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J. čikaginis

1,036 Britų Orlaiviai Virš Esseno
Naciai virš Canterbury

DIDŽIOJI GALYBE.
USA armija, kaip skelbia 

“United States News” iki 
šių metų pabaigos išaugs 
iki 5,000,000; 1943 m. dar 
padidės iki 7,000,000 vyrų, 
ir jei bus reikalas, 1944 m. 
numatoma turėti po ginklu 
8,500,000 vyrų vien Jungt. 
Amer. Armijoje.

Atrodo, kad didžiąsias 
kautynes Amerika pramato 
dar tik ateityje ir joms ruo
šiasi visu smarkumu.

•
LAIMĖTI NE TIK KARĄ, 
BET IR TAIKĄ.

Plačiai yra žinomas posa
kis: Didįjį karą Amerika 
laimėjo, bet pralaimėjo tai
ką, kuri buvo daroma karo 
pabaigoje.

Dabar tie USA politikai ir 
mokslininkai, kurie planuo
ja kokia bus pokarinė Eu
ropa, yra to nusistatymo, 
kad pergalė vien tik karo 
lauke — nėra verta išlieto 
kraujo. Iš viso to matyti, 
kad Amerika ir savo aviaci
ja ir motorizuotomis dali
mis ruošiasi grumtis Euro
pos žemėje. Mums jau da
bar sveriasi ašaros pro 
blakstienas dėl numatomų 
aukų USA vyrų gyvybėmis, 
bet teisinga taika tebus tik 
tada, kai esant prie taikos 
derybų stalo, Europoje vieš
pataus ne nacių ir ne bolše
vikų armijos, o demokrati
nių valstybių, ypač Ameri
kos. i

•
VIENAS PASO KLASTO
TOJAS IR MILIJONŲ 
VERGŲ LIKIMAS.

Komunistai giriasi, kad 
siekdami vien tik Browde- 
rio išlaisvinimo jie surinkę 
4,000,000 parašų. Galima 
tam tikėti, galima netikėti, 
bet vis dėlto reikia savęs 
paklausti: ar mes, siekdami 
išvaduoti iš nelaisvės 3-4,- 
000,000 Lietuvos žmonių su
rinkome nors vieną gerą pa
rašų eilę?’ ' ‘

• ’»
RAUDONASIS KRYŽIUS 
IR RAUDONOJI RUSIJA.

Amerikos Raudonasis kry 
žius paskutiniais mėnesiais 
į Rusiją išsiuntė vaistų ir 
drabužių daugiau kaip už 
3,500,000 dolerių. Artimiau
siais mėnesiais, numatoma, 
bus vėl išsiųsta pagalbos 
reikmenų už tokią pat sumą.

Pagalba vargstant i e m s, 
i gražus dalykas, nežiūrint 

kurioj šaly tie vargo žmo
nės gyventų ir kokio įsiti
kinimo būtų. Tačiau Ameri
kiečiai, aukodami sušelpi- 
mui nukentėjusių rusų, no
ri, kad taip pat būtų sušelp
ti varge atsidūrę ir ištrem
tieji jų artimi žmonės: iš
vežti Sibiran estai, latviai, 
lietuviai, lenkai ir kiti. Jų 
bus netoli 3,000,000 (vien

FDR reikalauja 
prieš tris ašies 
valstybes karo

Washingtonas, birželio 2 
d.—Šiandie Prezidentas Roo 
seveltas kreipės į kongresą, 
kad būtų paskelbtas karas 
Bulgarijai, Vengrijai ir Ru
munijai.

Prezidentas parei š k i m e 
pažymėjo, jog šios valsty
bės paskelbusios karą Jung
tinėms Valstybėms “būda
mos Hitlerio instrumen 
tais.”

Jis taip pat pridėjo, jog 
jos “dabar dalyvauja kari
niuose žygiuose, nukreiptuo
se prieš sąjungininkes tau
tas ir planuoja, šių žygių 
praplėtimą.”
Formalumas.

Paskelbimas karo šioms 
trims valstybėms manoma 
bus tik paprastas formalu
mas oficialiai priskiriant 
jas prie sąrašo tų valstybių, 
kurios šiuo metu kovoja 
prieš Jungtines Valstybes.

Iki šiol Amerika tėra pa
skelbusi karą tik Japonijai, 
Vokietijai ir Italijai.

Roosevelto pareišk imas 
apie šių trijų valstybių — 
Bulgarijos, Vengrijos ir Ru
munijos—planuojamus pla
tesnius žygius likos nepa
aiškintas.

Pagerbė Meksiką už 
karo paskelbimą

Washingtonas, birželio 2 
d.—Prezidentas Rooseveltas 
ir valstybės sekretorius Hull 
šiandie, pareiškė, pagarbą 
Meksikai už įstojimą į karą 
prieš ašies valstybes.

Savo. laiške prezidentui 
Comacho Prezidentas Roo
seveltas pareiškė, jog Mek
sika “karekteringai griežtu 
ir vyrišku būdu” atsakė 
ašies užsimojimams ant jos 
“garbės ir laisvės.”

“Ir vėl ašies tyranai ap
gailėtinai suklydo savo 
sprendimuose apie laisvos 
tautos temperamentą,” rašė 
Prezidentas. “Jungtinių Val
stybių žmonės kartu au ma
nim didžiuojas sveikindami 
Meksiką įstojus į bendruo
menę tautų, susijungusių 
kovai už išsilaikymą, už 
laisvę ir demokratiją.”

lenkų apie 2,000,000). Tarp 
jų daug senelių, daug mažų 
vaikų. Spauda tą reikalą ke
lia (Plg. amerikiečių maga 
žiną “America” Nr. 8). Jei 
bolševikai vis neįsileis Rau- 

1 donojo kryžiaus pagalbos 
dėl tremtinių, turės sumažė
ti ir aukos dėl Raudonosios 
Rusijos.

C'Uraugas” At.'i’ telephoto t
Canterbury miesto gyventojiai apžiūri griuvėsius, kuriuos sukėlė nacių lakūnai iš 

keršto atakuodami šį kariniai nesvarbų An- glijos miestą. Šiomis atakomis naciai atsa
kė britams už Koelne miesto subombardav imą (Radio photo iš Londono).

Surasta nuskandinti 
japonų submarinai

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, birželio 2d. — Ko
munikatas šiandie paskelbė, 
jog sąjungininkų lakūnai

Naciai pradėjo naują 
taktiką Libijoje

Londonas, birželio 2 d.— 
Reuters pranešimai iš Kairo 
sako, jog žymi ašies kariuo
menės pajėga vėl veržiasi 
pirmyn į rytus už britų li
nijų Libijoje.

Kairo, birželio 2d.—Dyku
mose įgudęs kovoti marša
las Rommel staiga pakeitė 
savo taktikas ir paskutinie
ji pranešimai iš šiaurės Af
rikos fronto pareiškia, jog
jis įsakęs savo dviem moto- |_~ •
rizuotom divizijom nutrauk- ■ J3.JJ0fl3l SUTIKO
ti kovas ir pradėjo jų Per-j|ę|jjj(j__Tljrtjn
grupavimą. ‘V x

Britų aviacija tebebom- Melbourne, Australija, 
barduoja nacių aerodromus birželio Zd.-Australijos mi- 
Dernoj ir kitus karinius tei- ni9teris Pirmini'>kas J“b"
kinius Tmimi, Bengasi ir 
Martuboj.

Šiuo momentu manoma, 
jog Rommelis bandys išsi
laikyti esamose pozicijose 
tol, kol bus pristatyta para
mos arba sulaukęs paramos 
jis gali bandyti pasistūmėti 
pirmyn Tobruko linkui.

Kairo, birželio 2d. — Ste
bėtojai šiandie praneša iš 
Libijos, jog svarbiausiu 
veiksniu, sulaikiusiu ašies 
žygius dykumoje buvo Ge
nerolas Grant,” dvidešimt 
aštuonių tonų Amerikos tan
kas.

Oficialiai pranešama, jog 
“Generolas Grant” apgin
kluotas septyniasdešimt sep
tynių milimetrų armota, 
trisdešimt septynių milimet
rų antitankiniu pabūklu ir 
kulkosvaidžiu.

pravedę tris naktines atakas 
—kurių metu nežuvę nė vie
nas jų orlaivis, bet sunai
kinta devyni iš 30 japonų 
orlaivių, atakavusių Port 
Maresby, Naujojoj Gvinė
joj.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog sekmadienį sunai
kinti trys japonų mažieji 
submarinai Sidney uoste, 
kurių dviejų griuvėsiai šian
die rasti.

Iš pranešimų pasirodo, 
jog šie trys submarinai ban
dę įsiveržti Australijos uos
tan Sidney. Vienas nuskan
dintas prieš įsiverždamas 
uostan, bet dviems pavykę 
uostan įplaukti. Tačiau jie 
nuostolių nepadarė.

Curtin, kuris pakartotinai 
įspėjo Australiją apie japo
nų invazijos pavojų, šiandie 
pareiškė, jog Japonijos karo 
programo susitikusi nepalau 
žiamas kliūtis ir sustojusi.

“Priešas rado, jog jo nuo
tykių ieškojimas pietuose 
yra virš jo pajėgumo,” pa
reiškė ministeris pirminin
kas.

Beto, ministeris pirminin
kas ragino japonus paban
dyti “išlaipinti dideles pajė
gas Australijoje.”

Vatikano Miestas, birželio 
2 d. — Kardinolų Kolegija,

ga-

šiandie pagerbė Popiežių' . .C1U orlaivių.Pijų XII jo vardadienio pro-

Bernas, birželio 2d.—Ita
lai sušaudė tris graikus, ku , paskelbę, jog 
rie suokalbiavę prieš Italiją, aštuoniolika laivų.

Marš. Timošenko 
sužeistas fronte

Londonas, birželio 2 d.— 
Pranešimai iš Stockholmo 
skelbia, jog vokiečių bom- 
banešiui atakuojant auto
mobilių, sužeistas maršalas 
Timošenko, kuris itiio metu 
apžiūrėjęs fronto linijas 
prie Charkovo.

Maskva, birželio 2 d. — 
Raudonoji aTmija nuolati
niai atakuoji!, nacių linijas 
į šiaurvakarius nuo Mas
kvos. Tuo būdu norima ne
leisti vokiečiams susitvar- i 
kyti ir sustiprinti savo fron-1 
to linijų.

Pranešimai sako, jog ru- , Londonas, birželio 2 d. — 
sai pravedė atakas Kalinino Ministeris pirmininkas Cinu
fronte ir kitoje šiaurvaka
rių fronto dalyje.

Tačiau patys rusai pareiš
kia, jog jokių svarbių pozi
cijose pasikeitimų neįvykę.

Vienoje vietoje vokiečiai 
pravedę šešias kontratakas 
ir žuvę virš tūkstančio vo
kiečių karių.

Leningrado fronte rusai 
nugalėję stiprų nacių pasi
priešinimą ir Ilmenos ežero 
sektoriuje užėmę vieną kai
melį.

Sąjungininkų laivai 
Rusijos uoste

Londonas, birželio 2 d. — 
Britai šiandie paskelbė, jog 
Rusijos šiaurinin uostan at
vyko didelė laivų grupė, ga
benanti Amerikos ir Angli
jos karo reikmenis Rusijai. 
Ši laivų grupė per penkias 
dienas kovojo prieš vokiečių 
submarinus ir apie 100 na-

Nežiūrint sunkių sąlygų, 
pasak britų, žuvę tik šeši ar 
septyni sąjungininkų laivai, 
kai tuo tarpu vokiečiai buvo 

nuskandinta

BRITU AVIACIJA SUŽALOJO 
NACIU KARO INDUSTRIJA

Išsprogdinta Kruppo garsieji fabrikai
Londonas, birželio 2 d.— 

Tūkstantis trisdešimt šeši 
britų bombanešiai ir kovos 
orlaiviai pereitą naktį nu
metė milžinišką kiekį sprog-

20,000 gyvybių
Nevv Yorkas, birželio 2 

d. — Patikimi neutralieji 
stebėtojai Berlyne prane
ša, jog britų aviacijos ata
koje Cologne, Vokietijoj, 
žuvę netoli 20,000 asme
nų, 54,000 sužeistų, kurių 
20 nuošimčių sužeista kri
tiškai ir iš Reino krašto 
prasidėjusi masinė migra
cija.

