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,.. “ah3 ffiat govemment of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Amerikiečiai Airijon

Gen. Doolittle apdovanotas
Kongreso Garbės Medalium.

Kinijai būtina
POLITINIS FUTBOLAS.
Komunistas Jonas Kuodis
(tikrumoj Juozas Veškys) aviacijos parama
skundžiasi Civilės Apsaugos

PRUSEIKOS
PARADOKSAI.

VoL XXVI

Kaina 3c

Tokijo Ataka Nepaprastai Pavykusi

Jon, Vaiva

raštinei, jog jis tapęs “poli
tiniu futbolu” ir “kaip ame
rikietis ir kaip pilietis” pra
šo, kad Civilės Apsaugos
raštinė jo paliuosavimo iš
vertėjo pareigų reikalu pa
darytų atatinkamą pareiš
kimą.
Kad kiekvienas komunis
tas yra politinis futbolas,
kurį kaip nori spardo sveti
mos valstybės agentai mes
jau senai ž'.nojom ir Kuodis (
visuomenei nieko naujo ne-l
pasakė savo
pareiškimu.
Bet mums nauja ir nesu
prantama, kaip Kuodis, bū
damas komunistu, tapo Ame
rikos piliečiu. Juk komunis
tams pilietybė neduodama.
Beto, komunistui vadintis
amerikiečiu yra garbaus
amerikiečio vardo niekini
mas.
Pagaliau, jei Kuodis ko
kiu nors kreivu keliu įsigijo
Jungtinių Valstybių piliety
bę, įdomu kuris jų yra pilie
tis—ar tikrasis Juozas Veš
kys ar Jonas Kuodis?
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Chungkingas, gegužės 19
d.—Kinijos vyriausybės at
stovas šiandie pareiškė, jog
yra ženklų, kad netrukus ja
ponai pravesią vieną didžių
jų ofensyvų prieš Kiniją.
Jis pareiškė, jog Kinijai,
kuriai gręsia didelis pavojus
Burmos pasienyje, būtinai
reikia gauti iš sąjungininkų
orlaivių.
♦H
Pasak jo, japonai sustip
<4^ 1
rino aviacijos atakas Chekiango provincijoj į pietus
nuo Shanghajaus ir sutrau
kia daugiau kariuomenės
Burmon. Ir Burmos-Yunan
.
(••Draugus” Acnie teiephotol
pasienyje įvyksiančios mil
Maj. gen. Russell P. Hartle (dešinėje) sveikina amerik'.ečius karius, atvykusius į
žiniškos kovos. Situacija šiaurinės Irlandijos uostą. Amerikiečiai kariai per Atlantą laivais atsivežė ir tankus.
esanti labai rimta.
Sibiras Ja {Minams.
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Tuo pačiu Laiku kinai pa- iNdCIČII įTOnTČin SlUflCIČl
Britai galvoja apie
skelbė, jog Kinijos vyriau-;
antrąjį frontą
sybė turinti japonų oficialų jūrininkus ir jaunuolius.
žemėlapį, kuriame atžymėta'
Rusų dideli laimėjimai Charkov fronte Londonas, gegužės 19d.—
Japonijos sferos. Ton
sferon
................
Londonas, gegužės 19d.— jūrininkų ir pėstininkų gru- Dominijų sekretorius maj.
įtraukta visa Indija ir Sibi- Kariniai gluoggniai šiandie'kurias sudaro’jaunuo- Clement Attlee šiandie
ras.
pareiškė, jog Charkovo fron. liai tarp 18 ir 19 metų am- House of Commons posėdyje
Žemėlapyje japonų sfera te rusai šešiasdešimt mylių žiaus.
pareiškė, jog “mūsų galvo
apimanti Filipinus, Olandų plote prasiveržę tarp 30 ir
se” yra galimybės atidary
Indijas, Naująją Gvinėją, 40 mylių pro vokiečių lini
mo vakarų fronto prieš Vo
Maskva, gegužės 19 d. — kietiją, bet jis pridėjo, jog
šiaurinę Australijos dalį su jas.
Kariuomenės organas Rau-; kiekvienas žygis eM3 suriš.
Port Darvin, ir Capc York,
Guam, Yap ir visą Sakalino^ Tuo tarpu iš Maskvos pra- donoj i žvaigždė rašo, jog ,as gu transporto problemųsalą. Hawaii salos žemėlapin nešama, jog Charkovo fron- Charkovo fronte kazoku ka mis.
valerija atsiėmė didelę apneįtrauktos.
tan naciai pasiuntę 40,000
Šiame posėdyje Darbo par
Tuo tarpu japonai koncen--------------------------------------- gyventą vietą. Kartu su rai- tijog naryg John H Martin
liniukais rusai pasiuntę avi- ( pareiskia jog artimesnio
truoją savo kariuomenę Ho- ■ > * |\/X ri/* A
acijos
būrį ir tankų grupę bendradarbiavimo su Rusi
nan provincjoj ir Hankow |\/aRO tlvA
Šioje atakoje sunaikinta ja sudarymui turėtų būti
bazėje japonų aviacija sie
kianti 100 orlaivių.
Kairo. — Britų aviacija septyniolika vokiečių orlai sušaukta Prezidento Roosepaskelbė, jog vakar virš vių ir iki šiol sunaikintų na velto, premjero Churchill ir
Maltos sunaikinta astuo cių tankų skaičius siekiąs ,Stalino pasitarimai ReykjaNe visur gali trukti
keturių šimtų.
vike, Islandijoj.
ni ašies orlaiviai.
•)

Pruseika dažnai mėgsta
įvairius gyvenimo pasireiškimus vadinti paradoksais.
Tai jo didžiausias argumentas, bet jis pats pasimiršta
esąs didžiausia lietuvių tau
toje keistenybė, didžiausias
paradoksas ir priešingybė.
Juk dar taip palyginamai
nesenai Pruseika buvo “sklo
kininkas,” įsteigė ir “Nau
Nacių Nuostoliai Trigubi.
gasolino
jąją Gadynę,” ant dabarti
Australija.
—
Sąjungi

Washingtonas, gegužės 19
Per vieną savaitę aviacinių savo draugų visus pa
ninkų
aviacija sunaikino i jos kovų, pasak rusų, nacių
saulio šunes sukorė, Lietu d.—Šiandie atstovų rūmų du japonų transportinius
vos kunigaikštį Vytautą spykeris Rayburn pareiškė,
,
, laivus Koepang uoste, Ti- nuostoliai yra tris kartus
, didesni už rusų. Kovose su
banditu išvadino, o šiandie' *« būtų “nonsensas suvarmor saloje.
naikinta 339 nacių orlaiviai
... Pruseika vėl komunistų
Sas<>1,n0 vart°Jlm* to-j
se Amerikos vietose, kur
ir žuvę tik 112 rusų orlaivių
malonėje, o Vytautas jam
Montreal.—Šiandie pas
nejaučiama jo trukumas.
Sovietų informacijos biu- j
š'andie didysis didvyris.
kelbta, jog pavasarį nus
Gaila kartais išrauto mei kandinta vienas Kanados ras pareiškia, jog Kerčios
džio, kuris savosios žemės nemanome, kad laimėjimas transportinis laivas ga sąsmaukoj kovos tebevyksnetekęs ir svetimomis atma- būtų galimas ašies valstybių1 benęs kariuomenę Singa- tančios Kerčios uosto apy
linkėse.
tomis maitinamas neįsten- vidaus suirute. To negalima, puran.
Berento jūroje, pasali in
gia prigyti. Prie jo tik pak- laukti ir tikėtis. Sukilimai,
Londonas.—Pranešama, formacijų biuro, sovietų or
lydęs šuo kartaissustoja bus galimi tik tada, kai
; ašies pajėgos pradės aiškiai jog Goeringas ir grupė laiviai nuskandinę vieną
silpnėti karo frontuose.
Vokietijos industrialis t ų priešo destrojerį.
GYVENIMAS AŠIES

susitikę “tam tikrus są
VALSTYBĖSE.
jungininkų
industri a 1 i sBuvę internuoti amerikie PAGYVĖJĘ VEIKSMAI.
čiai laikraštininkai ašies
Pagaliau įvairiuose karo tus” tikėdamiesi sudaryti
valstybėse šiomis dienomis frontuose karo veiksmai žy kompromiso taiką.
plačiai aprašo gyvenimą miai pagyvėjo. Rusijoje vyk
Londonas. — House o f
ašies valstybėse. Jie pabrė sta milžiniško masto kovos,
Commons kai kurie atsto
žia Vokietijos, Italijos ir Australijoje aviacijos atavai reikalauja, kad CHutkitų ašies valstybių sunkų | kos, Anglijon pasiųsta milchillas paaiškintų apie
ekonominį gyvenimą ir ky žiniškos Amerikos karo pa
karo lėtumą.
lantį gyventojų nepasitenki jėgos. Bendrai, atrodo, jog'
nimą.
netrukus gali prasidėti di--------------------------------------' čiau gali būti, kad šiuo moMes pilnai tikime jų pa dieji karo žygiai.
Dėl Amerikos kariuome- mentu pradedama rimtai
reiškimais. Dar daugiau
Mes maname, kad jie esamor nė3 Anglijoje reikia manyti, galvoti ir apie antrąjį fronsunkios padėties pilnai ne kad ji pasiųsta kol kas tik | tą Europoje. Bet čia dar
nušviečia, nes jie daugiau tam, kad Hitleris būtų pri- teks palaukti tol, kol rusų
šia išbuvo internuoti. Ta verstas atitraukti didesnes fronte prasidės platesni kačiau mes, kaip ir daugelis, pajėgas iš rytų fronto. Ta - ro veiksmai.

Vokiečių Pranešimai.

Berlynas, gegužės 19 d.—
Berlyno radio paskelbė Vo
kietijos karo vadovybės pa
reiškimą, jog Charkovo gy
nėjai sunaikinę 447 sovietų
tankus ir atmušę dar vieną
masinę rusų ataką, kai tuo
pačiu laiku naikinimas prie
še pajėgų Kerčios sąsmau
koj esąs baigiamas.
Tuo tarpu britų agentūros
Reuters pranešimu, rusų pa- •
sipriešinimas Kerčios sąs- į
maukoje sustiprėjęs atvykus
naujiems kariuomenės bū
riams iš Kaukazo į Yenikalc, Kerčioje.

Naciu Gestapo ieško
parašutininkų
Londonas, gegužės 19d.—
Maskvos radio paskelbė, jog
Vokietijos Gestapo deda vigįg pastangas, kad surastų
didelį skaičių parašutininkų,
kurie pereitą savaitę nusi
leido Danijoje.
Radio paskelbė, jog iki
šiol nesugautas nė vrenas
parašutininkas. Pasak Reu
ters pranešimo, nežinoma
ar šie parašutininkai buvo
britų ar rusų.

Nuostoliai japonams milžiniški
Orlaivių bazė nepaskelbta.
Washingtonas, gegužėm 19
d.—Pagaliau Tokijo bom
bardavimo (balandžio 18d.)
paslaptis galutinai išaiškin
ta, kai šiandie Prezidentai.
Roosevelčas netikėtai prie
mė vyrą, kuris vadovavo
šiai atakai ir apdovanojo
Kongreso Garbės Medalium
(Congressional Medai of
Honor) ir leido jam viešai
paskelbti pirmuosius oficia
lius pranešimus apie padary
tus priešui nuostolius.

Daugiau Amerikos
karią šiaurės Airijon
U. S. kariuomenės šiaurės
Airijoj, gegužės 19 4. —
Šiaurinėn Anrijon šiandie
nauji tūkstančiai Ameri
kos kareivių atvyko kart’j
su dideliu mekanizuotos ka
riuomenės daliniu.
Autoritetingi Amer i k o s
kariuomenės sluogsniai pa
reiškė, jog esą galima, kad
šie galingi Amerikos kariuo
menės daliniai visiškai per
imtų šiaurės Airijos ausau
gąŠi ekspedicinė Amerikos
kariuomenė Atlantą perplau
kė be jokių incidentų ir be
jokių kariuomenei nuostolių

Naciai bijosi
invazijos Italijon
Lisabonas, gegužės 19 d.
—Patikimi šaltiniai pareiš
kia, jog naciai, matomai bi
jodamiesi sąjungininkų in
vazijos, skubiai fortifikuoja
Italijos pajūrius.
Visi Italijos tiltai ir gele
žinkelio stotys budriai sau
gomi, matomai nuo sabota
žo ir galimų atakų, kad nu
trauktų susisiekimą.
Tuo tarpu iš Berno diplo
matiniai sluogsniai pranešė,
jog paskutiniuoju Laiku Mus
solini apžiūrėjo Sardinijoj
salą. Bijomasi, kad sąjungi
ninkai staiga gali sala oku
puoti.

