
..."ana tfiaf Government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Liacoln
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HITLERIO TITULAI IR 
KAS TOLIAU.

Goeringas skelbia, kad da
bar Hitleris yra vyriausias 
Vokietijos ginkluotų jėgų 
viršininkas, vyriausybės gal 
va, vyriausis asmuo vykdo
mojoje valdžioje, vyriausis

La Linea, Ispanija, gegu
žės 4d.—Nepatvirtinti pra
nešimai skelbia, jog du Pran 
cūzijos generolai, negalėda- 

autoritetas teismo valdžioje! m* rem^i Vichy vyriausybės, 
ir t.t. Ką dar prie to būtų nesJon įema Lavalis’ ap
galima pridėti?—Ogi, kad...
burbulas kai perdaug išsi
pučia, sprogsta.

ATSISKLEIDŽIA PETAIN 
NUOLAIDUMO 
PASLAPTIS.

Atrodo nesuprantama kaip 
prancūzų populiarus pasau
linio karo herojus—Petain- 
as nusileido priimdamas La 
valį į vyriausybę. “News- 
week” praneša, kad Petain- 
as labai kietai spyrėsi ir 
nieko negalėjo vokiečiai pa-l 
veikti savo įtikinėjimais ir 
gązdinimais. Tada vokiečiai 
ėjo prie veiksmų. Specialės 
lakūnų “misijos” atvyko į 
neokupuotosios Prancūzijos 
aerodromus. Du vokiečių 
motorizuotieji pulkai buvo 
pasiųsti prie demarkacijos 
linijos ir kiekvienu momen
tu buvo pasirengę žygiuoti 
į Vichy. Petanui buvę duota 
suprasti: arba jis paveda 
Lavaliui postą vyriausybė
je, arba įvyks visos Prancū
zijos okupacija. Petainui, 
neturint pakankamų kari
nių pajėgų atsispirti, teko 
nusileisti Ir neatrodo kad jĮjgĮĮjjj naCjaj

Berlynas, gegužės 4 d.
ši nuolaida būtų paskutinė.]

KOKIOS PERSPEKTYVOS] Pasak naciy radio, Vokieti
VOKIEČIŲ RUSŲ FRONTE J03 karo vadovybė paskelbė

Vienas iš geriausiai karo 
veiksmus vertinančių ir atei 
ties strategiją nuspėjančių 
vyrų yra britų generolas 
Sewell. Kaip jis rašo, rusų 
parodytas atkaklus atsparu
mas sukliudė vokiečių pla
nus ir jie dabar pasiryžę 
vykdyti ne pavasario, o va
saros ofenzyvą. Jis atkrei
pia dėmesį, kad rusų skelb 
tieji laimėjimai buvo dau
giausia vidurio fronte. Vo
kiečiai kietai laikėsi šiaurė
je ir pietuose.

Didžiulė rusų armija yra 
labai priklausoma nuo to, 
kiek gaus ginklų iš britų ir 
Amerikos ir kaip jai pavyks
apsirūpinti benzinu. Dėl toj KODĖL OLANDŲ LAISVA 
vokiečiams svarbu šiaurėje1 MANIAI NEŠIOJA 
nukirsti kelią kuriuo Rusi-! KRYŽIUS?I
jai plaukia municija, o pie-j Olandijos katalikai, kurie 
tuose žūt būt veržtis į Kau-[visame pasaulyje žinomi sa- 
kazo žibalo šaltinius. Taigi vo tvirtu nusistatymu, pro- 
vasaros ofenzyva greičiau- testan prieš nacių svastikas
šia eis ne visu dviejų tūks- nešioja kryžius. Taip, kad ..... . ______ _______ t
tančių mylių, o šiaurės ir , kryžius pasidarė laisvės ko- Įomia Kai kurie, r.q janeipo gegužės4
pietų sparnais. Tą pramaty vų simbolis (ženklas) prieš neteko daug ir na

Nacių Syvuliųdama, Rusija, berods, pati okupantus 
tose vietose pradeda sulai- laikraštis
komąsias atakas. land” nusiskundžia, kad pri-j New Delhi, gegužės 4d.— vinių laivas Parnahyba. Is- jog paimti priverstinam dai

Kadangi Vokietija turi sisegę kryželį nešioja net Indijos 80.000,000 musulmo- panijos keleivinis laivas pa- bui 70 čekų vėliau Vokieti
savo veiksmus suderinti su laisvamaniai, žydai, net ži- 
Japonų, tai reikia skaitytis nomi buvusieji marksistai.

nų pasižadėjo visomis išga-ėmęs 23 išsigelbėjusius jū- joj sušaudyti už streikavi- 
lėmis kovoti prieš japonus, rininkus. I mą.
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GAISRAI TRIJOSE NACIU BAZESĖ
Du Prancūzijos generolai 
perėjo De Gaulle pusėn 

Prancūzijoje auga sabotažas

Hamburgo uoste sukelti 
dideli gaisrai - Londonas

.Sužalota du nacių laivai

ko britų Gibraltaran, mato
mai, kad prisijungtų prie 
laisvųjų prancūzų.
Taip pat nepatvirtinti pra- dar 2,000 naciu

Leningrado fronte žuvo
nešimai skelbia, jog gen. De 
Gaulle atvykęs Gibraltaran 

I pasitarimams su šiais dviem 
j generolais

Maskva, gegužės 4d.—So
vietų informacijos biuras 
paskelbė, jog Leningrado 
fronte nukauta dar 2,000 
nacių karininkų ir kareivių.

■ Vakar dienos komunikatas
Tuo tarpu Prancūzijoje paskelbž jog Leningrado

tebevyksta sabotažas ir te- fronte nukauta li500 vokie- 
rorizmas prieš nacius ir

Vyksta Sabotažas.

žiaurią vokiečių priespaudą 
Prancūzijoj.

Lille mieste vokiečiai su
šaudė 55 prancūzų įkaitus, 
kai tuo pačiu laiku sąryšyj Beto, rusų komunikatas 
su sabotažu įvyko dvi trau-1 paskelw> jog jUg03lavijos

“la‘m“’,.k“riU,.metU partizanai apsupę italų pės- 
tininkų dalinį Jugoslavijoje 
ir nukovę 200 kareivių. Ata
ka vykusi dvi dienas ir be 
nukautųjų skaičius italų su
imta kartu su kulkosvai
džiais ir kitais karo reikme-

žuvo 59 nacių kareiviai.
Gen. Giraud Klausimas.

Lavaliui daugiausia rūpės 
nio sudaro pabėgęs iš nacių 
nelaisvės prancūzų mylimas 
gen. Henri Honore Giraud.

Šeštadienį Lavalis, adm.
Darlan, de Brinon ir gen. v
Giraud konferavo Moulins Viduržemio jūroj žuvo

daug ašies laivu
Aleksandrija, gegužės 4d.Nuskandinę 7 laivus,

apie laivyno kovas šiaurės 
vandenyne. Šiose kovose na
ciai nuskandinę 10,000 tonų 
britų kruzerį ir šešis laivus,
viso 37,000 tonų.

Toliau nacių pranešimasv . . , . į vieną nacių bombanesįpažymi, jog kovose subma- ; . , .
. . , , ... , sužalojo kitus,rinai ir bombanešiai suza-1 J

loję keletą destrojerių ir ke
turis reikmenų laivus. Vie- Viesulas ištiko 
nam nacių destrojeriui pa- |>|. , ■ , .
daryta “rimtų nuostolių” ir HIlIlOIS VdlStyDę 
žuvę penki orlaiviai. Viesulas (tornado) ištiko

centrinę Illinois valstybės 
dalį. Išgriauta keliolika ben
druomenių, 13 asmenų su
žeista. Medžiaginių nuosto 
lių bus keletas šimtų tūks
tančių dolerių.

Viesulas pakilo ties Fran 
klin miesteliu, Morgan aps
krity. Ir šis miestelis labiau
sia nukentėjo. Iš ten torna
do persimetė į gretimas ap-

ir su galimybėmis naujų pa
stangų uždaryti Gibraltaro 
ir Suezo kanalus, bei veržtis 
į Artimuosius Rytus.

nacius.
‘Volk en Vater

skritis, Sangamon ir Logan. N,KLan/i:nA eočfa Šimtai šeimų neteko paR_ !«WSKdl1(llllO SCSlį

togės Raudonasis Kryžius BfcIZili jOS IfllYį

miestelyj. Anksčiau buvo 
pranešta, jog gen. Giraud 
perduotas naciams, bet va
kar jis laisvas išvyko iš 
Lyons.

čių ir kiti suimti.
Komunistų laikraštis Prav

da pareiškia, jog netrukus 
galima tikėtis “dar gyves
nių karo veiksmų.”

nimis.

—Britai šiandie skelbia, jog 
nuo Italijos įstojimo į karą 
Viduržemio jūroje nuskan-

_ dinta 1,273,000 tonų ašies 
prekybinių laivų.

Komunikate taip pat skel
biama, jog pereitą naktį 
virš Aleksandrijos buvo pa
sirodę ašies orlaiviai, bet 
nakties kovotojai pašovė 

ir

BRITŲ BOMBOS PATAIKĖ NACIŲ FABRIKAN

<"PraiiK«e” Acme telephoto 1
Britų lakūnai keletą kartų orinėmis bombomis atkavo 

Rostoką, nacių Baltijos uostą ir ten esamus karinius fab
rikus. Britų žvalgybos lakūnai po to bombardavimo pa
darė šią nuotrauką. Pasirodo, kad bombomis suraižytas 
ten nacių lėktuvų fabrikas. Prisiųsta iš Londono.

Planuoja perkelt žydus 
Madagaskaro salon

Londonas, gegužės 4d.— 'tarptautinį ghetto (vien tik 
Laisvųjų vokiečių leidinys žydų gyvenamą vietą).
Die Zeitung paskelbė, jog 
naciai, japonai ir Vichy vy
riausybė planuoja sudaryti

Karo kaina
Washingtonas, gegužės 

4 d. — Turimais daviniais 
Amerikos karai, su pensi
jomis ir panašiais išmo
kėjimais, kainavo virš 
$62,000,000000.

Revoliucija kainavo a- 
pie $150,000.000.

1812 m. karas—$133,- 
700,000.

Karas su Meksika — 
$166,000,000.

Civilis karas (tik šiau
rės)— $15,097,082,784 (iki 
1938).

Karas su Ispanija—$1,- 
921,504,307 (iki 1938/.

Pirmas pasaulinis karas 
— $41,765, 000, 000 (iki 
1934).

Dahhrtinis karas, nuo 
1940 m. liepos 1 d. vyriau 
sybei jau kainavo apie 
$26.000,000,000.

d.—Oficialiai paskelbta, jog 
netoli nuo Trinidado salos šais.”
nuskandintas Brazilijos kro- Į Maskvos radio paskelbė

Pasak laikraščio, strate
giniai svarbi Madagaskaro 
sala prie pietinės Afrikos 
būtų panaudota milžiniškam 
centraliniam ghetto, kur bū
tų sugabenta žydai iš nacių 
okupuotųjų kraštų, neoku 
puotosios Prancūzijos, Vi
chy kolonijų ir Azijos teri
torijų, kurias okupavo japo
nai.
Pasitarimai Vichy.

Dabar planai esą sudaro
mi Vichy, kur konferuoja 
nacių pasiuntinys Friedrich 
ir Prancūzijos teisingumo 
ministeris Barthelmy.

Vichy vyriausybė jau yra 
surašiusi visus žydus neo
kupuotojoj Prancūzijoj ir 
šiaurinėj Afrikoj ir Fried- 
richas pasiūlęs Lavaliui, kad 
Prancūzijos žydai būtų pas
kirti priverstinam darbui 
Saharos dykumoj, kur na- 

; ciai nori nutiesti geležinkelį 
tarp Alžiro ir Morocco.

