
pilnos nepriklausomybės, ne
atremtos nei į Vokietiją, nei
į Rusiją. Tad nebėra dides
nio įžeidimo lietuviams, kaip
tvirtinimas, kad jų valsty
bę atstatė kryžiokų ainiai
arba bolševikų imperializ
mas. O lenkų laikraščiai dar
ir šiandien nevengia prieš
mus pavartoti šios jų pačių
sugalvotos melagystės, be
kurios jie galėtų visgi leng
vai apsieiti. Lietuva nėra
tokia didelė, kad prieš ją
reiktų Goebelso metodus var
toti.
(Bus daugiau)

VIENUOLIKA IŠ VENOfi MIRTIES

Sandariečių nusiskundimas
Sandariečių laikraštis taip nusiskundžia:
“Šimtaprocentinių” kandidatas į SLA prezidentą
D. Klinga gavo arti keturių šimtų balsų ir tuomi pa
kišo koją V. Laukaičiui. Tą patį jie darė ir kituose
rinkimuose. Bile kas SLA taryboj, tik ne sandariečių
žmogus. Panašiai buvo ir su kandidatais į SLA sek
retorius.”
Mes taip ir sakėme savo laiku, kad “voldemarininkas” D. Klinga, išstatęs savo kandidatūrą į SLA pir
mininkus, pakiš koją “smetonininkui” V. Laukaičiui.
Juk taip ir yra.

“Tėvynė” rašo: “O kad ir prisieina truputį pakentėti
dėl automobilių, gazolino, dėl nepilno kiekio cukraus —
mažmožis prieš, dėl ko ši didelė kova eina. Mes pakentėsime! Mes būsime pasiryžę prisitaikyti prie visa
tai, ko iš mūs reikalaus mūsų valdžia ir kariški pa

Šiame susidaužusiame ir degančiame Northwest Airlines lėktuve vos tik nežuvo 10
keleivių ir tarnautoja, kai nuleidžiamas lėk tuvas prašoko Milės City, Mont., airportą,
susidaužė ir ėmė degti. Dėka armijos puška rininko greitam galvojimui visi jie išva
duoti. Puskarininkis, kurs tuo lėktuvu vyko, išdaužė lėktuvo langą ir atidarė išorėje už-

tvarkymai.”

spragiuotas duris. Tačiau trys lėktuvo įgulos nariai susidaužymu užmušti.

Šeštadienis, geg. 23 d., 1942
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KAZOKAI PERfiJO Į OFEN ŠYVĄ KRYMO FRONTE

