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VOKIETIJOJ MAŽAI 
MAISTO.

Žiniomis iš Europos, Vo
kietijai vis labiau ima stigti 
maisto. Apie penki milijonai 
okupuotų šalių vyrų ir mo
terų paimta į Vokietiją dirb 
ti žemės ūkiuose, kad paga
minti kuo daugiausia įvai
rių maisto produktų. Kaip 
didžiausi, taip mažiausi že
mės sklypai įdirbami ir ti
kimasi šią vasarą sulaukti 
gražaus derliaus. Ar bus su
laukta, ar ne, tas laikas dar f France 
toli, kad tuo tarpu šiandie 
Vokietijos gyventojai netu- 
ri kuo maitintis. Turimo I vandenis netoli Prancūzijos
maisto daugumą naciai pa
veda kariuomenei, o gyven
tojams mažai kas lieka.

Naciai tikėjosi daug mai
sto rasti okupuotose šalyse. 
Bet nusivylė. Visur susidū
rė su griežtuoju gyventojų 
priešinimosi. Bet nacių ka
riuomenė žmones įveikė ir 
juos apiplėšė. Užgrobė ne 
tik turimą maistą, bet dar 
ir drabužius. Nacių okupuo
tų šalių gyventojai ne vien 
išalkę, kaip kad Vokietijos 
gyventojai, bet dar ir nu
driskę.

•
ARMSTRONG PRIEŠ 
MEDIKUS.

Illinois State Medical So- 
ciety metiniam suvažiavime 
padarė rezoliuciją, kad Illi
nois legislatūra išleistų įsta-
tymą, kuriuo turėtų būt už-, nU injo Amerikos
drausta nepilieciams gydy-1 ... .; .. ,. . pajūrio uoste.tojams praktikuoti valsty.- 
bėje.

Pulk. Paul G. Armstrong, 
karinės vyrų konskripcijos 
direktorius Illinoise ir maj. 
E. Mann Hartlett, konskrip
cijos medikalinis pareigū
nas, smarkiai peikia medikų 
draugijos suvažiavimo pa
darytą rezoliuciją. Jiedu nu
rodo, kad ta rezoliucija yra 
griežtai priešinga U.S. ka
riuomenės nusistatymui.

Armstrong sako, kad ka
riuomenė yra reikalinga kas 
kart vis daugiau savanorių 
gydytojų. Nepiliečiai gydy
tojai yra tinkami šiai tar
nybai, jei jie turi paskirų 
valstybių leidimus prakti
kuoti. Jie priimami tarnybon 
ir po trijų mėnesių išbandy
mo gali liktis U S. piliečiais.

priešo submarinų veikimus,

kaskart vis smarkiau įsiū
buojama. Netrukus ašis ne-

SUBMARINŲ PAVOJUS.
Prezidentas Roosevel tas RAGINA DEZERTIRUOTI.

anądien pareiškė, kad ašies! Per britų radijo praneša, 
submarinų pavojus yra iš- kad sovietų raudonosios ar- 
spręstas. Pripažino, kad sub mijos lakūnai karo fronte 
marinai vis dar daug laivų vokiečių linijose išmėto la- 
skandina. Bet artimoj ateity pelius, kuriais vokiečių ka- 
taip nebus. Viena, imamasi reiviai raginami dezertiruo- 
griežtų priemonių palaužti ti—pereiti rusų pusėn. Pa-

kita—naujų laivų statyba. vokiečių kareiviams pasai.

suspės submarinų statyti, Įėjimas reikš Vokietijai iš- 
kai Amerika pradės juos ,ganymą.

Prie Martinikos Sužalotas U.S. Laivas
Žuvo 10 įgulos 
narių ir šeši 
jūrininkai sužeisti

St. Lucia, Britų Vakarų
Indijojos, gegužės 26 d. — 
Prancūzijos Martinikos teri
toriniuose vandenyse paleis-1 
ta torpeda sužalojo Jungti
nių Valstybių destrojerį 
Blakeley, bet karo laivas 
savo pajėga pasiekė Port de

Destrojeris pat r o 1 i a v o

salos, kur paskutiniuoju lai 
ku vyksta pasitarimai tarp 
Jungtinių Valstybių ir Mar
tinikos vyriausiojo komisio- 
nieriaus.

žuvo dešimts laivo įgulos 
narių ir šeši sužeisti.

Submarino tautybė nesu
žinota, bet žinoma, jog šioje 
apylinkėje jau kelios savai
tės veikia Vokietijos ir Ita
lijos submarinai.

Karibų jūroje nuskan
dintas nedidelis 
Latvijos laivas

Washingtonas, gegužės 26 
d.—Laivynas šiandie paskel
bė, jog Karibų jūroje sub
marinas torpedomis apšau
dė nedidelį Latvijos preky- 

i binį laivą ir jog laivo įgula

Rio de Janeiro, gegužės 
26 d.—Aukštieji sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog prieš 
tris dienas orlaiviai Brazili
jos pakraščiuose atakavo 
daugiau negu vieną subma- 
riną.

Vienas submarinas “taria
mai Vokietijos” nuskandin
tas kelių Amerikos orlaivių.

Jungtinu Valstybų parei
gūnai pažymi nieko nežiną 
apie incidentą, kai tuo pa
čiu laiku Brazilijos pareigū
nai uždraudė ką nors plačiau 
apie įvykį paskelbti.

naikinti.
Prezidentas didžiai įver

tina laivų statybos darbiniiv 
kų pastangas sparčiau atlik
ti pavestus jiems darbus.

žymima, kad tie lapeliai yra

Lapeliuose be kitko dar nu
rodoma, kad Hitlerio nuga-

Japonijos žygiai Kinijoje Amerikos aviacijos vadovybė 
konferuoja su britais

Rengiamasi milžiniškoms atakoms

t ("Draiiara."” Acin* telennotol
Japonai sutraukia kariuomenę ne tik Indokinijoje ir Hankowe tikslu veržtis į Čung- 

kingą ir Burmos kelią, bet jie dar apie 100,000 kareivių siunčia prieš Kinhwą čekian- 
go provincijos vyriausiąjį strateginį miestą.

Londonas, gegužės 26d.— 
Šiandie paskelbta, jog viena 
svarbiausių Amerikos karo' 
misijų, kuriai vadovauja ka-

KARO EIGA
r

Washingtonas. —Prezi
dentas Rooseveltas krei
pės į kongresą, kad pas
kirtų 27 milijonus dolerių 
cenzūros biurui

Kairo.—Britų orlaiviai 
atakavo Martuba aerodro
mą, Libijoj, kur sukelta 
milžiniški gaisrai.

Londonas.—Policija pa
skelbė, jog Londone bus 
pravesta bandomoji dujų 
ataka ir gyventojai įspėti 
nešiotis su savimi dujo
kaukę.

Tokijo. — Pasak toki jo 
radio japonai prihipažįsta, 
jog iki gegužės 20 d. žuvę 
57 japonų laivai ir 243 or

laiviai.
Washingtonas.—Senato 

militarinė komisija priė
mė projektą pagal kurį 
pašauktų kariuomenėn vy 
rų šeimoms bus duodama 
parama.

Washigtonas. — Prane
šama, jog 1942 metų ma
dos moterų rūbams nusta
tytos pastovios kainos.

Bombardavo dvi 
japonu barės

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 26 d.—Są
jungininkų bombanešiai vėl 
atakavo japonų bazes Raba
ul, New Britain saloje ir 
Lae, Naujojoj Gvinėjoj.

Gen. MacArthur štabas 
paskelbė, jog šiose atakose 
pašauta keturi japonų orlai
viai. Beto Rabaul aerodro
me sunaikinta skaičius oriai 
vių, nespėjusių pakilti nuo 
žemės.

.t
Chekiange kbai 
sulaikė japoifu 
invazijos žygius

Chungkingas, gegužės 26 
d.—Kinų sluogsniai šiandie 
pareiškė, jog Chekiangopro 
vincijoj japonai atmušti ir 
jiems padaryti dideli nuos
toliai. Kovos įvyko japo
nams šturmuojant Kinhwa 
miestą. Tačiau kinai prisi
pažįsta, kad “situacija yra 
labai rimta ir sekamą savai
tę įvyks dar aršesnės ko
vos.”

Beto, kinai pabrėžia, jog 
jiems bent šiuo momentu 
labiausiai reikia aviacijos ir 
transportacijos.

i Tie patys sluogsniai pa
reiškia, jog Indijos apsauga 
yra būtina palaikyti kinų 
susisiekimą su sąjunginin
kais. Kovos Burmoje ir Yu- 
nan provincijoje tebevyks
ta.

Kinai taip pat praneša, 
jog Prancūzijos Indokinijon 
japonai išlaipinę nemažą 
skaičių mechanizuotos ka
riuomenės, bet kuriam tiks
lui ji skiriama iki šiol dar 
esą nežinoma.

Belgijoj sulaikyta 
įimtai teismg

Vichy, gegužės 26d.—Vcv 
kiečių pareigūnai Belgijoje 
sulaikė šimtus vykstančių 
teismų, nes esą abejojama 
dabartinės belgų vyriausy
bės legalumu. Šią žinią pa
skelbė nacių kontroliuoja
mas Bruselio laikraštis.

Sakoma, jog kvestionuo
jama vietoj ministerių esan
čių sekretorių autoritetas.

Rusai pralaužę 
naciiį linijas

Maskva, gegužės 26 d. — 
Iš naujai sudarytų pozicijų 
sovietų kariuomenė atnauji-Į 
no savo atakas Charkovo' 
fronte. j

Sovietų informacijos biu-‘ 
ras pareiškė, jog atmušusi 
vokiečių atakas Izyum-Bara- 
venkova apylinkėje rusų ka
riuomenė padariusi naciams 
didelius nuostolius, ypač jų 
tankams.

Kariuomenės laikr a š t i s 
Raudonoji žvaigždė rašo, 
jog sovietų artilerija ir pės 
tininkai pralaužę nacių lini
jas prie Charkovo ir jog vo
kiečiai skubiai bandą suda
lyti naujas fortifikacijas pa 
sinaudodami naturalėmis są
lygomis.

Naciai skelbia 
supą rusus

Berlynas, gegužės 26 d.— 
Berlyno radio paskelbė, jog 
nacių karo vadovybė paskel
busi, kad jau pilnai įsisiūba
vęs rusų kariuomenės apsu
pimas į pietus nuo Charko
vo.

Rusų pastangos prasilauž 
ti pirmadienį nepavykusios 
ir padaryta jiems nuostolių.

Naciai taip pat paskelbė, 
jog pakartotinos sovietų ka
riuomenės atakos į šiaurę ir 
į rytus nuo Charkovo atmuš 
tos.

Pasak karo vadovybės, 
centriniam fronte (į vakarus 
nuo Maskvos) savo lokali
nėmis atakomis vokiečiai 
užėmę daugiau teritorijos. 
Tačiau smulkmenos neskel
biama.

Hitleris išvykęs 
rylų frontan

Maskva, gegužės 26 d. — 
Tass pranešimas iš Stock
holmo pareiškia, jog Hitle
ris išvykęs iš Berlyno į rytų 
frontą, kur dalyvaus svar
biose konferencijose su savo 
generolais. Pasak, gerai in
formuotų sluogsnių, Hitleris 
norįs įrodyti, jog jis tebėra 
karo vadovybės priekyje.

Konferencijose nedalyvau
siąs buvęs karo vadas marš. 
von Brauchitsch ir pietinio 
fronto vadas marš. voni 
Bock, kuris paskutiniuoju 
laiku kritikavęs Hitlerį.

Kongresas sutinka 
sumažinf pašalpa

Washingtwt&s, gegužės 26 
d.—šiandie kongreso sluog
sniai maloniai priėmė Prezi
dento Roosevelto pareiški-į 
mą, jog reikia sumažinti pa- J 
šalpos teikimą, nes šiuo me
tu darbo pajėgos pareikala
vimas žymiai padidėję.

Kongreso ekonominės ko
misijos pirmininkas Byrd 
pareiškė, jog jis dar nesąs 
įsitikinęs, kad WPA panai
kinimas nebūtų sveika, bet 
jis tuo pačiu laiku pažymė
jo, jog Prezidento pasiūly
mas esąs daug geriau negu 
nieko.

Paskolos sutartis 
su Sov. Rusija

Washingtonas, gegužės 26 
d. — Jungtinės Valstybės 
šiandie pasiūlė Sov. Rusijai 
sudaryti naują formalią pa
skolos sutartį (lend-lease).

