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Henrich Himmler Atvyko Olandij on
Britai atakavo
PRANCCZIJOJ
GRABŲ KAINOS.
nacio kruzerj
Kai Prancūzijoje buvo pa
skelbta, kad vyriausybė lei Prinz Eugen.
džia grabų kainas pakelti

Charkovo fronte žuvę nacių tankai.

Rusai sunaikino
naciŲ parašutininkų būrius.

PAKILO

Londonas, gegužės 18d.—
Olandijos žinių agentūra
A ne ta šiandie paskelbė, jog
Olandijon atvyko Heinrich
Himmleris, Gestapo viršinin
kas, pasižymėjęs savo žiau
rumu sukilimų malšinime.
Aneta pabrėžia, jog Him
leris Olandijon
pasiųstas
rąryšyj supasireiškusiais pa
sireiškimais ir pasipriešini
FBI ATSKLEIDŽIA VIENĄ j mais nacių okupacijai.
GYVENIMO PASLAPTĮ.

30 nuoš., žmonės juokais
ėmė kalbėti, kad vyriausybė
nori atbaidyti nuo mirties...
Liūdna, bet, atrodo, tiesa
— Prancūzijoje savu laiku
buvo perdaug moralinio iš
tižimo ir dabar visa ta, kita
dos galinga valstybė, žengia
keliu vedančiu į grabą...

Federal Bureau of Investigation direktorius J. E.
Hoover savo balboje, pasa
kytoje Notre Dame, Ind. pa
brėžė didelę svarbą religinio
auklėjimo. Jis kalbėjo:
—Mes turime ugdyti mo
ralinį atsakomybės jausmą
mūsų jaunuomenėje, tą mes
atsieksime per religinį auk
lėjimą... Amerikietiškas patrijotizmas yra neatskiria
mas nuo religijos, dievotu
mas ir religiniai jausmai
stiprina patriotizmą.”
Tai svarbūs gyvenimą ste
binčio žmogaus žodžiai ir
jie ttlri skinti religijai kelią
į visas Amerikos mokyklas.
BAŽNYČIA PRIEŠ FAŠIS
TINIUS PASIREIŠKIMUS
ISPANIJOJE,

Ispanijos cenzūra, kaip
praneša, “Newsweek” Nr.
19, nuslėpė įvykį, kuris ir
Londone, ir Vašingtone lai
komas labai reikšmingu:
Calahorros katalikų vysku
pas paskelbė laišką, kuris
kunigų turėjo būti perskai
tytas bažnyčiose. Laiške
smarkiai puolamas naciz
mas, aprašomi Bažnyčios
persekiojimai Vokietijoj ir
Olandijoj. Vyskupas peikia,
kodėl tos žinios draudžia
mos skelbti Ispanijos spau
doje ir kritikuoja, kad vals
tybės politikoje yra neteisė
tumo reiškinių.
Bažnyčia nesibijo pasaky
ti griežto žodžio prieš prie
vartos priemones, nežiūrint
kur jos pasireikštų.

("Draugus”

Acme teieos

Rusai bolševikai skelbia, kad Kharkov fronte nepaprastai sumušę nacius. Rusai praneša iš Maskvos, kad jų orLondonas, gegužės 18d.— laiviai sunaikino daugybę nacių tankų šiame fronte (Foto radio perduota iš Maskvos į Nevv Yorką perėjusi per
Po ilgo ieškojimo britų avi cenzūrą).
acija pagaliau surado Vo
kietijos 10,000 tonų kruzerį
Curtin remia savo ank
Prinz Eugen prie pietinės Britų ataka nepavykus, į Hitleris pasiuntė 50,000
Norvegijos pakraščių.
skelbia vokiečiai
kariuomenės Norvegijon.
stesnius pareiškimus
Aviacijos ministerija pas
Berlynas, gegužės 18 d.—
Londonas, gegužės 18d.—
Tuo tarpu norvegų sluog
kelbė, jog britų aviacija pra
Sidney, Australija, gegu
Britų
sluogsniai
šiandie
pa

Berlyno
radio
paskelbė
Vo

sniai
pareiškia,
jog
privers

dėjusi atakas ir laivui pada
žės 18d.—Australijos minis
kietijos karo vadovybės pa skelbė, jog nežiūrint milži tino darbo stovyklosna na teris pirmininkas John Cur
ryta dideli nuostoliai.
Pirmieji pranešimai pas reiškimą, jog britų aviaci niškų kariuomenės pareika. ciai pasiuntę dar 160 norve tin šiandie pareiškė, jog
kelbė, jog orlaivių torpeda jos atakos ant vokiečių di lavimų Rusijos fronte, Hit gų mokytojų. Šie mokytojai Australija ir toliau pasilie
pataikiusi kruzeriui, kuris džiojo kruzerio Prinz Eugen leris Norvegijon pasiuntęs pasiųsti statyti fortifikaci kanti ištikima Britanijai,
matomai bandė sugrįžti Vo Šiaurės jūroje nepavyko ir 50,000 kariuomenės ir įtiki jas Suomijos pasienyje, Nor bet jis buvęs priverstas
kietijos uostan po ilgo slap britai atmušti su dideliais nęs Vichy vyriausybę pasių vegijos šiaurėje.
kreiptis į Jungtines Valsty
sti Dakaran, Prancūzijos va Tankai Į Dakarą.
stymosi Norvegijos uoste nuostoliais.
bes, nes Britanijos padėtis
Pasak vokiečių, Prinz Eu karinėj Afrikoj, beveik pusę
Trondheim.
Nuo šių metų pradžios neleido galimybių Australi
gen ir jo lydimieji laivai pa milijono tonų reikmenų, dau
Keturių Destrojerių
prancūzai pasiuntę į Daka jai padėti.
šovę dvidešimt devynis ■an giausia karo reikmenų.
Lydimas.
rą didelį kiekį karo reikme
Curtin pareiškė nesupran
glų laivus. Vakar viso pa
nų ir kariuomenės. Praneši tąs kodėl dėl jo pasiųstojo
Kiek anksčiau britai buvo šauta penkiasdešimt du bri
mai skelbia, jog šiuos siun Prezidentui Rooseveltui raš
paskelbę, jog kruzerį suža tų orlaivių.
tinius prižiūrėjo
bendra to iškilę nesusipratimai. Mi
lojo britų submarinas.
Aviacijos ministerija skel
Olandija.—Antinacišlti prancūzų-vokiečių komisija. nisteris pabrėžė, jog situa
Sąjungininkai
pašovė
Iš Marseille uosto Daka cijai blogėjant Malajuose,
bia, jog Prinz Eugen buvo
pasireiškimai Olan dijoj
lydimas keturių destrojerių 10 japonų orlaiviu
dar padidėjo. Naciai at ran išplaukė virš 100 krovi Rusijai reikalaujant ginklų
ir grupės kovos orlaivių, kusiuntė savo slaptosios po nių laivų, kurie daugiausia ir orlaivių, Anglija ir prie
Sąjungininkų štabas Aus-

KARO EIGA

rie desperatiškai bandė nu- tralijoje

vyti britų orlaivius.
Britai prisipažįsta, jog iš
šios atakos negrįžo devyni
britų orlaiviai, bet jie pirma
sunkiai sužalojo kruzerį ir
sunaikino penkis vokiečių
orlaivius.
Rostocke Tylu.

Tuo tarpu kiti britų bom
banešiai be paliovos bom
barduoja vokieęių okupuo
tus Europos pakraščius.
Britų oficialieji praneši
mai pabrėžia, jog po milži
niškų anglų aviacijos atakų
pereitą mėnesį Rostocko uo
ste prie Baltijos, sustabdyta
bet kokių karo reikmenų
gabenimas iš uosto, o jis bu
vo vienu svarbiausių nacių
KAI KURMIAI—Į ŽEMES.
uostų, per kurį buvo siun
Anglijoje, besisaugant nuo čiama* reikmenys Rusijos
bombų, steigiami fabrikai frontan.
>
požemiuose. Vienas iš jų bus
baigtas įrengti rugpiučio LAŠINIAI IR
mėnesyje ir užims keletos “REDUSINIMAS.”
kvadr. mylių plotą. Čia ren “Everybody’s Health” skel
giami butai darbininkams, bia, kad Amerikos publika
krautuvės ir restoranai.
per metus “redusinimo” prie
Kaip akmens amžiaus ga monėms išleidžia 4,000,000
dynėje—žmonės vėl privers- dolerių. Laikas jau būtų sau
sti lįsti į urvus. Skirtumas “redusyti” maisto porcijas,
tik tas—senovėje žmonės tada nepriaugtų tiek lašinių
urvuose slėpėsi nuo žvėrių, nebūtų “trubelio” juos nuo dabar—nuo sužvėrėjusių tirpdyti ir gal kiti—alkani
žmonių.
žmonės būtų sotesni.

geguiSs i8 d. _

Virš Naujosios Gvinėjos ir
Louisiade salų sąjungininkų
aviacija sunaikino dešimtį
japonų orlaivių ir tris suža
lojo.
Gen. MacArthur štabo
komunikatas apie jokius są
jungininkų aviacijos nuosto
lius nepažymi. .
Neoficialiai skelbiama, jog
sąjungininkų aviacija smar
kiausiai atakavo Naujosios
Gvinėjos japonų okupuotą
bazę Lae ir atrodo, jog są
jungininkai nori sunaikinti
japonų aviaciją, kad pasiro
džius naujiems japonų lai
vyno daliniams prie Austra
lijos būtų lengvesnės kovos.

Kerčioj rusai
tebekovoja, naciai
Berlynas, geggužės 18d.—
Pasak nacių radio, Vokieti
jos karo vadovybė paskel
busi, jog Kerčios sąsmaukoj
sovietų kariuomenės liku
čiai tebekovoja, bet jų “lau
kia sunaikinimas.”
Charkovo fronte, pasak
komunikato, vokiečių kon
tratakos išsivysčiusios į tan
kų kovas, kurių metu sunai
kinta 56 rusų tankai ir kiti
54 sunkiai sužalota.

licijos viršininką Himlerį. gabeno orlaivius, sunkveži geriausių

norų negalėjo
mius į tankus.
Australijai padėti.
Sakoma, jog Dakaran Vi
Rusija.—Rusų ofensyvą
prie Charkovo tebevyksta chy vyriausybė pasiuntusi Kinai sulaikė japonus
visu smarkumu, nors Ker ištisą tankų brigadą.
čios pusiasalyje ruasi pri
versti trauktis.

Yunan provincijoj
Britai atakavo japoną
bazę Burmoje

Vokietija.—Matomai bi
jodamasis sąjungin inkų
New Delhi, gegužės 18 d.
invazijos Hitleris pasiun
tė Norvegijon 50,000 ka —Britai šiandie paskelbė,
jog didieji britų bombaneriuomenės.

išai apmėtė bombomis Bur
Australija.—Sąjunginin mos miestą Kalewa, 140 my
kų aviacija tebebombar- lių į šiaurvakarius niuo Man
duoja japonų bazes. Pa dalay.
šauta dešimts priešo or
Pasak komunikato, bom
laiviui
bos pataikiusios į sandėlius
ir upės laivus. Tuo pačiu
Kinija. — Kinų kariuo metu britų aviacija apžval
menė pradėjo naujas ofen gė kitas Burmos apylinkes.
syvas Yunan provincijoj. Šiuose žygiuose žuvo vienas
Japonai priversti trauk britų orlaivis.
tis.
Anglija.—Britų aviacija Atakavo naciu bazes
torpėdavo Vokietijos di
Olandijoje
dįjį kruzer| Prinz Eugen
Londonas, gegužės 18d.—
prie pietinės Norvegijos
Aviacijos ministerija paskel
pakraščių.

bė, jog britų aviacija ataka
Jungtinės Valstybės. — vo nacių okupuotus aerodromsu Olandijoje.
Šiandie Amerikoje įveda

Maskva, gegužės 18 d. —
Karo fronto pranešimai skel
bia, jog šiandie vokiečiai
frontan pasiuntę dar dau
giau tankų ir desperatiškai
bandymai sulaikyti rusų ka
riuomenę siunčią savo karių
būrius tiesioginėn mirtin.
Komunistų organas Prav
da skelbia, jog šalia tankų
naciai naudoja parašutininkus, kurie siunčiami grupė
mis po 120, bet rusų įsisiū
bavusios kariuomenės nebe
įstengiama sulaikyti,
žuvo 12,000 Nacių.