Madagaskarą naciai pasi
rinkę todėl, kad jie patys 
negalį jo užimti ir nenorį 
perleisti japonams.

Londonas, gegužės 4d.— 
Vokiečių kontroliuoj amas 
olandų radio paskelbė, jog 
sušaudyta septyniasdešimta 
du olandai už “bandymą su 
sisiekti su Vokietijos prie

Londonas, gegužės 4 d.— 
Po sėkmingų atakų pereitą 
naktį Hamburge britai pa
siuntė savo bombanešius ata 
koms okupuotoj Prancūzi
joj.

Japonu pavojus 
Indijai ir Kinijai

Chungkingas, gegužės 4d. 
— Šiandie pranešama, jog 
stipri japonų kariuomenės 
parama vyksta į šiaurę nuo 
Lashio Burmos keliu, kai 
tuo tarpu pirmieji japonų 
kariuomenės daliniai jau 
yra per 30 mylių nuo Yun- 
nan provincijos pasienio, 
laisvoj Kinijoj.

Pranešimai iš fronto skel
bia apie aršias kovas prie 
Kweichieh, 58 mylios į šiau
rę nuo Lashio.
Pavojus Kinams.

Kinai šiandie paskelbė, 
jog kariuomenės daliniai vis 
dar tebesilaiko prie Taung- 
gyi, kuris yra apie 100 my
lių į pietryčius nuo Manda- 
lay. Jei japonams pavyktų 
sujungti savo kariuomenę 
esančia Mandalay ir Lashio, 
tada ssą prie Taunggyi ki
nų kariai pasijustų apsupti.

Tuo tarpu kinų kombane- 
šiai, padedami Amerikos 
“skraidančių tigrų” smar
kiai bombarduoja Lashio.

Amerikiečiai atakuoja 
Rangoono bazę

New Delhi, gegužės 4d.— 
Jungtinių Valstybių bomba
nešiai pereitą naktį apmėtė 
bombomis japonų okupuotą 
Rangooną Burmoje. Mieste 
sukelta dideli gaisrai.

Komunikatas taip pat pa
žymėjo, jog “skaičius priešo 
orlaivių bombardavo Akya- 
bo miestą ir apmėtė bombo
mis ten esančius laivus. Vi
sos nuostolių smulkmenos 
nežinomos, bet manoma, jog 
nuostoliai menki.

Naujojoj Gvinėjoj 
japonai pasitraukė

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoj, gegužės 4d.—Pra< 
nešimai skelbia, jog Naujo
joj Gvinėjoj japonai pasi
traukę į savo senąsias pozi
cijas, iš kiurių jie buvo pa- 
sistumėję 27 mylias.

Komunikatas parei škia, 
jog amerikiečiai ir australai 
lakūnai pašovę šiandie tris 
japonų bombanešius ir vie
ną kovos orlaivį, kurie ata
kavo Port Moresby.

Vokiečių bombanešiai at
silygino britams bombarduo 
darni pereitą naktį Exeterį, 
pietvakarinėj Anglijoj. Nak
ties metu britai pašovė virš 
Anglijos penkis vokiečių or
laivius ir du virš aerodromų 
okupuotoj Prancūzijoj. 
Pirma Ataka.

Aviacijos ministerija pas
kelbė, jog britų bombanešiai 
sukėlė didelius gaisrus Ham 
burge ir numetė bombų na
cių submarinų abzėje St. 
Nazaire, iš kur nacių sub
marinai vyksta atakoms At
lante. Taip pat apmėtyta 
bombomis Kristiansund ba
zė, Norvegijoj.

Hamburgas bombarduotas 
pirmą kartą nuo balandžio 
17 d.
Sužalojo Du Laivus.

Pakraščių orlaiviai suža
lojo du priešo laivus Norve
gijos pakraščiuose ir apme
tė bombomis pakraščių tai
kinius.

Aviacijos ministerija pas
kelbė, jog iš atakų negrįžo 
penki bombanešiai.

Tuo tarpu Marseilies ir 
Toulone, Prancūzijos Vidur 
žemio uostuose anksti šį ry
tą paskelbta orlaivių pavo
jaus signalai. Vichy radio 
paskelbė, jog nežinomi or
laiviai pasirodę virš šių mie
stų’.

Corregidor tvirtovė 
atsako anuotomis

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 4d..—Gen. 
MacArthur štabas pranešda 
mas apie padėtį Filipinuose, 
šiandie pareiškė, jog Corre
gidor tvirtovę priešas pakai
tomis bombarduoja iš oro 
ir žemyno. Tačiau šioms ata 
koms tvirtovė atsako savo 
didžiausiais pabūklais.

Mindanao saloje tebevyk
sta veiksmai prieš japonus 
vakariniam pajūryj, kur ja
ponai pereitą savaitę išlai
pino daugiau kariuomenės.

•

Iš japonu kariuomenės 
pabėgo 7,000 kinu

Chungkingas, gegužės 4d. 
—Centralinė žinių agentūra 
praneša, jog 7,000 kiniečių, 
pirmiau tarnavusių japonų 
kariuomenėj Shantungo pro
vincijoj perėjo kinų pusėn 
ir dabar perorganizuojami 
Kinijos kariuomenėn.

Šis masinis pabėgimas 
įvyko prie Hsintai ir Laisvu 
miestų, kurie yra netoli Kon 
fucijaus gimtinės.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

3601 Falkauakytė, Uršule (Stepas), res. Vilnius.
2603 Falkauskiehė, Barbora, res. Vilnius.
3603 Federavičius, Antanas (Mykolas), 30, farmer, res. 

dUdoV&i Lentupis.
2604 Federavičius, Adolfas (Ignas), 22, student, res. 

Vilnius.
2605 Federavičiutė, Vera, res. Kaunas.
2606 Federavičienė, Jadvyga, 40, res. VilniUB.
2607 Federavičiutė, Kazė (Povilas), 20, res. Vilnius.
2608 Fedorovas, Mikas (Marijonas), 46, res. Vilnius.
2609 Felejevas, Vosylius (Sipijonas), 26, plumber, res. 

Vilnius.
2610 Federavičienė, Liucina, 21, res. Susčinas.
2611 Federavičienė, Katarina, 25, housewife.
3613 FedziUškihas, Jobas (Grigalius), 46, farmer, res. 

Vilnius.
2613 Figoras, Karolis (Martynas), born 1914, employee, 

res. Kėdainiai.

ORLAIVIS SMOGE Į KALNĄ; n ŽUVO

2614 Figoroitė, Joana (Karolis), born 1936, res. Kėdainiai 17 ftsmpnu tArn in 14 keleiviu2615 Hgorienė, Stasė (Juozas) born 1912, teacher, res. U a8mem*’ UrP 14 keleivių 
Kėdainiai.

2616 Fijolkaitė, Elena, 28, maid, res. Vilnius.
2617 Fiiipavičius, Vladas (Aleksas), 48, shoemaker, res.

Ukmergė.
2618 Fiiipavičius, Stasys (Vincas), 37, vvorker, reB.

Vilnius. m
2610 Filipavičienė, Jadvyga, 28, res. Ighalirtas.
2620 Fiiipavičius, Ričardas, 29, farmer, Ignalinas.
2621 Fiiipavičius, Antanas, (Vosylius), 4u.
2632 Fiiipavičius, Sergijus (Aleksandras), 17.
2623 Filipavičiutė, Liudmila (Aleksandras), 15.
2624 Fiiipavičius, Lech, 9 years old.
2625 Filipavičiutė, Irena (AlekskandraB), 7 years old.
2636 Fiiipavičius, Aleksandras (Mykolas), 42.
3627 Fišienė, Marija, 32, housewife, res. Vilnius.
2628 Fišas, Algirdas (Vladas), 9 years old, res. Vilnius.
2629 Fišas, Vladas, 35, policeman, res. Vilnius.
2630 Fletmejeris, Algirdas (Ričardas), born 1932,

student Šiauliai.
2631 Fletmejeris, Ričardas (Augustas), born 1901,

railroad officer, res. Šiauliai.
2632 Fletmejerytė, Nijolė "Stasė (Ričardas), born 1934.
2633 Fletmejenenė-Prišvalkaitė, Stasė (Vladas), born 

1910, housewife.
2634 Flis, Zdislovas (Jonas), 19, student, res. Vilnius.
2635 Fralova, Amelija (with 2 children) (Kostas), born 

1897, housewife, res. Švenčionys.
2636 Fralovas, Eugenijus (Fedoras), 45, worker, res.

ŠVenčlohyš.
3637 Franckevičiehė, Apolonija, 24, reB. Vilnius.
2638 Fraanckevičius, Adolfas, 28, employee, res. Vilnius.
2639 Frankas, Kostas (Raimundas), born 1919, army 

officer, res. Vilhius.
2640 Falevičius, Antanas (Kazys), 36, farmer, res.

Anykščiai.
2641 Falevičienė, Ona (with 3 shildren), 40, farmer, res.

Anykščiai.
2642 G a bkrska, Marija, 36, farmer, res. Skirlanai Pabradė
2643 Gabarska, Veslava, b years old, res. Pabradė.
2644 Gabienė, Stefa (Jonas), born 1911, teacher, res.

Keišiai Jurbarkas.
2645 Gabytė, Danutė (Jurgis), 5 months old.
2646 Gabis, Jobas (Jurgis), 112 years old.
2647 Gabis, Stepas (Jurgis), 1-1-2 years old.
2648 Garbenienė, Bronė, 60, housevvite, res. Troškūnai.
2649 Gabrielius, Jurgis (Pranas), born 1919, baker. res.

Kaunas. .m*- *
6250 Gabužis, Kazys (Steponas), 29, worker,
2651 Geeius, Stasys, teacher.
2652 Gecinienė, Zofija, born 1903, Juodžilniat
2653 Gkeius, Ročardas (Stasys), born 1928.
2654 Gacius, Jonušas (Stasys), born 1931.
2655 Gaciuhaitė, Darata-Marija (Stasys).
2656 Gadeikis, Antanas (Adomas), 35, shoemaker,

Vilnius.
2657 Gaidamavičius, Juozas, 29, army officer, res.

Pabradė.
2658 Gaidamavičius, Kazys (Erazmas), 36, worker, res.

Šiauliai.
2659 Gaidamavičienė, Ona, 35, stenotypist, res. Šiauliai.
2660 Gaidamavičius, Vladas, 30, vvorker, res. Vilnius.
2661 Gaidamavičienė, Felicija, 33, worker, res. Vilnius.
2662 Gaidelionis, Antanas, 72, farmer, res. Krinčinas 

Biržai.
2663 Gaidelionis, Bronius (Antanas), 30, farmer.
3664 Gaidelionytė, Elvyra (Antanas), 26, farmer.
2665 Gaidelytė, Leokadija (Kristupas), 26, teacher, res.

Kaunas.
2666 Gaidamavičius, Juozas (Jurgis), 29, lieutenant, res.

MaŽioflys Troškūhai.
2667 Gaidys, Albertas (Jonas), 43, army officer, res.

Vilnius.
2668 Gaidys, Motiejus * (Martynas), 47, farmer, res. Mar- 

cinkonyte Alytus.
2669 Gaidys, Edvardas (Martynas), farmer, Marcinkonys 

MUsteikiai.
2670 Gaidienė, Marija, farmer.
2671 Gaidys, Kazys (Edvardas), 15.
2672 Gaidys, Vytautas (Edvardas), 14.
2673 Gaidys, Jonas (Edvardas), 12.
2674 Gaidytė, Elena (Edvardas), 6.
2675 Gaidys, Tomas (Edvardas), 2 years old.
2676 GabševiČius, Viktoras, 75, res. Kimentmedis 

Betygala.
2677 GaidžiUhas, Zigmas (Karolis), 36, res. Mažeikiai.
2678 Gaidžiunienė-Karvelytė, Leokadija (Ignas), 39.
2679 Gaigalas, Jonas (Petras), 29, employee, res. Mieste- 

liškiai Dau jenai.
2680 Gaigalas, Kažys (Kazys), 62, farmer, res. Cljonai 

Kaltinėnai Švenčionėliai.
2681 Gailiuškas, Jonas (Adomas), 41, technician, res.