Šios sutarties pirmasis 
projektas įteiktas sov. Rusi
jos ambasadoriui Litvino- 
vui.

Valstybės departame n t c 
sluogsniai pareiškia, jogsiū 
lomoj i sutartis yra panašaus 
pobūdžio kaip ir sudaryto 
sios paskolos sutartys su ki
tomis sąjungininkėmis tau
tomis.

Belisha pasisakė už
antrąjį frontą

Devonport, Anglija, gegu
žės 26d.—Buvęs karo sekre
torius Leslie Hore-Belisha 
savo kalboje šiandie pareiš
kė, jog sudarymas sėkmin
go antrojo fronto Europoje 
galįs baigti karą šįmet.

riuomenės ir laivyno aviaci
jos vadai, atvyko Angli jon 
ir pradėjo darbą.

Atvykusieji vadai yra Įeit. 
gen. Henry H. Arnold, ka
riuomenės aviacijos vadas 
ir adm. John H. Towers, lai
vyno aviacijos vadas. Jų mi
sijos tikslas esąs konferen
cijos su britų vadovybe, kad 
būtų galima geriau suben
drinti strategiją didžiausiam 
smūgiui Vokietijai.

Britų neoficialieji sluogs
niai įsitikinę, jog po šių kon
ferencijų esą galima laukti 
platesnių aviacijos žygių 
prieš ašį Europoje. Jau kiek 
anksčiau britai buvo paskel
bę, kad netrukus Vokietijon 
kas naktį bvs pasiųsta po 
1,000 bombai; ešių atakoms.

Naciu jūrininkai 
prancūzu bazėse

Londonas, gegužės 26d.— 
Gaunami pranešimai skel
bia, jog italai vis garsiau 
reikalauja iš Prancūzijos 
Nicos ir Korsikos, kai tuo 
pačiu laiku Lavalis sutikęs, 
kad Prancūzijos bazėse bū 
tų apmokomi vokiečių jūri
ninkai, kurie gautų susipa 
žinti su Prancūzių* karo 
laivais.

Pranešama, jog vokiečiai 
pasinaudodami italų terito
riniais reikalavimais grąsi
na prancūzus perleisti Vo
kietijai laivyną.

Tuo tarpu italai, norėda 
mi sustiprinti savo namų 
frontą šūkauja už naujus 
teritorijų reikaĮąvimus ir 
kartu panaudoja šį reikala
vimą pretekstų, kad pasilai
kytų namie 300,000 italų 
karių, kuriuos naciai nori 
pasiųsti Rusijos frontan.

Naciu kraštuos 
neramumai auga

Londonas, gegužės 26d.— 
Šiandie gaunama praneši
mai, jog okupuotojoj Pran
cūzijoj ir Vokietijoj didėja 
nepasitenkinimas ir neramu
mai, kai tuo pačiu laiku Ges
tapo deda visas pastangas, 
kad šiuos neramumus ir sa
botažą sulaikytų.

Per paskutiniąsias tris sa
vaites Vokietijoje sušaudy
ta trisdešimt asmenų, šį 
pranešimą paskelbė švedų 
spauda, bet platesnių smulk 
menų nepadavė. Tačiau pa
skutinieji pranešimai iš Vo
kietijos skelbia apie gausė
jantį šakota' i karo dirbtu
vėse.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
5401 Krulikauskaitė, Alek 

sandra, 18, student, res. 
Vilnius.

5402 Kruminas, Jonas 
(Jokūbas), 60, farmer, res. 
Kreivataškis Razalimas.

5403 Krūminienė, Lina 
(Juozas), 40, bousewife.

5404 Kruminaitė, Liucija 
(Jonas), 20.

5405 Kruminaitė, Alma 
(Jonas), 19.

5406 Kruminaitė, Vilma 
(Jonas), 12.

5407 Krūminienė, Marcelė (Vincas), 40, res. Gudupiai, 
(Liudas), 38, farmer, res. Liudvinavas.
Prociunai Daugėliškis. 5448 Kučas, Aleksandras,

5408 Krupis, Povilas (Ka- soldier, res. Vilnius.
zys), 37, teacher, res. Ky- 
buriai Vaškai.

5409 Kruopienė, Bronė 
(Antanas), 39, teacher, res. 
®yburtai.

5410 Kruopis, Algirdas 
(Povilas), 9.

5411 Kruoputė, Bronė (Po 
vilas), 5.

5412 Kruša, Vincas, 52, 
farmer, res. Govainiai Vai
nutas.

5413 Krušinskas, Juozas 
(Antanas), 42, salesman, 
res. Veiveriai.

5414 Krušinskas, Aleksan 
dras (with family), res. 
Vilnius.

5415 Krutulis, Juozas, 21, 
work»r, res. Marijampolė.

5416 Krutulienė, Marija, 
20, worker, res. Marijampo
le.

5417 Kšečkarskis, Evar- 
das (Vladas), born 1910, 
worker, res. Vilnius.

5418 Kšeminskas, Juozas 
(Povilas), 52, worker, res. 
Vilnius.

5419 Kšeminskienė, Bro
nė, 42, housewife, (with 3 
children), res. Vilnius.

5420 Kšikva, Andrius 
(Juozas), 34, business man, 
res. Vištytis.

5421 Kšikvienė, Zosė (Mi
kas), 28, salesgirl.

2422 Kšikvaitė, Sabina 
(Andrius), 8.

5423 Kšikva, Gintautas 
(Andrius), 6.

5424 Kšikvaitė, Regina 
(Aaadriua), 2.

5425 Kšikva, Aleksandras 
(Juozas), 33, book-keeper, 
res. Vištytis. •

5426 Kšyveckas, Edvar
das, 55, res. Vilnius.

5427 Kšyveckienė, Marija, 
48, -houaewife.

5428 Kšyveckaitė, Stasė 
(Edvardai), 22.

5429 Križanauskas, Anta
nas J(Alėksaas), 32, painter,
•res. Vilnius. 5472 Kučinskienė, Anaz-

•5430 Kšižanovska, Valeri-j tazija. (Ignas), 36, teacher,
ja, 42, hou8ewife, res. Vii-J rea pįevenos Mažeikiai.
n^us- w I 5473 Kučinskas, 38, police

5431 Kšižanovskaitė. Bar- man, res. Šiauliai.
borą, 18, Tęs. Vilnius.

5432 Kšižanovskaitė, Kris 
tina, 12.

5433 Kudelis, Bronius 
(Bronius), 22, tvorker, res.

Vilnius.
5434 Kubicka, Anelė (VIa 

etos), born 1909, teacher, 
ves. Vilnius.

5435 Kubickas, Balys 
(Stasys), born 1912, res. N. 

Vilnia.
5*436 KubllnSkaltė-Zovienė 

(Bronius), 24, book*keeper, 
res. -Biržai.

5437 Kubilius, Petras
fPetras), 85, joumalist, res. dūliai.
Kaunas. 5482 Kudirkienė-Keraitė,

5438 Kdbllienė-Požėlaltč. 
Bronė (Jonas), 35, emplo
yee, res. Kaunas.

5489 Kubilius, Juozas, 50, 
soldier, res. Kaunas.

54*40 Kubilienė-Indriunai- 
*tė, Valerija (Adomas), 40, 
housewife, res. Kaunas.

5441 Kubiliusl Jurgis

Ema (Dovydas), born 1886, 
fšrmer, res. Berekiai.

5483 Kudirka, Jonas (Juo 
za8), 64, farmer, res. žiliai 
Barzdai.
5484 Kudirkienė, Petronė
lė (Motiejus), 60, farmer.

5485 Kudirka, Petras 
(Jonas), 25, farmer.

(Jurgis), 15, student, res. 
Kaunas.

5442 Kubilius, Antanas, 
45, lawyer, res. Vilkaviškis.

5443 Kubilienė-Karaliutė, 
Antanina (Adomas), 40, 
teacher, res. Vilaaviškis.

5444 Kubilius, Vytautas 
(Antanas), 17, student, Vil
kaviškis.

5445 Kubiliutė, Danutė 
(Antanas), 14, student.

5446 Kubilienė, Ona, born 
1920, employee, res. Alytus.

5447 Kubilius, Vincas

5449 Kucienė, Ona, hou- 
sewife, res. Vilnius.

5450 Kucevičius, Verdalis, 
60 (vvith 3 children), far
mer, res. Rudziškiai.

5451 Kucevičienė, Marija, 
70, farmer, res. Rudziškiai.

5452 Kucevičiutė, Marija.
5453 Kucevičiutė, 32, res. 

Trakai Olonai.
5454 Kucevičiutė, 8, res. 

Olonai.
5455 Kucevičiutė, 10.
5456 Kucinas, Antanas 

(Augustinas), born 1907, 
teacher, res. Gelgaudiškis.

5457 Kučienė, Juzė (Jur
gis), 28, housewife, res. Ra
seiniai.

5458 ' Kučas, Algirdas 
(Stasys), 7.

5459 Kučas, Romualdas 
(Stasys), 5.

5460 Kučas, Petras, 40, 
teacher, res. Šiauliai Pašvit- 
nys.

5461 Kučienė-Vrubliaus-
kaitė, Elzbieta, 36, house- 
wife. f

5462 Kučas, Vytautas 
(Petras), 13.

5463 Kučas, Sigutis (Pet
ras), 3.

5464 Kučka, Stasys, 50. 
book-keeper, res. Tirkšliai.

5465 Kučkienė-Stančikai- 
tė, Koste (Kostas), 40, 
teacher, res. Tirkšliai.

5466 Kučinskas, Antanas 
(Kajetonas), 65, farmer, 
res. Zamatiškiai Utena.

5467 Kučinskaitė, Veroni
ka (Antanas), 28, house- 
wife, res. Zamatiškiai.

5468 Kučinskaitė, Ona 
(Antanas), 28, seamstress, 
res. Zamatiškiai.

5469 Kučinskas, Adolfas 
(Antanas), born 1913, far
mer, res. Zamatiškiai.

5470 Kučinskienė, Stasė 
(Jonas), 27, farmer.

5471 Kučinskas, Algiman
tas (Adolfas), 3 months old

5474 Kučinskienė, Antani 
na (Balys), 28, housewife.

5475 Kučinskas, Algirdas 
(Stepas), 8, student.

5476 Kučinskas, Motiejus 
(Vincas), 60, railroad em
ployee, res. Vilnius.

5477 Kučinskaitė, Danutė 
(Stepas), 5, res. Šiauliai.

5478 Kučienė-Brazytė, Ju 
zė (Jurgis), 29, housewife, 
res. Raseiniai.

5479 Kučis, Algirdas, 7.
5480 Kučis, Rimantas, 5.
5481 Kudirka, (Baltrus), 

42, farmer, res. Berckiai Ki

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leindami 
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas | 

gali sutelkti.
METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina 
visų aklų įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. 1 J. Smetana. Jr.

OPTOM ET RIŠT AI 
1801 So. Ashland Avenme 

Kampan lS-tos
Telefonas: CANAL 0.523. ClUesgc

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:«0 p. m. 

TreCtad. tr ieAtad. 8:10 a. m. 
iki 7:08 p. m.

MUSU GYVBIIMAS IR DARBAI
Susivienymo 53-čias 
dvimetinis seimas

Hartford, Cotm. — Kaip 
jau buvo garsinta Hartfor
do Insurance ir Seimų Mies
te įvyks Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienymo Ameri
koje 53-sis seimas. Komisi
ja, vadovaujant nenuilstan
čiam darbuotojui Antanui dalykai.
Kauniečiui, smarkiai dar
buojasi, kad seimas būtų 
sėkmingiausias. Jau turėta 
keli susirinkimai ir sudary
ti visapusiški planai.

Seimo tvarka bus sekanti:
Pirmadienio vakare, bir

želio 22 d. bus susipažinimo 
vakaras parapijos mokyklos 
salėje, 7:30.

Pirmadienį lietuvių Šv.
Trejybės bažnyčioje bus sei
mo pradžia 9 valandą šv.
Mišias laikys pralotas Am- 
botas, parapijos klebonas.
Pamokslą sakys Susivieny
mo dvasios vadas kun. Pran
ciškus Juras. Dalyvaus vys
kupas.

Seimo posėdžiai bus Hotel 
Bond, English Room.