Rusai oficialiai skelbia,
jog Charkovo fronte žuvę
12,000 vokiečių kareivių ir
sovietų kariuomenė pasistumėjusi pirmyn tarp 12 ir 37
mylių.
(Iš Stockholmo praneša
ma, jog paskutinieji nacių
pranešimai pažymi,
kad
Charkovo fronte rusai apsu
pę “vokiečių bažę.” Kai ku
rie švedų stebėtojai mano,
jog tai esą ofrtifikącija
Charkovo vidaus apsaugos
linijose).
Kerčios Sąsmaukoj
Tebekovoja.

Specialus rusų pareiški
mas nieko nesako apie situ
aciją Krymo pusiasalyje
bet paprastasis komunika
tas pareiškia, jog kovos Ker
čios sąsmaukoj tebevyks
tančios ir smarkiausiai ko
vojama netoli Kerčios uosto
Rusai taip pat paskelbė,
jog Kalinino fronte, į šiaur
vakarius nuo Maskvos, vo
kiečiai pravedė smarkias ata
kas, bet jos buvusioš sulai
kytos ir naciams padaryta
dideli nuostoliai.

Chungkingas, gegužės 18
d.—Kinų komunikatas pa
reiškia, jog japonai išvyti
iš Salween upės vakarinių
pakraščių į šiaurryčius nuo
Lungling, Yunan provinci
joj. Atrodo, jog kinams pa Kinai perėmė inicia
vyko pašalinti susidariusį tyvą Burmos fronte
japonų pavojų svarbiam
Burmos kelio miestui Pao- Londonas, gegužės 18 d.—
Britų radio šiandie paskel
shan.
bė, jog Kinijoje ir Bfurmoje
Pranešama, jog kinai te- kinai perėmė iniciatyvą sa
bežygiuoja pirmyn šiam vo rankosna.
fronto sektoriuje ir japonai
“Kovos už Burmos kelią
verčiami trauktis tuo pačiu tebevyksta Kinijos pasieny
keliu, kuriuo jie taip sku je, bet iš paskutiniųjų prabiai buvo įsiveržę Kinijon. šimų galima suprasti, jog
Britai Palengva Traukias. kinai perėjo Salween upę ir
pradėjo atakas, kad išmuš
Britų pranešimai skelbia,
tų japonus atgal Burmon iš
jog britų kariuomenė vaka
Yunan provincijos,” pareiš
riniam Burmos fronte pa kė britų radio.
lengva traukiasi Chindwin
upės slėnin ir svarbiausieji gusią britų kariuomenę.
šios kariuomenės daliniai Tuo tarpu kinų spauda
esą apie 20 mylių į vakarus rašo, jog kovos Yunan pro
nuo Indijo8-Burmos sienos. vincijoj daugiausia sukou

ma pastovios kainos karo
Viena smarkiausių aviaci Pranešama, Jog frontan
metui. Kainos nustatyta jos atakų šiam kare praves pasiųsta naujai sudarytoji
pasiremiant kovo. mėne ta okupuotosios Prancūzijos gen. Wavell kariuomenė, ku
sio kainomis.
Atlanto pakraščiuose.
ri pavaduos nuo kovų pavar-

centruotos į vakarus nuo
Salween upės. Laikraščiai
pabrėžė, jog japonams neį
manoma pereiti upę.
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BANDOMA JUOS IŠVADUOTI

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI

(Tęsinys)
4401 Kaibutienė-Kazlaus- (Zigmas), 24, housevvife.
4445 Kalantaitė,
Dalia
kienė, Zofija, born 1903,
(Vytautas), 3 years old, j
teacher.
res.
šimuliai Liudvinavas. į
4402 Kaikaris, Kazys (Do
4446
Kalasa, Povilas (Pra-I
mas), 60, farmer, res. Dvinas), 31, teacher, res. Pa
laičiai Skaisgiris.
4403 Kaikariene.Lataity- neriai.
tė, Veronika (Domas), 56 4447 Kalasiunas, Juozas
(Benediktas), born 1911, ar
bousewife.
my,
officer, res. Ukmergė.
4404 Kaikaris, Vladas
4448 Kalasunas, Antanas
(Kazys), 28, farmer.
(Vincas),
born 1911, teach
4405 Kaikaris, Juozas
er,
res.
Žukliai
Pabaiskis.
(Kazys), 20, farmer.
449 Kalasiunienė-Zegrec4406 Kairatis, Kazys, 35, kaitė, Valerija (Rapolas),
l"Ui»u<ai" aoine utiepDaca)
teacher, res. Tytuvunai Ra 30, housevvife.
Illinoiso gubernatorius Green (dešinėje) reiškė užuoseiniai.
4450 Kalavinskas, Vincas jautą namiškiams keturių angliakasių, kuriems nuo ge
407 Kairaitiene, Leokadi (Jurgis), 35, farmer, res. gužės 8 dienos atkirstas išėjimas vandeniui užliejus ka
ja, 29, teacher.
Gražiškiai * Vilkaviškis.
syklą, Eagerville, III. Visomis pastangomis bandoma juos
4408 Kairaityte, Regina- 4451 Kalavinskienė, Tere
Vida, 7.
A sė, 28, farmer, res. Gražiš vaduoti.
.
Į
4409 Kairaitis, Česlovas kiai.
4452 Kalavittskaite, Vilija '
(Kazys), 5.
retiTT.
(Vincas),
10, student.
4410 Kairiūkštis, Antanas
4453 Kalavinskas Gintau- Lapiai Kaunas.
(Nikodemas), 55, farmer,
4487 Kalpukevičius, Povi-j Cicero/III. — Šv. Antano
res. Miliūnai Panemunis.
tas (Vincas), 7.
4411 Kairiukštienė, Teklė 4454 Kalėda,
Antanas las (Antanas), 57, farmer, j parap. bažnyčioje — birže- iio 5 - 13 dd. — kun. Vin(Povilas), 46, farmer, res. (Feleksas), 37, employee,- res. Papečiai Lazdijai.
Miliūnai Panemunis.
„?4?8 Kalpukevičienė, Ona
Andriuška, M.I.C.
res. Lazdijai.
4412 Kairiūkštis, Antanas 4455 Kaledienė, Genovai (Vaitiekus, 46, farmer.
4489 Kalpukevičius, AnMar,an Hi,ls; UL ~ su
(Antanas), 26, farmer, res. tė, 35, housevvife, res. Laz
tanas
(Povilas),
26,
farmer.
nar
ij°Je
birželio 17
26
Sipeliai Panemunis.
dijai.
4413 Kairiukštienė, Vero 4456 Kalėda, Algimantas
4490 Kalpukevičius, Juokun. Juozas Damnika, 21, farmer.
(Antanas), 8 years old.
zas (Povilas), 18, farmer. Į brauskas, M.I.C.
4414 Kaikuriukštytė, Liu 4457 Kalibatas, Alfonsas,
4491 Kalpukevičienė, Mi-■ Marianapolis, Conn. — koda (Antanas), 20, farmer.
(Jonas), 27, army officer, i kalina, 37, res. Papečiai legijoje — birželio 15 — 24
4415 Kairiūkštis, Stasys res. Vilnius.
Lazdijai.
dd. — kun. Petras Malinaus
4458 Kalinka, Mikas, 46,
(Juozas), 51, teacher, res.
4492 Kalpukevičius, An kas, M.I.C.
policeman, res. Vilnius.
Kaišedorys.
tanas (Antanas), 2 years
Marian Hills, III. — Na4416 Kairiukštienė, (To 4459 Kalinkienė, Bronė, old.
vicijate
— liepos 7 — 16 dd.
mas), housewife, res. Pane 45.
4493
Kalpukevičius,
Pra

4460 Kalinkaitė, Kristina nas (Antanas), 1 year old. — kun. Vincas Andriuška,
riai Vievis.
(Mikas),
18.
4417 Kairiukštienė, Ni4494 Kaltauskas, Jurgis M.I.C.
4461 Kalinka, Zdislovas
gauskaitė Ono (Tomas), 48,
(Jonas), 35, res. Žarijai
(Tomas), housewife, res. (Mikas), 16.
Šv. Šv. Petrp ir Povilo par.
Prienai.
4462 Kalinka,
Česlovas [
Kaišedorys.
) 4495 Kaluževičius, Juozas bažnyčioje •*- liepos 17 —
4418 Kairiūkštytė, Elena- (Mikas), 14.
26 dd.. — kun. Antanas Ma
4463 ’ Kalkovas,
Ignas į (Jonas), 40, res. Kaunas.
Regina (Stasys), 10.
- 4419 Kariukštytė, Irena (Emilius), 55, janitor, res. > 4496 Kaluževičienė, Elz žukna, M-I.C.
bieta (Adolfas), 25, teacher.
Kaunas.
(Stasys), 8.
Harrison, N. J. — Sopu
4497 Kaluževičiutė, Vero
4420 Kairiūkštytė, Anta 4464 Kalkovienė-Gorskailingosios P. Švč. par. baž
nina (Vladas), book-keeper, tė, Felicija (Vladas), 40, nika (Juozas), 14, student. nyčioje — liepos 18 — 26 dd.
4498 Kalvaitis, Jeronimas
farmer, res. Prienai šmitišres. Šeduva.
(Antanas), born 1905, vvor — kun. Petras Malinauskas,
4421 Kairys, Aleksandras , kiai.
ker,
res. Kaunas.
MJ.C.
(Vincas), 29, musician, res. a 4465 Kalkovaitė, Marija
4499
Kalvaitis,
Jonas
(My
(Ignas),
1
year
old.
Vilnius.
4466 Kalkovaitė, Jadvy kolas), 22, electrician, rep.
4422 Kairys, Alfonsas,
70, farmer, res. Utenai ga (Ignas), 18, employee, Kaunas.
MAKE
4500 Kalvaitis, Jurgis),
res. Kaunas.
Smilgiai.
EVERY
4467 Kalkovas, Vladas 60, farmer, res. Kiaulakiai
4423 Kairienė, Emilija,
PAY DAY
(Ignas), 12, student, res. Endrijevas.
55, farmer, res. Uteniai.
(Bus daugiau)
4424 Kairys, Zenonas (Al Kaunas.
BOND DAY
4468 Kalkovaitė, Sofija
fonsas), 23, farmer.
res.
4425 Kairytė,
Genovaitė (Ignas), 15, student,
Kaunas.
(Alfonsas), 19, farmer.
sa
4426 Kairytė, Stasė (Al-1 4469 Kalėnaa, Jonas (Ka
Ofi*o tat VIRgini* 0036
zys), 40, editor, res. Kaunas.
fonais), 18, fanner.
Residendjos ML: BEVerly 8244
4427 Kairys, Vilius (Al 4470 Kalnėnienė, Emilija,
10, housevvife.
fonsas!, 12 years old.
DR. T. DUNDULIS
4428 Kairys, Julius (Sil 4471 Kalnėnaitė, Giedrė Būkit Malonūs
GYDYTOJAS IB 0EEBDBGA8
vestras), 37, teacher, res. (Jonas),*13, student.
SAVO AKIMS!
4157 Archer Avenue
viena pora akių visam gy
4472 Kalnietis,
Vincas Ttk
Punkiškiai Šimonys.
venimui.
Saugokite Jas. leisdami
4429 Kairys, Bronius (An (Matas), 65, *l»wyer, res. lAcgsanilnuoti Jaa modemiikiauaia Ofiso rei.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
metodą, kuria regėjimo mokslas
Trečiadieniais pagal sutartį.
tanas!, born 1907, emplo Desiutiškės Kurkliai.
gali suteikti.
35 MITAI PATYRIMO
4473 Kalnietienė, Eugeni
yee, res. Žagarė.
Res. 6958 So. Talman Are.
pririnkime akinių, korte pašalina
4430 Kairys, Jonas (Vin ja, 43, housevvife.
Res. TeL OROvehill 0617
vlaą aklų (templm*. ..
Office UL HEMlock 4848
cas), 67, farmer, res. Trum 4474 Kalnietis, Liudas
Dr.
John
J.
Smetana
(Antanas),
36,
lavvyer,
forbatiškis Utena*.
DR. J. J. SIMONAITIS
Kairienė, Marija, 60, ner judge, res. Kaune.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
4475 Kalpokas,
Juozas
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS
farmer, res. Trumbatiškis.
OPTOMETRISTAI
(Petras),
64,
farmer,
res.
4432 Kairys, Antanas (Jo
Vai.: 2-4 ir 7-9 vat
Miškinė Panemunis.
nas), 24, farmer.
Kampas lS-tos
Ketvirtad. ir Nedėliotais susitartu.
CAN AI 0523, Chlcagc
4433 Kairytė, Anelė (Jo 4476 Kalpokas, Ramutis Telefonas:
2423 VVest Marąuette Rd.
OFISO VAIiANDOK:
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
(Juozas), 18.
Trečlad. tr ftettad. 9:80 a. m.
4477 Kalpokas, Drasutis
4434 Kaiserling-Narbutaiiki 7:00 p. m.
DR. STfflKBLlS
tė, Elena (Ignas), 55, far (Juozas), 17.
PHYSICIAN AND SURGEON
4478 Kalpokaitė, Gailutė
mer, res. Jrušiskiai Trakai.
4645 So. Ashland Avenne
4435 Kaizer, Fritz, 40. (Juozas), 15.
LIETUVIS DAKTARAS
4479 Kalpokas, Jaunutis
employee. res. Švenčionėliai.
OFI8O VALANDOS:
OPTOMETRISTAS
4436 Kaladė, Jonas (Kos (Juozas), 13. Miškinė Pane
Nuo 2 iki 4 ir noo 6 iki 8 vai. rak.
Nedėliomis pegal sutartį.
tas), 59, employee, res. munis.
ataakomlngai nl
Office
UL YARda 4787
4480 Kalpokaitė, Sigutė
prieinamą
Namų UL PROspeet 1986
4437 Kalakauakas, Kazys. (Juozas), 11.
TeL YARda 6921.
JOS F. BUDRIK
4438 Kalakauskienė, Mag 4481 Kalpokas, Laimutis
Bes.: KENvood 6107.
dalena.
(Juozas), 4.
KRAUTUVĖJE
4439 Kalakauskas, Jonas.
4482
DR. A. J. BERTASR
4440 Kalakauskas, Vincas. (Pranas), 56, farmer. res.
GYDYTOJAS H OHIBUROAB
4441 Kalakauskaitė, Mag Roviškėliai Panemunėlis.
Ofiso vaLt no 1-3; nna 8:308:30
4483
Kalpokienė, Ona
Telefonaa:
756 West 35th Street
4442 Kalakauskaitė, Kas (Feliksas), 40, farmer, res.
tancija.
Roviškėliai.
Calumet 4591
Kalantas, Vytautas,
4484 Kalpokas.
Kazys
ML BADfO PATAISYMO
34, employee, res. šimuliai (Pranas), 20, farmer.
pasaukto i
Liudvinavas.
4485 Kalpokaitė, (Pra
(Mat 10. 22).
4444 Kalantienč, Marija nas), 16, fanner.
YARDS 8088