NACIAI REIKALAUJA ATSIŽADĖTI IŠ ŽMONIŲ
KRIKŠČIONYBĖS

; Laikrarščiams Nevv York lu bendrai ginti savo reika
j Times ir Chicago Tribūne iš lūs.
(Tęsinys)
Berno, Šveicarijos, praneš2. Nacių rež'mas BažnyVa5001
Kisehenė-Butrimai5041 Klimašauskas,
ta, kad kardinolas Faulha čią laiko neišt'kima valsty
tė, 'ieolLe, norn 1907, teacn- c.us (Ipolitas), 7±, iarmer,
beris, Miuncheno (Bavarijo- bei ir todėl visuose katali
er, res. Raseiniai.
res. uui.ste.es Riešė.
ke) ark'vyskupas, pranešė kų centruose turi įvedęs
5002 Risolovaitė, Elena,
Knuiasauakienė. SoŠventajam Sostui apie Ka- prieškrikščioniško špijona(Kostas), lo, res. Paduby- fija, 69, farmer.
talikų Bažnyčios stovį Vo- žo sistemą, būtent, neleisti
sis Šiauliai.
ovmo runnasevska, E.ena
kietijoje. Kardino'as iškelia bažnyčiose skaityti vyskupų
500d Kiškis,
Vytautas (Kazys), 24, vvoiKer, res.
(Juozas), 2i, organ piayer, Vilmus.
vienuolika kaltinimų prieš išleistų kai kurių raštų. Įsares. Inturkė.
uoli K.imauskas, Kazys
nacius. Pažymima, kad Va- kyta areštuoti vyskupus ii
5004 KisK.enė Petkevičių- (tuuUs), ai, engineer, res.
tikano valstybinis sekreto- kunigus, jei įsakymas neitė, Juze, zi, seamstress, res. Vilnius.
r jatas didžiai rimtai stebi! giamas.
Inturkė Utena.
004o Klimauskienė, ApoBažnyčios ir katalikų padė-i 3. Visam Reiche katalikai
5005 Kiškis, Petras, 24, loiuja, 32, housevvife, res.
tį Vokietijoje. Taip pat pa- moraliniai juodinami (slopi
driver, res. Ukmergė.
Vilnius.
5000 Kiškis, Benediktas,
0U4b Klimauskaitė, Daina j
žymima, kad į Berną pri , narni) grasinimais, kad jei
*. *
<
27, teacher, res. Panoteriai (Kazys), 7.
cių3tos žinios apie kardino katalikai rečiau lankys baž
. w.
.......
I ”1 >i augus" Acme leiepuoto •
Ukmergė.
oo±« Kl.mauskas, Stasys,
lo pranešimą yra perkoštos nyčias, ilgiau turės darbą.
5001 Riškienė, Sofija, 22,1 (Juozas), boin 19i4, vvor-l Rusų kazokai, pasižymėję narsumu ir mikliais arkliais, tradiciniais metodais kovo- per įĮaių cenzūrą Tad gal Šis juodinimas taikomas ir
housevvue, res. Panoteriai. ker, įes. Vilnius.
ja Krymo fronte prieš nacius. Kazokai su arkliais veržiasi į pr.ekj, nušoka nuo arklių prancgimas kiek sušvelnin pačiai Bažnyčiai. Jai nuro
5008 Kišunas, Julius (Pet5048 Klimauskienė, Olga
j tas Visgi jis yra įdomus.
doma daugiau aukotis Rei
ras), 41, teacher, res. Duo- (Pranas), born 1889, house- ir kovoja pėsčiomis. Radio foto iš Maskvos.
kiškis Rokiškis.
cho reikalams pinigus ir
wife, res. Antomškės Šiluva
5U80 Klumbys, Vytautas
5110 Komara Vičienė, Ste- (Zigmas), born 1923, stuKardinolo iškelti prieš na-j
5009 Kmun.enė, Eugenija,
5049 Klimavičius, Mikas
' nuosavybėmis, negu “neti
25, teacher, res. Duokiškis. į (Jonas), born 1901, farmer, H Amanas), Ii, student.
fa (Kazys), 50, res. Ignali- dent.
c^us kaltinimai yra šie.
kintieji individai piliečiai.’
0143 Kontautaitė, Regina
5081 Klumbytė, Ramutė nas.
5010 Kišunas, Skirrnuntas res. Mišiškiai Birštonas.
1. Atkakli kova vykdoma Tad iš katalikų Vlados reiDili Komaravičius, Hen- (Zigmas), bom 1925, stu(Julius), 6.
5050 Klimavičienė, Rozali (Antanas), 8.
dent.
prieš krikščionybę Vokieti- kalaujama didesnių aukų na5082 Kiumbokaitė, Bronė rikas, 30, re3. Ignalinas.
5011 Kišunas, Gediminas ja (Juozas), 31, housevvife,
oi44 Kontautas, Kazys j°Je- &i kova turi sąryšio cių partijos ir karo fon(Julius), 1.
(Juozas), 21, vvorker, res.
5xx2 Kcmaravičms, Vlares. Marijampolė.
(Jonas),
40, vvorker, re3. daugiausia su šiandieniniu dams, negu iš nekatalikų.
5012 Kizmis, Liudas (An
das, 18.
oOoi KnmaVxčxU.ė, Danu- Vilkaviškis.
0083
Knabikas.
tanas), 40, carpenter, res-' tė (Vladas), 10, res. Mari
dvasiniu nerimu Reiche, ką
4. Intensyvi propaganda
Povilas
4113 Komaraviciutė, S ve Šiauliai.
Biržai.
(Juozas), born 1917, vvor- fa, 14.
Di4D Kontautas, Mečys (An galima pavadinti žmonių ma- vykdema tarp menkai ap
jampolė
5013 Kizlaitienė, Marija
0uo2 Klimčickas, Vytau- ker, re3. Kruopiai Viekšniai
uix4 Komaraviciutė, Lilė
’df4’h farmer’
re3> nifestacija prieš nacių rėži- mokamų paprastų darbinin(Juozas), 37, farmer, res. tas, (Kostas), 61, agromist, 5084 Kneita, Antanas (An- 9.
5146 ^ontovskis
Bro- mą’ Bet nacių vadai tU°3 kl’> kad Jie išsižadėtų Baž
Tylučiai Kuršėnai
5115 Komaravičius, Da
įes. Dobužiai Kovarskas.
taims), 28, army officer,
nius
(Eugenijus),’
born reiškinius vadina “žyduko- nyčios. Taip pat jiems nunielius, 3.
5014 Kizlaitis, Vytautas
5353 Khpčius, Antanas res- Varėna.
(Viktoras), 16, student, res. | (Adomas), born 1901 em5085 Knyva, Teofilis (Ka-i . Dilo Komendzinskis, Zig- 1922, driver, res. Vilnius, j munistų elementų sąmoks- rodoma, ka:p jie gali nuTylučiaj.
’
’
— director,
.
5147 Kontr.mas, Leonar- lu”. Tarp katalikų ir pro- traukti savo mokamas duokployee.
zy*>), born 1901, employee, mas, 50,
res. Vil5015 Kizlaitis, Algiman
das (Petras), 37, soldier, > testantų bažnyčių Vokietijo- ies bažnyčias išlaikyti.
0054 Kliševičius, Juozas res- Kaunas.
nius.
tas (Viktoras), 9, student. (Aleksandras), 25, farmer,! 0080 Knunkiys, Benedik5il7
Komendzinskienė, res. Vilnius
je padarytos, taip sakant.. 5. Bažnyčia kaltinama
5016 Kiziauskas, Domas ie3. Medžiauniai Adutiškis, tas, <0, sn^emaker, res. Pa- E.ena, 45, housevvife.
5148 Kontrimas, Viktoras paviršinės “paliaubos” tiks- kaip antinacionalinė (super(Juozas), 48, physician, res.
Komendzinskytė,j (Pranas), 54, farmer, res.
5118
5055 Kliučininkas, Jonas nevezys.
national) orgamzacija ir
Vilnius.
BubeLškės Viekšniai.
508
<
Knunkiienė,
Ona
'
Aleksandra
(Zigmas), 18.
(Mikas), born 1907, emplo
5149 Kontrimienė, Mari 5175 Korevaitė, Janina “ištikimieji vokiečiai” klau5017 Kybartienė, Liuda, yee> res Sintautai Šakiai.
(Benediktas), 70, res. Pane-1 5119 Komendz.nskis (Zigkai jie
1; suderin.
born 1871, housevvife, res.
ja (Apolonas), 55, farmer, (Jaroslavas), 10.
5056 Kliučinunkienė, Ju- vėžys.
mas), 16.
5176
Kor
c
va,
Jaioslavas
Pavenčiai.
Kobelienė, Bronė
5120 Komuriunas, Petras įes. Skardit.škė3 Šiluva.
zė, o5, housevvife, res. Sin-1 0088
(Jaroslavas) 6
!tx savo Pareišas valstybei
5018 Klajūnas,
Jonas), tau.ai
5150 Kontrunaitė, Sofija
(Bronius), born 1918, vvor- (Juozas), 34, farmer, res
5177 Koreiva, Vytautas su priedermėmis Bažnyčia:.
born 1910, driver, res. Šiau
: (Pranas), 27, farmer, re3.
Veisėjai Alytus.
5057 Kliučininkas, Algir- ker, res. Vilnius,
(Leopoldas), 29, farmer, res. Jiems ir sakoma, kad je
liai.
Jonas Skairaitiškės.
5121 Komkaitis,
das (Jon^s), 3 year3 old,, 5089 Kocenas, Juozas, 50,
Žvynainiai
Kelmė.
arba išsižadėtų Bažnyčios.
5019 Klaveckiene, Vincė, įes. Sintautai šakiai.
(Vincas), 34, employee, res.
5151 Kop.lovas, Andrius
emp.oyee, res. Tytuvėnai.
5178 Koreivienė, Marija arba “didžiosios” Vokietijos
68, housevvife, res. Dauge5090 Kccenienė, Vanda, Kaunas.
(Andr.us), 68, res. Juodši5058 Klivickas, farmer,
(Česlovas),
29, farmer.
ateities
liškiai.
res. Kiludžiai Viensunkiai. 36, chemisc, res. Tytuvėnai.1 5122 Komza, Juozas, 40, kiai.
,
5170
Koreiva,
Leopoldas
į. Naciai dažnai prieš sau
5020 Klevcenas,
Jonas
5091
Kocenas,
Juozas carpenter, re3. Pabradė.
5152 Kopilovienė, Nina,
5059 K ivickienė, farmer.
(Andrius), born 1896, far
5060 Khvicaas, 5 years (Juozas), 5 years old, res.
5i23 Konginas,
Juozas 52,5123
housevvife.
Kod lova tė Nina 25
5180 Koreivaitė, Ivenka ^ejotmus ir įtariamus kamer, res. Daugeliškiai.
!
(Adomas),
born
1903,
farTytuvėnai.
old.
r,
P
,
1
’
i
?
2
(Vv tautas) 3 talikus vartoja smurtiškas
5021 Klavcenienė,
45,
5154 Kopilavos, Andrija- lv/tautas>; *>•
J
5092 Kocenas, Marijonas mer, res. Taujėnai Šėta.
5J61 Kivis, Edmundas,
5181
Koifas,
Ernestas
priemones.
Stačiai
pasako.
farmer.
5124 Kondratavičius, Vy- nas (Andrijanas), 31, phyborn 1906, farmer, re3. Rin- (Juozas), 3.
(Jonas), born 188, farmer, kad jie arba turi būti nacio5022 Klecevičius, Juozas gaudišaiai N. Radv.liškis.