Sveikinti seimo dalyvius 
pradžioje kviečiami Conn.
valstybės gub. Robert Hur- čiadienį.
iey, miesto majoras Thomas 1 -----------
Spellacy, Insurance Commis-1 Lietuvių katalikų jauni- 
sioner Blackall, t e i s ė j a s į mo draugijų federacija va 
Francis Smith.

Antradienio vakarą 7:30 
Hotel Bond bus vakarienė 
ir šokiai (Semi-formal).

Trečiadienio vakarą, ku-

5486 Kudirka, Justinas,
45, teacher, res. Šakiai.

5487 Kudirkienė, Emilija 
(Vincas), 30, employee, res.
Šakiai.

5488 Kudirka, Vincas (Jo 
nas), 29, agronomist, res. 
firmenai Lekėčiai.

5489 Kudirka, Antanas 
(Vincas), 28, teacher, res.
Trakai.

5490 Kudirkienė, Felicija,
30, housewife, res. Trakai.

5491 Kudirkaitė, Laimutė,
(Antanas), 3. _________________________________________________
77Hwusewife^ res? šiaudai *MgKgO8 LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

5493 Kudulis, Liudas (Fa
bijonas), 40, businessman, 
res. Šiaulėnai.

5494 Kudžma, Antanas,
35, teacher, res. Kudrenai 
Naujamiestis.

5495 Kudžma, Antanas 
(Kazys), 32, farmer, res.
S t ola u kis Pajevonys.

5496 Kugrys, Jonas (Jo
nas), 43, teadher, res. Viek
šniai.

5497 Kugriene, housewife
5498 Kukelka, Kazys, 35, 

worker, res. Biržai.
5499 Kukelkienė, Ona, 35. 

weaver, res. Biržai.
5500 Kukelkattė, Birutė 

(Kazys), 7, res. Biržai.

D R A U GAS

rie iš delegatų-Čių norės, 
taipgi ir svečių, bus pave- 
žiojami po miestą ir apy
linkę.

Antradienio rytą 8 vai. 
kun. Juras atlaikys šv. Mi
šias už mirusius tas Susivie
nymo narius-es.

Tai bendrieji punktai Su
sivienymo programos. Vė
liau bus pranešta, smulkesni

Delegatams-ėms nakvynė
mis rūpinsis Navickienė. Jos 
adresas yra 115 Allen Piaee, 
Hartford, Conn. Kurie nori, 
gali su ja susirašinėti dėl 
nakvynės.

Seimo dienos: birželio 22, 
23, 24 ir 25. 
žinutės

Iš kariuomenės buvo par
važiavę šie lietuviai karei
viai : Mykolas Plungė ir Bar
tusevičius. Viešėjo po pora 
savaičių.

Ona Kaskas (Mrs. Lokot) 
dainuos Hartforde, Bushnell 
Memorial salėje, Navy Re- 
lief fondui.

Aleksandra Gečaitė, slau
gė, prisirašė prie Dėdės Ša
mo Army Nurse Corps. Iš
važiavo į Texas pereitą tre-

dinama Connecticut Lithua 
nian Catholics turėjo ber-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETKISTA8

Pritaikina •kiniu/ 
• t s a k o minga! ui 
prieinama

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
<DftL NAMO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS ftORR

Ofiso teL vntciaia 0036 
HeaMsndjos ML: fcEVcriy 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir 6^8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Bes. 6968 So. TfclaMn Avė.
Rea. Tel. GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

on. j. j. stonaitis
gydytojas a<nmroGAs

Vai.: 9-4 ir 7—9 vak. 
-Ketvirtad. ir Nedėliomis suaitarue
2423 West Marquette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
0FI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vai
Nedėliomis pagal sutartį. 

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapeat 1080

Tat YARda 5921.
2«.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vdLį nuo 1-3; nuo 6:364:90
756 Went semti

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus Išgelbėtas.

(MaL 10. 2,2).

taininj susirinkimą Poquo- pas lietuvius apsigyventi. Jei
nock, Conn., šv. Kazimiero 
Draugijos salėje. Susirinki
mas buvo skaitlingas, nors 
ne iš visų miestų buvo de- 

, legatų. Priežastis — “gas 
rationing”. Nutarta suruoš-; 
ti laimėjimą Defense Bonds. 
nupirkti bonų už šimtą do
lerių. Sus-me dalyvavo ku
nigai : Gradeckas, Vilčiaus- 

1 kas, Kripas ir kleb. Byrne 
I Kalbėjo svečias miesto vai-; 
d įninkąs. Paskui buvo už- Į 
kandžiai ir šokiai.

Reikia sveikinti Poquo-; rijos vaikelių iškilmės 
nocko lietuvių jaunimą už 
svetingumą ir sumanumą.
Tvarka ir priėmimas buvo 
kuo pavyzdingiausias.

Motinų Dienoje Hartforde 
buvo kaip kasmet įspūdin
ga. Bažnyčioje jaunimas ir 
tėvai priėmė šv. Komuniją, 
o 5 vai. popiet salėje Mote
rų Sąjungos kp. surengė va
karienę. Vakaro vedėja bu
vo Mončiūnienė. Kalbėjo 
pralotas Ambotas, kunigai 
Vilčiauskas ir Kripas, Mon- 
čiūnas, Poteliūnienė ir kiti. 
Dainavo Matas Kripas su 
vaikučiais Valerija Kaunie- 
tytė ir Stulginskų šeimyna 
iš Waterbury. Paskui buvo 
šokiai.

Vincas Gaučias išvyko į 
kariuomenę į Fort Devens. 
Tėvai žymūs veikėjai para
pijoje.

Atvykstą iš įvairių val
stybių lietuviai vyrai ir šei
mynos ir gauna darbus Hart
forde ir apylinkėje. Tarp tų 
viepas lietuvis Vadas Bi- 
tautas inžinierius Nash Mo
tor Kompanijos.’ Atvyko iš 
Kenosha, Wis. Daug ieško

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 81th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Telefonus: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė.

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutartį.

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd. 
Valandas: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TeL REPnblic 7868

TeL CANal 0287
Baa. tel.: PROspect 6659

DR. P. t ZALATDfttS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

ResldenęiJa: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

4 iki 0 vai. vakare

Tel.: HEMLOCK 2061

M. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
va), vak.; tračladlentala nuo 9:00

vaL ryte iki MI vuL u<«tu»

kurie iš vietos lietuvių no
rėtų paimti pas save į namus 
malonėkite matyti kunigą 
Kripą. Automobilių padangų (ti

re®) racionavime Kuboje 
Užpraeitą sekmadienį po' pirmenybę turi viešas žmo- 

mišparų seselių salėje buvo j nių sveikatos patarnavimas, 
surengta arbatėlė Seserų
Pranciškiečių Rėmėjų sky-
riaus nariams.

1 Aną sekmadienį mūsų baž- 
! nyčioje buvo Sodalicijos Ma-

Ap
vainikavo Panelės Švenčiau
sios stovylą. “May Queen” 
šiais metais buvo Adelė Ky
mantaitė. Pamokslą sakė 
kunigas Vilčiauskas.

WOLK SI U 1*1
1545 Wev 35" Strrf

AD'5NCEU PH<»T(M;RAPWV 

IX)WEST POSSIBI.E PRICth
PHONE LAFAYETTE 2X13

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

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

Bes. «eL: HEMtoek 8130

Tel.

vaL

YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

nuo 9 vaL ryto iki 8 vai 
Seredoj pagal sutartį.

vak

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So WeHtern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 Ud 9 
NediUImls pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

ToL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvii)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737 
Namu telefonas VTRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0004

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —- 
Sauk KEDzie 2808 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Ud 8:30 vak. 
Trečladieniala nuo 2 hn 4 popiet

Pagal Rnattartma

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

Trečiadienis, geg. 27, 1942

Dr. Antanas Supis gydo 
žmones ir, kai turi laiko, 
mėgsta žuvauti ir golfyti. 
Nemenkas golfininkas.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet O8T7 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2ftl4 Tol. 7K72

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Asslatant State’s Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinj teisių praktiką 

po antrašu:
One North La Šalie St.

ROOM 1315 — Tel.; RANrtotph 8322 
VALANDOS: nuo S ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriuiinališkuose srityse.

TeL YARda 3146

DR. V. A.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO 

744 West 85th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
šventadieniais 11-12.

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
*2017 So. VVestern Avė.

TeL CANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

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

DR. AL. RACKUS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Oi. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAfi 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TsL HZZhrap SB80 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN 1
GYDYTOJAS IB OHIBURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kentveod 4800

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieni

TELEFONAI:
Office — HEMIoek 5624 
Emergency — oall MlDway OMU 
Bee. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 We»t 63rd Street

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

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

Dievas suteikia mums ge. 
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis
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LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą)

Rašo prof. K. Pakštas

(Tęsinys)

7. Pilsudskio ir Becko 
bandymai

Ponas Leskowiec suskai
čiuoja visą eilę Pilsudskio 
ir Becko bandymų susitai-

ta esanti reikalinga ir len
kams.
8. Ginčai ir bendri 
interesai

Šiame paskutiniame sky
riuje p. Leskowiec meta 
žvilgsnį į ateitį. Jis bando

kinti su Lietuva
Hagos Tribunolas išnešė ,siekia sunaikintii nusiipnin

1931 m. jtikinti, kad lenkų tauta ne-

sprendimą, kad juridiniu at
žvilgiu Lietuva turi teisę ne
palaikyti su Lenkija diplo
matinių santykių. Visi tie 
bandymai nepakeitę. 1938 
m. kovo 11 d. buvo užmuš
tas lenkų kareivis perėjęs 
Lietuvos šonan. Tą inciden
tą Lenkija panaudojusi pris
pirti Lietuvą užmegsti dip
lomatinius santykius. Pra
dėjus tuos santykius, tuo
metinis užs. reikalų minis 
teris Beck davęs parėdymą 
lenkų visuomenei nebedary
ti prieš Lietuvą gatvinių dė- 
monstracijų. Tačiau lietu
viai vis vien palikę giliai į- 
sižeidę ir prekybinis bei kul

ti lietuvius, nenori atimti 
jų žemės. Kad lietuvių tau
ta po unijos išėjo nusilpnė
jusį, tai esanti ne unijos,

I bet daugelio komplikuotų 
priežasčių kaltė. Jis prime
na, kaip vokiečiai nutauti
na lietuvius Rytų Prūsijoj, 
kur lietuvių kalba netekusi 
bent 7000 k v. km. ploto. Per 
Vilnių pasiekdama Daugu
vą, Lenkija atkertanti Lie
tuvai priėjimą prie Rusijos 
rinkų ir tranzito, bet tuo 
pačiu ji apsauganti Lietuvą 
nuo tiesioginio Maskvos pa
vojaus. Lietuviai dažnai kal
bą apie Lenkijos imperia
lizmą, betgi Lenkija per 20

tūrinis abiejų kraštų suar- ■ praėjUsių metų vis dėlto ne-
tėjimas lėtai ėjęs.

Atėjus 1939 m. tragiškam 
rudeniui, dalys lenkų kariuo
menės ir tūkstančiai pabė
gėlių suplaukę Lietuvon. 
Lietuviai tuos sumuštus pa
bėgėlius priėmę ne tik sve
tingai, bet dargi visa širdi
mi, švelniai, rūpestingai, su
prasdami jų gėdą ir nusiže
minimą, taktiškai. Paskiau 
Stalinas “padovanojęs” Lie
tuvai dalelę Vilniaus kraš
to. Lietuviai pradėję lietu- 
vinti Vilnių, bet iš visų oku
pacijų lietuviška jiems bu
vusi švelniausia. Netrukus 
rusai užėmę Lietuvą, pas
kiau atėjo vokiečiai. Trum
pu laiku Lietuva paragavo 
abiejų totalitarinių režimų 
ir ji pradėjo giliau svarsty
ti, ar tikrai Lenkija yra 
mirtinu Lietuvos priešu ir 
iš kur gresia patys didieji

užkariavusi Lietuvos. Be to, 
kiekvienam mąstančiam 
žmogui esą aišku, kad tau
ta, kuri parodžiusi tokius 
sugebėjimus savo valstybės 
statyboje ir tiek sustiprėju
si, savo nepriklausomybės 
niekad neatsisakys. Lietu
va jau nesanti palaida etno
grafinė masė, iš kurios būt 
galima padaryti bet kokią 
kitą tautą. Ji yra žinanti 
savo tikslus visuomenė, gy
venanti sava kultūra, dir
banti visuose kūrybos lau
kuose. Jau niekam nepasi
sektų lietuvius ištautinti. 
Nebandydama lietuvius iš
tautinti, Lenkija vis dėlto 
nenorėsianti, kad ir lenkai 
Lietuvoje būtų ištautinami. 
Lenkų mažuma Lietuvai e- 
santi nepavojinga, dar la
biau lietuvių mažuma — 
Lenkijai. Tad jis siūk) abi

tuoti. P. Leskowiec tikina 
lenkus, kad lietuviai unijon 
ar federacijon su lenkais 
nebeis ir apie tai nebeverta 
niekam ir galvoti.