Britai bombardavo
Akyab uostą

Japoną aviacija
atakavo Port Moresby

New Delhi, gegužės 19 d.
—Britų aviacija bombarda
vo Burmos uostą Akyab ir
atakavo opių transportus ir
kitus taikinius paliai Chin
dwin upę, į šiaurę nuo Kalewos.
Gen. Harol Alexander britų kariuomenės
likučiai
traukiasi paliai Chindvvin
upę ir vyriausieji kariuomrnes daliniai jau gali būti In
dijoje.

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 19 d. —
Šiandie virš Port Moresby
Naujojoj Gvinėjoj pasirodė
trisdešimt keturi japonų
bombanešiai ir penkiolika
japonų kovos orlaivių.
Tačiau nuo šios dienos
atakų Port Moresby maža;
tenukentėjo. Numesta daug
bombų, bet nuostolių trupu
tis padaryta tik aerodro
mui.

Tai buvo brig. gen. James
H. Doolittle, kuris vėliau
pareiškė, jog išskyrus jį,
gen. George C. Marshall,
karo vadą, ir Įeit. gen. H. H.
Arnold, kariuomenės avia
cijos vadą, niekas nežinojo
apie pilnas aplinkybes ata
kos Tokijo, Yokohamoj ir
kituose priešo miestuose.
Garbės Atžymejimaj.
Distinguished Service
Cross suteikta septyniasde
šimt devyniems kitiems ka
rininkams ir lakūnams, ku
rie dalyvavo šioje atakoje.
Iš šio skaičiaus galima spė
ti, jog atakoje dalyvavo
apie 12 ar 16 orlaivių.
Iki pat paskutiniųjų va
landų niekas nežinojo apie
šios atakos vadą. Net ir ge
nerolo žmona buvo nuste
binta pamačiusi savo vyrą
Prezidento kabinete. Ji or
laiviu buvo atgabenta iš Los
Angeles.
Pataikyta į Naują Laivą.
Savo pareiškime gen. Doo
little pabrėžė, jog pirmosios
bombos pataikė į naują kiuzerį ar kovos laivą, kuri3
tuo metu buvo uoste į pie
tus nuo Tokijo.
Kiti bombanešiai numetė
padegamąsias bombas ant
ketvirčio mylios ilgio avia
cijos dirbtuvių netoli Nogoya miesto.
Daugiau Negu Tikėti.
Gen. Doolittle pabrėžė,
jog “pasisekimas paskuti
niosios atakos Japonijos vir
šija net mūsų geriausius
troškimus. Kiekvienam oriai
viui buvo nuskirta tam tik
ros vietos bombarduoti” ...
ir “ ... kadangi ataka pra
vesta geromis oro sąlygo
mis, dienos viduryj ir žemai
skrendant, nebuvo sunku su
rasti nustatytuosius taiki
nius.”
Atakos metu tepasirodę
tik apie trisdešimt japonų
kovos orlaivių, kurrų lakū
nai atrodę labai nepatyrę.
Iš šių japonų orlaivių kelio
lika pašauta.
Japonams Paslaptį*.

Pasak gen. Doolittle, vi
sos bombos pataikiusios į
taikinius ir japonų radio
stotys per kelias valandas
rodė nepaprastą išgąstį ir
sumišimą.
Tačiau japonams ir po šio
pareiškimo pasilieka pas
laptimi, kurias bazes šie ata
kavę Japoniją bombanešiai
panaudojo. Prezidentas Rooseveltas ir karo departamen
tas šio klausimo dar neat
sakė ir negalima laukti, kad
greitu laiku atsakys.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)
4501 Kalvaitienė, Marija
4541 Kanauka,
Petras
(Domininkas), 50, farmer. 1 (Motiejus), 40, technician,
4502 Kalvaitis,
Petras , res. Kaunas.
(Jurgis), farmer.
4542 Kania, Sofija (Juo
4508 Kalvelis, Jonas (Juo zas), 33, housevvife, res.
zas), born 1889, res. Lukšiai Vilnius.
šakiai.
4543 Kanopka,
Kostas
4504
Kalvienė-Buzelytė, (Juozas), 57, vvarker, res.
Monika (Martynas), 35 den- Vilnius.
tist, res. Lukšiai.
4544 Kanopkienė, Alek
405 Kalvelytė, Vitute (Jo sandra (Kostas), 32, vvornas), 8.
4545 Kanopkaitė, Marija
4506 Kalvelis, Petras, 35, (Kostas), 17, vvorker.
farmer, res.
Stanikunai
4546 Kanopliauskas, Ta
Pandėlys.
das, 49, farmer, res. Vilnius
4507 Kalvelienė, 35, far 4547
Kanopliauskienė,
mer, Stanikunai Pandėlys. Liuda, 42, farmer, res. Vii-1
4508 Kalvenas-Kavalia/us- nius.
kas, Pijus, 30, book-keeper,
4548 Kanopliauskyte, Ma
res. Alytus.
rija (Tadas), 18, farmer.
4509 Kalvenienė-Selenytė,
4549 Kanovičius, Juozas
Elena (Stasys), 25, house- (Mikas), 33, soldier, res.
wife, res. Alytus.
Vilnius.
4510 Kalvėnas,
Sigitas
4550 Kantrimas, Leonar
(Pijus), 3 years old.
das (Petras), 37, army offi
4511 Kalvėnaitė, Elvira cer, res. Vilnius.
(Pijus), 9 months old.
4551 Kapčinskas, Stasys
4512 Kamaitis, Antanas (Juozas), 37, empioyee, res.
(Jonas), 37, teacher, res. Balbieriškis.
Sintautai.
4552 Kapčinskiene, Mag
4513 Kamaitienė, Liuda dalena, 35, teacher, res. Bal
27, housevvife, res. Sintautai bieriškis.
4514 Kamaitis,
Ipolitas
4553 Kapčinskas, Anta
(Antanas), 8.
nas (Stasys), 3 yrs old.
4515 Kamaitis, Liudas
4554 Kapliauskas, Karo
(Antanas), 4.
lis (Kostas), 38, farmer,
4516 Kamantauskas, Alek res. Ringailiai Betygala.
sandras, 35, lavvyer, res.
4555 Kapočius, Viktoras
Vilnius.
,dta>lL (Antanas), 44, farmer, Mie4517 Kamarauskas, Ka gučiai Šešuoliai.
zys (Kazys), born 1921, far
4556 Kaponaitytė, Morta
mer, res. Alviškė Daugėliš (Jonas), born 1914, house
, x M .iaii, vvife, res. Kaunas.
4518 Kamičaitis, Petras
4557 Kapustavičius, An
(Mikas), 35, forest ranger, tanas (Juozas), born 1908,
res. -Klevinė Igliškėliai.
ehauffeur, res. Kaunas.
„4519 , Kaminskienė, Ona , 4558 Karpuška, Andrius
(Juozas , 89, farmer,
! (Juozas) 44 farmer, res.
Tau],enal: „ . Einbriai Alovė.
4520 Kaminskiene, Man4550 Karpuškienė-Turausja, 45, housewife, res. Dem- kajts Anastazija (IgnBg),
buvka.
34 teacher
4521 Kaminskas Antanas
’456Q Karablikovas, Alek(Jurgis), 50, empioyee, res. sag
(Zacharijas)>
born
Tenenis Tauragė.
1899, vvorker, res. Kaunas.
4522 Kaminskienė, Tere 4561 Karablikovienė-Kosė, 40.
valiovaitė, (Jonas), born
4523 Kaminskas, Mikas 1911«v housevvife.
(Juozas), 32, res. Kaunas.
Karablikovaite, Ta
4524 Kaminskienė, Euge nia4562
(Aleksas), 9.
nija (Petras), 31, res. Kau 4563 Karablikovas, Dzinas
mas (Aleksas), 7.
qe
4564 Karablikovaitė, Somaa (Rapotaa), 35, business , nia (Alek8aa)> 6
^el^ua, Vladas «« ^a“9' ,Alek'
kis.

4525

Kaminskas,

Ado-

(Rapolas), 24, empioyee, 45į.g
Jad.
re84527aSnskaa, Leonar- -yga ( Edmondas), farmer,
a
m i u r
i ant; res. Eidemkai Tverai.
das (Jokubaa) bo™ l»05,
Raralaviėiutė, Jonė
b«,k-keeper, rea. Balbieris.^Fab..onas)i
3tudent
4528 Kaminskienė, Euge- res;?.aunaa- .. . ... .
..
4568
Karalius, Vladas
nija, 36, housevvife.
/Adomas) 41 teacher res
4529 Kaminskaitė, Birute <AdomasL
teacner, res.
(Leonardas), 11, student.
Linkuva.
4569 Karalienė,
Elena
4590 Kaminskas, Romual(Vladas),
45,
housevvife.
das (Leonardas), 4.
4570 Karalius, Gintukus
4531 Kaminskas, Jonas (Vladas), 14.
!(Domas), 48, farmer,- res.
4571 Karaliūtė, (Vladas),
Biliūnai Girkalnis.
11.
4532 Kaminskienė, Elena
4572 Karatajus, Petras
44, -housevvife, res. Biliūnai. (Kazys), born 1898, emplo4533 Kaminskas, Eugeni yee, res. Lazdijai.
jus (Jonas), 13, student.
4573 Karatajienė, Adelė,
4534 Kaminskas, Vytau 30, housevvife.
tas (Jonas). 12.
4574 Karatajute, Aldona
(Petras),
11.
4535 Kaminskaitė, Ber
nadeta (Jonas), 4.
4575 Karatajus,
Petras
(Petras),
8.
4536 Kaminskis, Vincas
'(Pranas), 40, policeman* 4576 Karčemorskas, Juo
res. Vdhūus.
zas (Vincas), 28, farmer,
4537 Kaminskienė, Kristi res. Straigiai švenečeris.
na, 39 4 and 3 children —
4577 Karčevska, Klemen
12, 14, 16 years old).
tam, 70, pensioncr, res. Vil
4538 Kamorunas, Petras nius.
(Juozas), 33, carpenter, res.
4578 Karčevska, Klemen
Sapiegiškė Veisėjai.
tina, 70, pensioner, res. Vil
4539 Kamrovškaitė, Mari nius.
ja (Jokūbas), born 19L4,
4579 Karčiauskas, Vladas,
mm, res. Vilnius.
31, vvorker, res. Vilnius.
4540 Kanapeckas, Juozas,! 4580 Karčiauskaitė, Mar45, teacher, res. Daugailiai celė, 19, seamstress, .res.
Utena.
• Kaunas.

O

AS,

Trečiadienis,

geg.

20,

T942

kleb.’ kun. I. Valančiūnas nuolių, liuosnoriai išėjusių
vikaras
kun. V. Vežis, šv. arba pašauktų į U. S. ka
Tbe Ouickest, Surest Way
Jurgio parap. klebonas kun riuomenę. Be to, kasdien po
YOU Can Helfi Win This
Mūsų miedeiie
Laidotaviij direktorių V. Martusevičius, Penna. u- kiekvienų Mišių šv. sukalniversiteto prof. P. Senn su , bama malda už tarnaujanžinutes
į pašaukė i kariuomenę žmona, adv. P. M. šlikas su čius Dėdei Šamui jaunuoPa. — Ge-. žmona. Pasakyta tai dienai liūs.
K.
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gūžės
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kalbų.
Jaunesris savo grožiu visus žavi.
Oras nuo įvairių gėlių kve torių Mykolą Bigenį, 311 niųjų Vyčių - pirm. Alberta
pia, sparnuočiai įvairiai kon Wharton St. pašaukė į ka- Poškevičiūtė tautiškam kos
riuomenę. Jis buvo tik ką Į tiume padeklamavo apie Lie WWTNEY E. TARUTIS
certouoja.
______
j pradėjęs savo profesiją ir tuvą. Mokytojos F. AuseviADVOKATAS
Buy
Fabrikų pas mus, išėmus °«osavam name įrengęs gra- čiūtės mokiniai (piano, smui
Centrinis Ofisas:
S. HALSTED ST.
dvi anglių kasyklas, nėra. žią lavonų pašarvojimui vie kos, saksofono ir akordinos)
Defense BONDS—STAMPS
pagrojo.
P.
P.
Ambrasų
iš
(Lietuvių Auditorijoje)
Viena kasyklų dirba pen
Nqw!
Merchantville,
N.
J.,
šeima,
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
kias dienas savaitėje, kita Mykolas Bigenis baigė Šv.
valandos vakare.
— tris.
-Kazimiero parapijinę pra motina — pianu, duktė Ona
Telefonas CALumet 6877
džios mokyklą, tris metus taip pat sūnus Motiejus
4581 Kardelis, Pranas
-Pas mūsų kleboną svečia lankė Marianapolio kolegiją smuiką, Edvardas — akor- Room 2014
(Juozas), 42, carpenter, res.
Tel. STAte 7572
dina,
parodė
muzikalių
ga