Marijonu misijos

J

Grand

Geriausias

tas,
ve

kuris

mokytojas

išmokina

suvaldyti.

Rapids,

Mich.

—

yra

mus

AMERIKOS

LIETUVIŲ

So.

Ashland

Avenue

j

nas),

17,

student.

Kaunas.

Kalpokas,

Pranas

3241 So. Halsted SL

dalena.

Kas

bus

ištvermingas

tas

bns

Pa.

Philadelphia,

—

Stanislovas T. Gross

į

LIETUVIAI

DR. SEIMĄ SODEIKA.
O.

Išgelbėtas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 So. 49th Court, Cicero

AKIS

IŠTIRINEJA

AKINIUS

PRITAIKINA

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

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
187

No.

Oak

Marion

Park,

Street

Illinois

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, IU
TeL: Cicero 7681

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11.

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL OANal 6969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

2158 VVest Cermak Road
Ofiao teL CANai 2346
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bea.: 7094 So. Fairfield Aveane
Bes. teL: HEMlock 8159

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

TeL YABds 2246

2017 So. VVestern Ave.

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

DR. G. SERNER

DAKTARAI

DANTISTAS

D.

TeL CANai 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

4645 So. Ashland Avenue

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

arti 47th Street
reL: šuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. AL. RAČKUS

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Yards 1829
'Telefonas: IIEMlock 5849
Pritaiko Akinius.
4204 Archer Avenue
Kreivas Akis
LIGONIUS PRIIMA:
Ištaiso.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
6767 So. VVestern Ave.
3401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
kampas 34 th SL
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 iki 8
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
NediUfanto pagal sutartį.
GYDYTOJAS IB OHIBURGAb
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
Telefonas CANai 4796
4726 So. Ashland Ave.

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL

DRAUGIJOS

NARIAI

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. 1W. PRUSIS
6924 So. Westera Ave.
Chicago, UI.

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
1913

So.

Halsted

(2-troe luboe)

TeL MIDvray 2880

Chicago, Ik

St

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki •
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 1 iki 8 i2h vai. vak
ir pagal sutartį.
Sekmad. uuo 10 iki 12 vaL ryto.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Res.telefonai SEEley 0434.

DR. MAURICE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; TeL Cicere 1484
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
Ofiso Tel.: Yards 0994
rais pagal sutartį.
Kamp. 15tos gat ir 49th CL
Res. Tel.: Kenvvood 4300
OFISO VALANDOS:
Tel. OANal 6122
t iki 4 popiet
' 7 iki 9 vakare, VALANDOS
ir pagal sutartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vaL dieną
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS
TeL Cicero 1484
TELEFONAI:
2201 West Cermak Rd.
Office — HKMlock 5524
Emergency — call BODvrey 0991
Vatoudes: 1—3 popiet ir 7—b v. v
Res. — HKMlock 1648.
•
REZIDENCIJA:
(lietuvis)
6631 S. Cafffomia Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL REPnblic 7868

DR. & R. PALUTSIS

DR. BIEŽIS

DR. A. JENKINS

2500 West 63rd Street

TeL CANai 0267
Bes. ML: PROspeet 6639

DR.

r. Z. ZAIATORIS

GYDYTOJAS IB OHIBURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6660 So. Artesian Ava
VALANDOR: U v. ryto iki 3 popiet
t iki 0 vaL vakara

Tel.: HKMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELIA
DANTISTAS

6558 So. Western Ave.

ik)

4443

galui,

Pagerbtuvės kunigui
Stasiui Railai

DAKTARŲ

Goethe

4431

1801

Ig. Valančiūnas ir jurgiečių
naujas klebonas kun. dr. Vy
tautas Martusevičius, veikė
Tąjį “puikų bankietužėlį”
. .
.
, .
jas Kazys Dryža ir Juozas
pagarbai savo komendonaua T
,
f ®
. Laucka, o ant galo pats varkun. Stasio Railos, propa jo I
vardadienio: šv. Stanislovo
(Nukelta į 3 pusi.)
suruošė sautsaidės Kazimie
Komcndoriui Stasiui Railai rietės, Kazimieriečiai sek
ADVOKATAS
madienį, 3 d. gegužės para
Mūs Kaži mie rietės
pijos svetainėje. Žmonių,
(Kas neb’matėt, labai gai nors ir buvo tą dieną pusė WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
la!...) tinai šilta, prisirinko aps
Centrinis
Ofisas:
Tartum bičių spietis,
čiai. Vakaro vedėju buvo
3133 S. HALSTED ST.
Triūsiant išvien, pagamino “Amerika” red. Juozas Lauč(Lietuvių Auditorijoje)
Puikų bankietužį,
ka. Vakaras pradėtas mal
Nuo 1-mos iki 8-tos
Jo pagarbai — išaukštino da, kurią atkalbėjo kun. Ig. VALANDOS:
valandos vakare.
Jį jos šia veiksmuže.
Valančiūnas, o baigtas Lie
Telefonas CALurnet 6877
Todėl, kad tą užtarnavo,
tuvos himnu. Bankieto, kiek
134 N. LA SALLE ST.
Sakant po teisybei,
teko sužinoti, iniciatorium Kflnm 2014
Tel. STAte 7572
Labai uolia veikla savo
ir uoliausiu organizatorium
. Mūsų lietuvybei.
buvo kun. Vincas Vėžis. Jis
Bet ir vyrai prisidėjo
ir programos atidarytojo ro
ADVOKATAS
Prie to parengimo,
lę išpildė. Programa ėjo šia
buvusia
Nes ir jie mat jau regėjo tvarka: sveikinimą varduviAssistant State’s Attorney
of Cook County
Vaisius jo veikimo.
teisių praktiką
• ninkui tarė jaunutė Elena Dabar veda generalini
po antrašu:
Tad... nors senas aš, litvaOne North La Šalie St.
Kisieliūtė, anūkė vietinio zanus,
ROOM 1215 — Tel.: RANdoiph 8323
i kristijono 1 Kazio Kisieliaus. VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. \ak.
Bet dvasios nebailios,
Praktikuoja visuose teismuose.
Šaukiu ir: Ad muitos annos! Kalbėjo vietos klebonas kun. Specializuoja
kriininališkuose srityse.
:l
Dėl kunigo Railos.

OFUO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryte iki 9:90
vai. vak.: trečiad len lala nuo 0:09
vai. Ota

Ud 111M oat

OFISO VALANDOS:
Nuo I—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROapect 6737
Namq telefonas VIRgini* 2421

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVeat 63rd

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRUBGAS
4146

Archer

Pagal

dėl

suardom

pinigų,

venimas

tai

gyvenimą

suardytas

nesirūpina

gy

pinigais.

Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir uuo 6 Iki 8:30 vak.
Trečiai!taniau nuo 2 io 4 popiet
N«wM1lmnl«

Kai

Suattarlma

Išmintingas žmogau

sikratyk
tavo

Dievas
rus

su

sėbrauja.

sutelkia

daiktas

rankas.

kuris

draugo,

priešais

— at

per

mums

mūsų

Italų

go

pačių

priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

—: oyieeįti

•

Antradi’aic. go- IZ',

Aliaskoje ėmė nykti. USA Philadelphia, P.
j Nauja Pad<irtfl< iCLASSIFIED
ADS
vyriausybė tą suprato ir apie 1900 metus nupirko 1200
HELP WANTED — MOTERYS
(Atkelta IŠ 2 ausi.)
Rašo K. J. Prunskis
“DRAUGO”
elnių, kuriuos ir paleido į
OPERATERKOS
duvininkas. Be linkėjimų
Patyrusios
“single needle“ OperaDARBŲ SKYRIUS
terkos siūti prie “power” mašinų.
jai. Tarp jų dar yra nema Aliaską.
Amerikoniškas biznis
apsčiai ir dovanų įteikta.
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
Didelė pagalba yra ir šužai prietarų. Pavyzdžiui, ne
“DRAUGAS” HELP WANTED
Rl'BEN GRAIS A SONS.
Dainavo
choras,
visa
pub