Iš Cologne oficialiai iš- 
k raust omą tris penktada
liai gyventojų (mieste gy
vena apie 800,000). Jie iš- 
kraustomi daugiausia į 
Muencheną. kur į 24 va
landas sudaryta laikinieji 
barakai.

Tuo pačiu laiku prane
šama, jog visi Aacheno, 
Duesseldorfo, VVuppetalio, 
Mainzo ir kitų miestų gy
ventojai pradėję masiniai 
kraustytis iš Reino kraš
to, bijodamiesi tolimesnių 
atakų.

Rommelio planai 
nepavyko—Churchill

chill House of Commons po
sėdy j pareiškė, jog britai 
pnamatę galimą nacių ataką 
Libijoje ir buvo jai pasiren 
gę-

Jis taip pat pareiškė, jog britų aviacija pravedė ate
is suimtųjų dokumentų esą ka3 keliose vieto8e ™’“n»
aišku, kad Rommelis tikėjo
si britus nugalėti ir užimti 
Tobruką, bet šis žygis jiems 
aiškiai nepavykęs.

Kinai atsiėmė 
vieną miestą Bridges pasidavė

San Francisco, birželio 2 
Chungkingas, birželio 2 d d.—šiandie Harry Bridge3 

— Pranešama, jog Kinijos1 pasidavė San Francisco imi- 
kariuomenė atsiėmė iš japo-1 gracijos stotyje deportaci- 
nų Shakichen miestą Cheki-1 jai Australijon, kur jis tu- 
ango provincijoj, bet kariuo rėš būti deportuojamas pa- 
menės atstovas pareiškė, jog. siremiant Jungtinių Valsty- 
japonai gavę daugiau para-1 bių prokuroro nuostatu, 
mos Hangchowe ir matomai Tuo tarpu jo advokatai 
bandysią platesnes atakas, kreipės į Federalį teismą ir 

Taip pat manoma, jog manoma, jog bus pradėtas
prie N.anchang miesto, Kia- 
ngsi provincijoj, japonai tu
ri sukoncentravę 40,000 ka
riuomenės.

Netikėtose atakos 3 prie 
Shakichen, pasak kinų, žuvę 
keturi šimtai japonų karei
vių.

stamųjų ir padegamųjų born 
bų Vokietijos Kruppo amu
nicijos fabrikų centre Esse- 
ne ir aplinkinėse karo dirb
tuvėse.

Tūkstančiai tonų bombų 
numesta ant Kruppo ir Rhei 
no peležies fabrikų ir atro
do, jog Essene padarytieji 
nuostoliai yra tokio pat dy
džio kaip ir pereitą šeštadie
nį padarytieji Cologne.
Naujoms Atakoms.

Šiandie dienos metu britų 
aviacija pravedė naujas, ma 
žesnio masto atakas, kurios, 
tačiau, buvo vienos didžiau
sių dienos meto atakų.

Daugiausia atakuota šiau
rinė Prancūzija, kur pašau
ta vienas nacių orlaivis ii 
keliolika sužalota.

Neaukštai skrendą britų 
lakūnai kulkosvaidžiais ap* 
šaudė nacių kariuomenę ii 
armotų įrengimus.
Churchill Pareiškimas.

Ministeris pirmi ninkas 
Churchillas pareiškė, jog jis 
nenorįs, kad kas nors tikė
tų, jog “ateityj visos mūsų 
aviacijos atakos bus virš šio 
skaičiaus. Atakų metodai 
bus nuolatiniai keičiami.”

Toliau jis pažymėjo, jog 
šios pirmosios milžiniško 
dydžio aviacijos atakos esan 
ti tik pradžia, nes nuo dabar 
visi svarbieji Vokietijos 
uostai, pramonės ir indus
trijos centrai pergyvens šias 
atakas.

Berlynas, birželio 2 d. — 
Berlyno radio paskelbė Vo
kietijos karo vadovybės pra
nešimą, jog pereitą naktį

Vokietijoj, įimant Duisber- 
gą ir Oberhauseną. Dienos 
metu ir naktį esą pašauta 
penkiasdešimt devyni britų 
orlaiviai.

ilgas kelias apeliacijai į 
Jungtinių Valstybių aukš- 
čiausįjį teismą.

Washingtonas, birželio 2 
d.—Rašomųjų mašinėlių ga
myba bus galutinai sulaiky
ta ateinantį rudenį.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

6201 Lubiela Česlovas, 48, 6244 Lukminienė Vincė
janitor, res. Apytalaukiai142, housevvife, res. Betyga- 
Kėdainiai. la Raseiniai.

6202 Luckevičius Mikas 6245 Lukminaitė 
(Leonas), 46, employee, res. 16, student.
Kaunas. 6246 Lukminaitė

6203 Luckevičienė Liud
mila (Petras), 45, housevvife, 
res. Kaunas.

6204 Luckevičius Mikas 
(Mikas), 16, student.

6205 Luckevičiūtė Tania 
(Mikas) 12, student.

Olga (Stasys), 52, businessman,6206 Luckevičiūtė 
(Mikas), 11, student.

6207 Luckus Jurgis (Ado
mas), 75, farmer, res. Pat- 
rakinė Krosna.

6208 Luckienė Marija, 57, 
farmer, res. P,atrakinę.

6209 Luckiūtė Angelė 
(Jurgis), 23, farmer.

6210 Luinys Stasys, res. 
škurliškės Kuršėnai.

6211 Luišys Petras (Juo
zas), 25, blącksmith, res. 
Vilkaviškis.

6212 Luišytė Adelė (Juo
zas), 33, vvorker, res. Vii-i 
kaviškis.

Ii! DIPLOMATŲ LAIVAS NEVV YORKE

t'vruutfiui" Aciue

Elena,

Stasė, !
14, student.

6247 Lukošaitis Antanas ,
(Vincas), 37, employee, res.
Vilnius. Baltai nudažytas švedų garlaivis “Drottningholm” iš Lisabonos (Portugalijos) at-

6248 Lukošaitienė Marija, , piauięe į Nevv Yorką. Juo atvyko 908 keleiv iai, kurių tarpe yra diplomatai, laikrašti- 
^^^^^Luko^^tiT^Jokimas n*nkai *r Amerikos respublikų piliečiai. Jie visi apleido karo sužnybtą Europą.

ŽINIOS IŠ VOKIEČIO OKUPUOTOS LIETUVOS
— Patirta, kad Leonas Kamajai, Zukalniai, Kieme- 

Prapuolenis, aktyviai pasi-1 liškis, šemetava, Varnėnai 
reiškęs 1941 m. birželio 22 ir Gervėčiai.

. dienos sukilime, areštuotas; _ Mickūnuose (Vilniaus 
ir laikomas kalėjime Vokie-j kraįte) žuvo policininkai

Vincas Laukaitis ir Antanas 
Rekašius.

res. Šiauliai.
6250 Lukošaitienė Veroni

ka (Jonas), 46, housevvife.
6251 Lukošaitis Vitalius 

(Jokimas), 17. student.
6252 Lukošaitytė Eugeni

ja (Jokimas), 15, student.
6253 Lukošaitytė Danutė 

(Jokimas), 14, student.
6254 Lukošaitis Jonas tijos gilumoje.

(Antanas), 36, employee,;
res. Kaunas. . _

6255 Lukošaitienė Ona, muiluose mirė dr. Pranas 
30. employee. res. Kaunas. Dielininkaitis, Vytauto Di-

6256 Lukoševičius Dmit- i džiojo universiteto Kaune 
rijus (Silva), 45, book-keep- docentas ir žymus katalikų

6213 Lukoševičius Adolfas er, res. Noliškis Kuktiškiai.' veikėjas 
ao — g257 Lukoševičienė Nata

lija (Tomas), 38, housevvife, — Iš spaudos matyti, kad 
res. Noliškis.

6258 Lukoševičius Zbig-

Antrą Velykų dieną

(Feliksas), 42, forester, res. 
Marcinkonys.

6214 Lukaševičienė Stefa 
(Pranas), 40, res. Marcinko
nys.

Lietuvos Vilniaus apygardą 
sudaro: Vilniaus, Trakų, 

nius (Dmitrijus), 13, stud- Ašmenos, Švenčionių, Eišiš
kių ir Svyrių apskričiai.

6215 Lukaševičius Genius ; ent.
6259 Lukoševičius Bagdo-(Adolfas), 15, student.

6216 Lukaševičius Jurgis 
(Adolfas), 12, student.

6217 Lukaševičienė Euge
nija, 41, employee, res. Vil
nius. 6261 Lukoševičius-Luko-

6218 Lukaševičiūtė Kris- šaitis Jonas (Antanas), 40,
tina 18. employee, res. Kaunas.

6219 Lukoševičius Jurgis, 6262 Lukoševičienė-Luko-
17. • šaitienė Ona (Andrius), 38,

6220 Lukoševičius Juozas, emplayee,. res. Kaunas.
13.

6221 Lukaševičiūtė Feli
cija (Vytautas), 56, employ
ee, res. Utena.

surengta savotiška eisena: 
keliolika vyrų ir moterų bu-| 
vę vedžiojami gatvėmis, o 
prieš juos nešami plakatai: 
“Mes esame spekuliantai, 
kainų kėlėjai.”

— Reicho komisaras išlei
do įsakymą, pagal kurį visi 
“Ostlando” gyventojai turi 
gauti specialius leidimus 
darbą gauti. Kas neturės liu
dijimo, bus baustas pinigine 
bauda arba net kalėjimu iki 
šešių mėnesių.

— Spauda praneša, kad 
Lietuva neteko 1000 moky
tojų. 771 liaudies mokyklų 
mokytojų kartu su 1155 šei
mų nariais ištremti Sibiran

— “Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad Vil
niaus miesto gatvių pava
dinimai, šalia lietuvių, ra
šomi ir vokiečių kalba, pri-' 
silaikant lietuvių pavadini- į 
mo, pav. Aušros Vartų gat- j 
vė — vokiškai išversta “Ma- 
rientor strasse”.
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ADVOKATAS
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WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel. STA te 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Assistant State's Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktika 

po antrašu:
One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tel.; RAN.lnlpIi 8322 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriminališkuose srityse.

vysk. M. Reinys; kun. čibi 
ras ir daug civilių gyven- i 
tojų užmušta.

!
— Gegužės 27 d. turįs į- 

vykti visuotinas Lietuvos 
gyventojų surašymas. Sura
šymas neapimsiąs vokiečių 
karių, civilės administraci
jos valdininkų ir Lietuvoje 
laikomų sovietų karo belais
vių.

— Vilniuje vokiečių buvo

— Visam “Ostlandui”, va
dinas, ir Lietuvai, vokiečiai 
išleido parėdymą, pagal ku
rį vokiečiams uždrausta ves
ti Rytų kraštų moteris, ar-Į 
ba vokietėms tekėti už tų' 
kraštų vyrų.

— Balandžio 15 dieną Bai- į 
tijos kraštuose surašytos 
visos kiaulės. Ateityje tas 
turės būti daroma kas tris 
mėnesius.

— Nuo karo veiksmų ko
vo mėn. Vilniuje sužeistas

WHOLESALE
L1QUOR 
ĮSTAIGA

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Ave.

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

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, Trcčiadieuiais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
Iš\ ežlojaine 

|h> vl-ą 
Chicago.

REMKITE 
SENA 

IJ ETI VIŲ 
DRAUGĄ.

nas (Dmitrijus), 12, stud-1 SvyriU apskritis yra naujai 
ent. sudaryta ir į ją įeina šie
6260 Lukoševičius Julius valsčiai: Svyriai, Lentupis, 
(Dmitrijus), 5

sys), 50, teacher, res. Kau
nas.