vos vienas kunigų pasionis ir siekė graborystės mokslo
Paviržėnai.
4582 Kardienė, Amalija tų — tėvas Šalkauskas, ku Philadelphijoje. Jis daug bumų. Be to, buvo paskaita.
(Jonas), 40, res. Medžiai ris Motinų Dienoje bažny darbavos draugijose ir pa
Programa baigta himnu Stanislovas 1.6wss
Astrauskas.
čioje pasakė du gražius pa staruoju laiku ėjo Krikščio
Po visam buvo pasilinks
4583 Kardaitė, Stasė, 18.
buvusia
mokslus.
Stebėtina:
lankęs
nių
Sąryšio,
Federacijos
sky
minimas — šokiai.
Assistant State's Attorney
4584 Kardas, Vaitiekus,
of Cook Courlty
svetimtautiškas mokyklas, riaus pirmininko pareigas.
16.
Dabar veda generalini teisių praktike
Kareivių
pagerbimas
po antraSu:
4585 Kardas, Henrikas, darbuojasi tarpe svetimtau Mirė Ieva Sabaliauskienė
Šv. Kazimiero bažnyčios
14.
čių, o lietuviškai — kuo pui
1215 — Tek; RANHolph 8322
4586 Kardas Leopoldas, kiausiai kalba. Jis yra West- 'Gegužės 5 d. Ieva Saba prieangyje gražiuose rėmuo ROOM
VALANDOS: nuo 0 ryto iki 5 v. vak.
10.
Praktikuoja visuose teismuose.
ville gimęs. Jam esant -8 me liauskienė persiskyrė su šiuo se iškabintas sąrašas jau Specializuoja
krimlnaliėkuose srityse.
4587 Kardas, Juozas, 6. tų amžiaus tėvai persikėlė pasauliu. Palaidota Labai iš
4588 Kardišauskas, Pra
LIETUVIAI DAKTARAI
nas, 33, empioyee, res. Kai- į Chicago. Malonu buvo vest kilmingai iš Šv. Kazimiero
bažnyčios
šv.
Kryžiaus
ka

viliečiams
pamatyti
jį
čio

šedorys.
.
TeL YARda 3146
4589 Kardišauskienė, Va nai, atlankiusį gimtinį mies pinėse. Paliko du sūnus ir
OR, P. ATKOČIŪNAS
lerija, 33.
telį, kur randasi giminių, tris dukteris; visi vedę. Pri
DR. y. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
4590 Kar donas, Juozas, draugų ir pažįstamų.
klausė Apaštalavimo Maldos 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
30, teacher, res. Skiemonys
-ir Šv. Rožančiaus draugi
K AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Utena.
ir
Penktadieniais
Šaukimas kariuomenėn joms, kurių nariai suteikė Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
4591 Kardonienė, Marija,
jaunuolių, kaip kitur, taip, paskutinį patarnavimą.
40, housevvife. .
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
4592 Kardonas, Zenonas ir pas mus, pasidarė papras Laidojo Juozas Kavaliaus
ir
Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
K. D.
(Juozas), 7.
tas dalykas. Pastaruoju lai kas.
Valandos: 3 — 8 popiet.
4593 Kareckaitė, Barbora ku buvo pašaukti ir 5-6 lie
TeL OANal 5969
(Mikas), 46, res. Turgeliai tuviai, iš kurių bet gi du grį Nuoširdus pagerbimas
DR. F. C. WINSKDHAS DR. WALTER J. PHILLIPS
Vilnius.
žo
daktarų
pripažinti
netin

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4594 Karelis, (Stasys),
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šv. Kazimiero parapijoj
kamais.
Pasiges
vestvilie2158 West Cermak Road
25, farmer, res. Laičiai
Ofisas ir Remdanotia:
Ofiso toL CANaI 2346
čiai bei apylinkės lietuviai gegužės 10 d. įvyko gražus
Alunta.
2155
VVest Cermak Road
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0
4595 Kareiva, Jaroslavas ypatingai vieno jaunuolio, motinų pagerbimas. Vakarą
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
; 7004 So. Fairfield Avenue
(Jaroslavas), 38, farmer, parapijos choro pažibos, bū suruošė Liet. Vyčių 3 kuo
Nuo
7 iki «:80 vaL vakarais
Bes. toL: HEMIock 8150
res. Zinkaime Šiluva.
tent solisto S. Karpiaus. Sa pa. Programai vadovavo vy
ANTRAS OFISAS
4596 Kareivienė, Janina, vo gražiu tenoro balsu jis čių atgaivintojas kun. St.
30, farmer, res. Zinkaime.
Raila. Iš svečių pažymėtini
ToL CANaI 7171
DR. D. VEZELIS
4597 Kareiyaitė, Janina puošdavo ne tik bažnytinį
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
giedojimą, bet taipgi mūs
(Jaroslavas), 12.
DANTISTAS
DR. G. SERNER
4598 Kareiva, Jaroslavas vakarus.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VIRgtnia 1886
arti 47th Street
(Jaroslavas), 3.
vaL: uuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
DR. AL RACKUS
LIETUVIS
AKIŲ
GYDYTOJAS
4599 Kareiva,
Vladas
Seniau šis miestelis buvo
Seredoj pagal sutartį.
25
metų
patyrimas
i
iiuao
(Juozas), 42, farmer, res. pagarsėjęs lietuvybe. Net
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel.
Yards
1829
Telefonas:
HEMIock
5849
Karaiviniai Onuškis Trakai. majoras ir kiti aukšti valdi Pritaiko Akinius.
4204 Archer Avenue
4600 Kareivienė, Marija,
Kreivas Akis
Ii
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS PRIIMA:
ninkai
buvo
lietuviai.
Šian45, farmer.
t
Ištaiso.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
die galima sakyti bėra tik
(Bus daugiau)
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariuB.
8401 SO. HALSTED ST.
|
liekanos lietuviško mieste
OFISO VALANDOS:
kampas 34th St.
DR. CHARIfS SE6AL
lio. Lietuvybės dvasia taip
Lapkričio
Popiet nuo 1 iU 3 vsd. Vak 7 Ud 8
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Nmttlttnta pagal autartį.
Svečias Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį!
GYDYTOJAS IB 0YOBURGA8
sueis lygiai 40 metų kaip* gi apmirus.
mirė vyskupas A. Baranaus
Telefonas CANaI 4796
4729 So. Ashland Avė.
kas, autorius “Anykščių Ši AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT DR. PETER J. BARTKUS
(2-troe luboe)
lelis”.
TeL MIDiray 8880
Chicago, DL
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiao UI VIBginla 0088
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Philadelphia,

D.
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šių

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1
Tik viena pora akių visam gy-,
venlmul.
Saugokite jas. leisdami
Uegzamfnuotl jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas I
•gali suteikti.

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurte pašalinai
vl-a aktų (tempimą. . .

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTOM KTRIKIAI
So.

Ashland

Kampas

VVestern

Avė.

metų

BatadeMltaa UL: BEVady 8244

1801

So.

Avenue

tS-tna

Telefonan: CANAL A6UK. Oblca«c
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. 'iki 8:«0 p. Bl. ’
Trečiad. ir toStad. 9:10 a. m.
iki 7:00 p. m.

OR. IDONDOUS

6924 So. VVestern Avė.
Chicago, Hl.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

1913

So.

Halsted

St.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, uuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

DR. MAUfHCE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; ToL Cicero 1484
Ofiao vai.: 1—3 ir 8—8:30 P. 11. nuo 2:00 iki 5:00 -val. po piet ir
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:Q0 vai. vakare.

4157 Archer Avenue

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir fiaįtadienio vaka
Ofiao Tel.: Yards 0994
rais pagal autartį.
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
Res. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
TaL OANal 6122 '
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 'ir 7-8 v. vak.
ir pagal autartį.
Res. >625 So. 50th Avenue Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vaL dienu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS B 0EBUBGA8
TeL Cicero 1484
TELEFONAI:
Vai.: 3-4 ir 7—0 vak.
2201 VVest Cermak Rd.
Office — HEMIock 5524
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitariu Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v
— cail MIDiray 0001
REZIDENCIJA:
2423 VVest Marąuette ftd.
(Lietavia)
6631 S. California Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ToL REPnblic 7868

Raa. 6968 Bo. Talman An.
Rea. Tel. GROvehilI 0017
Offioe taL BEldock 4848

DR. BIEŽIS

DR. 1 J. SIMONAITIS

DR. A. JENKINS

DR, STRiKflL'IS

4645

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 VVest 63rd Street

PHYSIOTAR AND GURGHON

LIETUVIS RARTARin
OPTOMETRISTAS

DR. A. W. PRUSIS

So. Ashlntid Avenue

TeL CANaI 0267
Rea. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—8 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737
Varnu talefonaa VTRcinia 240

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

OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 1 ir nuo 8 iki 8 vai. vuk.
Rez. Tei. LAFayette 0094
Nedėliomis pagal sutartį.
«t«-a k o mingd oi
1821 So. Halsted Street
Office toL YARda 4787
Hemų toL PROapmst M0O
Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
YeL YARde MM.
F. BU
6 iki 0 vaL vakare
4146
Archer
Avenne
KENvrood 6107.

2408 VVetft

DR. EMILY V. KRUKAS

TOS

DRIK

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
Telefoną*:

DR. A. j. BERTASH
GYDYTOJAS

ML BADIO FATABYMO

CHIRURGAS

Ofiao vaLt auo 1-3; nuo 0:30-8:30
3Wh
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OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.; trečiad len lala nuo 9:00
nt erto Ud 19:99 raL olėtu.

Remkite tuos visus, kurie -skelbiasi “Drauge*
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taip nėra laisvai nusistatę,
kaip Aliaskoje. Kol pripran
ti gyventi, tai viskas iš kar
Rašo K. J. Pronskis
to atrodo keista ir savotiš
ka. Tad nenuostabu, kad pi
Misiją stotys gynėjus
(Pabaiga)
nigas čia teturi labai mažą
aprengia
Kaip jis pasirinko
Amerika dabar paruošia vertę.
vietą įsikurti
Aliaską apsigynimui. Stato Yra ir žemaičių Aliaskoje
— Kaip tu suradai vietą mi nauji aerodromai ir an Netoliese yra anglių ka
sau įsikurti? — paklausė garai. Tik visą statybos me- syklos, kuriose dirba gana
tas pats generolas vieno vy diagą, išskyrus smėlį, žvy daug mano draugų lietuvių.
ro.
rą ir rąstus, reikia gabenti Čia Aliaskoje esama keletas
lietuvių senelių, kurie išgy
— Laiveliu plaukiau upe.
USA. Ir statyti nelengva veno daugiau kaip keturiasŽiūriu — pilka meška slan ten, kur kelias pėdas paka dešimts metų. Kas įdomiau
kioja po medį, žemai, prie sus žemė įšalusi.
Kareivių įguloms maistą, sia, tai faktas, kad tie lie
mažo takelio stovi briedis,
tuviai neištautėję. Teko man
iki kelių vandeny, galvą į- išskyrus pieną, kiaušinius ir susidraugauti su jais. Jie
kišęs į žiedus, šalia jo gi daržoves, taip pat reikia ga kalba kaip tik vakar būtų
mažas briedukas. Upėje plau benti iš USA. Ten karei- iš Lietuvos atvažiavę, čia
kioja šešetas gulbių, čia I v^ams reikalingi ir specia- yra žemaičių, aukštaičių,
ir ančių pulkelis. Aš taip ^*8 drabužiai, kuriuos gerai
suvalkiečių dzūkų net ir vie
sau ir pamaniau: jei čia moka pasiūti misijų stotys. nas kapsas. Kol kas lietu
į tokia graži vieta dėl gyvu Aliaskoje katalikų yra ne- vaitės neteko rasti. Gal yra
lėlių, tai užteks vietos ir toli 13,000. Čia juos aprūpi iš jaunesnės kartos, bet aš
na tėvai jėzuitai ir kunigai
man.”
nesutikau.”
iš USA.
Ar tik ne per Aliaską
Lėktuvu į ligoninę
Lietuviai Aliaskoje