Aukso kasyklų darbas plė
nes.
Žiemą
Aliaskoje
kelių
325 So. Market (5tli EI.)
ADVERTIS1NG DEPARTMENT
taip seni Laikai, kai jie bi
127 No. Dearbom Street
tėsi. Vien tik 1906 m. Nome jodavo užmušti ūdrą. Mat, kaiP ir n8ra; užtat Puikiai lika gražias dainas.
“F1NI8HEBS"
—
PAPRATUSIOS
Tel.s RANdolph 8488-UlStf
DIRBTI PRIE 'EUR" KOTŲ. AT
kasyklose buvo gauta auk
patarnauja
šunes.
Yra
paSeserys
Kazimierietės
užSIŠAUKITE PRIE
pagal jų mintį užmušto ūdHELP WANTED — VYRAI
CHICAGO FUR CI.EANERS
so už 7,500,000 dolerių, tai
sakojama
tūkstančiai
istosipelnė
ačiū
už
suruošimą
ro siela pereinanti į arti
1241 WEST 47TH ST.
LATRE HANDS A AI.L AROUND
gi tiek, kiek Amerika buvo
MACHINISTS
miausią raganą. Raganas gi rijų, kaip jie ištikimi žmo-1 gražios programos, kurią
OPERATERKOS,
patyrusios;
pa11.20 Į valandą nu “overtme".
užmokėjusi už visą Aliaską.
tovūs darbai, Union ša pa. aukščiau
ROCKCASTI.P engineering co.
jie turi pakarti. Kiek žuvo nėms, kaip jie savo gyvastį meniškai išpildė mokiniaisia mokestis mokama.
Visame gi krašte iki 1936
71« W. take Street
VNIVERSAL OVF.RALL CO.
nekaltų moterų dėl kvailų aukoja, bet neapleidžia žmo- vaikučiai.
m. aukso buvo gauta už
830 W. Roosevelt Roa<l
nių,
sniego
užpustytų,
kaip
Daug
dar
r
kitų
ORNAMENTAI,
IRON
WORKF,Rfi
asmenų
prietarų.
Mums
yra
reikalinga
keletą
gerų
451,600,000 dolerių! Ameri
jie ištisas dienas palieka be; prisidejo 3av0 triūsu, arba
dirbtuvės mechanikų
Ir
“fitters". REIKALINGA PATYRUSI “SODA
FOUNTAIN'” MERGINA patarnau
International
Business
Neatslšauklte
jai
neesate
pilnai
paty
Lik
sveikas!
—
tarė
kiečiai gerą biznį padarė
ti aukštos klesės žmonėms. Alga
maisto, bet nesitraukia nuo' skambu{iai8 prie suruošimo Machine Corp. praneša, jog rę tame darbe.
$30.00 J mėnesį ir valgis. Darbas
ir šoko į upę
pirkdami tą plotą.
šeimininko, kurį jie sušildo; gražau8 vakar0. Reikžtų Charles W. Cooper yra pa E. M. UTYMEii CO., 2820 W. Graiul dienomis ir vakarais. 508 S. MlcIUgan. CONGRESN DRFG CO.
GAUGE MAKERS IR PATYRĖ
Bet čia yra gausiai ir ki Eskimai yra malonūs, vai prisiglaudę savo gauruotu juos būtinai iJvardinti,
skirtas vedėjas Logistikos MIELINO
MACHINE OPERATORIAI MOTERIS —- dirbti namuose prie
mokestis mokama.
tų žemės turtų: sidabro, pla šingi žmonės. Žiemą jie sau kūnu.
apvalymo darbų.
Rašykite sekan
nelaimė, kad sunku sužinoti departamento. Jam bus Aukščiausia
PEF.RLESS TOOL & ENGINEER čiai: MRS. EI,LIS, 426 Briar PIaee,
svarbi
pareiga
eiti
į
talką
tinos, vario, anglių, žibalo. “namus” susilipdo iš snie- i per pusnynus, traukiama
Apt. 2—J.
ING CO., 1133 N. KUbotim.
visų vardus, pavardes. To
Fred
W.
Nicholas,
Major
Daugelis medžiotojų turi go. Palieka mažą angą į- šešių šunų
REIKALINGA SKALBYKLOJ MER
dėl išvardinu tik tuos, ku- korporacijos
DIE MAKERS
generaliniam
GINOS.
Gera užmokestis.
Geros
Turi
būti
pirmos
klesos.
$1.30
J
vaparduoti puikių kailių, au lįsti, o viršuje skylė dūmams.
darbo sąlygos. EITEL LAI7NDRY
Ne taip seniai Aliaską apPavardes sužinojau: Si- manadžeriui ir vice-prezi- landą ir “overtime."
CORP., 111 N. Clinton SI., (NortliUNITED SPECIALTIEK CO.
ginamos Lapės, taip kad vien Grindis kailiais iškloja ir skrido generolas H. H. Ar- ,1"43 ir Agota Mažeikai (tė- dentui, kad suderinus kor
wastern Railvvay station).
9705 Cottage Grovo Avė.
už kailius 1939 m. Aliaska gyvena. Vasarą gi gyvena noldas,, inspektuodamas jos i vėliai kun. Saliamono Ma- poracijos jėgas su karo rei
“DIE MAKERS“ taipogi “Jlg" Ir
PATARNAVIMAI
gavo netoli dviejų milijonų palapinėse. Jie medžioja, karinį paruošimą. Generolas žeikos), Irena, Ona ir Loret- kalavimais.
“Fixture” darbininkai. Pirmos kle8os; aukščiausios algos mokamos.
dolerių. Sunku tik toms dai žvejoja, daro įvairius ran
DIAMOND POINT SAW
turėt “jobbing shop“ patyrimą.
pasakoja, kaip viena alias- ta Kavaliauskaitės, vietos Charles W. Cooper įstojo Turi
RELIARLE TOOL & DIE CO.
lioms augin.amtms lapėms kų išdirbinius, augina la
FILING WORKS
5250 W. Kinzle St.
kietė, kilme italė, keletą sa varg. muz. Mickūnas, Ona į International Business
Machine Korporacijos šta
maistą rasti. Tiesa, jos pes. Eskimų tarpe yra daug
Taisome visokius plūklus. Taisymas
vaičių prieš susilauksiant Unguraitė ir Liuda Baraus bą 1937 metais kaipo par
plūkiu, tai mūsų specialy
mėgsta žuvis, kurių čia gau nuoširdumo. Štai vienas at
Tegul mano galvą puošia naminių
bė. Rašykite dėl “Frce Catalogvie”
kūdikio nutarė pasinaudoti kienė. Pastaroji buvo kaip davėjas ir nuo to laiko yra
kainavlmo sąrašo.
su, bet toks maistas joms sitikimas: kartą eskimas su
ligonine. Į artimiausią ligo man sakyta to bankieto pir užėmęs daug svarbių vietų ne kepurė, o smegenys,
Prisiųsklte plūktus paštu "parcel
per silpnas, už tat duoda žmona ir mažu kūdikiu nepost.”
ninę jai buvo 96 mailios, bet mininkė. Tikrai valgis ban korporacijoje. Neilgai atgal kia tiktai netekus mylimo
28 NO. LOOMIS STREET
paukščių mėselės ir net didutėje šikšninėje valtelė
nebuvo jokio kelio, nes snie kieto buvo pagamintas kaip Cooper atstovavo korpora
TEL. MONroe 1397
Reikia
bijoti
to
žmogaus,
paukščių kiaušinių laputės je kėlėsi per patvinusią ugo — 5 pėdos. Ji sėdo į sa tikros valgių virimo meni ciją Washingtone.
kurs Dievo nebijo.
gauna.
pę. Nelaimei valtelė ėmė vo vyro padarytas roges ir ninkės.
EMPLOYMENT AGENCIE8
skęsti. Eskimas metė nuo
27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Medžiotojų rojus
pasikinusi savo ištikimus
Bankiete dalyvavo žmo SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Nelaiminga būtų moteris, Visokiam amžiui — visose vietose
savęs kailinius ir buvo be šunelius per porą dienų pati
VYKAM—MOTERIM—VAIKINAM
nių ir iš tolimesnių vietų.
Aliaska — medžiotojams sirengęs šokti į upę — kad
jei ji gimtų tokia, kokia pa
llt MKK41INO.M
Didžiuma darbų yra Defemse dirbtuvėse.
tikras rojus. Mažai čia me tik žmoną su kūdikiu išsi viena pasiekė Fairbanks li Teko pastebėti ir K. Damuti save pasidaro.
— nuo $24 iki $110 | nnvaitę.
W A B A S H
AGENCY
levičienę, kuri gyvena pusė
džioklė varžoma, o žvėrių gelbėtų. Bet moteris jį su goninę.
Kur kas yra geriau turėti 202 So. State St. (15th Floor)
(Bus daugiau)
tinai atstu nuo Kazimieriedaug. Aliaskos miškuose gy laikė:
išmint), negu auksą.
čių, net Bridesburgo prie
vena didžiausios pasaulyje — Sustok! Aš nemoku
Gilus vanduo sriauniai ne
Tie gerbs ir mylės moti
meškos. Jos ateina atsiger nei medžioti, nei mesti har- SKELBKIT*S ‘ ‘ DRAUGE ’ ’ miestyje. Senas “Litvanus”
bėga.
ną, kurie bent pusę jos mei
ti į upokšnius, kurie
teka
».
, , pūno (žuvis gaudant), nei
ELENA
Mes nesugebame pilnai o- lės supras.
iš tirpstančio
amžino
snie,
,r
... .
..
nuo lokio atsiginti negaliu.
Kaip negalima kaiti gele
rientuotis tada, kai esame
ZAKAREVIČIENE
go. Jas medžioti pavojinga, Tu turi maitinti kūdikį. Lik
žies
be ugnies, taip negali
dar jauni ir jau pasenę.
net įstatymais draudžiama sveikas! Tą tarusi motina
Mirė geg. 18 d., 1942 m.,
Paskalis ma išauklėti gero būdo be
svetimšaliams be vietinių į- paskutinį kartą prispaudė
4:25 vai. popiet, sulaukus pu
A. 11 A.
tikėjimo.
sės amžiaus.
pratusių vadovų.
Laimės negalima prie vie
kūdikį prie krūtinės ir.... šo
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
IGNACAS STANKUS
Žmogaus geidulys pradžio
nos vietos pririšti. Ji yra
Panevėžio apskr., Krekanavos
ko į upę. Vyras siaubingai
Ar udro siela pereina
miestelio.
STANISLOVAS ŠMITAS
Gyv.: 3810 S. Emerald Avė.
visur, arba niekur.
Papė je pašalinis, paskui — sve
Mirė geg. 18 d., 1942 m.,
į indėnę?
įrėši prie kranto. Kai po va
Paliko dideliame nuliūdime:
2:00 vai. popiet, sulaukęs 65
Mirė Geg. 16, 1942, 7:00 vai.
čias, paskui — namų šeimi
vyrą Konstantą, 3 dukteris —
metų amžiaus.
sulaukęs 4 5 metų amž.
Jei
nori
tuTėti
draugų,
tu

Bernce Wallln, žentą Willlain,
Aliaskoje dar yra apie landėlės iškilo į paviršių ryto,
Gimęs
Lietuvoje.
Kilo
iš
Gmė C.hicago, III.
ninkas.
«Talmudas
Eleną
Vabrlnskas, žentą AlPanevėžio apskričio.
ri pats būti draugiškas.
fred, Teklę Riczkus. žentą JoPaliko dideliame nuliūdme
30,000 vietinių gyventojų, moters kūnas, ji buvo mi motiną
Paliko dideliame nuliūdime:
seph; 4 anukus, dėdę Juoza
ir tėvelį, Pranciškų \r
Žmogus — tai noras, ieš
moterį Moniką (po tėvais Gapą Kvvobinskis (Nebraska), ir
šmitus, brolį Petrą,
tarp jų daugiausia eskimų rusi, bet jos veidas, atrodė, 2Barborą
jausjiaitė); 2 sūnus — Joną
Motinos
širdis,
tai
gelmė,
daug
kitų.
giminių,
draugų
ir
se.seris Sophie Lodding ir
kąs perlų karčioj gyvenimo
lyg buvo laimingas, kad
Ir Petrą: marčią Ruth; 4 duk
pažįstamų.
Adolfiną Norvilienę Ir jų šei
ir indijonų.
teris — Isabell Lepo ir žentą
kurios
dugne
randasi
dova

mas ir daug
kitų
giminių,
jūroj. Ar ras perlų? — klau
mirtimi išgelbėjo mylimų
Juozapą. Marle Madley ir žen
Kūnas pašarvotas namuose.
draugų ir pažįstamų.
tą Ivor, Betty Smith Ir žentą
nojimas.
6342 So. Šacramento Avė., te
Indijonų vyrai daugiausia žmonių gyvastį.
simas; bet kad kartaus van
Velionis buvo Pasaulinės ka
Juozapą, ir Rose Kerr ir žen
lefonas Republlc 1379.
rės veteranas.
tą Andrew; 6 anūkus: ir daug
medžioja, stato kilpas žvė
Kas gėdisi viešai išpažinti denio ligi sočiai prisigers
kitų giminių, draug-ų Ir pažįs
laidotuvės į.vyks penktadie
Kūnas pašarvotas namuose,
tamų.
nį, Geg. 22, iš namų 8:30 vai.
rims ir žvejoja. Jų moterys Elniai ir šunes
712 West 17th St.
savo tikėjimą, tas jau nr — tai negalima abejoti.
Kūnas pašarvotas Mažeikio
ryto bus
atlydėta į Gimimo
koplyčioje,
3319
So.
Lituanica
švenč.
Panelės
parap.
bažny

laidotuvės Įvyks trečiadie
dirba puikius krepšius iš žo Eskimų maistas, drabužis
krikščionis.
Avė. taidotuvės įvyks ketvir
čią. kurioje įvyks gedulingos
ni. Geg. 20, Iš namų 8:00 vul.
Jei žmogus mandagus, tai
tadienį, geg. 21 d. Iš koplyčios
pamaldos už velionės
sielą.
lės ar madingus mokasinus ir susisiekimas tai šiaurės ryto bus atlydėtos į Dievo
8
vai.
ryto
bus
atlydėtas
į
Sv.
Po
pamaldų
bus
nulydėta
Į
Apvelzdos parap. bažnyčią, kuNesidžiaug radęs, nede- nemandagiausias stengiasi
Jurgio par. bažnyčią, kurioje
Sv. Kazimiero kapines.
(batus) iš kailių, kuriuos elnias. Jie atsidūrė labai roje įvyks gedulingos pamal
įvyks
gedulingos
pamaldos
už
mandagiai su juo apseiti.
dos už velionio sielą. Po pa
juok pametęs.
velionio sielą. Po pamaldų bus
Nuoširdžiai kviečiame visus
atneša jų vyrai medžioto- sunkioje padėtyje, kai elniai
maldų bus nulydėtas , Sv. Ka
nulydėtas į 8v. Kazimiero ka

ALIASKOJE YRA DZŪKU IR VIENAS KAPSAS

Portugalų

patarle

AIror

f

■J b-.

zimiero

(įsteigta 1880 m.).

kapnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Mot'na Ir Tėvas,
Brolis, Seserys ir Giminės.

terys, Marti, žentai. Anūkai ir
Giminės.

laidotuvių
Direktorius 8.
M. Skudas, Tel. MONroe 3377.