6286 Lukštaraupis Juo
zas (Juozas), 41, employee, 
res. Mažeikiai.

6287 Lukštarauplš Jonas 
(Juozas), 42, teacher, res. 
Paežeriai Biržai.

6288 Lukšionis Juozas (A 
domas), 43, policeman, res. 
Vilnius.

6289 Lukšys Vladas (An
tanas), 30, teacher, res. Vil-

6263 Lukoševičius Jonas 
(Jurgis), 26, farmer, res. Į 
Pertakis Kapčiamiestis.

5264 Lvovaitė, housewife,

N. RANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULE V ARD 0014

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

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

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

Bes. teL: HEMlock 8160

6222 Lukaševičiūtė Irena reg Varėna Pavardaunis.
(Vilius), 28, employee, res. 
Utena.

6223 Lukaševičius Marijo

6265 Lvovienė, farmer, 
res. Pavaradaunis.

6266 Lvovas Stasys, 55,
nas (Vladas), 36, employee, Į farmer. res. Pavaradaunis. nius.
res. Gediminai Utena. į 6267 Lvovas Vsevolodas,

6224 Lukaševičiene Leo-1 79 farmer.
narda (Juozas), 31, house- 6268 Liutavičius Edvar- 
wife. das (Kostas), 40,

6225 Lukaševičiūtė Danu-1 res Vilnius,
tė (Marijonas), 9. 6269 Luščikaitė

6226 Lukaševičiūtė Irena (Adomas), 50, teacher, res. |zas), 39, farmer, res. Cvan-
(Mari jonas), 7. Vilnius. j gučiai Giedraičiai.

6227 Lukauskas Pranas 6270 Luščikas Adomas 6293 Lukšienė Antanina
(Teodoras), 37, farmer, res.. (Feliksas), 80, farmer, res. j (Kazys), 35, housewife. 
Rizgiai Girkalnis. Zavieška Vilnius. 6294 Lukšys Jonas (Juo-

6228 Lukauskienė Domi-

mason,

Marija

6290 Lukšytė Liuse (Me
čys). 7, res. Šumskas Ruk
šanai.

6291 Lukšienė Teresė, 35, 
housevvife, res. Rukšanai.

6292 Lukšys Juozas (Juo

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
atsako mingai ui 
prieinamą įminą

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 8088

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

zo meti

Tat YARda 8248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0036 

Residencijos tel: BEVerly 8244

celė (Juozas), 
wife. j

33, house-

6229 Lūkauskas Antanas 
(Pranas), 15, student.

6230 Lukauskaitė Ksave
ra (Pranas), 12, student.

6231 Lukauskaitė Danutė 
(Pranas), 7.

6232 Lukauskas Petras 
(Pranas), 6.

6233 Lukauskaitė Sofija 
(Bronius), 38, housevvife, 
res. Kaunas.

6234 Lukauskienė Teklė 
(Zefiras), 28, maid, res. Vil
nius.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Telefonas: HEMlock 5349

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANaI 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe Inboa)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nuo 7 iii 8:20 vai. vak.

Sekiuad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Westem Ave. 

Chicago, DI.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutartį.

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

zas), 14, student.
6295 Lukšytė Danutė (Juo 

zas), 11, student.
6296 Lukšytė Birutė (Juo

zas), 9, student.
6297 Lukšis Vytautas Jo-

6274 Lunskis Algimantas nas)_, 32 farmer, res. Pno- 6968 go Tglaun
(Pranas), 14, student, res. I tiskes Adutiškis. Res Tej grotoMU 0811
Kaunas. * • 6298 Lukšas Ignas (Ig- Office taL HEMlock 4848

6275 Lunskienė Elena, 39, nas), 29, army officer, res. i 
Vilnius.

6271 Luobikis Jonas (Ka
zys). 79. res. Kalvarija.

6272 Luobikis Kazys, 58, 
vvorker, res. Kalvarija.

6273 Lunskis Rimvydas 
(Pranas), 10. res. Kaunas.

Ofieo vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 
Trečiadieniais pagal eutartį.

teacher, res. Kaunas.
6276 Lunskis Pranas (Ka

zys), teacher, 39.
6277 Lunskis Antanas 

(Pranas), 37, worker, res. 
Vaškai.

6278 Lunkevičius Antanas
6235 Lukėnas Kazys (Pet- j (Kostas), 38, painter, re3. 

ras), 38, employee, res. Vir-j Vilnius.
knli8" 6279 Lunevskis Tadas

6236 Lukminas Pranas (Zbignius), 17, student, res. 
(Jonas), 58, farmer, res. i Vilnius.
Jučiai Pernarava.

6237 Lukminienė Marija 
(Stasys), 47, housevvife.

6238 Lukminaitė Elena 
(Pranas), 24, housevvife.

6239 Lukminas Edvardas 
(Pranas), 23, farmer.

6240 Lukminas Bronius 
(Pranas), 20, farmer.

6241 Lukminaitė Birutė 
(Pranas), 16.

6242 Lukminaitė Irena 
(Pranas), 14.

6243 Lukminaitė Juzefą 
JPranas), 13.

6280 Lungytė Veronika 
(Juozas), 17, vvorker, res. 
Mažeikiai.

6281 Lungytė Antanina 
(Juozas), 19, vvorker, res. 
Mažeikiai.

6282 Lumbytė Zita (Pul
gis), 8, student, res. Kau
nas.

6283 Lumbytė Danutė 
(Pulgis), 16, student.

6284 Lumbienė Anastazi
ja (Donatas), 40, housevvife, 
res. Kaunas.

6285 Lumbis Pulkis (Sta-

6299 Lukšas Edvardas, 
Šiauliai.
(Petras), 21, vvorker, res. I

6300 Lukša Juozas (Do
mas), 23, vvorker, res. Vil
nius.

(Bus daugiau)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia eoaitanu 
2423 West Marųuette Rd.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viens pora. aklų visam <y- 
vcnlmui. Saugokite Jaa. leisdami 
tAegzaniinuotl Jaa niodernlAkiniials 
metodą, kurta regėjimo mokalas 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
via* aklų .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAI. 0528, Chleage 

OFINO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir tsitad. 8:80 a. m. 
Iki 7:08 p. m.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 8 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal antartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROapeet 1930

TeL YARda 6921.
Rea.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI B CHIRURGAS

Oflso vaL t ano 1-3; nno 8:30-8:30 
756 Wesf 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZTDENCUA:
6631 S. Callfornia Ave. 

TeL REPnblic 7888

TaL CANaI 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Reeidencija: 8800 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 0 vai. vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namo telefonas VIRginia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 ik. 12 vaL dieną,

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Wcstern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 8:08

cal. erta iki U M oi*

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 ln 4 popiet 

NaHSHnmla Pagal Rnattarima

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MlDway 0001 
Bes. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 We»t 63 r d Street

Ofiso Tel.: VAN BL'REN 5709

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

Harrison-Cravvford Mcdical Bldg.
523 SO. CRAVVFORD AVE. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: YVEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park West

Rez. Tel.: DIV'EBSKY b800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’



Trečiadienis, blrŽ. 3 d., 1942 D B $ VI G X B
= S

LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenki) pažiūra į Lietuvą)

Rašo prof. K. Pakštas

Tuomet pasiliks tik vie- geram sutarimui ir bendratį 
nas sprendimo laukiantis darbui daugely užsienio po- 
klausimas: stambios lenkis -litikos, karo ir ūkio sričių, 
kos mažumos klausimas. Se- Kas nesikėsina į Vilnių, tas 
noji Lietuva buvo plačios; negali būti didžiausiu Lietu- 
politinės ir kultūrinės tole- vos priešu, ogi draugu tap- 
rancijos valstybė, šitos se- ti labai lengvai gali. Lietu 
nos laisvųjų žmonių tradi- va ir Lenkija turi bendrą
cijos gali būti atgaivintos 
naujų laikų formose, kurių 
artimiausį pavyzd) turime 
Suomijos konstitucijoj ir į- 
statymuose. Žmoniškai šne-

kolosalio masto problemą: 
atgauti savo pajūrius ir įsi
stiprinti juose būsimiems 
amžiams.

Jei patys nesusitartume, 
kant, juk Lietuva negali kvieskime bešališkus ir drau 
skriausti lojalių lenkiškai giškus tarpininkus, kurių 
kalbančių savo piliečių. Pa- mes galėtume rasti aukštuo- 
gal paminėtą Suomijos pa- se Vašingtono ofisuose ir
vyzdį, vietose su žymia len
kiška mažuma visose val
stybinėse įstaigose lenkų 
kalba turėtų būti leista var
toti lygiomis su lietuvišku 
žodžiu ir raštu, mokyklose 
ir gatvėse. Šitos pažiūros 
laikosi daugelis Lietuvos de
mokratų ir žymių kultūros 
darbininkų. Vilniaus neteki
mas įsiutino daugelį kraš
tutinių elementų prieš Len
kiją, tad klaidų ir išsišoki
mų lietuviai yra padarę se
niau ir 1939-40 m. Bet esam 
tikri, kad Lietuvos žemių 
sujungimas sugrąžins šaltą 
ir sveiką galvojimą. Mažai 
Lietuvai nėra jokio išroka- 
vimo turėti prieš save Len
kiją, o dar kvailiau būtų er
zinti lenkiškai kalbančius ir 
gana gausius Lietuvos pil tė

čius ir ardyti vidaus vieny
bę.

Trumpai suglaudus: rei 
kia, kad Lenkija žiūrėtų į 
Lietuvos čielybę panašiai, 
kaip Prancūzija į Belgiją ir 
Šveicariją, kaip Švedija į

Amerikos universitetuose. 
Jei prieš būsimas taikos de
rybas nesusitarsime, tai ga
li įvykti nepramatytų ir ne
geistinų reiškinių.
Kitos galimybės

Galimas daiktas, kad Vil
niaus krašto likimas bus ne 
vienų lenkų ir lietuvių spren
džiamas. Rusija dar neatsi
sakė pretensijų į tas dova
nas, kurias ji gavo iš Hitle
rio malonės 1939-40 m. Ki
tos šalys, kaip D. Britanija 
ir Amerika kariauja ne dėl 
naujų kraštų pasisavinimo, 
bet dėl savo ir kitų laisvės. 
Rusija viena nenori vien dėl 
laisvės kariauti: jai patiktų 
labiau suprantamas atlygi
nimas — naujų nekaltų kraš 
tų aneksija. Rusija jau da
bar avansu per savo advo-

pažins jokių naujų užkaria
vimų, kaip Hitlerio, taip ir
Stalino. Reiškia, Amerika , , . L.i. ,
laikosi aukštų principų ir AUKSIIIIO jUDIlICJdUS 

laisvais žmonėmis nepre
kiauja. Leistina spėti, kad 
būsimose taikos derybose 
Rusija irgi sėdės už garbės 
stalo; ji bus gerokai nusilp
nėjusį, bet jos jėgos vis dėl
to galės būti net žymiai di
desnės už Lenkijos. Gudams 
neturint savos valstybės, jų 
interesus atstovaus iš Mask
vos įgalioti Sovietams pati
kimi gudai. Šie gi reikalaus 
sau visų gudiškai kalban
čių sričių, į kurias įeina 
Naugardukas, Gardinas,
Balstogė ir daugelis kitų 
miestų ir miestelių. Gudai 
užsiprašys visų tų plotų, ku
riuos jie prisijungė iš Len
kijos 1939 m. Tuose plotuo
se gyvena arti 5 milijonų 
žmonių, kurių tarpe pačių 
gudų gal bus arti trijų mi
lijonų. Užsiprašyti galima ir 
daug, bet normalinėse dery
bose, kur jėgą nepatogu var
toti, gaunama mažiau negu 
užsiprašoma. Ką gaus gu
dai — sunku būtų atspėti.
Jei etnografiniais argumen
tais taikos konferencija la
biau patikės — tai Gudija 
gali gauti plotą su trimis 
milijonais gyventojų: su 
Dysna, Vileika, Naugardu
ku, Slonimu ar net Gardinu.
Jei ekonominiai motyvai pa
sirodytų tuomet svarbesni,
tai Gudijos vakarinė riba . . ,
atsidurtų kur nors pusiau- Į tllOS, KUFI6 l16pM(ldV6

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE classi fieda d s

puota
“Mane Dievas apdovano

jo malonėmis, duodamas

HEI.P WAXTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 9188-9489

HOTELIO TARNAITES 
Reikalingos dirbti dideliam “near 
north side" apart riientiniuin viešbu
tyje. Atsišaukite prie ‘'housekeeper”.