ALIASKOJE YRA DZŪKU IR VIENAS KAPSAS

Aliaska stipriais žings
Artimiausis to kaimynas
niais
kultūrėja. Nenustebki
— už 80 mailių. Jis gyvena
vienas. Vasarą tinklais žuvį te, bet tai tiesa — tame to
gaudo, o žiemą kilpomis žvė limame krašte yra ir lietu
ris. Vieną žiemą vos nenu vių. Du iš jų bridgeportiemirė tas senukas: taip jį čius Aleliūną ir Bubnį pa
sugriebė reumatizmas, kad žįstu. Jie apie Aliaską nejis negalėjo nei ugnies susi- blogai atsiliepia, štai ką iš
kurti, nei maisto išsivirti. Aliaskos rašo viename saJo šunelis mirtin sušalo prie v0 laiške Adolfas Aleliūnas.
ęrįtelės durų, nes jis nega— Si šalis, galima drąlėjo atsikelti jo įleisti. Ta- j šiai sakyti, yra tikrai darčiau skrisdami su lėktuvu 1 bininko rojus. Tiesa, čia reikiti žmonės pastebėjo, kad kia dirbti, kartais gana suniš jo namų dūmai nerūksta, kiai, bet užtat ir atlyginiJie nutūpė pažiūrėti. Tai mas geras. Daugumas darnieko nepaprasto, Aliaskoje bininkų yra atvažiavę iš
lakūnai tą dažnai padaro. Jungt. Amerikos Valstybių
Jie pamatė, kokia bloga li ir jie visi viengungiai ar
gonio padėtis, pasiėmė į ar žmonas ten palikę. Kai
lėktuvą ir nugabeno į ligt> jie keletą mėnesių kur kor
ninę, kur šis pasveiko. -* kioj vietoj padirba, tai at
važiavę miestan
120 aerodromų

pradeda ūžti
taškyti.

ir pinigus

Palyginus su gyventojų]
skaičiumi gal, niekur nėra Į Čia lyg kokia tremtinių že
0liek lėktuvų kaip Aliaskoje.mė, kurion suvažiuoja viso
Čia yra daugiau 120 aikščių kiaušių tipų. Vieni bėga nuo
lėktuvams nusileisti. Mat paliktų bėdų, kiti nori susi
kraštas turtingas, o kitoks kurti naują gyvenimą ir jie
susisiekimas menkas, šuni visi tekvėpuoja vienu noru
mis gi ar elniais civilizuoti — rasti laimę. Vieniems ta
žmonės žiemą nemėgsta to laimė — pinigas, kitiems
li keliauti, žiemą lėktuvai tai tik nerūpestingas gyve
tupia ant pašliūžų.
nimas. Niekur kitur žmonės
Ix?

(Įsteigta 1889 m.).

PEIER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

AUKSAS Iš MANILOS PAIMTAS SAUGION VIETON

MILŽINIŠKAS STALINO PAMINKLAS NEPASIEKĖ
LIETUVOS
Vytauto Didžiojo Muzie bolševikiniai šlamštai. Gene
jaus viršininkas generolas rolas Nagius buvo atleistas
Nagius papasakojo apie mu- iš karo tarnybos ir iš mu
ziejaus padėtį bolševikų o-' ziejaus viršininko pareigų,
kupacijos laiku. Tuomet mu-, Jo vieton buvęs paskirtas
ziejų buvo uždrausta vadin-' komunistas. Iš invalidų bū
ti Vytauto Didžiojo vardu, j vuaįos atimtos pensijos. VyIš darželio ir iš muziejaus. . ,
,
tauto Didžiojo kriptą norevidaus buvo pašalinti visi I
,
tautai brangūs paminklai ir)ta atltverti nuo kitlJ Patal‘
eksponatai, kurie liudijo a-' P>» ir l Vytauto Didžiojo
pie Lietuvos kovas prieš bol- ( statulos vietą buvo manyta
ševikus. Pašalintųjų ekspo- Į atgabenti milžinišką Josifo
natų vieton buvo pastatyti Visarionovičio paminklą.

CLASSIFIED

HELP WANTED — MOTERYS

(“Draugas”

Acme

telcphoto*

Leit. kom. Frank W. Fenno (dešinėje), U. S. submarino
viršininkas, kurs aukso ir sidabro atsargas iš Manilos
sėkmingai paėmė į Corrigedor tvirtovę, o iš ten išvežė į
Ameriką. Tas atlikta slapta japonams užpuolus Filipinų
salas.

atvyko pirmieji žmonės
į Ameriką?

Kartą savo mielų lietuvių, — Ne, — buvo jų atsaky
Aliaska visai netoli Azi gyvenančių Aliaskoje, pa mas.
Durtuvų siena atskirtas
jos, teskiria tik neplatus 36 klausiau :
mailių sąsiauris, kurs žiemą
— Jūs esate tik keliasde- tas, kas pateko penkiaragės
užšąla. Jei Azija buvo žmo šimts mailių nuo Azijos, kur raudonosios žvaigždės krašnijos lopšys, tai per tą są Sibiras. Ar negalima iš ten tan, kur iškaboje išrašyta:
smauką žmonės nesunkiai mūsų nukamuotiems tremti “Laisvė”, o kur gyvenimas
galėjo pereiti į Ameriką. niams kokį laiškelį ar siun — kalėjimas.
Dabar už to sąsiaurio — tinėlį pasiųsti ?
Raudonoji Rusija. Gerai, kad
Amerika ir nupirko Aliaską,
kitaip bolševikai būtų vieną
koją beturį Amerikos kontinentan įkėlę.
ELENA
PETRONĖLE
SLESORAITIENE
(po tėvais Kundrotaitė)
L.

BENEDIKTA
KOWARSKIENft
(po pirmu vyru Urbonienė, o
po tėvat-t Rašnskaite)

Gyveno 839 W. 33rd Street.
Mirė geg. 18 d, 1942 m., su
laukus pusės Amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos. Ruzgalių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
brol) Willinin, brolienę Bašins
kus ir jų šeimų (Muikegon,
Mich.); seserj Juozefų tr švogerj Augustinus ir Jų šeimų
(Oranže, Mnss.); brolienę Ka
zimierų Kiaurakienę ir šeimų;
ir daug kilų giminių, draugų
ir pažįstamų.
•
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioje, 3307 S. Lltuanica Avė. laidotuvės jvyks
šeštad., geg. 23 d. Iš koplyčios
8:30 vai. .ryto bus atlydėta (
šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už ve'ionės sielų. Po pa
maldų buš nulydėta j švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimine.", draugus ir pažptamus
dalyvauti ftlore laldituvėse.
Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Bro
lienės, švoge is Ir Giminės.
Ixiid. direktorius Antanas M.
Phillips, Itel. YARds 4908.

ADS

Mirė geg. 18 d., 1942 m.,
8:30 vai. vak., sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Kėdainių apskr., Pasiškų par.,
Posiškų miestelio.
Amerikoje išgyveno (3 m.
Paliko didėliame nuliūdime:
vyrų Petrą, dukter, Stanislavų;
2 sūnus — Kazimierų ir Petrų
ir marčių Stanislavų ,ir 3 anū
kus — Geruld ne. Ebųnor ir
Cliarlen Jr.; 2 seseris — Elzbietų Ramlzienę ir Euf tuzinų.
Gudaitienę ir jos vyrų Vilimų
ir j j šeimas; brolį Jurgį Klorų; brolienę Petronėlę ir jų
Seimų: pusseserę Mortų Naurecklenę ir pusbrolį Kazimierų
Pilipauskį ir jų šeimas tr daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamu: o Lietuvoj paliko mo
tinėlę Ir seserį Pranciškų.
Velionė priklauėe prie Apaštaly tės Maldos draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose:
2622 Montgomery Avė, Laido
tuvės jvyks p-nktad., ge-ę. 22
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo
Panelės švč. par. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimerl kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjsanmus
dalyvauti štoce laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sil
pai, Marti, Anūkai, Seserys,
Brolis ir Giminės.
Latd. direktorius John F. Eudeikis. tel.. YARds 1741. ’

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

ZAKEREVIČIENE
(ZAKER)
po tėvais Tamolevičiutė

Mirė geg. 18 d., 1942 m.,
4:25 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Panevėžio apskr., Krekanavo's
miestelio.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Konstantų. 3 dukteris—•
Bemlce Wallin. žentų WlUlam,
Elenų Vabrinskas, žentų Alfred. Teklę Riczkus. žentų Joseph; 4 anukus, dėdę Juoza
pų Swobinskis (Nebraska), ir
daug kitų giminių, draugu ir
pažįstamų; o Lietuvoje paliko
motinų ir 2 brolius.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

OPERATERKOS

Patyrusios "single needle” Operar
terkos siūti prie "power" mašinų.
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
RUREN GRA1S & SONS.
825 So. Market (5th l'l.)

“DRAUGAS" HELP WANTED

ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 9488-9489

"FINISHERS”
—
PAPRATUSIOS
DIRBTI PRIE TUR” KOTŲ. AT
SIŠAUKITE PRIE
CHICAGO FUR CLEANERS
1241 \VEST 47TH ST.

HELP WANTED — VYRAI

I.ATHE

HANDS

AN1> AT.L AROUNI1 MACIIINISTS
$1.20 nn hour with overtlme.

OPERATERKOS,
patyrusios:
patovūs da rl)ai, Union ša pa, aukščiau
sia mokestis mokama.

ROCKCASTLR ENGINEERING CO.
716 W. Lake St.

ORNAMENTAL

IRON

Mums yra reikalinga keletą gerų
dirbtuvės mechanikų
ir "fitters”.
Neatsišaukite jai neesate pilnai paty
rę tame darbe.

PATYRUSIOS OPERATERKOS —
reikalingos.
Pastovūs darbai, gera
užmokestis.
\VORTH MEG. CO.

E. M. WEYMER CO.. 2820 W. Graml

2011

TOOL MAKERS
Automatic Burner Corp.
903 Wrightwood
DIE

No. Iji\vinlal«- Avė.

MOTERIS — dirbti namuose prie
apvalymo darbų.
Rašykite sekan
čiai: MRS. EI.I.IS, 428 Briar Plane,
Apt. 2—J.

M .ĮKERS

Turi būti pirmos kiesos. $1.30 J va
landų ir “overtime."
UNITED SPECIALTIES CO.
9705 Cottage Grove Avė.

“DIE MAKERS” taipogi "Jig” ir
“Eixture" darbininkai. Pirmos kie
sos; aukščiausios algos mokamos.
Turi turėt "jobbing shop” patyrimų.
RELIABLE TOOL & DIE CO.
5250 W. Klnzie St.

REIKALINGA SKALBYKLOJ MER
GINOS.
Gera užmokestiH.
Geros
dartio sųlygos. EITEL LAUNDRY
CORP., III N. Cllnton SI., (Nortliwestem Rallvvay station).
PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius plūkius. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė.

PAIEŠKOMAS LINOTI PISTAS AR
ZECERIUS
“Draugo" spaurtuvėj paieškomas linotipistas ar zecerlus laikinam arba
nuolatiniam darbui. Su.-isiekite pirm
su Administratorium prieš atvyks
tant. šaukite: CANal 8010.

Rašykite

dėl

“Free

Catalogue”

kalnavimo surašo.
Prlslųskite plukius paštu “parcel
post."
28

NO. LOOMI8 STREET
TEL. MONroe 1397

E.M PLOVM ENT

Kūnas pašarvotas namuose,
6342 So. Sacrumento Avė., te
lefonas Republic 1379.
Velionė prik’ausė prie šv.
Petronėlės ir Nekalto l’rasid.
Panelės švč. dr-jos ir prie
Keistučio Pašclpos kliūbo.

"Draugui” reikia valkų nešioti kas
rytų laikraštį po Marųuette Park ko
lonijų. Tesikreipia sųžiningi. darbš
tūs ir pastovūs jaunikaičiai, kurie
lanko high school arba yra 8-tame
skyriuje pradinėje inokyk'oie. Tegul
susisiekia su "Draugo" Administrato
rium pirm atvykstant: šaukite CANal 8010.

AGENCIES

VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM
IR
MERGINOM

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Didžiuma darbų yra Defenae dirbtuvėse.
A Iros — nuo $24 iki $110 I savaitę.

W A B A S H
AGENCY
202 So. State St. (15th FloOr)
PARDAVIMUI BUČERNB IR GRO
SE RNE. geroj vietoj, mišrių gyven
tojų apylinkėj — kampas W<*st 21st
Pla*"o ir SkkLeavltt St. Biznis gerai
išdirbtas per 22 metus. Pardavimo
priežastis — savininkas e'r.a. J kitų
biznį. Atsišaukite telefonu;
CANAL 2687.

I

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-gea tr pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Nuliūdę
Vyras,
Dukterys
lentai, Anūkai ir Giminės.

PRUZIN FUNERAL HOME

Lnidotuviu Direktoriai T,achawicz ir Sūnui. Tel. įC.ANal
2515.

»

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

PAIEŠKOMI VAIKAI NEŠIOTI
DIENRAŠTI “DRAUGĄ”
MARQ( ETTE PARKE

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. Geg. 22. iš namų 8:30 vai.
ryto bus
atlydėta į Gimimo
švenč. Panelės parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės
sielų.
Po pamaldų bus nulydėta j
šv. Kazimiero kapines.

UNIVERSAL OVERAI.L CO.
880 W. Roosevelt Roa«l

VVORKERS

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

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos
uačios šeimos rankose!

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

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Ttreet

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthnanlan Chainber of Commerce.