T^aid. direktoriai: Mažeika Ir
Evanauskas, tel. Yards 1138-39.

Nuliūdę: Moteris Kūnai. Duk

gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Vyras,
Dukterys
Žentai, Arnikai Ir Giminės.

laidotuvių Direktoriai T.ae.hawicz ir Sūnui, Tel. CANal
2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PETER TROOST

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKI.AI

PASKUTINIS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

PAGERBIMAS

REKORDAS
Ši firma virš 50 m. tos
naftos šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Mažeika ir evanauskas

•N
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

8854 South Halsted Ttreet

Memorials Erected Anywhere

Skyriui*: 710 Weet 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

J. LIULEVICIUS

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

4848 South Califomla Avenue
Tel. LAFayette 3572

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

I. J. ZOLP

Member of the Llthuanlan Ohambtr of Oommerce.

MODERNI Hvidinft PARODA:

4635 W. Washington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPuhlic 4298

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

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

JOHN W. PACHANK1S

AMBULANCE

4605-07 SOUTH HESMITAGB AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Rudlo Profframaa — 18:» vai. antradienio Ir Mtadlanlo rytai*
U Stoties WHIP (1610), m P. Baltiniem.

/

8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michig&n Avenue
Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

1840 Wcat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR* SCNAI

ANTHONY B. PETKUS

2814 Weat 23rd Place
Tel. CANal 2515

1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

6812 South Weatern Avenue
Tel GROvehill 0142

d b a: c
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THE LITHUAMAN DAILY FRIEND
£134 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily. except Sundaya
A meJnber of the Catholie Press Association
Subacriptloas: One Year — $6.00; Si» Months
$3.50; Three
Months — >2.00; One Month — 75c. Europa — One Year — >7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cente.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
l&eina kasdien, itekyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Yalsytbise: Me
tams — >6.00: Pusei Met.ų — $3.50; Trim# Mėnesiams — >2.00;
Vienam Mėnesiui — T5c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama
— >7.00; Pusei Metų — $100. Pavienis numeris — 3c,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig sayo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, raiornaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Ctass Matter Ma?ch 31, 1916 *t Chicago. IU.
Under the Act of Marcb 3, 1879.

"Garso" sidabrinis jubiliejus
Praėjusios savaitės “Garso”, Lietuvių R.. K. Sųsivienymo Amerikoj organo, numeris išėjo sidabrinei su
kakčiai paminėti.

,

ex

b

Pasijudlnklm, kad mūsų “Garsas”,
dMveųfcęi -Jdabrhiį jubiliejų, visu gyvumu apimtų šių

19,

1942

dienų ir savo organizacijos, ir visos tautos aktuakuosius
reikalus. Jis reikalingas Sus-nuii, jis reikalingas tautai,
kovojančiai dėl laisvės ir nepriklausomybės ir tuo pa
čiu dėl savo egznsteaeijeS'

šie laikai ir anie laikai, kai “Garsas” pradėjo eiti
prieš 25 metus, turi didelio panašumo. Šiandien Lietu
va vėl yra pavergta. Jungtinės Valstybės įstojo į karą
gelbėti demokratiją ir išvaduoti pavergtas tautas. Kai
anais laikais prez. Wįlsonas, taip dabar prez. Roese(“Draugas”, 1917 ra. ge
veltas yra ir lietuvių ir kitų mažųjų tautų bičiuką Tad,
“Garsui” suprantančiam šių laikų dvasią ir akstiaamara gužės mėa. 19 d )
Jungt. Valstybių vyriausybės nusistatymui, ir ateityje
Vyrų registracija... Pre
teks suvaidinti nemažesnis vaidmuo mūsų tautos gy zidentas Wilsonas išleido
venime.”
proklamaciją karo reikalais.
Nuoširdžiai sveikindami garbingąjį jubiliatą “Garsą”,
Birželio 5 d. paskyrė visų
jo redaktorių Matą Zujų, bendradarbius ir to laikraš
vyrų, tarp 21 — 30 metų
čio “bosą“ — Lietuvių R. K. Susūvienymą Amerikoj, amžiaus, registraciją kariuo
linkime jam dar ilgus meteliam lankyti savo skaityto menei... Prezidentas įsakė
jus ir tarnauti Dievo garbei ir mūsų tautos gerovei kuo
greičiausiai paruošti
taip ištikimai, kaip ligšiol.
25,000 kareivių, kurie tuoj
bus pasiųsti į Pranoūzijos
karo. frontą.
kenutohių vadą
•
Prezidento Rooaevelto specialiu sutikimu paleistas iš
Badauja 150,909 lietuvių...
kalėjimo komunistų vadas Bari Rrowderis, kuris buvo
Gaunamos žinios per Švei
nuteistas kalėti keturis metus už kląstavimą pasų. Ka
cariją, kad virš 159,000 žmo
lėjime išbuvo truputį virš metų.
nių Lietuvoje gyvena rūšy
Šis Prezidento aktas iššaukė visuomenėje ginčus Vie
se ir iškastuose urvuose ir
ni mano, kad išleidžiant Brovderį iš kalėjimo blogai
badauja. Karas išnaikinęs
pasielgta, kiti mano kitaip.
tūkstančius Lietuvos ūkių,
Visiems aišku, kad Browderis buvo nusižengęs ir dėl
Žmonių mirtingumas esąs
to ne be reikalo nuteistas kalėti
Bet, atsižvelgiant į tai, kad šio krašto komunistai pasibaisėtinas. Daug mirš
ta badu, bet daug ijr nuo
ir jų artimesni šalininkai Browderį pakėlė į savo rū
nesanitariškos padėties. Vo
sies “nručelnikus” ir dėl to. varė agitaciją ir darė vi
kiečių vyriausybė Lietuvos
sokius kurstymus, jo išleidimas iš kalėjimo iš komu
lietuvių hkimu nesirūpina.
nistų rankų išmuša svarbų agitacijos ir kurstymo įran Jie tik Lietuvos turtais nau
kį Esminiu atžvilgiu gal ir negerai, kad jis išlaisvin
dojasi.
tas nebaigus termino kalėjime, bet praktiškos naudos
e
bus tiek, kad dabar komunistai negalės tiek daug vamŽuvo daug kareivių.... Adbryti prieš valdžią.
riatibo jūroj subnaarinų nu
Be to, tas įvykis dabar duoda didesnį pagrindą daryti
skandintas anglų laivas ‘Caspaudimą į Maskvos ponus, kad jie išlaisvintų be jokio
pagrindo, be jokio nusikaltimo tūkstančius žmonių lai meronia’, kuriuo gabenta ka
riuomenė. Žuvo šimtai karei
komų kalėjimuose ir koncentracijos lageriuose. Už pa
vių. Kitos žiojos praneša anašų nusikaltimą, kokį savo laiku padarė Browderis
pie baisius mūšius šioj jūir už kurį tik keliems metams tenuteiątas kalėti, So
vietų Rusijoj jis be teismo būt buvęs sušaudytas. Jung
-f
tinėse Valstybėse jam nereikėjo nė kelių metų kalėti.
Griežtas rusų nusistaty
o»as.... Rusijos koalicinė vy
riausybė savo deklaracijoj
Bįo ir rasi) ir vokiečiu
tarp kitko pareiškė, kad Ru
Bostone išeinantis armėnų “Haivenit Weekly”, pra sijos pralaimėjimas šiame
neša Liet. gen. kons. “Sp. Apž.”, kovo 25 d. numeryje kare būtų nelaimė visoms
rašo; “Baltijos tautos, lietuviai, latviai ir estai šian tautoms. Siekiant visuotinos
dien labai nenugąstautų, jeigu jų vienintelė nelaimė taikos, Rusija negali leisti,
tebūtų nacių okupacija, nes nacių sumušimo, pakaktų kad vokiečiai sumuštų talkiatstatyti jų buvusiai laisvei. Jų baimė kyla iš Sovietų niūkus vakaruose.
vyriausybės paskelbtos intencijos aneksuoti tuos kraš
B
tus karui pasibaigus. Tokios perspektyvos jie šlykštisi
rieru, W..w Šv. Bedo kole
ir bijosi lygiai kaip nacių vergjjoa.
Baltijos tautu susirūpinimas yra pagrįstas, jame at gijos Uetuvių moksleivių (A.
L. R. K. M. S.) kuopa gra
sispindi visų laisvę mylinčių tautų susirūpinimas.”
žiai darbuojasi. Pora kartų

Pirmas “Garso” Nr. šį pasaulį išvydo 1917 metų ge
gužės 17 d.
“Garsas” atsirado tuo laiku, kuomet Susivienymo or
ganizacija buvo tiek išbujojusi, kad be nuosavo ir pa
stovaus laikraščio negalėjo toliau apsieiti. M,ąt% kad ir
pas geriausią šeimininką kampininkauti atsibosta; ten
nėra visų patogumų savo reikalams tinkamai aprūpinti.
Taip rašo pats “Garsas”.
Nuo pat mūsų Susivienymo pradžios iki “Garso” at
siradimo, t. y. beveik per 31 metus laiko organizacija
turėjo visą eilę laikraščių savo organu. Ilgai organavo
“Vienybė Lietuvninkų”, paskui įsteigtas nuosavas or
ganą “Tėvynė”, pradžioj ėjęs mėnesiniu, vėliau virtęs
savaitiniu; toliau organavo “žvaigždė”, o paskiausiais
laikais* prieš “Garso” įkūrimą, organavo “Draugas”.
Tarpais mėginta apsieiti ir be organo, ypatingai kadą
su jo samdymu atsirasdavo visokių nesusipratimų, bet
tokie tarpai paprastai būdavo trumpi, nes visiškai be
organo negalima buvo apsieiti.
“Garsas” atsirado labai svarbiu mūsų tautai momen
tu. Pasaulinis karas buvo pačiame įsisiūbavime, visi
tautiškai susipratę lietuviai gyvai domėjosi savo tėvy
nės Lietuvos padėtimi ir jos likimu. Amerikos lietuviai
tada galėjo daugiausia materialiai ir moraliai savo se
nąją tėvynę šelpti ir gelbėti. “Garsas” toje akcijoje
suvaidino labai garbingą vaidmenį. Jis geriausius sa
vo puslapius yra paaukojęs Lietuvos reikalų aiškinimui
ir agitacijai kviečiant ir raginant Amerikos hetuvi.ua
remti Lietuvą moralėmis ir matermlėmis pajėgomis.
Pirmuoju “Garso” redaktorium buvo Julius Kaupas.
Antras iš eilės “Garso” redaktorius Leonardas Šimu
tis, dabartinis Susivienymo prezidentas, “Garsą” reda
gavo nuo 1918 metų gegužės 16-tos iki 1926 metų ba
landžio 1-mos.
Iš eilės trečiasis ir dabartinis “Garso” redaktorius
yra Matas Zujus, užėmęs tą vietą 1929 metų balandžio
1-mą.
"Tegyvuoja mažosios tartos"
Kun. J. Miliauskas, šv. Trejybės parap., Wilkes Barre,
Tokia antrašte įdėtas Tautų Sąjungos Unijos Lon
Pa., klebonas, LRKSA švietimo komisijos aarys, “Gar
done leidžiamam žurnale Nr. 26, kuriame tarp kita ko
są” taip įvertina:
*
“Per 25 metus mūsų “Garsas” buvo lietuvybės šal rašoma:
“Kalbos apie mažųjų valstybių, galą yra tiktai nesą
tiniu. Kas žino, kiek dabar būtų tos lietuvybės Ameri
koj, jei ne bažnyčia ir laikraštija. Mes, žiasma, skai monė ir dargi net pavojinga nesąmonė.... Ji yra prie
tome mūsų lietuvių bažnyčias didžiausiomis Išlaikyto šinga žmogaus psichologijai, ji išduoda demokratijos
jomis lietuvybės, bet reikia žinoti, kad mūsų lietuviški principus, dėl kurių mes kariaujame ir kurie įkūnyti
laikraščiai užima antrą vietą ir paskaitomi kaip dešine didžiajam Atlanto Carteryje.”
bažnyčios ranka toje tautinėje veikloje.
“Garsas” vienas tų rimtų lietuvių laikraščių Ir nuo
latos tautai ištikimas, visuomet buvo kupinas lietuviš Mes atiaudame...
kais reikalais, visuomet talpino raštus, kurie palietė
“Tėvynė” rašo:
lietuvybės klausimus,, jos prakilnumą, jos kalbą,, jos
“Mes atjaučiame savo brolių ir seserų sunkią būk
muziką ir jos veiklą. “Garso” skaitytojai visuomet ra
lę Lietuvoj. Mes bukime jiems dar didesnės ištver
do jo puslapiuose gražių minčių gražia lietuvių kalba
mės ūr dąv didesnio pasiryžimo tolimesnei kovai. Mes
išreikštų apie lietuvybę, už tai, kad jo redaktoriai, Kau
pasitiktame, kad Heturiai bus laimėtojai pilnoje to
pas, šimutis ir dabartinis Zujus, ėjo savo pareigas iš
žodžio, prasmėje, nes lietuviai visuomet hūgiį gin
tikimai ir nuoširdžiai. Tikrai “Garsas” buvo lietuvybės
dami savo tėvų žemę. Mes pasitikime, kad po šio
šaltiniu, pirmiau Brooklyne, po tam VVilkes-Barre, iš
karo Lietuva vėl bus nepriklausoma ir kad joje be
kurio nuolatos tekėjo lietuvių dvasios tyrusis vanduo,
bus jokios diktatūros, nepaisant iš kur ji būtų at
kuris plačiai šioj šaly gaivino, stiprino- ir ūgdino. Lie
nešta: rytų pietų vakarų ar šiaurės?’
tuvos sūnų ir dukrų širdyse meilę savo tautai ir savo
kalbai. Jeigu iki štokai tose širdyse dar vis lietuvybė
gyva, tai dėkui tokiems laikraščiams, kaip “Garsas”.
Mūsų dešimtukai ir doleriai investuoti į U. S. Bonus
Kitas “Garso” bendradarbis, apibudinęs to laikraš ir Taupymo &nkhis, užtikrins Amerikai ląimėjiiną.
čio vaidmenį, praeitį ir žvelgdama ateitis, pastebi:
•
“Ateina LRKSA seimas. Paairųoškime ne tik į sąvo
Nėra abejonės, visi pasižadėjome pirkti U. S- Karo
organizaciją, bet ir į savo laikraštį įnešti gerų suma
nymų, pagerinimų-