5093 Kochanauskienė-Čer-1 tautas (Vladas), 68, far- sic.an, res. Vilnius.
(Alfonsas), 23, farmer, re3.
25, kaskienė, Bronė, born 1903, mer, res. Mečkeliai Viekš- 5i55 KcplLuakas, Karolis, ’ re’’ BaI
Rudamina, nalistai, arba sulaukti sun5082 Klivienė,> Liucija,
j »
»
-farmer, res. Betygala Rim5182
Korfiene. Ua,
’Ho .kių
. gyvenimo
...
Vilnius Šalčininkai.
Vanda,
dienų,
nui.
į teacher, res. Vilnius.
farmer.
born
188t/
(
farmer,
res.
Pa-.
_
.
».
...
5023 Kieekis, Aleksan 5063 Klivis,
5125 Kondratavic:enė-ša- gailiai.
Laimutis
5094 Koėorauskas, Roma
...
’
i 7. Nacių režimas atkakdras, 45, technician, res. (Edmundas), 2 years old.
oiui Kopliauskmnė, Jad- rudamine. .
... . .
• nrms rp1isr’npq
nas (Stepas), 29, student, kytė, Rozalija, 53, farmer,
5183
Korfas,
Jonas
(Er-!
liai
K0V0
J
a Pnes reng.nes
Vilnius.
res. Viekšniai Meškeliai.
vyga, farmer, res. Rimgai nestas), 17.
5064 Klongevičius, Jonas res. Vilnius.
pamokas
pradinėse
ir vidu5024 Klečkauskienė, Zo (Mikas), 43, farmer, res. ‘ 5095 Kokinas, Jonas (An
5126 Kondratavičienė (Vo lat
5184 Korfaitė, Ona (Er rinėse mokyklose. Iš mokifija, 82, res. Vilnius.
5±57 Kopliauskas, Edvar
drius), 50, farmer, res. Ze- sylius), 32, housevvife, res.
Naujapamiškis Pasvalys.
nestas), 16.
nių raportų seniai pašalir.5025 Kleckienė, Marija,
daas (Karolis), 10.
Vilnius.
5065 Klongevič.utė, Juzė lenka Imbradas.
5185
Korickaife,
Eugenita “Religinių pamokų už40, housevvife.
5158 Kopliauskas, Min5127 Kondratavičlutė, Ali
5096 Kokinienė-Vaitony(Mikas), 44, farmer.
l
ja,
28,
res.
Kaunas.
1
v .
5026 Kleckis, A'eksandras
džius (Karolis), 9.
na, 7, res. Vilnius.
5066 Klongevičius, Mikas tė, Ona, 45, farmer.
5186 Končienė, Marija
_ ’
(Aleksandras), 15.
5159 Kopliauskžiitė, Ele- (Juozas),
5128 Kondratas, Antanas, m'ikaroTmrT'rea'Rimiui
5097 Kokinas, Romualdas
(Mikas), 27,
ągronomist,
8.
Remiantis pop criaua
45.
housewi£e<
».
Remianti
5027 Klečkauskytė, Irena res. Mineikišais Pasvalys.
50, vvorker, res. Vilnius.
(Jonas), 12.
i a (Karolis), 8, res. Rimgai
Turgeliai Glmžiaai.
trūkumo pretekstu uždraus(Stasys), 20, res. Vilnius.
5129 Kor.dratienė, Elena, Lai.
5098 Kokinas, Zenonas
5067 Klongevičienė, Ona
5187 Korla, Jonas (Mi- ta religinių žurnalų, laikraš5028 Klečkauskis, Stasys, (Mikas), 35, farmer, res. (Jonas), 10.
33, hcu.evvife, res. Vilnius.
5160 Korakas, Pranas, 40,
res. čių, knygų ir vadovėlių pub
55, ągronomist, res. Vilnius Mineikiškis.
5130 Kondrata,s Antanas army seargent, res. Varėna kas), 40, employee,
5099 Kolba, Mečys (Bro
5161 Korakienė, Idalija, Kaunas.
likacija. Bet Bažnyčią ata5029 Klečkauskis, Jurgis
5068 Kongevič.us, Rimvi- nius), born 1902, farmer,' (Antanas), 13.
,
________
_5l88
Korlier.ė
Ingelevičiukuoti
publikacijos visam Rei(Stasys), 14.
.: 5131 Kondrataitė, Lilija 36, housevvife
das (Mikas), 8 ye3rs old.
res. Širvintai.
5030 Kleiza, Zgmas, 32,1 5069 K'ongev.č.utė, Dalia 5100 Kohša, Marekas (Ma-1 (Antanas), 11.
5162 Korakaitė, Marija, 7 te’ Siefa-Kaze (Karo.is), 40, che didėja ir popieriaus pa5163
Korakevičienė-Venc- employee, res. Kaunas.
employee, res. Kaunas.
Biru(Mikas), 5.
rekas), 23, vvorker,
res.
5132 Kundrotienė,
5i89 Kornaševskis, Stasys, a-amva.
5031 Kleizienė, Sofija-Ma5070 Klopatauskas, Vin- Vilnius.
tė, re3. Kaunas, teacher.
lauskai.ė, Marija (Aleksan50, shoemaker, res. Vilnius.
8. Katalikų jaunimui, berrija (Kirilas), 22, employee, cas (Albertas), 56, farmer,
5101 Kolešius, Antanas,
5133 Kondratas,Gedimi-dras), 17, res. Kybartai,
5190
Kcrnašcvsk.enė,
Manaičiams
ir mergaitėms užres. Kaunas.
res. Morkūnai Šėta.
40, res. Veršiai Leipalingis, nas (Petras), 14, res. Kau5164 Korbušas, Bronius
drausta vakarais lankyti
5032 Kleizaitė, una-Ilona
5071 Klopatauskienė, Ona
5102 Kolešienė, Janina,
nas.
. (Eugenijus). 54. res. Vi.nius rija, 53, res. Vilnius.
5191 Kornaševskylė, 14, bažnytinius festivalius, ku
(Z'.gmas), 2 yeais old.
(Bronius), 46, re3. Morkų-24, teacher, res. Laščiuniš5134 Konkolas,
Kazys
5165 Korbušienė, Nina,
5033 Klemas, Edmundas naj.
kis Leipalingis,
I (Vladas), 57 teacher, res. 45, housevvife, res. Vilnius.
2 ir ♦- 10.
tn
rie
- anot naci
M> per ilgai. tę5192 Kornasevsayta,
...
, ..
(Germanas), 35, technician,
5Q72 Klopatauskas, VIa5103 Kolešytė, Daanutė
! 5166 Korbušas, Eugenijus
Daanutė Vilnius.
5193 Korolkevičienė, Ja- s!asi ir neleidžia Jaunimui
res. Kaunas.
' 5135 Konovičius, S asy.t, <B5°"!US|' *4',:adent- ,
rina
das (Klimas), 25, black- (Antanas), 3.
33, housevvife, res. pakankamai išsimiegoti. Bet
5167
Korbušas,
Tadas
™na
5034 K eme/auskas J°* smith, res. Ugv.ečiai Kražiai
5^94
Kolešius
Kostas bnrn 1923, student, res. Vii• v
1
z.
nacių partijos pramogos?
Vilnius.
(Bronius), 10, student.
nas, 40. teacher, rea. Suba5073 Klovaitė, Ona (Anta- teacher, res. Kašoniai Jez- nius.
5194 Korolkevičius. Jo- kurios dažnai prasitęsia p:
5168
Koretka,
Juozas
c-us Panevėžys.
nas), born 1907, employee, naa
5136
Konovičier
ė,
AntaniTV ,
, v , .X v
zT
h U
toon (Andrius), 42, farmer, res. nas> 4 >rears old’ re3- Vib pusiaunakčių, nedraudžiamu
5035 K’emerauskienė, Ade res Kaunas,
5106
KoJeš-enė-Lukartyte,
na
(Juozas),
born
1890, Degenai
aj Te
,i|tj
nlU3.
jaunimui lankjtis
Telšiai.
lė, 27, housevvife, res. Suba5374
KiumbySi
jonas
Z? c, housevvife, re3. Kaso- housevvife,
re3.
Vilnius.
MfiO Knrptiripnp-Rąfmški5195 Korolkevičius, Edv
a- ♦- tr
5169 Koretkienė-Bagoški““
10. Bažnytinėms organiza
ciUS- .
. .i- vi
(Pranas), 30, employee, res. nįa;
513< Konovic.ute, Vanda, naįtė Zinalda (M8kSimas), vardas- 112 years old.
ne
5036 Klemerauskaite, Re- Kaunas
W1
5106
Kolodzieskis,
Zdis
’
o-iborn
1927,
student.
41
teacher
res.
Degenai.
5196
Korsakas,
Zigmas,
c
J
oms
uždrausta
įsigyti
ne
gina (Jonas), 3 months old.
5075 Klumbienė,
Anelė,
5138 Konovičluiė, E’eono5170
Koretka,
Vladas 30- engineer, res. Vilnius.
kilnojamas nuosavybes reh
. 20, student, res. Vil
5037 Klcvečka, Bronius
v
oo
houscwife.
Elena,
giniams reikalams. Iš dau
ra, born 1931, student.
(Juozas), 9.
’
5197 Korsakienė,
nius.
(Mikas). 23, army officer,
’
gelio bažnyčių žemė atimta
res Trakai
Klumbys, Alfonsas
5139
Konstintinovskytė,
5171 Koretkaitė,
Genė
Vilnius,
0107 Kolos, Marija (Mo5198 Koraakag, , Kostas bs mažiausio už ją atlygi
tie us), born 1914, nūn, res. Eugenija
(Aleksis),
61, (Juozas), 7.
5038 Klibas, Adolfas (Mo U°n3B)> 7.
teacher, res. Vilnius.
5172 Koretkaitė, Liucija (Adomas), 35, jurist, res. nįmo
tiejus), born 1881, captain,
5077 Klumbys, Antanas Vilnius,
lai jvaiunenai.
5140 Kontautas, Zigmas (Juozas), 3.
S lainiškiai
Kaltinėnai.
res. Kretinga.
(Juozas), 40, teacher, res.
5108 Kolubčinskaitė, Ona
Korsakaitė, Stasė
1L Bažuycų varpa,, ypač
5039 KLmas, • Mykolas Vandžiogala
(Justinas). 18, worker, res.| (Antanas), 69, farmer, res.
5173 Koreva Jaroslavas
Vilnius ’" bronziniai, ir net ritual niai
Paupiai Raguvą.
(Henrikas), 34, farmer, res. 1^‘gmasj, res. Vilnius.
(Bonaventūras), 34, farmer,
5078 Klumbienė-Butkutė, Vilkaviškis,
5141
Konuutienė,
Marija
Zuikaimis
Šiluva.
5200 Kornela, Marijonas indą,, kurių verte ne.kamuo
res. Bctvgala Raseiniai.
Ona, teacher, res, Vandžio5109 Komarauskienė, (Jo
*Tra"a.”’ 24’ ,fa:mer’ rea pma' fcs mažiau8>° įspėji5040 Klimas, Bronius (Jo gaLa.
nas), farmer, (vvith 2 chil- (Juozas), born 1897,
far- 5174 Karevienė-Korzonai Gimžiai
Turge’iai.
mo sekvestruota (užgrobta).
nas), born 1916, driver, res.
5079 Klumbytė, Danutė dren), res. Ratkunai Ro- mer, res. Panevėžys.
tė, Janina (Stasys), 29,
Kaunas.
(Bus daugiau)
(Antanas), 13, student.
5142 Kontautaitė,
N. Š.
kiškis.
Irena farmer.
į
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Lietuvos Piliečių Są-gos Chicagos skyrius turi garbes kviesti visus Chicagos miesto ir apilinkių lietuvius atsilankyti i