MODERNI Išvidine PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnii Direktorius
AMBUEANCB Dieną Ir Raktf

Skyrius: 710 West IRth Street
Visi telefonai: YARds 1419

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Rudlo Programas — 10:»« vai. antradienio Ir iešUdlanlo rytais.
li Stoties WHIP (1S20), su P. Saltlmleru.

ir

EVANAUSKAS

8819 Lituanlca Avenue
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
J. LIULEVIČIUS
4848 South Callfomla Avenue
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP

10821 South Mlehigan Avenue
Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

1846 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

8807 Lltuanlca Avenue
Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR ŠONAI

ANTHONY B. PETKUS

2814 West 2Srd Plsee
Tel. CANal 2515

1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109

42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

6812 South Western Avenue
Tel GROvehlll 0142

4MS4H SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

MAŽEIKA

0
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
ISS4 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
SubM'rlpttons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Drangas” brings best results.

šiandien jomis džiaugiamės ir didžiuojamės. Nelengva
bus baigti ir prieglaudą. Bet nieks nepasakys, kad ir
ji nebūtų reikalinga. Ji labai yra reikalinga Ir dėl to
pasijudinkime į darbą ją baigti. Kai baigsime, ir ja
džiaugsimės ir didžiuosimės. Daugiausia džiaugsmo su
teiksime ten priglaustiems lietuviams seneliams.

Naujasis "St. Žodžio" numeris

Mus džiugina išėjęs iš spaudos “Studentų žodžio”
No. 4. Šiame numeryje randame rimtų straipsnių. Apie
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
šio karo tikslus labai įdomiai ir teisingai rašo patsai
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
redaktorius A. Vaičiulaitis. Plačiau apibudinęs karo
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prehumėrata: Metams
eigą ir tikslus, autorius yra susirūpinęs Lietuvos liki
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
mu. Jis teisingai sako, kad —
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
“Mūsų tautos ateitis yra patekusi į vieną iš skau. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
džiausių posūkių”.
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Dėl to jis nurodo, kad “visų lietuvių pareiga yra šią
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti Visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
valandą įtempti savo jėgas, veikti visu smarkumu, ir
dentų prašome rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir Vengiant poleieškoti tų, kurie galėtų mums padėti.” Amerikos lietu
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
viškoji visuomenė per draugijas ir parapijas ir “visais
dedamos.
įmanomais keliais turi kuo jautriausiai stoti Lietuvos
Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III.
ateities ginti ir kiekvienu pavojaus momentu. Vašing
Under the Act of March 3, 1879.
tonas turi jausti visuomenės paramą.” Atsakomingieji
asmenys, Lietuvos piliečiai artimame kontakte su lie
tuviškąją Amerikos visuomene turi dirbti svarbų tau
Užbatgkime stalyti prieglaudą
Kas trečiadienį tos darbą. Rašinys baigiamas primenant prez. Roosemūsų dienraštyje Velto žodžius: “Lietuvos nepriklausomybė nėra žuvusi,
randate Lietuvių bet tik laikinai atidėta į šalį. Ateis laikas, kada Lieku-*
R. K. Labdarių Są va vėl bus laisva”. Ir tasai balsas iš Baltųjų Rūmų “šią
jungos akyrių. Ne valandą pasilieka mūsų ir kitų mažų tautų tvirčiausias
abejojame, kad vi švitorys it garantija.”
“St. Žodis” turi ir daugiau puikių straipsnių: Aug.
siems yra gerai ži
Raginis
įdomiai rašo apie poetą ir diplomatą Jurgį
noma, koks šios
sąjungos tikslas ir Baltrušaitį; Fr. Ant. M. Jurgelaitis, O.P., davė straips
ką ji šiuo metu nį apie “šviesiausią K. Bažnyčios Atletą”; B. L. Na
Statomoji Lietuvių Senelių Ih-lcgtaiida
veikia. Vargu kas rimantas dalinasi įspūdžiais iš savo gyvenimo Dėdės
Šamo armijoj; kun. A. Saldys, M.I.C., gvildena Kata
galėjo nepastebėti, kad
šiomis dienomis svarbiausias darbas it didžiausias likiškojo veikimo klausimą; J. P. Klebauskas rašo apie
“kariaujantį pasaulį”; J. Petrauskas atsiliepia į Maria
rūpestis yra užbaigti statyti lietuvių seneliu prieglau
napolio alumnus. Be to, dedame eilėraščių ir žinių iš
dos rūmus.
Kaip matote šio rašinio pradžioj įdėtame atvaiz lietuvių studentų veikimo.
Tikrai džiugu, kad Lietuvių Katalikų Studentų ir Pro
de, prieglaudos namo sienos jau yra išmūrytos ir sto
gas uždengtas. Vadinas, daugiau negu pusė darbo at fesionalų Sąjunga su Marianapolio kolegijos pagalba
likta. Tolimesni statybos datb&i nutraukti, bes labda šį šaunų žurnalą išleidžia. Mūsų visuomenė “St. žo
džio” leidėjų pastangas turėtų stipriai paremti.
rių sąjungai lėšų pritrūko.

DRAUGAS

Kad ištaisyti prieglaudos vidų, supirkti įstaigai bal
dus ir visas kitas reikmenis, dar reikia gana stambios
pinigų sumos. Be to prieglaudos neatidarysi.
Labdarių Sąjunga iš savo pusės viską daro, kad lė
lių sukelti. Kuopos suruošė parengimus, gauta kelioli
ka garbės narių (įmokėjusių po šimtą dolerinį,; Cice
ros kuopa, kaip pastebėjome, kitą sekmadienį daro vie
šą rinkliavą — “Tag Day” mieste; rtrošiabnasl prie
rinkliavos šv. Kazimiero kapinėse Kapų Puošimo Die
ną — gegužės mėn. 30 d. ir prie didžiojo pikniko Vy
tauto darže. Tie ir kiti darbai, suprantama, atneš ga
na daug naudos. Visuomenė juos parems. Tačiau, ne
žiūrint kaip gerai šie parengimai pavyks, iš jų pada
ryto pėltao prieglaudos nebus galima baigti. Dėl to —
būtinai yra reikalinga pravesti didesnis vajus it kad
į tą vajų įstotų visos mūsų. organizacijos ir jų vadai
bei veikėjai, nes prieglaudos statymo baigimo reika
las yra visos mūsų visuomenės reikalas.

Paskutinėmis dienomis mūsų draugijos gauna prie
glaudos statymo bei vajaus komisijos ir labdarių są
jungos laiškus, prašant ir darbu ir aukomis priBidėti
prie šio labai svarbaus reikalo. Į
kime rimto dėmesio. Kiekviena draugija, ar ji didesnė
ar mažesnė, turėtų skaityti savo pareiga duoti auką
prieglaudai baigti. Kiekvienas draugijos paskiras na
rys šiais laikais gali bent jau dolerį paskirti šiam lab
darybės reikalui. Yra žmonių, kurie tūkstančiais auko
ja labdarybei. Ir tai ne kokie dideli turtUPKai, bet dar
bininkai žmonės. Jie taip daro <Jėl to, kad giliai Supran
ta krikščioniškosios artimo meilės tikrąją reikšmę. Jei
jiems yra galima šimtines ir tūkstančius aukoti, rtres
galime ir turime bent jau po vieną dolerį kiekvienas
prieglaudai aukoti. Juk jei Visi Chicagoj ir apylinkėj
gyveną lietuviai aukotų prieglaudai po vlėną dolerį,
puikiai prieglaudą įrengtume ir dar jos išlaikymui lik
tų pinigų. Tačiau mes tokiais matematiškais apskai
čiavimais nepasitikime. Todėl ir prašomas kad galin
tieji didesnes sumas aukotų, nes daug mūsų tautiečių
yra tokių, kurte neaūkos, nes Jiems labdarybė kažkaip
tolimas yra dalykas. Jų dalį sąmoningieji tautiečiai
turi padengti arba papildyti.
Senelių prieglauda, tiesa, statoma Chicagoj. Bet ji
ne vien čikagiečiams tarnaus — visieSne lietuviam);.
Tad, ir kreipiamasi į visos Amerikos lietuvių visuo
menę prašant ateiti tšlkon. Labdarybė, paganau, ru
bežių neturi. Toliau at arčiau prieglaudos gyveną lie
tuviai, visi prašomi dėtis prie šio didžiojo reikalo —
Užbaigti statyti lietuvių seftcltų prieglaudą.
Nelengva buvo pastatyti bažnyčias, mokyklas, ligo
iuuę Bet kad jos buvo rwkal«igoe. jas pastatėme ir
šiuos
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laiškus

atkreip

Trečiadienis, geg. 20, 1942

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 20 d.)

Žuvo 7 milijonai karių....
Anglijos karo tarnybos na
rys Henderson pranešė, kad
ligšiol Europos kare užmuš
ta septyni milijonai karei
vių, neskaitant civilinių žmo
nių.
•
Pusketvirto bilijono karui.
Jungtinių Valstybių senatas
karo reikalams paskyrė $3,900,000,000.00.
•
Socialistai perša atskirą
taiką,.,. Į Rusiją suvažiavo
iš visų kraštų daug socia
listų, kurie iš kailio neriasi
norėdami privesti prie to,
kad Rusija padarytų atski
rą taiką su Vokietija.
•
Lietuviai

savanoriai.......

Po svietą pasidairius

Nors griauna, žudo ir nar
siai ginas,

DAINA APIE VOKIEČIUS

Ar

Ainis teutonų, kaizeris prū
sų,
Tikis sutrypti galybę ruso:
Paskelbė didį, baisųjį karą,
Šaukdama’sį mūšį Rusijos
carą.
Car’s nenorėjo kraujo pra
lieti,
Bet negalėjo susiturėti.
Su skausmu širdies pradėjo
karą,
Kurs tiek nelaimių svietui
pridaro.
Turtus suėda, miestus su
griauna
Ir skurdu didžiu žmones
apkrauna.
Ar man taip rodos, ar tik
rai yra,
Vienok ta mintis galvoje
kyla,
Kad šimtą kartų yra bai
sesnis,
Už patį velnią prūsas biauresnis.
Velnias, kaip žinom, gero
nekenčia,
Nors žmogų vargin’, pagun
das siunčia.
Bet vis bažnyčių mūsų ne
griauna,
Žmogaus nei vieno jis ne
užgauna.
Vokietis yra kitokio būdo,
Kur tiktai matom jis atsigruda,
Užstatus ima, mokesčius
krauna,
Kunigus, žmones visur jis
šaudo.
Tuo keliu ėjo ir anų bočiai,
Kaip žinom, žiaurūs, baisūs
kryžiuočiai,
Pas kuriuos vergais žmoneliai buvo,
Vargino
svietą, kol pats
pražuvo.
Taip bus ant galo ir su
prūsoku,
Kuris narsiai, kaip levas,
šoka.

tik

ant

galo nežus
Berlynas ?

Dainą prisiuntė viena ma
no tavorškų. Sako, ši ir
daug jai panašių dainų buvo
dainuojama ano pasaulinio
karo metu Lietuvoj, iki ją
laikė okupavę vokiečiai. Kas
tą dieną parašė, niekas neži
no. Atsiuntusi tą dainą sa
ko: “Si daina duoda supras
ti, kaip mes jausdavomės vo
kiečiams valdant Lietuvą”.
Ne kitaip jaučia ir dabar
Lietuvos žmonės nacių pris
pausti ir išnaudojami.
Biznierius Vincas Skersaikelio iki šiol buvo su bar
zda. Užvakar vienu reikalu
užėjau pas jį ir nustebau:
žiūriu — be barzdos.