Antradienis, geg.

savaitėj turi lietuvių kalbos

pamokas, kas mėnesį pas
kaitas ir diskusijas. Pasku

tiniame literatiaio ratelio*
susirinkime laikė paskaitas
J. Klimas, J. Čepulis, A. Peldžius.

Cologne katedros (Vokie
tijoj! vienas varpas sveria
25 tonas. Varpo vardas yra
“KaMergfccke”.

išplatinęs apie

290

pūdus knygų.
Prieš

šį

kąrą

Vihstiaus

krašto lietuviai, būdami len

kų pavergtu negalėdami dai
nuoti

Lietuvos

himno

—

“Lietuva, tėvynė mūsų”, už

himną laikė “Lietuviais esa

Bonus ir Taupymo Ženklus. Bot žinokime, kad pasiža

me mes gimę” ir “Užtrauk

dėjimų neužtenka — reikia juos vykdyti į gyvenimą.

sim saują damą brokai”.

<

t

Ale lietuviški balšavikai,
vietoj “I am an American”,
rengė Browderio paliuosavimo ir Spanijos liaudies pa
mylėjimo dienas. Sakysim,
Baltimorė balšavikų Spani
jos liaudies pamylėjimo die
nos programa išpildyta ru
sų, vokiečių kalbomis. O
kad ir amerikonai suprastų,
kaip jie myli Spanijos liau
dį, viskas buvo išversta į
angelską šneką. Gerai priklodas sako: Miško žvėris
vis į mišką žiūri. Taip ir
balšavikai. Nežiūrint kaip
sudėję rankas jie apie Ame
riką ir demokratiją šūkau
ja, balšavizmas jiems pirmoj
vietoj.

1. Because I love you?

2. Because I tfcink you
likę candy!
3. Because camdy fits my
budget,
4. Because you might give

V. M, K-

rae šame!

Spicpirvirvio Draikas
Mūsų

broliai

lietuviai

Amerikoje labai mėgsta vi

sokias pares daryti. Būtų
gerai jei atsimintų:

Visos parės geros būtų
Jei ir tautai centą duotų.
Pianistas Bacevičius

jau

šerįasi: deda viešą priesai
ką būk “jokiai lietuvių pojū
tinei grupei”

Bet

nepriklausąs.

(kaip žinomai kiekvie

ną pavasarį visi šeškai še
rias!, vienok vistiek šeškais

pasilieka. Gal ir čia tenka
prisiminti,, kad vilku gimęs
vis į mišką žiūrės,, ir tik kad

iš jų darbų pažinsite juos.

Taigi, Browderis jau paZ
v ’ •
liuosuotas iš džėlos. Balša
Hitleris savo paskutinėje
vikai visą laiką šūkavo, kad
kalboje tvirtino, buk lietu
Amerika be jo negalį laimė viai jam padedą. Tikra tie
ti karo. Žiūrėsim, ar jisai sa — jam padeda kuogreiįstos į Amerikos kariuome čiau pragare prasmegti
nę ir važiuoti mušti nacių,
SKELBKITES “BšSAUGE”’
ar džepanų.

VICTORY
BUY

UNITED
STATES

WAR
AND

STAMPS

knygnešių pat-

ęiarkas Jurgis BieBakas-Biehnis, gimęs Purviškės vien
kiemy, netoli Biribl, per vi
są save gyvenimą slaptai iš
prūsų yra atgabenęs Lietu
von ir

Gegužės 17 dieną buvo
visam Amerike “I Am an
American” dieną. Tokią die
ną paskyrė pats prezidentas
Rooseveltaas. Jis, kaipo šios
kontrės vadas, nori, kad mes
labiau užsigrudintumėu
triotizmu ir meilė Amerikai,
kuri kariauja už demokrati
ją ir pavergtų tautų laisvę.

Motinų Diena viena moti
na nuo savo sūnaus gavo
baksą kendžių. Prie korte
les buvo pradėtas keletas
priežasčių, delko jis jas mo
tinai davė.

ONDS

Ar žirai, iri

Lietuvos

Po svieto pasidairius

INVEST IN VICTORY!
Our boya can take the War to the eaenjy- if we back them
up with ships and taniu and guns! Būt that takes money!
Help your Governjnent to put the tpols of war imto, the
hands of our soMiers by purchasing War Savmgs Bonds and
Stamps. And remember . . . just one Bond can’t liek the
Axia any more than just one gun! It takes millions of
Amerioapa buyiag War Savings Bonds and Stende every
pay dav!
Bonds coet >18.76 and up . . . and they pay you back
one-thūd more in only 10 yeara! Stamps cosfc
26*. and
up.. . . aoon totai the price of a Bond if bonght regvlariy.
Help our boya ou the flghting fraute vheraver they may
bot Buy War Saviąg* Bonds as an invtetansnb for yotnaeif
iBdzourcountry,
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Antradienis, geg. 19,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

VĖL LAISVAS

Auganti draugija

UŽSIMOJO (AMŽINTI MOTINOS MARIJOS VARDĄ
Motinos Marijos Kolegija. - $4,209 kultūros
darbui. - Šalčiaus tūkstantinė. - Kareiviai
neužmiršta savo mokytoju. - Grotos
pašventinimas.

Cicero. — Pastaruoju lai
ku čia pradėjo sparčiai aug
ti šv. Vardo draugija. Na
rių turi jau apie du šimtus.

Motinų Dieną draugija
bendra Komunija pagerbė
X L. Vyčių choras šį va
savo motinas. 8 vai., vedini
dvasios vado kun. Abroma karą renkasi į Lietuvių au
vičiaus nariai suėjo į baž ditoriją eilinei praktikai.
nyčią išklausyti šv. Mišių.
X Mikučių namuose, 4407
Po visam parapijos salėj So. Artesian Avė., šiomis
Įvyko bendri pusryčiai ir su dienomis linksma nuotaika.
sirinkimas, kuriam vadova Du sūnūs, tarnaujanti ka
vo pirm. Ray Mack. Per riuomenėj, sykiu gavo leidi
skaityti laiškai — vienas mą ir parvyko namo pavie
Šv. Kazimiero kongr. sese šėti.

— Įamžinsime Motinos narna kanalo zonoje.
Marijos vardą, pastatydami
Į seimą atsilankė visa eijos vardu rūmus, kuriuose j lė kunigų ir pasauliečių veibus ne tik mergaičių akade- kėjų, kurie nuoširdžiai sveimija, bet ir kolegija. Įstai- kino rėmėjas ir džiaugėsi se
ga vadintus Motinos Mari- sučių pasišventimu mūsų
jos Kolegija — Mother Ma- tautos gerovei. Sveikino kun. rų, kurios kviečia dr-ją į
X Šv. Kazimiero akade
ria College.
Baltutis, kun. Albavičius, metinį seimą. Atstovai iš mijos alumnietės šį vakarą
Taip kalbėjo Motina Juo-1 kun. Mačiulionis, kun. Dam- rinkti ir paskirta auka, ki pagerbia alumnietę Angelą
zefa, Sv. Kazimiero Seserų brauskas, kun. Cinikas ir ki- tas iš ARD 9 skyriaus —i Simutienę-Evaldaitę, kuri aviršininkė, užvakar Įvyku ti. Ypač gražus ir reikšmin- padėka už dalyvavimą kun. kademiją baigė 1917 m. bir
siame Šv. Kazimiero Aka- gas sveikinimas buvo prof. Griniaus ir Abromavičiaus želio 17 d. Pagerbimas įvyks
demijos Rėmėjų draugijos K. Pakšto, kuris gyrė seseles pagerbimo bankiete.
akademijos auditorijoj.
ąeime. Jos žodžiai buvo su dėl lietuviškos knygos, lie
Paskui padaryta eilė pra
X Filomina ir Frank Fritikti ne tik griausmingais tuviško žodžio gerbimo, lie nešimų. Išklausius praneši
aplodismentais, bet ir stam tuviškos kultūros palaikymo mą iš Federacijos 12 skyr., end, 4515 So. Fairfield Avė.,
bia, rekordine parama. Sei ir kėlimo. Taip pat sveikino draugija nutarė sumokėti šiomis dienomis susilaukė
mo dalyviai šiam tikslui su adv. Grišius, red. L. Šimu metinę Federacijai mokestį sūnaus. Džiaugiasi ne tik
jauni tėvai, bet ir Aleksand
dėjo $4,209.40. Antanas Šal tis A. Valančius ir kiti.
l — $2. Išklausius pranešimo ras ir Antanina Erčiai pa
Seimas prasidėjo šv. Mi-, -j Lab Są.gos vdkimo drau
čius iš Dievo Apvaizdos pa
rapijos Šv. Kazimiero Sese šiomis Šv. Kazimiero vienuo gija parūpino gabių vyrų į tapę “grandpa” ir “grandrų vedamam kultūros dar lyno koplyčioj. Mišias atlai gos pikniką, gegužės 30 d. ma”,
bui paklojo tūkstantj dole kė ir turiningą pamokslą pa bovvling alley per Lab. SąX Ernestas Statkus, sū
sakė
kun.
Kazimieras
Ba
rių, susilaukdamas nuoš'.rIšklausius pranešimo apie nus Moterų Sąjungos cent
džiausios padėkos ir iš se rauskas. Seimo posėdžiai bu- rengiamą parapijos pikniką ro iždininkės, tarnaująs U.
serų ir seimo dalyvių.
|VO Šv. Panelės Gimimo par. dr-ja nutarė piknike pasi S. karo laivyne gavo trum
Seimas buvo gausingas ir salėj.
darbuoti. Pranešimas iš bu pas atostogas ir dabar vie
gyvas. Jam sumaniai vadogį0 seimo metu buvo dar vusio vakaro parodė, 'kad ši pas tėvus Brighton Par
vavo ilgametė rėmėjų pir vienas svarbus įvykis — pelno draugijai liko $150.00. ke.
mininkė Antanina Nausėdie kun. A. Baltutis pašventino
X Sonja Pipiraitė, lankan
Prie progos labai malonu
nė. Raštininkavo Galnaitė ir puikiai pastatytą vienuolyno
ti Wa8hborn Trade School
Garuckaitė. Rezoliucijų ko sode Liurdo Švč. Panelės pranešti, kad veik visi dr- j
— knygvedystės skyrių, namisijai vadovavo kapelionas grotą, o pamokslą pasakė jos nariai skaito dien. “Drau-1
gą” ir seka veikimą ne tik i cionaliniam “business” mokun. B. Urba. Išklausius kun. A. Valančius.
Chicago, bet ir kitų miestui kyklų studentų konteste, įcentro valdybos ir skyrių
Seimas baigėsi puošniu
vykusiam Northwestern uni
raportų, susidarė vaizdas, bankietu Šv. Kazimiero aka lietuvių.
Baigiant sus-mą pirm. pa versitete, laimėjo pirmą vien
kad ši organizacija gyvai demijos auditorijoj. Akadetą. Didelės ovacijos sukelta'
veikė per visus metus ir mikės susirinkusius pavai ragino narius sudaryti
jai, kuomet pranešta, kad
daug nuveikė.
šino gražiomis lietuviškomis minkštosios bolės rinktinę tik du metai kaip ji atvykus
Pažymėtina, kad seimą* dainomis, šokiais, reikšmin- Visos lėšos bus apmokėtos,
iš Lietuvos. Ji yra narė Atei
susilaukė sveikinimų (ir au. gu vaidinimu, šaunioji aka- nes tam reikalui paskirta
tininkų draugovės baleto
kų!) net iš kariuomenės. Ka- idemikių orkestrą grojo gra- $300.00.
grupės.
reivis Kuodis prisiuntė pen žius kūrinius.
Visi Cicero vyrai ragina
kių dolerių auką seimui ii
Seime dalyvavo 350 atsto- mi priklausyti Šv. Vardo
gražų sveikinimą. Taip pat! Vų.
dr-jai.
A. Valančius
pasielgė ir kareivis Jonai- _________________________
tis. Seime buvo jų motinė-! 77
Juu.lalės Ohiiic JnunpHiii. Pilni Smar
lės, kurios pasveikinta. Abu
kumo. Nekaltinkit savo amžiaus, kad jau*
čiatės tusloėmę, nusidėvėję, susmukę. TOksbuvę Šv. Kazimiero Seserų
tanėtal stebisi, kr} blskls pasis'narklnlmc
su Ostrex padaro. Jame yra abalnt stipry*
vedamų mokyklų mokiniai.1
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
lai dužnnt reikalingi po 10 n,. — kūnam,
kuriem trūksta geležies, kaklų pliosphate,
Tad, džiaugtasi, kad ir ka
Vitamino BĮ.
73 metų amžiaus dakta
KAINOMIS
ras rašo: "Ai pats J| vartojau. Pasekmė,
riuomenėj būdami savo mo
puikios".
Jslg.vkl>e spėriai) 26c kiekio
(istreg Tonlc Tablete dėl susipažinimo,
kytojų neužmiršo. Seime bu
ėlandlen už tiktai 29c. Nesljausk mtmu
kęs, senas. Pradėk Jaustis amarkesla Ir
PILNAS PASIRINKIMAS
vo ir česnavičienė, kurios
jaunesnis nuo ilos pat dienos. Parsiduoda
visose gerose vaistinėse.
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
sūnus kareivis prieš metus
SICTŲ IR KAILIŲ
sutiko* nelaimę ir mirė Pa