Švenčionys.
2682 Gaisrys, Jonas (Antanas), born 1909, farmer, res.

Arminai Žalioji.

t Uraugau" Aciue teitu

Sudužusio United Air Lines keleivinio lėktuvo liekanos. Skrindant smogė į Ensign 
kalno viršūnę, už keletos mailių nuo Salt La ke City, Utah, airporto, ir sudegė. Žuvo

buotojų, vietinės kolonijos vaizduojanti, kaip ”iš tikrų 
lietuviams kareiviams pa- jų atrodo gyvenimas Ame- 
Biustą Sv. Velykų linkėjimai rikoje — neribotų galimu 
ir po mažą pinigų dovanėlę, mų šalyje”. Matyt, vokie- 
Prie vietinio Fed. skyriaus čiai žinodami lietuvių sim- 
priklauso visos (16 ka) kat. patijas Amerikai, rado rei 
draugijos ir savo susirinki , kalą pradėti propagandą 
muose renka Amerikon ir prieš ją.
Lietuvos laisvės reikalams ---------------------
aukas. Tūli asmenys (Zig i Kas gėdisi viešai išpažinti 
mas Karalius, K. Ramazaus- savo tikėjimą, tas jau nr 
kas ir kiti) tam tikslui kas į krikščionis.
savaitę bei meno aukoja po .
vierią dolerį.
Seimo dalyviai

Susivienymo 11-ta ir 91- 
ma kp. į būsiantį Hartfor
de Susiv. seimą išrinko at
stovauti Nelę Jenušaitienę,
Oną Barkauskienę, J. Jan
kauskienę ir A. J. Aleksį.

Algis

res.

res.

res.

Sėkminga Federacijos 
darbuotė

Vietinio Fed. skyriaus rū 
pesniu čia įsteigta U. S. De 
fense ir American Red Cross 
draugija, kuriai gabiai vado 
vauja Nelė Jenušaitienė ir 
Ona Barkauskienė. Iki šiam 
laikui Defense Bond lietu
vių skyriuje parduota už 
šimtą aštuonis tūkstančius 
dolerių, į Amerikos Raudo-

Nacių propaganda 
Lietuvoj prieš 
Ameriką

Vokiečių knygyno Vilnių 
je patalpose esanti sureng
ta specialinė paroda, kuri

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rtoms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID DOS.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, Dl 
Tel.: Cicero 7681

2683 Gaisrienė, Marija, 22, housewife.
2684 Gaisrys, Algirdas (Jonas), 2 years old.
2685 GaižaiBkis, Edmundas (Vincas), 45, teacher,

Šiauliai.
2686 Gaižauskas, Pranas (Juozas), born 1896, farmer, 

res. Dvareliai Gaure.
2687 Gaižaupkienė, Antanina (Izidorius), 38, farmer.
2688 Gaižauskaitė, Valerija (Pranas), 10.
2689 Gaižauskas, Algis (Pranas), 3 years old.
2690 Gaižutienė, Karolina (Pranas), 55, housewife,

Kaunas.
2691 Gajauskas, Juozas (Boleslovas), 32, employee,

i Švenčionys. j
'2692 Gajauskas, Valerijonas (Adomas), 1911, student,

res. Vilnius. -« j
2693 Gajevskaitė, Vanda (Mykolas), born 1923, res. i v

Vilnius. nąjį Kryžių priduota $380.00
2694 Galbuonis, Juozas (Kazys), 34, teacher, res. Skirs- ir vietinių darbščių moterų

neinunė Jurbarkas. _ į numegsta pasiūta apie 400
2695 Galbuogienė, (Ona (Juozas), 38, res. Skirsnemune.
2696 Galbuogis, Kazys (Domininkas), 45, vvorker, res.

Kaūhas.
2697 Galbuogienė, Monika (Jonas), 1907, teacher, rea 

Šiline Raseiniai.
2698 Galdikas, Apolinaras (Antanas), born 1906, police

man, res. Kaunas.
2699 Galinauskas, Adomas (Kazys), 46, worker, res.

Šiauliai.
2700 Galinis, Petras (Kazys), born 1906, res. Kaunas 

Vandžiogala.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Motinų Dieniu 
minėjimas

YVaterbury, Conn. — Ge 
gūžės 10 d. 8 vai. ryte mū
sų organizuotas jaunimas 
“in corpore” priims šv. Ko- 

| muniją ir Vyčių klūbo pa
iręs. talpose turi su savo moti

nėlėms bendrus pusryčius. 
Taip pat 7 vai. vakare mo- 

i kyklos auditorijoje Šv. Juo- 
re. zapo parapijos choras vad. 

A. J. Aleksiui išpildys 19-tą 
metinį Motinų Dienos pager
bimui teatrą-koncertą. Sce

noje statoma dviejų aktų 
i Petrausko operetė “Adomas 
‘ ir Ieva”. Programe dalyvau- 
j ja apie 100 aemėnų. Pelnas 
Į parapijos naudai. Po vaidi- 
! nimui gros Merry Makers 
j orkestras ir bus šokiai. Kvie 
čiame skaitlingai atsilanky

ti.

lietuvis daktaras
OPTOMETRISTAS

Prtttakina akinta* 
atBakėtMngal ai 
priefeataą kainą.

JOS P. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 Se. Hakted St.
Tėisfdflai:

Calumet 4591
DEL RAMO PAf AIRYMO 

PAAAUKITEt 
VARGS 

ADVOKATAS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniaiaiv* Mmi k t o 111 m 11 o i q

įvairių kareiviams bei karo Valandos: 10 12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
nukentėjusiems drabužių. A 
part to, Fed. skyrius šiais 
metais jau pasiuntė $200.00 
Lietuvos tremtiniams šelpti. 
Taip pat rūpesniu Fed. dar-

3147 S. Halsted St., Chicagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandoa: 3 — S popiet,

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vl-a aklų jtcniplm*. . .

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

oiToMirmisTAi
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CAN AL 0523, (AiJtag'r 

OFISO V AL. AN DOS: 
Kaadien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir Seitad 8:80 a. m. 
lkt 7:00 p. m.

DR. F. C. WINSKUNAS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 West Cermak Road 
Ofiso tel. OANal 2346 

Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.
7004 So. Fairfield Avenue 

Bes. tol: HEMlock 8160

AtofcfciKOa LlfiTtfVlV DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VlRginia 0056 
Rezidencijos teL: BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:39 P. M 

Trečiadieniais pagal antartį.

Res. 6958 Bo. Talman Avė.
R»s. TSL GROvefiill 0017 
Office taL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis sūsitanu.
2423 YVest Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Dl.

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

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

rais pagal sutartį.

Tai YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai: nao 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

6787 Se. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet auo 1 fld 8 vai Vak 7 IM 9 
NedžUImla pagal sutartį.

Telefonas CAN ai 4796
DR. PETER j. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Sekmadieniam taipgi pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEley 0434.

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Readenetja:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

Tel OANal 7171 
Nuo H vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso TeL................. VlRginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1863 YVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kaadien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartas

DR. CHARLES SEGAL
Gydytojas ir chirurgas

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lnboa)

Tel HIDvray 2880 Okieago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki • 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 Vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 voL ryto.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND BURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel YARda 4717 
Namų tel. PROspect 1930

TeL OANal 6122

DR. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2201 YVest Ceftnak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b t. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Avė. 

TeL REPūblic 7868

Tai Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel.: Kenwood 4300 
Rėi. taL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8.V. vak. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vak dieu^.

WH1TNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe 
valandos vakare.

Tetetanan CALuNSt <1877

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 TeL SIAte 7572

TeL YARda 8921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

Ofiso vali aun 1-3; ntee 6:30-8:30 
7.W W«tf 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtai*.

(Mat 10, 22/

TaL CANal 0857
Rea. tel.: PROtpect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Ava.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal autartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737 
Mamų tnhafnnaa VTRainla 2411

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — rali MlDway 0001 
Rea. — HEMlock 1043.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 YVest 63rd Street
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez- Tei. LAFayette 0094

_ _ _ •" “" _ _ _ _ _ DR. EMILY V. KRUKAS
Tel.: HEMI/ICK 2001

DR. JOSEPH KEILA
DANTISTAS

6668 So. YVestern Avė.
OFISO V AI. ANUOS:

Kaadien nilo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:0#

ūk. ola Ud Uiti rak BiMU-

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenne

Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Jeigu Neatsiliepia — 

ftauk KKDzie 2868 
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak. 
TrečladJeniatt ftno 2 in 4 popiet 

NedšUomįfl Pagal BuiUarimfl

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

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

Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių 
raukas. Italų priežodis

V
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Kunigas karo fronto lauke
Karių religinis gyvenimas pagyvėjo. 
Karo kapelionai eina į pavojingiausias 
fronto vietas. Batano fronte didžiausia 
dovana šv. Raštas.

Mūsų broliai kariai visuo- pat ir uoliai atlieka savo re 
se frontuose drąsiai ir ener- Ilgines praktikas, kurios ka 
gingai gina žmonių laisves, riams duoda jėgos ir ištver- 
Kokia karžygiška dvasia j mes mūšio lauke, 
juose pasireiškia, sunku ir Didžiausi karių prieteliai, 
aprašyti. kurie stiprina jų dvasią —

Ne tik karia, su ginklu karo k*Pe«O"«i- 
frontuose gina šio krašto ir
pavergtųjų tautų laisvę, bet [jetUYOS SpBUCld ApiC 
taip pat dideliu heroizmu Pa j i r •
sižymi ir kariuomenės kape OL J. j8U6rW6lll^ 

lionai. Jie eina į pavojingiau Laikraštis “Į Laisvę” į- 
sias vietas, kad sustiprinus ' sidėjo ilgą vyr. redaktoriaus 
dvasinius kareivių reikalus. ; Juozo Zlabio straipsnį apie

Kai japonai įsibrovė į Pi- dr- Jurgį Sauerweiną Girė-
lipinu salas, tai pasak, kape 
lionų pranešimų, kareivių 
religinis gyvenimas nepap
rastai pagyvėjo, l’er sausio 
mėnesį Pilipinuose pamal
dose dalyvavo 26,000 karių 
ir šiaip civilių gyventojų, 
nors priešas tykojo jų gyvy 
bių. Karo kapelionai karius 
pasiekia ne tik fronto lini-
nijose, bet taip pat ir pavo- Maspeth, N. Y. — Balan- 
jingiausiose vietose. Kape- ; džio 19 d. bažnyčiose skam- 
lionas Frederick B. Howden jbinant “Angelus”, mirė Ka- 
sako: “Aplankiau visas zimieras Martišiūnas, vietos

ną. Autorius aprašo didelį, 
Girėno prisirišimą prie lie
tuvių ir lietuvių kalbos. 
Straipsnyje cituojamas Gi
rėno pasakymas: “Išgama 
yra, kuris savo kalbą bei 
giminystę niekina.”

Mirė veikėjos tėvas

fronto vietas, nors suseki
mas buvo prastas ir pavojin 
gas”. O kapelionas James

veikėjos ir laidotuvių direk
torės Veronikos Valantiejie- 
nės tėvas. Palaidotas balan-

W. O’Brien praneša: “Ap- džio 22 d. iš Viešpaties At
simainymo bažnyčios. Lai
dotuvėse, be klebono kun. J. 
Balkūno, dalyvavo dar šie 
kunigai: J. Martis iš Gary, 
Ind., velionio giminė, J. Si-

tarnavau aviacijos ir tankų 
dalis, kurios buvo izoliuo
tos”.