Tik visas sunkumas dėl 
Vilniaus... P. Leskovviec Vil
nių palieka Lenkijai, tik jis 
turi abejonių, ar lietuvių 
tauta sutiks. Jis mano, kad 
Lenkija turėtų visas lietu
viams brangias šventoves ir 
pilis Vilniaus krašte paves
ti lietuvių kultūrinių-moks- 
linių draugijų globai ir leis
ti ten lietuviams laisvai lan
kytis. Kai lietuviai ten lan
kysis, tai jie įsitikins, kad 
tas kraštas yra labiau len
kiškas kaip 1919 m. ir kad 
lietuvių teisės ten pagerbia
mos. Tuomet būtų prašalin
ta daug pykčio ir ginčų.

Galop, jis ragina lietuvių- 
lenkų ginčą spręsti pagal 
teisingumo dėsnius, skatina 
lenkus pažinti Lietuvos isto
riją, jos kultūrą, jos reika
lus ir tikslus. Jis sako: “Iš
mokime pagerbti lietuvių 
darbą ir jų jausmus. Atmes
kime pagundą traktuoti Lie
tuvą lengvai, kaip “neužau
gą”, kuri nepajėgia savys- 
toviai klestėti ir turi įeiti į 
mūsų “Lebensraumą”. Sau
gokimės parodyti panieką 
mažoms tautoms, kaip tai 
daro vokiečiai. Be to, apsi
ginkluokime kantrybe tuo 
atveju, kai mūsų prietelin-

ATLIEKA SAVO DALĮ PALAIKANT 
ŠALIES SVEIKATĄ

T—1

L

fi ff- '

to

Nevvark, New Jersey: — Prisidedant savo dalį prie prilai
kymo ir apsaugos tautos sveikatos aukščiausiais standardais, 
mokslas atydžiai prižiūri kiekvieną iš 86 atskirų tyrinėjimų 
per kuriuos Feen-a-mint turi pereiti pirm pasiuntimo kiekvie
nam vaistininkui po visą šalį, kuriuos tyrinėjimus įvykdo 
Feen-a-mint laboratorijose Newark, New Jersey.

Vaizdas viršuj parodo dalį didelės, moderninės ir visiškai 
švarios laboratorijos, kurioje įvyksta daliniai gaminimas po- 
pularaus kramtomojo gurno laxative. Tai tik vienas parody
mas ką mokslas yra atsiekęs per praeitus kelis metus, netik 
palaikyme šalies sveikatos, bet padarant vartojamą laxatyvų 
daug malonesniu. Tos dienos jau praėjo kada reikėjo priruoš
ti stiklus, šaukštus ir vaistų sumaišymą pirm duodant ligo
niui vidurių palengvinimui. Dabar tą palengvinimą galima 
gauti tik kramtydami pagamintą tam tikslui skanus, sniego- 
baltus Feen-a-mint tabletus. (Skelb.)

gi jausmai nesulauks aido. 
Padarytos klaidos keršija, 
jeigu naujų ir nepadarytu
me, vis vien sunku bus vis
kas iškarto pataisyti”.

Lietuviškos pastabos 
Gerų žodžių ir prieteliškų

pavojai. Bet sąžinės sąskai-j mažumas lygiai laisvai trak-

rkĄSPimSįV ■ ■

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKIJM
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
načlos šeimos rankose!

[X

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the lithuanian Ohamber of Oommeree.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA: 
4635 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

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

CLASSIFIED ADS
COREMAKERS

Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.

2743 VVest 38th PI.
“DRAUGO”

DARBŲ SKYRIUS
HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” nEI.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoiph 9488-9481)

PIRŠTINIŲ MAŠINŲ OPERATER
KOS, siūti drobulines darbui piršti
nes. Turi būti patyrusios. Gera už
mokestis, pastovūs darbai.

DIAMOND GLOVE CO.
710 W. Jaekson Blvd.

HELP VVANTED — VYRAI

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

LEOPOI.I) COHEN IRON CO. 
3000 South Kedzie Avenue

"STICKER HAND’’ — patyręs prie 
Išdirbhno “upholstered" rukandams 
mouldingų. PULLMAN COI ( II CO.

3759 So. Ashland Avenue

VYRAI
VAIRUOTI T.\XIUS

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

YELLOW CAB CO.
51 East 21st Street

MAZGOJIMUI MOTERYS. trum
poms valandoms. 6 dienos J savaitę. 
Alga ir valgis. Matykite Mrs. Steln.

HARMONY CAFETERIA 
21 South Dt-arhorn------------ I ' i ...... «

•’SALAD DISHER" — Kafaterljoje 
patyrusi, suvirš 30 metų senumo. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. Maty
kite Mrs. Steln. HARMONY CAFE
TERIA. 21 Ko. Dearltom.

PURITAN MACHINE OPERATER
KOS, patyrusios dirbti prie siuvimo 
futbollų.
SI’ARTAN SPORTING GOODS CO. 

1718 No. iiamm Ave.

džentelmeniškas formas. Ko- 
liojimais, niekinimais, iš
kreipta propaganda joks 
svarbus klausimas neišriša
mas. Visuose svarbiuose rei
kaluose reikia rimtų studi 
jų ir kiek galima šaltesnio 
protavimo. Ir nesutikdamas

TOOL MAKERS 
TOOL DESIGNERS

MACHINE DESIGNERS
60 VALANDŲ DARBO SĄyAITE 

KARES INDUSTRIJA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

Liiulijimai Pilietybės Reikalaujamo,. 
FOOTE BROS. GEAR 

& MACHINE CORP.
4545 SO. MF.STERN BOULEVARD

DIE SI N KERS 
Ir Die Cast Die Makers

Patyrę prie kalimo "dies". $1.45 iki 
$1.75 j valanda: 58 Ir 66 valandos 
j savaitę. TINCI' FORGING DIE 
* TOOI, CO. 4417 VV. Ri«« St.

jausmų, kuriuos reiškia su lietuvių teze p. Lesko- 
mums teisingesni lenkai, wiec prabilo žmoniška, man-
mums nepridera atmesti. 
Tarpusavio ginčai ir pasita
rimai turi įeiti į švelnesnes,

ANTANAS PUČKORIUS •* •'
Mirė gegužės 24 d., 1942 m., 1:00 vai. popiet, sulaukęs 

pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Kantaučių pa
rapijos, Videikių kaimo. Amerikoje išgy

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

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

Kūnas pašarvotas namuose: 12319 So. Emerald Ave.

Laidotuvės įvyks p3nktadienį, gegužės 29 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Petro ir Povilo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

dagia kalba. Panašaus hu 
maniškumo vyrai iš abiejų 
tautų turėtų nevengti progų 
pasikalbėti, pasitarti, net 
derėtis, kai bus tam tinka
mų sąlygų. Abi tautos ap
sigyveno prie Baltijos jūrų, 
artimoje kaimynystėje. Ši
tos padėties niekas nepa
keis. Ir todėl reikia daryti 
aiškias ir protingas išvadas. 
Abi tautos turi tartis ir su
sitarti, kad platesnis Centro 
Europos regionas būtų il
gam laikui nuramintas, kad 
ateity žmonės galėtų nuo ar- 
motų ir šautuvų grįžti ra
miai prie arklų, prie dirb
tuvių, kurti laimingesnį gy
venimą.

Didelės ekskursijos į se
ną praeitį, kuomet bebalses 
mases valdė mūsų garbinami 
karaliai ir didikai, šių laikų 
problemoms maža tepadės. 
Šių laikų dvasioje ir aplin
kumoje tinka spręsti moder
niuosius tautinius klausimus 
ir nesutarimus.

Jfs ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MTSIi SPKUIALI

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIU MUZIKOS

INSTRUMENTŲ 
4 M K

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
komi prie viRokių Barabanų se
tu. greiti pėdiniai “Cymbols" ir 
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, “Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
nai “Standard” iSdirbysčių, Smui- 
kos, Cellos, StrOniniai Rasai, Gui- 
tarai, Banjos, stūnai. Ir “cases”, 
"mouth pieces”, “mute reeds”, ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių ir 
“cases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių ISdirbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.

A. B.O. DRTMMER8 SERVICE 
•14 Maxwe|l Street. Chicago

•’PANTRY” MOTERIS. 20 metų se
numo ar suvirš. Patyrimas nerei
kalinga. Gera užmokestis ir g--ros 
darbo valandos. Matvkite Mit*< 
Baggut. TRIANGLE RESTAURANT 
194 West Randolph Street.

MERGINOS reikalingos pakuoti Sal- 
daines. Patyrimas nereikalingas. 
Pastovūs darbai. $18.20 J savaitę.
012 No. ORLEANS ST. (2ml Fkior)

BATI.T TATSYMO ŠAPA PARSIDUO
DA PIGIAI. Pardavimo priežastis— 
senatvė. AtsiSauktte sekančiai:

2040 ĮVEST 35TH ST.

EMPLOYMENT AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM 
IR MERGINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
Al kos — nuo $24 iki $110 i savaitę.

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

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

I Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų speclaly-

! bS. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
■ kainavimo sąrašo.

Prisiųsklte piUKlus paštu "parcel 
| post.”

‘ 28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

NORI PIRKTI VEŽIMŲ. Aukščiau
sios kainos mokamos už vežimus —• 
(arklių traukiami). Kreipkitės se
kančiu adresu: 1720 MII,WAl KEE 
AVE., arba šaukite telefonu sekan
čiai III Mboldt 0246.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Latdotnii Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

4405-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Program aa — !>:$> vai. antradienio Ir šeštadienio rytala, 
U Stotie. WHIP (1620), su P. taltlmlera.

■ ■■ —

Ar žinai, kad -
Juodoji meška kiekvieną 

pavojaus valandą savo vai
kus pasiunčia į aukštą me
dį. Bet medžiotojai yra nu
žiūrėję, jog meška savo val
kus pasiunčia į medį ir tam, 
kad pati galėtų turėti kiek 
ramybės. Vaikai, mat, ar šio
kie, ar tokie visuomet ne
ramūs.

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

Portugalų patarlė 
žmogus — tai noras, ieš

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

Kur kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

S354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest IRth Street 
Viai telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS 
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1040 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVeat 23rd Plaee 

Tel. CANai 2515

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

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
3319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenue

• Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 501 h Avenue

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehill 0142
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1834 South Otkley Avė. Chkago, Illinois
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A member of the Catholic Presą Aaaociation
Subncriptlona: One Tear — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Montha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year —- $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, išskyrus sekmadieniu*.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Vafeytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter Maxh 31, 1915 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Pragariški planai
Prieš kurį laiką buvo gauta žinios, kad Vokietijos 

naciai darysią galutinus žygius Lietuvai “Kkvidteoti”. 
Gegužės mėn. 27 d., būtent šiandien, Lietuvos žmonės 
turėsią pasisakyti, ar nori pasilikti savo tėvynėje Lie
tuvoje, ar išvežti į ištrėmimą. Jiems statoma baisi są
lyga — jei norite pasilikti Lietuvoje, tai turite priimti 
Vokietijos pilietybę, o jei to nepadarysite, būsite iš
vežti iš savo krašto....

Ar bereikia žiauresnės priemonės versti žmones da
ryti tai, kas jiems skaudžiausia. Lietuvis trokšta lais
vės, trokšta gyventi nepriklausomu gyvenimu, būti sa
vo krašto šeimininkas, ir čia žiaurūs okupantai fiziška 
jėga verčia jį eiti prieš savo norą, paneigti tai, kas jam 
brangiausia arba išsižadėti savo krašto, — būti išvež
tu į svetimus kraštus ir žūti Lietuvai amžinai.