1220 NO. STATE ST.

Buvo suvažiavusių į ban
kietą žmonių iš Spring Val
ley, Grand Rapids ir kitur. 
Dalyvavo: kun. J. Jusevi- 
čius iš Omaha, Nebr., kun. 
J. Šlikas, Sheboygan, Wis.,

progos sulaukti 75 metų am-, kun. Kwin, Spring Valley, 
žiaus ir 50 metų kunigystės m., kun. St. Bartkus, Ke- 
ir tomis malonėmis aš no- wanee, III. Daug buvo čika- 
riu pasidalinti su jumis, ma- giečių kunigų.
no prieteliai ir draugai” — 
kalbėjo susijaudinęs kun. 
Antanas Deksnys jam su
rengtame puošniame jubilie
jiniame bankiete praėjusį 
sekmadienį Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj. Tikrai nuošir
džiai jis dėkojo klebonui 
kun. A. Linkui — progra
mos7 vedėjui ir visai rengi
mo komisijai, neužmiršda
mas ir tų, kurie puotoj da
lyvavo, dovanas įteikė ir 
programą išpildė.

Visa eilė kalbėtojų atpa
sakojo gerb. jubiliato nuo
pelnus ir Lietuvoj ir Ame
rikoj. Giliai jo darbus ir di
delį prie Bažnyčios prisiriši
mą vertino gerb. prel. M. 
Krušas ir kiti kalbėtojai, ku
rių tarpe buvo: kun. J. Dam-

Programą paįvairino gra
žios Kandrataitės ir A. Bra
zio (solistų) dainos, kurioms 
tikrai gabiai ir gražiai a- 
kompanavo Mondeikaitė, Šv.

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
VAIRUOTI TANUS

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

YELLOW CAB CO.
57 East 21st Street

TOOL MAKERS
Patyrę prie “Jlg” Ir ‘•die'’ darbų.

Tool & Cutter Grinders

“BINDERY" MERGINŲ .reikalinga 
— patyrusiu. Taipgi <‘HltIS- 
TIANSEN AUTOMATIC STITCHER 
FEEDER8 ir COVERERS, taipogi 
amato mokinių.

HARR1SON 7880

B/C. FOODS, INC.
JAUNOS MERGINOS AR MOTE- ‘ 
RYS dirbti už veiterkas prie paga
minimo sandvičių. Mes išmokinsim. 
Proga {atdirbti, gera užmokestis, 
valygis. Uniformos duodamos ir Iš
valomos. Dienomis ar vakarais dar
bas. Atsišaukite rytais (ant 2-ro 
aukšto).

174 W. RANDOLPH ST.

Kazimiero akademijos moki-! Cutters-
nė. Gerai dainavo ir muz. 
V. Daukšos vadovaujami 
mergaičių ir mišrūs chorai. 

Jubiliejinės iškilmės pra-

TRIPLEN CORP. OE AMERICA 
2403 No. Oakley Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
Kortuoti poplerio atmatų. Atsišau- 
kit prie

ROCCO RIZZO SONS & CO.
54)0 So. finui St.

nVČERNfi lr GROSERNR PARSI
DUODA. Našlė viena negali atlik
ti užlaikymo darbų, nes sūnus ne-

. j-. z. tt »: __  i- x ! užilgo išeina i kariuomenę. Dėl to-
SldejO ŠV. Kryžiaus bažny-įinie-'mlų Informacijų kreipkitės se

kančiai:
2242 WEST 23RD PLACE, ar pa- 
šaukte telefonu — CHEASAPEA- 
KE 1500.

čioj. Šv. Mišias atnašavo 
pats jubiliatas kun. A. Deks
nys, asistuojant kun. Ig. Al- 
bavičiui (arkidiakonu), kun. 
dr. A. Deksniui ir kun. J. 
Jusevičiui. Ceremonijas tvar 
kė kun. St. Adominas. Turi
ningą pamokslą apie kuni
gystę pasakė kun. J. Dam
brauskas, Aušros Vartų par. 
klebonas. Šv. Cecilijos cho-

brauskas, MIC., kun. K. Bič- į ras, varg. V. Daukšai vado-

IšRENDUOJAMA 1 ar 2 kambariai 
su visais patogumais dėl vienos ar 
dviejų ypatų. Ga'.ima vartoti virtu
vę.

ftaulč te PROSPECT 10358.

MERGINOS reikalingos dirbti už 
tarnaites ir veiterkas. Patyrimas 
neruikallnga. Atsišaukite )

ST. LUKE'K HOSPITAL 
1440 Indiana Avė.

REAUTY OPERATERKOS 
Relka'ingos tuojau. Turi būt grei
tos, atsakomingos. Pastovūs darbai, 
alga mokama.

JEROME’S 
1038 W<*t O»tli St.

kauskas, prof. K. Pakštas, 
kun. A. Deksnys — jubiliato 
brolio sūnus. kun. A. Valan
čius, dr. J. Poška, L. Šimu
tis, kun. dr. Popeli iš Grand 
Rapids, Mich.

vaujant, galingai giedojo. 
Solo pagiedojo dain. S Jur- 
gaitė. Iš klebonijos į bažny
čią jubiliatas buvo atlydė
tas su įspūdinga procesija.

Trys ir pusė bilijono 
doleriu karui į mėn.

Washingtonas, birželio 2 
d.—Iždo departamento išmo
kėjimai karo reikalams per 
gegužės mėnesį pasiekė — 
$3,552,676,087.

Per balandžio mėnesį i 
šiems reikalams išmokėta

“BINDERY” MERGINOS reikalin
gos — turi turėt patyrimo prie 
pakavimo ant foldeiių. Pastovūs 
darbai. Kreipklaės prie “Frank.”

WESSEL CO.
450 East SOth St.

ABBOTT HALE, N|ORTHWESTERN 
UNIVERSITY yra vieta dėl daržo
vių valgio gamintojos (Vegetable 
Cook) dirbti Cafeterijoje. kur ga
minama valgiai kasdien dėl daugu
mos vyrų. Turi būt patyrusi. Atsi- 
šaukit sekančiai

710 I.AkE SHORF, DRIVE 
Telefonas DELENVARE 5700

Rep. i apie 300,000,000 mažiau.

kely tarp lygaus didumo 
miestų: Vilniaus ir Minsko. 
Ligšiol Minsko, Gudijos sos-

katą Crippsąreikalauja, kaditinės’ miesto su 230’000 
jai būtų užtikrinta bent Hit-j Padetls buv0 labai Prasta« 
lerio dovanotos žemės už so- nes -P8 buv,° pačiame pasie-
vietiškus patarnavimus na
ciams 1939 41 m. Tai pri
vertė susirūpinti ir Lenki
jos premierą generolą Si-

Suomiją. Gi Lietuva turi at-Įkorskį, nes Stalino pageida- 
sisakyti reikalauti iš len- j vimus įvykdžius Lenkija nu- 
kiškai kalbančių piliečių, stotų daugiau pusės turėtų 

žemių ir beveik 14 milijonų 
gyventojų. Vašingtone ,gen. 
Sikorskiui labai aiškiai pa
žadėta, kad iki būsimų tai
kos derybų Amerika nepri-

kad jie skubiai pereitų į lie 
tuvių kalbą, bet ji turi pa
sitenkinti vien politiniu jų 
lojalumu Lietuvos valstybei. 
Tuomet bus atviras kelias

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ftl firma viri 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and DistFnction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Uhamber of Oommeroe.

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fte&tad. ir Sekm. 9-6 vai.

EB B

ny: vos 30 km. (18 mylių) 
nuo Lenkijos sienos. Tad jis 
neturėjo ekonominio užnu
gario iš vakarų šono. Pla
čiame Lietuvos ir Gudijos 
regione tėra tik du dideliu 
miestu, dvi sostinės: Vii-

t

nius ir Minskas. Gana tie
siu geležinkeliu atstumo tarp 
jų yra apie 180 km. Tad 
abiem miestam lygiai palan
ki ūkio atžvilgiu riba būtų 
apie 90 km. į vakarus nuo 
Minsko. Tai būtų geležinke
lio stotis Zaskevičiai, kuri 
Lietuvai teko pagal Mask
vos sutartį 1920 m. Tadgi 
šituo atveju Gudijai nuolai-

Philadelphia, Pa. — Šv. 
Kazimiero parapija pasiry
žo paruošti pilną sąrašą lie
tuvių, liuosnoriai išvykusių, 
arba pašauktų į U. S. ka
riuomenę ar laivyną. Gra
žią iškabą matome prie baž
nyčios. Po kiekvienų šv. Mi
šių kalbama ypatinga mal
da už karius.

Bet reikia pasakyti, kad 
dar ne visi tėvai, ar gimi
nės, pridavė tarnaujančių 
armijoj ar laivyne jaunuo
lių vardus. Kurie dar to ne
padarė, prašomi padaryti. 
Vardus reikia siųsti šiuo 
adresu: Rev. S. Raila, 324 
Wharton St., Phila., Pa.

K. Dryža

dą turėtų padaryti Lenkija 
ir trupučiuką Lietuva.

(Daugiau bus)

JOSEPHINE ŽILINSKAITE
Mirė Birželio 2 d, 1942, 3:00 
va', .ryto, sulaukus 24 metų 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime

mylimą, motinėlę Domicėlę ir 
tėvelj Antaną, 2 brolius Vik
torą ir Simoną, 2 seseris Kon
stanciją, jos vyrą Abc Merer 
ir Vitalia; krikšto motiną 
Petronėlę Mukutlenę Ir jos 
šeimą lr daug kilų giminių, 
draugų-glų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4 331 So. Maplewood Avė., te
lefonas — Yards 2881.

I.aidoluv?8 jvyks šeštadienį, 
Biiž. G d., 1942, iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasid. švenč. Pan. pa
rap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laldotuvfco.

Nuliūdę
Motina. Tėvas, Broliai, Se
serys ir Giminės,

laidotuvių direktorius J. 
Llulevtčlus, Telefonas Lnfaye- 
tte 3572,

Vichy, birželio 2d.—Pier- 
re Lavai specialiai sušauk
tas ministerių kabineto po
sėdis šiandie nutarė perduo 
ti tribunolui asmeniš, kurie 
suareštuoti Paryžiuje, daly
vavę maisto riaušėse. Tri
bunolas gali nubausti asme
nis mirties bausme.

Lavalis sušaukė posėdį 
sugrįžęs iš Paryžiaus. Posė
džiui pirmininkavo marša
las Petainas.

Berlynas, birželio 2 d. — 
Berlyno radio paskelbė, jog 
fronto linijos Rusijoje esan
čios išlygintos.

0!

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotinri( Direktorius
AMBUEANCB Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIF.I.D AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programai — 19:99 vai. antradienio Ir šeštadienio rytėta 
iš Btotlea WHIP (1620), au P. ša lt Imi erų.

EMPLOYMENT AC.ENCIES

27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM 
IR MRRGINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
AIkoh — nuo $24 Iki $110 J savaitę

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

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING W0RKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kalnavimo sąrašo.

Prlsiųsklte piūklus paštu ‘‘parcel 
post.”

28 NO. LOOMT8 STREET 
TEL. MONroe 1397

PARSIDUODA MŪRINIS COTTA- 
E, VVest Side, su 2 karams gara- 
žius. už prieinamą kainą greitam 
ardavimui. Atsišaukite sekančiu ad- 
jsu:

2IS4 WEST 23RD PLACE, 
r pašaukite telefonu - CANAL 8.191

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

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 

8354 Sonth Halsted Ttreet

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

J. LIULEVICIUS 
4848 Sonth California Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 West 2Srd Piece 

Tel. CANai 2515

42-44 Fast lORth Street
Tel. PULIman 1270

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
8819 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Mlchlgan Avenne 

Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Litnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth SOth Avenne

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth Weatern Avenne
Tel GROvehill 0142
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Mini sidabrinį jubiliejų
Šiais metais visa eilė dvasiškių ir pasauliečių veikė

jų mini sukaktis. Jų tarpe yra ir kun. Pranas Mockus, 
Šv. Jono parapijos, Coaldale, Pa., klebonas. Jis mini 
kunigystės sidabrinį jubiliejų.