Daug lietuvių stoja savano
riais į U. S. armiją. Praėju
sią savaitę atsisveikino su
— Sei, Bil, kam tu nuskuL. Vyčių 24 kp., Chicagoj,
tai savo barzdą? Tau ji pri
Stasys Cibulskis ir išvyko
tiko.
į kariuomenę.
— Kam ji man dabar rei
•
kalinga. Seniau, kai buvo
Kaip juoktasi prieš 25 me
sunkūs laikai labai dažnai
tus..., Karo lauke sužeistas
pasitaikydavo, taip kad ne
kareivis. Gydytojai ieškojo
jučiomis,
nežinodamas ką
sužeistoje kareivio rankoje
daryti, nusitverdavau už
kulkos. Ilgai kareivis kentė,
barzdos. Ale dabar, biznis
bet, pagaliau, netekęs kant
eina kaip iš pypkės, niekad
rybės, paklausė:
netenka už barzdos nusitver
Audra per Rytų Europą
— Kam jūs mane kamuoti, dėl to ir nutariau, kad ji
Lietuvos Gen. Konsulato New Yorke redaguojama jat, ko ieškot?
man daugiau nereikalinga.
“Spaudos Apžvalga” paduoda, kad neseniai išėjo Josef
— Kulkos ieškom — at
Hanc knyga “Tornado Across Eastern Europe’. Apie sakė vienas daktaras.
Lietuvą ir lietuvius joje pasakyta, kad jie skiriasi nuo
— Tamstos vyrui reika
— Kodėl pirm nieko nesa
kitų Baltijos tautų savo individualumu, kad jie yra iš kėt. Kulka pas mane kišelinga visiška ramybė ir po
laikę nepaliestą savo folklorą, papročius ir kad yra iš niiuje.
ilsis. Štai piliukė, sako dak
laikę turtingą ir seną kalbą.
taras Pudrienei.
Skyriuje apie Baltijos tautas pasakyta “kai Lietu
— Kada jam reikia pa
ŽMONA: Ak tu, nelaba
vos Kunigaikštija susijungė su Lenkija, jos teritorijž
duoti ?
sis, į ką ftu panašus — vi
buvo tris kartus didesnė už lenkų valdomas žemes”.
—Jam nereikia, bet tam
sas purvinas!
Toliau sakoma, kad po Lenkijos- Lietuvos padalini
sta paimsite šią piliukę.
VYRAS: Įkritau, širdele,
mo “buvusios Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų gu
į balą...,
bernijos buvo didžiumoj lietuviškos savo karakteriu”.
“Motere gavus nauja szleŽMONA: Ką, su nauju
Taip pat suminėta, kad po carų Rusija Lietuva ken
bia, neapsimalszys pakol pir
plosčium!
tėjo daugiau už lenkus, kad lietuvių spauda buvo už
ma nepasirodys joje dėl vy
VYRAS: Neturėjau laiko
drausta 1863 metais. Taip pat atpasakojamas ir Ame
ro, kuri labiausia myli ir tai
nusivilkti.
rikos lietuvių vaidmuo tautiniam lietuvių judėjime ir
moterei kuria daugiausia
nepriklausomybės atgavime.
neapkenszik”. (Saūlė).
Kalbėdamas apie naujesnius laikus autorius sako,
•—■ ■
■ ■ ■
kad Pilsudskio planas buvęs atgaivinti Lenkijos-Lietu
MOTERŲ ARMIJOS VIR ŠININKĖ PRISIEKIA
vos valstybę nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų su Ukraina.
Ne tik Lietuva, bet ir Estija ir Latvija vengusios susi
rišti su lenkais. Jos labiau linkusios į kombinaciją su
Skandinavija, bet švedai esą nesutikę susirišti su nau
jomis Rytų Baltijos valstybėmis. Nuo želigovskiados
Lietuva skaitė save karo stovyje su Lenkija. Jos vy
riausybės atsisakiusios atnaujinti istorinę uniją su len
kam ir reikalavusios pilnos politinės nepriklausomybės.
Autorius sako, kad “Lietuvos laikysena buvo didelis
nuostolis Lenkijos prestyžui ir ihteresui”.
Kiek tai liečia Sovietų siekimus, autorius rašo: “Nei
britai, nei prancūzai nesutiko tokių koncesijų suteikti
ir pačios Baltijos valstybės buvo priešingos tokiems
siekimams. Baigdamas autorius rašo:

♦

SKELftKITCS

‘^DRAUGE”

“Jei (ta Atlanto Carterto punktai ką nors konkretaus
reiškia, tai tautine nepriklausomybė ir laisvė pasirinkti
savo vyriausybę turėtų būti atstatyta suomiams, es

tams, latviams, lietuviams... ”

Kunigų Vienybė ir šiemet rengiasi išleisti metraštį,
teuris pasirodys liepos mėnesyje. Tasai metraštis pla
čiai aptašysiąs Amerikos lietuvių gyvenimą: parapi
jas, orgahižAcijas, mbkyklas, spaudą ir t.t. Metraščio
redakcinę komisiją sudaro — kun. dr. J, Končius, kun.
N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir kun. St. Raila. Komi
sija priBikvietnsi daug bendradarbių.
Ir pernai, kaip žinome, Kunigų Vienybė išleido įdo
mų ir tttriaftagą metraštį.

("Or&uraa"

Acmn

telnpBOMt

Mrs. Oveta Culp Hobby, naujai organizuojamos moterų armijos viršininkė prisiekia.
Priesaiką priima maj. gen. Myron C. Cram er, Army Judge Advocate General, šiame at
vaizde matome George Marshal, Army Chie f of State ir Karo sekretorių Henry Stimson
(<teėi«ėje).

Trečiafljenis, geg. 20,
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Gegužės 20 d. "Adams Evening

LABDARYBE I

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
dvasios vadas ir iždininkas;
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubiene ir J. Mattfkaftis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raštinin
kė; Jonas Dimša, finansų raštininkas.
Anastaaas

Linkus,

Va

-4>

šimiiien renkasi
fCri
Lietuvių Labdarių Sąjun
gos reguliariniai susirinki
mai esti kiekvieno mėnesio
paskutinį trečiadienį. Tačiau
šio mėnesio susirinkimas iš
priežasties Kapinių Puošimo
dienos — Decoration Day
rinkliavos ir pikniko įvyks

Taip pat tos pačios draugi
jos O-tas skyrius .prisiuntė
padėką už paramą suren
giant jauniesiems kunigams
pagerbimą.
Mūsų kuopa veikia daug
ir gana pasekmingai. Prie
jos darbų turėtų dėtis visi
ciceriečiai. šiais laikais, ro
dos, visi gali skirti bent do
lerį tikrai geram tikslui —
senelių įprieglaudai baigti
statyti. Įmokėję dolerį, bū
site sąjungos nariais. Bet
ne tik pinigai, bet ir jūsų
patarimai ir darbas yra rei
kalingi labdarių sąjungai.

“Wonder Bar”, “Lighfc of. X
CuefriflIfimAi
the World” ir k., mirė ge-Jta nauja Lietuvių Universi
gūžės 16 d. sulaukęs 61 m. teto Klubo vice pirmininke j Tėvų Marijonų Bendraamžiaus. Jis visuomet di-! vietoj Margaretos Kinder, darbių mėnesinis susirmkidžiavosi tuo, kad gimė Vii-j kuri atsisakė dėl to, kad e mas neįvyks šį vakarą, bet
niuje, Lietuvoje.
santi perdaug užimta CM- perkeltas į kitą trečiadienį,
lian Defense darbais.
gegužės 27 d. 8 vai. vakare.
X Dr. Jonas žekas Jr.
-----------------Valdyba galutinai neužbaiplačiai vaoikeganiečių — lie
gė naujus projektus.
tuvių ir nelietuvių tarpe ži
nomas gydytojas, vakar pri Jr
%
siuntė $2.00 už visą knygų
r\ A D A D Tra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Lx/ADz\l\. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
tę tikietų $1000 (Defonsc
Bonais) laimėti. Sako, mai
ne tiek rūpi laimėti pinigų.1
Atvyk ( mūsų jardą Ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį KENTU—MILLkiek paremti katalikiškąją
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MAspaudą.
TER1JOLA Dėl garažų, porčių, vlšSally Aleksiūnsa išrink

MMIIIIMIIIdl

Šv. Kryžiaus Ligoninės
draugija rengia juokingą ir
įdomų veikalą vardu “Adam’s Evening”. Jis buS vai
dinamas šv. Kazimiero aka
demijos auditorijoje, 2601
W. Marąuette Road, trečia
dienį, gegužės 20 d., ir sek,
madienį, gegužės 24 d. Pra
džia 8 valandą vakare. Įžan
ga 50 centų. Rezervuotos
vietos po $1.10. Tikietų ga
lima įsigyti iš anksto ligo
ninėje, arba tą patį vakarą
prie durų.
• Kun. A. Valančius vado
vauja veikalui.
Visi nuoširdžiai kviečiami
su mumis pasijuokti ir pa
miršti keletą valandėlių sa
vo kasdieninius vargelius.

mu
X Juozas Gavėnas, tik
trys metai kai atvykęs iš
Jurbarko, neseniai nupirko
iš Aleksos pyragaičių ke
pyklą, kuri randasi 3338 S.
Morgan St.
X
(Defense Bonais) laimėti
plinta visomis pusėmis.
Prieš pora dienų įvykęs dnr.
“Draugo” agentų posėdis su
darė planus dar sekminges
niam platinimui. Iš toliau
tikietų gali gauti “Draugo”
adm.
“Draugo” tikietai

$1000

“DRAUGĄ”

PLATINKITE

PIRM

PIRKIMO

kų, skiepų ir flatų. PASITA18K SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konatrukotjos ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais •

X
priešvestuvirė puota įvyks
ta šį vakaią, geg. 20 d., jos
motinos namuose, 6800 So.
STANLEY LITVVTNAS, General Manager
Artesian Avė. Puota rengia
CARR-MOODY LUMBER CO.
vakarą 8
ma biz. Voidatienės pastan
LIETUVIAI SALESMANAI
gomis. Vestuvės Genovaitės
3039
South
Halsted
St.
J*
šiame susirinkime turi bū
X
Malakauskas, cice- su E. Stalkum įvyks kuoti visų kuopų atstovai, visa
rietis, sunkiai serga
_ . jaunasis gaus
„„„„ leidimą
® ir šiuo met
centro valdyba, direktoriai,
metu randasi Cook County;parvyktj namQ (gegužas
visų komisijų nariai. Be to,
ligoninėj, kur padaryta paar WržėUo
jo
U/AD/-\r\
Pavykęs vakaras
kviečiame atvykti visus vei
vojinga operacija. Malakaus je) Jjs tarnauja „ g ka.
ATEINANČIAI
ŽIEMAI
kėjus, kurie norėtų ir galė Chicagietes j talką
KOL KAINOS N EPĄ KILI; IR KOL Jį! DAR GALIMA GAUTU
Marąuette Park. — Ma- kai yra “Draugo” skaityto no laivyne.
Oercsnds Rūšies Angly.-, Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
tų bet kokiu nors būdu .pri ciceriefcms
J rijonų Bendradarbių 5 sky- jai ir nuoširdžiai pasidar
(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karite pro
dukcijos dSlei, gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
sidėti prie labdarybės svar
j riaus vakaras įvyko gegu buoja “Draugo” piknikuose.
X Lietuvių Universitete
PRIPILDYKIT SAVO SANDE UTIS Tš SEKANČIO PASIRINKIMO:
K.
Sriubienė,
uoli
Labda

bių darbų, ypač tų darbų,
žės 16 d. Dubinskų namuo
\VEST VIRGINIA Poraliontas Mine *Run, Iš <?g CPI
X A. Snabaitis, 1904 So. Klubo pastarasis susirinki
gerų mainų, daug dulkių išimta. 'Perkant 5 »5O.OU
kurie rišasi su gegužės mėn. rių Sąjungos centro ir 3- se. Susirinko nemažai sve
tonus arba daugiau, už tonų ..........................
v. „ ,
, .
. , 50 Avė., jau kelinta savai- mas buvo karštas. Po smal
Smulkesni yra daug pigesni.
30 dienos reikalais. Labda čios kuopos veikėja, prane oių.
Vakaras praleistas pui-!
T
. _. kių ginčų nutarta išmesti
BLACK
BAND LUMP anglys, už
S 10.50
,
.
r
1
te
guli
Loretta
ligoninei,
rius ypač nudžiugintų, jei į ša, kad radio valandos ve kioj nuotaikoj. Visi paten- i _
.
. .
Chicago
lietuviškų
bolševi
, . ...................
r
Jau pergyveno vieną sunkią
susirinkimą atvyktų mūsų dėjos S. Bartkus vadovauja kinti skirstėsi namo.
I
.. , , . _ .
KOPPKRS' COKE (KOKSAI), už vie- <Cl 9 O C
,
T
.
operaciją,
bet sake, jog rei- kėlių laikraštį (Vilnį) iš ei
ną toną, .................................................................. ų)lo,3d
mas
Amerikos
Raudonojo
gerbiamieji kunigai ir duo
Nors tas vakaras buvo
lės tų, kuriems iki šiol buvo
tų patarimų dėl statymo se- Kryžiaus vienetas eina ci- surengtas ant greitųjų, bet kės daryti dar ir kita. Sna- siunčiamos žinios apie klu
baičiai yra nuolatiniai dlii*.
CRANE COAL COMPANY
nelių prieglaudos ir kitų j cerietėms lietuvaitėms į tal- sėkmės labai gražios.
bo veikimą. Po to valdyba 5332
“
Draugo
”
skaitytojai
ir
rė