• t «

Bet kaip pasaulis nepripažino bolševikų smurto Lie
tuvoje 1940 m., taip nepripažins nacių gengsteriško 
akto — Lietuvos "prijungimo” prie Vokietijos žygių 
1942 m. Kai plėšikas užpuola už save silpnesnį ir liepia 
iškelti rankas aukštyn, užpultasis kito pasirinkimo ne
turi, kaip tik išpildyti užpuoliko reikalavimus. Tokį 
gengsterišką užpuolimą Lietuvos žmonės pergyveno 
1940 m. ir lygiai su tokiu pat "holdopu” susiduria šian
dien.

Pasaulis tai gerai žino ir dėl to šiandien visos gali
mos jėgos yra įtrauktos, kad sutriuškinti ir hitleriz- 
mą ir visus kitus izmus, kurie užsimojo praryti visas 
mažesnes tautas ir visus žmones padaryti diktatorių 
vergais.

Matydami, kokiu tempu yra vedamas Amerikos pri
sirengimas prie didžiųjų karo žygių, neabejojame, kad 
hStlerizmo siaubas bus nugalėtas, kad pavergtosios 
tautos, taip pat ir Lietuva bus išlaisvintos ir visi dik
tatorių pragariški planai auras sau greitą galą.

Žudoma lietuviu inlefigenliįa
Vakar paskelbtoji žinia apie dr. Prano Dielininkai- 

čio mirtį labai skaudžiai palietė jo draugus ir bendra
darbius, kurių keletas gyvena Chicago j. Ir prof. Kazys 
Pakštas ir kun. Juozas Pnmskis, kurie labai gerai ve
lionį pažino ir artimai su juo bendradarbiavo, paža
dėjo plačiau apie jį parašyti.

Ši netikėta ir skaudi mirtis primena mums dar visai 
nesenus laikus, kai A. L. R. K. Federacija dešimtis tūks
tančių dolerių leido, kad duoti galimumų besiraokiaarv- 
čiai Lietuvos ir Amerikos lietuvių jaunuomenei pa
siekti mokslo aukštumų, tinkamai pasiruošti Lietuvos 
kultūrinei, ekonominei ir politinei veiklai. Skiriant šiam 
reikalui dideles pinigų sumas, norėta, kad Lietuva būtų 
šviesi, kad jai nepritrūktų gerai išmokslintų , dorų va
dų. Ir pati valstybė į tad: kreipė didžiausio dėmesio ir, 
be to, Ateitininkų Susišelpimo Fondas Lietuvoj šioj 
srity daug dirbo ir daug nusipelhė. Tbs visos pastan
gos davė puikių rezultatų. Lietuvių tauta susilaukė 
aukšto mokalo vyrų: š&lkauskių, Bistrų^ Dielininkaičių, 
Skrupskelrų, Ambrozevičių, Pakštų ir daug kitų. Tau
ta džiaugėsi. Bet diktatoriai tą mūsų tautos didįjį tur
tą naikina. Daug. jų šiandien pūva Rusijos koncentra
cijos stovyklose, daug kenčia ir miršta nacių kalėji
muose. Jau nebeturime Šalkauskio,. Bistro, Bizausko, 
Dielininkaičio ir daugelio kitų, jiems panašių vyrų, 
apie kurių likimą nieko nežinome.

Tai verčia mesti žvilgsnį į ateitį. Amerikiečiai ir vėl 
turėtų pradėti rūpintis studentų šelpimu, nes jei ir 
toliau eis tokiu tempu lietuvių inteligentų žudymas, 
nedaug jos liks, o be jos tauta negali apsieiti.

Ar juokai ar politikai
"Margutis” skelbiasi esąs juokų ir muzikos laikraš

tis. Ar ne laikas būtų jam tą vardą arba, geriau sa
kant, tikslą pakeisti, nes "Margučiui” labiau rūpi po
litika ir jo redaktoriui nepatinkamų asmenų užgaulio
jimas, negu juokai ar muzika. Savo politikos tikslu 
jis siekia ne bet kokiu keliu, bet darydamas visokius 
įtarinėjimus, skelbdamas tai, ko visai nėra.

Paskutinis “Margučio” numeris puola prof. Pakštą 
už tai, kad jis dalyvavo viename Chicagos lenkų pa
rengime ir dėl to jau daro išvadą, kad jis Vilniaus "iš
sižada”, kad lietuvių-lenkų uniją “organizuoja”. Taip 
pat jis puola ir "Draugo” redaktorių dėl to, kad jis 
Amerikos Lietuvių Taryboje dirba bendrą Lietuvai va
duoti darbą su "Naujienų” redaktorium. Skaitant tas 
"Jeronimo” — Vanagaičio visas nesąmones, taip ir no
risi patarti, kad jis grįžtų prie muzikos darbo arba 
prie "dzhndzi-drimdzi”, o politikos reikalus gvildenti 
paliktų tiems, kurie apie ją nusimano. Iš bolševikų 
pasisavintas kitų žmonių purvinimas, tai ne politikos 
problemų rišimas, bet žemas darbas. Kam ne kam, bet 
muzikui ir “juokų” laikraščio redaktoriui jis visai ne
pritinka.

"Lietuva ar Rytprūsiai*
Tokia antrašte "Vienybė” įdėjo vedamąjį, kuriame

sako: * •«tl
"Vis dažniau girdime apie vokiečių užsimojimą 

prijungti Lietuvą prie Vokietijos ir iš Lietuvos ir Ryt
prūsių padaryti vieną Vokietijos provinciją. Pasku
tinėje versijoje sakoma, kad Hitleris pasirengęs duoti 
šiokią tokią nepriklausomybę tik Latvijai ir Estijai, 
o apie Lietuvos nepriklausomybę nenorįs nei kalbėti.

Prieš pora dienų spaudoje pasirodė žinių, kad Hit
leris Rusijai siūląs taiką ir pasižadėjęs Rusijai grą
žinti okupuotus Baltijos kraštus. Kitam pranešime 
pasakyta, kad Hitleris statąs Rusijai vieną taikos 
sąlygą, t. y., Vokietija pasilieka valdyti okupuotą 
Lenkijos dalį ir Baltijos kraštus 25 metų laikotarpiui.

Aišku, tie neva siūlymai yra tik priemonė mėtyti 
pėdas, sukelti nepasitikėjimo Alijantų tarpe. Viena, 
tačiau aišku, vokiečiai Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių neišsižadės, tik per kovą galima Baltijos kraš
tus išlaisvinti.”

Aukojo bodo reikalingumas
Iš gaunamų žinių darosi aišku, kad naciai dideles 

karo jėgas pasuka Rytų karo frontan. Jiet ir vėl prade
da stumti į priešakį mechanizuotą armiją. Tai jau pa
juto rusų armija ir iš savo pusės deda pastangų, kad 
puolimus atlaikyti.

Kai vokiečiai daug jėgų sutraukia Rytų frontan, da
bar yra laikas atidaryti taip vadinamą antrąjį arba 
Vakarų frontą, jei tik yra galimumų. Pradėjus iš Va
karų nacių pozicijas pleškinti, vokiečių jėgos turės bū
ti padalintos, dalis jų bus atitraukta iš Rytų Ir tuo 
būdu bus greičiau nusuktas hitlerizmui sprandas. Ki
taip karas gali ilgiau nusitęsti. Ypač svarbu yra ne
prileisti ašies prie turtingų Rusijos žibalo šaltinių.

Reikia manyti, kad tasai antrasis frontas netrukus 
pradės veikti.

Vokiečio metodai kariuomenei Minti
Londono "Times” kovo 17 dienos numeryje rašo, kad 

vokiečiai okupuotose šalyse, p&v., Pataitės valstybėse, 
dirbtinomis priemonėmis stengiasi pagaminti bedarbių. 
Vyrai masiniai atleidžiami iš visokio darbo, o jų vie
ton, priimamos moterys. Kur vyras ir žmona dirba, ten 
vyras atleidžiam ha Bedarbiai vyrai turi pasirinkti — 
stoti į specialų policijos batalijoną, suorganizuotą tar
nybai fronte ir pafrontėse, arba vykti darbams i Vo
kietiją.

Atlante Carinis nekeičiamas
"The Polish Review” balandžio 13 dienos numeryje 

rašo, kad generolas Sikorskis esąs išsireiškęs: "Atlan
to čarteris ir Suvienytų Tautų Deklaracija yra aktai, 
kurie turi būti priimti, arba atmesti visoj pilnumoj. 
Joks elementas negali būti iš jų išleistas. Joks laisvės 
ar tautų lygybės principas negali pasidaryti derybų 
objektu ar diplomatiniu kompromisu...”

Kas ji grafai?
"Vienybė” nepritaria, komunistų laikraščio nuomo

nei, kad "jeigu ne Klinga Bagočius nebūtų išrinktas 
SLA prezidentu”. Sako, kad tai netiesa. Esą, "Jeigu 
ne 'Karpiaus sąjunga su komunistais, tai Klinga nebūt 
kandidatavęs”. Ir tada Laukaitis būt buvęs išrinktas

Siame margame sviete visokių keistenybių esama.

Trečiadienis, geg. 27, 1JH2

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės mėn. 27 d.).

Vokiečių propaganda Mek
sikoj.... Vokiečiai Meksiko
je pradėjo plačią per laik
raščius propagandą prieš 
Jungtines Valstybes. Tai 
propagandai pritaria vyriau
sybė, kurios priešakyje sto
vi laisvamanis Carranza.

•
Neteko 3 milijonų tonų 

laivų.... Prancūzijos parla
mentui raportuoja, kad nuo 
karo pradžios nuskandinta 
talkininkų laivų 3 milijonai 
tonų įtalpos.

•
Vyčių paroda. .. L. Vyčių 

New York© apskritys, J. Mi
liauskui ir P. Lisauskui va
dovaujant, rengiasi prie pa
rodos, kuri bus liepos mė
nesį. Teisėjai bus Julius 
Kaupas ir kun. N. Petkus.

•
"Laimė”... Chicagoje lei

džiamas vienintelis lietuvių 
kalba vaizbos laikraštis 
"Laimė”.

•
BaHimore, Md.čia yra 

surengtas talkininkų baza- 
ras. Dalyvauja ir lietuviai. 
Mūsų darbščios sesutės lie
tuvaitės sunešė galybes pui
kių staltiesių savo rankomis 
nudirbtų, rankšluosčių, mar
gų juostų ir kitokių mezgi
nių ir audinių, kuriais ame
rikietės negalėjo atsidžiaug
ti. Buvo išstatyta ir vyrų 
rankų darbų.

Scranten, Pa... Antano
Sodeikos vedamas šv. Ceci
lijos choras surengė puikų 
koncertą, kuriuo džiaugiasi 
ir klebonas kun. J. Kuras 
ir parapijonai.

Badas ir Ilgos-.. Turkijoj 
siaučia badas ir ligų epide
mija. 100,000 turkų karių 
yra pabėgusių iš kariuome
nes.

1IM1TED STATES
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Po svietą pasidairius
ATSISVEIKINIMAS SU 
KELNIŲ KAPSAIS

Prasidėjus karui, Ameri
koje visko ūmai pritrūko. 
Kas seniau bereikak) buvo 
neapgalvotai eikvojama, da
bar su dideliu stropumu tau 
poma. Cukrus jau pardavi
nėjamas tik tiems, kurie tu
ri tam tikras korteles, kaip 
Europoje. Trūksta ir audek
lų: moterims sijonai daro
mi trumpesni, o nuo vyrų 
kelnių užlenkimai jau paša
linami, kaipo nereikalingas 
dalykas, šis yra geras su
manymas. Tikrai vertas pa
gyrimo dalykas. Atsisveiki
nimui su kelnių užlenkimais, 
kam įdomu, gali pasiskaity
ti šį eilėraštį:
Sudiev, jūs kelnių kapsai, 
Senieji mano draugai! 
Dabar sudievu aš tariu 
Jums labai širdingai! 
Daugiau niekados jūs 
Progos jau neturėsite 
Maišytis ir šokti,
Ir linksmai gyvent negalė-/ .
site
Ant galų naujų kelnių,
Nes jūs jau tapote 
Į kitą tarnybą pašaukti,
Ir nuėjote,
Kad taptumėm dėl krašto 
Naudingiau suvartoti.
Iš širdies gilumoc
Dar galiu jums pakartoti,
Kad aš jūsų niekados.
Gal nebepasiilgsiu 
Ir atgal ant savo kelnių 
Sugrįšt neprašysiu,
Nes man nieko daugiau 
Gero nedarydavote,
Kaip tik dulkes galuose 
Kelnių surinkdavote.
Tad, sudiev, jūs, kelnių kap

sai,
Seni mano draugai!
Sudiev, jums tariu 
Paskutinį kartą širdingai!