Sukaktuvininkas yra gimęs 1894 m. Tryškiuose. Moks
lus ėjo Šiaulių gimnazijoj ir Petrapilio dvasinėj kuni
gų seminarijoj. Kunigu Įšventintas 1917 m. Jam kai 
kurį laiką teko darbuotis Omske ir Kellerovkoje, Sibi
re. Atvykęs Amerikon vikaravo keliose vietose ryti
nėse valstybėse, o dabar sėkmingai klebonauja lietu
vių parapijoj Coaldale, Pa.

Sukaktuvininkas kun. P. Mockus yra uolus lietuviš
kųjų darbų ir reikalų rėmėjas ir mūsų Bpaudos ben
dradarbis. Linkime jam pasisekimo ateities darbuose 
ir linkime sulaukti auksinio kunigystės jubiliejaus.

Prieglaudos reikalu
Labdarių Sąjungos veikėjai, pradėję statyti lietuvių 

seneliams prieglaudos rūmus, lyg ir nusiminti buvo be
pradedą. Jiems išrodė, kad gal perdaug didelį darbą 
užsimojo dirbti, kad visuomenė neduos pakankamai pa
ramos jų žygiams.

Tokiam samprotavimui būta nemažo pagrindo. Išsta
tyti rūmai, išleisti visi turimi sąjungos ižde fondai, de
šimtys tūkstančių dar reikia namui baigti statyti ir 
įrengti, o čia aukos visai nežymiai teplaukia. Susirū
pinimas visai vietoje.

Tačiau po Ciceros ir šv. Kazimiero kapinėse rinklia
vos Kapų Puošimo dienoj ir po didžiojo pikniko, jo
kiam pesimizmui vietos nelieka. Visuomenė aiškiai į- 
rodė, kad ji Labdarių Sąjungos užsimojimus giliai ver
tina ir remia. Kai mūsų visuomenė ką nors remia, joks 
kad ir labai didelis darbas nėra sunku nuveikti. Bus 
užbaigti ir senelių prieglaudos namai, nors užsimoji
mas yra tikrai didelis.

Tik, mums rodos, kad neužteks vieną kartą į metus 
piknikan ar kiton labdarių pramogon atvykti ir tru
putį numesti prieglaudai, bet šiuo tarpu kiekvienas iš 
mūsų stambesnę auką turi pakloti. Padarykime tai be 
didelių prašymų, nes tuo pačiu jau palengvinsime lab
darių darbą ir pagreitinsime užbaigti prieglaudą.

"L. A. Week" sustojus
Praėjusią savaitę išėjo paskutinis “Lithuanian Ame

rican Week”, kuris būdavo spausdinamas anglų ir lie
tuvių kalbomis vieną kartą savaitėje. Šis jaunimui ski
riamas laikraštukas seniau buvo vadinamas “Jauni
mu". Jį gana gerai redagavo Juozas Poška.

“Lithuanian American Week" sustojo ėjęs dėl to, 
kad jo redaktorius įstoja Savanoriu į U. S. kariuome
nę. Chicagiškis bolševikų šlamštas “Vilnis" vis tik ne
iškentė “neįkandęe” to laikraščio redaktorių. Girdi, tas 
laikraštis pasekęs “Sočiai Juatice” keliu, mat, buvęs 
“pronaciškaa".

Kitus purvinti ir šmeižti, tai bolševikų šlamštų re
daktoriams yra įprastu dalyku. Apie tai visi žino.

Bet jei “Vilnies" pastogėj dirba tokie dideli šio kraš
to “patriotai”, kodėl jie neseka “pronacio" Juozo Poš
kos keliais Ir nestoja į U. S. kariuomenę? Ko laukia 
jų Sakalauskai, Kuodžiai ir kiti? Kodėl L. Prūseika, 
1917 m. slakeria, dabar nesiima žygių atitaisyti savo 
nusikaltimą šiam kraštui už nesiregistravimą ano karo 
metu? Jei jums, bolševikai, nepakeliui Jungtinių Val
stybių armijon stoti, stokite į Sovietų Rusijos armiją, 
kuriai reikalingi yra kareiviai. Gana liežuviais plakti, 
kitus purvai* drapstyti ir šmeižti! šie laikai reikalauja 
darbais įrodyti, kad jūs stovite už nacizmo nugalė
ję ______________ s * ,

D B A U G S B

Vietoje pasiūlymas
Praėjusios savaitės sandariečių laikraščio “Sanda

ros" numeris iškelia tokį klausimą:
“Prieš kelioliką mėnesių, kai Pittsburghe buvo su

sirinkusi ALR. Katalikų federacija, mes buvom pa
siuntę ten savo delegatus tartis Lietuvos reikalais. 
Ačiū tam buvo padėtas pamatas Amerikos Lietuvių
Tarybai. • - •flMl

Už mėnesio laiko tam pačiam Pittsburghe įvyks 
ALT. Sandaros seimas. Būtų gerai, kad toji federa
cija atsiųstų keletą savų žmonių aptarti naujus klau
simus ir baigti senuosius."

Šis pasiūlymas yra vietoje. Tik, mūsų manymu, 
būt daug tiksliau kalbėti apie visų Amerikos Lietuvių 
Tarybos narių suvažiavimą ir aptarti aktualiuosius šių 
dienų klausimus.

Sumišimas bolševikų lizduose
Jungtinių Valstybių generalinis prokuroras Francis 

Biddle parėdymu, kaip jau žinom, bus deportuotas 
australietis komunistas Harry Bridges. Dėl to parėdy
mo komunistai kelia protestą. Į lietuvių bolševikų liz
dus Bridges deportavimo reikalas inešęs nemažai su
mišimų. Apie tai Vygantas “N-nose” taip rašo:

“Didžiuma lietuviškųjų komisarukų randasi pana
šioj padėtyj kaip ir Bridges — yra ateiviai, nepilie- 
čiai ir priklauso prie komunistų partijos (kai kurie 
iš partijos išstoję dėl svieto akių—bet juk ir Bridges 
paskutiniu laiku oficialiai “nepriklausė" partijoje). 
Dreba jiems kinkos, kad ir juos gali paprašyti ap
leisti šią šalį. Labai galimas daiktas, kad artimiau
siu laiku komisarėliai, kurie jau vieną kartą yra 
mainę pavardes, persikrikštins iš naujo. Taip pat 
labai galimas dalykas, kad tie keli komunistėliai, 
kurie YRA šios šalies piliečiai pradės išnaujo pikie- 
tuoti Baltuosius Rūmus. Nei metams neprabėgus nuo 
paskutinio “partijos linijos” pakeitimo priseina jiems 
galvoti apie naują flipflopą.”

Iš tikrųjų “sūdnos dienos" ateina “dvikojams kur
miams”, kurie knisa valstybės pagrindus. Valstybės 
prokuroras gali juos visus išvilkti saulės švieson.

Lenkai veikia
“Amerika" rašo:

“Pilsudskio mirties septynerių metų sukakties die
ną didelė Amerikos lenkų grupė, su M. F. Węgrzynek 
ir Joseph Kania priešakyje, kreipėsi į prezidentą 
Rooseveltą, kuriam įteiktas platus pareiškimas.

Amerikiečiai lenkai lankėsi gegužės 21 d. Baltuose 
Rūmuose, prašydami Lenkijai teisingumo. Jie išdės
tė Lenkijos ir lenkų praeitį nurodydami, kad turi 
būti ne tik atsteigta 1939 m. ribų Lenkija, bet ir 
padidinta Rytų Prūsijos sąskaitom

Minėtame pareiškime lenkai pasisako už lenkų 
laisvą išėjimą į Baltijos jūrą ir už laisvas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybes. Jie nurodo, kad Rytų 
Prūsija turi būti padalinta tarp Lenkijos ir Lietu
vos, kurioms priklausančios teritorijos buvo išplėš
tos kryžiuočių.

Pareiškimas drąsus, sumaniai argumentuotas. Yra 
jame prasilenkimų su istorija, pavyzdžiui, skelbiama, 
kad Lenkija 1410 m. viena sumušė kryžiuočius ties 
Žalgiriu. Bet reikia pripažinti, kad lenkai išnaudoja 
visas progas savo protėvių kraštui ginti.

Šio pareiškimo proga galime lenkams pakartoti
nai pažymėti, kad lietuviai nori lenkams gražiausio 
pasisekimo kovoje už savo teises, tačiau ir laukia, 
kad lenkai galų gale pasisakytų ir už padarytų Lie
tuvai skriaudų atitaisymą. Sakydamieai norį laisvos 
Lietuvos, lenkai turi atsiminti, kad laisva Lietuva 
be Vilniaus neįmanoma!”
•

Atitiko kirvis kotą
“Lietuvių Žinios” rašo:

“Išblaškytos smetonininkų pajėgos Amerikoje, pa
galiau susibūrė į vieną centrą iš kurio prasidėjo di
džioji ataka prieš visus demokratinio nusistatymo 
lietuvius.

Jau nebe kibirais, bet pilnomis statinėmis (bačko
mis) pilami purvai ant galvų tų asmenų, kurie nėra 
prielankūs “sostui".

Tų purvų vyriausiu šinkorium tapo pats kronprin- 
cas Julius, o išnešiotoju (skleidėju) Clevelando fa- 
šistuo j ančių tautininkų laikraštukas “Dirva".

Reikia pasakyti, kad Smetonų šeimos susigiminia
vimas su Karpi&us “gazieta” atatiko kirvis kotą, nes 
joks kitas rimtesnis Amerikos lietuvių laikraštis ne
drįsta talpinti tokios nešvankios smetoniškos propa
gandos.

Kaip žemai nusmuko Smetona ir neteko paskuti
nio krislelio savo autoriteto lietuvių tarpe matyti 
jau iš to, kad net tautininkų kiti laikraščiai netal
pina tų smetoniškų “perlų", o Clevelando lietuviai
neberodo jokio susidomėjimo Smetonos asmeniu."

Račkus išreikalavo užre
gistruoti jį Lietuvos pilie
čiu.... Užsiregistruodamas į 
kariuomenę studentas Al. M. 
Račkus griežtai atsisakė už
sirašyti kitokios šalies gy
ventoju, o pasakė, jis esąs 
iš Lietuvos ir Lietuvos pi
lietis. Registratorius išpra- 
džių nenorėjo, bet galutinai 
taip užrašė, kaip Račkus rei
kalavo.

Rusijoj siaučia anarchija. 
Pranešama iš Petrogrado, 
kad ten kuone visose didžiu
lėse dirbtuvėse sustreikavo 
darbininkai. Tose dirbtuvė
se daugiausia išdirbama ka
ro medžiaga. Kiti praneši
mai sako, kad visame kraš
te siaučia anarchija. Vyriau
sybė netenka lygsvaros ir 
neįstengia sutvarkyti girtų 
minių. Sostinės gatvėmis pa- 
roduoja komunistai ir anar
chistai su juodašimčiais.

•
Šv. Tėvas ir Lietuva*... Iš 

Romos atėjo oficialis Šv. Tė
vo dienraštis “L’Osservatore 
Romano”, kuriame ant pir
mo puslapio atspausdintas 
vyskupo Pranciškaus Kare
vičiaus laiškas, rašytas vi
siems pasaulio vyskupams, 
prašant padaryti bažnyčiose 
rinkliavą nuo karo nukentė
jusiai Lietuvai šelpti.

Lietuvių Tarybos žygis.... 
Lietuvių Tautinės Tarybos 
nutarimu L. Noreika, M. Ja
nuškevičius ir V. Bielskis į- 
teikė Rusijos Darbininkų bei 
Kareivių Tarybos pezidiumo 
nariui Steklovui raštą, pažy 
mėdami, kad lietuvių visuo
menė griežtai reikalauja Lie
tuvai pilnos laisvės savo li
kimą spręsti ir ruošiasi prie 
Lietuvos Steigiamojo susi
rinkimo. Stekiovas atsakė, 
kad Darbininkų ir Kareivių 
Taryba yra tautų 
laisvės gynėja ir rūpinsis iš
gauti Lietuvai teisę pačiai 
nuspręsti savo politinį liki
mą.