Vyrai, Moterys! Seni, 40
SO, 60 m.! Pagyvenkite’

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Susirinkimai
Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Sav ninku
Klubo susirinkimas įvyks
trečiadienio vakare, geg. 20
d., po gegužinių pamaldų
parapijos svet. Tai svarbus
susirinkimas, dėl to visi na
riai kviečiami atsilankyti.
Nepriklausantieji klubui
taipgi kviečiami prisirašyti.
Šiam susirinkime išgirsime
apie bylą, kurią klubas su
Sveikatos Departamentu bu
vo iškėlęs prieš vieną kolo
nijos gyventoją
A. F. Pocius, pirm.

DLK Vytauto draugijos
mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį gegužės 19
d. 7:30 vai. vakare Chicagos
Lietuvių Auditorijos svetai- ,
nėj. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas narys:
privalo būtinai atsilankyti.
F. K., sekr-l

WHOLESALE

Mūsų Specialybė

LIQUOR
ĮSTAIGA

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.

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

LEO NORKUS, k

lšt eitajame
po sl.-ą
Cliicago.

REMKITE
SENĄ

BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas Įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak R d. Tei. Monroe 0808
"«r-

P) A R A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk } mūsų jardą Ir apžiūrėk ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILL. VVOKK — STOGŲ IR NAMŲ MA
TERIJOJ. Dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MOŠŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRI8TATYMA8 DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWENAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.
Tel. VICtory 1272j!
Earl Browder, komunistų
vadas, kuris buvo nuteistas
keturiems metams kalėti už
paso suklastojimą, išsėdėjęs I AltfAC HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
LZAII\A\O MA\D/AI\ Geresnės Rūšies Anglis
keturiolika mėnesių, paleis
ATEINANČIAI ŽIEMAI
tas iš Atlanta kalėjimo. E.
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTI!
GercsnCs RfUlcs Anglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
Browder paleistas iš kalėji-Į (Valdžios
patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
mo prezidento Roosevelt į-! dukcijos dAlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
PRIP1LDYKIT SAVO SANDELIUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
sakymu.
lY-WEST VIRGINIA Pocahontas Mine Run, Iš CO r n
>• 4 _\
i

LNv

X V. Skiriūtės, 4512 So.
Maplewood Avė., su Tekza
vestuvės įvyke praeitą šeš
tadienį Nekalto Prasidėjimo
Panelės šv. bažnyčioj. Ves
tuvių puota buvo šauni.

n.
_ \

į

gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkam 6
tonus arba daug.au, už tonų .........................
Smulkesni yra daug pigesni.

1 BLACK BAND LUMP anglys, už

\

KOPPERS COKE (KOKSAI), už vlenų tonų, ...................................................................

3)0(OU

$10 50
<ClOQC
iJJlb.OJ

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

X Kun. Liubauskui pa
gerbti vakaras (vakarienė
su programa) bus gegužės
24 d., Chicago Lietuvių Au-!
ditorijoj.
t

TEL. PORTSMOUTH 9022
i

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
JCS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MP8U SPKOIA14
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
SEKANČIŲ MUZIKOS

INSTRUMENTŲ
X

«

K

Didelių Barabanų, maZų Barabanų, "Tunable Toni Toms" pritai
komi prie viuokių Baiabunų au
tų, greiti pėdintai ••Cynibols" ir
"Cyinbol Holdera" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais"
benanis ir orkestronia, TrOboa,
Ciarimtai, Saxar>honal, Trombo
nai "atandard” išdirbysCIų, Smuikos, Celloa, Strūniniai Basai, Gul
binu, Banjos, stonai, ir "cases",
"mouth pieces", "mute reeds”, ir
muzikos stovi klės.
Pilnas pasi
rinkimas sniuikoms smlčLų
Lr
“cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių iAdirbyačių phonogra-

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
VVashers — Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

fus ar jųjų dalis.

4*

A. B.a DRIMMERS SERVICE
• 14 Maxweli Street, Chicago

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —■
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI -.

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP

CT1ARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienlntėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

“NO PAIN” Patentuoti
Arches,
prieinamomis
kainomis,

pritaikinti jū-

sų kojoms, kad palengvinti visus kojų skaus-

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

"HEALTH SHOES.” PaduSkaitės dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.
Kojos Anstpauda Veltui.
Pailginti
2Qc
Paplatinti

WHFC-I45O kil.

BATAI ]r

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

139 NO. LA SALLE ST.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N.

KANTER, sa».

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefone*: BOLLEVARD 0014

DISTBIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar

X Juozas Kisielius. 4352
j S. California Avė., sveikina
ttOlk STIIDIO
^1945 W«st 35** Street
savo naują švogerį Vincą
Rukštalį, kuris neseniai ve
dė Juliją Kisieliūtę. V. Rūkš
talis yra buvęs aktingas vy ,|
Į tis, o dabar verčiasi insu |OWLST P4ISSIRI.K PKICfcS
I IUINF I AFAYKTTF 2MI3
rance bizniu.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMTTI ARBA REFINANSAVIMUI
9nAu/uuL

CONRAD

Protecficn
Jor vour

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Fedeml Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31^,%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 4fi Metai Sėkmingo I’alarnav Inio ! —

Studija įrengta pir
mos rflšlea au modtrnlAlcomlfl užlai
do m la Ir Hollywood

tvtaaomla
Darbu
Oarantuotaa.

I *

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Fotografas

420 W. 63rd Street
IW.s Binto • ENOtomnė BMS

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALVMET 4118

Jas. Ji.

Sec'y.

I

I
«4=

AntrnS'ents, geg. 19, 1942
-£33=:

—jai

Ką sako žymus amerikietis žurnalistas, matęs Sibirą,
apie rusą japonų santykius.

toOTERtŠ TRAFIKO TARNYBOJE

Lietuvis bombardavo naciu
areodromą.

Mes čia paduodame pluoštą žinių iš Saturday Evening Post

Lietuvis lakūnas Marcinkus pateko į

praėjusios savaitės, kur įdomiai rašo Ernest O. Hauser a-

nacių nagus. Kitas lietuvis chicagietis

pie japonų ir rusų karo perspektyvas.

Lucas numušė nacių lėktuvą Europoje

Japonai laukia su*

kandę dantis progos užpulti Rusiją, o rusai karo nenori.

Al Lucas, stebėtojos ser
žantas Bill Randall (iš Mem
phis) ir patrankos operuo
tojas seržantas Haskell (iš
Boston) skraidė virš kontitinento kokią valandą, stai
ga pamatė, kad nacių areodrome užsidegė šviesa. Buvo
ženklas, kad rengiasi nusi
leisti nacių lėktuvas. Lucas
Prieš kelias savaites pa ir jo bendradarbiai pamatė
teko į vokiečių nacių nelais nacių lėktuvą besileidžiantį,
vę lietuvis lakūnas kapito jie tuojau išmetė bombas į
nas Marcinkus, kuris yra j besileidžiantį nacių lėktuvą,
baigęs Lietuvoje aviacijos ir šis tuojau paskendo liepsmokyklą ir pasižymėjęs Lie nuose.
tuvoje kaipo llkūnas, pas Dar ne kartą naciai patirs
taruoju metu. .tarnavo ang iš lietuvių narsuolių skau
lų armijoje, v triuškino na džių smūgių.
cius.
Nesenai A. L. Lucas, lie Dėdės kun. A. Deksnio
tuvis chicagietis (4405 S.
Talman avė), kuris dabar bankiete bus
tarnauja Didžiosios Britani
jos aviacijoje, buvo nuskri kepti karveliai
dęs į Europą ir apžiūrinėjo Šv. Kryžiaus parapijoj,
vokiečių nacių areodromus Tovvn of Lake, jau pilnu
ir ieškojo jų lėktuvų.
tempu ruošiasi Dėdės kun.
Antano Deksnio auksinio
kunigystės jubiliejaus iškil
693 nupirko už
mės. Jubiliejaus ruošimo ko
$1,252,300
mitetas jau baigia kvieti
mus išsiuntinėti, bilietai iškaro bonų
kilmingąjam bankietui jau
ARTISTO ŠIŪŠSS $30,000 platinami. Gi darbščiosios
Užvakar Chicagoje Chez bankieto šeimininkės pripir
Paree surengė bankietą ne ko papuošalų jau ir taip gra
mokamai, bet kiekvienas at žios šv. Kryžiaus salės pada
silankęs turėjo nusipirkti binimui. Puotas patiekalų
nemažiau kaip už $1,000 ka — “menu” sąraše figūruoja
ro bonų. Į šį bankietą atsi kepti balandžiai, šeiminin
lankė 693 turtuoliai, kurie kės su pilnu stropumu jau
nupirko per bankietą už gaudo balandžius, nes, lie
tuviška patarlė sako, kad
$1,252,300 karo bonų.
Artistas “Bojangles Bill” “kepti karveliai patys nele
per bankietą pareiškęs, kad kia į burną’”.
kas už didžiaausią pinigų Ne tik šv. Kryžiaus para
sumą nusipirks karo bonų, pija, bet visa apylinkė ir vi
tai gausiąs jo artistiškus ba si Dėdės kun. A. Deksnio
priettliai nekantriai laukia
tus (šiušės).
retų
jubiliejinių iškilmių,
Lewis A. Weiss, 2277 So.
La Šalie str. nupirko ban kurios jau čia pat, būtent,
kiete už 30,000 karo bonų ŠŠ. Trejybės sekmadienį,
ir jam teko artisto šiušės. geguž. 31 d.

Eina smarkus ir baisus
karas. Amerkia ir Anglija
kariauja už savo kraštų lai
svę ir pavergtųjų tautų iš
laisvinimą. Jau ne vienas
lietuvis paguldė savo galvą
karo fronte, o kiti narsiai
kaunasi ore ir jūrose už Dė
dės Šamo žemę ir pavergtų
jų gražesnį rytojų.