SKL.

būdavojo 1931 metais, nes 
tiki, kad žemė yra paplokš- 
ti, kaip blynas, ir kad kurią 
nors dieną užeis tvanas. Bet 
vietoj tvano, užėjo karas, 
kuris įtraukė ir Ameriką, ir 
Olympia miestelio taryba, 
saugumo atžvilgiu, nutarė, 
kad visos šendes, kokios tik 
randasi upės pakrašty, bū
tų nugriautos, neišskiriant 
nei tos Greenwood arkos.

Vakar susitikęs Jurgį

Dzedulį Kastas Belupis klau 
šia:
— Girdėjau, kad tavo žmo

na pabėgo su Frank Kruku 
tavo paties automobiliu. Ar 
teisybė?

— Je, teisybė.
— Ir ar toli nuvažiavo? 
— Ne. Detroite jiems pa

sibaigė meilė, Rochcstery — 
pinigai, o New Yorke — ga
zolinas. Dabar grįžta namo 
kiekvienas skyrium kuris 
kaip įmanydamas.

Lietuviškų ruskelių gazie 
ta rašo:

"Kas rūpinasi ‘•‘Vilnim”, 
tas rūpinasi ir apsigynimo 
reikalais”.

O mano delnas rodo, kad 
kas rūpinasi "Vilnim”j tas 
ne tik nesirūpina apsigyni
mo reikalais, bet dar kala 
balšavizmo pančius, kuriais 
Stalinas sukausto visokią 
laisvę.

Iš Olympia, Wash., ga
vau apgarsinimą, kad gal, 
kas nori pirkti arką? Ją par 
duoda William Greenvvood 
už $300.00. Jis tą arką pasi-

Your Dime’s In The Army

Ignas Patasymas parašė 
šedevrą ir pasiuntė vienai 
knygų leidyklai, kad išleis
tų atskira knyga. Laiške, be 
kito ko, pažymėjo šitaip: 
“Einu laižybų iš 10 doL, kad 
leidykla mano tos knygos 
neperskaitys”.

Už poros dienų Pataisy
mas gauna atgal savo- šeder 
rą ir 10 dol., prie kurių bu
vo prisegtas ir toks laišku
tis.

— Tamsta laimėjai.

"Kaip Lietuvei girti, tai 
kaip levai,

"O- kaip iszsipagirioja tai 
kaip avinai”. (Saulė).
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LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastazas Va
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Ma 
tnkaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinin

kė; Jonas Dimša, finansų raštininkas.

Rinkliava senelių 
prieglaudai baigti

Didysis labdarių 
piknikas

Gegužės mėn. 30-toji die- Busimąjį šeštadienį, bū
na — tai didžioji darbo die- tent gegužės 30 d. Vytauto 
na Lietuvių R. K. Labdarių darže įvyks didysis metinis 
Sąjungai. Ir centro ir kuo- Lietuvių Labdarių Sąjungos 
pų veikėjai turi Šimkaus piknikas, kuris, kaip praė- 
darbo nuo ankstyvo ryto iki jusiais keleriais metais taip 
vėlyvo vakaro. Į ir šiemet, pasitikime, su-

„ ¥. _ . trauks tūkstantines žmoniųKapinių Puošimo Dieną į Į 
Šv. Kazimiero kapines su-,
važiuoja tūkstančiai žmo
nių, kad aplankyti savųjų 
kapus, juos papuošti ir pa
simelsti už mirusiųjų sielas. 
Rytą įvyksta gedulo pamal
dos su pamokslais. Labda
rių Sąjungai yrS. pavesta tą 
dieną į kapines atsilankiu
siųjų paprašyti aukų labda
rybei. Dėl to prie kapinių ir 
kapinėse daroma rinkliava 
arba savo rūšies “Tag Day”. 
Šiemet tos visos aukos eis

LIETUVIŲ ŠEN LIŲ P BTEGLAUDOS NAMAI

Matote, kiek jau pasivaryta statant senelių prieglau dą! Kad ją baigti, reiklia daug lėšų, kurių Labdarių Są
junga nebeturi. Dėl to ji kreipiasi į visuomenę, pnašyda ma būti duoenesne. Juo duosniau aukosime, juo grei
čiau prieglauda bus užbaigta ir įrengta, šeštadienį, geg ūžės 30 d. Šv. Kazimiero kapinėse laike gedulo pamali 
dų bus rinkliava šiam tikslui. Tą pačią dieną Vytauto parke bus piknikas, kurio visas pelnas bus paskirtas 
prieglaudai, kuri, kaip žinome, yra statoma šv. Šeimos ūky — Orland Park, UI.

minias. Tas minias sudaro 
ne tik Chicagos lietuviai, 
bet ir iš kitų miestų šuva-
žiavusieji. Ypač šiemet tu- UCfirieČiai!
resime daug tolimesnių sve-l '
čių, nes gretimais turime 
dvi nedarbo dienas. Tuo bū
du susidarys puiki proga su
sitikti su kitų miestų lietu
viais, atnaujinti pažintis, 

I pasikalbėti apie šių dienų 
gyvenimo vargelius ir rū- 

: pestėlius.
Į

Labdariai yra gerai prisi-

Vakar skaitėme “Drauge’

jį prieglaudai aukojo: M. E. 
Andriuškevičiai $5,00 ; M. 
Andriuškevičius Jr. (1:00;

kad labdarių 3-čioji kuopa Juozas švedas $2.00; Jonas 
labai sėkmingai pravedė vie- Kuiciūnas $1.00 ; Elena <Gau- 

dušas $2.00; D. Maksvytis

senelių prieglaudos namams rengę atvykusius svetelius 
baigti statyti. Įvertindami pavaišinti ir palinksminti, 
tą svarbų ir didelį reikalą, Dešimtys uolių darbininkų 
žmonės šiemet, pasitikima, | dirbs restorane, prie baro,
bent po centą, kitą daugiau 
įmes į rinkėjų dėžutes.

Kad jau užsiminta apie

prie būdų, kad skubiai ir 
gerai aptarnauti, kad visus 
patenkinti. Jaunimui ir vi-

rinkėjas, pora žodžių ir a- siems tiems, kurie mėgsta
pie jas reikia pasakyti. 

Sulyg centro nutarimo ir
jau įsigyvenusios tradicijos, 
rinkikes sukviečia ir nuve
ža labdarių kuopos, kurios 
kiekviena jų turi pristatyti 
pakankamą skaičių. Dėl to 
kuopos turi pasirūpinti rin
kikių šiemet gauti bent dvi
gubai daugiau negu pernai. 
Mat, reikalai yra didesni. 
Juo daugiau turėsime darbi
ninkių ir darbininkų, juo

šą rinkliavą Ciceros mieste, 
surenkant devynis šimtus 
dolerių lietuvių senelių prie
glaudai.

Tų rezultatų pasiekta, nes 
buvo labai gerai prie rink
liavos prisirengta. Kuopos 
valdyba ir nariai, pirminin
kei K. Sriubienei ir sekre
toriui A. Valančiui vadovau
jant, per keletą mėnesių dir
bo su didėliu pasišventimu. 
Labai daug pagelbėjo kle
bonas kun. I. Albavičius ir 
vikarai — kun. J. Grinius ir 
kun. E. Abromavičius. Ge 
rai šį darbą rėmė ir Ciceros 
miesto valdžia. Ir čikagie- 
čiai atvyko į talką, surink
dami nemažą pinigų sumą.

Ciceros labdarių 'kuopa

yra japeiėmusioe vieną ar 
kitą vietą užimti ir abejoti 
netenka, kad «avo pareiga? 
šauniai atliks. 8 kuopa, Bri
ghton Park, tvarinys 'resto
raną, kuriame hus gaunami

$2:00; J. Brundza $1:00; Mr. 
and Mrs. Joseph Maksvytis!

Susirinkime apkalbėta 
daug sąjungos reikalų, bet 
plačiausia aptarta gegužės 
30-tos:os dienos darbai ii 
vajus.

Dalyviai išsiskirstė pilni
šiki, -garde. pteMs. »>^iJ54ttiiBU»«>a4.ibratu.^
tvarkys visų kuopų darbi 

$5.00; M. Paekačimas $5.00, ninkai. Pasirodo, kad kuo
Eelix Dovalgo $5.00.

Garbė aukotojams ir darb
ščiam Jonui Ba-rdauskui!

Aukas prieglaudos uaiuui 
reikia siųsti: Kun. A. Liu
kus, 4557 S. Wood Street, 
Ghicago, Illinois.

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

pasišokti, yra paimta sma
gi šokių orkestrą, kuri pra
dės groti lygiai 2-rą valan
dą po pietų.

Be čia suminėtų ir kitų 
pamarginimų, girdėsime ke
letą trumpų, bet geru kal-, . savo organizuotumu ir aio-bų apie šių dienų įvykius . . . . . .r . luinu visai musų sąjungaiir ypač apie senelių pneg i » ,, , f . saunų pavyzdi rodo. Bravo!laudos statymo eigą. Kalbės
kun. Anicetas Linkus, prieg
laudos statymo komisijos 
pirmininkas ir kitį. Duosi

daugiau naudos padarysime. me žodį ir iš toliau atsilan- 
Rinkti aukas kad ir šven- kiusiems svečiams.

J. Bardausko 
surinktos aukos

Prasidėjus prieg 1 a u d a i

Iš centro susirinkimo
Gegužės 20 d. Šv. Kry

žiaus par. salėj buvo Lab
darių Sąjungos centro susi
rinkimas. Visų kuopų atsto
vai atvyko, tik pasigedome 
atstovybėSj iš 4 kuopos ir 
dėl -to negirdėjome jos ra
porto. Į susirinkimą atsi-

pos yra prisirengusios tu
rėti piknike visokiausių pa 
marginimų.

Prieglaudos statymo ko 
misijos -pirmininkas kun. A 
Linkus papasakojo apie sta 
tybą. Didžiausias statybom 
trukdytojas, anot jo, tai lė
šų stoka. Dėl to reikia pa- 
gyviifti vajų.

Red. L. Šimutis kalboje 
apie vajų, pranešdamas, kad 
tūkstantis laiškų išsiuntinė

bus kuo geriausiai atlikti ir 
y*pač stipriai padirbėti va
jaus metu. Labdariai .nuo
širdžiausiai pasitiki, kad vi-i 
suomeriė jų darbus visoke
riopai parems, nes jie ne sau 
dirba, bet visų lietuvių ge
rovei, savo artimui.

A. Valančius

r^=

lankė mūsų sąjungos IŽdi- ta i draugijas Chicagoj ir j 
kitus miestus. Taip pat yra 
išdalinta daug aukų kvitų 
knygelių, kurios yra gera

ninkas kun. A. Linkus, didis 
labdarių veikėjas ir rėmė 
jas kun. I. Albavičius, adv. 
Juozas Grišius ir red. L. Ši
mutis.

Išklausius iš kuopų pra
nešimų. susidarė gražus į- 
spūdis. Visur veikiama, vi
sur rengiamasi prie gegužės 
mėn. 30 d. rinkliavos kapi-

čiausiam tikslui, reiškia pa Tad, visi, kam tik rūpi baigti statyti vajui, stojo įjnėse ir prie pikniko Vytau- 
sišvęsti. Dėl to pagerbkime | labdarybė, kam rūpi kuo darbą North Side veikėjas 
tas, kurios gegužės 30 die- greičiausia baigti statyti' Jonas Bardauskas ir surin- 

lietuvių senelių prieglaudą, ko gražią pinigų sumą. Per

priemonė aukoms rinkti. Au 
kojusis dolerį a-r daugiau, į 
rašomas į knygutę ir gauna 
kvitą su statomos prieglau
dos fotografija. Visų' auko- j. 
tojų -vardai ’bus surašyti į j 
specialę knygą, o -stambiųjų i 
aukotojų vardai į specialę I.

.... i lentą — iškabą. It toji kny-to darže. MobilizuojamosI . , . t ga >r lenta -bus nuolatiniairinkėjos, kviečiami .piknikui 1
ną pasiaukos labdarybei. 
Kuo tik galėdami joms pa
gelbėkime. Kai mūsų sesu
tės pajus mūsų pagarbą ir 
pagalbą, noriau apsiima dirb 
ti ir daugiau aukų surinks.