Naujas laikraštis,.... Pet
rapilyje pradėjo eiti dvisa
vaitinis “demokratinės tau
tos laisvės santaros" orga
nas vardu “Santara".

PAPARTĖLIO ŽIEDAS
Jei surasčiau šią naktelę 
Žiedą papartėlio,
Mesčiau sunkiąją dalelę, 
Arklą artojėlio.
Aukštą pilį pastatyčiau, 
Akmenėlio kieto,
Ten vargelį uždaryčiau 
Aš iš viso svieto.
Raktą saulei dovanočiau,
O daboti pilį 
Naktužėlei atiduočiau,
Kur vargeliai tyli.
Aš su žiedu papartėlio 
Džiaugsmą išvaduočiau,
Ir tvirtumą ąžuolėlio 
Artojėliui duočiau.

' Skrajūnas

(“Draugas", 1917 m. bir
želio 3 d.)

=
Trečiadienis, birž. 3 d., 1942

Po svietą pasidairius
Gazietos, paprastai, mėg

sta cituoti kitų gazietų edi- 
torialus. Tegul būna valna 
ir man padėti ant savo vož- 
naus delno “Saulės editori- 
alą. Prašau.

“Navatnas daigtas, isz ne
kuriu musu Lietuviu, kurie 
gyvena apygardose kur yra 
bažnyszia tai baisei Dievoti 
ir nuobažni bet iszsibostina 
toliaus kur nėra Lietuvisz- 
ku bažnysziu tai pavirsta in 
didžiausius bedievius, — už 
mirszta apie viską o ir apie 
Dievą nenori nieko žinoti ir 
savo vaikus augina Pago- 
niszkai. Taigi, o priesz tai 
net prigulėjo ne vienas in 
parapijini komitetą bet 
sziandien priguli in peklisz- 
ka komitetą. Nieko niekas 
nesakytu kad tai butu szvie 
sus ir su mokslu žmogus 
bet tai ubagai ant dvasios, 
kaip nuo Kaukazo kalmu
kai. Pamatysite kad netru
kus pavirs ant szungalviu. 
Isz tokiu ne velnes neturi 
naudos nes ne dėl gyvuliu 
pekla. Didžiausi latrai pas
toja isz Dievotu".

Anam švietimam kare vi
si vokiški generolai mėgda
vo turėti ūsus kaip kaizerio 
(Atsimenat, kaip kaizeris 
prosydavo savo ūsus). Šiam 
kare, sakoma, daugelis na- 
ziškų generolų mėgsta kad 
juos naciški kareiviai masa 
žuotų (gal, pats Hitleris 
dažnai ima masažą).

Sykį kareiviui masažuo
jant vieną nacių generolą

von von Pašmikšt, tasai sa
ko savo kareiviui.

— O ką, Fricai, ar ne tie 
sa, kad aš sulaukiau 60 
metų amžiaus.

— Kitaip ir negali būti 
generole, — naciškai saliu
tuodamas atsakė Fricas. — 
Bet aš visgi esu senesnis 
asilas, negu tamsta.

*
Spicpirvirvio Dumkos

Stalino Viedomostis Chi- 
cagoje aną dieną pareiškė: 
“Sovietų Sąjunga neskelbia 
bent ką ištrėmus ir neprašo 
ištremtųjų šelpti”.

Kokie paiki tie marūs 
žmoneliai, Šekspyras sakė. 
Net Jurgiui Durneliui aišku, 
kad visi savo blogus darbus 
slepia ir skelbti vengia, tai 
kaip laukti iš Sovietų Są
jungos tokio paskelbimo?

Viedomoscių bendradar
bis St. Jas-nis susirūpino 
popieros pabrangimu ir pa
taria Viedomoscis mažesnė
mis raidėmis leisti ir tokiu 
budu vietos sutaupyti.

Mes siūlome dar revoliu- 
cingesnę priemonę, kurios 
revoliucijos mylėtojai netu
rėtų baidytis: būtent sus
tabdyti Viedomoscių leidi
mą. Lietuviams jos nereika
lingos, rusai turi savo Prav- 
dą, susitaupys popieros ir 
bus didelė pagelba Ameri
kai nugalėti fašistų ašį.

Cedar Falls, Iowa, yra 
keistas medis, kuris pats 
sau .galą daro. Medžio šak
nys apsupę jį palengva smau 
gia.

yiCTORY 
BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

■ -

jP*'**** INVEST IN VICTORY!

Our boys can take the War to the enemy, if we back them 
up with ships and tanka and guns! Būt that takes rnoney!

Help your Government to put the tools of war into the 
hands of our soldiers by purchasing War Savings Bonds and 
Stampa. And remember . . . just one Bond can’t liek the 
Axis any more than just one gun! It takes millions of 
Americans buying War Savings Bonds and Stamps every 
pay day!

Bonds cost $18.75 and up . . . and they pay you baek 
one-third more in only 10 years! Stamps cost 10C, 25c, and 
up . . . aoon totai the price of a Bond if bought regularly. 
. nux hoi-a on the fiahting frontą wherever they may
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Matukaitis, vice pirmininkai; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Diinša, finansų 
raštininkas.

%

Vieša padėka
Lietuvių Labdarių Sąjun

ga džiaugiasi gegužės mėn. 
30 d. — Kapų Puošimo Die
nos gražiomis pasekmėmis. 
Ačiū labdarių uoliam pasi
darbavimui ir gausiai visuo
menės paramai, lietuvių se
nelių prieglaudos fondas, ti
kimės, paūgės keliais tūks
tančiais dolerių. Džiaugia
mės, bet dar labiau džiau
giasi seneliai, nes tai suke
lia juose daugiau vilčių grei
čiau susilaukti sau prieglau
dos.

Labdarių Sąjungos cent

Svečių buvo iš visur
Praėjusį šeštadienį labda

rių piknike, buvusiame Vy
tauto parke svečių buvo su
važiavusių iš visur. Jų tu
rėjome ne tik iš Indiana, 
Wisconsino, Michigano ir O- 
hio valstybių, bet iš Penn- 
sylvanijos ir net iš Connec- 
ticut valstybių. Visi svečiai 
džiaugėsi ir S v. Kazimiero 
kapinėse buvusių pamaldų 
tvarka, gražiu giedojimu,

VOKIETIJA PAGALIAU PAJUTO

("Draugas” Aoma talepbeMf
Vokietija iki šioliai niekus darė iš britų orinių atakų prieš nacių pramones centrus.

bet ir pikniku Jie stebėjosi Bet paskutinį kartą Vokietija tikrai turėjo skaudžiai pajusti, kai sąjungininkų apie 
tuo, kad Chicagos lietuviai pusantro tūkstančio lėktuvų vienu žygiu užatakavo Koelne miestą ir tris ketvirtda- 
labdariai pajėgia taip dide-; l^us m*est0 paliko liepsnose. Koelne yra na cių karo pramonės centras.
les žmonių minias sutraukti '

ras mato reikalo nuoširdžiai ir kad tos minios taip tvar-! Visus pasidarbavusiųjų 
padėkoti gerb. kunigams kle kingai užsilaiko. Dauguma 
bonams, jų asistentams už| iš jų ar tą pačią ar ryto- 
parodytą palankumą, rinklia jaus dieną aplankė Šv. šei-jre^ia pasakyti, kad, kaip 
vos ir pikniko pagarsinimą mos ūkį, apžiūrėjo statomą- baro darbininkai, restorano

vardus čia sunku būtų su
minėti. Apskritai kalbant

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Koncerto-vodevilio

Lillian Renecke ir Helen 
Paulius. Tai buvo vodevilio 
aktai ir taip vykusiai atliko 
savo rolę, kad prijuokino 
publiką iki ašarų. Ona Fe- 
durienė sužavėjo publiką 
jausmingu išpildymu su cho-
ru “Indian Love Gali”, o 

“Italian

Jei žmogus mandagus, tai 
nemandagiausias stengiasi 

mandagiai su juo apseiti.

ir ypač dėkojame tiems, ku
rie padėjo aukas rinkti ir 
į pikniką atsilankė. Dėkoja
me ir visoms rinkėjoms, ku
rios nuo pat ankstyvo ryto 
Šv. Kazimiero kapinėse rin
ko prieglaudai aukas ir su
rinko gražią pinigų sumą. 
Ačiū ir visiems kitiems šio 
darbo talkininkams.

Visais atžvilgiais pavyko 
ir labdarių piknikas Vytau
to darže. Pirmoje vietoje 
priklauso padėka tūkstanti
nėms žmoAių minioms pik-

ją senelių prieglaudą. Vi
siems patinka gražūs to ū- 
kio miškai,- patsai ūkis, o 
ypač patinka didingi prieg
laudos rūmai. Tolimesnieji 
mūsų svečiai, pamatę, kas 
yra jau nuveikta ir veikia
ma, pažadėjo sugrįžę namo 
pasidarbuoti, kad padėti lab 
darių sąjungai baigti prieg
laudą, parenkant aukų. Jų 
manymu, nors prieglauda ir 
Chicagoje yra statoma, ta
čiau ji tarnaus ’ visiems lie
tuviams ir visa Amerikos

nike, kurios jei ne vienu tai 
kitu būdu prisidėjo, kad pa-i bą privalo remti.
didinti pikniko pelną. Dėko- --------------------
jame taip uoliai ir nuošir-1... , .. ■ * , ,
džiai piknike dirbusiems dar|VlS3dfl JI6 IČ) DU ČITIOmS 
bininkams, kuopų veikėjams
ir visiems kitiems, padariu
siems šį pikniką šauniai pa-/ Petras Šliogeris ir Anta- 
vykusiu. Priklauso padėka inas Valonis visada paremia
ir dienraščiui “Draugui” už 
tai, kad jis nesigailėjo savo 
brangios vietos piknikui iš
garsinti.

Nuoširdi labdariams tal
ka, gausi visuomenės para
ma mus skatina dar dides
niu pasišventimu darbuotis, 
kad greičiau užbaigti lietu-

Florutė Poškaitė,
Street Song”.

“Patriotic Tableaux” atli- • 
ko mokyklos 8-to sk. moki-Į 
nės, o choras padainavo ‘God 
Bleas America’. Po progra
mos klebonas kun. A. Briš- 
ka, dėkodamas visiems, api
budino, kiek choras darbuo
jasi ne tik bažnyčioje, bet 
visai tautai. Ragino ne tik 
jaunuolius, bet ir senesnius 
priklausyti prie choro.

Ant galo sugiedota Lie
tuvos himnas. Spešil

Susirinkimai
l Bridgeport. — Federaci
jos 26 sk. mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį vakarą, 
birželio 3 d. 7:30 vai. vaka
re parapijos mokyklos kam
bary. Draugijų atstovai ir 
veikėjai kviečiami atsilan
kyti. Kurios draugijos dar 
nepriklauso Federacijai, kvie 
čiamos įsirašyti. Veikime 
organizuotai. Valdyba

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai Žarnose?

VI-MIN parrlbėįo įimtam* atrauti 
•veikalą, kurių virlkinimo organai buvo 
•ukrtke ir kuriems nei gydytojai negalėjo 
daugiau padėti apari bendro apibudini
mo. jog JUS esate "tllpnų nervų Ir ju.ų 
virlkinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis lelko pagelboa kaip pra- 
iallnti ii akilvio nuodinga* rugiu*, var- 
ttanėiu* *kauamu* ir liputimą: užkietė
jimą vidurių arba perdidelt liuoautn*. 
KIU bendrai apibudina visu* nesmagu
mu* "nervų įdegimu". "reumatiimu". 
"artritu' tr t. t. Kitiem* kojų ar rankų 
muskulus trauko mišlungi*. varsto dieg
liai. aky* ataroj*. ristomis nepakenčia
mai niežti: pulkai ltberla lupas Ir lie
žuvi, nuolatos Jaučiai! pavargę. leng
vai sujaudinami ir kepėju dažnai |alv,w 
•kaudėjimą. Žmonės, kurie taip ken
tėjo per eile metų ūmai pradeda lauru* 
geriau pradėję vartoti VI-MIN kapsule*. 
Viena moteriškė pasakė: “Duokit man 
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Al 
nesijaučiu taip gerai per p*laruoaius 
metus."