Kada virš galvų ūžia prie 
šų bombonešių, tai ameri
kiečių akys ne tik atkreip- monaitis, J. Aleksiūnas, J. 
tos, į priešo pusę, bet taip Laurinaitis, B. Gauronskas, 
pat ir dvasines vertybes, i J. Kartavičius, Valantiejie- 
kad laimėjimas būtų sek- ’ nes sūnus Jonas iš Tėvų 
mingesnis. Marijonų seminarijos, Hins-

Kapelionas Frank L. Ti- j dale, UI., ir kitas sūnus Juo- 
ffany pareiškė: “Didžiausia zas iš San Antonio, Texas, 
Bataano fronte dovana yra sesutės M. Almos mamyte
Šv. Raštas, kurį kariai no
riai griebia į savo rankas”. 

Iš karo frontų ateina ži-

daug giminių ir pažįstamų 
iš .arti ir toli ir apie 500 
žmonių. Kun. J. Valantiejus,

nios, kad kariai ne tik drą- Waterbury, Conn.. lietuvių 
šiai kaujasi su priešu, taip parapijos klebonas ir pre-

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKfcJIBtO MUMIS 

REKORDAS

Al firma viri 50 m. tos pačioe 
šeimynos rankom I

(Įateigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

PERRONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Everywhere.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą 
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVTNG!

KRETPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan Chamher of Cnranerce.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; Seitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

MODERNI ISvIdln* PARODA: 
4535 W. YVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

DVI DVYNUKAS LAIMĖTOJOS, DVI VIEŠNIOS

t—Draugu” Acmu teleDbote.

Amerikos revoliucijos dukterų organizacija (of the Daughters of the American Re- 
volution) paskelbė pilietybės kontestą, kurį laimėjo dvi dvynukės. Abiejų laimėtojų se
serys buvo pakviestos Chicagon viešniom. Iš kairės į dešinę: Mary Jean ir Mary Edith 
Zamboni, Ovvatonna, Minn. ir Altą ir Alma Holmes, Sylacauga, Ala. Centre yra kon- 
testo laimėtojų seserys, kaipo viešnios.

latas J. Ambotas, Hartford, 
Conn., lietuvių parapijos kle 
bonas, tuo tarpu išvykę į 
Floridą negalėjo dalyvauti 
laidotuvėse, bet telegrama 
pareiškė užuojautos ir atlai
kė šv. Mišias už velionio sie
lą. Prie velionio karsto Mi
šių šv. aukų sudėta 70 ir 
gėlių vainikų 6.

Velionis buvo labai pamal
dus žmogus. Per ilgus me
tus priklausė Šv. Vardo ir 
Šv. Vincento draugijoms. 
Labai mėgo skaityti katali
kišką spaudą ir sekti visus 
įvykius, Amerikos lietuvių 
gyvenime ir Lietuvoje.

Koresp.

Ar žinai, kad -
Aštuoniolika vyrų reika

linga namie, kad fronte vi
sa kuo būtų aprūpintas ir 
galėtų kariauti vienas ka
reivis.

Dviejose Tennessee val
stybės apskrityse mėnesinė 
kvota tajerų yra tiktai vie
nas tajeras.

Šįmet sueina lygiai 80 
metų, kai gimė autorius kny 
gos “Lenkų Apaštalavimas 
Lietuvoje” kan. K. Prapuo 
lenis.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. 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.

V *

IE0 NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

JOHN F. EUDEIKIS

AMBUEANCB Dieną Ir NaktĮ

4606-07 SOUTH HERMTTAOK AVENTJR

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIFI.n AVENUE

TeL LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:0 vai antradienio Ir šeštadienio rytai. 
U Stoties WH1P (1520), su P. Asltlmleru.

*• +
PETRAS JAKUBONIS

Gyveno (.9f>X S. Roekwell St.
MirS geg. 3 d.. 1942 m., 4:05 

vai. popiet, sulaukęs 39 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo 15 
Biržų apskr., Biržų par., Dru- 
seikių kaimo. Amerikoje išgy
veno 1 4 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Mikaliną (po tėvais 
Gerčaltė): 2 dukteįis — Bro- 
n įsiuvą ir Barborą: seserį Emi
liją Ky.ranauskienę ir jos šei
mą: dėdę Juozapą Atkočiūną ir 
Jo šeimą: tetą Giraitienę; pus
brolį Joną Tamošiūną, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.; o Lietuvoje paliko du 
brolius ir vieną seserį.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 6X12 South 
Westtern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvrtad., geg. 7 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Gimimo Panelėj švč. pa,r. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Seserys Dėdė, Tėti, Broliai ir 
Giminės.

T>aid. direktorius Ant. B. 
Peipus, tel. GROvehill 0142.

Litton to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Faaturing a Program of
TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Satnrday, 1 to 2 P. M. 

STATION WHIP
IBM MlMTtk. (To* •< *• Wal>

MOTERŲ PREZIDENTAS CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” Hl'.l.l’ WANTEI> 
ADV E R I I SI N G 1 > E l’A RTM E X T 

127 No. Dearbom Street
T.I.: RANdolpIt U488-U4MU

HEI.P \VANTED — MOTERYS

VETTERKOS reikalingos — turi 
būt patyrusios. Atsišaukite sekan
čiai:

3114 W. UI'RMAK Rl>.

___ j*

Misa Margurrite M. Weils, 
iš Minneapolis, buvo išrink
ta Tautinės moterų balsuo
tojų lygos prezidente, Chi- 
cagos suvažiavime.

POWER M.VHINE 
OPERATERKOS

Prie “single needle.” patyrusios. 
Darbas "cordlng” ir "heming.” Pas
tovūs darbai.

EDSON NGVEITY CO.
1223 Ko. Wabasli

PATYRUSIOS OPERATERKOS prio 
Union Spocial “do-jtile needle” ma
šinų. Turi būt patyrusios* pritaikin
ti pečius ir įsiūti rankoves. Dieno
mis ar vakarais darbas nuo 5 iki 
10 vai. vak.

IDEAL MEG. CO.
557 W. Jaekson Blvd.

“FOTTNTAIN ir COUNTER" MER
GINOMS — proga išmokti resta- 
rano biznį gerai jsteigtoj istaigol; 
patyrimas nereikalinga. Pastovūs 
darbai toms. kurios kvalifikuos. Ma- 
tvkit Mr. West. 3S3 W. MADISON 
ST.. PIXLEY -t EHI.ERS, tarpo 9 
ir 11 vai. ryto.

BUILD FOR... 
TOMORROVV

Buy
U. S. Savings BONDS 

...TODAY
Serles “P” United States Savings 

Bonds are now availabie at UI8.5C,
Tins 12-year bond is worth J 2b 

at maturity and is redeemable <( 
option. Many ehurch and frateV* 
nal organizations are buying tliesw 
bonds with their seniipermanent 
funds.

They are issued by Federal Re- 
serve banks and the United States 
Treasury Department at Watthing- 
ton, D. C.

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

Labai klysta tas, kurs 
sau draugo ieško puikiuose 
rūmuose ir puotose. Seneca

MERGINOS IR MOTERYS 
Ankštos algos. Roikstingos PAKER- 
KOS. MARŠKINIU “EINTSHERS“ ir 
"PRESS” OPERATERKOS.
ACE LAUNDRY, 1707 PETERSON 

Pilotu*: bmg Bearti 1700

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius pjūklus. Taisymas 
naminiu plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

Prtsiųskite pinklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. lootns STREET 
TEL. MONroa 1307

MERGINOS IR MOTERYS 
RAPBERIS REIKALINGAS. PIRMO 
kleso. Atsišaukite sekančiai: —

2557 WEST 43RD STREET

Nesidžiaug radęs, nede
juok pametęs.

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

Žmogaus geidulys pradžio 
je pašalinis, paskui — sve
čias, paskui — namų šeimi 
ninkas. Talmudas

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

E. Ožeškienė
Moteris ir vyras apsvai

gina jauną ir seną.

Kantrybė yra vilties me
nas. Voveng

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I A M B U L A N C E

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS i
I. J. ZOLP 

1648 Wwtt 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Plaee 

Tel. CANal 2515

42-44 F.ast 108th Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth Halsted Ttreet

Slryrlns: 710 West IRth Street 
Visi telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS 
4348 Sonth Califomla Avenne

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlea Avenne 

Tel. YARds 4908

ANTHONV B. PETKUS 
1410 South 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth Westem Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
3319 Lltnanlea Avenne
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Mlchlgan Avenne

Tel. PULIman 9661

xl
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Jaunoji inteligentija ir jos žurnalas

Šią vasarą sueina 30 metų, kaip Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse pradėjo stipriau reikštis jaunųjų lietu
vių inteligentų sąjūdis. 1912 metais buvo sušauktas jų 
seimas, jie įkūrė Lietuvių R. Katalikų Moksleivių su- 
sivienymą ir ėmė leisti savo laikraštį “Moksleivis”.

Šiandieną tas sąjūdis, galima sakyti, tęsiamas Stu
dentų ir Profesionalų veikloje, kurie kaip girdėt, ruo
šiasi šią vasarą turėti seimą Čikagoje. Geriausio jiems 
pasisekimo! Ypatingai mes linkime pasisekimo tos mū
sų jaunosios inteligentijos žurnalui “Studentų žodis”. 
Jis visada mums mielas, bet nuo to laiko, kai prie jo 
redagavimo pridėjo rankas žinomas jaunas, energin
gas rašytojas Antanas Vaičiulaitis, žurnalo lietuviškoji 
kalba ėmė darytis pavyzdinė, o jo turinys svarus. Į tą 
žurnalą mes plačiau žiūrime. Jis darosi vieninteliu A- 
merikoje, o Lietu vai esant okupuotai, vieninteliu ir vi
same pasaulyje, lietuvių katalikų visuomenės, mokslo 
ir literatūros žurnalu. Garbė Marianapoliui, kad jame 
gimsta ir yra organizuojamos mintys, kurios paskiau 
spinduliuoja į lietuviškas kolonijas. Vienintelė lietu
viškoji vyrų kolegija Amerikoje darosi savotišku kul
tūriniu židiniu. Taip ir pridera. Visuomenė remia tėvus 
marijonus savo aukomis, o tėvų marijonų globojama 
lietuviška kolegija spinduliuoja kultūros, spaudinto žo
džio šviesa. Kitaip ir būti negali. Taip gražiai tęsiama 
mielojo lietuvio a. a. Navicko tradicija. Jo atmintį mes 
pagerbsime ne vien organizuodami jo vardan naujus 
fondus lėšoms sukelti, bet ir tęsdami jo pradėtus ir už
manytus darbus. Džiugu, kad to sveiko kelio lr laiko
masi. {MIMIMl

Tas mielas lietuviškas žurnalas nusipelno kuo pla
čiausio visuomenės dėmesio. Žiūrėkime, kaip kitos pa
vergtos tautos vertina savąją spaudą. Antai Kanados 
lenkai šiemet savo tautinės šventės (gegužės mėn. 3 d.) 
išėjo su tokiais šūkiais: Gegužės Trečioji — konstitu
cijos šventė. Konstitucija turi ne tik politinę, sociali
nę reikšmę, bet yra ir saugotoja kultūrinio gyvenimo. 
Dėl to šiais metais ta šventė paverčiama knygos savai
te, kurios metu įvyks propaganda už savų knygų skai
tymą, pirkimą, leidimą.

Šitokius žingsnius daro kiti. Mūsų tauta mažesnė, už 
tat mūsų kultūrinis gyvenimas turi būti daug gyvesnis, 
kad mes atsilaikytume tautų varžybose ir grumtynėse. 
Mūsų tautiečiai tėvynėje grumiasi prieš okupantus, daug 
kraujo išliejo, daug gyvasčių aukojo. Ant mūsų išeivių 
gula pareiga palaikyti ir ugdyti lietuvišką kultūrinį Ju
dėjimą. Vienu gi svarbiausių kultūrinės gyvybės pasi
reiškimų yra mūsų lietuviškoji spauda, kuri turi su
silaukti atatinkamo dėmesio, įvertinimo ir pritarimo.