Kelios labdarių kuopos 
prie kapinių turės užkan
džių ir gėrimų. Tuo norima 
pasitarnauti publikai. Liku
sia nuo išparduotų užkan
džių pelnas taip pat eis se
nelių prieglaudai statyti.

darbininkai. Visos kuopos

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

atvykime į labdarių pikni 
ką. Jūsų atsilankymas bus 
ne tik medžiaginė, bet ir 
moralinė parama tam reika
lui ir darbui, kuris mums 
visiems lygiai rūpi — sene
lių prieglaudai baigti.

liudininkai lietuvių gerašir- 
dingumo.

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėnu

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta plr 
•noe rOMea au mo 
dernlSkomla utlal 
domia tr Hollywood 
trlMonlla. Darba. 
(M rantuota*.

426 W. €3rd Street
M.: Biznio - ENGlevood SUS 

- ENGlewood 5840

I AIKAC HADAD (Pasirinkti h- Prisipirkti: 
i—/'•iN/AO Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOIj RAINOS NEPAKILĘ IR KOI, 4V "AR GALIMA GAUTI, 

Gercanfet liūtes Aitgl.vn Gauname* Tik -H TnlnnaMilų Valui,Ji,. 
(Valdžloa patarimai am?,įninkama nurodo, kad trumpoj ateityj, karta pro
dukcijos dėlei, šalikelių traniltaa bus tymlal aumažlntaa namu reikalams)

PKIPn.mKlT SAVO KANDAMUS SUKANČIO l’AKIROTBIMO:
WEJTT VOKSIMA Po. almrttaa Mine Run, M tfl
gerų nmln,,, duiig dulkių lAImta. Perkant S 4JO.OU
tonna arba (laujr.au, už. tonų .........................

Kinulknsrtl yra rtaujt plife-Al.
ULtAOK MANI) LUMP anglys, ui * $Į0.5Q)
tuną .................................................. ~r — '-

KOPPKR8 COKE (MORKUI), ui Vte- $12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 80. PONO AVĖ. TEL. rORTSRIOltU 8822

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KOLTŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLfS CLOAK and ffiffiAL STOP
1711 W. 47th St Vanta 2988

Mrs. K. P. Dziuhak ir Duktė, Sav.

AR. ^erlatn*^M Pirkti Pirmos
Namų Materijolą Dar Žemomis "Kai 

PIRM PIRKIMO
ii«kAtvyk { m,Imu jardą tr spifGi 

ką Ir aukotą rūSJ LENTŲ—^flLL- 
,WOBK — STOGŲ KR NAMŲ MA- 
TERIJOL£. Dėl garažų, porčių, vlfc- 
kų, Mktepų tr Tlatą. PASITARI 
MCHŲ KRHPKRarAIK dėl 
eijoH Ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS "DYKAI •
Cash arba Lengvais Tšmokėjtnmto

1

IRK RU

STANLEY LITWINAB, Gonerril Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
8080 South BaNiefl Ht. Tel. VICtory IZ7S

  - • -OI -r^i

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS ? 

Dėl geriančio palengvinimo 
kreipkitės prie 

FOOT E—0 SUOK RWOP
"NO TAIN” (Patentuoti 
▲rches, prieinamomis 

‘kainomis, pritaikinti jū-1 
sų kojoms, kad paleng- i 
vinti visus kojų skaus
mus.

“HK-AUTH 8HOES.” Padui- j 
kaitės dėl Kornų, Callouses 

>ir -Bunions. 1
Pailgfnti '

8r TapMInti 
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VIMIN p»<elb<jo ii m t amt at«auU .
sveikatą, kurių vlrikinimo orjanai buvo » 
sukri kę h* kuntmi nei gydytojai negalėjo 
daugiau padėti apart bendro apibudini- ’ 
mo. jog jus eaatp ‘silpnų nervų lr ju*ų 
virftkrntnio organai neveikia kaip prtva- l 
lo”. Daugelis ieško pagelbos kaip pra- 
iallnti ii skilvio nuocingas rugius, var
stančius skausmus ir išpūtimą:, užkietė
jimą vidurių arba perdĮdelj iiuosumą. 
Kiti bendrai apibudina visus nesmagu
mus “nervų įdegimu”, “reuniatisniu”. 
“artritu’ ir t. t. Kitiems %ojų ar raukų 
muskulus trauko mėšlungis, varsto diag- » 
liai. akys aiaroja. vietomis nepakenčia- ’ 
mai juežtl: pučkai išberia lupaa ir lie- 
iuv|. nuolatos jaučiasi pavargę. >eng- t 
vai sujaudinami ir kenčia dažnai galvos 
skaudėjimą. žmonės, kurie t Ai p ken
tėjo per eilę metų urnai pradeda jaustis 
geriau pradėję vartoti VLMIN kapsules. 
Viena moteriftkė pasakė: “Duokit man 
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Aš 
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius 
metus.”

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

Vienos bonkutės VI-MIN kapsulių pa- J 
kaks Įrodyti jums. jog visi nesmagumai 
Ir ‘kentėjimai gali būti lengvai peaAali- I 
narni. Pareikalavus. mes parodysim* 
jums padėkos laiški h nuo žmonių, "kurte 
praettyje daug kentėjo, o feaadien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
903 W. 63rd «t. Tel. ENG. 6515

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sete — Bedroom Seto —Rūgs 
— -Radios — Refrigerators —■ 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

AltK ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

NJUUORINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

EARGUTK
RADIO LAIKRARC1O PROGRAMŲI

Vlenintėlifl tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

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

WHFC-I45O kil.1
67S5 So. Western Avenne 

Phone: GROvehiil 2242

i
PASKOLOS OAROMOS ANT PIRMU M0R6ICIU !

STATYBAI — KBMNTAVIKJI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvu Mėnesinių Išmokėjimų I

Prc»+ec*io»» 
4o- y©ur

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO VATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūaij įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3l/{%. Jūsų pinigai greitai išmoka- ,‘?; 
mi -aut pBiaikAlavimo. “ 'e|
SKNIAUM1A Ut ŽYMIAUSIA UEOTUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA V 

— 40 Matai Sėkmingo Patarnavimo ! — lĮu)
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION I

KEL. CALUMET 4118 Jas. M. Mozeris, Sec'y. , 3238 SO. H.U.MUD SI.
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Šiandie Chicagoj įvyksta 9,000 
ROTC kadetų paradas

Šiandie pusiaudienį Michi
gan gat., tarp Balbo drive 
ir Randolph gat., įvyksta 
apie 9,000 ROTC ka
detų iš vidurinių mokyklų 
paradas. Tarp jų bus ir vie
nas kadetų batalijonas iš 
katalikų St. Mel parapijos 
vidurinės mokyklos. Kiti ba 
talijonai — iš viešųjų vidu
rinių mokyklų. Visi batalijo 
nai sudaro jaunuolių kade
tų brigadą.

Paradą priims 6-ojo kor
puso srities vadas maj. gen. 
George Grunert ir kiti žy
mieji Chicagos vadai ir pa
reigūnai.

St. Mel. parapi jos mokyk
los kadetų batalijonas pa
rade užims trečiąją vietą. 
Pirmąją vietą užims Tilden 
Technical High School bata-

CCC kompanijos 
karo darbams

Civilian Conservation 
Cbrps (CCC) šešios kompa
nijos (grupės) 6-ojo korpu
so srityje paskirtos įvai
riems karo darbams kariuo
menės stovyklose, pranešė 
šios srities CCC ekzekutyvis 
viršininkas, pulk. J. R. 
Shuman. šešias kompanijas 
sudaro apie 1,200 jaunų vy
rų ir veteranų karių.

Keturios kompanijos jau 
nukeltos į Kankakee ord- 
nance šapas, Camp Grant, 
Fort Sheridan ir Camp Cus- i 
ter, Mich. Kitos dvi netru- Į 
kus bus pasiųstos, viena į 
Camp McCoy, Wis., kita į 
ordnance šapas arti Mount 
Vernon. .

Prie civilinių darbų dar 11 
CCC kompanijų pasiliks. 
Bet paskiau gal ir joms teks 
nusikelti kur nors į karines 
stovyklas.

Jack Dempsey Starter at 
Soldier Field Auto Races 
Sat. & Sun., May 30-31 st

JACK DEMPSEY, the Old Manas- 
sa Mauler, wiU appear in a new role 
when he gives the starting flag to 
the 62 demons of the roaring road 
who will compete in the “WORLD’S 
GREATEST AUTO RACES” at 

. SOLDIER FIELD, CHICAGO, Sat
urday and Sunday, May 30th and 
31st, with races scheduled at 2:30 
p. m. and 8:00 p. m. daily. Dempsey 

• has not been in Soldier Field since 
1927 whcn he lošt the “Long Count” 
battle to Gene Tunney . . . IN THE 
RACES AT SOLDIER FIELD WILL 
BE THE CHAMPIONS OF RACE- 
DOM, INCLUDING WILBUR
SHAW, MAURI ROSE AND OTH- 
ER GREAT STARS OF THE 
SPEEDWAYS . . . FAST MOVING

. —NEVER A DULL MOMENT with 
MIDGET CARS, BIG INDIANAP- 
OLIS RACING JOBS and the ‘‘CON
GRESS OF DAREDEVILS THRILL 
SH0W,” all COMBINED INTO ONE 
GREAT SHOW OF 500 LAPS OF 
THRILLING RACING AT SOL
DIER FIELD on MEMORIAL DAY, 
SATURDAY, MAY 30th. and SUN
DAY. MAY 31st. ONE OF THE 
GREAT THRILLS WILL BE 
‘‘LUCKY LOTT” LEAPING HIS 
CAR OVER TWO TRANSCONTI- 
NENTAL BUSSES.

lijonas, o antrąją vietą — 
Calumet vidurinės mokyklos 
batalijonas.

Angliška spauda praneša, 
kad kadetų paradą matyti 
ir žygiuojančius jaunuolius 
sveikinti susirinks daug pub 
likos, ypač jaunuolių tėvai 
ir draugai.

Karo metu šis jaunuolių 
paradas yra didžiai reikš
mingas. Jis visiems pilie
čiams įkvėps daug gilaus 
patrijotizmo ir sukels dau
giau ištikimybės šalies vy
riausybei ir savo laisvąjam 
kraštui.

Ant ranky buvo 
nešami į bažnyčia

I
Bridgeport. — Gegužės 23 

d. Šv. Jurgio parapijoj įvy
ko ligonių diena. Ši pramo
ga buvo suruošta prel. M. 
L. Krušo ir jo pagelbinin- 
kų. t

Jau nuo 7 valandos ryto 
automobiliai laid. direktorių 
Mažeikos ir Phillips, taipgi 
Aleliūnienės ir Žičkaus ve
žė ligonius į bažnyčią.

Pamaldos buvo labai gra
žios. Pamokslas ligoniams 
pritaikintas įspūdingas. Li
goniai jautėsi labai links
mi.

Po pamaldų buvo jiems 
suruošti bendri pusryčiai. 
Kiaušiniai, namie kepta duo
na, kava, pienas. Pusryčiau
jant apsilankė visi kunigai.

Visi ligoniai buvo links
mi, bet Pranas Balickas, 
3359 Lituanica Avė., links
miausias. Jis nors 20 metų 
amž., bet gamtos nuskriaus
tas; negali vaikščioti, šis 
jaunikaitis per šias pamal
das priėmė pirmą kartą šv. 
Komuniją ir liko įrašytas į 
škaplierius ir šv. rožančių. 
Jaunikaitis buvo nepapras
tai linksmas ir pusryčių puo
toj buvo skaitomas kaipo 
“persona grata”. Prie šven
tų sakramentų prisirengti 
jam padėjo Malinauskaitė. 
Kadangi jaunikaitis visai 
negali paeiti, tai A. Phillips 
jį į bažnyčią atnešė ant ran
kų.

Taip linksmai papusryčia
vus visi ligoniai buvo par
vežti namo. Visiems auko
tojams už suaukotus valgius 
priklauso didelė padėka.

Korespondentas

Teisėjas pataria 
balsuoti už ordinansą

Birželio 1 d. Chicagoj 
įvyks teisėjų rinkimai. Po 
draug piliečiams bus pateik
tas Chicagos gatvėkarių ir 
viršutinių geležinkelių su
jungimo (traction unity) 
klausimas.