Kodėl VI-MIN kapsulė* taip greitai 
pagelbsti! Dėlto, kad jose randasi tie 
pagrindiniai elementai, kurie reikalingi 
tinkamam reguliavimui virškinimo or
ganų velkio*; elementai būtinai reikalin
gi budavojimui naujų celių nervuose.

Vienos bonkutę* VI-MIN kapsulių pa
kaks įrodyti joms. jog visi nesmagumai 
ir kcnfcėjimai gali būti lengvai prajau
nami. Pareikalavus, mes parodytam* 
jum* padėkos laiftkua nuo žmonių, kurt* 
praeityje daug kentėjo, o liandiea jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
908 U. 63rd St. Tel. ENG. 6515

samblis be jokių gaidų pa
dainavo “Tūkstantis žings
nelių”, “Ponia Pelėda”, “Ko- 
gi tas bernelis” ir “Kam šė- 

' rei žirgelį”, “Audėjos” (Kur
Merginų choras padaina- i dinaičio), “Shortnin’ Bread” 

vo tris liaudies Pociaus har-, (Wolfs), “Spaudos balius”

pasiklausius
(Pabaiga)

vedėjos ir patarnautojos, 
taip visų būdų ir skyrių sky
relių darbininkai tikrai dir
bo d i d e 1 i.u pasišventimu.
Dirbti buvo nelengva, nes monizuotas trim8 ^^3 
minių minios reikėjo aptar
nauti, o diena buvo nepa
prastai karšta ir troški.

Negalima praleisti be pa
minėjimo ir tų labdarių kuo-

dainas. Mergaičių Radio An
(Vanagaičio) ir “Avė Ma
ria” (Schubert).

PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

čių būrį, plušantį ir prakai
tuojantį ne savo naudai, bet .

,. . ■»< x < ziai išpildėartimo gerovei. Mat, ne vi-, _
pų, kurios turėjo būdas su I saa pasaulis yra sugedęs, 
užkandžiais ir gėrimais prie J Yra dar kilnadvasių žmonių, 
kapinių. Ir čia gražiai dirb-1 kurie turi savyje krikščio

niškosios artimo meilės jaus-ta, prakaituota ir daug ge
ro padaryta. Dideliame karš

visuomenė jos statymo dar-' į y žmonės buvo dėkingi ga- 
• Įėję ir atsigerti ir užkąsti 
čia pat, neinant kur toliau.

padeda

Taigi, ir pasitarnauta ir tuo 
pačiu kartu uždirbta centas, 
kitas lietuvių senelių prieg
laudai statyti.

Reikia džiaugtis ir did
žiuotis lietuvių labdarių ir

gerą darbą ir patys pasi- artimųjų talkininkų pasi
darbuoja. Šiemet irgi labda
rių rinkliavoj Šv. Kazimie
ro kapinėse jiedu pagelbėjo 
rinkliavos komisijai ir pini
gus suskaityti ir sąskaitas 
suvesti. Jiedu abudu yra ban
kininkai. Jiems pagelbėjo

šventimu kilniam tikslui. 
Tiesiog širdžiai gera pasida
ro, kai matai gražų tautie-

labdarių sąjungos direkto- 
vių senelių prieglaudą, ku- rių pirm. Aleksandras Dar- 
rios jau seniai laukiame, gjg, senas labdarių veikėjas
Taip pat pasitikime, kad ir 
ateityje mūsų užsimojimus 
paremsite, turėdami galvo
je, kad tai yra ne vieno ki
to asmens, ne vienos ar ki
tos draugijos, bet mūsų vi
sų svarbus reikalas.

Labdarių Są gos valdyba

ir žinomas biznierius. Daug 
ir sunkiai • prie rinkliavos 
dirbo sąjungos centro vice 
pirmininkė Kotrina Sriubie
nė. Ką jau ir kalbėti apie 
kun. Anicetą Linkų, sąjun-1 
gos iždininką ir prieglaudai 1 
statyti komiteto pirmininką, 
kuris ir kapinėse prie rink-

Dicvas suteikia mums ge- I liavos ir piknike sušilęs dar- 
rus daiktus per mūsų-pačių bavosi, kad tik daugiau nau- 
rankas. Italų priežodis dos padaryti labdarybei.

LAIKAS DABAR PM,r",k“ ,r Pr,8,plrk“Geresnės Rūšies Anglis 
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOIi KAINOS NEPAKII.ę IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTI! 
Geresnes Rfižios Anglis (tolinamai Tik U Tolimesnių Valstijų. 

(Valdžion patarimai auglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karts pro
dukcijos dčlel. grlzkcllų tranzitus bus žymiai sumažintas ęarnų reikalams)

1‘Itl PILDYK IT SAVO SAXD£L1US Ift SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEWT VIRGIMA Pinai Kintas Mine Run. IA 
gerų mainų, daug cinikių lAImta. Perkant 5
tonus arba ilaujr.au, už tonų ..........................

Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK B AND LUMP anglys, ui $10.50
KOPPERS COKE (KOKSAI), už vle- CIO QC 
ną touų, ................................................................... 4>14«W

CRANE COAL COMPANY

$8.50

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

B. V. M. Club choras, vad. 
V. Kraučiūnaitei, labai gra- 

“Du broliukai” 
f — Juozas Gudas ir Kazys 
Norušis ir “Dvi sesutės” —

mą ir kurie moka savęs iš
sižadėti kitiems. Labd.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta plr- 
uios rūAies bu mo- 
dcrnlikomis užlai
domis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darba* 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
TeLt Biznio . ENGlewood MM 

Beat r

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI j MfKV SPECIALI 

VASAROS IftPARDAVFMA
SEKANČIU MUZIKOS 

INSTRUMENTŲX M M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai "Cynibols" Ir 
“Cymbol Holders“ kur tik reika
lingi, “Hi-Boy after beat Pėdais“ 
bename Ir orkeetrome, Trūboe, 
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
nai “Standard“ ISdirbysčIų, Smui
ko*. Cellos. Strūnlnlai Basai, Gul- 
taral, Banjos, stonai, Ir “cases“, 
“rnouth pieces", “mute reeds“, Ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoma smičių tr 
“cases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių tfdlrbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.
A. B.O. DRUMMER8 SERVICE 

•14 MarweU Street, Chicago

f

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nabionally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybe

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū- 
sų kojoms, kad paleng- 
vinti visus kojų skaus- 
mus.

“HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitės dėl Kornų, CaUouses 
ir Bunions.

BATAI PaUg,DU WDHIHI ir Papiktinti V 
189 NO. LA SALLE ST.

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

APYLINKES LIET U VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGUV
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. YVestern Avenue 

Phone: GROvetdU 2242
jflOOggCajJ

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
H A R A D Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L'/aD/Ain. Namų Materijolą Dar žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardų Ir apžiūrėk sto
ką ir aukotą rAėj LENTŲ—MILL- 
VVOKK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TFRMOI.y Dėl garažų, porėtų, vlA> 
kų, skiepų Ir fintų. PASITARK SU 
MTSU EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager ,
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

1^5
J

9nAu/b&± 
Protection 
lor your 
/laui/UfA.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

"TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Fedcral Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo ratarnavhno I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jok. M. Moaeria, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

ilaujr.au
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Dauguma balsu Chicagos piliečiai 
pripažino susisiekimų ordinansą

Baigia mokslus ir 
vyksta į kariuomenę

= J.ifal.Į Trečiadieni®, biri. 3 d. 1942
=

Pabėgo iš Bridewell, 
Michigane suimtas

Stanton, Mich., policija 
pranešė Chicagos policijai,

Dabar teks matyti/ kaip tas ordinansas'kad tenai sulaikytas John 
Į Kroli, 26, m. amž., kurs 

bus mieste vykdomas I prieš 10 dienų pabėgo iš
Bridevvell kalėjimo, Chica-

Pirmadienį įvykusiais Chi
cagoj balsavimais daugumas

kyti naujos kompanijos fi
nansus. Kai ši komisija pil-

goj.
Kroli buvo įkalintas vie- 

neriems metams. Kalėjimobalsavusių piliečių pasisakė nai pripažins sujungimą, 
už Chicagos susisiekimų su- tada jį šį sujungtąjį susisie- * autoritetai juo pasitikėjo ir 
jungimo (traction unifica-
tion) ordinansą. Už ordi
nansą paduota 238,692 bal
sai, o prieš 22,822. Sutrau
kus krūvon visus šiuos bal
sus pasirodo, kad balsavi
muose dalyvavo vos 15.14 
nuošimčių visų Chicagos bai 
suotojų, kurių yra 1,727,244.

Balsavimo sėkmėmis la

kimą perduos tvarkyti mies i pripažino jam kiek tai lais
to mayoro paskirtai komisi- vg3 Kalinys tuo ir pasinau
jai. Mayoro paskirtus komi 
sijos narius miesto taryba 
turės patvirtinti. Ši komisi
ja be kitko turės teisę nus
tatyti ir ratas už važinėji
mą.

dojo.

biausia patenkintas miesto 
mayoras Kelly, kurs ragino ! gos rinkti skardines

Kaltina senus vandens 
mibėgimus

Praeitą sekmadienį Chica 
gą ištikusi audra įvairiose

Seimininkės gaus pro- j miesto dalyse užliejo daug

piliečius pripažinti ordinan 
są ir nors kartą nusikratyti 
ta sunkia problema. Per il
gus metus ši problema buvo 
visaip sprendžiama ir ne
gauta nė kokių rezultatų.
Pirmadienio balsavimais pa 
galiau su ja apsidirbta.
Visiems laikams •

Piliečių balsais pripažin
tą, susisiekimų ordinansą 
(miestinį įstatymą) miesto 
taryba pravedė praeitais me 
tais birželio 19 d. Juo suvie
nijamos mieste esamosios 
gatvėkarių linijos su viršu
tiniais geležinkeliais ir šiam 
tikslui sudaroma nauja kom 
panija. Šiai kompanijai ordi 
nansas pripažįsta visais lai
kais naudoti miesto gatves 
iki ji vykdys ordinansu su
žymėtas sąlygas, arba iki klubą, ateinantį šeštadienį 
miestas panorės tai visa iš- ir sekmadienį surengia gė-

Nathaniel Laverone, karo 
gamybos boardo direktorius 
Illinois valstybėje, praneša, 
kad netrukus Chicagos šei
mininkės bus paragintos 
rinkti įvairių rūšių skardi
nes ir jas perduoti liekanų 
rinkimo biurams. Karo ga
mybai reikalingos ne tik plie 
no, vario ir kitų metalų lie
kanos, bet ir skardinės, ku
rios iki šioliai buvo išmeta
mos su atmatomis.

Gėlių ir daržovių 
paroda parke

Western Electric kompa
nijos, 600 darbininkų, kurie 
turi sudarę gėlių ir daržų

namų rusų Dideli nuos
tabai sukelta.

Viešųjų darbų komisionie 
rius O. E. Hevvitt pareiškia, 
kad nepaprastai seni van-

Leonardas J. šimutis, ku
ris šiandien baigia De Paul 
universitetą ir pelno muzi
kos mokslo bakalaurato 
laipsnį. Iškilmingas diplomų 
išdalinimas įvyksta Orches
tra Hall.

Jaunasis muzikas pradžios 
mokslus išėjo Gimimo para-

Maineriai nebus 
šaukiami tarnybon

Vyrų karinės konskripci- 
jos nacionalinis direktorius 
maj. gen. Lewis B. Hershey 
paskelbė, kad angliakasiai 
ir geležinkeliečiai šį kartą 
nebus šaukiami karo tarny
bon drafto keliu, kadangi 
vieni ir kiti yra būtini šalies 
karinėms pramonėms. Anot 
gen. Hershey, kaip anglių 
kasimas, taip ir geležinke
lių judėjimas yra gyvas rei 
kalas karo vykdymui. Nei 
vienų nei kitų kas kitas ne
gali pakeisti.