9022
labdarybės reikalų. Prašo- ką viešoj Ciceros mieste
Komisija susidėjo iš se
buvo pakišus sumanymą ne
mėjai
visų
gerų
darbų.
me visų į susirinkimą ir I rinkliavoj gegužės mėn. 24 kančių asmenų: A. Rašturašyti nei į vieną lietuviu
d. Iš šio veiklaus vieneto 12 tienės, A. Kilienės, T. Petromums į talką.
X Muz. J. Kudirka jau laikraštį, bet sus-mas ir tą
Centro valdyba ! užsiregistravo. Tikimas,! ševičienės, P. Gailiaus, E. baigia ruošti chorą dainų
WHOLESALE
kad bus ir daugiau. Mano Benevičienės, O. Kazragie- festivaliui, kuris įvyks atei sugriovė. Taigi LUC padare
didelį
pažangos
žingsnį.
ma, kad to vieneto pavyzdį nės ir E. Andreliūnienės. šie nantį sekmadienį Nekaltu
FURNITURE
Viešeji rinkliava
paseks ir kitos lietuvaičių asmenys jau ne pirmą kar Prasidėjimo Panelės šv. pa
grupės.
BROKER
tą pasižymi savo veikimu. rapijos salėj. Choras tikisi
Ciceroj
JPS
ESATE
KVIEČIAMI
ATSI'
Ir šį kartą užsitarnavo pa-, šiame vakare turėti svečių
Diąing Room Sets — Parlor
lankyti į Mfar speciali
Sekmadienį gegužės mėn.
VASAROS lšl'AHDAVIMĄ
dėkos
nuo
5
skyriaus,
ku-i
muzikų
ir
choristų
iš
kitų
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
Rinkliava labdarybei
SEKANTU. MUZIKOS
24 d. Cioeros mieste bus
INSTRUAIENTV
—
Radios
— Refrigerators —
riam liko gražaus pelno ir kolonijų.
M M K
“Tag Day” lietuvių senelių bažnyčiose
Washers — Mangels — and
vakaras buvo tikrai malo
X
PStaražinskaitė,
3336
Didelių
Barabanų,
mažų
BarabaĮ
Stovės.
prieglaudai baigti statyti.
Dalyvavęs So. Lituanica Avė., šiuo me nų, "Tunable Tom Toma" pritai
| Praėjusį sekmadienį viso nus.
komi prie visokių Buiabanų ac
Nationally advertised items.
Viso miesto lietuviai įsijutų, greiti pėdintai "Cynibols” ir ,
! se bažnyčiose skaitytas J. *
•
tu
sunkiai
serga.
Pažįsta
“Cymbol Holders” kur tik reika
dinę šiam darbui. Ypač daug
lingi, "Hi-Boy after beat Ledais”
mos
prašomos
ją
aplankyti.
|E.
arkivyskupo
Samuel
A
Jyjįjjgįj
VeStttVtŲ
benams ir
orkestroms, Trūboa,
ir rūpestingai dirba labda
darinėtai, Saxaphonui, Trombo
Stritch laiškas apie
Chica-1
Būdama
sveika
buvo
žino

r
z
■ ■
nai "Standard" ttdirbyačlų, Sinuirių 3-čioji kuopa.
kos, Cellos, Strūniniai Basai, Gulgos
katalikų
labdarybės
įdlOdrStdl
ma
draugijų
ir
organizacijų
Jau praėjusią savaitę tru
tarai, Banjos, stūnal, ir "cases",
staigas. Būsimąjį sekmadie“moulh pleces", "mute reeds”, ir
veikėja.
mpai buvo rašyta apie lab
muzikos stovikies.
Pilnus pasi
Marąuette
Park.
—
Anta

nį, per Sekmines, bus rink
rinkimas mimikoms smiėLų
€343 South Westem Avenne, Chicago
darių 3 kp. mitingą, kuris
X Morris Gest, pagarsė “cases”. Pataisome lr atnaujinatr
nas
ir
Agota
Vapštai,
6728
liava.
me visokių Ifidlrbysčių phonogradaugiausia laiko pašventė
jęs savo suruoštais vaidini tus ar jųjų dalis.
The Catholic Charities — So. Maplewood Avė., geg.
J
būsinčio sekmadienio rink
mais
“Aphrodite”,, ‘Miracle’, A. B.O. DRUMMERS SERVICE.
katalikų labdarybė dirba di 16 d. minėjo 25 metų vedy
•14 Maxwell Btreet, Chicago
liavai aptarti. Komisija ra
delius darbus. Ji išlaiko naš binio gyvenimo sukaktį.
portavo, kad rinkliavai vis
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
•Ii
9 vai. ryto klebonas kun. bos nakties. Skirstantis vi
laičių ir senėlių prieglaudas
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
kas yra paruošta, tik dar
si linkėjo jubiliatams su
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
•ir šelpia pavargėlius. Dėl to, Baltutis atlaikė šv. Mišias
rinkėjų nepakankamai sumo
laukti auksinių sukaktuvių.
visi tikintieji šiems reika jubiliatų intencija prie gra
AR SKAUDA KOJOS?
bilizuota. Nutarta šaukti
žiai
išpuošto
altoriaus
gy

Viena iš svečių
lams būsimąjį sekmadienį
Dėl geriausio palengvinimo
moterų ir mergaičių susirin
vomis
ir
sidabrinėmis
gėlė

kreipkitės prie
bus duosnūs. Kitaip ir ne
kimą, kad tuo būdu daugiau
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
mis
ir
suteikė
palaiminimą.
gali būti — krikščioniškoji
FOOT
FOO3 E—Z SHOE SHOP
jų prie rinkliavos darbo pri
Po pamaldų visi susirin
“NO PAIN’' Patentuoti
Vienintėlis ir Smagiausias
artimo meilė reikalauja bū
WHOLESALE
Arches,
. prieinamomis
kviesti.
Vakarinis Lietuvių Programas
ko
į
namus
pietums,
kuriuo

ti duosniems labdarybei.
kainomis, pritaikinti jū
Amerikoje!
se dalyVavb ir pats klebo-!
sų kojoms, kad paleng
VIENUOLIKn
METAI! -ii
vinti visus kojų skaus
^Aptarti ir Kapinių Puoši
nas kun. Baltutis. Iš arti
mus.
SEK MAMENIA4S 1 v*l. p. >p.
mo, gegužės 30 d., reikalai. YOU CAN RACKOF MacAffTHUft mųjų matėsi sūnus Antanas)
"HEALTH SHOES.” PaduSKITOMS <N«nomiN 9:80 v. vril
kaitės dėl Komų, Callouses
Viskas sutvarkyta. Rinkė AND NCLT TO SHORTCN THE su žmona, uošviai Martin )
PENKTA DIENIAI S 7 v. v.
jr Bunions.
BY SU8SCHHHN® TO /
jas ir darbininkus nuveš ir
j kai, Vapštienės broliai An
IŠM'žin jauto
Kojos Anstpauda Veltui.
VNDFBB CHINA RELIEF^
po vt-ą
WHFC-145Q luL
parveš trobas. Vytauto dar
j tanas ir Juozas Kilikevičiai j
Clikaąo.
Pailginti
BATAI Ir Paplatinti 20‘
že, piknike, kuopa turės bū
j su žmonomis, Priedeliai ir
-B
—
t-J-42
'
dą. šv. Vardo draugijos vy
i daug kitų. Viešėta iki vėlyREMKITE
SENĄ
rai apsiėmė tvarkyti Bovvl
LMCTUVIU
DRAL’OĄ.
• ing Alleys. Garbė tai drau Jr
%
N. KANTER, sav.
gijai, kad prisideda prie ge
fanmiB
Pandoms
Jatmvedėms
dafbų.
Kalbėta ir apie senelių
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
Tclefona-s: BOLLEVARD OO1I
prieglaudos vajų. Perskaity
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HITLERIS ŠPILKŲ MAIŠIUKE

Anksčiau ar vėliau užvirs baisus karas Sibiro fronte
Japonijos didieji miestai gali pavirsti pelenų krūvomis. Hit

leris manė< kad Japonija pulsianti Rusiją, nežiūrint bet ko

Keletas šimtų prekių kainos maž daug

kių paktų. Japonų kariškiai patarė savo vyriausybei susi

sumažėjo 2 procentais.

laikyti nuo karo su rusais. Kwantungo armija sudaro vi
sai savistovų karo vienetg.
Vakar padavėm
Ame šiaurėje aš mačiau kaip jarikos laikraštininko Ernest iponų moterys Marui DeparO’Hauser įspūdžius prie Si | tement krautuvėje pirkosi
biro rubežiaus, šiandien pa , atsargai nuo eventualių ruduodame autoriaus kitas sų puolimų dujokaukes ir ki
mintis dėl karo galimybių tą reikalingą apsaugai me
tarp japonų ir rusų.
džiagą.

Karas Kinijoje vietinės
spaudos buvo traktuojamos
kaipo vietinio pobūdžio da
lykas ir anuomet skelbiami
japonų laimėjimai nesukel
davo didesnio entuzijasmo
nei pas miestelėnus, nei pas
kaimiečius.

Japonija norinti
pulti Rusiją

Savo paskutiniais metais
atliktų kelionių Japonijoje
kur tik aš nepakeldavau
rusų problemos ir su kuo aš
tik nekalbėjau šiuo klausi
mu, atradau gilų įsitikinimą
ir realią baimę, kad karas
Japonijos su Sovietų Rusija
yra neišvengiamas. Visuo
met pasireikšdavo tendenci
ja pabrėžti Anglų-Ameri
konų smogiamąją galią Pa
cifike, bet visi japonai su
tikdavo, kad jie labiausiai
bijojo Sovietų jėgos.

Britų ir Amerikos tvirto
vės buvo toli, bet rusų tvir
tovė Vladivostok tebuvo vos
725 mailos nuo visų dides
nių Japonijos pramonės cen
trų. Bombonešiai, kuriems
reikėtų mažiau negu dvi va
landas skristi galėtų greit
paversti degančiais laužais
tokius miestus kaip Tokijo,
Yokohama, Osaka, Kobe,
Nagoya ir Shimonoseki. Ja
ponų kariški įrengimai ir
kariška pramonė kaip tik ir
randasi tarp šių lengvai pa
degamų miestų. Japonai at
rodė išsigandę. Vienas ofici
alus japonų valdininkas
1939 metais man pareiškė,
kad jo manymu rusų lėktu
vai jau anuomet Japoniją
žvalgė taip aukštai, kad jie
nebuvo nei matomi nei gir
dimi. Jau tuomet Hokkaido
miestelyje pačioje Japonijos

Japonams yra visai aišku,
kad anksčiau >ar vėliau, kai
Jungtinės Tautos suburs sa
vo jėg’.s, jos įtrauks ir Rusi
ją tiesioginen kovon su Ja
ponija ir Rusijos Tolimieji
Rytui taps Didžiosios Azijos
centru, tiktai 700 mailių
nuo Japonijos širdies.

("Draugas” Acme telephoto*

Ant prezidento deskos stovi maišiukas spilkutėms įbes
ti maišiukas (pin oushion) ir šiame maišiuke yra pada
rytas Hitlerio paveikslas, žemutinio paveikslo kairėje pu
sėje matome tą vaizdą, kuris buvo nutrauktas Baltuose
Rūmuose per vieną konferenciją.

Chicagoje norsės tariasi svarbiais
klausimais
Norsių draugijos turi 200,000 narių, iš

kurių karo tarnybai tinka 100,000 norsių

Pirmadienį vakare Chica 40 metų, ar jos būtų ištekėgoje, Coliseum, suvažiavo jusios ar ne.
posėdžiauti norsės. šiame. Norsėms, tarnaujančioms
suvažiavime atstovauja šios I Armijoje ar Laivyne, mo
draugijos: American Nurses kama mėnesiui $70 ir duo
Association, the National damas pilnas išlaikymas. Į
League of Nursing Educa- kongresą yra įneštas suma.
tion ir the National Orga nymas, kad norsėms, tar
nization for Public Health naujančioms Armijoje ar
Nursing. Šis norsių suvažia Laivyne, būtų mokama mė
grindinės problemos, tai yra ' senalu.
vimas tęsis iki penktadienio. nesinio atlyginimo $90.
Rusijos klausimo. Ir Suvie Kitą kartą kitais klausi
Reikia pastebėti, kad šia Šis norsių suvažiavimas
nytų Tautų jėgų nustumisvarsto įvairius klausimus,
mais.
me suvažiavime yra atsto
mas į Australiją ir Indiją
j kaip prisidėti prie sekminvaujamos 200,000 norsės,
dar labiau išriškino Rusijos
gesnio karo laimėjimo.
kurios priklauso prie įvairių
klausimą. Rusų meškinas,

š's augmuo yra toks ki'tas, kad
laboratorijų iSmėginlmai parodo, kad
ima net 15 m'nučlų virinimo JĮ su
l naikinti: bet t’e patvs Ifimėeinlmbt
parodo, kuzi miisų vaistai "H. F.'”
užmuša S) augmenj } 15 sekundų.