Federalinis teisėjas W. L. 
Igoe, kurio jurisdikcijoje 
yra gatvėkariai ir viršuti
niai geležinkeliai, pataria pi 
liečiama balsuoti už ordinan
są. Jis sako, kad tuo būdu 
nors kartą bus uždaryta 
paini susisiekimų problema 
Chicagoj.

KALTINAMAS RAKETŲ, TARDOMAS

("Draugas” Acme teiephotoi 

George W. Ziller, Weston, III., prieš kurį iškelti kal
tinimai darbo raketų Illinois municijos fabrikuose. Fe
deraliniai pareigūnai vykdo tardymus.

Manoma, kad apie 63,250 jaunuolių 
1819 m. amž. įsiregistruos Chicagoj

Sulyg prezidento Roose- Į skripcijos direktorius pulk. 
velto anądien išleistos pro- Paul G. Armstrong.
kliamacijos šiemet birželio 
30 dieną visi jaunuoliai 18 
ir 19 metų amžiaus visoj ša 
ly turės įsiregistruoti draf
to boarduose. Be to, tą pat 
dieną turės registruotis ir 
tie jauni vyrai, kuriems nuo 
1941 m. gruodžio 31 d. su
kako 20 metų amžiaus.

Apie tai praneša Illinois 
valstybės karinės vyrų kon-

Britu konsulas 
apie karą

apie 75,625 jaunuoliai bus 
Cook apskrity. Chicagos 
mieste šių jaunuolių būsią 
apie 63,250.

Įsiregistravę jaunuoliai 
nebus šaukiami karo tarny
bon, sako pulk. Armstrong. 
Jie gali būti pašaukti tik 
paties kongreso nuospren
džiu.

Matyt, birželio 30 d. regis
Wilfred H. Gailiene, britų | tracijai bus panaudotos vie- 

konsulas Chicagoj, pareiš- j šiosios pradinės mokyklos, 
kia, kad artimoj ateity šia- i Apie tai paskiau bus praneš 
me kare numatomi du daly (ta.
kai: Anglija susimes įsiver
žti Europos žemynan ir Vo
kietija bandys įsiveržti An-J 
glijon. Tačiau jis negalįs nu 
spėti, kuri invazija bus pir
miau sukelta.

Anot Konsulo, Vokietija 
susimes prieš Angliją, kai

Dalis Chicago 
bus mitamsinta

Office of Civiliaan Defen
se paskelbė, kad rytoj, tre
čiadienį, nuo 2:00 iki 4:00
ryto išbandymui busnutam-

vokiečiai užims stiprias pozi ginta miesto dalis tarp 47 
cijas Rusijos fronte. Bet ar i gat., Michigan ežero, 79 gt., 
jiems bus lemta užimti neį- |r Halsted gat.

Per porą valandų bus už
gesintos visos gatvių švie-

Konsulas sako, kad Angli- 8Og įr elektrinės iškabos, 
ja savo krašte turi apie 4 j Pranešta, kad namuose 
milijonus kareivių. Iš jų šviesų užgesinimas nebus

laužiamas pozicijas, tai ki
tas klausimas.

apie 1,500,000 specialiai iš
mokslinti invazijai.

Anot jo, kai Vokietija bus 
nugalėta, Japonija tik trum- 

' pą laiką įstengs kariauti.
Konsulas tas savo mintis 

pareiškė kalbėdamas Junior 
Association of Commerce of 
Chicago metiniam susirinki
me Sherman viešbuty gegu
žės 25 dieną.

Demokratu piknikas 
pavyko

Lietuvių Demokratų Klu
bo 15 Wardo piknikas gegu
žės 17 d. pavyko ačiū da
lyvavimui daugeliui avečių, 
kurių tarpe buvo ir teisėjas 
Zūris.

LDK liūdi dėl mirties na
rės a. a. Elenos Zaker, 6342 
S. Sacramento Avė., kuri 
palaidota gegužės 22 d. Klu
bas nupirko gėlių ir daug 
narių dalyvavo laidotuvėse.

A. P.

Konskripcijos pareigūnai 
apskaičiuoja, kad visoj Illi
nois valstybėj minėto am-
žiaus jaunuolių būsią apie į parapijos mokyklos vaiku- 
137,500. Šiame skaičiuje • čiai sodinami pirmoje vie-

privalomas.

Trys darbininku 
grupės dalyvaus
birželio 14 d. parade

Birželio 14 dieną bus Vė
liavos Diena. Chicagoj ren
giamos milžiniškos vaikšty
nės. Pranešta, kad jose da
lyvaus ir trys paskiros dar
bininkų grupės, būtent: 
Amerikos Darbo federacija, 
geležinkeliečių unijos ir Pra 
moninių Organizacijų kon
gresas (CIO).

Aukos prieglaudai
Per kun. A. Linkų, Lab

darių Sąjungos iždininką, 
lietuvių senelių prieglaudai 
gauta šios aukos: Barbora 
Ž. — $100.00; Marei joną La
pinskienė — $10.00; kun. C. 
A. Paulonis, Av. Jurgio par. 
klebonas, Brooklyn, N. Y. — 
$5.00. .

CYO atostogų mokykloms šiemet 
reikia daugiau savanorių vadų

Catholic Youth Organiza- tis, kad į jas įstos daugiau
tion (CYO) paskelbė 47 pa
rapijines ir miestines moky
klas ir keliolika centrų par-
kuose, kur liepos mėnesį bus J atostogas’.
atidaryta rekreacija ir įvai
rių rankų darbų pamokos 
per atostogas daugiau kaip 
20,000 bernaičių ir mergai
čių nuo 6 iki 16 metų am
žiaus.

Kadangi šiemet daug tė
vų dirba apsaugos pramo
nėse, tai minėtos atostogų 
mokyklos ir centrai bus la
bai parankūs ir reikia tikė-

[spūdžiai iš pirmosios vaikučiu šv. Komunijos
Bridgeport. — Gegužės 24 

d. prelatas M. L. Krušas, 
sekdamas kryžių į bažnyčią 
įvedė būrelį vaikučių, pasa
kė pritaikintą pamokslėlį, 
atliko kitas reikalingas a- 
peigas ir laikė šv. Mišias.

Vaikučių eisena bažnyčion 
jiems giedant ir vargonams 
pritariant buvo ža vejanti

toje su jų palydovais ran
kose laikančiais gėlių bukie
tus. Gi viešosios mokyklos 
vaikučiai nors tokiose pat 
uniformose, bet be palydo
vų. šie buvo sodinami at
skiruose suoluose, užpakaly 
pirmųjų.

šv. Komuniją išdalino 
pats prelatas. Prie altoriaus 
vaikai ėjo pro šoninius gro
telių vartelius, o po šv. Ko
munijos per vidurinius.

Tarp vartelių juos pasi
tiko mažyčiai jų palydovai, 
galvutes palenkdami prieš 
Jėzų ką tik priimtą ir apsi
gyvenusį vaikučių širdelėse, 
ir lydėjo į suolus.

Viešosios mokyklos vaiku
čiai to neturėjo. Jie priėmė 
šv. Komuniją prie grotelių 
ir be palydovų.

Išeinant iš bažnyčios pir
mieji vaikučiai išeina pavyz
dingiausioje tvarkoje, be pa
galbos jų mokytojų sesučių, 
nes tVarka jiems įprasta ir 
žinoma įvairiausiose bažny
tinėse procesijose.

Antrieji net išėjimo tvar
kos mažai supranta ir susi
maišo taip, kad mokytojos 
sesutės turėjo sutvarkyti. 
Nes jiems per pora metų 
tik po vieną sykį savaitėje 
teko lankyti šv. Jurgio pa
rapijos mokykloje pamokas.

Kai kurie bažnyčioje žmo
nės net murmėjo prieš pre
latą už skirtingą vaikučių 
pirmos Komunijos tvarką 
Girdi, “tai tėvų kaltė už ne-

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateity. Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/ą% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAG<

Justin Macklevrich, Pres. and Mgr. 1
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

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

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

bernaičių ir mergaičių, ne
gu paprastai per buvusias 
praėjusiais keleriais metais

Dėl to CYO šiemet rūpi
nasi sulaukti daugiau sava
norių vadų (mokytojų). Pa
geidaujamos ypač parapijų 
ir yiešųjų mokyklų mokyto
jos, vidurinių mokyklų ir ko 
legijų studentai ir studen
tės.

Šiemet prie rankų darbo 
bernaičiams bus įvestos pa
mokos, kaip dirbdinti mode
linius lėktuvus.

leidimą vaikų į parap. mo
kyklą. Vaikai nekalti.”

Ištikrųjų, ne vaikai kalti, 
bet tėvai dėl savo atkaklu
mo neleisti jų į katalikišką 
mokyklą. Už tėvų kaltę vi
sados kenčia vaikai.

Parapijomis J. š.

Trečiadienis, geg. 27, 1942

mu

Gaisras ištiko I. C. 
geležinkelio sandėlį

Pirmadienio vakarą dide
lis gaisras ištiko Illinois 
Central geležinkelio sandėlį 
(warehouse of the Burnside 
repair shops) arti 95 gat. ir 
Cottage Grove avė..

Du ugniagesiai sužeista. 
Nuostolių būsią apie 250,000 
dolerių.

Kampanija porai 
milijonu dol. fondui

Cook, Lake ir Du Page 
apskrityse pradėta kampa
nija sudaryti karo fondą va 
dinamajai United Service or 
ganizacijai.

Nusistatyta visoj šaly su
rinkti 32 milijonai dolerių. 
Chicagai kvota — 1,749,432 
dol.

Apie 1,500 savanorių as
menų darbuojasi Chicagoj 
surinkti porą milijonų dole
rių.

Susirinkimai
šį vakarą, gegužės 27 d., 

įvyks Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Chicagos apskri
ties mėnesinis susirinkimas 
Aušros Vartų mokyklos 
kambary 8 vai. vak. — po 
gegužinių pamaldų. Turime 
labai svarbių reikalų apsvar
styti ir galutinai apkalbėti 
prisirengimą prie pikniko; 
todėl prašom kolonijų atsto
vus kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Apskrities sekretoriatas!

X šį vakarą valdybų na
riai ir veikėjai Liet. R. K. 
Susivienymo Amerikoj Chi
cagoj gyvuojančių kuopų 
renkasi priešseiminiam po
sėdžiui į adv. J. Grish ofisą, 
4631 So. Ashland Avė. 8 
vai. vakare. Visos kuopos 
turi būt atstovaujamos.

Kun. A. Deksniui pagerb
ti, jo dvigubo jubiliejaus 
proga, bankiete sekmadienį, 
gegužės 31 d., kas nori gru
pei rezervuoti vietas prašo
mi tuojau telefonuoti komi
sijos vice pirmininkėms: Jo
naitienei — Laf. 1258, arba 
Navickaitei-Ward — Rep. 
7646. $

X V. Balanda, vienas mo
kytojų Bridgeporte įsteigtos 
mokyklos, kuri nepiliečius 
priruošia prie kvotimų ga
vimui pilietybės popierų, pa
žadėjo “Drauge” parašyti ei
lę trumpų straipsnių pilie
tybės reikalais su praktiš
kais patarimais ir šį-tą iš 
Įgytų patyrimų pilietybės 
gavimo procedūrose.

X Angelą Simaniūtė, sa
vininkė grožio saliono adre
su 4645 So. Ashland Avė., 
šiandie, gegužės 27 d., šven- . 
čia gimtadlienj. Ta proga 
bus pagerbta ne tik namiš
kių, bet ir didelio skaičiaus 
savo kostumerkų.

X Kun. J. Prunskis pra
eitų metų rugp. 28 d. buvo 
išsiuntęs oro paštu laišką 
ištremtiems į Sibirą gimi
nėms. Dabar, gegužės 25 d. 
tas laiškas grįžo atgal su 
ženklais, kad buvo peržiū
rėtas Amerikos ir Sov. Ru
sijos cenzūrų. Vadinas, laiš
kas cenzūrų buvo leistas, 
bet vietoj bolševikai atsi
sakė įteikti adresatui. Laiš
kas buvo rašytas rusiškai.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

/ y. 
♦VY-

1V*
'4 >'

Išveilojame 
|K> vl-ą 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KAN TE R, sav.

MUTUAL LIQUORTO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014