VIETINI

GOS PIKNIKĄ

kuris įvyks š. m. birželio mėn., J dieną, sekmadienį 12 vai.
KUBAIČIO darže, Lemont. Illinois SUNSET GROVE <Archer
1S5*» sAve.)
‘-ir
Pikniko programa žada būti nepaprastai turtinga, įvairi ir įdomi. BUS LINKSMOS IK NE
GIRDĖTOS DAINOS. MENISKAI ATLIEKAMI ATEITININKŲ DRAUGOVES TAUTIŠKI ŠOKIAI.
Kus puikus bufetas su skaniausiais valgymais ir gėrimais. Bus įdomūs dalyvių tarpe laimėjimai.
Galė&t linksmai pasidžiaugti ir magaryčioms parsi.ežti karo boną, o moterys ir panelės galėsit laimė

“Į Laisvę” pradėjo skelb- , tį, kurį iš Maskvos atsiųs-' me pastabą, kad Knyva pa
ti buv. sovietų Lietuvos dar tas rusas rašė, būdamas Lie- daręs kažkokią klaidą, todė’
bo komisaro pavaduotojo A- tuvoje. Kilus karui, Somov “pridėtai ego stuknut kav
leksiejaus Somovo dienoraš- | iš Lietuvos pabėgo, palikęs slieduet” (teks kaip reikia
--------------------------------------; dienoraštį savo bute. Iš šio jį stukterėti). Dar įdomus
dienoraščio sužinome labai dalykas: Somovui, matyti
įdomių smulkmenų apie bol- kitos pramogos nebuvo, nes
ševikinius laikus Lietuvoje, kasdien randame pastabą,
Tv
xx.
. ,. , , kad “vakare buvau kine”.
Is dienortascio matyti, kad
.v
.
, . .
,
. Kartais lis tenai nueina ir
iš Maskvos atsiųstas komiJ
v .
,
.
su
Knyva.
O
šiaip
sąrąs nuo pirmos buvimo ,
.
r Somov —

Radios

Mažutė Radio, nereikia
aerial, už

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

$59.95
Radio ir Phonografas, kuris
patsai daro rekordus

$69.95
Didelis pasirinkimas RCA
Victor, Zenith, Philco, Cros
ley ir kitų už žemiausias kai
nas Chicagoje.

Tai bus didžiausias lietuvių piknikas, kuri aplankvs visi be lakios išimties ir pažiūrų skirtu
mo lietuviai. Visi pasimatys ir draugiškai pasidžia igs. Tai bus piknikų piknikas, nes jame pamaty
site ne tik savo artimesnius kaimynus, kuriuos dažnai ir taip matote, bet visus Chicagos lietuviškų
laikraščių redaktorius, visų lietuviškų parapijų dva tiškus vadus, žymiuosius lietuvių veikėjus, gausin
gus lietuvių profesionalus ir minias linksmų kilnios lietuviškos širdies tautiečių. Tai b-s didžiausias
ir įdomiausias, o gal ir paskutinis prieš gazolino suvaržymų įvedimą piknikas. Tad nepraleiskite nei
vienas šio nepaprasto ir visų lietuvių jungtinėmis pastangomis rengiamo pikniko. Nepraleiskite, nes
paskui patys gailėsitės.
RENGĖJAI

Gal pats būdingiausias už- kiai nekalbėtų apie įvežimą
rašas datuotas birželio 14 - į uostus ar išvežimą į uosd., kada čekistai tūkstan- tus; nekalbėtų kokią krypti
čius lietuvių vežė Sibiran, mi laivai plaukia; neminėUžrašas skamba taip: “Va- tų laivų vardų; nekalbėtų
kare buvau mobilizuotas di- apie konvojų sudėti, nekalversantams, kenkėjams ir betų apie kariuomenės viepriešsovietiniams
elemen- tas, kur jos telkiamos; ne-'
tams ištremti. Antrą valan- kalbėtų kur yra matę kitus
dą išvykau į Žaliojo Kalno konvojus; nekalbėtų
apie
rajoną. Suimtuosius atida priešo nuostolius; nekalbėtų
vėm pagal parašą.” Ir dau apie savo nuostolius; nekal
giau nieko... Komisaras So- , betų kokia kryptimi yra oru
mov, kuris uoliai užsiraši- skridęs priešo atakuoti ir
nėj a, kiek jis išleido už pusę kur vėl sugrįžo, žodžiu įsa1 svaro dešros, aukščiau ei- j koma laikyti didžiausioj pas
tuotomis keliomis eilutėmis lapty visus tuos dalykus, ku
Kun. A. Jeskevičius, MIC., Nepažymėjo didžiausią lietu-j riais galėtų priešas pasinau
Šv. Kazimiero parapijos, Ra- j yių tautos gyvenime trage- Į doti.
cine, Wis., klebonas, kuriam dijų’
:_________________________
šįmet suėjo 10 metų kuni-.
_____________
Po pastarojo civilinio ka
.gystės. Rytoj, gegužės 24
ro Ispanijoj jau atidaryta
d. parapijos salėj rengiamas Nekalbėk apie karo
200 bažnyčių, kurios buvo
bankietas su turininga prog-j
.
.
,
._
per karą nukentėję. Ispani
rama jaunam jubiliatui ir p3SI<iptlS, KUNdS (ĮdlŠtlį
joj per civilį karą sunaikin
klebonui pagerbti. Kun. A.
ta virš 400 bažnyčių.
Jeskevičius yra buvęs Auš- sužinoti priešas
ros Vartų parapijos (ChiKaro sekretorius Stimson
cago) vikaras ir trumpą lai- įspėja visus tuos darbinin
Vienintėlė Lietuvių
ką “Draugo” adm.
kus, kurie tarnauja laivuose

RYTOJ BUS PAGERBTAS

ĮDOMUS VIENO BUVUSIU LIETUVOJ RUSIJOS BOLŠEVIKŲ
KOMISARU ALEKSIEJAUS SOMOVO DIENORAŠTIS

Naujos

ti gražiausią Chicagos suknelę. Rus daug netikėtų dovanų ir laimikių suaugusiems ir mažiems.

Lietuvoje dienos ėmė žavė- posėdžiauja su Melnikovais.
tis vienu dalyku, būtent — | Gudkovais, Terešinais ir pa
valgiu. Jo dienoraštyje be-! našiais “specialistais”, kurie
veik kasdien randame to- j irgi atsiųsti Lietuvon moky
kius sakinius: “Labai ska ti “socialistinių laimėjimų”.
niai pavalgiau”. Apgyven
Neabejotinai Somov Lie
dintas Kaune “Metropolio”
viešbutyje, komisaras dieny tuvoje jautėsi gerai, nes už
ne pastebi: “Numeris pui miršo ir savo žmoną Maskkiausias. Lova labai plati voje. Ji irgi veržėsi Kaunan,
su pūkine antklode. Miego iš kur gaudavo kumpių, dešjau, kaip buržujus....” Kai rų, konservų ir kr. Bet Sobolševikų okupacijos pra mov savo žmonai, matyti,!
džioje Lietuvoje dar galima retai terašo, nes vienoje vie-'
buvo laisvai visko nusipirk toje dienoraštyje pažymima,1
ti, “toviarišč” Somov puola jog jis gavęs iš jos telegratuojau pat į krautuves. Jis mą: Kodėl tyli, rūpinuos”. ------------------------------------uoliai pirko sau, žmonai, Po to jis išvyko į Maskvą, Maskvos link. Paskutinį užvaikams ir, matyti, pažįsta nusivežė vėl dovanų ir jau rašą dienyne randame iš birmiems įvairias prekes, stro grįžo į Kauną su žmona. Bet želio 19 d. Kaip tas komisapiai dienyne pažymėdamas Kaune “buržuaziniu” gyve- ras spruko iš Kauno, nežikainas. Somovo tarnyba nimu jiems nebe ilgai teko nia. Bet kad jam teko lajų
Lietuvoje jaukiai šildė ir jo pasinaudoti, nes žmona at- bai skubiai iš ten nešdintis,
gimines Maskvoje. Koman vyko tik birželio 10 d., o jau matyti jau iš to, jog net sa
birželio 22 d. teko kulniuoti vo dienyną paliko....
duotas į Maskvą, jis nu
vežė saviškiams gausias do
f
vanas; konservų, kumpį,
sviesto, lašinių, dešrų ir t.t.
Jo pakviesti svečiai, kaip
dienyne sakoma, žavėjęsi
“kaunaskimi” produktais.
Jei norite, užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius,

ar uoste, taip pat įspėja vi
sus asmenys, kurie yra kare
ar laivyne, kad laikytų ka
ro paslaptis.
%
Karo sekretorius Stimson Pabrėžia, kad uostų ar
laiv4 darbininkai ir kariš

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad

O'M ALLEY and McKAY, Ine.

*3'gyk’te Oil Burner dėl ap
šildymo kambarių dabar, iki
10 dienos kito mėnesio, nes
įaskui bus sunku gauti.
Už $69.00 jūs gausite ge
idusį Oil Burner dėl ketu•ių kambarių kuris jum tar
naus 10 metų.