Drafto boardai įpareigoti 
kaip angliakasius, taip gele 
žinkeliečius atidėti. Bet boar 
dams paliekama teisė ištirti

mu
X $1000 gryno pelno da

vė Šv. Mykolo parapijos kar- 
nivalas užsibaigęs praeitą 
sekmadienį parapijos kieme. 
Kleb. kun. J. šaulinskas di
džiuojasi savo mažos para
pijos žmonių dosnumu ir 
nuoširdžiai dėkoja.

X Aušros Vartų parapi
jos bažnyčion vėl įvesta žy
mus pagerinimas — įrengti 
du vėjadariai (fenai), kurie 
šiltomis dienomis esančius

X Nikodemas Kulys, Var
gonininkų Sąjungos centro 

Į valdybai pranešė pasitrau
kiąs iš “Muzikos žinių” re- 

; daktoriaus pareigų, kurias
■ŠS sėkmingai ėjo nuo 1934 m. 

Gavęs pašte civilėj tarnyboj 
darbą nepajėgia dviejų dar
bų atlikti. Be to, jis yra var
gonininku šv. Mykolo (No. 
Side) parapijoj.

jų reikalingumą karo pramo i bažnyčioje vėsina. Parapija
nėms. Kai kuriems atidėji
mas neturi būti ilgesnis 
kaip tik 6 mėnesiai.

dens nubėgimai nevalioja pjjos mokykloj, Chicagoje.
suimti viso vandens 
smarkius lietus.

per

U. S. vėliavos diena 
Australijoje

CANBERRA, Australija, 
birž. 1.—Ministras pirmlnm 

■ kas John Curtin atsišaukė į 
į australus gyventojus, kad 
j jie iškilmingai minėtų U. S. 
vėliavos dieną birželio 14 d.

Ministras pirmininkas pa
reiškia, kad tą dieną visoj 
Australijoj tik U. S. vėlia
vos visur būtų iškeltos ir 
pagerbtos.

pirkti ir sumiestinti.
Nauja kompanija operuos 

ne tik gatvėkarius ir viršu
tinius geležinkelius, bet ir 
naujai įrengiamus požemi
nius geležinkelius. Pagaliau 
jai pripažįstama teisė išpir
kti Chicago Motor Coach 
kompanijos operuojamus au 
tobusus.
Kas numatyta

Piliečių pripažintu ordi
nansu numatyta kad kom
panija susisiekimų moderni 
žavimo programai panaudo
ja 102,000,000 dol. Ji perka 
3,650 naujų gatvėkarių ir 
autobusų ir 1,000 metalinių 
vagonų požeminiam geležin 
keliui; gatvėkarių linijas pa 
ilgina 414 mailių autobu
sams ir 301 mailę gatvėka
rių bėgių.

Tai plati programa. Bet 
karo metu, kaip pranešta, 
jos vykdymas neįmanomas. 
Jei kas bus nauja atlikta, 
tai tik po karo.
Yra daug darbo

Piliečių balsavimo pasė
kos bus praneštos federali- 
niam teisėjui Michael L. 
Igoe, kurio jurisdikcijoje 
yra gatvėkarių linijos ir vir 
šutiniai geležinkeliai. Teisė
jas pritarė šiam sujungi
mui, miesto ordinansą pripa 
žino tinkamuoju ir ragino 
piliečius už tai visa balsuo
ti. Teisėjas praneš, kaip tu
ri būti įvykdytas aktualus 
sujungimas.

lių ir daržovių parodą Gar
field parke.

VVASHINGTON. — Karo 
departamentas iškėlė aikš
tėn, kad nežinia kur dingęs 
Bataano pusiassdio didvyris 
kap. Arthur WRwermuth.

LONDONAS. — Birželio 
mėnesį J. A. Valstybes at
lankys Jugoslavijos ir Grai
kijos karaliai.

VVASHINGTON. — Karo 
gamybos boardas suvaržo 
muzikalinių instrumentų ga
mybą. Išimtis daroma pija- 
nams ir vargonams.

Chicagielis vaikinas suimtas; 
kaltinamas kūdikio nužudymu

žiniomis iš Marąuette, rastas sunkvežimis ir jame 
Mich., New Swanzey, Mich., |nužudytas kūdikis. Iš ten šu
suimtas Ross Heath, 16 m. 
amž. iš Chicago. Jis kaltina
mas dviejų mėnesių jauno 
kūdikio mergaitės iš outomo 
bilio pagrobimu ir nužudy
mu. Suimtasis prisipažino 
kaltu. To priežastis kol kas 
nežinoma.

Nužudytas kūdikis yra 
Gloria Jean Nault. Jos tė
vai gyvena farmoje, New 
Svvanzey apylinkėje. Jiedu 
turi dar kitus penkis vai
kus, nuo 3 iki 16 metų amž. 
Tėvai su kūdikiu vakare nu
vyko į New Svvanzey ir 
trumpam laikui su kitu savo 
draugu užėjo į taverną, au-

nes policiją nuvedė į Leo 
Beauchamp namus, New 
Swanzey, kur jaunuolis 
Ross Heath gyveno šį tą pa 
dirbėdamas aplink namus. 
Jis įtartas, kadangi jo batų 
pėdsakiai rasti taverno apy 
linkėję ir prie sunkvežimio.

Keturis metus lankė Maria
napolio kolegiją, Thompson, 
Conn., ir ją baigė 1938 me
tais. Grįžęs Chicagon, įstojo 
į De Paul universitetą, mu
zikos fakultetą, kurį su pa
sižymėjimu ir baigė.

Prie muzikos jisai buvo 
palinkęs iš savo mažų die
nų. Lankydamas Gimimo pa
rapijos mokyklą, piano ir 
aplamai muzikos mokėsi pas 
a. a. seserį Skolastiką, kuri 
buvo pasižymėjusi ir muzi
kos pedagogikoj ir dramoj. 
Jam čia padėta rimtas mu
zikoj pagrindas. Išvykęs į 
Marianapolio kolegiją, mu
zikos mokėsi pas tos kole
gijos muzikos mokytoją ir 
patyrusį vargonininką br. 
Joną Banį. Jis čia suorga
nizuoja šokių orkestrą, pa
vaduoja vargonininką kop
lyčioje, akompanuoja stu
dentams dainininkams per 
kolegijos koncertus ir įvai
rius parengimus skambina 
piano solo. Tuo būdu dar 
daugiau įgija praktikos ir 
labiau psimilsta muziką.

Lankydamas De Paul uni
versitetą taip pat dirbo mu
zikai. .Suorganizavo gerą 
jaunimuiibrkestrą daugumo
je iš savo draugų studentų 
ir ta orkestrą buvo jauni
mo mėgiama. Vėliau kun. K. 
Bičkauskas pakviečia vargo
nininku į Šv. Pranciškaus 
parapiją, Indiana Harbor, 
Indiana, kur jis pasireiškia 
kaipo gabus chorvedys. Jo 
vadovaujamas tos parapijos 
choras šiandien yra vienas 
geriausių apylinkėj. Praėju
sį rudenį pradėjo vadovau
ti Lietuvos Vyčių chorą Chi
cagoje ir jį gražiai sutvar-

Trijų valstybių 
advokatų mitingas
Trijų valstybių — Illinois,

Indiana ir Wisconsin, dau
giau kaip 3,000 advokatų da 
lyvaus Illinois State Bar 
Ass’n metiniam suvažiavi
me,- kurs šiandien atidaro
mas Palmer House.

už tai dėkinga kleb. kun. J. 
Dambrauskui.

t

X Aldona Sakalaitė, ko
legijos baigimo proga, gavo 
daug sveikinimų ir dovanų 
nuo savo draugių-ų ne tik 
iš Chicago, bet ir iš toliau. 
Didžiausią dovaną suteikė 
jos krikšto tėvas žinomas 

1 veikėjas S. šimulis.

X Darius-Girėnas salėje, 
4416-20 So. Western Ave., 
šiomis dienomis įsteigti ne
mokami pilietybės kursai. 
Pamokos bus kas antradie
nį ir ketvirtadienį nuo 4:30kė. Tai parodė neseniai bu

vęs to choro koncertas. 
t- t * t a iki 6 r30 popiet. Nepilįeciams Jis yra LRKSA, Lietuvos] r• • i c Brighton Park apylinkėjeVyčių ir Vargonininkų Są- .m • . puiki proga nemokamai pa-jungos narys. Taip pat PGM 1. v . . . _siruosti gavimui pilietybesnarys.
Leonardas J. šimutis yra 

gimęs 1920 metais Brook- 
lyn, N. Y., kur jo tėvas, da
bartinis “Draugo” redakto
rius, redagavo LRKSA or
ganą “Garsą”. 1926 m. drau
ge su tėveliais lankėsi Lie
tuvoje. Jaunasis muzikas, 
šiandien baigiąs teoretinius 
muzikos ir kolegijos moks
lus ir įgijęs jau nemažai sa
vo srityje praktikos, turi 
pakvietimą į Dėdės Šamo 
armiją, kurion išvyksta bir
želio 10 dieną.

Sveikiname su mokslo už
baigimu ir išvykus į U. S. 
kariuomenę, linkime geriau-

popierų.
X J. K res s (Krasauskas), 

žinomas Detroit, Mich., lie
tuvių veikėjas su žmona taip 
pat veiklia detroltiete, dvie
jų dienų švenčių proga vie
šėjo Chicago ir lankė savo 
draugus, pažįstamus. Nepa
miršo aplankyti ir “Drau
go”. J. Kress yra nuolatinis 
“Draugo” skaitytojas ir rė
mėjas.

X P. Staražinskaite, ži
noma Bridgeporto veikėja, 
jau pasveiko. Praeitą sek
madienį būrys jos draugių

X Marytė Balandaitė, dūk 
tė žinomo Bridgeporto vei
kėjo ir “Draugo” bendra- 

i darbio V. Balandos buvo ge
gužės karalienė Marijos vai
nikavimo dieną Šv. Jurgio 
parap. Iškilmės vyko prie 
Liurdo grotos. Pamokslą pa
sakė kun. J. Prunskis.

X Šv. Mykolo parapija 
pirmą pavasarinį išvažiavi
mą rengia sekmadienį, bir- 

' želio 7 d. Jefferson miškuo
se, northsaidiečiams įprasto
je vietoje. Gyvenantiems 
Jefferson ir Bulvarų rajo
nuose lietuviams bus proga 
suseiti senus pažįstapius ir 
pasikalbėti įvairiais reika
lais.

X Jerry Balsevičius, vy
resnis sūnus West Side biz
nierių, savininkų hardware 
krautuvės, 2325 So. Hoyne 
Ave. pašauktas šiandie iš
vyksta į U. S. kariuomenę. 
Balsevičiai yra seni West 
Side gyventojai. Juozas Bal
sevičius jaunose dienose bu
vo labai veiklus draugijose 
ir scenos mene. Jo suorga
nizuotas White Star Klubas 
šiandie vienas stipriausių 
finansiniai.

X P. Tamanapską, 3112 
Lituanica Ave., Kapų Puo
šimo Dieną patiko nelaimė. 
Grįžtant iš Šv. Kazimiero 
kapinių prie 79 ir Cravvford 
į jo automobilių smogė ki
tas automobilius ir nuvertė 
į griovį. Sužeisti Tamanaus- 
kienė ir Drazdinskienė nu
gabentos Šv. Kryžiaus ligo
ninėn, o Savickienė lengviau 
sužeista randasi namie. Pats 
Tamanauskas liko nesužeis
tas. Važiavusieji smogusiu

susirinko pas ją palinkėti automobiliu taip pat sužeis-

sio pasisekimo! Jo Draugai dinių proga.
sveikatos ir pasveikinti var- ti ir nugabenti į Šv. Kry

žiaus ligoninę.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyklt apsaugoto] įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart aj> 
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackiewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER A VENYJE Tei. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED B Y U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. 

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

.tomobiliuj palikus miegantį 
Bet tai dar ne viskas. Tuo • kūdikį. Išėję kūdikio nerado, 

reikalu prisieis kreiptis į 'Sukeltas aliarmas. Pakvies- 
valstybės prekybos komisi- ta valstybinė policija su šu- 
ją, kuri turi teisę iki ma- nimis ieškoti kūdikio, 
žiausių smulkmenų sutvar- Netoli taverno pamiškėje