Dvigultas

Veikimas

Reikalingus

"H. F.” buvo D-as.as prašalinlmul
S<os Ilgos. "H. F.” lengvai nuima
viršutinę odą ir t°da sunaikina li
gos augmenj. šis dvigubas veikimas
reikalingas tSs,gydymui.
"H. F.” yra skv<-tis. ku-ls nesute
pa drapanų. Ru "H. F.” nudažai li
gos apimtas vietas pri«S eisiant gult.

Prus-* liną Niežėjimą
Kaip tik uždės, “H. <F." Jausi kad
nenakenčlamas niežu jimas sustos. "H.
F.” yra saugus vartoti, palieka odą
Švelnią Ir mi kStą. Nusistebėsi kaip
greitai Jis Jums pagelbė-. Jums mkalnuos nei vieno cento išmėgint “H
F.”, todėl tetgu kenti nuo “Athletle Foot". kam dar laukti?

SUSTABDYKIT KO

JŲ NIE2CJIMĄ
ATHLETE’S FOOT

"H. F." Prisiunčiamas Dykai

Nemokėk lt p nej cento, jei netfelbės
Siųskite Kuponų llaliar

ISpildykite Ir iškirpkite kuponą ir
pas'ųskite J) mums. ir mes tuolau
Jums prirlųslme bute’J “H F." Ne
reikia nei vieno cento pasius*! a*
poStinlnkui mokėti. Mes paliekame
viską Jūsų nuosprendžiui. J Igu "H.
F." pagelbės Jums, po dešimties die
nų pašiurkite mums $1.00. Mes tiek
pasltikėtlmo turime Šiuose vaistuose.
Jog norime' duoti Jums progą Juos
pirma iSmčgintl Ir tik tada, Je'gu
pagelbės, prls'ųsti mažą užmokestĮ.

Valdžion Svetknloa niuro pranefiimala, pusė Amerikos jryventljų ken
čia ko'ų-pirStų niežėjimą, vadinamą
Athlete's Foot.
Paprastai liga prasideda tarp plrStų. Mažutės vandens pūslelės 'paalredo Ir neužilgo oda sprogsta Ir nu
silupa. Tada užzlna toks niežėjimas,
kad nežinai ką daryti.

Neleiskite Alai Ligai

kaip niekuomet, atrodo japonams visiškai namie ir
jiems sudaro didelį ir realų
pavojų.

Todėl seniau buvusi Japo
nijos svajonė pulti Rusiją,
Yiti davinių, kurie nuro dabar tampa karo strategi
do, kad Hitleris tikėjosi, kad jos būtinumu. Jei Japonija
Japonija pulsianti Rusiją, nori bandyti išlaikyti taiką
nežiūrint į tarpusavį nepuo jį per paskutinius mėnesius J
limo paktą.
pagrobė, tai jai belieka vie
Daug žymių japonų kariš, mintelė išeitis vyti rusų meš
kių, kurie šiandien valdo Te
nuo savo daržo.
kančios saulės kraštą, pata Toji aplinkybė, kad Ja
rė vyriausybei nesiimti jo ponijos kariuomene yra pla
kių žygių pietuose tol, kol čiai po pasaulį išsklaidyta
nepaaiškės galutinas Sovie ir, kad jos susiekimo keliai
tų Rusijos nusistatymas. yra plačiai ištiesti, vargiai
Tiktai po to kai japonai įsi ją nuo to sumanymo sulai
tikino, kad rusai, nejudės,
jie pradėjo savo ekspansiją kys.
pietų link, nepaisydami nei Dėka jos dešimties met. pa
Rusijos nei Hitlerio, jie pa siruošimo, Japonija gali tuo
grobė Hong Kong, Philippi- pačiu laiku kariauti Indijos
nus, Siama, Singapura ir vandenyne ir Manchuko. Jos
Javą.
Manchko armija, kurią japo
nai vadina Kwantungo ar
TačDtu vis tiek rusų meška
mija, sudaro visai savisto
pasilieka prie
,
vų karo vienetą. Tas viene
Japonijos daržo
tas turi ne tik savo kariuo
menę, bet ir atskiras karo
Visus savo nuostabius lai pramonės dirbtuves, kuriose
mėjimus Japonija at!iko, ga yra gaminami tankai, orlai
Įima sakyti, per tris mėne viai ir amunicija. Ir visa
sius, laikotarpyje, ir tai at plati Manchuko valstybė
liekamu laiku nuo jos pa tapo paversta ištisu karo ar

IŠBiplėsti

)

Dažnai Si liga apima Ir koją pa
dus. kurie sutlnnta ir (kaista. Oda vėl
sprogsta tr lupasi Ir niežėjimas pa
sidaro nepakenčiamas.
Reikia tuojau sustabdyti Šios ilgos
plitimą, kadangi JI yra užkrečiama
ir pavojinga, nes gali per įmesti J
rankas Ir nrtt J pažastis ir koją Ša
kumą.

I.iga Dažnai Klaidingų suprantama
šios ligos priežastis ne perai, kaip
dažna, manoma, bet augmuo, kuris (
Jsimeta po oda.

Sustabdyt ligos plletimą, reikia pir- Į
m,austa praSalintl viršutinę odą Ir
tada užmušti augmenj.

OORF PRODPCTS, INC.

D.R.

82? Perdhlo Si., Ncw Orleano, La.
Meldžiu tuojau prisiųsti man
“H F.” vaistų. Sut'nkn taip juos
vartoti kaip bus nurodyta. Jeigu
po 10 dienų man vaistai pradės
gelbėti. aS Jums prlsiųrlu $1.00.
Jei ne, sugražinsiu nesuvartotą
dai) j 15 dienų nuo laiko gavimo.
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Lietuvos prisikėlimo
galimybės

SVARBI IR ĮDOMI
PASKAITĄ,, ĮVYKS
GEGUŽES 21 DIENĄ

Chicagoje, šv. Jurgio lie
tuvių parapijos svetainėje,
š. m. gegužės 21 dieną, 8
vai. vakare (po gegužinių
pamaldų) vietos Federaci
jos skyrius šaukia susirin
kimą, kuriame kalbės prof.
K. Pakštas, Lietuvių kultū
rinio instituto direktorius
ir Lietuvių Tautinės Tary
bos gen. sekretorius. Piof.
K. Pakštas kalbės • tema:
“Lietuvos prisikėlimo

Prekių kainos krito, mažmenų
prekyboje.

norsių draugijų, kurias mes
aukščiau paminėjom.

Pakeltas laivu

Jungtinių Amerikos Val
stybių kovojančioms jėgoms darbininkams
reikalinga šešios norsės tūks
tančiui armijos karių ir atlyginimas
trys
norsės
tūkstančiui
Chicagoje vyko tarp laikarių . laivynui.
Projck„„
„
I vų statybos kompanijų ir
tuojamai 7,000,000 Jungt. „arbinjnk
unijų at3tovų
A menkos Valstybę sraujai derybos kurio3 jau pasibai.
reikalinga 42,000 norsių, kegė.
t.uriua kartus daugiau, negu
Darbininkams bus moka
dabar turima karo tarnybo ma aštuoniais centais bran
je;

giau į valandą, negu buvo
mokama, tačiau darbininkai
tų centų grynais pinigais
negaus, bet turės imti karo
bonais.

Iš 300,000 registruotų J.
Amerikos Valstybėse norsių
karo tarnybai tinka 100,000
norsių, skaitant nuo 21 —

Gegužės 18 dieąn Chica nesį 18 dieną jau pirkėjas
goje įsigaliojo naujas kainų mokėjo $2.25, o pereitą sa
pertvarkymas, kur buvo pa vaitę tie patys marškiniai
stebima įvairių prekių kai kaštavo $2.50. Kitur paste
nų kritimas 49,000 krautu bėta, kad už apatinius rū
vėse. Bendrai kainos tą die bus gegužės m. 18 d. buvo
ną krito dvejais procentais mokama $1.00, o pereitą sa
žemiau, negu buvo prieš ge vaitę kainavo $1.25.
gužės 18 dieną.
Dėl kainų pertvarkymo
įsigaliojimo, maisto krautu Pasveikino Lietuvos
vėse buvo pastebimas toks
kainų skirtumas. Arbatos draugu amerikiečiu
svaro kaina krito nuo 95
centų iki 85 centų; kenas draugijos pirmininku
saldžios košės (molasses)
Dr. P. Vileišis, Lietuvių
kaina krito nuo 12 centų iki Tautinės Tarybos vicepirmi
10 centų; svaras kavos 35 ninkas ir Lietuvos Piliečių
centai, o pereitą savaitę bu Sąjungos, Chicagos Sky
vo mokama 37 centai.
riaus pirmininkas, atsilankė
Kaimynėse krautuvėse ba pas Lietuvos draugų ameri
nanų svaro kaina krito nuo
kiečių draugijos pirmininką
15 iki 10 centų. Už svarą iš
p. Noremą, buvusį Jungtinių
vidurio išpiauto pork Chops
Amerikos Valstybių pasiun
mokama 42 centai, vietoje
tinį Lietuvai, ir pareiškė di
43 centų ir už vieną svarą
delį džiaugsmą, kad ameri
keno žuvies (Salmon) dabar
kiečiai gina ir Lietuvos lais
mokama 35 centai, o pirįves ir nepriklausomybės by
miau buvo 39 centai.
lą.
’
Už galoną asto dabar mo
kama 39 centai, o seniau
kaštavo 54 centai; už du
Chicagoje lankės
svaru sausainių (cookies)
dabar mokama 34 centai; o Dr. J. Robinzonas
seniau buvo 37 centai; už
Dr. J. Robinzonas, Lietu
12-ounce keno mėsos dabar
mokama 33 cent., o seniau vių Tautinės Tarybos narys,
buvo 39 cent. Keno zupės lankės šiomis dienomis Chi
kaina nukrito nuo 14 centų cagoje.
iki 12 1-2 cento,' už dviejų
svarų stiklinę pinacų svie
stą dabar mokama 39 cen WORLD’S GREATEST
AUTO RACES AT
tai. Mėsos kainos, pagal nau
SOLDIER FIELD
ją kainų pertvarkymą, nu
krito nuo vieno iki 12 cen
tų.
Rūbų krautuvėse irgi pas
tebimas kainų skirtumas.
Vienoje krautuvėje už vyriš
kus marškinių gegužės mė

Jauno prasikaltėlio
byla dar tęsiama
Clarence McDonald, 17 m
amžiaus, kuris š. m. vasa
rio 24 dieną teatre pabučia
vęs nužudė savo mylimąją
Dorothy Broz, byla dar te
besitęsia ir tos bylos susi
domėjimas yra nepaprastai
didelis, ypač mergaitėse.
Kada byla svarstoma teis
me, tai netilpę teismo salė
je gatvėse triukšmauja ir
veda įvairiausius disputus.
Teisme iškeliamos naujos
aplinkybės
ir parodoma, kad I,
_
Clarence McDonald yra pa
veldėjęs kai kuriuos nenor
malumus iš savo tėvo.

SOLDIER FIELD, CHTCAGO,
will be the scene ot the "WORLD’S
GREATEST AUTO RACES” when
the NATIONAL AUTO RACING
ASSOCIATION PRESENTS the 500lap motor cat racing classic of
America, where top Indianapolis
racing stars will compete on SAT
URDAY AND SUNDAY, May 30 and
31st . . . Due to the fact that no
INDIANAPOLIS RACES will bo
held this year, the best drivers and(
cars in the Nation have entered the!
"Soldier Field Classic" on Memo-'
riai Day and the Sunday followingJ
Interspersed with the Big Car and
Midget Car races, the Hollywood
daredevils will present a series of
spectacular events. TIME TRIALS
WILL BE HELD FROM NOON ta
2:30 pm Saturday and Sunday, Maji
30 and 31st, with the flrst race geW
ting under way at 2:30 pm ... a
goodly portion of the proceeds will
be donated to the United Service
Centers.

gali

.'orS'S

hcCormick Club House

mybės”, kurioje nušvies da
bartinę Lietuvos būklę, jos
vargus ir nurodys galimy
bes Lietuvai vėl atgauti
laisvę.

įvyks manifestacijos

į!

Civilinės Apsaugos Komi-'
Į šią paskaitą yra kvie sija (distr. 3, divizija 4)
čiami visi, kurie tik sieloja ryšium su “I Am an Ameri-1
si savo brolių lietuvių sun can Day” rengia patrijoti- Į
nes manifestacijas, kurios
kiu ir skaudžiu likimu.
įvyks McCormick Club Hou
se, 2530 Blue Island avė.,
MAKE
penktadienį, gegužės 22 d.,
EVERY
8:00 vakare. Bus muzikos,
PAY DAY
patrijotinių kalbų, kratomų
BOND DAY jų
paveikslų ir kt.

t

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TanpykK apsau gntoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2 % ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Mackletvich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENITK______________ Tel. VIRGINIA 1141_______________________

CHARTERED AND SUPERV1SED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington,

D.

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