Pas Budriką einasi “Once
a Year Sale”, ant Rakan
dų, Parlor Setų, Lovų,
Pečių, Matrasų, senovės
žemos kainos.

los. F. Budrik, Ine.
Furniture House
3241 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St.
Tel. YARds 3088

LEO NORKUS. Jr.

Ambrosia & Nectar

ki

MAY

and 31
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See the World s Greatest Racing Drivers
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VVholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

Jei nori turėti draugų, tu
ri pats būti draugiškas.

NELAUKITERytoj Gali Būti Pervėlu!

Atvykęs į Kauną, rusų ko
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
misaras tiesiai eina į komu
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”
nistų partijos būstinę, kur
susitinka su kadrų skyriaus
viršininku. Čia jis pasima
222 W. Adams St.
Kamb. 1548-54
to su “Adomu” (Meskupu)
Telefonas CENTRAL 5208
ir “Stasiu” (Aiziku). Visa
GENERALI AI AGENTAI Šių Kompanijų:
me denyne gali su šviesa
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
i ieškoti apie lietuvius, apie
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
gyvenimą Lietuvoje ir pa
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN
FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
našiai. Somovui lietuviai ne
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
egzistavo! Užtat iš užrašų
dar kartą aiškėja, kokį vaid
menį Lietuvoje vaidino bu Jr
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
vęs Maskvos polpredas Pozgena ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbę
dniakov. Jis ir į Kauną pa
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
teko Pozdniakovo sprendi
no NECTAR <is Alus yra pagamintas iš importuotu
mu. Pereitų metų kovo 4 d.
pirmo rūšie* produktų
Somov užrašo aavo dienyne:
“.... buvau pas Pozdniakovą.
ir jis mane kaip reikia iš
plūdo. Po to aš labai buvau
DISTRIBUTOR
susijaudinęs ir neradau sau
OF
vietos.” Bet kaip Pozdniakovas elgėsi su Somovais,
taip Somotfcri elgėsi su lie
tuviškais komisarais. Pagal
BEERS
vardą, darbo komisaras bu
vo V. Knyva, o Somov buvo
Urmo (whole8&le) kainomis pristato į alines ir
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
tik komisaro pavaduotojas.
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
Bet tikrovėje Somov buvo
to komisariato tikras šeimi2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
.ninkas. Dienoraštyje randa-

SOLDIER FIELtt

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.

j^nnųU)ise
' says„.

Parduodame
Tiktai Tavernams.

Užsakymai I&vežiojami
Sekančią Dieną
Vai.: 10 iki 5 Kasdien

"Every ivasted penny addi
to Hitler’s bank book”

FRANK VIZGARD, Sa\

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

EVER w«Ik away from the
refrigerator without dosing
the door. Leaving the door ajar
wastes either ice, electricity, or
gas—aad does the food no good!
Even if you'll need to open it
again soon—shut the door!

N

6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPubllc 1588—9

F

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!

ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniais.
Those pennies you’ll save will
bring your fsmily and your coun
try added security if invested in
U. S. SAVINOS STAMPS AND BONDSI

g.-'.cp.-.c .y.

Telefonas: VIRgtaia 9493
A. F. CZESNA, savininkas

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

i

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupykK apsaagotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart apdraudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVIHGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Mackievvich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRGINIA 1141
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington.

D.

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

• I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sodalietės apvainikuos Rytoj dr-jos "Lietuvos
Dangiškąjį Motiną
Ūkininkas"

X Šv. Kryžiaus bažnyčio j
je rytoj 9 vai. Mišiose šv.
bus pirmoji šv. Komunija,
Mokytojos seserys visą mokyklą yra paruošusios toms
iškilmėms.

Mirties kambarys —
pirmasis Antanuko
atsiminimas

X Amerikos Legiono Chi-, Mes nesugebame pilnai ocago postų benų kontestas rientuotis tada, kai esame
šiomis dienomis įvyko Sher- dar jauni ir jau pasenę.
Paskalis
man parke. Konteste DariusGirėnas posto benas laimėjo antrą vietą.

Pirmieji įspūdžiai, kurie
pasiliko mažam Antanukui
atminty, buvo jo motinos
WHOLESALE
Brighton Park. — Pirma išvažiavimas
mirtis. Jis prisimena, kad
X Z. žekienė, uoli katali
X Virginia Balnytė išrink
dienį, gegužės 25 dieną So
vieną dieną tėvas susišaukė
LIQUOR
kiškų įstaigų ir spaudos rė ta gegužės karalaite GimiX Trijų apskričių: FedeDraugija
“
Lietuvos
Ūki
dalicijos naujos narės bus
visus savo vaikus į kambaĮSTAIGA
mėja Waukegane, gražinusi mo Panelės Šv. parapijoj ir
formaliai priimtos Sodalici- ninkas’’ rytoj, gegužės 24 rį, kuriame motina sirgo n ! racijos, LRKSA ir Moterų pinigus už tik etus, kuriais j j.ai teks garbė vainikuoti
Sąjungos komisija praeitą
jon. Įspūdingos ceremonijos d. Spaičio darže, Willow pasakė:
laimingiems per “Draugo” Panelės Šv. statulą gegužės
turėjo posėdį ir
prasidės 7:30 valandą vaka Springs, III., rengia išvažia - “Vaikai melskitės, nes trečiadienį
lšt ('žiojamu
nutart’bend'r;'pi'knik47šim į-a,bor
^ik"ik5 buSjš’ 24 <*• 3
P°Pia‘- •>« Pa‘
|x> vi ų
re. Kun. J. Stankevičius, So vimą. Smagesnės vasarą motina jau miršta”.... Vai
ciii< ago.
ti
iš
veikimo
programos.
Padallnta
51000
Defense
Eolydovėmis
bus:
J.
Lukošiū

dalicijos dvasios vadas, pri vietelės niekur nerasite, kai suklaupė prie lovos; vy ne tuota tuo: nėra tinkamos
papraa? daaS «kietų. tė, S. Bartkiūtė, S. Spetyims naujas nares ir joms į- kaip po tais medžiais Spar resniesiems pradėjus verkti
REMKITE
Antanukai nriaidėin s„ I dienos, kad neSUSldŪrUS SU Linkime Zekienei pasiseki- iaitė, A. Cibulskytė, A. Butčio darže. Gražioje pievoje ir
ŠEN Ą.
teiks medalius.
ir Antanukas pnsiaejo su
......
». mo ir toliau kat. spaudos' kiūtė A. Norbutaitė, P.
LIETI V IŲ
bus daug lietuviškų stalų su savo rauda ir ašaromis Ta 1 P^apijų piknikais ir nez,-'
DRAUGĄ.
Taipgi įvyks Marijos ap suoleliais. Bus muzikos, šo
Švagždytė, C. Kuogaitė ir I. N. KAMEI!, sav.
čiau. tragedijos, - netek.. nia kokius Parėdymus vyvainikavimas. Gyvų gėlių kiai, užkandžių, dovanų ir
Jankauskaitė. Iškilmėse da MUTUAL LIQUOR CO.
riausybė gali paskelbti su
motinos,
jis
dar
nesuprato
X
Jonas
ir
Adelė
Dulki

vainiką uždės Adelė Vaiku lietuviškų saldainių.
sisiekimo atžvilgiu. Vietoj ntai šiandie, gegužės 23 d. lyvaus mckykla, sodalicijos
4707 So. Halsted St.
Tėvas
klūpodamas
pats
skai
tis, kuri išrinkta gegužės
ir
visa
parapija.
Procesija
Telefonas:
BOULEVARD 0014
Todėl visi nariai ir narės
pikniko, komisija siūlo t
savo naujai įrengtos
.
karalaite. Jos palydovės bus kviečiami dalyvauti. Prašo tą litaniją ir maldas už mirs trims apskritims rudenį di-'! mėsos
mės( ir groserio krautuvės)
Mary Gudas, Eleanor Kisie mi atsivešti ir savo draugus, j tančius. Po to, jis prisime dėlėj salėj suruošti bendrą adresu
w 4į gt įkur.
lius, Florence Poška ir La Komitetas: J. Martinkus, J.I na, kai visas namas ir kaimynai ruošės- laidotuvėms. va^ar4 su gera programa. iįUves jeį kuris jų draugų,
verne Naugzemis.
Pečiukas ir J. Kopūsčius jau Kostuką raitą pasiuntė į O i x Eleanora Kandrataitė,!ar pažįstamų nežinojo ką
Tikimės, kad visiems bus viską prirengė ir visus vai nuškį pranešti žinią apie Mundelein kolegijos studen- veikia Dulksniai, dabar žiįdomu šias ceremonijas pa-1 šins.
Joanos Dekmienės mirimą tė> ne tik yra žymi daininin. nos. Pasisekimo bizny.
Finansų rast
WORTH SROVE
matyti.
Gabby;
ir paduoti “padzvanus”, kad kg>
ir gabį studentė. PenX B. Kvietkus, Liet. Vy- į
(6600 West lllth Street)
paskambintų už mirusios
studenčių tarpe ji yra čių veikėjas, pašauktas ka
amžiną ramybę.
j vįena> kuriai pripažinta Col- riuomenėn, šiomis dienomis
DĖDES JAUNYSTĖ
Sekmadienį, Gegužės-May 24 d., 1942
Vos praėjus kelioms va lege Honor 1943 klasės
viešėjo pas tėvus Brighton
K H JR
landoms po motinos mirties!
Parke.
Pamatyti
brolio
bu