K. J. Pr.

Vilniaus klausimas
šiandien, suprantama, visos Lietuvos likimu reikia 

rūpintis, nes ji visa yra Vokietijos nacių okupuota. 
Taip ir daroma.

Jei keliame atskiros Lietuvos dalies klausimą, bū
tent Vilniaus klausimą, tai dėl to, kad jį suaktualina 
lenkų tautos vadai.

Prieš keletą dienų gen. Sikorskis, Lenkijos vyriau
sybės užsieny premjeras, savo atsišaukime į lenkų tau
tą Vilnių mini, kaipo Lenkijos miestą. Ligšiol tik iš 
lenkų spaudos ir vieno kito veikėjo nenugirsdavome, 
kad lenkai aavinasi Lietuvos sostinę. Dabar sužinome 
iš paties ljenkijos vyriausybės galvos, kad lenkai te
besilaiko Vilniaus atžvilgiu savo senoviško nusista 
tymo.

Aišku, kad iš jų pusės negražu ir neteisinga savin 
tis tai, kas jiems nepriklauso. Ypač negražu todėJ, kad 
patys būdami kitų pavergti, siekia išsilaisvinti ir išsi
laisvinę nori nelaisvės kitų tautų žmonėms. Jie kelia

riksmą, kad Sovietų Rusija po karo nori žymią Len
kijos dalį sau prisijungti, bet savo ruožtu užsimojo 
Lietuvai taip daryti, kaip rusai Lenkijai.

Karas, ar anksčiau ar vėliau pasibaigs. Mes esame 
įsitikinę, kad jis pasibaigs demokratijų laimėjimu. Tai
kos konferencijoj bus nustatomos sienos tarp įvairių 
valstybių. Jos bus nustatomos ir tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Dėl to ir Lenkijai ir Lietuvai būtų geriau ir nau
dingiau, jei dar prieš taikos konferenciją būtų susi
tarta dėl sienų. Ar ne laikas jau dabar pradėti kalbė
tis ir tartis atsakomingiems Lietuvos ir Lenkijos vy
rams?

Spaudoje mes čia galime bartis ir koliotis, bet tuo 
nei Vilniaus nei kitų klausimų neišrišime. Reikia eiti 
susitarimo keliu. Jei tasai susitarimo kelias pasirody
tų nesėkmingu, taikos konferencijoj ir visur kitur bū
tų žinoma, kad lenkai yra nesukalbami ir reikia panau
doti kitas priemones"įtikinti” juos, kad Vilniaus kraš
tas ne Lenkijai, bet Lietuvai priklauso.

Graikijos vyriausybė
Graikija yra Berlyno-Romos ašies pavergta. Jos pa

dėtis ir politiniu ir ekonominiu atžvilgiu yra sunki. 
Graikijos karalius Jurgis gyvena ištrėmime ir rūpina
si pavergtų tautiečių išlaisvinimu. Kad tasai darbas 
būtų sėkmingesnis, šiomis dienomis jisai sudarė Grai
kijos vyriausybę ištrėmime. Tos vyriausybės prieša
kyje pastatytas veiklus žmogus prof. Panajotis Kanne- 
llopoulos, žymus jaunimo veikėjas ir slapto pasiprie
šinimo veiklos naciams Graikijos viduje vadas.

Iš to aišku, kad dar nėra vėlu organizuoti taip va
dinamas vyriausybes ištrėmime. Nebuvo vėlu tokį žings
nį padaryti graikams, dar nevėlu ir lietuviams.

lf | ■ ve ■ ■ | ■ va ■Vokiečiai vis vokiečiai
Mūsų dienraščio paskutiniame puslapyje kai kada 

yra paduodama žinelių iš Lietuvos gyvenimo prieš apie 
25 metus, kai Lietuva buvo vokiečių okupuota. Tos ži
nelės mums primena, kaip vokiečiai okupantai tiesiog 
plėšdavo iš žmonių visokį turtą, nesidrovėdavo ir pas
kutinį duonos kąsnį nuo .alkanų burnų atitraukti. Ir 
šiaip jau jie žmones visokiais būdais kankindavo. Tarp 
kitų dalykų, vyrus varydavo sunkiems darbams Vokie
tijon.

Ne kitaip elgiasi su Lietuvos žmonėmis ir šiandieni
niai vokiečiai okupantai. Iš gaunamų žinių, matome, 
kad dabar jie yra dar žiauresni ir dar labiau mūsų
brolius kankina, dar labiau apiplėšia. Naciai ne tik sun
kiems darbams veža vyrus į Vokietiją, bet, kaip jau 
buvo pranešta, prievarta juos verčia stoti į vokiečių 
armiją. 2odžiu, vargina tautą, plėšia kraštą, kiek tik 
pajėgdami ir įmanydami.• ..IM
"Slavų kongresas"

“Naujienos” rašo:
“Maskvos. Polit-Biuras sugalvojo sudaryti Ameri

koje dar vieną “nekaltą frontą” savo totalitarinei 
propagandai vesti: sušaukti “Amerikos Slavų kon
gresą”. - - f

Jisai buvo sušauktas Detroite, balandžio 25—26 die 
nomis. Iš to, kad jį uoliai reklamavo lietuviškų Mask
vos davatkų spauda, kiekvienas galėjo numanyti, kas 
stovi už to “slavų kongreso” nugaros.

Tai yra antras bandymas panaudoti “pan-slaviz- 
rao” idėją komunizmo tikslams. Pirmiau buvo mė
ginta sušaukti “visų alavų kongresą” Pittsburghe, 
bet norinčių jame dalyvauti atsirado taip mažai, kad 
sumanymas nuėjo niekais.”

Pasirodo, kad šiame “slavų kongrese” nedalyvavo 
nei lenkų, nei rusų, nei ukrainiečių demokratinės or
ganizacijos.

Kas atsakys?
“Vienybės” redaktorius J. Tysliava rašo:

“Išvežtųjų į Rusiją Lietuvos žmonių sąraše ne vie
nas Amerikos lietuvis randa savo artimųjų vardus.

Tame nelaimingųjų sąraše, deja, aš radau savo se
sers vardą....

Kuo bolševikams, buvusiems Lietuvos okupantams, 
nusikalto mano sesuo, paprasta darbininkė? Ką jiems 
pikto padarė mano sesers duktė, trijų metų amžiaus 
mergaitė? Ką jiems padarė mano sesers sūnus, šešių 
mėnesių kūdikis?

Už ką bolševikai išvežė mano seserį Izabelę su dviem 
mažais vaikais?

Ką tiems niekšams padarė tie tūkstančiai Lietu
vos žmonių, kurie savo tėviškėje arė žemę, sėjo grū
dą? Už ką juos išvežė iš tų namų, pievų ir laukų, 
kuriuose jie, jų tėvai ir tėvukai gyveno ir dirbo?

Kas atsakys į šį baisų klausimą? Kas suramins 
verkiančių motinų širdis? Kas pavalgydins badau
jančius kūdikius, ištremtus į tolimąjį Sibirą?

Veltui atsakymo mes laukiame.”

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 5 d.)

Anglai globos Palestiną... 

Planuojama, kad po šio ka 
ro Palestina turės būti glo
bojama Anglijos.

•
Žuvo 400 karininkų.,.. Ru

sijos revoliucijos metu, nu
verčiant nuo sosto carą, žu
vo 400 rusų karininkų.

•
Paskola Prancūzijai ir I- 

tali jai... Jungtinių Valsty 
bių vyriausybė suteikė Pran
cūzijai ir Italijai paskolą po 
100 milijonų dolerių karo 
vedimo reikalams.

Ir vėl siūlo taiką..... Vo
kietijos kancleris Bethmann- 
Hollweg pasakė parlamente 
kalbą ir pasiūlė talkinin
kams taiką.

•
Adv. A. Šliakio paskyri

mas.,.. Adv. A. šliakis pas
kirtas į Board of Directors 
of the Associated Catholic 
Cbarities Chicagos arkivys
kupijoj.

•
Naujas laikraštukas.,.. M. . 

Valenčius, agentas Hart, 
Mich., pradėjo leisti mėne
sinį laikraštuką lietuvių kal
ba “Michigano Ūkininkas”.

Šv. Jurgio par. vakarie
nė..... Šv. Jurgio par. salėj 
Chicagoj, įvyko šauni tos 
parapijos vakarienė. Pui
kias kalbas pasakė kun. J. 
Vaičiūnas ir kun. Ig. Alba
vičius. Varg. B. Janušaus
kas vadovavo šokiams.

Belgų deportavimas... Bel
gijos kardinolas Mercier Va
tikano organe “Osservatore 
Romano” paskelbė, kad tik 
ačiū Šv. Tėvo pasidarbavi
mui Vokieti joa vyriausybė 
sulaikė belgų deportavimą 
iš Belgijos.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

f S* BONO DAY

SUGAUTAS

("Draugas” Acme telephoto >

Peter Krug. vokietis skri
dikas, kurs pabėgo iš Ka
nados koncentracijos stovyk
los. Jis sugautas San Anto-
nio, 7ex

Po svietą pasidairius
Esu, tavorščiai, girdėjęs 

tokią pasakėčią:
Žvėrių karalius liūtas sy

kį sumanė pamedžioti miški 
nių kiaulių, briedžių ir stir
nų. Kad turėti didesnį pa
sisekimą, jis paprašė asilo, 
kad jam padėtų. Asilas su
tiko. Tuomet liūtas uždengė 
jį šakomis ir lapais ir liepė 
rėkti, kiek tik jisai gali. 
Liūtas žinojo, kad visi miš
ko žvėrys, kurie dar neži
nojo asilo balso, išbėgios iš 
savo guolio.

Oras prisipildė baisiu rik
smu. Baimė apėmė visus 
miško gyventojus. Visi bėgo 
ir lindo tinklan, kur buvo 
jiems parengęs liūtas.

Po medžioklės asilas at
vyksta pas liūtą ir jam sa
ko:

— Na, ar netiesa, kad aš 
tau gerai patarnavau? Juk 
tai mano nuopelnas, kad tau 
medžioklė gerai pavyko.

— Taip, — atsakė, liūtas, 
— tu gerai rėkei. Jei aš 
nebūčiau tavęs pažinęs, tai 
ir pats būčiau labai išsigan
dęs.

Šios pasakėčios asilui la
bai panašūs yra šiandie bal 
šavikai. Niekeno neprašomi, 
prisidengę demokratija, kad 
jau kad rėkia visais galais, 
tai rėkia, jog tiktai jie yra 
nazių neprieteliai, o visi ki
ti pro naziai, ir jei jų nebū
tų, tai Amerika net vainos 
nelaimėtų.

Kas balšavikų nepažįs
ta, gal ir mislija, kad be 
jų svietas tikrai pražūtų ir 
išsigąsta, kaip anie žvėrys 
asilo balso. Ale kas pažįsta, 
žino jų veikimą ir ko jie šie 
kia, visą tą jų triukšmą lai
ko tiktai... garsiu smaradu.

Jonas Apinasris labai 
mėgsta kazyruoti su būsimu 
savo uošviu. Dažniausiai ka 
zyruoja pokerį, maušą. Bu
simajai jo žmonai tas nepa
tinka. Ji norėtų, kad jis ver
čiau su ja kur išvažiuotų, 
arba į teatrą nueitų. Sykį 
išėjus iš kantrybės ji sako 
savo felai:

— Lisen, Džian, man ro
dos, kad tau maloniau yra 
su mano pape kazyruoti, ne 
gu su manim laiką praleisti, 
ar kur į šio nueiti.

Dear, — atsakė jai Api
nasris, — išėjimai ir šio kai 
nuoja pinigą. Taigi, visuo
met reikia pirma išsikazy- 
ruoti, o paskui kur nors iš
važiuoti, arba į šio nueiti.