Šiame kare tepaliko vie jos kapitonas, parodė man į su antra ginčijasi ir turėjo
nas Sibiro frontas, kurio tolumoje judančias šviesas, virš dviejų tūkstančių padar karo liepsnos nepalietė. “Jūs matot juos, jis tarė,' sienio incidentų, kurie buvo
Tačiau kiekvienas susipaži sunkvežimiai, kariuomenė. užregistruoti nuo Mandžiuri
nęs su Sovietų — Japonų Rusai yra užsiėmę dieną ir jos užėmimo, 1931 metais.
santykiais, neabejoja kad naktį”.
Praėjusią vasarą, kada vo
karas bus. Jis yra neišven “Jūs taip pat dieną ir nak
kiečių šarvuotos dvlzijos įžy
giamas. Niekas nežino kada tį”, aš atsakiau. Joks tiltas
giavo į Europos Rusiją, visi
jis tiksliai prasidės, bet dau nejunge šių dviejų pasau
tikėjosi, kad Tolimųjų Rytų
guma karo ekspertų mano, lių, taip pat nebuvo nei kel
bomba sprogsianti. Tačiau
Taip atrodys tvarkanti trafiką uniior*
kad jis prasidėsiąs staigiai, to. Atrodė, kad pasiekti iš
faktas pasilieka faktu, kai Į
lygiai kaip, kad jis prasidė- į Heiho Blagoveshchensk reik šis straipsnis spausdinamas, Į
muota moteris
jo Pearl Harbore. Kai karas štų tą patį kaip paniekti mė
santykiai tarp abiejų tautų
prasidės, tai dvi didžiausios nulį nuo žemės... šautuvo šu
Chicagos parkų distriktas
Norinčios gauti tarnybą
lieka “normalus”, su Rusija
pasaulio armijos suskirs viai kaž kur tolumoje nu
užlaikančią ambasadą Tokio ieško moterų, tinkamų įvai turi kreiptis į parkų distrik
išilgai rubežiaus, kuris savo traukdavo ankstyvo ryto ty
ir Japonija turinčią savo rioms šio distrikto pozici to Department of Personai
• • • .*
didumu prilygsta Amerikos lumą.
ambasadą Maskvoje. Dar di joms. Distrikto darbų teiki and Civil Service, 425 East
ir Kanados rubežiui. Karas “Taip turėsim karą”, pasa
desnį stebuklą sudaro fak mo biuro viršininkas Blaine 14th Boulevard, Chieago.
vyks didžiose Azijos lygu kė kapitonas. Tai nepapras
tas, kad Rusijos prekybos Hoover sako, kad daug vy Tenai jos bus apklausinėtos,
mose, kur dideles upės plau tas įvykis, kad japonų —
laivai 1942 metų pavasarį rų išėjo karo tarnybon, tad ar yra kvalifikuotos tarny
kia į tolimą vandenyną, kur rusų karas neprasidėjo ank
galėjo nevaržomai gabenti neturima pakankamai žmo bai.
nieks negyvena ir mažai kas styvesniais metais, lygiai
sau prekes į Vladivostoko nių, ypač trafiką tvarkyti
auga. Kai visas pasaulis ka kaip nepaprastas įvykis bu
uostą, pro pat japonų nosį. parkuose ir bulvaruose. Kai Chicagon suvažiavo
riauja, Japonijos Kwantun- vo ir mūsų karas su JaponiRusų Japonų santykiai kurios moterys bus reikalin
go Armija ir Rusijos Toli ja.
gos saugoti ir vaikus ties 10,000 norsių
Tos
dvi
tautos
sudaro
atyra
užšaldyti.
Abi
šalis
laimųjų Rytų Armija kenčia
mokyklomis, kai jie palei
nuo nesveikos ir nerealės skirus pasaulius, dar labiau kosi tarpusavio nepuolimo džiami ir turi pereiti skers
Chicagoje, Coliseum, pir
taikos. Tačiau įtempimas skirtingus nei 1904-o5 metų 1 sutarties, kaip kad ją japo- gatvius. Jos turės ir kitas madienio vakare,
pradėjo
ant sienos, kur karas yra kare, kuomet kilanti Japoni- nų ministeris Matsuoka su įvairias pareigas parkuose. posėdžiauti norsės, atvyku
užšaldytas pasiekė aukš joe jėga sumušė carų Rusi- I Stalinu yra sudarę. Abudu Bus atitinkamuose unifor- sios iš įvairių
Jungtinių
čiausią laipsnį. Aš mačiau ją ir išsikovojo sau naujas 1 partneriai pasikeitė azijatiš muose, bet neturės ginklų, Amerikos valstybių vietų,
tą rubežių savo akimis. Ja teritorijas Azijos žemyne. Įkais mandagumo komplimen kai kurioms bus darbo ir šiame norsių suvažiavime
Šiandien Japonija yra vy-I tais-ir nors tarpusavyje iš- sekmadieniais ir kitomis atstovaujamos šios norsių
ponų karo policija mane
kamantinėjo, negalėdama at raujantis Ašių partneris, gėrė šampano, bet faktas lie šventomis dienomis. Visų draugijos: The American
sistebėti kai aš įsėdau į Rusija yra vyraujantis Su-|ka faktu, kad Japonija nori šių moterų tarnyba vadin j Nurses’ Association, kuri tu
traukinį, kuris eina į Rusi vienytų Tautų narys. Kiek- ' kariauti, Rusija gi karo ne sis distrikto Sargybos Ta ri 178,000 narių, the Natio
jos pasienį. Geležinkelis at viena iš abiejų vyriausybių 1 pageidaujanti.
nal League of Nursing Edu
rnyba.
'
rodė naujai pastatytas ka yra nutarusi sunaikinti vis- į Kitą kartą paliesime dar
Aplikantės turi būti pilie cation ir the National Orgaro transporto reikalams ir ką dėl ko antroji kovoja.
įdomesnių klausimų rusų ja tės, tarp 24 ir 50 metų am nization for Public Health
nustebę japonų kareiviai Virš dešimts metų viena ponų santykiuose.
žiaus ir ūgio nemažiau kaip Nursing.
žiūrėjo
į
mane.
Žandarai
uo
Šiame norsių suvažiavime
5 pėdų ir 2 colių ir nedau
r
liai darė nuorašus mano do
giau kaip 6 pėdų. Pagal sa dalyvauja 10,000 atstovių.
kumentų, kurie buvo išduo
vo ūgio turi turėti proporti Tokio ir negalėdami pri
cijonalų svorį. Turi būti fi Sučiuptas žmonių
kibti prie manęs traukinį
ziškai sveikos. Reikalingas
apleido kai jis pradėjo ju
personalumas ir budrumas. pabaisa
dėti. Iššokdami iš traukinio
šeštadienio vakare sučiup
Meno parodoje dalyvauja du lietuviai
pareiškę: “labai atsiprašom,
Užmušė elektros srovė tas Danny Stantonas, kurį
ten nieko gero nepamaty
menininkai.
Meno
kūriniai
palieka
Chicagos spauda ir žmones
sit”. Ir ištikrųjų jie dalinai
Užvakar Mrs. Anna John
vadino: “Public Enemy No.
buvo teisus.
gražiausių įspūdžių žiūrovų vaizduotėj son, 35 m., iš Evanston, nu 1”.
ėjo į vonią maudytis, ant
Tai buvo 1935 metais. Ten
Danny Stantonas polici
nieko nebuvo ko žiūrėti, iš Chicagoje, Stevens Hotel, riniu paveikslu — President lango pasistatė nešiojamą jos buvo ieškomas porą me
jį radijo aparatą. Radijo
skyrus japonų kareivius, ku trečiame aukšte, š. m. gegu Roosevelt.
The
All
—
Illinois
Society
aparatas įkrito į vonią ir tų ir tik praėjusio šeštadie
rie keliavo į šiaurę veždami žės 16 dieną buvo atidaryta
nio vakare pasisekė sučiup
•
vagonais arklius, kulkosvai The All — Illinois Society of The Fine Arta paroda pa elektros srovė užmušė besi- ti pragarsėjusį gangsterį.
Vyrai fronte, mergaitės Kun. T. Poška
lieka
gerą
įspūdį.
of
the
Fine
Arta
paroda,
ku

maudančią
moteriškę.
.
džius ir karo medžiagą. Va
ri tęsis iki šių metų rugsėjo
išvyksta į armijų
Gegužės 16 dieną šios me
prie traktorių
žiuojant į pasienį kiekvieno
30 dienos.
Vaikas golfininkas
no draugijos narių buvo va
je pasienio stotyje vis dau
'T I
Turi
užregistruoti
Kas kart vis daugiau vy Kun. Tomas Poška išeina
giau kareivių traukinį pri The All — Illinois Society karienė, kurioje Jerome J.
Charles Kletcke, 7 metų rų išeina karan. Mergaitės Jungtinių Amerikos Valsty
pildydavo. Laukai atrodė iš meno parodoje yra išstatyta Klapkai buvo įteikta pirmo- diathermy aparatus
vaikas, gyvenąs West 102nd palieka namie. Jos turi už bių armiją savanoriu. Jis
džiūvę, neapgyventi, pana įvairių menininkų apie pus ja premija, o Richard A.-|
Iki birželio 8 dienos visi place, Barnard pirmojo sky imti kai kurias vyrų pozici paskirtas į Pendleton Air
šūs į mūsų Wyoming. Po pa trečio šimto paveikslų, kurie Chase gavo antrąją premiją.
The All — Illinois Societų turi užregistruoti diathermy riaus mokinys, per Tribūne jas, pasilikusios namie. Mer Base, Oregon, karo kapelio
ros mes pasiekėm Heiho, žiūrovo akį patraukia. Šioje
aparatus, šitie aparatai ga golfo mokyklos dešimtąją gaitės jau dirba ūkiuose kai nu.
of
the
Fine
Arta
vadovauja
parodoje
daugiausia
yra
iš

prie Amūro upės, paskutinę
li būti panaudojami radijo metinę šventę laimėjo pirmą kuriuos vyriškus darbus. Kun. T. Poška į paskirtą
strateginio geležinkelio sto statyta paveikslų paišytų Mrs. Edwin N. Johnson.
siųstuvams trumpoms ban ją premiją už miklų žaidy- Mergaites bus pratinamos vietą išvyksta gegužės 28
tį. Už jos jau prasideda be aliejiniais dažais, mažiau
dieną.
valdyti traktorius.
goms. Diathermy aparatų mą golfo srityje.
vandeninių spalvų if vie Buvo nuteistas kalėti
ribės Sibiras. •
registravimas daromas sau
nas kitas skulptūros paveik
199 metu, o vėliau
Paėmęs karšta vonią, ja sias.
gumo sumetimais.
ponų saliūne 5:30, iš ryto aš
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Mums itin džiugu pabrėž- pasmerktas mirti
išėjau pasivaikščioti. Man
TaapykK apsaugoto] įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap*
padarė didelį įspūdį mylios U, kad Šioje meno parodoje ( Brun0 Jach iak 23 me. Ateina dviračiams eilė
draudos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
platumo judri Armuro upe, aavo paveikslais dalyvauja ty buy0
rktaa 199
Kainų
Administracijos
Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau
nuiud
kuri skyrė šiuos du pasau ir lietuviai menininkai bū- metamg
ofisas praėjusios savaitės
liu. Ir nežiūrint į pilką dan tent, Michael J. SdeAis ir
Jmogaua Uverne ap,p pabaigoje paskelbė, kad už
gų, aš galėjau kitoje upės A. J. Barauskas.
-į lėkimo metu. Vėliau paaiėkė trijų savaičių, galimas da
pusėje stebėti atskiro mies Michael Šileikis yra išsta jo, kad Bruno Jachymiak lykas, bus dviračių paskirs
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*
to bruožus, su jo bažnyčių tęs tris paveikslus: a) port- yra nužudęs taverne ir kitą tymas.
Jastin Mar.kievdch, Pres. and Mgr.
bokštais, kaminiais ir dides rait of Mr. Barauskas, b), žmogų, todėl buvo pasmerk
4192 ARCHER AVENUE_______________ Tei. VTROTNIA 1141
niais namais, tai buvo rusų Lupine in Bloom ir c) But- tas mirti elektros kėdėje.
Praėjusį šeštadienį Illi
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
Blagoveshchensk.
1 terfly Weed.
Bruno Jachymiak pripaži nois universiteto karinių
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP.. Washlngton, D. C.
Mano vadovas, jaunas neA. J. Barauskas šioje pa no, kad jis yra padaręs 40 mokslų skyrius išleido 280
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon. Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.
siskutęs Kwantungo Armi- rodoje dalyvauja su skulptu apiplėšimų.
diplomuotų karininkų.

Chicagos parkų distriktas moteris
priima tarnybon

Lietuviai menininkai chicagiečiai
garsina Lietuvos vardą amerikiečiuos

STANDARD FEDERAL SAVINGS
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