Jubiliatas kun. Antanas Deksnys kadaise
ir kitiems triūsiant, Anta- j X Rytoj Ciceroj “Tag
— PENKIOS VELTUI DOVANOS —
vo
atvažiavus
iš
Kenosha,
nukas matydamas naujų į Day” lietuvių senelių priegSKANŪS U 2 K A N D 2 I A I
buvo mažas ir jaunas
domybių, pradėjo šokinėti ir laudai statyti. Chicagos lie Wis., ir jo sesuo Cecilija su
GERA MUZIKA.
Į2ANGA — VELTUI.
tuvaitės prašomos į talką. savo vyru Stulgaičiu. Ap
— Kur jo tėviškė? — Pir lometrų į šiaurę nuo Rokiš džiūgauti po trobą.
t*’
Rytoj rytą nuvažiuokit į Šv. lankęs gimines Bernardas
masis Antanuko atsimini kio. Jo tėvais buvo Pranciš
A. Antanas
vėl
grįžo
į
F.
Leonard
Wood,
Antano par. salę, kur gau
Visi iš visur nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.
mas — mirties kambarys. kus Deksnys ir Joana La
Mo.,
stovyklą.
(Bus
daugiau,
site dėžutes ir instrukcijas.
Kviečia — Marijona ir Justinas Matkevičiai.
— Savo tėvo vestuvėse jis pelytė iš Didscdės kaimo.
Mielos
lietuvaitės, pasidar
Gimęs
jis
rado
jau
tris
vy

X
L.
Čepulis,
sūnus
Town
meta rūkyti. — Šūvis pro
buokite kilniam tikslui!
of Lake veikėjų J. ir J. Če
jo galvą. — Padega gim resnius broliukus šeimoje: Susirinkimai
tuosius namus. — Pirmo Juozuką, Kostuką ir Stasiu
X Kas norite skaniai pa pulių, nors tik keli mėne
Marąuette Park. — Lab
ji diena mokykloj — iš- ką, po poros metų jis susi darių Sąjungos 23 kuopa lai sijuokti, pamatykite kome siai kai liuosnoriu įstojo į i
WHOLESALE
daužymas žydo langų. — laukė ir sesytės Nastutės. kys susirinkimą sekmadie diją “Adam’s Evening”, ku marynus, jau apdovanotas
Tėvas sudegina jo kate Vyrausiąs Juozukas išėję į į nį, gegužės 24 d. parapijos ri bus vaidinama rytoj, ge medaliu už taiklų šaudymą.
FURNITURE
kunigus ir kunigavo’ar kle svetainėje 2 vai. po pietų. gužės 24 d. Šv. Kazimiero
kizmą.
bonavo šiose vietose: Gardi
BROKER
Jubiliatas kun. Aatanas Į ne, Adutiškyje, Butrimony*. Visi labdarybės nariai ir akademijos auditorijoj. Įžan JCS FS7VTE KVlkŪIASn ATSIDining Room Sets — Parlor
EANKYTI | MfSr SPKUIAliJ
Deksnys į Ameriką atvyko se, Alovėj, Dauguose, Gei- darbuotojai kviečiami laiku ga 50c. Rezervuotos vietos
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
susirinkti, nes yra daug po $1.10. Pradžia 8:30. Va
1909 met. ir darbavosi net!
SEKANČIU MIZIKOS
vonyse ir Dubingiuose; čia
— Radios — Refrigerators —
INSTRUMENTŲ
keliose lietuvių parapijose, j jis mirė ir palaidotas. Kos-1 svarbių reikalų svarstymui. karą rengia Šv. Kryžiaus
A M K
VVashers — Mangels — and
Ligoninės
Draugija.
todėl daugeliui jis yra pažį tantas pasiekęs rusų armi
Stovės.
Valdyba
Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų. “Tunable Tom Toms" pritai
stamas nuo savo 43-čių me-' joj puskarininkio rango, ūNationally advertised items.
X Ona‘Brazauskienė, 4558 komi prie visokių Barabanų se
tų,
greiti
pėdinial
"Cynibols
“
lr
tų amžiaus, t. y. jau nuo kin.ink.avo Nemunaičio par.,
Šiuomi pranešame visiems So. Paulina St., savo salę "Cymbol Holders" kur tik reika
"Hi-Boy after beat Pėdais”
antrosios pusės savo am o vėliau tapo prekybininku dr jos “Lietuvos Ūkininkas” jau paruošė “bunco” pra lingi,
benams ir orkestroms. Trūbos,
Savaptionsl, Trombo
žiaus. Bet ar neįdomu mums Vilniuje, ten ir mirė. Sta nariams, kad nut. raštinin mogai, kurią rengia Tėvų darinėtai,
nai "Standard" išdirbysėių. Smuigrįžti toli į jo praeitį, į jo ! sys pasiliko tėviškėje, valdė ko Antano Linkaus naujas Marijonų Bendradarbių sky kos, Cellos, Strūniniai Basai, Gultarai, Banjos, stūnal. ir “cases”,
FACTORY REPRESENTATIVE
vaikystę ir jaunystę ir pa ūkį, bet 194 L met. vasarą adresas yra 2315 So. Oak rius sekmadienį, gegužės 24 "mouth pieces”, "mute reeds”, ir
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
matyti tąjį “dėdę”, kai jis bolševikų buvo išplėštas iš ley Avė. Nariai malonėkite d. 3 vai. popiet. Pramogos rinkimas sinuikoms smičLų lr
6343 South VVestern Avenue, Chicago
“cases". Pataisome lr atnaujina
dar savo tėviškės kiemely savo tėviškės, kurioj visą tai pasižymėti ir visais rei pasisekimui ypatingai dar- me visokių lidirbysčių phonograTelefonas — REPUBLIC 6051
fus ar jųjų dalis.
J
je ir laukais bėginėjo ir kai amžių pragyveno, ir išga kalais kreiptis nauju adre-; buojasi skyr. pirm. P. TursA. B.O. DRUMMERS SERVICE
•14 Marcei! Street, Chicago
jaunas svajonių dieneles lei bentas į Sibirą Nastutė į- su.
Finansų rašt. | kienė.
do. Pasekime tat jo gyve stojo į Nazaretiečių vienuo
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
nimo keliu.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
lyną, savo amžių pragyve
APYLINKES
LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
r\ A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
no Romoj, tik pastaraisiais
Kur jo tėviškė brangi?
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
FEET HURT?
metais buvo perkelta į Gar
AR SKAUDA KOJOS ?
Kun. Antanas gimė 1867
PIRM PIRKIMO
diną ir paskirta namų vy
Dėl
geriausio palengvinimo
met. vasario mėn. 25 d. Bu resniąją ir čia bolševikų oRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI |
Atvyk i mūsų jardą ir apžiūrėk ata
kreipkitės prie
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLtėniškio vienkiemyje, Onuš kupacijos metu mirė.
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MAFOOT E—Z SHOE SHOP
Vienintėlis ir Smagiausias
kio parap., maždaug 20 k?
TERIJOL4. Dėl garažų, porčių, višVakarinis Lietuvių Programas
ĮM

mu

DARŽO ATIDARYMO PIKNIKAS

ALEX ALESAUSKAS and SONS

nARCUTI^

♦ ■

—

kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

—.i.i

Praves Wonderfu)
For Itching Skin
To soothe itching, buming skin, apply
medicated liąuid ŽEMO—a Doctors
formula backed by 30 years continuoussuccess! For ringworm'symptoms,
eczema, athlete’s foot or blemishea
due to eztemal cause, apply ŽEMO
freely. Soon the diseomfort shouki
disappear. Ovcr 25,000,000 packagcs
sold. One trial convinces. Only 35d.
Also CO(J and $1.00.
-------------------------

*m

CONRAD
Fotografas
Studija (renetą plr
•nos rOAies au mo
dernl&konils
užlal
domit lr Hollywof>n
Šviesomis.
Darbai
Oarantuotaa.