Mokyklose dabar eina eg
zaminai. Per egzaminą iš 
Šv. Istorijos inspektorė 
klausia:

— Kas išvarė žydus iš 
Egipto? Tu! — rodydama 
pirštu į vieną mokinį nori, 
kad jis atsakytų.

— Ne aš, — atsakė vai
kas. — Aš buvau tiktai su
simušęs su žyduku ant stry- 
to.

Nevv. Yorko milkmonai, 
palikę žmonėms pieno, su
renka pundelius knygų, ku
rias gyventojai aukoja karei 
viams. Jei Chicago milkmo- 
nams reikėtų toks darbas 
atlikti, tai jie reikalautų ne 
$190.00 į savaitę, bet ma
žiausiai tris syk tiek.

Ne vienas jaunikaitis ro
dos prarytų mylimą prieš 
šliubą, o kad to nepadarė, 
tada gailisi po šliubui visa
dos. (Saulė).

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Baigė Chemijos Inžinieriavimo 
Kursą Purdue Universitete

Geg. mėn. 3 d., š. m., įvy
ko mokslo užbaigimo iškil
mės kai kuriems studentams 
Purdue universiteto, Lafa
yette, Ind. Tarp graduantų 
buvo ir jaunas lietuvis, Ed
vardas Žvingilas (Lewis), iš 
Gary, Ind., kuris sėkmingai 
baigė keturių metų “Chemi
cal engineering” kursą.

Jaunas graduantas yra 
sūnus a. a. Jok. ir Ag. 2vin- 
gilų, ilgamečių Gary miesto 
gyventojų. Jis yra gimęs ta

me mieste, kur ir baigė 
‘grammar’ ir ‘high school’ 
mokslus. Po to, jis pasekė 
tėvo ir brolių pėdomis ir 
darbavosi didžiojoje Gary 
plieno dirbtuvėje kaipo ‘ma
son helper’ ir ‘openhearth 
eraneman’. Čia jam ir kilo 
mintis siekti aukštesnio tik
slo ir po 3 metų jis susitau
pė tiek, kad galėtų pradėti 
chemijos mokslą ir atsiekti 
savo tikslą.

Nors mokslą baigė šį mė
nesį, betgi, jau prieš keletą 
savaičių jis priėmė pasiūly
mą Sinclair Refining Co. at
stovų, ir greitu laiku užims 
vietą tos kompanijos vadi
namoj ‘Patent and Develope- 
ment Department’, East 
Chicagoje. Tuo tarpu, bent 
laikinai, jis su savo žmoni, 
Dorothy, gyvens pas motinė
lę Gary mieste.

Per ištvermingą darbą ir 
pasišventimą jaunas gradu
antas atsiekė savo tikslą ir 
gražiai prisirengęs gyveni
mui ir savo pašaukimui. 
Dievas telaimina ir jo toli- 
meeaius žingsnius.
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AUKSO IR SIDABRO MEDALIAI SV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOS STUDENTĖMS

šeštadieny j, gegužės 2 d. Loughnane — fleitą; Rūta 
įvyko Chicagos arkidiecezi- Šimutytė — obojų; Bronė 
jos aukštesnių mokyklų “so- Vitkiūtė —- klarinetą; Mary
lo” instrumentų konkursas. 
Sekančios akedemikės laimė
jo aukso medalį: Colletta

Tindle — miško ragą; Elea 
norą Kužinaitė — fagotą.

Po sidabro medalį už sty- Į
Bakam už miško ragą; Ma- gų kvartetą gavo: Catherine ‘ 
ry Ginski už celę; Joanna Jahsen — smuiką; Mary į 
Kazanauskaitė už miško ra- Rose HauBser — smuiką; 1 
gą; Bronė Vitkiūtė už klari- Darata Pilipavičiūtė — al- 
netą. tą; DoloreB Navickaitė už

čėlę.
Ateinantį šeštadienį, ge- 

•gužėe 9 d. įvyks De La Šalie 
mokyklos auditorijoj benų

Sidabro medalį gavo: Ma
ry Rose Hausser už smuiką;
Juozapina Jagminaitė už
smuiką; Bette Loughnane

, ir orkestrų festivalas. Į jįuz fleitą; Frances Passarel- t... , stos ir šv. Kazimiero aka-lo uz stygų-bosą. demijos orkestras prieš ki
Už miško rago kvartetą tas mokyklas su Class A or- 

po aukso medalį pelnė: Col- j kestinis. Nors kontestas pa- 
letta Balsam, Joana Kaza- keistas festivalu, tačiau tei-1 
nauskaitė, Joyse Nolan, Ma-'^jaį išspręs orkestrams pa I
ry Tindle.

Už dūdų kvintetą po auk
so medalį pelnė: Bette

Žyminį “Superior”, “Excel- 
lent”, arba “Good” pagal 
grojimo gerumą.

DRAUGAS

VIESULAS IŠTIKO ILLINOIS

("DrauguM’' Acme leiepnc

šį vakarą. Dalyvaus daug X Vincas Rukštalis ir Ju- 
svečių kunigų. Chorui, ve- Ha Kisielius praeitą šešta- 
damam L. šimučio Jr., iš- dienį Šv. Kryžiaus bažny- 
kilmėse giedoti padės šuva- čioj sujungti Moterystės sa- 
žiavę Chieago lietuviai var kramentu. V. Rukštalis yra

mu gonininkai. buvęs ilgametis Liet. Vyčių
centro sekretorius ir Vyčių

X AKI) 5 tas skyrius Die- spaustuvės vedėjas.
vo Apvaizdos parapijoj ren- „ ... . „ X Moterų Sąjungos Chi-gia gegužinį “bunco pana- . * .... .. c cago apskritis praeitą sek-pijos salei gegužes 5 d. Vi- * . ,. , , I madienį Dievo Apvaizdossiems žada dovanų. f .bažnyčioj bendra sv. Komu- 

X Kaz. Ballauskas, gyv. j niJa minėjo Motinų Dieną.
Brighton Parke, pastarojo Iškilmės bažnyčioje, rūpes- 

micijos Gimimo par. bažny-1 karo veteranas sunkiai plau čiu apskr. dvasios vado kun. 
čioj buvo įspūdingos. Kun. uždegimu susirgo ir į§-Į A. Martinkaus, seselių mo

vežtas į Hines Memorial li
goninę, (kambarys C 225).
Jis yra brolis žinomo dainos 
meno mėgėjo Rap. Baliaus- 
ko.

X Prof. K. Pakštas būsi- 
mąjį penktadienį Šv. Anta
no par. salėj, Ciceroj, skai
tys paskaitą apie lietuvių 
tautos kilmę.

X Kun. A. Bendžiūno pri-

S. Vaiuckas primicijų proga 
puikų pamokslą pasakė. Į 
pietus jaunąjį kunigą pa
gerbti susirinko daug žmo
nių. »

X Chieago Sun vakar tu- X “Bobutės susipyko", ko

kytojų ir menininkų K. ir L. 
Sabonių pastangomis, buvo 
tikrai įspūdingos, tik ... pa
čių sąjungiečių Labai mažai 
dalyvavo. Nejaugi jų tiek 
tik ir tebėra Chicagoj?

rėjo įdėjęs prof. K. Pakšto' mediją, kurią vaidino 55 kp. 
atvaizdą ir jo paskaitos a-1 sąjungietės tiek prijuokino 
pie Baltoscandijos konfede visus, kad daugeliui net šo- 
raciją Lietuvos Vaizbos Bu-1 na^ skaudėjo. Girdėt, tos pa
to bankiete ištraukas.

X Kun. Juliaus Griniaus

čios bobutės susipyks Town

X Aldonai Sakalaitei, Mu- 
ndelein kolegijos studentei, 
American Chemical Society 
Chieago skyriaus studentų 
grupės konkursiniam demon

Jack Slaughter apžiūrinėja savo namus, Franklin, III., ir kun’ Edvardo Abromavi-
kuriuos tomis dienomis viesulas (tornado) apgriovė. čiaus pagerbimas praėjusį 

sekmadienį Ciceroj šauniai

of Lake sąjungiečių vaka- stravime žinių iš chemijos, 
re gegužės 17 d. Šv. Kry- pripažinta pirmoji dovana, 
žiaus parapijos salėj. Jos tema buvo: “Acids and

the Relationship betvveen

Šv. Teresės draugijos Oak Forest įstaiga 
metinė pramoga (vertina labdaringus 

darbus

tion to you and your group gystės, niekuomet nebuvo Pavyko. Žmonių daug, prog-
for their kind efforts. draugiškas.

With kindest regards and Turtingas turi daug drau-
rama graži ir ją meistriškai 
tvarkė kun. A. Mažukna.

X Tovvn of Lake sąjun
giečių choras praeitą sek
madienį darniu dainavimu

their Refractive Indices and 
p-H.” Konkurse dalyvavo

sužavėjo visus, kas tik bu- i rinktiniai studentai iš Loyo-
la universiteto ir keturių

Kaip gražiai įvertina mūs j 
labdaringus darbus kitų tau 
tų žmonės, pasako šis laiš-'

I
Antoinette Nausėda

917 West 33rd Street

best wishes, I am,
Very sincerely yours,

CIayton F. Smith,
President.

gy- (Saliamonas) X Veronika Lapienė, Die-
vo atsilankęs į Aušros Var , „, . „ . kolegijų: No. Central, Rosa-tų parapijos salę. Gražiai' °

Ilgas nesimatymas sutvir- vo Apvaizdos parapijos vei- dainavo ir soiįstė 0 Nor-'ry’ St Francis Xavier ir
Marųuette Park. — Gegu 

žės 6 d. rengiama kortavi- 
mas ir kauliukais lošimas 
parap. salėj 7:30 vai. vaka 
re. Bus brangi dovana kiek
vienam staleliui ir daug kas:
“door prizes”. Kaip praeity, į 
taip ir dabar komisija nesi
gaili išlaidų ir darbo dėl pa- .... . . į Chieago, Illinois,tenkinimo atsilankiusių.1 ° ’
Lauksime ne tik marketpar-' My dear Mrs. Nausėda 
kiečių, bet ir viešnių iš ar
timų kolonijų. Vida

Patarlės
Surinko A. Valančius

Geras draugas yra mano 
artimiausia giminė.

tina draugiškumą.
Kalnai pasidaro iš atomų,

draugai iš mažų prietikių. 
Jei atomai nesilaiko, kalnas 
subyra. (M. Tupperj

Turtas padaugina draugų 
skaičių.

Ar jūs nežinote, kad drau 
gavimas su pasauliu yra Šu

kę j a, sunkiai serga. Guli 
kauntės ligoninėj (Ward 631. z|kž Metrikienė.

X 40 vai. atlaidų Šv. Pran 
ciškaus bažnyčioj, Ind. Har 
bor, iškilminga užbaiga bus

kienė. Chorui vadovauja mu i Mundelein.i
! 8KAITYKITF 'DRAUGI'

<fr

Norėdamas turėti draugų, sipykimas su Dievu?
It has been brought to pats turi būt draugiškas. ’ Jokūbas)

my attention by Mr. Frank
(Saliamonas)

WHOLESALE
‘ 9] LIQUOR 

3 ĮSTAIGA

RADIO
Dainuos “granadierių” trio, 
bus dramos, juokų, pata
rimų, pranešimų ir t.t.

Radio klausytojai galės 
smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausydami links 
mios antradienio radio prog
ramos, kuri įvyks šiandie 7 
valandą vakare iš Stoties W 
GES. Šių programų leidimu 
rūpinas Peoples Fufhiture 
Co. šiandieninėje programoj 
dalyvaus “granadierių” trio, 
“dėdė” Vaitekūnas ir kiti 
talentai. Malonėkite nepa
miršti pasiklausyti patys ir 
kitiems priminti.

Rep. XXX

Venecek, General Superfin- 
tendent of the Oak Forest 
Institutions, that you and 
your group participated in 
an entertainfneht and lunch- 
eon on April 19th, and did 
much to bring cheer to our 
patients at the Institution.

It is very encouraging to 
know that there are some 
who are willing to give of 
their time, effort and energy 
in order to make life a little 
more pleasant for those who 
are unfortunate.

Your fine interest and 
spirit are indeed praise- 
worthy and I want to take 
this opportunity of expres- 
sing my personai apprecia-

Prižadais galima gauti Vyrai, Moterys Virš 40 
draugų, bet ūkui ispiidy m.NebūkitSilpni,Seni!
mais galima juos palaikyti r 1

Niekad neturėsi draugų, 
jei norėsi turėti juos be klai- Vunni'n"'"i-.
dų.

Draugiškumas padaugina 
linksmybes ir išsklaidina nu
liūdimus.

Bėda — vienatinė svars
ty klė draugui pasverti.

Tai buvo draugas, kuris 
laikėsi arčiau, negu brolis.

Tas, kuris nustoja drau-

j JaiiskiHs Smarkūs, Ibmg «>nnnexni
| \aiinh'»«- .Liinc yra nbvlin stipry į

lai. žadintojai, dažnai nikalnci po 40 IP į 
si maaiiticm geležies. kalkių ( 

73 metų am
žiam daktaras rašo: Tas labai patarna- I
vo limo bunidRim Aš pats jį vartojau. 
Pasėkint s puikioM ’. įsigykite spe. ial 35c I 
kiekio '.laite Toni- Tablets dėl susipaži
nimo šiandien už tiktai 29e. PindAk Jaus
tis smalkes: is ir Jaunesnis nuo Alos pa v | 

dienos. Parsiduoda visose gerose vaistinėse

Išvežtajame 
pa vi 
Olik-ago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETI vii; 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOL'LEVAIU) 0014

AR SKAUDA KOJOS?

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir 
■nor rūšies au mo 
derniškonils užlai
domis ir Hollywood 
SVtMorals. Darbas 
Garantuotas.

ENGlewood 5883 
ENGlewood 5840

JTS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI i virsi' knoiAų

VASAROS IŠPYK 1>AVIYlA 
SEK ANT II YII Z.IKOS 

ĮNSTIŪ YIENTV

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chieago
Telefonas — REPUBLIC 6051

£

KAIP APSIGINTI NUO INFLIACIJOS

Del geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

F(X)T E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, prit aikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

“HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitčs dėl Komų, Callouses 
ir Bunions.

Kojos Anslpauda Veltui

RATAIDAI Al jr paplatinti 
189 NO. LA SALLE ST.

420 W. 63rd Street

("Draugas” Acme telephoto) 

Prezidentas Rooseveltas kongresui pasakė, kad apsi
ginti nuo infliacijos, reikia stabiiliuoti algas, prekių kai
nas ir sulaikyti prasiskolinimą.

FO<y

t
20

Tel.: Biznio 
Rez.:

VVOIK *TUDIO
104’; W»il 35* Street

(MOS, ^6©
I < CMP’ ETF

ADVANCED PHOTObKAPHY 

I.OWEST POSSIBI.F. PRI( ES 

PIIONF I.AFAYBTTK 2*1.1

1

1 All/Aę HARAD Parinkti ir Prisipirkti Lz/ADAaIn Geresnės Rūšies Anglis 
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ l»Alt i. A LIMA GAUTI! 
Geresnes Itfišlea A nulys <. ai o tanios Tik Iš Tidnnesoit, Valstijų- 

(Valdžios patartinai angllninkama nurodo, kad trumpoj uteltyj. karėa pro- 
dukeljoa dfilel, gelzkrltų tranzitus bua žymiai amnažlntaa namų retkalmna)

PRIPILIiYlilT SAVO SANDftl.HJK Iš SEKANČIO PASIIUNKIMO:
YVEST VlRGINIA Po< alimilas Mine Run, Iš <£Q 4(7 
gėry, mainų, danu dulkių tšliula. Perkant 5 «DO»*lU
tonus arha tlnoakno, nž tonų ...........................

Smolkerml yra danu pigesni.
IIIACK BANĮ) LUMP antclys. ož $10.50
totui ..............................................................................

KOPPEKS VOKE (KOKSAI), už vie
nų tonų, .................................................................... $12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOOTB 8022

Didelių Barabiinų, mažų Baraba
nų, "Tunable Totu Tonis” pritai
komi prie visokių Ba.iab.mų 83- 
tų, greiti pėdintai “Cymbots" lr 
"Cymbol Holdors” kur tik reika
lingi. "Hi-Boy after beat Uodais’’ 
beimtus ir orkostroni», Trūtios, 
Ciarinital, Savaphonai. Trombo
nai "Standard" išdirbysčių, Stnui- 
koa. Cellos, Slrūniniai Rasai, Gul- 
tarai, Italijon, slūnnl, lr “caaee”, 
"mouth pieces", "niute reeds", ir 
muzikos stoviklės. l’ilnaa pasi
rinkimus smuikoms sniiėi.ų ir 
"cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių išdirbysčių phonogra- 
fus ar Jųjų dalis.

A. B.O. DRIMMEKS SERVICE 
• 14 Maivvell Street, Clilcago

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IMRGIJTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

V V 'k I
r*) k

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak 
PENKTAD. ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 8©. Westem Avenne 

Phone: OROvehilI 2242

| PASKOLOS DAROMOS ART PIRMŲ MORGICIŲ ! 9v
101

i

ii

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Protcct’on 
4or vou r

INSl'PFf'

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo- 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- JnĮI 
suranee Corporation. Mokame 3*//J- Jūsų pinigai greitai išmoka- 
m.i ant pareikalavimo. 19
SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETI VII, EINANSINft ĮSTAMiA V 

— 10 Metai Sėkmingo Pa lama \ ima ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. (’Al.t MLT 4118 Jlm. M. Morrrtu, iSecy. »23« SO. HALSTED ST.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEI’RIKI.AI SOMI !

7^ i
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Ką sako amerikietė žurnalistė apie Sovietą Rusiją
Rusai nesidomi amerikiečiais. Kodėl? Jų spauda labai šyk
šti užsienio žmonėms. Rusai neturi ryšių su svetimtaučiais. 
Svetimtaučiai ką nori gali pirkti, o rusas tik retkarčiais ir 
ir tik po ilgo stovėjimo prie krautuvių durų

turi užpulti kontinentą, pas 
tebėdamas, kad rusai nesą 
šykštūs, jie mielai sutinka 
dalintis su kitais nacių nu
galėjimo garbe. Suprask su 
Amerika ir Anglija. Tokio
mis aplinkybėmis visiškai 
nenuostabu, kad rusai visiš
kai negalvoja apie amerikie
čius.

Savo laiku rusai reikšda
vo didelę pagarbą Amerikos 
pramonės sugebėjimams, ką 
jie vadindavo amerikonišku 
tempu. Bet paaiškėjus, kiek 
mažai materialinės pagalbos 
mes jiems teikiame net ir 
šie dalykai dabar neišeina 
aikštėn. Daugiausia apie mū 
sų esimą atsimena rusai 
darbininkai, negu kas ki
tas. Kada tik koresponden
tai buvo vežami apžiūrėti 
dirbtuvę, mes visuomet bū 
davom klausiami ar nema
tėm du Pont fabriko ir mes 
sukeldavom nepaprastą nūs 
tebimą, kai pripažindavom, 
kad nebuvom matę to du 
Pont fabriko. Jungt. Ameri
kos Valstybių nedarbo prob 
lema be jokių pakeitimų 
pas rusus buvo keliama aik
štėn ir nurodomi skaičiai 
visuomet buvo dvigubai di- 
dedesni už tuos, kurie tilp
davo mūsų pačių spaudoje. 
Rusai galvas kraipė dėl 
Amerikos vyriausybės nesu
gebėjimo padėti bedar
biams. Kada aš mėginau 
jiems aiškinti apie WPA ir 
reliefą, tai kiekvienas mano 
posakis buvo sutinkamas su 
cinišku juoku.
Bolševikai sako, kad grįžęs 
iš Rusijos į savo kraštą turi 
grąžinti rūbus valdžiai.

Dar viena nuomonė, kurią 
aš užtikau plačiai paskleis
ta, tai toji, kad užsienio ke
leiviai atrodo taip gražiai ap 
si vilkę tik todėl, kad jų vy
riausybės duoda jiems tuos 
rūbus prieš išsiuntimą į Ru 
siją. Ir tie duoti rūbai ne
šiojimui turi būti tuojau su- 

. grąžinami vyriausybėms, 
kai tik keleivis grįžta iš Ru
sijos namo, pavyzdžiui, jei 
amerikietis grįžo iš Rusijos 
į Ameriką, tai pasak rusų, 
tai jis turi rūbus grąžinti 
Amerikos valdžiai, nes tie 
rūbai yra ne jo, bet skolinti 
iš vyriausybės.

Rusai mažai reiškia susi
domėjimo amerikiečiais dar 
ir dėl to, kad jiems netenka 
susitikti su atvykusiais žmo

Žymi amerikietė žurnalis
tė Alice Leone Moats grįžo 
iš Sovietų Rusijos ir savo 
įspūdžius iš Sovietų Rusijos 
gyvenimo aprašo Colliers 
magazine. Autorė pažymi, 
kad jos straipsnis galėjo tik 
pasirodyti grįžus į Ameriką, 
nes kitaip jis būtų buvęs 
bolševikų cenzorių sunaikin 
tas.

Žurnalistė Alice Leone 
Moats, matyti, ilgai gyveno 
Sovietuose ir pažino daug jų 
žmonių ir taip pat palaikė 
artimus ryšius su diploma
tinio korpuso žmonėmis. To
dėl jos straipsnis yra aktu
alus, iškeliąs kai kurias So
vietų Rusijos gyvenimo 
smulkmenas.
Ką rusai bolševikai galvoja 
apie amerikiečius

Kai aš grįžau iš Sovietų Ru 
sijos, tai daugelis manęs 
klausė: ką rusai galvoja 
apie amerikiečius? Atsaky
mas į tai labai paprastas. 
Rusai visai negalvoja apie 
amerikiečius. Žinoma, toks 
pareiškimas atrodo labai 
miglotas tam, kuris nesu
pranta cenzūruotos spaudos 
reikšmės. Sovietų laikraščių 
ir žurnalų (magazinų), ku
rie teiktų vien tik žinias, ži- 
sai nėra. Sovietų laikraščiai 
ir magazinai yra spausdina
mi tik tam, kad pasakius 
žmonėms, ką jų vyriausybė 
nori, kad jie žinotų, o kas 
dedasi plačiame pasauly — 
bolševikų vyriausybė, mato
mai, nenori apie tai infor
muoti. Tiesa, paskutiniai 
“Pravdos” puslapiai paduo
da užsienių žinias, bet tai 
negalima pavadinti pilna ir 
detalizuota informacija. 
Jie, pavyzdžiui, paduoda, 
kad sutartys tarp dviejų 
valstybių yra pasirašytos, 
kartais kokį karo komunika 
tą įdeda arba labai svarbaus 
valstybės pareigūno kalbos 
ištrauką patiekia. Tačiau tie 
pranešimai yra stebuklingai 
sutrumpinti ir be jokių ko
mentarų, ar priedų. Ir taip 
pasiekiama, kad susidomėji
mas plačiu pasauliu yra že
miausiame laipsnyje. 
Bolševikai tyli apie 
sąjungininkus