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

420 W. 63rd Street
r«l.: Biznio - ENGlewoml BA8S
II**.:
ENGtovmod SR40

J

BATAI Ir Pailginti
Paplatinti

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
KAINOMIS

HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
I-rMFxZAJ u/AD/AIy Geresnės Rūšies Anglis
APEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKII.V IR KOI, 4V dar GAIjIMA GAUTI!
Gcrcsnčs KAMcs Anglys Gaunamos Tik 15 Tolimesnių Valstijų.
(Valdžios patarimai nngllninknms nurodo, kad trumpoj ateityj, Enrfts pro
dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas bus žymini sumažintas namų reikalams)
PRIPILDYKIT SAVO SANDftl.IUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Po- aliontas Mtaf Rtin, 15
(JO Cf)
gerų mainų, daug dulkių tMmla. Perkant 6
u)O«vU
tonus arba daiig.au, už tonų ..............................
Smulkesni yra daug pigesni.

ui

$10.50

<£l O QC

KOPPERS COKE (KOKSAI), ui vienų tonų.................................................................................... iJ>±£.OU

CRANE COAL COMPANY
TEL. PORTSMOUTH 9022

>>;

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.'“

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. M
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
Ų

WHFC-I45O kil.i

20'

6755 So. VVestern Avenue
Phone:

189 NO. LA SALLE ST.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

ItliACK BAND LUMP auglys,

Amerikoje!

— VIENUOLIKTI METAI! - M

GROvehill 2242

%

K I |Z A C

5332 SO. LONG AVĖ.

Tel. VICtory 1272

1

'•NO PAIN” Patentuoti
Atches,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.
•‘Health
shoes.”
Paduškaitės dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMftGŲ —

DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I1^1,,

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! (j)
Protcction
lor your

1711 W. 47th St.

Mūsų Specialybė

Yards 2588

Mrs. -K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

I

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo ♦T*
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- p
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
™

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

PEOPLFS CIOAK and BRIDAL SHOP

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI

SIŪTŲ IR KAILIŲ

\^\

Į';)

’/vil

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

9
(6)
1

0 *«

clar.

Šeštadienis, geg. 23 d., 1942

McDonald: amžinai kalejiman

Jaunas nusikaltėlis pareiškęs, kad jis yra teisingas, tik pa
saulis yra blogas. Nusikaltėlio advokatas Aronin pareika
lavo, kad būtų užvestas naujas teismas. Jaunuolis džiau
giasi, kad išvengė elektros kėdės.
Teisiamas Clarence Mc- į Užvakar turėjo būti išneš
Donald, 17 metų vyrukas tas Jury sprendimas dėl
kuris lankė High school. Mc |Clarence McDonald nusikal
Donald, vasario 24 d., ap-|timo, bet jury ginčijosi iki
temdintame teatro balkone, , vėlyvos nakties kokia jam
pabučiavęs savo draugę Do- pritaikyti bausmę. Jury naroty Broz nušovė. Teismas rių ginčai girdėt net teismo
prasidėjo gegužės 11 dieną. salėje, nors jie posėdžiavo
Daug įvairiausių smulkme atskiriame kambaryje.
nų paaiškėjo iš jauno nusi
Vakar išneštas 10:40 iš
kaltėlio gyvenimo. Vieni gy ryto jury sprendimas, ku
dytojai teigė, kad nusikal riuo Clarence rastas kaltas
tėlis nesveiko proto, o kiti ir pasmerktas į kalėjimą iki
tvirtino, kad vaikas yra psi gyvos galvos.
chiniai normalus.
Per visas devynias teismo
dienas Clarence Mc-Donald
Kada Clarence McDonald veido išraiška neparodė jo
kartą buvo paklaustas kalė kio susijaudinimo ką jis gal
jimo sargo, kaip jis jaučiau voja ir kaip jaučia. Kai jury
si, tai jis atsakęs, kad jis sprendimas buvo skaitomas,

yra teisingas (T’m
all
ri.hf’1 bet tik pasaulis vra ijT“ ™3ikal«lia
nu
btogas ’
SS
1F J°
3
dė nepaprastai išbalęs. Jo
advokatas Ben Aronin buvo
Mr. Curtis, valstybės pro lnustebintas jury sprendimu,

į

TAI BENT KARVE

Parašė dabar Prancūzijoje gyvenas
mūsų poetas.

Kada jury išnešė sprendimą, jaunas nusikaltėlis neparodė jokio jautrumo, bet
kada priėjo prie kalėjimo
sargai grąžinti jį į kalėjimą,

tai jis su didelia šypsena ir
džiaugsmu sušuko: “Well,
aš išvengiau elektros kėdę
— ir turiu gerą progą visą
bausmę išvengti”.
(“Draugas" Acme telephoto >
Carnation
kompanijai
priklausančioj
farmoje, Holstein
Jury sudarė 8 moterys ir
i veislęs karvė pasiekė naują pasaulinį pieno gamybos re
keturi vyrai.
kordą, kuri per metus davė 41,943.4 svarų pieno.

Pagilinkite savo
va ■

žinias
Visi kam rūpi

____
ūkiški

k]ausimai kaip an(ai Rar

Tuoj pasirodys graži eilių knyga

Chicagoje ateinantį pirmadieni
aguonėlių diena.
Aukas rinks 10,000 moterų. Aukos eina

Netrukus bus išspausdin- ,vynės Brangios”, kurioje re
ta J. Aisčio-Aleksandravi- j gimė ne tik Lietuvą ištikučiaus eilių knyga “Be Tėvy- įsias priespaudos vilnis, bet
nės Brangios”.
geresnės ateities aušrą, o
Tos knygos autorius da drauge ir kovos balsus, ragi
bar gyvena Prancūzijoje, nančius drąsiai stoti prieš
Grenoblio mieste, ir
yra visus. Todėl šiais laikais
laikomas vienu iš geriausių labai svarbu kiekvienam tujaunos lietuvių kartos poe I reti tokios dvasios veikalą,
tų. Visi kritikai pripažino kuriame gali sau stiprybės
nepaprastą jo lyrikos for ir prislėgtos tėvynės prisi
mos gražumą, jausmų gilu minimų rasti.
Visi tautiečiai prašomi ne
mą ir nuoširdumą. Pasiro
džius pirmiesiems jo veika pamiršti įsigyti šią knygą.
lams, kai kurie laikraščiai Ją šleidžia Marianapolio Ko
sakė, kad jo eilės esančios legija (Marianapolis Colkrauju rašytos — taip ga lege, Thompson, Conn). Kai
lingai jos buvo iš poeto sie na 40 centų, užsimokėjusieji
los ištryškusios. Tad visai už “Studentų Žodį” gaus do
nenuostabu, kad už vieną vanai. Jei visuomenė plasavo knygų poetas laimėjo ' čiau paremtų šią knygą, bū
valstybinę literatūros premi i tų didelė paguoda poetui,
ją, Paskutinis jo veikalas i kuris šiandien gyvena sun(“Poezija”) apėmė
visas , kiose sąlygose.
ankstesnes jo jo eiles ir tur- Į Dabar jau kreipkitės J
rėjo apie 400 puslapių.
Marianapolį, užsisakydami
Būdamas toli nuo tėvynės, “Be Tėvynės Brangios” po
poetas skaudžiai pergyveno vieną ar daugiau egzemvisas gimtosios žemės nelai- i pliorių.
mes. Tie jo paskutinių metų 1 a. Vaičiulaitis, Stud. žodžio
pergyvenimai
išsilieja jo1 Red. ir Marionapolio spaunaujoje knygoje — “Be Tė- dos vedėjas.