Net po vokiečių nacių už
puolimo Sovietų Rusijos ne
užtinkama spaudoje atskirų 
pareiškimų apie Angliją ar 
Ameriką ir jokių žymesnių 
pareiškimų apie “kilniuosius 
sąjungininkus”. Pats Stali
nas, š. m. vasario mėn., sa
vo kalboje patvirtino oficia
lų sovietų nusistatymą, vi
siškai aiškiai pareikšdamas, 
kad Raudonoji Armija ligi 
šiol neturėjo pagalbos. Toje 
savo kalboje jis net nepa
žymėjo apie bet kokius An
glijos ar Amerikos ginklų ar 
prekių siuntinių gavimą. 
Litvinovas irgi išdidžiai pa
reiškė Overseas Press Club 
vakarienėje, prisilaikyda 
mas komunistų partijos lini
jos, kad Anglija ir Amerika

nėmis iš kitų kraštų į So
vietų Rusiją. Sovietų Rusi
joje yra speciali turistų 
agentūra, kuri aprūpina at
vykusius iš kitur viešbučiais 
(atvykusiems neleidžiama 
sustoti kur nori, bet nurody 
tose vietose), parūpina tar
nus, aprūpina daktarais, 
tvarko kelionės reikalus, to
ji pati turistų agentūra pa
sako būtų nuomas, ji rašo 
policijai raštus kai reikia 
gauti gazolinui kuponus ir 
ji pati paruošia ekskursijas. 
Tų agentūrų tarnautojai yra 
svetimtaučių tarpe, bet jų 
santykiai su svetimtaučiais, 
atvykusiais iš kitų kraštų, 
yra oficialūs. Dalinai jų 
darbas naudojamas tam, 
kad svetimtautis nesusitik
tų su paprastu eiliniu rusu 
žmogumi. Tokie dalykai la
bai sunkina Rusijoje žurna
listo ar diplomato darbą. O 
iš kitos pusės aišku, kodėl 
rusai taip mažai domisi ki
tais. Patys rusai yra labai 
malonūs ir draugiški, bet jie 
išmoko valdyti savo jaus
mus, nes draugiškumo pa
sėkos yra perdaug rimtos. 
Pavyzdžiui, rusas, kuris no
ri gauti darbą, turi išpildyti 
blanką, kuriame klausiama 
ar neturi svetimtaučių tar
pe pažįstamų. Jei taip, tai 
kaip gerai juos pažįsti. Nėra 
nė mažiausios galimybės pa
meluoti, nes GPU paprastai 
yra gerai informuota. Prisi
pažinimas, kad turi kokį ry- 

jšį su svetimšaliu reiškia pa
silikti be darbo.
Išmetamas kaip girtuoklis

Jei kuris rusas pamiršta 
i baimės jausmą ir bando už- 
megsti ryšius su svetimtau
čiais, tuojau jam būna pri- 

' menama. Dažnai kai aš va
karieniaudavau restoranuo
se su britų karo misijos na
riais, tai sovietų karininkas 
ar šiaip Jtoks kitas asmuo 
kartais norėdavo prieiti prie 
stalo ir paspausti rankas są 
jungininkams, tai tuč tuojau 
išdygdavo patarnautojas ar 
britų karininkų GPU sekė
jas ir prašalindavo entuzias 
tą kaipo triukšmaujantį gir
tuoklį.

Svetimšaliai Sovietų Rusi 
joje traktuojami kaip visiš
kai skirtingi sutvėrimai. Jie 
visuomet gaus geriausius 
patogumus ir visą norimą 
maistą. Vos po kelių dienų 
kai mes atvykom į Kubiše-

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap-
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
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ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMIME

Neva Cantwell iš San 
Francisco, lėktuvo tarnauto
ja, kuri su kitais 16 asme
nų žuvo keleiviniam lėktu
vui smogus į kalno viršūnę, 
netoli Salt Lake City, Utah.

Anglims kainos 
seniau nustatytos

U. S. kainų administrato
rius Leon Henderson tarp 
kitų kainų nustatė ir ang
lims aukščiausias kainas, ku 
rios neturi būti didesnės už 
buvusias praeitų metų gruo
džio 15 — 31 d. kainas. Ad
ministratoriaus patvarky
mas įsigalioja šio gegužės 
mėn. 18 d.

Chicago Coal Merchants 
ass’n prezidentas Fred J. 
Holdsworth pareiškia, kad 
Chicagoj anglių kainos nuo 
bal. 1 d. jau tvarkomos. Tas 
padaryta prašant adminis
tratoriui Hendersonui. Tad, 
anot Holdsworth po gegužės 
18 d. anglims kainos mažai 
pakitęs. Jis sako, šiandie 
kainos yra mažos.

Gerins gatves
Chicagos gatvių pageri

nimui paskirta $495,000.

vą, tuojau buvo padaryta 
speciali krautuvė diploma
tams ir korespondentams 
kur mes galėjom pirkti mė
sos, dešrų, sūrio, kiaušinių, 
baltos duonos, saldainių, 
cukraus ir šampano. Buvo 
tiesiog gėda išeiti iš krautu 
vės nešant didžiausius ryšu
lius ir eiti pro eilinį rusą, 
kuris tik retkarčiais galėda
vo tų prekių gauti ir tai po 
daugelio valandų stovėjimo 
prie krautuvės durų. štai 
smulkmenos, kurios atsklei
džia rusų pažiūras į ameri
kiečius ir kitus svetimtau
čius, kita kartą apie kitus 
dalykus.

Visi žmonės registruojasi, kad gauti 
nustatytas cukraus porcijas

Apie 4,000,000 asmenų per 4 dienas
įsiregistruos Chicagoje ir apylinkėse

Cukrui registracija prasi- į mie. Turimo cukraus kiekis 
dėjo vakar rytą visose vie- i paskirstomas tarp visų na
šiose pradinėse mokyklose rių ir iš kiekvienos knygų-
ir baigsis ketvirtadienio 
8:00 vakarą.

Registracija kasdien — 
per keturias dienas (gegu
žės 4, 5, 6 ir 7 dd.), vyksta 
nuo 8:00 ryto iki 8:00 vaka
ro. , < (g

Pageidaujama, kad regis- 
trantai kasdien eitų regis
truotis alfabetiškiai, tad bū 
tų išvengta susigrūdimų. 
Apie tai jau keletą kartų 
buvo nurodyta “Drauge”.

Šeimas registruoja vienas 
kuris asmuo, kaip tai tėvas, 
motina, arba kas kitas. Pa
vieniai registruojasi kas 
sau. i

Kiekvienas asmuo, vyras, 
moteris, ar vaikas, kad ir 
kūdikis, įregistruojamas ats 
kirai ir kiekvienas gauna at

Teismo posėdžiai 
transliuojami 
per radiją

Šią savaitę teisėjas J. 
Zūris nagrinėja prasikaltu
sių prieš trafico taisykles 
bylas. Bylų nagrinėjimas 
transliuojamas per radiją. 
Jei kam įdomu kaip yra 
sprendžiamos bylos dėl tra
fico taisyklių sulaužymo, tai 
galite išgirsti per radiją 
WJJD 11:30 prieš piet.

Vydamas automobilį 
žuvo policininkas

Forest Preserve drive, ar
ti Olcott avė., žuvo polcinin- 
kas Philip Romano. Jis mo- 
torcikliu vijosi vieną grei
tai važiavusį automobilį ir 
motorciklis susidaužė su ki
tu priešais važiavusiu auto
mobiliu.

Žuvęs policininkas buvo 
33 m. amž.

KOKIE GALI BŪTI

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš pavergtosios Lietuvos per įvairius kraštus — Ispaniją, Portu
galiją, ir Pietų Amerikos valstybes — į laisvės šalį — Ameriką?

K. BARAS
Labai įdomiai, vaizdžiai ir gyvai išdėsto kaip pabėgėlis nno žiauraus diktatorių jau

čiasi, gyvena, ir atvyksta j Ameriką savo ką tik išleistoje knygoje —

"TREMTINIO PERGYVENIMAI"
K. Baras yra autorius labai įdomios knygos “Bolševizmo Siaubas Lietuvoje". Toji kny

ga labai greitu laiku buvo išparduota, šiuo laiku autorius K. Baras išleido šią labai įdomią 
80 puslapių knygą apie savo pergyvenimus.

“Tremtinio Pergyvenimai” su meniškai nupieštu viršeliu, parsiduoda po 
50 centų už vieną kopiją; 20 kopijų galima nusipirkti už $8.00; 50 kopijų už 
$19.00; ir 100 kopijų už $33.00.

(Visas šios knygos pelnas skiriamas a. a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui)

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

/ / DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

tės išplėšiama to kiekio 
ženklai. Kai turimas cukrus 
suvartojamas, tada su turi
momis knygutėmis — “Ra- 
tion Books” galima krautu
vėse įsigyti daugiau cuk
raus, bet tik nustatytą kie
kį — pusę svaro savaitei 
kiekvienam asmeniui. Jei 
šeimoje yra penki nariai^ 
tai šeimininkė, eidama į 
krautuvę gauti cukraus, tu
ri neštis penkias knygutes, 
iš kurių išplėšiami nurodyti
ženklai. ’ savo mažą kūdikį glaudžiau

Jei registruojantis randa- prie krūtinės ir gelbėjau kol 
ma, kad kas per daug turi galėjau iki pati nepamačiau 
cukraus namie, sakysime, po kaip jis išsprūdo iš mano
penkis ar daugiau svarų vie 
nam asmeniui, tad knygutės 
neišduodamos. Vietoje kny
gučių gaunami tik certifika-

skirą vadinamąją “Ration jtai. Kai suvartos turimą 
Book” su atplėšiamais cuk- j cukrų, su tais certifikatais

reikės kreiptis į cukraus 
paskirstymo boardus ir šie 

išduos “Ration

rui įsigyti ženklais.
Tas, kurs registruoja vi

sus šeimos narius, turi paša 'boardai 
kyti, kiek cukraus turi na- i Books”.

Žmonės cukrui registruo
tis turi kreiptis į artimiau
sias sau viešąsias pradines 
mokyklas. Pageidautina, 
kad kiekvienas registruotu- 
si savo wardų mokyklose.

Yra svarbu, kad per šias ...................,. . , . , parduoti vieno bilijono doledienas įsiregistruotų, arba r v ,, . ,, . . ,. ... rių vertės ženklų ir bonų.butų įregistruoti visi iki *
vieno. Nes kas skirtą laiką ,
neįsiregistruos, tas paskiau Illinois Public Aid komisi 
turės kreiptis į boardus ir ja nusprendė iš šelpiamųjų 
pasakyti neįsiregistravimo sąrašų išbraukti visus pa- 
priežastį. Ir ims laiko gauti vienus vyrus, kuri gali dirb-
“Ration Book’

r\ A n A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Lz/\Dz\l\. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mūsą jardą tr apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 

,W0RK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažą, porėtą, vis
ką, skiepą lr flatu. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS* dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namą. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

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

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

Audra namą 
nubloškė į upę

Šiomis dienomis siautusi 
audra Tulsa, Okla., palietė 
namą, kuriame buvo motina 
ir penki jos vaikai. Audrai 
siaučiant, motina mažą kū
dikį glaudė prie krūtinės. 
Motina Othul Spence nepa
matė kaip audra jos namą 
išmetė 300 pėdų aukštyn ir 
nubloškė į upę.

Motina Spence ir jos dvi 
dukros, Norėta, 15 m., ir 
Mary, 13 m., buvo išgelbėtos 
iš upės. Jas išgelbėjo Eu
gene Coleman, 14 metų am
žiaus skautas. Trys vaikai 
nuskendo upėje. Kada moti
na Othul Spence ištraukta 
iš vandens, ji liūdnu ir skau 
smingu balsu pasakė: “Aš

rankų”.

Krautuvininkai 
pardavinės bonus

Krautuvininkų organiza 
cijų vadai turi mitingą Chi
cagoj. Jie tariasi sumobili
zuoti apie 8 milijonus krau- 
tuvninkų tikslu pardavinėti 
žmonėms karo ženklus ir bo 
nūs. Vadai tvirtina, kad šin 
žygi n bus patraukti ne tik 
patys krautuvninkai, bet ir 
krautuvių tarnautojai ir tar 
nautojos. Tikimasi šiemet

ti kokius nors darbus.