vių, vištų,' kiaulių, žąsų, ka
nuo karo nukentėjusiems.
lalrat« auginimas, arba pel
ningas laukų dirbimas, sodų Jau dešimt metų kaip prak
Chicagoje aguonėlės atei
ar daržų, bičių, karvelių, tikuojama aguonėlių diena nantį pirmadienį pardavinės
kuroras savo kalboje pa- 1 nes jis man ė, kad nusikaltę! ' i"““VlLTTnr
(Poppy day), kurioj parda ir aukas rinkas apie 10,000
retske, kad nusikaltėlis yra ,.g bu9 ra9ta9 psichiniai ne-1
ūkiška3 Mausimas gali- vinėjamos dirbtinos aguo moterų, jos stovės gatvių
sveikas, bet tik pastebėjo, sveikas ir bus Dadėtas i tin-1
K K Klausimas, gali nėlės tikslu surinkti aukų kampuose.
kad “iis cirdi baisa mažo
. lr DUS Paaetas 1 1 n te nemokamai gauti iš USA šelpti praėjusių karų vete
Aguonėlių dieną rengia
Rad jis girai baisą mažo- kamą įstaigą dėl pasveikikaro veteranų organizaci
sios Dorothy, kurią jis už mo. Advokatas tuojau pašo vyriausybės tam reikalui ranus.
jos.
mušė ir jis girdės jos balsą, ko ir reikalavo, kad būtų už specialiai parašytas knygas,
Šiais
metais
Illinois
vals

specialiai pritaikytas kiek
kol jis gyvens”.
vestas naujas teismas. Tada vienai ūkio šakai.
tijoje ir toliau nuo Chica
Vieni reikalavo, kad Mc Aronin formaliai pateikė
aaa ■
■
,v
Tat tie, kurie domėtės gos aguonėlių diena bus pra
Donald būtų pasmerktas įnešimą dėl naujo teismo ir ūkiškais klausimais, rašyki vesta gegužės 23 dieną, o 45,000 lenkų sugrįžo
mirti, kiti, kad būtų pas- siūlės argumentuoti kas link te USA, Agriculture Depar- Cook kauntėje ir Chicagoje
rr__*____ rr ■
merktas iki gyvos galvos ka naujo teismo pirmadienį, tament Washington D. C., aguonėlės bus parduodamos is rojaus į
Įėjime, o treti, kad būtų pa bet teisėjas Dunne davė nurodydami savo adresą ir jr aukos karo veteranams
smerktas kalėti iki 14 metų jam laiko iki kito ketvirta- pageidaujamas srities kny- Ibus renkamos gegužės 25 normalų gyvenimų
ar daugiau kalėjime.
I dienio 2 vai. po pietų.
Kaip praneša Dzienik Czygas, kurias gausite nemo- dieną (pirmadienį),
kagowski 45,000 lenkų iš
karnai.
šiais metais surinktos au
Sovietų Rusijos pasiekė Ira
'kos per aguonėlių dieną bus ną ir tapo perduoti Ameriskiriamas sušelpti ne tik kQ8 Raudonojo Kryžiaus glo
Du banditai pagrobė
praėjusiuose karuose, bet ir bai. Daugumoje atvykę atro
dabartiniame
kare nukentė do apiplėšę, išvargę ir sergą.
už $40,000 vertės
Tai yra tik pusgyviai žmo
jusiems padėti ir sušelpti.
Jis seniau juokino žmones, o dabar jo žemčiūgų, o šoferį
nės. Kaip laikraštis pažymi,' Į
Įtik po didelių jų sveikatos
laukia mirtis. Dramblio mirtis dar ati
smarkiai apkūlė
sustiprinimo pastangų, jie
Keista
japonų
, galės grįžti į normalų gyvedėta savaitei.
Du apsiginklavę banditai, užpuolikų teisinio ja
į nimą.
((
Gegužės 21 dieną, Kansas
Dramblys Temple seniau juodais akiniais, užvakar
j Nežiūrint, kad Lenkija
City, Mo. dramblys Temple, j buvo miklus, paklusnus ir Chicagoje, Chicago avė., ne
Septyni High School mo- yra Sovietų Sąjungininkė, iš
kuris sveria 5,000 svarų dėl žavėjo savo šposais žiūro- toli Western avė., apiplėšė kiniai užvakar liudijo, kad į šių nelaimingų žmonių buvo
senumo ir negalėjimo jį su- |Vus, o pastaruoju laiku pa- Joseph H. Jacobson, iš New mokytoja, Hyde Park High j atimti visi jų brangūs asvaldyti pasmerktas mirti, sidarė nebesukalbamas.
York, žemčiūgų firmos sa school mokytoja Mrs. Jayce, meniniai daiktai, kuriuos jie
Bet drambliui — elefantui
vininką ir jo šoferį aptaužė. gyvenanti 8101 South Ogles- J ištremime visą laiko saugomirtis atidėta septyniom
Paprastai drambliai į se Du banditai iš Joseph H. by avė., per istorijos pamo jo, kaipo atmintinas brange
dienom, kol grįš iš New Yor natvę palieka paniurę, žiau Jacobson pagrobė už $40,- ką teisinusi japonų užpuoli nybes, pavyzdžių, žmonų ir
ko T. A. Cully, zoologijos so rūs, su kuriais ir mikliau 000 vertės žemčiūgų ir mą ant Pearl Harbor. Kalti vaikų nuotraukas, asmens
do valdytojas, kuris dabar sias dramblių valdytojas ir gudriai pabėgo. Banditai nama makytoja teisinasi, dokumentus ir tt.
yra išvykęs į tėvo laidotu prižiūrėtojas nebegali susi- pasakė: “jei tu ką nors ban kad ji to nesakiusi.
ves.
kalbėti. Matyti drambliams dysi apie mus kalbėti, tai
James B. McCahey, pre-ly.
nusibosta juokinti žmones ir vietoj nudėsime”.
sident
of the Board of Edu- i visos jėgos musų
*
Šis
įvykis
atsitiko
užva

Šeimininkė gaus extra krt8ti ip08US
kar apie šeštą valandą va
turi
board n\embers, randa, kad pergalei
r
a
kare.
Policininkas
labai
bucukraus šviežių
vo užimtas trafiko tvarky- Mrs- J°yce yra netinkama būti aukojamos
Ištrauktas lavonas
mu, buvo didelis žmonių su!mokytoja.
vaisių kenavimui
Dabartiniu laiku daugelis
sigrudymas, banditai pasi-i Mrs. yra parašiusi David
Kainų administracijos o- is ežero
naudoję šia situaciją ir apip Nyvall Jr., Chicagos pir- amerikięčių dėl kai kurių są
fisas gegužės 21 d. paskelbė,
lėšė žemčiūgų savininką ir mam “drafto pabėgėliui” jungininkų laimėjimų pate
kad šeimininkės gaus po 1
Chicagos ežero pakraščių įsimaišę į minią paspruko, laišką, kuriame ji pagyrė jį ko į didelį optimizmą ir ma
svarą cukraus kiekvienom 8argas užvakar pranešė, kad
už pabėgimą nuo kariuome- no, kad sąjungininkų laimėketurioms kvortoms kenuo- į§ ežero ištrauktas Harry ■>
■ ■ ■
«« nės. Vėliau David Nyvall su jimas čia pat ir dabaar jau
jamų šviežių vaisių. Dar gchafer lavonas. Schafer gy l\3FeiYlfll (J9l6S PflrVyK" siprato ir nuėjo į karo tamy mažiau bereikia rūpintis ka
vienas svaras bus leidžia veno 743 Armitage avė, tu- jj n{|Įno pOrgj jgyjjįjŲ
ro reikalais.
bą.
mas pirkti kiekvienam, kad ^jo 49 metU8 amžiaus, .
Jungtinių Amerikos Val
pasirūpintų vadinamais kon-! vonas ištrauktas prie 30th
Pulk. Paul G. Armstrong,
stybių aukštieji pareigūnai
feturais (jams, jellies ir atr. Skenduolio žmona Emi- ,111. Selective Service System gauti 2 savaites Laiko par įspėja žmonės prieš didelį
buttcrs).
ly sako, kad jos vyras dingo direktorius, pareiškęs, kad vykti namo, visai neaiškin optimizmą ir ragina žiūrėti
šį cukraus davinį šeimi- gegužės 5 dieną, kai gavo bus pakeista į kariuomenę damas kokiu tikslu jis vyks į gyvenimą realiai ir visas
ninkės gaus greta to cuk nervų sukrėtimą.
Schafer 1 priėmimo tvarka,
tąs namo. Kelionė namo ir fizines ir dvasines jėgas su
raus, kurį gauna pagal kor buvo vieno viešo garažo daPriimtas aktyvion karo atgal į priėmimo punktą telkti karo laimėjimo reika
teles.
lininkas.
tarnybon naujokas galės jam bus apmokama.
lams.

Nesukalbamas dramblys pasmerktas
jau mirti
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Progress Furniture Co.
KRAUTUVĖ PATARIA
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Prisirengkit dė! žiemos dabar
Paga1 Valdžios patvarkymą turite pirkti alyvos (jį
kūrenamą pečių tuojau. Nes po 15-tos dienos Birželio (June) kurie pirksite šildytuvą negausite už- J
tikrinimo dėl alyvos pristatymo. Tie, kurie turite,
ir kurie pirksite dabar, alyvinį šildytuvą galėsite j
naudotis proga gauti užtenkamai alyvos dėl apšil
dymo.
PROGRESS
KRAU
TUVE turi didelį pa
sirinkimą
geriausių
išdirbysčių,
gražiau
sių ir naujausių alyva kūrenama šildytu
vų —

Coles - Quaker
- Monogram -

Florence - Frogil - Preway -

Siegler ir kitų.
Didelės Mieros Šildytuvai, Alyva

('J

kūrenami, Pasirinkimas nuo *49.50Ii
LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI

3222-26 So. Halsted Street
(Prie 32-tros Gatvės)
• Victory 4226

